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КО ЈЕ ВАСА ПЕЛАГИЋ? 

Васа Пелагић (Горњи Жабар 1833 — Пожаревац 1899) је био представник утопијског 

социјализма код Срба у другој половини XIX века, просветни радник и народни лекар. 

Залагао се за реформу школства и те идеје је излагао у делима: Нова наука о јавној настави, 
Руковођа за српско-босанске, херцеговачке, старосрбијанске и македонске учитеље, 

Преображај школе и наставе… Умовање здравог разума. 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Директор школе 
Александар Цинцар Јанковић 

 
 

Уредник  часописа  
(дизајн, графика и прелом текста) 

Његош М. Драговић, дипл.инж, MSc 

УРЕДНИШТВО 

АЛЕКСАНДРА АНТИЋ 

НАТАША НИКОЛИЋ 

ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ 

Ученички тим  

Милица Стевановић, Милош Манић, Драга Гикић, Лука Момчиловић, Ива 

Јовановић, Вељко Стојановић, Анастасија Малинић, Вељко Спасић, Миња 

Котло, Владана Здравковић,  Никола Стојановић, Ива Миловановић, Лазар 

Стојановић, Теодора Стаменковић, Миљан Младеновић,  Теодора Ђорђевић, 

Михаило Кубатовић, Софија Ђорђевић, Алекса Николић, Тијана Стевановић, 

Душан Коцић, Хелена Танасковић, Алекса Давитков 
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РАЗГОВОР СА ПОВОДОМ:  
 Александар Цинцар-Јанковић 
 директор школе 

Имали смо част да пред новогодишње празнике поразговарамо са директором наше школе, 
господином Александром Цинцар-Јанковићем. Интересовало нас је које су идеје у наредном 
периоду што се тиче наставног градива и услова у којима се одвија настава, као и о успеху 

ученика и залагању наших наставника у осавремењавању наставног садржаја и слободних 

активности. 

У даљем тексту можете прочитати шта директор школе има да поручи ученицима. 

На почетку смо желели да сазнамо како се осећа као директор школе, на шта је господин 

Јанковић одговорио  “Зависи од обавеза, ситуација, некад  у школи буде све како треба, а некад има много 
проблема  које треба решити. Сваким даном све је другачије.” За разлику од тога како је бити  у улози наставника? 

“Лакше је бити наставник него директор, иако увек има проблема.” 

Поводом стања у организацији школе, питали смо га на који начин су побољшани услови у школи од када се 
налази на месту директора, на шта смо добили одговор “Сређена је сва школска документација која је недостајала. 

Формирана су већа, тимови; почели су са сређивањем атријума. Такође је сређен и цео доњи спрат.” 

Несумњиво је да је чест проблем у понашању ученика, тако да смо желели да чујемо став о тренуном стању 

дисциплине и радних активности ученика и упошљених школе. На ово питање директор је имао кратак одговор: 

“Сваког дана се требамо трудити да унапредимо нашу школу.” 

Најважније питање се односи на уређеност школске зграде и окружења, тако да смо директора питали који су 

планови за инфраструктуру наше школе, тако да смо добили одговор “Двориште се уређује, на спољним зидовима 

ће бити урађена фасада. Летњиковац ће се налазити иза школе.”  

По питању учешћа ученика у акцијама обнове и подршке развоју одговорности, хтели смо да сазнамо на шта 

школа планира да потроши ђачки динар, на шта је директор Александар Цинцар-Јанковић одговорио “Троши се онде 

где савет родитеља буде одлучио.”  

Задњих година школа је имала улагања у следећем: реконструкција санитарног чвора за ученике (2001. 
године), реконструкција централног грејања (2003. године), реконструкција фасадне столарије (2006. године), 

адаптација стоматолошке амбуланте (2006. године) и адаптација фискултурне сале и пратећих просторија (2007. 
године). Такође урађени су пројекти за реконструкцију спортских терена и реконструкцију ограде школе, али се 

реализација још увек очекује, чиме би се умногоме побољшала безбедност ученика. 

Наша визија  је да ова школа постане сигурна средина, подстицајна за рад и развој деце, која ће одавде 

сигурна кренути даље у свет одраслих. 

 

 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Јануар 2017 

Нед  Пон  Уто  Сре  Чет  Пет  Суб  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

У јануару се креће 9. и ради се до 

27. када се завршава прво 

полугодиште. 

Због ванредне ситуације 9, 10. и 

11. јануара се није радило. 

27.јануара се прославља школска 

слава св.Сава, као радни дан. 
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НАСТАВНИ ДАНИ И НЕДЕЉЕ У ШКОЛСКОЈ  
2016/2017. ГОДИНИ 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 
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Абрахам Линколн није одустао 

- поука о истрајности 
 

Можда је Абрахам Линколн најбољи пример за 

истрајност. Ако желите да сазнате нешто о некоме ко ни је одустао, нема потребе да идете даље од 

њега. 

Рођен у сиромаштву, Линколн је у  животу доживљавао поразе. Изгубио је на осам избора, два пута је 

пропао у послу, а преживео је и нервни слом. 

Могао је више пута да одустане, али није. И зато што ни је одустајао, постао је један од најчувенијих 

председника у историји Америке. 

....као Лесковац 

 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Осећање обавезе да се настави присутно је у  свима 

нама. Обавеза да се устраје, обавеза је свих нас. 

Осетио сам да сам позван да то поштујем. 

Абрахам Линколн 

Лесковац је још 1869. године имао народну 

читаоницу, нешто касније и две књижнице и 

штампарију.  

Лесковачку читаоницу основао је наставник 

Лука Дожудић почетком осамдесетих 

г о д и н а  X I X  в е к а ,  а  г р а д с к у 

читаоницу ,,Касина’’ водили су наставници 

Гимназије. 

Прво певачко друштво ,,Бранко’’ основано је 

у Лесковцу јануара 1887. године. Значајну 

улогу у раду друштва имали су наставници Гимназије. Од 1894. године за хоровођу је 

постављен Станислав Бинички.  

,,Црквени гласник’’, који је излазио од 1887. до 1889. године, први је часопис који се 

појавио у Лесковцу. Часопис ,,Братство’’ Друштва ,,Св. Сава’’, растаурирао је његов 

пододбор, који је основан у Лесковцу 1888. године. 

Године 1896. основана је прва позоришна група коју су основали професори 

лесковачке Гимназије, а значајну улогу у томе имао је и Радоје Домановић, наставник 

ове школе (1898), који је тај догађај описао у прововетки «Позориште у паланци». 

Лист ,,Ђачки напредак’’ појавио се 1905. године и излазио је девет година, до 1914. 

године. 

Почетком XX века потекла је иницијатива од текстилних и других фабричких радника 

за оснивање културно-уметничког друштва. Најпре је у кафани ,,Централ’’ 1904. године 

основана културно-уметничка група чији је председник био Никола Костић Андикаљ. 

Група је имала две секције: дилетанску и рецитаторску. Први позоришни комад који је 

дилетанска група припремила био је ,,Циганка’’. Културно.уметничка група је од 1906. 

године радила као културно-уметничко друштво ,,Абрашевић’’ у коме је формирана и 

хорска секција. Поред приредби у Лесковцу и околним градовима, КУД ,,Абрашевић’’ је 

учествовао у првомајским прославама и другим манифестацијама. Балкански и Први 

светски рат прекинули су рад овог друштва. 
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НОВОСТИ ИЗ ШКОЛЕ: 
  Бирали смо нов амблем и химну! 

Крајем новембра ученици су на часовима ликовне културе имали задатак да нацртају нов 

амблем наше школе. Након успешног рада у одељењима и на ликовној секцији, а уз стални 
ангажман наставнице Данијеле Влаховић, предложена су шест решења за амблем, при чему је на 

крају преовладало мишљење да су последња два предлога најбоља. 

На сликама можете видети два предлога, која су професору информатике Његошу Драговићу 

послужиле да изради званични амблем наше школе. 

 

Сл. 1. Предлози амблема наше школе и званични амблем 

Осим амблема, наша школа је на седници Наставничког већа једногласно усвојила одлуку о 
химни коју су отпевали наши ученици, а аранжман и текст су настали у нашој школи, као одраз 

изузетне креативне надарености ученика у области музичког стваралаштва.  

У наставку можете прочитати текст химне наше школе! 

 

ХИМНА  ХИМНА  ХИМНА  ХИМНА  „„„„ВАСИ“ВАСИ“ВАСИ“ВАСИ“    
  

 

 

 

 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

1. 

Прва слова, књиге и задаци, 

„Васи“, старој школи, ми смо ђаци. 

Од тог првог дана, првог часа, 

наша кућа постао је „Васа“.      Реф:  
 

     Сви волимо „Васу“, 

     школу на добром гласу. 
Из „Васиних“ клупа 

Другарство и знање – увек иду скупа. 

2. 

Знање, тајни, љубави и снова, 

школа нам је препуна до крова. 

И док ведар осмех лица краси, 

Та весела деца стоје „Васи“. 
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Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Фебруар 2017  

Нед Пон Уто  Сре  Чет  Пет  Суб  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

 

У фебруару је до 12. зимски 

распуст. 

Друго полугодиште почиње 13. 

када се креће са наставом.  

Већ 15. и 16. је државни празник 

и нерадни дани 

Наставља се настава од 17. 
 

 

Споразумевање  
 

Отишеја један студент из Лесковац код 

другарицу у Београд. Дошеја до кућу, 

зазвонија на врата и искочија њен татко с 

куче у руке!  

-Куде је Лелица? Апе ли рундов? 

Тек ће татко:  

- Лело, ћеро, опет те тражи неки странац! 

  ........... 

Једном сам се беше напија (несам теја 

натераше ме, мајке ми), долазим дома а 

оно ми мука лелеее. Мајка ми отрча по 

лавор и вика: - Добро ли си синко? Ајде 

држим ти лавор!  

А ја сам ги укрстија очи ко дете трегери, 

погледа гу и викам: - Мамо мори пусти 

лавор, држ' собу... 

  ........... 

Каже ученик на наставника из математику: 

Знате које наставнице..није да ве плашим 

ал ако дом не однесем двојку 

Мој татко је реко да ће неко да добије 

дебело тепање! 

  ........... 

Зове дечко негде са југа Србије, колегиницу 

са факса из Београда, а на телефон се 

јавља њена мама: 

Мама: - Да, изволите! 

Дечко-Јел гу ту Зорица? 

Мама: -Не, Зорица је тренутно на ручку! 

Дечко: - А, добро,  ај гу кажите кад сидје с ту 

ручку нек ме позове. 

- Ако ми позајмиш 100 еврића, бићу ти 

дужник целог живота 

- Ко умре с јесени, за њега нема зиме 

- Жене се деле на удовице и оне које 

раде на томе 

- Неко други нека плати цех - ми 

овакав живот нисмо наручили 

- Комунизам је измислио филозоф, 

научник би прво направио експеримент 

с мишевима 

- Имам проблема са женом - меша ми 

се у брак 

- Штедите сузавац, плакаћемо и без 

њега 

БАШ ЛЕСКОВАЦ 
 

Купио Лесковчанин телефон, ставио га 

у задњи џеп, ушао у аутобус, сео на 

столицу, чуло се кврц....  

- Дај боже да је кичма, да није само 

телефон (помисли он) 

  ........... 

Пролазе два Лесковчанина поред 

просјака, а он им пружа руку и каже:  

- Нисам јео два дана, браћо 

А Лесковчанин му одговара :  

- Мораш, макар на силу! 
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Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Школа 
 

Ново јутро , нови дан  

ја устајем радосна . 

Испред куће друштво зове  

хајде идемо заједно до школе! 

Нас четворо путем жури  

нова слова, нове игре  

то су наше дневне бриге. 

Девојчице и дечаци сви у клупе седе смело  

учењем се поносимо јер нам животом значи.  

     

        Анђела Смоловић   I-4  

Ласте 

 
Ласте су весници пролећа као и висибабе. Оне на јесен одлазе у 
топлије крајеве, а у пролеће се враћају. Са њима нам стиже 
лепше време и зелени паркови пуни веселе деце. Ја обожавам 
ласте, оне су прелепе птице. 

Марко Стојичић  I4  

Игор и пас  

 
Био један дечак по имену Игор. Он је много 
волео свог пса по имену Жућа. За викенд 
отишли су код баке и деке на село. Игор и 
Жућа су се играли добацивања. Док је Игор 
бацао штапић оклизну се и паде у поток. 
Жућа дотрча до Игора и ухвати га за руку. 
"Хвала што си ме спасио", рече Игор свом 
псу. 

Лазар Максимовић   I4 

Пролеће  

 
Лептир лети са цвета на цвет, 
док изводи чаробан лет. 
Пчела зуји са цвета на цвет, 
док мирише какав је мед. 
  
Славуј пева даноноћно, 
док се крије да га не видим ја  
хај, хај, хај. Дрвеће га крије  
у шумици густој, док он цвркуће весело знај.   
  
Сунце сија јако као лети , 
док ми уживамо у пролећној сети.  
Животиње весело јуре на ливади  и радосни су тада сви. 

       
Ања  Стојановић II1  

Пријатељство  

Свако свог пријатеља има, 

И непријатељ га не занима. 

  

Право пријатељство, 

уцена није, 

већ је искрено  

и увек се поштује. 

  

Правом пријатељу  

повериш тајне све  

и ви се стално дружите. 

  

С пријатељем се воли, 

с пријатељем се дружи, 

 и увек се са њим  

у круг пријатељства кружи. 

  

Пријатељ ти помаже, 

да пређес разне препреке, 

да решиш проблеме  

чак и оне малене.  

  

Пријатељство се негу је, 
скоро сваког дана и  

лепо је  као нека биљка расцветана .  

Најда Станковић II1 

Моја школа  

 

Волим сво ју школу   

јер она није обична, 

она је за мене слушаоница, 

читаоница, радионица 

и играоница. 

  

Није то обична зграда  

у којој има пуно клупа и столица  

у њој имамо тренутке сјајне, 

она увек чува све наше тајне. 

  

Моја је жеља, 

да имамо сви петице, 

дечаци и дево јчице. 
 

Анђела Антанасијевић  III3  

Моја мама  

 
Моја мајка је  
најбоља на свету. 
Не бих је дала  
другом детету. 
  
Мене и брата, 
стално љуби, мази, 
и без престанка  
сваког трена пази. 
 
Кад год бих могла,  
ја бих јој помогла. 
 

Ирина Спасић   I4 
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Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Моја школа  
     Школе су велике ризнице знања. У њима се учи, пише, пева и 
дружи . 
        Моју школу ја доживљавам као другу кућу. У школи се дружимо, 
учимо, делимо успехе и тешимо једни друге ако добијемо слабу 
оцену. У мом одељењу има више девојцица него дечака па смо некако 
увек гласни и раздрагани јер моје другарице су увек расположне и 
причљиве. 
      Када сам на распусту ја једва чекам да кренем у школу и видим 
уцитељицу, другове и другарице.  

Богдан Стојковић III3  

Моја школа 
        Трећа је година како сам ђак једне прелепе школе, моје школе. 
       У школи сам стекла доста знања, а поред тога и добре другове. На 
школској табли смо научили прва слова и бројеве. Када уђем у школу, 
осетим топлину и пријатност којом зрачи.У свакој клупи и учионици 

се чува нека ђачка тајна. Дању учионица личи на кошницу пуну вредних и паметних пчела. Ноћу личи на 
напуштени и мрачни замак који једва чека своје становнике. Радознале пчеле тихо и мирно слушају  учитељицу.  
         Сваки дан је посебан дан, јер се увек научи нешто ново. 

Анастасија  Прокоповић III3  

Моја учитељица  
     Моја учитељица је мени много драга и зове се Дивна. 
     Она има црну косу, браон очи и блистав осмех. Јако је добра,  али кад смо немирни може да буде и строга. 
Наше свеске су у почетку красили цветићи а сада петице. Било је четворки и тројки, али смо увек ту једни за 
друге да помогнемо, да будемо све бољи и бољи. Научила нас је како да решавамо проблеме, да праштамо и 
помажемо једни другима. Научила нас је да се дружимо. Својим стрпљењем и благошћу помогла нам је да са 
успехом савладамо школско градиво, али не само то већ много важније ствари у животу. На сваком такмичењу из 
математике трудила сам се да постигнем што бољи успех, јер је то Вас успех и заслуга. Ви сте заслужни што 
волим математику, јер сте ми са пуно љубави, знања и стрпљења објашњавали тај предмет.  
     Волела бих кад порастем да будем као Ви и да будем узор својим ученицима као што сте ви мени. 

Ема Стевановић  III3 

Шанса да се на свету пронађу два иста отиска 
прстију је отрпилике око 1:64 милијарде 

***** 
Од свих европских држава Холандија има 

најстарију химну! Њене речи потичу из 1545. 
године а мелодија из 1568. године 

УМОВАЊЕ 

● Ако веверица нађе напуштену 
бебу друге веверице велике су 

шансе да ће је усвојити. 

● Сунце је најсавршенији 
природни округли објект познат у 

свемиру.  

● Светски рекорд за најдужи лет 
папирног авиона износи 69,1 

метар  
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Основна школа „Васа Пелагић“ 
Ја идем у Основну школу „Васа Пелагић“. Идем у четврти разред. Волим ову школу јер није као све остале. 

Волим ову школу јер има добре учитељице. Моја је најбоља. Моји  другови и ја постали смо једна породица 
захваљујући учитељици. Ми јесте да се свађамо, али то нас прође. Не волимо да се издвајамо од осталих. 
Одељење у коме сам ја IV3  је најбоље. Волим другове јер они воле мене. Можда од ове школе има бољих, али 
ова је за мене и најбоља и најлепша 

Јана Николић IV-3 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Моја школа 
Моја школа се зове „Васа Пелагић“. То је 

основна школа у Лесковцу. Та школа је међу 
највећим школама у Лесковцу. Наша школа има 
пуно ђака. 
Веома је велика и лепа, скоро је најбоља школа у 
Лесковцу. Ја и моји пријатељи волимо нашу школу 
Васу Пелагић. 

Емилија Стојиљковић, IV-3 

Моја школа 
Ја идем у ОШ „Васа Пелагић“. Она ми је истовремено 

и моја омиљена школа. Ја сваког радног дана тамо 
боравим по четири и по сата. 

Ова школа ми много значи. Ту су ишли и моји 
родитељи. ОШ „Васа Пеагић“ је врло стара школа. 
Много волим њен изглед. Осећам да ова школа крије 
нешто у себи. Пуно среће, здравља и пуно дечје радости. 
ОШ „Васа Пелагић“ има пуно учитељица и пуно деце. 
Школа као школа. Све је исто као и у другим школама. 

Надам се да ћу имати пуно среће при 
школовању. Никад је нећу заборавити. Ова 
школа ми је као нека срећна амајлија.  
Волим што идем у ову школу. Имам пуно 
другова и другарица. Супер се овде 
проводим !!! 

Вељко Станковић, IV-3  

Школа 

Ја идем у ОШ „Васа Пелагић“. У њој сам стекла пуно знања, као и пуно 
пријатеља. Инспирсали су ме и подстакли моји пријатељи и учитељица. 
Већина ђака у мојој школи је одлична са беспрекорним владањем. Ученици 
су као једна породица. Подвајање се понекад може срести у школи, као и 
свађа. Задиркивање и играње су добитна комбинација. Ту су и групни 
радови који нас зближавају. 

Ове успомене, згоде и незгоде које ћемо доживети у школи остаће нам 

заувек у памћењу. 

Лена Здравковић, IV-3  

Моја школа 
Ја идем у четврти разред 

Основне Школе „Васа Пелагић“ 
у Лесковцу. У школи имамо 
пуно добрих другара с којима се 
дружимо. Наша школа има пуно 
учионица и кабинета, 
библиотеку, фискултурну салу и 
кухињу. Сваки дан у школи је 
још лепши од предходног. Сви 
запослени у школи су љубазни и 
увек с радошћу помажу деци. 
Школа има и неколико 
спортских тимова који су 
најбољи, што потрврђују 
трофеји који стоје у холу школе. 
Учитељица нашег одељења је 
добра, пажљива, жели да помаже 
другима када им затреба помоћ, 
а нас учи многим стварима и о 
проблемима с којима се 
сусрећемо. 

Ја волим моју школу. 
Никола Дочић,  IV-3  
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Моја школа у Лесковцу 

Четврта година како сам ђак Основне школе „Васа Пелагић“. Сваког дана једва чекам да идем у школу, како 
бих научила нешто ново и дружила се са пријатељима. На школској табли смо научили слова и бројеве. Моја 
школа је лепа и занимљива. Имамо и велико школско двориште где сваки дан стичемо пријатеље. Када уђем у 
школу осетим топлину и пријатност којом зрачи. У свакој клупи и учионици се крије нека ђачка тајна. Неки 
школу виде у лакоћи, а неки у муци. Мислим да смо сваког дана у школи више паметнији. Волим кад у школи 
има нека изложба цртежа или неко такмичење. И мислим да је то много занимљиво. У школи има пуно учионица 
које су сређене и лепе. Такође и у нашој школи има доста учитеља, наставника, ђака, чистачица и учитељица. 
Школа је наш други дом и у њој се сви осећају срећно. 

Анђела Милојковић, IV-3  

 

Моја школа 
Четврта је година како сам ђак једне прелепе школе, моје школе. 
У њој сам стекла доста знања, поред тога и добре другаре. На школској табли смо научили да пишемо прва 

слова и бројеве. Кад уђем у школу осетим топлину којом зрачи. У свакој клупи постоји нека ђачка тајна. Дању 
учионица личи на кошницу пуну вредних и паметних пчела. Ноћу личи на напуштени и мрачни замак који чека 
своје становнике. Радознале пчеле пажљиво слушају своју учитељицу. Сваки дан у школи је посебан јер 
научимо нешто ново. Кроз забаву смо стекли ново знање и одговоре на питања. Наша учитељица је увек ту за 
нас и увек нас подржи у свакој одлуци. 

Знам да ћу једног дана отићи у другу школу, али ова ће ми остати у срцу. 

Антић  Александра,  IV-3 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Које је то место где се учи и дружи? 

Које је то место где се ходницима јури 

па се казна добије и неко се због казне дури? 

Које је то место где се добијају оцене и добре и лоше? 

 

Наравно то је школа,  

наше је благо, 

и мени јако драго. 

 

По учионици неки бацају флаше, 

а кад је ред на испитивање, 

то место савршено је, 

појединци се плаше. 

                                             

Онда се исти ти кући враћају,                      

у страху да им родитељи,                           

не забране да играју игрицу сваку.                                                                          

 

У свакој школи карта,     

до успеха је учење 

зато хајде сви који 

имате карте брзо у 

 

возић брзо да се још 

нешто научи па да 

сви заједно претворимо 

сву децу у праве ђаке.  

  

Миња Јовановић, IV-2 

МЕСТО МЕНИ ЈАКО ДРАГО 

Март 2017 

Нед  Пон  Уто  Сре  Чет  Пет  Суб  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

У марту се од 1. до 31. активно 

врши наставни процес. 

Не ма  држ авни х пра з ника , 

распуста, ненаставних и 

нерадних дана 

Само су ту суботе и недеље за 

одмор 
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Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Моја школа 

          Свака школа је на неки начин посебна, моја школа је другачија, али није 

савршена. Волела бих да се неке ствари промене у њој. 

          Као прво волела бих да нам уведу ормариће. Mале или велике, није битно. 

Само бих волела да сваки ђак има свој ормарић где може остављати своје књиге, 

прибор за ликовно, опрему за физичко итд.  

           Да је школа мало чистија, ученици би се много лепше осећали у њој. Такође, 

волела бих и да свака 

учионица има спојене клупе, 

једну белу таблу, рамове за 

дипломе и награде које би 

ученици освајали и велики 

орман. Свако одељење би 

имало своју учионицу. Што 

се тиче школског дворишта 

дала бих задатак свим 

одељењима да на почетку 

школске године засаде неко 

дрво или цвет. Иза школе 

направила бих леп паркић, 

клупице и једну фонтану.  

Волела бих када би наша 

школа имала школског 

доктора, мини продавницу, 

кабинет за сваки предмет, књижару и базен.  

Ех, како би то само лепо било када би сваке године могли ми, 

ученици од петог до осмог разреда, да идемо на екскуризије које трају 

више од два дана. А на крају осмог разреда да одемо на екскурзију у 

неку другу државу, као нпр. у Грчку, Хрватску, Македонију... 

И оно најважније! Замолила бих директора да не уводи школске униформе. Јесте да сви требамо да будемо једнаки, 

али по мени је боље да сви носимо оно што волимо :) 

Могла бих ја до сутра да маштам о савршеној школи. Али ми добро знамо да нико и ништа нису савршени.              

Овако би изгледала моја школа.       Анастасија Михајловић 6-2 

ДРУГА МАЈКА 

Ви имате сво ј живот, 

а ја имам вас 

и ноћу када треба да заспим 

ја увек зачујем ваш глас. 

 

Знам да и ви имате, 

своје недаће,своје боли, 

али знајте да вас ја 

и још много мојих другара  

бескрајно воли. 

 

Пустиње, језера, једначине 

и некакве дужи 

лепо је  све то,али најбитније је  

ко ће љубав да вам пружи! 

 

Забринута сам када сте тужни. 

Због чега? 

Ја у вашим очима видим све 

и љутњу и радост и ноћи непроспаване. 

Не брините! 

 

А сутра када будем као ви сада, 

а ви ћете бити мало старији 

знам да ћете и тада бити 

моја најдража бајка. 

 

Али у мом срцу учитељице остаћете 

заувек МОЈА ДРУГА МАЈКА 

 

Лана Цветковић, 6-2 

 Моје пусто острво 

 

Златно сунце милује ми лице 

док ме чаробном песмом увесељавају птице. 

Огледам се у тиркизном мору 

и шетам по розе песку 

док делфини и рибице 

изводе своје морске пируетице. 

Моја омиљена храна су кокоси и урмице, 

а моје нежно лице, негују, 

зелени листићи са капима росице. 

Тамо нема гужве, буке и свађе 

ни школских предмета досадне грађе. 

Када одем следећи пут, повешћу и вас, 

али ћу отићи прва, 

да спремим гозбу за све нас. 

Моје пусто острво, моја бајка, мој сан, 

моја најлепша оаза, која ми улепша дан. 

 

Божица Живковић 5-1 

УМОВАЊЕ 

● У свету постоји око 7000 језика.  

● У лондонским школама се тренутно говори више од 300 језика.  
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Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Могла бих ја до сутра да маштам о савршеној школи. Али ми добро знамо да нико и ништа нису савршени.              

Моје жеље 
Желим ауто, 
желим авион, 

ако не може то, 
онда бар камион. 

 
Желим вилу, 
желим стан, 

желим сунчан сваки дан, 
а може и само кишобран. 

 
Желим мир у целом свету 
и топао дом сваком детету. 

 
Желим љубав, 
желим смех, 
дај ми и ти  

бар један осмех. 
 

Нису велике жеље моје 
само нек свет има лепше боје. 

Боје смеха и другарства, 
од тог нема лепшег царства. 

 

Никола Станковић, 6-2 

ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈАЦ 

У близини школа, 

дечијих установа, 

успорите кола, 

каже мода нова! 

 

Оне који журе 

јурећи или бежећи, 

најчешће заустави, 

полицајац лежећи! 

 

Када се то догоди 

многима је позлило, 

не стану, не успоре, 

ПА РАЗБИЈУ ВОЗИЛО. 

 

Лана Цветковић, 6-2 

Моје одељење 
 

Моје одељење, немирно и бесно, 

нема пуно места, зато што је тесно! 

 

Двадесет и три ђака, у клупама седе, 

само чекам мацу да запреде! 

 

Антонија и Ања то су праве лутке, 

воле много да једу пилеће бутке! 

 

Милош је причалица права, 

велика му глава! 

 

Миљана и Коста, то су брат и сестра, 

само кад их видим, померим се с' места! 

 

Вељко и Рића, то су ортаци, 

воле обоје да једу батаци! 

 

Николица је давеж, и воли да смара, 

кад се умори, заболи га глава! 

 

Вељко и Настић, то су праве фаце, 

много воле, да мазе мале маце! 

 

Ема и Даница, воле да преписују, 

па се зато, стално дописују! 

 

Каћа је нова ученица у школи, 

понекад за домаћи, уме да замоли! 

 

Анђела је једна заљубљена мала, 

са столице је пала! 

 

Урош и Стојко стално играју Clash, 

мама им суши миришљави веш! 

 

Нина и Мика, ученице праве, 

понекад им је досадно, па све 

забораве! 

 

Циле и Текси, пију много Пепси, 

зато им је надимак „Шмекси“! 
 

Уна Антанасијевић, 

Марта Милошевић, 6 -2 

Највећи град на свету до којег се не 
може доћи путем је град Iquitos, који се налази у 
Перуу. Смештен је дубоко у прашуми Амазона, а у 

њему живи више од 400.000 људи.  
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Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Моје одељење 
 

Моје одељење „Васина“ генерација нова  
у њему је као у кући снова. 
Сваког дана нека ситуација нова: 
неко је некоме нешто рекао, 
неко је нову симпатију стекао. 
У свакој клупи весело лице петака, 
а на часу се понекад чује 
непрекидна прича несташног ђака. 

Моја школа 
 

Зидова школа ко огромене стене  

Чувају тајне, пишу наше успомене. 

Моја је школа велико царство у коме 

влада смех, љубав и другарство. 

Двојка или четворка и по нека петица, 

не кваре осмех наших насмејаних лица. 

Када крај године дође и кад распуст крене 

заврше се наше јутарње и поподневне смене. 

Усамљена школа тада седи и чека да септембара 

крене нова ђака река. 

Мала матура екскурзије излети, 

Сваки ђак и наша школа памти. 

Светозар Марковић, Јосиф Костић, Петар Тасић Таса,  

све су школе добре, али најбоља је Пелагић Васа!!! 

 

  Нада Станковић 6-3 

Ау што је школа добра 
 
А кад ујутру кренем  
У школу, мислим на друство које ме чека тамо 
 
Шта ћемо радити, које ћемо геометријско 
Тело израчунати или коју нову гљиву  
Открити то се питам док се као војници крећемо ка школи 
 
Јединица за нас није оцена 
Ех то је права невоља. 
 
Школа је за мене весела зграда из 
Које излазимо богатији знањем 
Онолико великим, колико је потребно да 
Лако постанемо паметни, 
А и велики људи. 
 
Добро је знати да све тајне  
Остају у клупама, а 
Будућност је у нашим рукама. 
Ршум је написао песму,а ја потврђујем: 
Ау што је школа згодна. 
   Теодора Станковић 6-3 

Моја школа 
 
Моја школица, моја радознаница 
пуна знања деце и граје 
осетљива се пуни зраком 
који се иза дрвећа крије. 
 
Звоно кад се чује 
оно звоно мало и црвено 
а тако мало и црвено јако 
да сва одељења забрује 
и свуда се зачује. 
 
Моја школа моје 
знање, у мојој глави 
највеће имање. 
 
Као пчеле у одељењу 
марљиво радимо, али 
цвеће знања садимо. 
  Доротеја Стојковић 5-1 

Пуно је ту паметних глава 
и свако поштује свачија права. 
Било би добро да се свако више труди, 
да буде вредан 
и да у школи буде најбољи V-3 
 Богдан Гавриловић 5-3 
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Ту,ту,ту,ту,ту,ру,ту 
Да ли су вам досадне бактерије на зидовима? Не више, 
моје колеге ће вам испричати како се решити бактерија 

у пет корака. 
Ту,ту,ту,ту,ру,ту 

Први корак: Уђите у најближу продавницу и купите 

“Супер клеанато”! 
Ту,ту,ту,ту,ру,ту 

Други корак: Узмите крпу и напрскајте “Супер клеанато” 

на зид и десиће се магија. 
Ту,ту,ту,ту,ру,ту 

Трећи корак: Мрдајте крпу и лево и десно. 

Ту,ту,ту,ту,ру,ту 
Четврти корак: Крпа има две могућности: може се 
држати у руци и може се користити на бриску. 

Ту,ту,ту,ту,ру,ту 

Пети корак: И сад 
уживајте јер “Супер 
клеанато” скида бактерије 

а крпа их брише. 
Али пазите напитак је 
токсичан. 

 

Немања Ђурић, 

Никола Живковић, 

Тамара Стевановић, 

Софија С.Ђорђевић,  

Анастасија Ценић, 

Душан Михајловић 5-1 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

 

Моја школа 
 

Моја школа је пуна 
знања а знање  

је највеће имање. 
Ова школа никад 
није празна, деца 

су у школи 
разна и по  

некад са часа беже а 
неко се за школу  

веже. У школи има 
и добрих и лоших 
ђака и упозорења  

на часу нетреба да  
се жваће жвака. 

 
Душан Михајловић  

5-1 

ADIO 

Сасвим плаво и кристално море правило би велике таласе до зоре. И то 

сунце изнад мора је доказ да је сванула нова зора. 
Шум мора се чује тихо и мирно, све око мене је дивно. Звук галебова се чује 
у даљини цео град је у тишини. 

Лагани ветрови зелене палме дува, сваки део обале неку тајну чува. Небо 
изнад плаже прави прелепе пејзаже. 
Сунце на небу стоји, сваки се секунд и минут броји.  Али ће и оно убрзо да 

крене, молим те буди једном крај мене. 
На небу се преливају разне боје без престанка убрзано куца срце моје. 
Живот иде даље а мени као да време стоји. 
Сунце се спушта полако, све је лепо и дивно тако.Сунце се иза облака 

сакрило и ноћ је цело небо прекрило. 
Ноћу се море једва види, свака звезда на небу ми се свиди. Мени су звезде 
близу и све су ми у низу. 

Полако се све ближи крају, када одем осећаћу се као да сам била у рају. Овај 
град ће за мене бити увек драг и мио, а сад ADIO. 

 Анђелина Стојановић 6-4 

КЕБА КРАБА 

Јована-Сенди 
Софија-Сунђер Боб 
Петар-Лигњослав 

Данило-Кеба Краба 
Огњен-Штука Штукић 

Марко-Патрик 
Штука: А сада следе рекламе. 

Сенди: Сунђер Бобе где си више - јави се. 
Сунђер Боб: (смех) Шта је било? 
Сви : Мораш да нам опишеш Кеба Крабу! 

Суђер Боб: То ће вам Лигњослав објаснити…рекох, то ће вам 
Лигњослав објаснити . 
Лигњослав: Колико пута сам ти рекао да ме не дираш док пијем 

јутарњу кафу…Ако хоћете да умрете дођите код Кеба Крабе ,а 
сада настављам да пијем кафу. 
Кеба Краба: Дођите код Кеба Крабе, јер супер храна није. 

Патрик: Једно питање..Шта је Кеба Краба? 
Сунђер Боб: Јао, Патриче то је оно место где си увек заборавио 
да платиш. 

Патрик: Аааа…хахахахаха… 

 

Софија С. Ђордјевић, Данило Красић, Јована Михајловић,  

Огњен Илић, Петар Јавић, Марко Цветковић 5-1 

Р Е К Л А М АР Е К Л А М А   

Април 2017 

Нед  Пон Уто Сре Чет Пет Суб  

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

У априлу се активно ради и нема 

оправдања. 

 Од 13. до 17. је  пролећни школски 

распуст због верских празника 

–Васкрс 

Од 18. се наставља наставни 

процес  
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Драги ујаче, 
Прошла су већ три месеца  откако си утишао у 

Либан, који је јако, јако далеко. Понекад помислим како је 
то на крају света. Ипак, то што си се пријавио за мировну 
мисију сматрам јако узвишеним и хуманим чином. Због 
тога мислим да ниси само мој лични херој, већ херој 
читавог српског народа који је увек тежио миру и слободи. 
Док си био овде, бранећи наш ваздушни простор, ја сам 
знала да могу бити безбрижна јер тамо негде ти бдиш 
нада мном. Вест да одлазиш у далеку земљу јако ме је 
растужила, али теши ме то што знам да ће моји 
вршњаци тамо негде бити безбедни захваљујући теби и 
осталим војницима из мировне мисије.  

Како ти је тамо у Либану? Каква је то земља? 
Како живе деца у тој земљи? Да ли имају основне услове 
за живот и да ли су срећни и безбедни као ми овде? Заиста 
ми недостајеш. Не знам колико ће дуго путовати ово 
писмо до тебе и када ће ми стићи одговор, али унапред се 
радујем твом писму. Знам да си тамо сам, далеко од 
својих рођених, али знај да си ти увек у нашим срцима и 
нашим мислима. 

Нека ти ово писмо покаже колико ми недостајеш, 
нека прелети сва мора и све државе 

до тебе, нека ти слети на раме 
и донесе поздраве и пољупце 
твојих најмилијих. 

Твоја Катарина 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

 
Војниче мој, снаго моја, поносу мој! 
 
Једино што могу рећи је да ми се чуваш 

као што чуваш нашу лепу домовину. Само 
што си отишао, а ја већ много бринем. Бринем 
због превелике љубави и пажње. На терену, по 
трави, свежој и зеленој, искористи сву своју 
снагу и силу! За нашу земљу! Емоционално и 
физички се спреми пре битке! Мисли на нас, 
на то како се свако из куће моли за тебе и 
твоју војску. Бодримо вас топлином свога 
срца. 

 Знам да ћеш ми поново доћи у загрљај и 
сигурна сам у то. Лажем! Умирем од бриге. 
Колико год имала поверења у тебе, колико год 
веровала у живот, сузе ме вуку ка мрачнијој 
страни исхода. Хоћу да опет осетим топлину 
твог загрљаја, опет да осетим сигурност уз 
тебе, опет да живимо у неком спокоју и миру , 
а не у бризи. Уз тебе сам, не физички, али 
психички и емоционално сам ту! 

Дању и ноћу само на тебе мислим. 
Молим те, чувај се! 

Твоја Миња 

Драги војниче, 
 

 Ја бих много волео да идем у војску и будем војник као ти. Дивим се 

вама, војницима, и изгледате ми како највећа сила овога света. 

 Браните и чувате нашу земљу Србију од пропасти и ратова. Знам да 

сте издржљиви и да добро радите свој посао. И када се на дуже време одвојите 

од породице, знам да то радите због нас. Овом приликом вам се захваљујем и 

одајем вам признање за највећу светску снагу. Кад одрастем, желим да 

постанем део ваше дружине, да се дружим са осталим војницима и да 

остарим у крилу војске. 

 Надам се да ћеш ово писмо добити јер ћеш тако знати да један мали 

дечак мисли на тебе као што ти мислиш на све нас. 

Твој Огњен 
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Драги војниче! 

Ево пишем ти док седим у својој столици 

на расклапање. Ово хладно пролећно јутро 

стегло је мастило у мојој оловци. Напољу се 

спрема киша, а ја одлучих да баш теби пишем. 

Надам се да ћу ти помоћи јер знам да ће 

ти бити топло док будеш читао моје писмо јер је 

оно пуно љубави као и моје срце док ти пишем. 

Напољу је хладно, тмурно и облачно, а ти 

стојиш гордо на граници нашег града, наше 

домовине и чуваш нас од непријатеља заједно 

са верним псом и зеленом четом. За тебе, драги 

мој војниче, не постоје препреке. Ти си храбар 

и поносан што можеш да чуваш нашу лепу 

Србију. Твој одани пријатељ је пас који те 

верно прати и који чува тебе. Тако бих волела 

да ти дам свој шал, да ти скувам шољицу 

топлог чаја, да ти дам своју амајлију – дрвени 

крст. Много тога бих ти дала јер знам да баш ти 

чуваш мој миран сан, моју породицу, моје 

пријатеље, нашу домовину и дечју безбрижну 

игру. Свој млади живот ти би дао за лепша 

јутра и боље сутра.  

Ти чуваш птицу, чија се предивна песма 

чује, чуваш природу која зеленилом надахњује, 

чуваш живот, љубав и срећу сопственог народа. 

Војниче, твоји другови и ти морате бити добар 

пример другима, а посебно ваша храброст и 

неустрашивост. Од срца сам ти захвална за све 

што чиниш за мене и читав наш народ. Желим 

ти што више мирних ноћи, желим ти да никада 

не чујеш пуцње из оближњег шумарка, да са 

својим друговима имаш времена и за игру и 

дружење. 

И тако схватам. Ако се не бориш за оно 

што ти је важно, онда ти то и није тако важно. 

Али, ја знам да су теби слобода и мир наше 

лепе земље најбитнији. Војниче, дивим ти се. И 

ево, од срца ти захваљујем! 

Твоја другарица Владана 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

НАГРАЂЕН РАД 

I место, општинско такмичење 

за Дан војске Србије 

Земља са највише језика је Папуа Нова 
Гвинеја, где се говори око 850 језика. У Европи 

је то Русија, где се процењује да постоји 
између 130 до 200 језика.  

УМОВАЊЕ 

● Човек може да разликује од 2.000 до 
4.000 мириса  

● Библија је преведена на 2.454 језика.  
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Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ВРАТА, ВИ 

РАЗМАЖЕН, ПЕТ, ЛЕТ, ДРАТИ СЕ 

 

Отворила су се врата, 

видела си брата. 

Бацио ти је лет, 

а ти си одлетела у свет. 

Онда си крпу запалила, 

мајка ти се драла, 

а ти си у несвест пала. 

Мама ти је  рекла 

да си много размажена 

зато што си фејсбуком заражена. 

Ви ову песму не разумете, знам, 

али, верујте, ово није блам. 
Тијана Стевановић 6-1 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: МАЧКА, СЛАТКА, 

СВА ШТА, ЧЕТВОРО, ПРИЧАТИ 

 

Била једном једна мачка, 

није знала где је тачка. 

Причала је дан и ноћ, 

имала је чудну моћ. 

Слатка мачка причалица 

била је и уметница. 

Цртала је све и свашта, 

волела је и да машта. 

имала је четворо пријатеља 

и једног страшног учитеља. 

Учитељ је био лош, 

није знао шта је кош. 
Теодора Ђорђевић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: КРЕВЕТ, 

НАЈЛЕПШИ, НЕКИ, ЈЕДА Н, 

СПАВАТИ 

 

Једно дете беше уморно. 

Кад дође кући, леже у кревет. 

Док је  спавало, сањало је најлепши сан. 

Тај сан беше леп, 

сањало је неки други свет. 

Тај свет беше леп, онде поток онде цвет. 

Рајко Девић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: СТО, ДОБАР, ВИ, 

ОСАМНАЕСТИ, ТРЧАТИ 

 

У кући има један сто 

и неко га мора извући. 

Али ту је  добри чича 

који увек нешто прича. 

„Ти си ми, столу добри“, 

рече чича, који увек прича, 

„ти си осамнаести кога вучем, 

још мало па ћу да тучем.“ 

А сто се брине па се зноји, 

пита се шта би било да чича не постоји. 

За то време чича се гоји. 

Сада сто иде ка смрчи, 

жури се па мора да трчи. 

Тако се завршава прича, 

коју причају сто и чича. 

Страхиња Спасић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: БАЛОН, ПЛА ВО, ЈА, 

ТРЕЋИ, ТРЧАТИ 

 

На ливади смо биле само нас три, 

она, ја и ти. 

Шетале смо се, трчале, 

и балон увис пустале. 

Твоја куца са мном играла се највише, 

а ти си тврдила да тебе воли више. 

Са нашим бродићима смо се тркале 

па смо се око победника посвађале. 

Кад нам је то досадило, 

гледале смо у небо плаво, 

ћутале и размишљале 

како ће бити кад будемо одрасле. 

Сећаш ли се тога дана? 

Сећаш ли се свог рођендана? 
Теодора Стаменковић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ЦВЕЋЕ, ШАРЕН, 

СВАКО, ЧЕТВОРО, ВОЛЕТИ 

 

Ја волим цвеће које је шарено, 

као и дете што је  малено. 

Свако дете воли цвеће, 

и свакога дана га бере од среће. 

Цвеће много лепо мирише 

и свако дете га уздише. 

Цвет има четири дугине боје, 

које четвором бојом свет обоје. 

Милица Ристић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ОЛОВКА, ВИ, ЗЕЛЕН, 

ХИЉАДИТИ, ХРКАТИ 
 

Оловка је писала док није престала. 

Ви ћете вечерас спавати, а такође и хркати. 

Ливада је зелена и веома прљава. 

Хиљадити део чоколаде ћеш појести, 

и онда ће те стомак болети. 

Волиш ли да гледаш више серију 

турску, шпанску или индијанску? 

Никола Жишић 6-1 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: НОСОРОГ, ДЕБЕО, 
ОН, ДВАДЕСЕТ ЈЕДАН, СКАКАТИ 
 

Он је носорог, 

то смешно није, 

дебео јесте, 

од свега се крије. 

Двадесет један 

број га плаши. 

Скакати за њега, 

права је драма. 

Он се боји свега, 

чак и сво јих мана. 
Мина Костић 6-1  

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: НЕБО, ОНА, РУЖАН, 

ОСАМДЕСТ СЕДАМ, МИРИСАТИ 
 

Плаво је небо, рече она ружна мала 

и зато се одједном скапала и пала. 

Хвалио се осамдесет и седми мајмун 

у золошком врту 

како се није испрљао 

у свом новом капуту. 

Лепо је мирисати бабину питу 

која се пекла на плавоме киту. 
Миња Котло 6-1 
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ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ДРВО, РАЗГРАНАТО, СВАКО, 
ТРОЈЕ, СЛУШАТИ 

 

Троје деце седело и дрво разгранато гледало. 

Свако од њих пажљиво је  слушало 

и дрво сјајно искушало. 

Троје деце певало, слух сво ј користило. 

Дрво их је најпре слушало, 

А онда са њима и запевало. 

Троје деце причало и дрво се у разговор укључило. 

Глупост неку извалили, 

па се од стида преврнуло. 
Николина Карапанџић 6-3  
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Мај 2017 

Нед Пон Уто Сре Чет Пет  Суб  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

1. мај је празник рада, па се и 2. 

дан одмара 

Од 3. се наставља настава 

9. мај је  Дан школе 

30. се распуштају ученици осмог 

разреда 

Остали ученици похађају наставу 
 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ФУТРОЛА, 

ЗЛАТАН, СВА КО, ДЕСЕТИ, ПЕВАТИ 

 

Ја сам за свакога добро дете, 

а у дневнику сам по реду десети. 

Имам динар златан ко ји у футроли бледи. 

Певам као славуј што на грани седи. 

Александар Малинић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ЉУБА В, ША РЕН, 

НИШТА, ДВОЈЕ, СКИЈАТИ СЕ 

 

Љубав је  кад неког волиш, кад се с њим смејеш 

и кад с њим кроз тужне приче пролазиш. 

Оно двоје иде на планину да се скија 

и испуњавају свој шарени, забавни свет. 

Нико им не може ништа. 
Немања Трајковић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ДРВО, ОНО, 

ПАМЕТА Н, СЕДАМНАЕСТИ, ТРЧАТИ 

 

Једног дана научник је тражио легендарно 

паметно дрво. 

Кад га је  нашао, научник је  полудео од среће 

и однео дрво у лабораторију праву. 

Искористио је одмах чудну справу 

да би с комшиницом комуницирао 

и за решења из математике је  питао. 

Једног дана, док је научник спавао, 

дрво је  устало и потрчало, 

а након садамнаестог километра, 

ни трага од паметног дрвета није остало. 
Вук Марчић 6-1 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: МАКАЗЕ, ОШТРЕ, 

ЈА, ДВОЈЕ, СЕЦКАТИ 

 

Кад се с другарима дружим ја, 

права је и забавна игра та. 

Најбоље је  кад нас буде двоје или више, 

јер у друштву се забава пише. 

Да сецкамо, шарамо и цртамо забава је  наша, 

јер у детињству машта је  најлепша. 

С маказама оштрим спретно баратамо ми, 

али пазите јер се можемо посећи. 

Забава је најлепша уз друштво и шалу 

и играње са дечицом малом. 

Сара Опачић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ПА С, ША РЕН, СВА КО, 

ШЕСТ, СПАВАТИ 

 

Један је пас поносан баш. 

Шарен је цео, али није бео. 

Свако би желео да га има, 

чак и када није зима. 

Спавати му је хоби, 

јер он нема кога да воли. 

Бака му и увече шест коски даје, 

а он јој враћа топлим загрљајем. 
Јања Цветковић 6-3  

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ЗЕЦ, ЛЕП, ОНА, 
ДВА, СКАКАТИ 

 

Зец воли да једе купус највише на свету, 

а да нема купуса јео би шаргарепу. 

Она девојчица има лепог зеца 

и зове га Меца. 
Храни га два пута на дан 

и зато је зец стално насмејан. 

Скакуће по дворишту и обилази башту. 

Софија Јовановић 6-3 
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Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: СТОЛИЦА, ЖУТА, ОНА, ЧЕТИРИ, ПЕВАТИ 
 

Кад се роди неко дете, тад птице полете 
почне цвеће да цвета, 

радују се родитељи целог света. 
Ма било које расе било, беле, црне или жуте, 

оно остаје такво сваке минуте. 

Треба да буде срећно од пода до столице, 
све до врха високе полице. 

Али треба да зна да је баш она 

највољенија и преко плафона. 
Али највише дете воли број четири 

и чека да кисела вода изветри. 
Неко дете воли да пева, 

а на улици баба Стана оклева. 
Неко воли шарене камионе, 

а пилоти воле велике авионе. 

Неко дете носи розе балетанке, 
а мама у продавници купује крушке 

караманке. 

Слатко се дете наједе  док пас кобасицу 
поједе. 

леп је живот овај, нећу више да пишем. 
Теодора ми говори: „ Не смарај, Уна, више!“ 

 

Уна Антанасијевић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ПОЛИЦА, ЈА, ПЛАВ, ДЕСЕТ, ТРЧАТИ 
 

Отишла сам у библиотеку да узмем књигу неку. 
Али наишла сам на препреку. 

Кад смо стигли, на полици књиге није било. 
Верујте ми, уопште ми није било мило! 
Решила сам да је потражим у књижари 

јер тамо има пуно разних ствари. 
Трчим, журим, јурим, књигу да узмем 
трчим, журим, јурим, један да не добијем. 
Стигла сам у књижару и питала продавачицу 

да ли имају лектиру плаву 
и на насловној страни птичицу. 
А продавачица каже: 

„Ја се стварно извињавам, 
књиге је било, па понестало.“ 
Само не знам да ли истину каже 

или можда лаже. 
Зове ме библиотекарка да ми каже: 
„Стигло је десет књига, продавачица те не 
лаже.“ 

Срећа ми се осмехнула, 
књига ми се допала. 
 

Анастасија Михајловић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: КОСТА, 

ЗЛАТАН, ЈА, ДЕВЕТ, ТРЧИМ 

 

Били смо ја и мој друг Коста 

и трчали смо до првог моста. 

На путу до златног моста 

рекао ми је Коста: 

„Сада је  сати девет, 

бегамо у кревет!“ 
Андрија Настић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: МЕСЕЦ, 

СЈАЈАН, МИ, ТРЕЋИ, СТАЈАТИ 

 

Свака звезда гледа преко трећег реда 

окицама сјајним Месец да дође, 

поздрави се с њом и пође. 

Месец се смеје, а капут га греје. 

Стоји испред Звезде Мице 

пољуби је преко жице. 

Звезда Мица се захвали њему 

па оде у продавницу по крему. 

На крају одоше заједно кући 

а свака звезда од муке ће пући. 

Марта Милошевић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ТАБЛА, ЗЕЛЕНА, 

СВАКО, ЧЕТИРИ, САЊАТИ 

 

Свако има сан, зелен и радостан. 

Свака школа таблу има на којо ј се пише 

рима. 

Четири ђака другови су прави, 

а ти за бригу не мари. 

Сањамо свако вече, па нам сан 

кроз главу тече. 

Сан, то је та у глави збрка, 

права ноћна трка. 

Сан брзо прође као и дан, 

само што се ноћу то зове сан 
Душан Коцић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: КОЊИЋ, ЈА, 

ТАДИЈИН, ПРВИ, ТРЕНИРАТИ 

 

Тадија је био на другом месту, 

али кад је  почео да тренира, 

заузео је прво место 

и рекао: То је то! 

Његов коњић се звао Ото. 

Упознао сам Тадијиног најбољег друга. 

уз помоћ малог тренинга, 

свака прилика је јака. 

Ја сам му постао најбољи друг 

зато што сам му отплатио дуг. 

Шалим се. 

Нисам му био најбољи друг 

јер сам му отплатио дуг, 

већ зато што је иза нас 

пут пријатељства дуг. 
Лука Момчиловић 6-1 ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ШЕШИР, ОНИ, 

ША РЕН, ДВАДЕСЕТ, СПА ВАТИ 

 

Некада давно живео један деда, 

који никад није чуо да има реда. 

Он је имао шешир који је био шарен, 

али једном га је  случајно бацио у пламен. 

Он је са шеширом возио Југо, 

и увек бирао број двадесет за Бинго. 

Пазити шешир било је веома важно, 

а спавати с њим постало је  снажно. 
Сава Цветковић 6-1 

 
ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: КУЋА, ПЛАВИ, МИ, СЕДМИ, ТРЧАТИ 

 

Некад у времена врућа  постојала је једна кућа. 

Једног дана отишли смо ми на спрат седми. 

Почели смо трчати, али смо хтели ручати. 

Нисмо нашли никакву храну, а хтели смо банану. 
Нико није био у кући, и дани више нису били врући. 

Емилија Цветковић 6-2 
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ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ВЛА СОТИНЦЕ, ЛЕП, 

ЈА, ДЕВЕДЕСЕТ ПЕТИ, СКАКАТИ 

 

Био један дечак, најлепши у крају. 

живео је  у Власотинцу и волео Мају. 

Волео је и школу и био је добар, 

али кад је  долазио у школу, 

увек је  био модар. 

Волео је да скаче, али кад падне 

увек само он плаче. 

Нисам га волео јер је био леп 

и увек је дево јчицама давао цвет. 

Волео је број двадесeт и пет, 

кад је долазио у школу скако је као зец. 

Вељко Страхињић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: МАШНА, ЛЕП,  ОНА, 

СЕДМИ, ПЛА КАТИ 

 

Наставник је  испитивао, седмог дечака је прозвао. 

Дечак није ништа знао па је одмах заплакао. 

Девојчица са машном пришла је дечаку, 

и почела да му пева песму полаку. 

Дечак је био срећан, престао је  плакати, 

а она га је хтела загрлити. 

Дала му је комплимент, рекла му је да је леп 

и од тада почео је њихов љубавни свет. 
Нада Станковић 6-3 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: ТАБЛА, ЖУТА, 

ВИ, ОСМИ, СПА ВАТИ 
 

У учионици је табла жута 

направљена од десет прута. 

Наставник нам каже да неће да нас 

лаже. 

Реко нам је да смо много гласни, 

а ови мафини су много сласни. 

Идем на такмичење из историје 

немам времена за спавање, 

а ово није више зезање. 

Првих десет иду даље, 

мајка хоће да ме шаље. 

Рек`о ми је човек један да сам осми. 

Сад имам времена да спавам. 

Возили смо кола до Ниша, 

и почела је да пада киша. 

У кола нам је ушла вода, 

ал` ћале стрепи да не упадне рода. 

Кола нам нису баш и скупа, 

у сваком делу је по једна рупа. 

Вратили смо се кући, 

а мајка је дошла до нервног слома 

јер са мном није дошла диплома. 
Коста Цакић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: БАЛОН, 

НИЗАК, МИ , ПЕТИ ТРЧАТИ 

 

Ми смо видели балоне, 

било их је  на тоне. 

Били смо много ниски, 

али много блиски. 

Ја сам узео балон 

који лети на тапети. 

Мој друг је почео да се трка, 

настала је  права збрка. 
Милош Здравковић 6-2 

ОБАВЕЗНЕ РЕЧИ: СУНЦЕ, ОНО, 

ИНТЕЛИГЕНТАН, ПЕТНА ЕСТ, ЛОЖИТИ 

 

Данас сунце јако блиста, 

из земље излази кишна глиста. 

Баш је вруће, зашто је ложио ватру, 

изгорео нам је ручак и зелену салату. 

Она је баш фенси дама, 

права дама без блама. 

Ово пиће је хладно са петнаест коцкица леда, 

боље да си ставио мало меда. 

Они су баш интелигентни људи, 

као они и ти буди! 

Мало брже тај ауто вози! 

Кад ћеш дати храну то ј кози? 

Помало пада ситна киша. 

Мацо, мацо, хоћеш ли појести тог миша? 

Изашла је на пашу нека крава, 

нема шта да једе, осушила се трава. 

Кока има једно велико јаје, 

штета што нам га не даје. 

Много је хладна ова зима, 

из сваког димњака излази пуно дима. 

Вампир или страшни вук, 

највише од свега мрзи бели лук. 

Катарина Марковић 6-1 

УМОВАЊЕ 

● Најдужа реч у српском језику је 
престолонаследниковица, што значи 

‘жена престолонаследника’.  

● Најдужа реч у енглеском језику има 45 
слова: 

‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcan

oconiosis’. То је плућна болест изазвана 

удисањем пепела и пешчане прашине.  

Најмањи пуж на свету може стати 10 пута 
у ушицу игле!  

***** 
У Боливији постоји фестивал током којег се 
људи 2-3 дана туку. Фестивал се зове Тинку.  
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НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 

 
Игру воли свако дете са наше планете. 
Детињство је најлепши део живота. 

Свакоме пријају мамина љубав и доброта. 
Желела бих да останем дете! 
Да ли схватате, да ли разумете? 

За проблеме, стресове и свађе, 
деца никано не смеју да знају. 
Њихов једини задатак уживоту је 
да се безбрижно играју. 

Језик, део света и боја коже 
не сметају деци да се кроз игру сложе. 
Дечја права су велика, најлепша права 

света 
јер могу слободно да викнем 
у име сваког детета: 

Нећу да бригам, хоћу да се играм! 
 
Божица Живковић 5-1  

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

НЕЋУ ДА БРИГАМ,  

ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 

 

Као кад се малом детету спава, 

а тетке га питају где је паметна глава, 

тако је мени свакога дана, 

ја хоћу да се играм, а морам да бригам. 

Од силних брига боли ме глава, 

кад треба да учим, мени се спава. 

Задаци разни, граматичке грешке, 

ма боље уз брдо да идем пешке! 

Историја и географија ме муче још боље, 

маса података за учење до миле воље. 

Седим и учим, а на сат гледам 

када ћу већ једном игри да се предам. 

А онда трчим јер друштво ме чека, 

чује се дечја граја издалека. 

Скачем и уживам, али тишти ме брига 

колико још страна има књига. 

Толико обавеза и све ме секира 

да чак и у игри немам мира. 

Добре оцене добијам и нисам лоша, 

а учићу више да будем боља. 

Знам да боље сутра од данас зависи, 

ја сам одлучна, а одлучан и ти си! 

 

Владана Здравковић 6-1 

Као и свако дете, 

желим да будем срећан 

Од главе до пете. 

 

Да ни о чему бригу не водим, 

да се са мном свако лепо опходи. 

 

Сво ја задовољства 

у игри ћу да тражим, 

а брига за мене неће да важи. 

НЕЋУ ДА БРИГАМ,  

ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 

 

Свакога дана да бригам нећу, 

Хоћу да тражим дечју срећу. 

Слободно да се играм хоћу, 

Нећу да се будим и бринем ноћу! 

Нећу да ми телефон буде граница, 

Слобода је  свака нова страница. 

Хоћу да возим бицикл два, три круга, 

Са собом поведем најбољег друга. 

Хоћу да трчим, скакућем, скачем, 
С другарицама уз најлепше песме да плачем. 

Хоћу да видим лепшу страну света 

Где нема ратова и злоупотребе интернета. 

Желим да све тајне света откријем, 

Од злих људи своје жеље сакријем. 

Да сва деца имају топли дом 

Да заувек сачувају осмех на лицу свом. 

Свакога дана да бригам нећу, 

Имам права на деч ју срећу! 

Слободно да се играм хоћу, 

Нећу да бригам и да се будим ноћу! 

 

Тијана Стевановић 6-1   

НЕЋУ ДА БРИГАМ,   

ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 
 
У моју кућу свакога дана 

бриге стижу са свих страна. 
 
Маму мучи проблем најгори 
да јој ручак не загори. 

 
Тату брину друге ствари, 
хоће ли мајстор ауто да поправи. 

 
Не само да се брине тата, 
већ то ради и мој бата. 

 
Њега брину муке велике 
како да научи лекцију из физике. 

 
И моја нана је под великом 
тензијом 

па се пита шта ће бити с 
пензијом. 
 

Али, ја нећу да бригам, 
Хоћу да се играм!!! 
 

Софија С. Ђорђевић 5-1 

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 
 

Сва децо света, дођите код нас 

да буде срећна планета, да се чује наш глас! 

 

Хајде да се дружимо, само да се играмо, 
да будемо срећни и да не бригамо! 

 

Зажелимо било шта, помажимо другима! 

Будимо најбољи пријатељи, 
нека сниме сниматељи! 

 

Ми желимо да осване дан 

када ћемо да отворимо пријатељства кишобран. 
И заједно да осмислимо празник наш. 

 

Хајде све да поновимо, 

кишобраном од свих зла се заштитимо, 
и заједно кроз игру одрастамо! 

 

Марко Цветковић 5-1 

Бриге ћу своје да бацим у реку. 

Више сам за добру игру неку. 
 

Играћу се стално 

са друговима својим 

и срећне тренутке само ћу да бројим 
 

Нека моје лице осмех краси 

и мој слоган нека гласи: 

Нећу да бригам, хоћу да се играм! 
 

Богдан Гавриловић 5-1  
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Јун 2017 

Нед  Пон Уто  Сре Чет Пет  Суб  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

Распуст за све ученике почиње 

13.јуна 

14. је полагање завршног испита 

из српског језика 

15. је полагање из математике 

16. је полагање комбинованог 

теста 
 

 

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 

 

Свако дете има право на срећно детињство у  коме ће сви 
дани бити обојени смехом и лепим дружењњм. 

Када сам била мала, чувала ме бака Ружа и све лепе 
успомене из мог раног детињства везане су за њу и њену кућу у 
предграђу. Волела сам да се играм у великом дворишту, да около 
јурим са мачем у руци и борим се са измишљеним непријатељима. 
Била сам несташно дете, али ме бака никада није грдила, чак ни 
када бих, занесена игром, уместо по трави, газила по њеном тек 
процветалом цвећу, па ни када бих у игри, случајно, са стола 
оборила посуду са брашном.  

Сада имам једанаест година и бака Ружа ме више не чува, 
али моје детињство још траје и испуњено је неким другим лепим 
тренуцима  и занимљивим стварима. Имам дивне и пажљиве 
родитеље који се труде да ми испуне сваку жељу, много другова и 
другарица ко ји ме воле и тренера који ме бодри на свакој утакмици 
и улива ми додатну снагу, чак и када мој тим губи. И бака Ружа је 
ту да ми својим нежним погледом и колачићима у руци улепша и 
ове дане детињства. 

 Дани пролазе брзо, одрастам и моје детињство ће полако 
нестати, али знам да ће увек бити велики део мене. Враћаћу се у то 
царство слободе и игре, јер је дивно, испуњено љубављу и срећом. 
Детињство је прво поглавље једне велике књиге која се зове Живот 
и драго  ми је  што свима могу рећи да моја књига живота има 
најлепши почетак. 

Софија И. Ђорђевић 5-1 

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 
 

Дете жели да буде безбрижно, да се игра целог дана и да нема никаквих обавеза. 
Кад сам био мали, јако сам желео да што пре порастем. Мислио сам да је одраслима живот јако занимљив и леп. Нико им не 

наређује, раде шта желе, кад им се хоће ручају, кад неће, неће. Сада, када сам мало порастао, а нисам баш скроз одрастао, схватио 

сам да што више растем, расту и обавезе, све су веће и веће, и све теже и теже. То је као да имам да радим домаће задатке цео дан и 
целу ноћ. И то ми изгледа страшно. И ја сада не знам како да зауставим време. Хоћу да се играм без прекида, безбрижно, са друговима 
јурим слободно, да освајамо брда, да трчимо за лоптом, и на сунцу и по киши. 

Тата ми је једном рекао како можемо да зауставимо време. Треба само да сакријемо дете у себи, које ћемо с времене на 
време да пустимо да се игра, чак и када остаримо. 

Александар Малинић 6-3 

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ! 
 

Игру волим ја, нек знају деца сва. 
Ко хоће да се игра и дружи,  

школи нека се придружи. 

Радост је, друже, свуда око тебе, 
не треба тражити животу мане. 
Немој да бринеш без разлога, 

погледај срећне са птице гране! 
Немој никако да се љутиш, 
да си тужан или да бринеш 

због свих лоших ствари! 

Брзо ћеш осмех са лица да скинеш. 
Само се играј, скачи и певај, 

весели се сваком новом дану! 

Помогни другу, комшији, брату, 
загрли чврсто маму и тату! 

Игром се, друже, радост ствара, 

магија нека моћна и права. 
Њоме се зачас разбистри глава, 

па боље учи, једе и спава. 
И зато с друговима певај у глас, 

игру вол, јер она је спас! 
Огњен Илић 5-1 

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ! 
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МОЈЕ МОЛИТВЕНО И МОЛБЕНО ОБРАЋАЊЕ 

СВЕТОМ САВИ 

 

У молитви тражи спас за све Србе, за све нас. 

Да у нама слога живи даруј мудрост нама , браћи својо ј, 

Што стазама твојим ходе, примером се твојим воде. 
 

Води, Саво, браћу своју и просвети наше стазе, 

да се Срби уједине и кораком твојим газе. 

Дај нам светлост, мудрост сво ју, твоју веру, надахнуће! 

Твоје су школе нама данас као друге куће. 
 

Просвети нас покорне и умове наше, 

нека разум само светом влада! 

Покажи нам пут бољитка, немој да ти Србин страда! 
 

Нараштаји одмалена верују у тебе светог, 

Твоје име с поносом спомињу и славе, 

јер од тебе, брате Саво, нема веће српке главе. 

 

Огњен Илић 5-1 

СВЕТИ САВА ЈЕ СИМБОЛ СВИХ 

ТЕЖЊИ КА ДОБРОМ 

 

 

На сјајноме двору Немање Стефана 

брзо су расла три јуначка птића, 

три премила сина великог жупана, 

три изданка моћне лозе Немањића. 

 

Убојно оружје и хатови гојни, 

безброј забава из витешких дана 

беху пратиоци вазда нераздвојни 

два старија сина великог жупана. 

 

А најмлађи Растко, божанствено дете, 

младу своју душу нечим бољим снажи, 

књиге, молитве, богомоље свете 

и друштво побожних калуђера тражи. 

 

У његовом срцу пуном светог жара, 

једна сјајна мисао била се родила, 

да вером у бога, ко ји чуда ствара, 

најпре се подиже отаџбина мила. 

 

И та га је  мисао као звезда водила, 

одвела до манастира где сан поста јава, 

и једнога дана довела до циља 

да од Растка буде чувени свети Сава. 

 

Владана Здравковић 6-1 

♦ Свети Сава је рођен као 

Растко Немањић 
♦ Син је великог жупана 

Стефана Немање 
♦ Створио је 

аутокефалну српску 
православну цркву 

МОЈЕ МОЛИТВЕНО И 

МОЛБЕНО ОБРАЋАЊЕ 

СВЕТОМ САВИ 

 

Драги Свети Саво, пре свега желим 

да ти се захвалим у име целог народа 

за све добро што си учинио за мене, 

моју породицу, моје рођаке, моје 

пријатеље и читав мој народ. Желим 

да знаш да верујемо у тебе и да се 

молимо за тебе као и ти за нас. Хвала 

ти што волиш сво ј народ и имаш 

милости и према грешницима. У 

Новој 2017. години пожелела сам 

немогуће за себе и људе који су као и 

ја изгубили неког кога много воле и 

који би дали све да, бар још једном у 

животу, осете загрљај бића које више 

није на овом свету. Неки моји 

пријатељи су изгубили вољену особу 

као и ја која сам изгубила оца. Ми бисмо волели да поново 

осетимо њихову топлину и љубав која нам тако много 

недостаје. Само на један минут да осетимо поново ту блискост. 

Али, ја знам да је то немогуће и надам се да се моја жеља 

оствари у сновима. Свети Саво, донеси ми такве снове! 

Многи се људи жале како би волели да спознају љубав сродне 

душе. То није проблем. Таква љубав дође и прође, али љубав 

покојних родитеља неће више никада доћи. Многима недостаје 

новац, али ја знам да у животу новац није неопходан. Многи би 

дали све да их обасја топао осмех оба родитеља, да им кажу 

колико их воле и колико им недостају. То је њихова једина 

жеља за Нову годину, за Божић, за сваки дан ко ји дође. Ја бих 

волела да ми отац каже „добро јутро“, да ме пољуби за лаку 

ноћ. Много бих то волела...Драги Свети Саво, надам се да ме 

разумеш, и не само мене већ и људе којима фали отац или 

мајка. Надам се да ћеш нам некада испунити ту жељу, једну 

једину коју имамо. Унапред ти се захваљујем, Свети Саво, 

спаситељу душа наших! 

   Анђела Стевановић 6-2 

МОЈЕ МОЛИТВЕНО И МОЛБЕНО 

ОБРАЋАЊЕ СВЕТОМ САВИ 
 

Свети Саво, најмудрија главо,  

донеси породици стање здраво! 

И наше проблеме што даље однеси, 

а срећу и радост нама донеси! 
 

Нека се  деца играју до миле воље, 

да болеснима буде што боље! 

да се  сиромашнима пружи топао дом, 

да сви буду испуњени срећом и добротом! 
 

Свети Саво, свецу наш, 

врати нама она времена, добра баш! 

Врати нама мирне животе, 

да више не постоје  бриге и срамоте! 

 

Миња Котло 6-1 
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Светска популација укупно проведе више 
од 3 милијарде сати седмично играјући 

онлине игре. 

УМОВАЊЕ 

● Српски језик је једини европски језик 
са диграфијом: има два писма у 

оквиру једног језика.  

● У енглеском језику највише речи 
почиње словом ‘с’.  

● Постоје 12 измишљених језика у 
трилогији Господар Прстенова.  

 

СВЕТИ САВА – БИОГРАФ ИЈА ЈЕДНОГ НАРОДА 
 

Свети Сава је велико име једног народа. Представља личност на 
коју се треба угледати. Он је узор свим будућим генерацијама.  
Када говоримо о њему, говоримо о првом српском просветитељу и 
зачетнику српске књижевности. Он је српски учитељ који се 

залагао да сви људи буду образовани и описмењени. Трудио се и 
успео у томе да српска књижевност буде богата, да многи будући 
писци следе његов пут. Дао је смернице свом народу како да 

обогате свој језик и културу. Путовао је по свету и помагао 
људима. Делио им је мудре савете и учио корисниом вештинама. 
Многе школе и манастири које је отварао за свој народ постају 

центар српске књижевности. Сава је неко ко је постао славан. 
Захваљујући њему и српски народ постаје славнији. У знак 
захвалности, народ му посвећује многе посме, приче и легенде. 

Дух овог просветитеља живи у нама. Велика дела и велики људи 
не умиру никада. 
Сваке године у школама ученици оживљавају успомене на Светог 

Саву. Обележавају школску славу у знак сећања на ову велику 
личност. 

Богдан Гавриловић 5-1 

МОЈЕ МОЛИТВЕНО И МОЛБЕНО 

ОБРАЋАЊЕ СВЕТОМ САВИ 
 

Молим се теби у најлепшем светлу 
Као свецу и добром анђелу. 
Ти си наш понос, дика и сјај, 

свет си на боље променио, знај! 

 
Ја данас овде поноосно стојим, 

захваљујем и теби и црквама твојим, 

нама твој најлепши дар 
манастир је Хиландар. 

 

Истинскиа вера љубави пуна, 
Свети Саво, твоја је жеља испуњена. 

Химна је наша теби посвећена, 
мудрости пуна, генерацијама остављена. 

 

Владана Здравковић 6-1 

СВЕТИ САВА ЈЕ СИМБОЛ СВИХ ТЕЖЊИ 
КА ДОБРОМ 

 

Свети Сава је неко ко никада не сме из нашег ума, 
из главе српског народа бити потиснут. Он не сме 
никада бити заборављен. 

Историју српског народа у многоме је обележило 
име Растка Немањића. Великан каквог више неће 
бити. Бројне су његове заслуге на пољу културе, 

науке, просвете, јавних служби и цркве. Чувени 
српски просветитељ и архиепископ утемељио је 
образовање у народу. 

Монах, игуман манастира Студеница уједно је и 
био чувени српски књижевник и дипломата. Међу 
делима су познати Житије Светог Симеона, 
Карејски типик, Хиландарски типик и др. 

Што се тиче доброте његовог срца, томе су многи 
били сведоци. Ширио је доброту, преносио на 
људе, кроз молитве и дела казивања. Не може то 

свако, само они посебни људи који имају дар и 
који су предодређени.  
Зато, децо, професори, школе, не дајте и не 

допустите да Свети Сава икада буде заборављен! 
 

Неда Златковић 6-4 

СВЕТИ САВА – НАША БУДУЋНОСТ 
 

 Свет Сава је вечита прича, никад до краја испричана. Сви Срби знају о 
њему по нешто, али нико не зна све јер је његова биографија истовремено и 

биографија Бога и Цркве у свету и историји.  
 Свети Сава је много допринео нашем народу. Саградио је многе школе, 
описменио многе људе. Градио је цркве и манастире да нам веру у љубав сачува у 

срцу. Свети Сава је корачао кроз векове да нас благослови, да не заборавимо крст 
којим се крстимо, језик којим говоримо, писмо којим пишемо. Из његових топлих 
очију, очинских и учитељски строгих, ниче нада за нас. Свети Сава нас је најлепше 

на свету представљао и са свима помирио. Где год се он појави, увек влада слога 
и непријатељи постају пријатељи. Он нам је јасно и искрено, дубоко и мудро 
показао пут којим треба да ходамо. Зато он није наша прошлостм већ наша 
будућност. 

 Иако је више од седам векова прошло од његове смрти, значај и 
величина Светог Саве се не губе већ из дана и дан постају све веће. У будућности, 
можда ћемо нешто и изгубити, али Свети Сава ће бити наша прошлост и наша 

будућност заувек. 
Марта Нојић 6-1 
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Православље – радост живљења 
 

Вече је било мирно и тихо. Светлуцаве звезде биле су расуте по 
ведром небу. Корачала сам улицама града, а моје мисли лепршале су 
ваздухом. Сваким налетом ветра пристизале су ми нове. Пролазећи поред 

Саборне цркве Свете Тројице, ветар је снажно зајаукао и топлим дахом ми 

донео мирис тамјана и мисао шта православље у нашем животу представља. 

Рођена сам у Србији. У земљи која има славну прошлост. Од настанка 

српске државе наша култура чува се у црквама и манастирима које су као своје 
задужбине подизали Немањићи. Мој је народ вековима опстајао само 

захваљујући својој вери. А каква је то вера? 

Православље је вера љубави, праштања, пожртвованост за ближње. 

На часовима веронауке учили смо о томе шта вера значи. Вера нам је потребна 
да лакше идемо кроз живот, да савладамо препреке на које наилазимо, да 

волимо, да праштамо и да осетимо радост живота. 

Срце ми је пуно љубави и топлине када палимо славску свећу у мом 
дому и у кући моје баке. Сви се окупљамо око њеног пламена и радујемо се 
ономе што нам је живот дао: љубави коју осећамо за ближње, љубави коју они 

осећају они за нас, дару да се радујемо ситницама, да се радујемо новом дану, 

новим сусретима и сазнањима. 

Неизмерном радошћу испуњено ми је срце када прослављамо Божић 
и Ускрс. Наши срећни православни обичаји чине ме срећном и поносном што 

сам део једне велике заједнице људи које повезује православље. 

Волим да одем у цркву, волим да осетим њену ду шу, волим да се 
загледам у ликове светаца који ме топло гледају са иконостаса. Мирис тамјана 

доноси ми мир и срећу. Православље је део традиције мога народа, али и део 

нас самих. Православље је и део моје душе. 

Размишљајући, застала сам. Уживала сам у мирису тамјана, крсту 

обасјаном месечином, у свећама које осветљавају ликове светитеља изнад 
улаза цркве и светим двориштем где се осећа како вера лебди у ваздуху. 
Полако, али сигурно, схватила сам да је православље наше највеће благо. Оно 
за мене представља звезду у души, наш светионик у животу и, пре свега, 

радост живљења. 

Анђела Тонић  7-2 

СВЕТИ САВА – НАША БУДУЋНОСТ 

 

Трон владарски, ни богатство, 

лак живот, земаљска слава, 

не бејаху оно 

чему је тежио Свети Сава. 

 

Вођен снагом свога духа, 

из прошлости корен води, 

путем вечности корача, 

међу својима стално ходи. 

 

Просветитељ наш је прави 

подизао цркве, школе, 

учио је Србе 

да се међусобно воле. 

 

Сво јој браћи православној 

преносио љубав и знање, 

позивао на хуманост, 

досто јанство, опраштање. 

 

Кроз живот нека све нас 

та задужбина Савина прати, 

да чинимо права дела, 

да се добро добрим врати. 

 
Владана Здравковић 6-1 

НАГРАЂЕН РАД 
1. награда на  

градском литерарном конкурсу  

Центра за економику домаћинства 

НАГРАЂЕН РАД 
1. награда на  

СВЕТОСАВСКОМ КОНКУРСУ 

Савин књижевни рад је веома 

обиман, и намењен је организацији 
манастира. Најпре је написао три 
типика (правилника): „Карејски типик“, 

„Хиландарски типик“ и „Студенички 
типик“  
Савини списи су: „Служба Светом 
Симеону“,  „Посланица игуману 

Спиридону“ (прво сачувано приватно 
писмо у српској књижевности), „Устав 
за држање „Псалтира“ и „Номоканон“ 

или „Законоправило“ (обиман зборник 
црквених и световних закона и 
прописа). 

По њему је названо више основних 
школа и гимназија у Србији и 
Републици Српској. У Букурешту 

постоји елитна румунска гимназија 
„Свети Сава“ коју је похађао и 
румунски краљ Михај.  
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МОЈЕ МОЛБЕНО И МОЛИТВЕНО ОБРАЋАЊЕ СВЕТОМ САВИ 

 

Јутрос је освануо блед и снежан дан. Беле пахуље су правиле разне вратоломије по бескрајном небеском 
своду. Улице су огрнуле бео светлуцав плашт. Свака пахуља доносила је нову мисао. Размишљала сам о томе 

шта бих замолила Светог Саву и како бих му се обратила.  

Мислим да је свет постао лоше место. Људи су у свом срцу усадили страх. Боје се да заволе друге у страху 
да ће их неко повредити. Све је више ратова. Људи ратују и заборављају где је био почетак од силне жеље да 
је крај рата близу. Човекова уста постала су извор за разне псовке и увреде. Заборављају да говоре топле речи 

утехе. Највредније речи: волим те, молим те, хвала и извини ретко када залутају у нечија уста. Окружени смо 
другим људима, свакодневно размењујемо уобичајне речи али је питање колико истински једни друге разумемо, 
колико размишљамо о потребама и осећањима ближњих. У журби свакодневног живота људи само тргују, 

немају времена да друге истински упознају. Задовољавају се материјалним стварима, а оно право им измиче из 
руку, љубав према породици. Људи су изложени многим лошим стварима, алкохолизму или дроги. Мислим да је 
свет заборавио смисао живота. Моја молба уједно и молитва Светом Сави била би да свим људима покаже где 

греше и да им покаже прави пут, пут ка спасењу, пун искри доброте и љубави. Волела бих да на ратном пољу 
покуца мир, да човекова уста постану извориште одакле ће потећи дуга река топлих речи и да људи схвате да 
је живот сачињен од ситница и да се њима треба радовати, а не материјалном богатству. Свети Сава за мене 

представља симбол доброте и поштења. Верујем да би једино Свети Сава својом мудрошћу и стрпљењем 

могао да учини свет бољим местом за све нас.  

Снег је полако престајао да пада.Моје мисли су попут неке балерине ишчезле и нестале у дубини јутра, али 
у мом срцу још увек се вешто скрива чежња да Свети Сава услиши моје молитве и да људи схвате да је живот 

само један и да сваки дан треба живети пуним плућима јер време никога не жели да чека. 

Анђела Тонић  7-2 

НАГРАЂЕН РАД 

2. награда на  

СВЕТОСАВСКОМ КОНКУРСУ 

 

Мошти Светог Саве су биле у 
Милешеви, све док их Синан-
паша није одатле отео, однео у 

Београд и спалио их на брду 
Врачар 27. априла 1594. После 
ослобођења од Турака  на 
Врач ару ј е под игну т х рам 

посвећен Светом Сави, у знак 
сећања и захвалности за све оно 
што је Свети Сава урадио за свој 

народ и цркву.  
Српска прав ослав на цркв а 
празнује Саву као светитеља 27. 

јануара  по  грегориј анском, 
од н ос н о  1 4 .  ј а н у ар а  п о 
јулијанском календару. Празник 

Св ето г  Сав е ,  Сав инд ан, 
обележава се као школска слава 
у свим школама у Србији и 

Републици Српској. Такође се 
обележ ав а и сп аљ ив ање 
моштију Светог Саве.  
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Нај зн ачај ниј и ћирилич ни 
с п о м е н и к  с р п с к о -с л о в е н с к е 

писмености је Мирослављево јеванђеље из 12. века. Данас 

се чува у Народном музеју у Београду, а о њему је 2007. 
године снимљен филм "У почетку беше реч". 
 
Чак 17 римских царева рођено је на тлу данашње Србије. 

То су Деције Трајан, Хостилијан, Клаудије II Готски, 
Аурелијан, Марко Аурелије Проб, Максимијан, Констанције 
I Хлор, Галерије, Максимин Даја, Флавије Валерије Север, 

Константин Велики, Лициније, Констанције II, Ветранион, 
Јовијан, Грацијан и Констанције III.  
 

Први сателитски пренос видео-сигнала 1962. године између 
Европе и Северне Америке садржао је слику фреске Белог 
анђела из манастира Милешеве, једног од најлепших 

радова српске и европске уметности средњег века. Исти тај 
сигнал је касније био послат у свемир према могућим 
облицима ванземаљског живота. 

 
Храм Светог Саве је највећи српски православни храм и 
највећи православни храм на Балкану а по површини и 

запремини највећа православна црква на свету.  
 
Капела мира у Сремским Карловцима је прво место у 

историји на коме су се међународни преговори водили за 
округлим столом. 
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       Софија И. Ђорђевић, 5-1 
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             Алекса Николић, 6-1 

Цртање је заиста 

одраз креативне мисли 
и воље да се стварају 

дела. 

Ученици наше школе 
та дела не раде због 
оцен е ,  н е г о  ш то 
п р еп о з н а ј у  с в о ј е 

потребе и тежње у 

визуелном облику. 

О в и  р ад ов и  с у 

рез у лтат лик ов н их 
стваралаца израђених у 

различитим техникама. 

Иако уж ив о ови 
радови представљају 
мала ремек дела, ми их 

представљамо са много 

пажње. 

Акварел је познат још у старом Египту, где су га израђивали на папирусу, 
у Кини на папиру и свили. Познат је и у старом Јапану, Индији и Персији. 
Акварел су неговали антички Грци и Римљани, а јавља се и у 
стархришћанској уметности. Преко Византијских сликара прелази у 
средњовековне самостане у целој Европи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Тијана Јовић, 7-4 
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    Душан Коцић, 6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тијана Стевановић, 6-1 

Темпера (лат.temperare) значи 

мешати. То је сликарска техника 
у којој боја настаје мешањем 
п игме нта  с а о топ љеним 
везивним средством (лепила од 
беланцета и жуманцета јаја, 

гумиарабике, итд). Добијена 
боја, тим поступком, се за 
наношење на подлогу разређује 
водом, али када се једном 
осуши постаје неотопива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Јасна Стојиљковић, 6-3 

Оловка спада у сликарске, цртачке технике, и кроз историју се знатно мењала. 
Први материјал од којег се израђивао материјал улошка оловке био је сребро. 
Сребро је остављало сиви траг, али је проблем је био у скупоћи материјала, па 
се сребро замењује оловом. Олово је знатно мекше од сребра па је било и 
олакшано писање, а и траг је био много постојанији. 
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       Таша Анђелковић, 8-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Михаило Кубатовић, 6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Лука Миловановић, 5-3 

Колаж (франц. coller - лепити) је ликовна, пре свега сликарска, техника која 
се користи лепљењем разних материјала на подлогу. На једној површини 
монтирају се најразличитији претходно припремљени материјали 
(превасходно папир, али и тканине, сплет жице, људска коса, лишће, итд).  

Гваш подразумева сликање 
воденим бојама које су 
помешане са покривном 

белом бојом. Због тога су, 
насупрот акварелним бојама, 
непрозирне. Пигменти боја су 
повезани гум иара би ком, 

декстрином или синтетичким 
лепком. Гваш боје постају 
светлије приликом сушења и 
нису отпорне на воду. Техника 

гваша се најчешће користи у 
сликарству минијатура или 
припреми слика у уљу. 
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   Ива Миловановић, 6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ива Јовановић, 8-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Хелена Танасковић, 5-2   

Пастел (итал. pastello) је уметничко дело израђено пастелним бојама. Пастелна боја 
је писаљка у боји, уствари обликовано тесто-креда. Будући да захваљујући везивним 
средствима преламања светлости готово да и нема, доводе пастелне боје до веома 
интензивних ефеката боје.  

  

Главни утисак, поводом 
ликовних радова који су 
п р е д с т а в љ е н и  у 
часопису Искрице, је да 
ученици самостално 
схватају тематику 
импресије ко ја их 
окружује и са којом 
неумитно егзистира 
њихова креативност, 
која ће доћи до изражаја 
у нареним годинама. 
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У школској библиотеци ОШ „ Васа Пелагић“ спроводене су 

акције: Поклони књигу школској библиотеци (октобар 

2016 - мај 2017.), Одељење првог разреда – одељење 
које највише чита књиге школске библиотеке 
(септембар 2016 - јун 2017.), Најбољ и читалац првог 
разреда (мај и јун 2017.) и Најбољ и Дневник читања 

(септембар 2016 - јун 2017.).  

Одељење које је 

ове године школској 

б и б л и о т е ц и 
поклонило највећи 

број књига је 6/1, 

разредни старешина 

Љубиша Станковић.  

Они су библиотеци 

п о к л о н и л и  2 3 

књиге.  

Додељена је Диплома за 

најмасовније одељење које 

се у Акцији Поклони књигу 

ш колској библиотеци 

највише одазвало.  

То су ове године  два 

одељења, 6/5 разредни 

с т а р е ш и н а  С т а н а 

Стевановић и 6/3 разредни 

старешина Александра 

Антић.  

Најбољ и  

Дневник читања (I место) 

Емилија Поповић 4-2    

Читалац маратонац 

Ђорђе Ђокић 4-2  

Литерарни сусрети 

У Акцији Поклони књигу 

ш к о л с к о ј  б и б л и о т е ц и 

учествовало је једанаест одељења, 

шест радника школе и једно 

Стручно веће наставника.  
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА ДОБИЛА НОВЕ КЊИГЕ 
 
На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја децембра 2016. године све 

школе у Србији су добиле средства, а ОШ „ Васа Пелагић“ је добила средства у износу од 156 000 динара 

за опремање библиотеке свим врстама штампане публикације. Наставници су у временском року од 
недељу дана, сачинили списак потребних публикација, оних за које сматрају да је неопходона како би се 
настава несметано одвијала, а деца пратила савремене васпитно-образовне задатке.  

 За износ од 156 000 динара купљено је 148 наслова, тј. 241 публикација. Списак купљених књига је 
истакнут на вратима школске библиотеке и у наставничкој канцеларији.  

Како би се привукла пажња ученика све новокупљене књиге су посебно истакнуте у школској 

библиотеци.  

Школско такмичење одржано је 7. јуна 2017. год.  у школској библиотеци.  

Комисија је донела следећу одлуку: 

⇒ АНАСТАСИЈА СТЕВИЋ 1/3 - НАЈБОЉИ ЧИТАЛАЦ ПРВОГ РАЗРЕДА 

⇒ ВУКАШИН СТОШИЋ 1/2 - ДРУГО МЕСТО 

⇒ МИЛУТИН ТАСИЋ 1/2-  ТРЕЋЕ МЕСТО.  

 

Ученицима ДИПЛОМЕ свечано 28. јуна 2017. год. су предали њихови учитељи у школској библиотеци, док су 

осталих девет учесника такмичења добили ПОХВАЛЕ.  

Према Правилнику о додели дипломе Најбољи 

читалац првог разреда , школско такмичење у 
читању одржано је након одељенских такмичења.  

 

Учитељи првог разреда: Сузана Марковић, Весна Грујић, Мирослава Радовић и Виолета Крстић 
одржале су одељенска такмичења и одабрали три најбоља читача сваког одељења.  
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Codecademy - бесплатни курс кодирања;  

Stiuk. io - научите како да кодирате;  

Udacity - стекните Nano диплому ;  

Platzi - live stream курс о кодирању;  

Learnable - научите све о развоју wеба;  

Code School - научите кодирате кроз праксу;  

Code.org - учите кроз једноставне туторијале;  

BaseRails - савладајте Ruby on Rails и  web;  

Treehouse - проучите HTML, CSS, iPhone;  

One Month – развијате web апликације ;   

Dash - фантастичне web-странице; 

Daglas Engelbart 1963. године направио је први рачунарски миш. Енгелбарт је миша замислио као дрвену 
кутију која се све време држи у једној руци, док се другом ради на тастатури. Његов миш имао је три тастера, 

али се Енгелбарт залагао да их има што више јер то омогућава, сматрао је, већу функционалност. Од 
почетка развоја компјутерске технологије до данас, ретко који део рач унара се тако мало променио као 
компјутерски миш, који је прво носио назив буба. 

Од свог настанка, првог прототипа, који је направио амерички проналазач и пионир интернета Даглас 
Енгелбарт 1963. године, миш је добио куглицу, па уместо ње оптику, дотеран је ергономски и отпао му је реп, 
но његова сврха и начин употребе је остао готово исти. 

Уместо куглице на дну миш, а која је дуго служила сврси, у почетку су његово кретање по површини 
помагали спољни точкићи. Точкић за „скроловање“ појавио се 1997. године, 
али сада већ полако нестаје – замењују га сензори покрета, што се може 
видети на мишевима компаније Епл, која је уједно заслужна што је овај 

уређај ушао у масовну употребу. То се догодило 1984. године са доласком 
Мекинтоша, а убрзо је миш постао и саставни део и сваког рачунара. 

Тако мале промене које је доживео миш још су занимљивије када се 

узму у обзир истраживања која су показала да човек, компјутерски 
корисник, у току дана проведе више времена држећи миш више него било 
који други предмет, укључујући и мобилне телефоне, даљинске 

управљаче... 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Chescademy - бесплатно научите да играте шах;  
 

Pianu - нов начин да научите да свирате клавир;  
 
Yousician - ваш лични учитељ гитаре. 

К а к о  ј е  н а с т а о  м и ш . . .К а к о  ј е  н а с т а о  м и ш . . .К а к о  ј е  н а с т а о  м и ш . . .К а к о  ј е  н а с т а о  м и ш . . .     

 

З
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Ово су најбоље странице за учење нових вештина 

Ове интернет-странице и апликације покривају све потребне теме из образовања, уметности и технологије. Научиће вас 

буквално од тога како да направите апликацију до тога како да измонтирате видео-снимак. 

⇒  edX - online курс универзитета;  

 

⇒ Coursera- најбољи курсеви на свету;  

 

⇒ Coursmos- микрокурсеви ;  

 

⇒ Highbrow - курсеви e-mailom;  

 

⇒ Skillshare - курсеви за креативност;  

 

⇒ Curious – видео-лекције;  

 

⇒ lynda.com- креативне вештине;  

 

⇒ Creat iveLive - креативност;  

 

⇒ Udemy -  корисне вештине. 

Duolingo - научите нови 

језик;  

 

Lingvist -  нови језик у 200 

сати;  

 

Busuu - бесплатна 

заједница за учење страних 

језика;  

 

Memrise - учите страни 

језик помоћу картица; 
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Viber надоградио апликацију слања брзих видео порука у трајању од 30 
секунди након што је Facebook представио новитете у Messenger апликацији 

путем које сада шест особа може учествовати у видео разговорима. 

Сада се на Виберу, десно од траке за уписивање текста и поред типке која омогућава 
слање гласовних порука, налази још једна типка, која корисницима омогућава брзо слање 

видео порука. Једним кратким додиром по икони корисници могу одабрати да ли желе да 
пошаљу брзу аудио или видео поруку, док дужи притисак на типку аутоматски активира 
снимање видео-записа – у случају да видео не желите да пошаљете, само повуците прст према левој страни и 

снимање ће се прекинути, а видео избрисати. 

 
Facebook намерава да укине лозинке након представљања сервиса који се сматра прелазним решењем за 

потпуно уклањање лозинки.  
Servis Delegated Account Recovery, тренутно у затвореној бета фази развоја, осмишљен је 
да би омогућио замену лозинке за приступ разним сервисима онлајн корисничким именом 
и лозинком које користите за приступ Facebook-у. Тачније, Facebook би требало да замени 

имејл и телефонски број приликом потврђивања идентитета двостепеном провером. 
Да би се смањила могућност злоупотребе, биће постављене мере заштите попут 
ограничења броја сервиса којима можете да обновите приступ одједном, као и аларми у 

случају сумњивих активности. 
 

Twitter  размишља о могућности увођења наплате коришћења, првенствено за 

бизнис и напредне кориснике.  
Такви корисници би имали приступ напредној верзији ТwеетDeck-а, побољшаној верзији 
интерфејса који нуди много бољу функционалност него основни Twitter. Компанија није 
давала никаве назнаке евентуалне могућности да би могла да почне да наплаћује основну 

услугу осталим корисницима. 
Наплата услуге премијум корисницима би могла да донесе Twitter-у нов извор прихода у 
тренутку када је број корисника који се окрећу другим мрежама,  Број активних корисника 

Twitter-а је у опадању, а Snapchat-а у порасту. 
 
WhatsApp, било је време за лакше видео позивање. 

Досад сте, да бисте обавили видео позив у оквиру WhatsApp апликације, морали да 
идете на иконицу слушалице, па одатле да бирате гласовни или видео позив. Сад не 
морате - иконица видео позива извучена је као посебна и налази се изнад прозора за 
ћаскање.  

WhatsApp нуди бесплатне видео и гласовне позиве, који су заштићени „End-to-End“ 
енкрипцијом и не садржи рекламе. И обавимо 340 милиона минута видео позива 
месечно. Уз надоградњу интерфејса сад ћемо још и више ;) 

 
Како да сазнате ко вам гледа профил? Ако вас и даље пецају на фору „Сазнај ко ти гледа профил“, знајте да вас 
варају! Управо се појавио нови профил на Facebook мрежи, који каже да можете да 

сазнате ко вам гледа профил кликом на „ОВДЕ“. Наравно да је реч о превари! 
 
Преварантски профил је направљен јуче, клик вас води на Блоггер мрежу, одакле вас нови 
клик води на лажни фејсбук, у којем би требало да укуцате своје корисничко име и лозинку, 

помоћу којих се укључујете на Facebook. 
Ако то урадите - изгубићете сву приватност коју имате, сајбер лопови ће имати ваше личне 
и фејсбук податке, одакле ће да шире вирусе преко Фејса вашим пријатељима, а ви не 

само да нећете открити ко вам гледа профил, него ћете и остати без њега, кад вам сајбер 
лопов промени „логин“ податке, што се врши аутоматски. Дакле, не постоји начин да сазнате ко вам гледа профил на 
Фејсу и даље!  
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Апликацијом провери знање за упис у средњу Апликацијом провери знање за упис у средњу Апликацијом провери знање за упис у средњу Апликацијом провери знање за упис у средњу шшшшколуколуколуколу    

Мали матуранти своје знање за пријемни испит у средње школе могу 

проверити бесплатном Андроид апликацијом „Пријемни за средњу“. 

Компанија YouTestMe Андроид апликацијом „Пријемни за Средњу“, 

другу годину заредом, пружа прилику да на забаван начин тестирају своје 

знање пред пријемни за средњу школу. 

Апликација симулира пријемни испит за средње школе тако што при 

сваком приступу, апликација аутоматски генерише различите сетове од 

по 20 питања из српског језика, математике и комбинованог теста. На тај 

начин ученици сваки пут када желе да провере своје знање добију другачији сет питања.  

Да је апликација одлично прихваћена, говори податак да је током 2016. године, месец дана пред пријемни испит, 

апликацију инсталирало преко 5.000 ученика који су свакодневно проверавали своје знање. 

Елегантан и једноставан дизајн тестова омогућава брзо и прегледно одговарање на питања. Сваки тест има временско 

ограничење од 2 сата, као на пријемном испиту. 

По завршетку теста приказује се резултат и преглед питања са тачним одговорима.  

За више информација посетите сајт  http://prijemni.youtestme.com/   или facebook страницу „Пријемни за Средњу“. 
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Са 731 милион корисника интернета Кина има исти број људи који су повремено онлајн као што 

Европа има становника, саопштиле су данас власти у Пекингу. 
Укупно 53,2 одсто од 1,37 милијарди Кинеза користи 

интернет, навео је кинески Центар за информације о 

интернету. 
Кина добија око 43 милиона нових корисника на 

годишњем нивоу, иако власти забрањују приступ неким 
страним сајтовима и друштвеним мрежама као што су 

Фејсбук, Инстаграм, Гугл, Јутјуб и Твитер. 
Кинеске власти контролишу и садржаје кинеских 

медија и друштвенихх мрежа које дозвољава на 

интернету.  

Кина има корисника интернета исто као Европа становника ....Кина има корисника интернета исто као Европа становника ....Кина има корисника интернета исто као Европа становника ....Кина има корисника интернета исто као Европа становника ....     
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ДрДрДрДржжжжите хемију у малом прсту уз овај програмите хемију у малом прсту уз овај програмите хемију у малом прсту уз овај програмите хемију у малом прсту уз овај програм    
  
PeriodicStats је интерактивни периодни систем 
елемената, са великим бројем информација, који вам 

може помоћи, ако вам хемија задаје проблеме. 
За све вас који се мучите са хемијом, у школи, на 
универзитету, па и за оне који једноставно воле ову  

науку, имамо користан програм који ће вас водити вас 
кроз информације о елементима и помоћи вам да брзо 
овладате периодним системом елемената. 



39 

 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

                                                    Припреме за МАЛУ МАТУРУ 

                                                                1. српски језик,   2. математика,    3. комбиновани тест из 5 предмета. 

http://zavrsniispit.math.rs/index.php   -за математику и српски,  

http://srednjeskole.edukacija.rs/testovi-za-malu-maturu     - за комбиновани тест,  

http://www.mala-matura.com/pripremi-se-za-test-iz-matematike-na-najbolji-nacin/   -потребно отварање налога 

У наставку имате могућност провере личних афинитета и вештина, кроз водич за професионалну 

оријентацију, а онда и списак средњих школа у Србији: 

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/ 
http://www.upis.mpn.gov.rs/srednja_skola_opsta.php 

http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/svi-gradovi 
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Које су то најчешће заблуде о рачунарима. Разоткривамо митове и осветљавамо истину. 
 

Мит: Уз помоћ одређеног програма можете убрзати рад рачунара. 

Ово је можда један од најчешће коришћених митова у историји рачунара. Наиме, скоро да не постоји корисник 

који није помислио да уз помоћ неког посебног програма може да убрза рачунар. Жао нам је, али то не постоји. 
У најбољем случају, програм ће указати на праве начине како да убрзате рачунар и неће дирати ништа, у 
најгорем, само ће га још додатно успорити беспотребним скенирањем система. Једини прави начин да 

убрзате рачунар јесу нове и боље хардверске компоненте. 
 

Мит: Увек испразнити батерију до краја пре него што почне пуњење. 

Трајање батерије је један од битнијих фактора када се бира нови уређај и ова технологија је напредовала 
значајно у последњих неколико година. Раније када су коришћене никл-кадмијум батерије корисник је морао 
да их испразни до краја због ефекта памћења, односно смањивања капацитета батерије уколико није 

истрошена. Нова генерација је базирана на литијуму и код њих то није потребно, али постоје начини да се 

побољша њихово трајање. 
 

Мит: Еплови рачунари не могу да буду заражени вирусом. 

Дуго је владало то мишљење међу корисницима рачунара и многи још верују у исправност ове тврдње, а 

најбољи показатељ колико греше јесте информација да је огроман број Мекових (Мac) рачунара заражен 
новим малвером (malware). Можда Еплови (Apple) рачунари нису толико занимљиви за произвођаче вируса 
као што је то случај са Виндоусом (Windows), али то не значи да су они имуни на заразе. Стога би и корисници 

Мекова требало да имају неки вид заштите. 
 

Митови: Џејлбрејковање је илегално; Убрзавање Андроида. 

Спојили смо два мита јер се тичу паметних телефона. Први је да су корисници ајфона (iPhone) који откључају 
свој телефон учинили криминално дело. То једноставно није тачно јер ниједан закон не брани тај чин, једино 

што у том случају корисник губи гаранцију. За кориснике Андроида постоји идеја да ће убрзати рад и уштедети 
батерију уколико користе апликацију за гашење других непотребних програма. Ниједна таква апликација не 
решава тај проблем, већ у најбољем случају гаси програме који су забаговали, што се може поправити 

једноставним ресетовањем. 
 

Мит: У МР3 формату губи се квалитет звука. 

Док битрејт (Bitrate) може да утиче на квалитет звука фајла који се слуша, постоји погрешно мишљење да 
може да се чује разлика између Флек (Flac) и MP3 фајлова. Флек је формат који је много већи у односу на МР3 

и стога не губи на квалитету. Ипак, уколико немате јако квалитетне звучнике, разлику између ова два фајла 

тешко да ћете моћи да приметите. 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

Осветлимо Осветлимо Осветлимо Осветлимо недоумиценедоумиценедоумиценедоумице    

 
 

QWERTY тастатура настала је зато што су се дирке на старим писаћим машинама 

заглављивале, нарочито када су слова која се често користе била постављена једна до других. 
Амерички проналазач Кристофер Латам Сколс дошао је на замисао да раздвоји типке са словима као 
што су "А"  и "Е", распоредивши слова која се најчешће притискају на дирке које се налазе на 

различитим крајевима тастатуре. 

Његов QWERTY распоред допринео је томе да се писаће машине ређе заглављују. 

Назив тастатуре потиче од првих слова на њоj Q W E R T Y.  

Како је настала Како је настала Како је настала Како је настала QWERTY тастатура?тастатура?тастатура?тастатура?    Занимљивости 
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Мит број 1: Firewall  штити ваш рачунар од вируса 

Управо тако. Firewall може заштити ваш рачунар једино од црва (worm), али не и од 

осталих врста штетних програма. То наравно не значи да треба да се одрекнете заштите коју  

вашем рачунару пружа firewall, нарочито ако нпр. користите hot spot  у неком кафићу. 

Мит број 2: Вируси могу физички оштетити ваш хардвер 

Софтвер свакако, BIOS такође може бити инфициран, али да ће ваш рачунар 

експлодирати услед инфекције вирусом - то је једино могуће у холивудској продукцији. 

Мит број 3: Учестала обавештења о грешкама, 

мора бити да је заражен вирусом 

Узроци ове појаве могу бити различити, она не значи 

нужно инфекцију вирусом. Због тога, пре него што 

поставите дијагнозу ,  скенирајте свој рачунар 

антивирусним софтвером. 

Мит број 4: Реинсталација Windows-а и backup 

решавају проблем инфекције 

Реинсталирали сте Windows, копирали податке које 

сте преходно спасили прављењем backup-а и... Ваш 

рачунар је поново заражен?! Наравно, заборавили сте да вирус може бити сакривен међу 

подацима које сте сачували. 

Мит број 5: Blue Screen of Death значи да је рачунар заражен вирусом 

Понекад ово може бити тачна претпоставка, али у већини случајева није. Посумњајте 

најпре на драјвере или хардвер. 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Митови о вирусимаМитови о вирусимаМитови о вирусимаМитови о вирусима 

Антивирусни софтвер  или 
антивирус је рачунарски софтвер 
који се користи за заштиту, 
идентификацију и уклањање 
рачунарских вируса, као и других 
штетних програма који могу да 
узрокују проблеме у коришћењу 

рачунара или оштетити податке. 

За разлику од првобитних 
антивирусни софтвера који су 
били базирани искључиво на 
третирању рачунарских вируса, 
модерни антивирусни софтвер се 
дизајнира тако да систем штити од 
што већег броја различитих 
могућих малвера, као што су црви, 
фишинг напади, бекдор, руткит, 
тројанци. 

Током два месеца 2016. године одржана је обука за рад 

на рачунарима у нашој школи, коју је организовао и 
припремио професор информатике Његош Драговић. 
На позив су се одазвали чланови колектива а два 

учесника су добила сертификате о успешно завршеној 
обуци из информатике. 
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Сајт наше школе 

На адреси http://vasapelagic.edu.rs/ налази се сајт Основне школе “Васа Пелагић” у Лесковцу, који је 

савремено дизајниран и прилагођен потребама ученика. Испод је унета слика почетне стране сајта. 

 

 

Часопис за ученике ИСКРИЦЕ, 2017                                       уредник Његош М.Драговић 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ЈАБЛАНИЧКОМ ОКРУГУ 

 
Еономска школа “Ђука Динић” - Лесковац 
Гимназија, Лесковац 

Туристичко-угоститељска школа, Лесковац 
Техничка школа “Раде Металац”, Лесковац 
Медицинска школа, Лесковац 
Пољопривредна школа, Лесковац 

Школа за текстил и дизајн, Лесковац 
Хемијско-технолошка школа, Лесковац 
Школа за основно и средње образовање 

Музичка школа “Станислав Бинички”, Лесковац 
Техничка школа “Никола Тесла”, Медвеђа 
Гимназија, Лебане 

Техничка школа “Вожд Карађорђе”, Лебане 
Техничка школа, Власотинце 
Гимназија, Власотинце 

Техничка школа, Црна Трава 
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Кажу за лето „почела је сезона купања“. Не знам за вас, али ја се купам и зими! 

Онај ко баки није леп, тај је стварно ружан! 

Цео дан седиш на том компијутеру! Не, мама, седим на столици. 

Кажу да се супротности привлаче али ја не могу да замислим чоколаду и сарму у истом тањиру. 

Мој разред је пун мајстора сви поправљају неке јединице. 

Оно кад ти неко каже да си леп/а, а ти незнаш да ли да му 

кажеш хвала или знам. 

Ако ме ломиш сломи ме, јер ако се саставим има да те 

раставим! 

Са неким изгубиш време, а са неким појам о времену. 

Ја кад грешим - грешим без грешке. 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Ученици су од маја 2017.године активно учествоали у евалуацији наставних садржаја, 

предмета и наставника у нашој школи. Испитаници су били 6. и 8. разред. 
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Ученици наше школе су ове године, уз велики труд и залагање својих ментора освојили многе награде, 
признања и дипломе на такмичењима из различитих области. У наставку можете видети појединачно 

најбоље пласмане ученика у школској 2016/2017.години. 

МАТЕМАТИКА: Ученици 3. и 4. разреда наше школе су били на општинском такмичењу. Трећи разред: 
Марко Станковић и Анђела Антанасијевић су освојили прво место; Алекса Митровић и Лука Манасић су 

освојили друго место, а Богдан Стојковић треће место.Четврти разред: Емилија Јовић и Никола Дочић 
су освојили прво место; Мина Марковић је освојила друго место (3. и 4.разред су посебна категорија-

највиши пласман). 

Александар Гавриловић (6.разред) и Никола Стевић (7. ) су се пласирали на републичко такмичење из 

математике. 

СРПСКИ ЈЕЗИК: Ученици 8. разреда, Даница Станковић и Душан Цветковић су се пласирали на 

републичко такмичење.  

Књижевна олимпијада, Даница Станковић (8.) се пласирала на републичко такмичење. 

ХЕМИЈА: Ученица 7. разреда, Марика Цветковић се пласирала на окружно такмичење. 

ГЕОГРАФИЈА: Ученица 7.разреда, Нађа Видовић се пласирала на републичко такмичење . 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Ученици 8.разреда, Павле Босиљчић, Даница Станковић и Александра Коцић су се 

пласирали на републичко такмичење.  

ИНФОРМАТИКА:  

Информатичка олимпијада Србије-ИНФОС, где је ученик 6.разреда Александар Гавриловић учествовао на 

републичком такмичењу (освојио 6.место). 

ШАХ: Ученици Миљана Јовић (5. ), Тијана Јовић и Никола Стевић (7.) и Елена Јовановић (8) су се пласирали 

на републичко такмичење. 

СПОРТ: 

Пливање, Ученици Вељко Ганић (7.), Петар Ганић и Анастасија Пејић (3.),  Урош Коцић (6.) и Аранђел 

Златковић (8.) су се пласирали на на републичко такмичење. 

Стрељаштво, ученица 8.разреда, Таша Анђелковић се пласирала на републичко такмичење. 

Екипни спортови: Стрељаштво (девојчице) су се пласирале на на републичко такмичење; Одбојка (девојчице) 

су се пласирале на међуокружно такмичење. 

Наши ученици су учествовали на другим такмичењима, као што су Такмичње рецитатора: Песниче народа 
мог (Јанко Босиљчић, 2.разред, 3.место на окружном такмичењу); Светосавски књижевни конкурс (Владана 

Здравковић-6.разред, 1 место; Анђела Тонић-7.разред, 2.место, општинско такмичење) и Писмо војнику 

(Владана Здравковић-6.разред, 1.место; Лука Милошевић, 7.разред, 1.место, општинско такмичење). 
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Увек први, најбољи и за примерУвек први, најбољи и за примерУвек први, најбољи и за примерУвек први, најбољи и за пример    

 
 

Професор мр Његош М. Драговић присуствовао међународној конференцији "Нове технологије у 

образовању" која се одржавала од 9-11. фебруара 2017.године у Београду. 

На овој конференцији учесници су имали прилике да се упознају са новим тенденцијама и технолошким решењима у 

настави од предшколског, основног до академског нивоа. Представљена су решења из различитих области, од физике, 
информатике, математике, хемије и других области. 

Интересантна решења из области роботике и кибернетике представљена су кроз примере рада 

3D штампача, интерактивних табли, мобилних апликација, интернет база и сервера за приступ 
0n-line садржаја.  Више на следећем линку: http://www.britishcouncil.rs/new-technologies  

Професор Његош М. Професор Његош М. Професор Његош М. Професор Његош М. Драговићраговићраговићраговић     Конференције 
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Ученик генерације у ОШ «Васа Пелагић» у Лесковцу 

за 2016/2017.годину је Даница Станковић из одељења 8-2. Са Даницом смо имали 

прилику да се дружимо и питамо неколико питања на које је она са задовољством 

одговорила. 

Даница је на почетку рекла нешто о себи:  

Одувек сам била радознала и волела да читам и сазнајем. Имала сам доста 

енциклопедија и оне су биле мој извор знања. Када сам кренула у школу, нисам се баш 

уклапала, али сам у једном тренутку схватила да ни не морам да бих била срећна.  

Који је предмет који си у основној школи највише волела да присуствујеш? 

Моји омиљени предмети су били језици. До 5. разреда нисам показивала толико 

интересовање за њих, али када сам отишла на такмичење из српског језика, то се 

променило и сада сам један од највећих љубитеља језика.  

Какви су твоји планови за даљи ток образовања? 

Одувек сам била амбициозна, те сам за своју средњу школу изабрала Филолошку 

гимназију у Београду. Што се тиче даље будућности, волела бих да студирам неки 

језик. 

Шта би поручила другим ученицима, а пре свих онима који долазе у осми разред? 

За вас који полазите у школу, није толико страшно уколико редовно учите. 

Наравно, немојте да се изолујте и заборавите на ваше пријатеље. За вас који 

полазите у осми разред, немојте да се плашите пријемног испита јер, верујте ми, није 

толико страшно уколико се добро припремите.  

Како видиш себе за пет до десет година? 

Надам се да ћу за 5 година бити на факултету где учим оно што волим. 

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу                                        јун 2017.године 

Даница Станковић, Даница Станковић, Даница Станковић, Даница Станковић, 8888----2222 



46 

 

Разговор са поводом Страна 3 

Новости из школе Страна 6 

Ученици пишу срцем Страна 8 

Писмо војнику Страна 16 

Стих као огледало Страна 18 

Нећу да бригам... Страна 22 

Св. Сава Страна 24 

Васини литерарци Страна 26 

ШколоСталак Страна 28 

Информатика у школе Страна 36 

Место за најбоље Страна 44 

Библиотека Страна 32 

 

 

Велика је част учествовати у 

изради часописа који има 

дугу традицију рада и у коме 

се представљају овако добри 

резултати као ове 2016/2017 

године. 

Мој допринос томе је да 

бележим најбоље.  

 

 

Његош М. Драговић, дипл.инж 

 мастер професор информатике 

__________________________________________________ 
 

ОШ “Васа Пелагић”-Лесковац 
Ул. Васе Пелагића бр.5 

16000 Лесковац 
 
Број тел.: 016/3436-280  
 

E-mail: casopisvasa@gmail.com 
Sajt:  vasapelagic.edu.rs  
 
Директор  

Александар Цинцар-Јанковић  

Основна школа “Васа Пелагић” у Лесковцу, Часопис “ИСКРИЦЕ”,  јун 2017. године 

Реч уредника 


