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                            Иво Андрић  (1892-1975) 

                                                      Слике и речи 

                     
 Ове године, навршава се 125 година од рођења Иве Андрића. 

Писац и једини српски нобеловац, Иво Андрић упамћен је и као дипломата 

који је одбио нацистичку понуду да се склони од рата у својој земљи. 

 

Иво Андрић  је једини стваралац са ових простора који је добио Нобелову 

награду за књижевност. Био је књижевник светског гласа, најбољи 

познавалац Балкана и карактера народа са ових простора. 

 

Био је дипломата Краљевине Југославије у Немачкој на почетку Другог 

светског рата. 

 

 

За себе је говорио да је Србин, да цео живот покушава да схвати менталитет 

земље где су “све Дрине криве” и где се никада неће исправити, али и да ће 

на крају све бити добро и да је у томе наша нада. 
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Други су говорили да је тих, миран, повучен, да пише кристално јасно и 

живописно и да се његови ликови, колико год просторно везани, уздижу до 

општих, животних истина које су универзалне и које свако може да препозна. 

 

На месту које је данас музеј, још увек стоје његове личне ствари, 

дипломатски пасоши, забелешке и рукописи, а ту је и толико помињана и 

цењена Нобелова награда.  

 

Скроман, паметан и учен, каквог га савременици описују, Андрић је веровао 

у идеју уједињења свих јужнословенских народа у јединствену земљу. 

Доживео је да види најбоље дане те државе и био њен дипломатски 

представник широм света. 

 

Када је  1941. године  Други светски рат стигао и до Краљевине Југославије, 

Иво Андрић је, као већ познат писац, био амбасадор у Берлину. Приликом 

напуштања овог  града, немачке власти су му понудиле да му организују пут 

до неутралне Швајцарске. Андрић их је одбио и вратио се у Београд. 

 

У наредних пет година живео је повучено као подстанар. Потпуно се 

изоловавши од ужаса спољног света, избегавајући да се сврста на једну или 

другу страну, Андрић у овом периоду одбија да објављује. Тада, у тишини 

своје собице, пише своје најзначајније романе који ће бити објављени одмах 

по окончању рата – “Травничка хроника”, “На Дрини ћуприја” и “Госпођица”. 

 

„За епску снагу“ којом је „обликовао мотиве и судбине из историје своје 

земље“ Иво Андрић је 1961. године добио Нобелову награду за књижевност.  

Иво Андрић је рођен у Босни и она је целог живота била његова велика 

љубав и бескрајна инспирација.  Највећи део живота провео је у Београду, а 

своја дела писао на ћирилици. Писао је да “дођу тако понекад времена када 

памет заћути, будала проговори, а фукара се обогати”. 
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 Дела: 

Еx Понто, песме у прози, 1918. 

Немири (песме у прози, 1921.) 

Пут Алије Ђерзелеза, приповетке, 1920. 

Приповетке , 1924. 

Приповетке, 1931. 

Његош као трагични јунак косовске мисли, 1935. 

Приповетке , 1936. 

На Дрини ћуприја, роман, 1945. 

Травничка хроника, роман, 1945. 

Госпођица, роман, 1945. 

Рзавски брегови, приповијетке, 1947. 

Нове приповетке, 1948. 

Прича о везировом слону, 1948. 

Сјеме из Калифорније, приповетка, 1948. 

О Вуку као писцу, о Вуку као реформатору, студија, 1950. 

Проклета авлија, приповест, 1954. 

Записи о Гоји, 1961. 

О причи и причању — говор приликом доделе Нобелове награде за 

књижевност, 1961. 

Жена на камену, 1962. 

Сабрана дела Иве Андрића 1—17, 1976. 

Знакови поред пута, у оквиру Сабраних дела, 1976. 

Кућа на осами, приповести, у оквиру Сабраних дела, 1976. 

Омерпаша Латас, недовршени роман, објављена постхумно 1977. 

Стазе, лица, предели 
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                                    Мудре мисли Иве Андрића 

 

Болест је сиротињска судбина, али и богаташка казна. 

 

Цијелог живота се лијечимо од несретног дјетињства. 

 

Човјека ћете најбоље упознати ако га проматрате како се понаша кад се 

нешто дијели бесплатно. 

 

Човјек који не воли није способан осјетити величину туђе љубави, ни снагу 

љубоморе, ни опасност која се у њој крије. 

 

Чудно је како је мало потребно да будемо сретни, и још чудније: како нам 

често баш то мало недостаје! 

 

Да је ћутња снага, а говорење слабост, види се по томе што старци и дјеца 

воле причати. 

 

Дођу, тако, времена, када памет заћути, будала проговори, а фукара се 

обогати! 

 

Дуги су и замршени рачуни и обрачуни између оних који имају и не дају и 

оних који немају ништа до својих потреба. 
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И врлине једног човјека ми примамо и цијенимо потпуно само ако нам се 

указују у облику који одговара нашим схватањима и склоностима. 

 

Има људи чији је живот тако добро испуњен да нас ни својом смрћу не 

могу обесхрабрити. 

 

Имати велику снагу, физичку или моралну, а не злоупотријебити је бар 

понекад, тешко је, готово немогуће. 

 

Ко чини добро, од њега се још више добра очекује. 

 

Љепша душа дубље јеца. 

 

Љубав, кад је искрена и дубока, лако прашта и заборавља. 

 

Људи често цијелог вијека вуку за собом обзире, као ланце, а на крају виде 

колико су недостојни и непотпуни. 

 

Људи који сами не раде и не предузимају ништа у животу, лако губе 

стрпљење и падају у погрешке кад суде о туђем раду. 

 

Људи мале памети ријетко се боје да не буду досадни. 

 

Људи воле разговоре о паду и понижењу оних који се сувише високо 

уздигну и полете. 

 

Мир и спокојство, једина су добра и највеће достојанство скромних и 

безимених људи. 

 

Младост је сретно доба у коме човјек почиње вјеровати у себе, а још није 

престао вјеровати другима. 

 

Многи постигну оно што су хтјели, а изгубе себе. 
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Можда је у почетку било и других мотива, али данас је главни страх. Од 

страха су људи зли, сурови и подли, од страха су дарежљиви, чак и добри. 

 

Нису сви људи тако рђави и као што то рђав човјек мисли. 

 

Ништа људе не везује тако као заједнички и сретно проживљена несрећа. 

 

Ништа нас не може тако преварити као наше рођено осјећање смирености 

и пријатног задовољства тијеком ствари. 

 

Ништа није теже ни страшније него гледати свијет око себе очима бивше 

љепотице. 

 

Од свог поријекла и дјетињства не може се лако побијећи. 

 

                                      

                                  

                                             



7 
 

      

     ПОСЕТА ЗП „ОБРЕНОВАЧКИ ЗАБРАН“ И АРБОРЕТУМА У ОБРЕНОВЦУ   

 Обреновац у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине града 

Београда спроводи Програм едукације и презентације заштићених подручја. 

Обреновачке школе имају могућност да посете заштићено подручје 

„Обреновачки Забран“ и Арборетум у Обреновцу.  

Дана, 13.10. 2017. године, ученици (2/3, 2/4, 3/2 и 3/3) ОШ „14. октобар“ из 

Барича и из издвојеног одељења у Малој Моштаници, као и предшколска 

група из Мале Моштанице, заједно са учитељицама Сандром Карић, Јеленом 

Максимовић, Зорком Јаковљевић и васпитачицом Дијаном Стијак, посетили 

су ЗП „Обреновачки Забран“ и Арборетум.  

 Ученици су трим стазом прошетали кроз Забран и од водича сазнали нешто 

више о флори и фауни и мерама заштите овог подручја. После шетње, деца 

су имала краћи одмор, који су искористили за игру у близини реке Саве.  

После посете Забрану, деца су посетила Арборетум, где су се упознали са 

многим врстама дрвећа, која су ретка и заштићена. Деци се много допао 

Арборетум и ту су провели неко време у игри. Ова посета је била веома 

корисна и едукативна за децу.  
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                                                     Дан школе 

                 

 

 У суботу, 14.10.2017. године, у Баричу  је свечано  прослављен  Дан  школе, 
уз пригодну приредбу и активности. У њој су учествовале све генерације, 
почевши од водитељског пара који су чинили ученица 3-2 и ученик 8-4 
одељења. Пред пуном свечаном салом послата је снажна порука „Сви смо 
ми исти“. Следио је рецитал млађих разреда инспирисан истом темом. О 
проблемима које муче све генерације током школовања говорили су у скечу 
„ Шлихтара“ ученици четвртих разреда. Нашао се и понеки стих Мике Антића 
у интерпретацији ученице 7-2 разреда.  На вечито питање: „Како наћи правог 
пријатеља“ одговорили су ученици шестих разреда драматизацијом одломка 
из романа „Мали принц“. Могао се чути и матерњи језик аутора  Антоана де 
Сент Егзиперија који је подстакао радознале да прочитају цело дело, ако до 
сад то нису учинили. 

Песма „Деца Пиреја“ орила се уз Орфове инструменте у извођењу 
маштовитих дечака и девојчица петих разреда. Да предшколци подједнако 
самоуверено декламују стихове, показали су ученици предшколске групе из 
Мале Моштанице. На то како „Сви треба да знамо шта другарство значи“ 
подсетили су нас најмлађи предшколци својим живахним плесом .  
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Захваљујемо се свима који су својим учешћем у Литерарном, Ликовном 
конкурсу или припреми приредбе учествовали као и подршци родитеља, 
наставника, управи школе који су нас подржали и уживали заједно са нама у 
креативном раду. 

 

                            

                                 

                



11 
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                                  Зидне новине у нашој  школи 
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Ученици новинарске секције, 

поводом Дана школе, правили су 

зидне новине. Теме су биле 

различите : историја школе, 

забава, спорт, занимљивости. 

Новине су украсиле зидове 

школе, али још важније, многи 

ученици су с уживањем читали 

оно што су њихови другари 

спремили за њих. 
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  Бициклистички сусрети у     
Дражевцу 

У суботу, 21.10.2017. године, 

одржан је излет бициклиста на 

релацији Барич- Јасенак 

(Буковик)- Јасенак (школско 

двориште)- Дражевац 

(двориште ОШ "Дражевац" и 

игралиште локалног фудбалског клуба). Планиране активности у природи су 

реализоване заједно са ученицима и наставницима из ОШ "Дражевац", а 

имале су едукативни и спортски карактер. Целодневни програм на терену 

објединио је садржаје саобраћајне, географске, еколошке и ликовне секције. 

У дворишту четвороразредне школе у Јасенку одржан је кратак курс прве 

помоћи у сарадњи са Црвеним крстом Обреновац, док су на стадиону у 

Дражевцу одржани спортски сусрети ученика и наставника из Дражевца и 

Барича. На излету је учествовало 56 ученика V, VI, VII и VIII разреда. Лепо 

време, топао пријем и срдачна добродошлица домаћина учинили су да овај 

бициклистички излет буде најлепши до сада.  
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                                                   Дечја недеља 

Тема овогодишње Дечје недеље је ,,Градимо мостове међу 

генерацијама".План активности за Дечју недељу које је препоручило 

Министарство за рад ,запошљавање, борачка и социјална питања смо 

прилагодили условима у нашој школи. Првог дана смо кредом у боји 

осликавали полигон испред школе на тему ,,Међугенерацијски мостови". 

Другог дана смо имали –Спортски дан. Деца су уживала у спортским 

надметањима на полигону.  

Трећeг дана су биле креативне радионице. Ученици су правили играчке од 

природних и рециклираних материјала.Четвртог дана ,,Дружење са 

песником“. Ученици четвртог разреда дружили се са нашом библиотекарком 

и песникињом, Слађаном Бајчић. Једни другима читали и рецитовали 

омиљену поезију. Петог дана је организована Смотра дечјег стваралаштва-

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ! Наши ученици су били врло расположени за глуму, 

рецитацију , игру и песму.Сви смо уживали. 
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                         Дан борбе против трговине људима 

Широм Европе 18. октобар се обележава као Дан борбе против трговине 

људима. Како бисмо скренули пажњу на овај проблем који је присутан и у 

нашој земљи, у организацији школског Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, волонтери Црвеног крста из Обреновца су 

18.10.2017. године одржали два предавања за наше ученике. Трговина 

људима је врло сложена појава која погађа данашње друштво, а превенција 

и подизање свести су приоритетни задаци свих релеватних институција.   
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                            Грађанско васпитање и излет у Београд 

  У оквиру грађанског васпитања, 21.октобра, ученици петих  разреда( 5/1, 

5/2, 5/3) су са својим разредним старешинама посетили Београд и његове 

знаменитости: Трг Николе Пашића, Калемегдан, Културни центар Београда, 

Народну скупштину. 

 Ученици су имали прилику да се боље упознају са културно-историјским  

чињеницама и лепотама града Београда.  

Шетња, одлазак у Мек, пријали су нашим ученицима, који су се кући вратили 

пуни утисака.  Овај едукативни излет зближио је ученике и подстакао их на то 

да треба више да се друже, не само у школи, већ и ван ње. 
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Занимљива историја 

                              Оснивање организације Црвеног крста 

Година је 1859. Код Солферина води се битка између Краљевине Сардиније и 

Хабзбуршке монархије.У том периоду на језеру Гарда, недалеко од попришта 

битке борави туриста из Женеве, Анри Дунан. Дотични туриста био је ужаснут 

последицама битке и великим бројем жртава.Том приликом написао и своје 

утиске: “На каменим плочама болница и цркава леже једни уз друге 

болесници свих народности. Полажу их где има места. Они више немају 

снаге да се крећу, а не могу се ни мицати, јер је тесно. Трпе страшне муке, 

проводе ноћи без сна, очајно дозивају лекара, бацају се у грчевима, док их 

коначно не спаси кочење или смрт. Лица су им црна од мува што се скупљају 

на ранама, погледи им лутају збуњено на све стране, а нико им се не 

одазива.“ 

 Зато је у Женеви 1864.основао Црвени крст. На овој оснивачкој скупштини 

представници 16 европских држава прихватили су Женевску конвенцију о 

заштити рањеника, којом медицинско особље током ратова остаје 

неутрално, а на себи има знак црвеног крста на белој позадини као знак 

распознавања.  
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                                   Занимљиве историјске чињенице 

 

* Енглеска краљица Елизабета, имала је лични гардеробер који је садржао 

3.000 одевних предмета. 

*Краљ Србије, Милан Обреновић,по својој жељи сахрањен је у 

фрушкогорском манастиру Крушедол на територији тадашње Аустроугарске, 

а трошкове спровода платио је цар Франц Јозеф. 

                                           

 

*Од  аилурофобије (страха од мачака) патили су Јулије Цезар, Хенри II, 

Наполеон Бонапарта. 

*Учитељицама у Србији тек је 1870. године, одлуком Народне скупштине 

Кнежевине Србије, дозвољено да предају у мушким школама. 

*Сервантес и Шекспир, који се сматрају највећим писцима у својим земљама, 

умрли су истог дана – 23. априла 1616. године.  

                

 *Александар Велики је основао град Букефалион у част свог коња. 

*Платон је у младости био бацач диска. 
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*Мумија Рамзеса II путовала у Париз са пасошем. 

*Тутанкамон je био крунисан као деветогодишњи дечак. 

*Калигула је именовао свог коња конзулом. 

*Омиљени љубимац  Јулија Цезара била је једна жирафа. 

*Прва жена ратник је била Гркиња Артемида I из Халикарнаса која је живела 

у 5. веку пре нoве ере. 

*Екстравагантни Нерон никада није путовао са мање од 7000 камила. 

*Римски војсковођа Веспазијан, будући римски цар, пао је у немилост цара 

Нерона јер је заспао приликом једног од Неронових песничких рецитала. 

*Према Плутарху, Перикла су вајари увек приказивали са шлемом на глави  

јер је био изразито глават човек. 

 

*Византијски цар Јустин I (518—526), Јустинијанов ујак и претходник, био је 

неписмен,па се на државна документа потписивао уз помоћ шаблона. 

*Отомански султани су понекад путовали инкогнито како би из прве руке 

видели дешавања међу својим поданицима. У таквим ситуацијама Мехмед II 

Освајач би се прерушавао у мевлевијског дервиша, а Сулејман I 

Величанствени у спахију. 

 

У српској историји први пут титулу вожда понео је Свети Сава као  

"вожд отачаства на благоверије" почетком 13. века, а последњи вожд је 

 био Ђорђе Стратимировић, вођа српских револуционара у Угарској 1848. 

                                       

http://www.istorijskabiblioteka.com/art:perikle
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*Александар Обреновић и Драга Машин су током 1900, када се веровало да 

је краљица трудна, из читаве земље примили велики број дарова намењених 

новорођенчету, укључујући и 43 колeвкe. 

 

*Проти Матеји Ненадовићу је као узор за први закон устаничке Србије 

послужила Крмчија Светога Саве. 

 

*Према Међународном институту за проучавање мира у Стокхолму, од 3200. 

године пре нове ере до данас било је укупно 14.560 ратова и да је у њима 

погинуло 3,6 милијарди људи. 

* Вук Караџић је 1823. започео студије хирургије на универзитету у 

Лајпцигу,али да је након похађања вежби из анатомије после неколико 

месеци напустио студије. 

*Прву жирафу на европски континент довео је  римски војсковођа и 

државник Цезар. 

*Деспот Стефан Лазаревић (1389—1427) је  проглашен за свеца 500 година 

после своје смрти 19. јула 1927. године. 
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              Обреновац, мој град 

 

 За Обреновац је речено да има дугу прошлост, а кратку историју. Већ два  

века, он је економски, административни и културни центар овога подручја, 

али је најпре настао као сеоско насеље, смештено између Тамнаве и 

Колубаре, под првобитним именом Палеж. Тамо где је сад, на леву обалу 

Тамнаве премештен је после коначног ослобођења од Турака, након 1815. 

године, пошто је стари, "турски" Палеж порушен и запаљен. Писана историја 

га по том имену помиње тек од почетка 18. века, од поменутог пописа 

становништва из 1717. године. 

 

У то време, насељавали су га српски земљорадници и турске занатлије и 

трговци. За време аустријске владавине, која се на овом простору задржала 

до 1739. године, постаје окружно место Округа палешког, које је под собом 

имало 73 села. Тада је био насељен претежно Немцима, Мађарима и 

Јеврејима, који су му дали име Цвајбрикен, по два моста на двема рекама 

које су га опасавале. После повратка Турака, Палеж је изгубио улогу у 

администрацији. 

 

Тек 1836. године, нови, српски Палеж постаје среско место Среза посавског, 

за села са леве обале Колубаре. Тада је већ био жива трговачка  и  

занатлијска  варош,  у  њему  се  отварају кафане и кафански, јавни живот 

узима све већу превагу над дотадашњим патријархалним породичним 

животом. 

 

Палеж је 1824. године званично добио своју основну школу, затим и цркву, 

саграђену од материјала са порушеног Драгутиновог манастира у 

Мислођину, а 1843. добија и пошту. 
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Изразиту наклоност Књазу Милошу, учвршћену још током и после Другог 

српског устанка, а од неких чак и главом плаћену у потресима за  време 

династичких борби и изгнанства  Књаза, Палежани су крунисали молбом 

њему лично, одмах по повратку на престо 1859. године, да њихову варош 

прекрсти у Обреновац. Молба је услишена, а данас се датум озваничења 

новог имена, 20. децембар (по новом календару), слави као Дан Обреновца. 

 

Варош до краја века постепено добија и друге установе и службе: Месну 

штедионицу,  Обреновачку задругу,  првог  лекара,  прву апотеку, грађанску 

школу, забавиште, Певачко друштво, Друштво Црвеног крста, Гимнастичко 

друштво, а 1899.  и бању, која ће му убрзо пронети глас по целој Србији. 

 

Године 1902. Обреновац је добио телефонску централу, а 1908.пруга је у 

саобраћај пуштена пруга Забрежје-Обреновац-Ваљево. Све то је знатно 

поспешило развој занатства и трговине, а град постаје познат као житарски и 

трговачки центар. Просперитет је настављен после Првог светског рата. Прва 

гимназија отворена је 1922., а све је видљивији замах индустријализације - уз 

стару индустрију цигле и црепа, ту су парни млинови и стругаре. Електрична 

централа и осветљење  стижу   1928.,   када  је  свечано  отворена  и  нова  

пруга Обреновац - Београд. 

 

Други светски рат је не само прекинуо и окрунио овај узлет Обреновца и 

његове привреде, него је његовим окончањем покренуо развојне токове у 

сасвим другим правцима. 
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                 Обреновац  некад         

 

                Обреновац  данас 
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                                                 Креативни кутак 

      Уколико код куће имате нешто од ових ствари, а више вам нису 

потребне, можете их искористити и на тај начин направити потпуно нов и 

оригиналан украс. Ми вам нудимо неколико једноставних идеја.                              
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                                     У шта су веровали стари Словени?   

Сигурно сте слушали много о бићима из грчке и римске митологије. Можда 

нисте знали да је и на просторима где ми данас живимо вера у митове била 

део свакодневног живота све до средњег века и покрштавања Словена. То се 

звало паганство. 

 Словени нису имали цркве ни храмове, већ су се 

својим боговима молили у шумским светилиштима 

где су правили дрвене и камене статуе. Богови код 

Словена се разликују од осталих по томе што се 

велики број њих представља са више глава. То су, на 

пример, Световид који је приказан као четвороглав, 

Триглав као троглав, Симарагл је седмоглав. Ови 

бројеви имају свој посебан смисао, па четири главе 

Световида представљају четири стране света. 

Наравно, неки од богова у које су Словени веровали имали су и по једну 

главу. То су Перун, бог неба и временских непогода; Дабог, бог сунца и кише; 

Весна, богиња пролећа и други. Весна је била најомиљенија богиња међу 

људима, јер је доносила радост. Неки од обичаја којима је Весна у народу 

слављена били су кићење деце врбиним ресама, качење звончића око врата, 

фарбање јаја у црвену боју. Ако вам ови обичаји звуче познато, то је зато што 

су они и данас задржани у црквеним празницима.Поред божанстава, стари 

Словени су веровали и у многа друга митска бића о којима су кружиле разне 

легенде, a многе од њих су се хиљадама година преносиле „са колена на 

колено“ и дошле до нас као део културног наслеђа. Сви ви сте чули за 

вампире, управо они су најпознатија бића настала у словенској митологији. 

Занимљиво је да је вампир једина реч из српског језика која се користи у 

свим светским језицима. Насупрот вампира који су били зли ликови 

словенске митологије, негде далеко у планинама живеле су виле. Веровало 

се да су то лепе девојке, златне косе, са крилима и да могу да се претварају у 

разлилчите животиње. Тешко су праштале увреде, а потчињавале су се само 

оном ко успе да им скине одећу, а ако би им неко одузео крила претварале 

би се у обичне жене. Од женских митолошких бића веровало се и у 

караконџуле. То су ноћни демони са ликом старице са великим ноктима и 

гвозденим зубима и роговима.          
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Није тешко  бити 

фин 

Бонтон је реч 

француског порекла 

и означава правила 

лепог понашања у 

друштву.  Eво и 

малог подсетника 

како треба да се          

понашамо у друштву. 

Поклоне дајемо само познатим особама. Ако је поклон скуп, не значи да је и 

најбољи. Понекад ручно израђена фигурица вреди више. Најзгоднији поклон 

је књига (за свакога и за све прилике), а обично се на првој страници напише 

посвета. Kада некоме носите цвеће, треба да знате да се увек носи непаран 

број цветова (паран број се носи само на гробље). Ако је букет од резаног 

цвећа, носите га увек тако да цветови буду окренути надоле (никако да стоји 

усправно). Слављеници поклоне отварају и разгледају одмах. 

Kако да се понашамо за столом? Седи се на пристојном растојању од 

осталих. Лактови се држе уз тело, никако на столу или у тањиру. Са јелом се 

почиње тек када домаћин каже пријатно. Важно је не говорити пуним 

устима, не махати виљушком и ножем у току разговора, не приносити тањир 

устима, не умакати по тањирима и чинијама, не телефонирати у току јела. 

А како телефонирати? Трудите се да не зовете никога пре 8 сати ујутро (сем 

ако није јако хитно), за време ручка, између 14 и 17 часова, и увече после 22. 

Ако вам је неко у гостима, извините се ономе ко зове и кажите да ћете се 

јавити касније. У туђим становима не подижите слушалицу осим ако вас 

домаћин то не замоли. 

Реците „хвала“ и за најмање услуге, јер ће вас људи више ценити и радо ће 

вам помагати, а извините се када погрешите. Трудите се да не оговарате. 

Слушајте друге док говоре без прекида и упадица. Обећајте само оно што 

можете да испуните и одржите обећање. Не окрећите главу од старих и 
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немоћних, уступите им место у аутобусу, помозите им при изласку или 

уласку, питајте да ли им треба ваша помоћ. Њима је понекад потребно тако 

мало, а вама је то минут или два. Не исмвајте друге због тога што су дебели 

или мршави, не задиркујте ниске другаре ако сте високи или обрнуто. 

Трудите се да будете увек љубазни и пријатни, јер сви ми знамо - није тешко 

бити фин.  
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                                                      Сајам књига 

Ове године 14 ученика 7-их и 8-их разреда посетила је 62. Сајам књига у 

Београду. Били су у пратњи 2 наставника, библиотекара Слађане Бајчић и 

наставника српског језика, Зорице Милованкић. 

Посета је организована у четвртак 26.10.2017. године. 

Ученици су обилазили различите штандове издавача популарне: „Лагуне“, 

„Вулкана“; „Креативног центра“, ЈРЈ-а Земун, Матице српске, „Еврођунти“, 

„Порталибрис“, „Комико „ Бонели комикс“- са стриповима; као и друге 

различите садржине нпр. са школским прибором, ЦД-овима видео игица 

итд. Посебно им је било атрактивно фотографисање са познатим глумцем 

Луком Рацо и блогерком Јаном Дачовић. Имали су прилику да виде 

мултикултурални догађај, чији је „почасни гост“ ове године немачки језик 

којим се говори у 4 европске државе и да виде и купе и књиге, речнике и 

уџбенике на страним језицима. Вашар лепе речи ученици су доживели не 

само као едукативни излет већ и као шансу да се зближе и друже млађе и 

старије генерације. Изразили су жељу да буде више повода за овакве и 

сличне посете културне и научне садржине.    

Имена ученика који су заслужили својим успесима ову посету: 

Ема Зорић, Јана Јовановић, Маја Јевђеновић, Сандра Кукољ, Ивана 

Љубинковић, Дејана Ђорђевић, Михаило Милосављевић, Марко Маџаревић, 

Јана Спасојевић, Милена Милованкић, Мина Церовић, Анастасија 

Митић,Лазар Новковић и Вања Радованац. 

 

На Сајму је, кроз многобројне манифестације обележено : 800 година од 

крунисања Стефана Првовенчаног, 250 година од рођења Филипа Вишњића, 

125 Иве Андрића, 150 година од смрти Шарла Бодлера, век од смрти 

Владислава Петковића Диса и Милутина Бојића, 170 година Његошевог 

"Горског вијенца", 50 година од издавања романа "Сто година самоће" 

Габријела Гарсије  Маркеса и романа "Дервиш и смрт" Меше Селимовића. 
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                                                Моја школа                                                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                                 

                                                                                         

                                                         

                                                  Ђачка успомена -1955/56. година                        

 

 

 

Основна школа „14. октобар“ у Баричу постоји већ 131 годину. На прослави 

прве годишњице баричке цркве, 14. октобра 1875. године, Барич је добио и 

своју прву школу. У темеље, зидове и под баричке цркве узидан је део 

материјала Драгутиновог манастира Свети Христофор од кога су 1824. године  

Палежани себи саградили цркву, а преостали материјал упутили Баричу, 

заједно са иконостасом који је припадао топчидерској цркви, а био поклон 

кнеза Милоша Обреновића тадашњем Палежу, садашњем Обреновцу. Црква 

бива саграђена 1874. године. Следеће године саграђена је и школа.  
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Школска зграда била је саграђена пола од ћерпича, пола од чатме. Састојала 

се од осам просторија – учионица, ходник, кухиња, 4 собе – (3 за учитеље, а 

једна за општинску судницу) и остава. Наставу су похађала 64 ученика (само 

мушка деца) распоређена у прва три разреда. Први учитељ био је свршени 

богослов Радивоје Живановић. У школи је била заступљена букварска 

настава, природне науке, земљопис, историја, рачун. Од наставних средстава 

били су заступљени руска рачунаљка, веома лепе слике за историјску 

наставу, мапе за земљопис и животиње и птице за природне науке. За време 

службовања учитеља Светозара К. Ђорђевића 1899 / 1990. године у току часа 

пао је плафон. Тај догађај је имао велики одјек, те су баричанци решили да 

зидају нову школу која је грађена од 1904 – 1907. године. 

 

Рад у новој школи почео је 1908. године. Школа је имала две учионице: једну 

за први и други разред, а другу за трећи и четврти разред. 

 

                                                              XX век 

                                             

 

У XX век школа је ушла са 130 ученика. За време српско – турског, балканских, 

Првог и Другог светског рата, настава је повремено прекидана. После обнове 

индустријског предузећа „Прва Искра“ и са доласком већег броја радника, 

Барич је почео нагло да се изграђује. Осетила се потреба за проширењем 

школског простора чија је изградња завршена 1956. године. Године 1967. 

новоадаптирана школадобија име „14. октобар“. 

 

 

Октобар 1975. бива упамћен по прослави стогодишњице школе и 

Октобарској награди коју је школа добила за постигнуте резултате у свом 

раду. Те године почиње са радом и педагошко – психолошка служба и 

почиње са радом подручно одељење у Малој Моштаници. 
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Септембра 1990. године, на опште задовољство, ученици и наставници 

усељавају се у нову, савремену школску зграду у којој се наставља са 

освајањем успеха и награда. 
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ШКОЛА НИЈЕ ЗГРАДА 

 

Школа није зграда што ко стражар мирно стоји, 

школу чине жеље које младост кроји, 

жеље тајне што се слатко крију 

и идеје разне што ко киша лију. 

 

Школа није гонич који ђаке гони, 

школа је радост кад звонце зазвони, 

и одмор велики и одмор мали, 

понекад и осмех некој ђачкој шали. 

 

Школа је друг из дрвене клупе, 

све успомене лепе кад се једном скупе, 

некад је и пуно рада, 

али сигурно није зграда! 
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Имена награђених ученика који су примили награде 

за Дан школе, 14.10.2017. године у Баричу 

 

Литерарни конкурс 

категорија од 5-8. разреда: 

Прво место деле ученици Дејана Ђорђевић 8-2 и Марко Маџаревић 8-1. 

                       

Ликовни конкурс 

категорија први и други разред: 

Прво место: Лена Владимиров 2-1 

Друго место: Михаило Митровић 2-2 

Треће место: Хелене Кашиковић 1-3 

 

Категорија 3. и 4. разред: 

Прво место: Анђела Сретеновић 4-2 
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Друго место: Ања Марчетић 4-1 

Треће место: Јана Ковачевић 3-3 

 

Ликовни конкурс за ученике 5. и 6. разреда: 

Прво место: Михаило Гарић 6-3 

Друго место: Анђела Бехадеровић 6-3 

Треће место: Марија Стојановић 6-1; 

 

док за ученике 7. и 8. разреда: 

Прво место: Маја Јевђеновић 8-3 

Друго место: Марко Павловић 8-3 

Треће место: Јана Спасојевић 8-3 
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                                                  Радови наших ученика 

                                                       Другарство је царство 
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                                           Моје чаробно детињство 

 

Дани и године лете. Иза нас остају успомене, слике албуми и видео записи. 

Девојчица сам од једанаест година која ужива у сваком дану, радује се 

новом јутру и безбрижно топлом сну. Сећам се свега из свог дивног 

детињства. Мој албум је препун слика од првог дана рођења, првог корака, 

првог рођендана , па све до данас. На сликама су драга бића која су ми 

пружала љубав и пажњу. Рођена сам у породици са пуно љубави и осећам се 

посебно у загрљају баке, маме,т етке.Теткина сам мезимица и као малој 

девојчици ми је приређивала разна изненађења.Породично смо ишли на 

викенде, летовања, славља , рођендане и друга разна окупљања.Сећам се 

првог дана школе, првих петица, другара и другарица. Све ново и 

чаробно.Дружељубива сам особа и сваки друг и другарица су ми на посебан 

начин драги. Свакако обожавам и моју учитељицу, а сад и наставнике и своју 

разредну. Настава и предавања су ми интересантни и пре свега важни јер 

добијам нова сазнања о животу. Изазов ми је и сваки писмени задатак или 

усмено одговарање.Слободно време проводим квалитетно и не дозвољавам 

да ми ни један минут прође узалудно. Ми деца смо неуморна и имамо 

енергију коју користимо на различите начине. Волим природу, ту чаробну 

даму у свим њеним бојама : кад забели зими, озелени у пролеће,пожути у 

јесен. Лето је испуњено сунцем и купањима, шетњи по песковитим плажама. 

Албум сам окитила сликама залазака сунца и првим јутарњим 

зрацима.Најлепши део свог детињства ћу посветити мојој мами: мојој доброј 

вили и највећем пријатељу.Сећам се њених загрљаја, причања бајки,учењу 

првог слова,прављењу кикица и много непреспаваних ноћи кад се 

прехладим. Безбрижна сам у њеном загрљају топлом погледу. Поносна сам 

на своје васпитање и културу. За све то сам захвална мами. И на крају, не 

могу а да не напишем неколико речи о мом брату. Улепшао ми је детињство. 

Учила сам га првим корацима, за рукицу шетала и играла се коцкицама док је 

био беба.Сад је порастао у великог дечака који воли фубал.Његове утакмице 

редовно пратим и радујем се сваком голу. Као старија сестра за њега сам 

увек ту. Срећна сам што имам такво биће за брата. Понекад направимо и 

неки несташлук што је све саставни део детињства и одрастања. 
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На папир сам ставила укратко све оно што ме чини срећним дететом које има 

дивно и без претеривања чаробно детињство. 

Волим да сањам и маштам, а машта може свашта. Зато сањајмо и пустимо 

машти да нас води. Уживајмо у свом детињству које ће једног дана остати 

као успомена првог периода малих живота,нас деце великих људи. 

  Николина Ристић, 5/1 
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                                             Иво Андрић у мојим очима 

 

Иво Андрић је био књижевник, писац и једини српски нобеловац. 

Андрић ми тренутно није пуно значајан, али осећам да ће ми бити све 

важнији, јер како одрастам,све се више  упознајем са њим, његовим 

животом и делима.Наравно да се са њим не могу упознати физички, али могу 

кроз литературу и слике. Ја га замишљам као једног  елегантног и ниског  

човека, са увек прекорним погледом. Имам осећај да је он јако строг, али 

верујем да када бих га упознао, ово моје мишљење  би се променило. 

Свеједно, Иво Андрић ће увек бити моја велика мотивација за нове и велике 

успехе. 

 

 

  Милош Дроњак, 8/4 
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Да ли сте знали?  

 Три четвртине уловљене рибе 

користе за исхрану, а остатак је 

намењен за производњу сапуна, 

лепка, маргарина или ђубрива. 

 Код човека дужина  ручног зглоба до лакта једнака је дужини стопала. 

 Мексико Сити тоне око 25 центиметара годишње. 

 Систем демократије представљен је још пре 2.500 година у Грчкој у Атини. 

 Немогуће је кинути отворених очију. 

 За један килограм меда пчеле морају да посете 4 милиона цветова и пређу 

пут четири  пута дужи од земљиног обима. 

 Звук путује 3 пута брже кроз воду него кроз ваздух. 

 Мадрид је једини главни град у Европи који није стациониран на реци. 

 Фудбал је најгледанији спорт на свету. 

 Лубеница је поврће, а парадајз воће.  

 Количина времена које људи проведу на путовању је  1,1 сат дневно. 

 Срце у просеку откуца 101.000 пута дневно. 

 Збир бројева са супротних страна коцкице за јамб је увек 7. 

 Најдужи рат, такозвани 100-годишњи рат, између Британије и Француске у 

ствари трајао 116 година и завршио се 1453. године. 

 У протеклих 40 година прехрамбена индустрија имала је  бржи развој од 

развоја људске популације. 

 Човек у својим устима дневно произведе 1 литар пљувачке. 

 Од 1495. године није било ни једног 25-годишњег периода без неког рата. 

  Ајкуле се никада не разбољевају, јер су имуне на све познате врсте болести. 
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                                                           МОЗГАЛИЦЕ 

1. Маркова мајка има четворо деце. Прво дете се зове Понедељак, друго је Уторак, треће 

је Среда, а четврто ..? 

2. Сељак у свињцу има три розе свиње, две плаве и једну зелену свињу.  Kолико свиња ти 

с поносом може рећи да има нормалну боју коже? 

3. Пилот из авиона посматра велико крдо црвених и наранџастих слонова.  Kоје крдо 

слонова се боље види из авиона? 

4. На крају једносмерне улице стајао је полицајац и наплаћивао је казну свим возачима 

који су возили у недозвољеном смеру.  Kада је наишао таксиста из недозвољеног смера, 

полицајац га је поздравио и њие му наплатио казну. Зашто? 

5. Два ловца су отишла у шуму да лове фазане. На једој грани су видели једну сиву 

препелицу, три црне жуне, једног шареног фазана и две вране. Ловци су истовремено 

запуцали и обојица су погодили птицу исте боје. Kолико је црних птица остало на грани? 

6. Отац и два сина треба да пређу чамцем преко набујале реке. У чамцу могу да буду или 

сам отац или два брата, јер чамац не може да издржи тежину све тројице.  Kако ће прећи 

реку? 

7. Сељак има ливаду у облику круга око које не сме да стави ограду. Хтео би да са 

половине ливаде покоси сено и смести га у шталу, а да са друге половине крава попасе 

свежу траву. Kако да оствари то да након што покоси и однесе сено са половине ливаде, 

остави  краву саму  како би попасла сву преосталу траву с, а да при томе не изађе ван 

ливаде и не попасе комшијину траву? 

8. Обећао деда унуку да ће му купити ролере ако буде знао одговор на питање где то 

човек улази на једну рупу, а увек излази на две рупе и кад помисли да је изашао, тек је 

онда у рупу ушао. Унук је читаву ноћ размишљао, а сетио се тек ујутро кад је устао из 

кревета. Шта је одговор на дедино питање? 
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9. Човек долази код психијатра. Kаже психијатру да је јако тужан, бесан и да га боли глава. 

Психиијатар му каже да иде у циркус и да гледа представу кловна Пасантоа. Мојих 5-6 

пацијената који су имали исти проблем као и ви ишли су  

тамо и Пасанто их је излечио. После те реченице човек јако заплака. Зашто је човек 

плакао и зашто кловн није могао да га излечи? 

10. Отац и син доживе саобраћајну незгоду. Оца сместе на одељење, а сина одведу у 

операциону салу из које изађе хирург  и узвикне: "Ја не могу да оперишем свог сина! ". У 

чему је фора? 

 

 

  Одговори:  

1.  Четврто дете је Марко. 

2.  Ниједна, јер свиње не говоре!     

3.  Ниједно се не види, јер не постоје црвени и наранџасти 

слонови! 

4.  Таксиста је ишао пешице! 

5.  Ниједна. Kад су ловци запуцали, птице су одлетеле. 

6.  Прво два брата пређу на другу страну. Један изађе, а други се врати назад и да чамац 

оцу. Отац пређе на другу страну, изађе на обалу и да чамац сину да он оде по свог брата. 

7.  У центар ливаде забоде мотку и за њу свеже краву конопом чија је дужина једнака 

полупречнику круга ливаде.  

8.  Панталоне. Унук се сетио тек кад их је почео облачити... 

9.  Он је кловн Пасанто. 

10.  Хирург је мајка. 

                                                       

                                                                                                                                                           

 

 



49 
 

 

                             Фејсбук је добра ствар,  али користите га опрезно! 

Друштвене мреже као што је Фејсбук су лепа и корисна ствар коју су нам 

донели компјутери и интернет. Можете да останете у контакту са људима 

који су далеко, са другарима које сте упознали на некој екскурзији, можда и 

са неким симпатијама. Можете се њима четовати или им остављати слике и 

поруке. 

Ипак, морате бити пажљиви. Све оно што објавите виде други људи. Зато 

будите опрезни које и какве слике качите, шта и коме пишете. Важи и оно 

правило из свакодневног живота: не причајте са непознатима. Упознати 

новог пријатеља је диван догађај и можемо само пожелети да их имамо што 

више током живота, али увек је боље упознати неког уживо, па тек се онда 

дружити са њим преко оваквих мрежа. Никад не знате ко је са друге стране, 

ако га не познајете. Интернетом лутају и лоши људи. Велике су шансе да на 

њих нећете налетети, али ипак треба бити опрезан. Ваши родитељи и старија 

браћа и  старије сестре знају шта је добро за вас, и не треба да вас буде 

срамота ако контролишу шта радите на овим мрежама.  

Не смете бркати интернет и право пријатељство. Увек је боље да се са неким 

ко живи близу вас видите,играте, прошетате него да четујете. Интернет 

користите за оне који су далеко. Такође, не значи ако неко има пуно 

пријатеља на Фејсу да је он добар или популаран или занимљив. То само 

значи да је неопрезан и да га није брига да ли зна људе које пушта у своју 

приватност. Боље је имати једног правог пријатеља који ће се дружити са 

тобом, који ће  ти помоћи  кад ти нешто треба, него хиљаду „пријатеља’’ на 

Фејсу. Немојте дозволити да вам 

дружење на интернету одвуче превише 

пажње од школе. То је много лакше рећи 

него урадити, али морате да схватите да 

нисте више тако мали и да сад постоје 

неке обавезе. 

Не дозволите да вас све ово заплаши или спречи да будете на друштвеним 

мрежама. То је јако лепо и корисно, али увек будите на опрезу. Иако те 

мреже јесу виртуелне, људи на њима су стварни.            Вања Рaдованац, 7/3 



50 
 

 

                                                 Пронађи разлике 
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