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ВЕСЕЛА ШКОЛА 1 

                                     

 

Свети Сава ( 1175— 1236) је био српски принц, монах, игуман манастира 

Студенице, књижевник, дипломата и први архиепископ аутокефалне Српске 

православне цркве. Рођен је као Растко Немањић, најмлађи син великог 

жупана Стефана Немање  и брат краљева Вукана и Стефана Немање  

Првовенчаног. 

Kао младић, добио је од оца на управу Захумље (1190. године). Убрзо, 

Растко је побегао на Свету гору и замонашио се у руском манастиру Светог 

Пантелејмона, где је добио име Сава. Kасније је са својим оцем, који се 

замонашио и добио име Симеон,подигао манастир Хиландар (1198.године), 

први и једини српски манастир на Светој гори. 

У Србији је убрзо дошло до рата за власт између Савине браће. После 

измирења,велики жупан Стефан Немања  Првовенчани и кнез Вукан позвали 

су Саву  да их потпуно измири и он се вратио у Србију почетком 1208. 

године. Истовремено се бавио просветитељским радом, настојећи 

приближити својим сународницима основе верске и световне поуке, да би се 

1217. вратио на Свету гору. Године 1219.  Свети Сава је убедио 

Васељенског патријарха и цара у Никеји да одобре аутокефалност 

(самосталност) српске цркве са статусом архиепископије. Васељенски 

патријарх Манојло  Цариградски је именовао Саву за првог архиепископа 

Србије.  Свети Сава  остао је архиепископ све до 1233. године, да би га 

тада заменио његов ученик Арсеније  Сремац. Два пута је путовао у 

Палестину. Смрт га је затекла у тадашњој бугарској престоници Великом 

Трнову 14. јануара 1236. Његове мошти је у манастир Милешеву пренео 

његов нећак, краљ Стефан Владислав. Сава  је оставио више писаних дела. 

Зато је био једнан од значајнијих писаца и правника из средњег века код 

Срба. Његова најзначајнија писана дела су „Житије Светог Симеона“, 

„Kарејски типик“, „Хиландарски типик“ и „Студенички типик“, као и 

„Законоправило“. Образујући будуће службенике Христове цркве, Свети 

Сава стекао је велике заслуге за развој школства и просвете код Срба у 

средњем веку. У Србији и Републици Српској се дан његове смрти (27. 

јануар по новом календару) прославља као Дан просвете. 

 

Савин култ у народу био је јак. После једног устанка Срба против Османског 

царства, турски заповедник Синан-паша је наредио да се спале мошти 

Светог Саве на Врачару. вероватно 1594. фодине. Данас се на том месту 

налази  Храм Светог Савe, највећа православна богомоља код Срба. 
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ВЕСЕЛА ШКОЛА 4 

 

Свети Сава разлучује правду 

Био један човек пука сиротиња. Тако једанпут га наћера глад, те узајми од 

једног сељака торбицу кукуруза и пође у млин да их самеље и дјецу 

задрами, да не скапљу од глади. Кад дође у млин, али један засуо прије 

њега пшеницу и меље, те га не хтједне пропуштати, да оно мало кукуруза 

самеље, него мораде причекати док он самеље своју пшеницу. Пошто се 

пшеница самеље, оде онај човек спремати коња, да носи пшеницу кући. У 

том се самељу и кукурузи онога сиромашка. Сиромашак замоли онога 

човјека, да метне и његову торбицу на коња до куће. Човјек узме торбицу, 

те је метне на коња и тако обојица пођу кући. Кад сиромашак буде на домак 

својој кући, заиште од њега своју торбу, али се онај на њега избечи 

говорећи: "Хаша, ти мени нијеси ништа дао". У том се трену створи Свети 

Сава, па прекрсти штаком онога бездушника, те се на мјесту скамени. Онда 

Свети Сава рече ономе сиромашку, да узме коња за улар, па да води кући и 

коња и пшеницу. 

  Свети Сава и Свети Никола 

Једном су путовали Свети Саво и Свети Никола па омркну у неком селу и 

замоле у једнога згодна човјека за конак. Богаташ им не шћедне дати, а 

Свети Саво узме златан пехар и даде га богаташу. Онда пођу даље да моле 

за конак у другога. Други који је био сиромах пусти их, те Свети Саво и 

Свети Никола ноће у њега. Кад ујутру устали да иду, дозове Свети Саво 

сиромаха и његово дијете, па рекне оцу: "Или то дијете баци у воду, или 

убиј ". Сиромах се зачуди шта му то светац каже, па не шћедне одмах 

послушати, јер му бијаше жао свога јединца. Свети Саво онда рече: "Ја ћу 

ти га сад бацити у воду, ако нећеш ти". "Баци", рекне сиромах, а Свети Саво 

дијете за руку, па у воду! Зачуди се и сиромах и Свети Никола, па викнуше: 

"Шта то уради?" А Свети Саво одговори: "Мој драги, кад ће те ово дијете под 

старост и палити и жарити, и красти и робити, бити, па те и убити боље је 

да оно сад умре". Сиромах, кад то чу, смири се и ућута. Послије тога Свети 

Саво и Свети. Никола оду даље. Путем упита Свети Никола Светог Саву: "Ја 

што ти даде ономе богаташу златан пехар, кад нас није примио на конак?" 

Свети Саво му одговори: "Он ће се напити из онога пехара па ће се 

отровати". 

  Свети Сава и мајка 

Умрло мајци дете јединче, а она, сирота, чула за Светог Саву, па га донела 

њему, да га оживи. -"Оживећу ти дете", – рекне Свети Сава уцвељеној мајци 

– "Ако ми у свету нађеш ма и једну кућу, у којој нико никада није умро". 

Залуд је несрећна мајка за дуго и дуго, тражила такву кућу; није могла да 

је нађе. Најпосле се врати и каже Светом Сави. А Свети Сава њој: "Сад си 

видела, да ниси само ти несрећна на овоме свету, јер нема тога који се 

роди, а да неће умрети. Бог даје, Бог и узима." 
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    Можда нам се читање лектира и 

књига често чини досадно. Поред 

школе, треба издвојити време за 

читање, али бисмо радије сели за 

рачунар и играли игрице, гледали 

телевизију или радили било шта 

сем овога. Можда нисте знали, али 

је много битно почети са читањем 

још као дете. Постоји безброј 

позитивних начина на које књиге 

утичу на развој деце. 

1) Усвајање нових речи 

Читање је најбољи начин да научите нове речи и ширите свој речник. Не 

морате да читате школску лектиру, већ можете сами да бирате књиге. 

Велики је избор жанрова; то могу да буду занимљиве приче, научна 

фантастика, хумористичне књижице – свака од ових ће обогатити ваш 

речник на јединствен начин. Једном када прочитате и научите нешто из 

књиге коју сте прочитали, никад нећете заборавити. 

2) Забавно је 

Постоји безброј забавних књига које можете да изаберете. Можете да читате 

више жанрова, док се не одлучите који вам се највише допада. 

Најзанимљивије и најлепше код читања јесте то што можете да замишљате 

дешавања. Сами градите мали свет у својој глави, замишљате ликове, како 

они изгледају  и имате читаву причу представљену на свој начин, како ви 

желите. Поред тога, понекад ће вас прича толико заинтересовати да нећете 

моћи да је склоните са стране, а  књигу ћете прочитати у једном даху.  

3) Читање опушта 

После дугог и напорног дана у школи само желите да легнете и одморите се. 

Читање је одличан начин за то. Kонцентрисаћете се само на дешавања у 

књизи и заборавити на све оста 

                           Најзанимљивије библиотеке на свету                         

Вероватно је свако од вас бар једном посетио градску или школску 

библиотеку, али тамо сем прегршт књига на полицама, није видео ништа 

необично. Иако  

већина библиотека у свету подсећа једна на другу, постоје и потпуно 

другачије. Овде ћете сазнати какве везе имају камиле са књигама, где се 
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налази библиотека на води и зашто у једном градском аутобусу никада није 

досадно. 

                           Библиотека на камили 

Народна библиотека Kеније, где је 

стопа неписмености 15 одсто , је 

најзанимљивија покретна библиотека 

на свету. Она постоји од 1985.године а 

чини је девет камила које на себи носе 

књиге и камп опрему за библиотекаре. 

Шетајући пустињским пространствима 

носе знање за преко 50.000 номада. 

 

                                  

      Библиотека на плажи  

Kолико пута сте лежали на сунцу и 

помислили како би вам баш сад 

једна књига употпунила угођај? 

Постоји плажа на којој слободно 

можете заборавити књигу. Веровали 

или не, у Албени, у Бугарској, 

налази се библиотека на плажи. 

Изнајмљивање књига је бесплатно а 

можете пронаћи преко 2.500 

наслова на чак десет језика.                          

 

                                            Kњиге у аутобусу 

У Бразилу такође постоји једна врло интересантна библиотека, а налази се у 

градском аутобусу. До идеје је дошао бразилац Антонио да Цонцеицао 

Фереира, када је пре десет година у свој аутобус ставио кутију са књигама . 

Данас је кутија замењена полицама, а он се нада да ће ову услугу увести 

сви градски аутобуси у округу Бразила. 

                                               Бродић библиотека 

Бродић библиотека по имену Епос, сваке године плови од септембра до 

априла и обилази око 250 малих насеља у норвешким фројдовима. На њему 

се налази капетан, два библиотекара и око 6.000 књига. Овај бродић доноси 

радост људима који живе изоловано неколико месеци у току године. 
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                           Упознајмо се са  Ђуром Јакшићем 

Рођен је 8. августа 1832. године у Српској Црњи, у Банату, у свештеничкој 

породици. Његово право име је Георгије. Отац Дионисије га је уписао у 

трговачку школу, из које је бежао три пута, да би 

на крају уписао нижу гимназију у Сегедину. 

После завршене основне школе у Српској Црњи и 

ниже гимназије у Сегедину,одлази у Темишвар да 

учи сликање. Уочи револуционарне 1847. године 

био је студент уметничке академије у Пешти, али 

је због револуционарних догађаја морао да је 

напусти. Вративши се у родни крај, продужио је 

да учи сликарство у Бечкереку код Константина 

Данила чувеног сликара тог доба, тражећи 

сопствени уметнички израз и продубљујући своја 

знања, између осталог и немачког језика. 

У револуцији од 1848. иако шеснаестогодишњак, учествује као добровољац. 

Када се револуција завршила поразом, написао је: „Ах, зашта гинусмо и 

страдасмо – а шта добисмо!” Убрзо га немаштина приморава да прихвати 

разне послове. Тих година често мења места боравка, одлази у Београд, али 

се врло брзо упућује у Беч да настави студије сликарства. У Бечу се креће у 

уметничким круговима са Бранком Радичевићем и Ђуром Даничићем. Његови 

поетски првенци угледали су светлост дана у Сербском летопису 1853. 

године. Беспарица га приморава да се врати кући, али убрзо затим одлази 

на Академију финих уметности у Минхен. 

Крајем 1855. настанио се у Кикинди и живео од сликарства. Пише и песме и 

штампа их у Седмици под псеудонимом Теорин. У Нови Сад прелази 1856. 

године, подстакнут повратком пријатеља са којима је друговао у Бечу који 

се окупљају око новосадских листова Седмица и Дневник. По повратку са 

сликарских студија, живи у Банату до 1856. 

Од 1857. прелази у Србију, где остаје све до смрти. У Србији ради као 

сеоски учитељ (у Подгорцу, Сумраковцу, Сабанти, Рачи код Крагујевца 

и Пожаревцу, у коме се и оженио) и као гимназијски учитељ цртања 

(у Крагујевцу, Београду и Јагодини). У то време борави и у манастиру 

Враћевшница, где црта неколико историјских портрета, које поклања 

манастиру. У Крагујевцу је била сачувана кућа у којој је становао две 

године док је радио у гимназији. 

Ђура Јакшић је био свестран уметник и родољуб: песник, приповедач, 

драмски писац и сликар. Али и боем. Стваралачки и страдалачки живот тог 

образованог и темпераментног човека често се одвијао у боемском 

амбијенту скадарлијских кафана Три шешира и Два јелена. Боемска 

атмосфера била је његово природно окружење у коме је добијао 

стваралачку инспирацију, изазивао дивљење и аплаузе веселих гостију и 
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боемских дружбеника, али и бес власти чијој се суровости и лакомости 

ругао, оригинално и старично. 

 

Стално је живео у оскудици, и тешко је издржавао своју бројну породицу. 

Притиснут породичним обавезама и дуговима, склон боемији, болестан, 

Ђура Јакшић се потуцао кроз живот. Разочаран у људе и живот, налазио је 

утеху у уметничком стварању, песничком и сликарском. Био је нежан, 

искрен друг и болећив отац, али у мрачним расположењима раздражљив и 

једак. Његова болна и плаховита лирика веран је израз његове интимне 

личности, трагичне и боемске. 

 

Оболео од туберкулозе, у дуговима, гоњен је и отпуштан из државне 

службе. Уз помоћ Стојана Новаковића добија посао у Државној штампарији 

1872. године. 

Смрт га је затекла на положају коректора Државне штампарије у Београду 

16. новембра 1878. године. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.  

 

                                    Његова најпознатија дела су: 

        •  песме: На Липару, Падајте браћо, Мила, Кроз поноћ нему, Отаџбина, 

Братоубица, Невеста, Бојна песма, Пивљанина Баја итд. 

        •  приповетке: Сирота Банаћанка, На мртвој стражи, Српско чобанче, 

Сељаци, Бела кућица, Комадић швајцарског сира, итд. 

        •  драме: Сеоба Србаља, Станоје Главаш , Јелисавета, кнегиња 

црногорска, итд. 

                                        Познате слике Ђуре Јакшића 
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Вече  

 

Као златне токе крвљу покапане,  

Доле пада сунце за гору, за гране.  

И све немо ћути, не миче се ништа,  

Та најбољи витез паде са бојишта!  

 

У срцу се живот застрашеном таји,  

Само ветар хуји… То су уздисаји…  

А славуји тихо уз песмицу жале  

Не би ли им хладне стене заплакале.  

 

Немо поток бежи - ко зна куда тежи?  

Можда гробу своме - мору 'лађаноме!  

 

Све у мртвом сану мрка поноћ нађе,  

Све је изумрло - сад месец изађе…!  

Смртно бледа лица горе небу лети…  

Погинули витез… ено се посвети…! 

 

 



ВЕСЕЛА ШКОЛА 10 

                                

Група од 34  ученика VI, VII и VIII разреда су 14.12.2017. године 

посетили Фестивал науке који је одржан на Београдском сајму. Под 

слоганом “Један на један" фестивал је омогућио ученицима да у 

непосредном контакту са научницима и демонстраторима испробају 

различите научне експерименте. Могли су својом снагом уз помоћ бицикла 

да створе енергију и да засветле разне врсте сијалица, да се опробају у 

трци са различитим виртуелним животињама, упознају равнотежу, врсте 

полуга и од чега зависи стабилност, да виде стварање коктела леда и ватре, 

да се упознају са својим страховима у безбедном виртуелном окружењу и 

још много тога виде, осете, доживе и науче. Посебне утиске са овог догађаја 

понели су ученици шестог разреда који су се први пут срели са оваквим 

видом стицања знања. Организатори посете су наставник техничког и 

информатичког   образовања Урош Ћеранић и наставница физике Соња 

Дубајић.                                                    
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Ове године чланови драмске радионице су се представили едукативном 

представом „Насиље? Не!“. Представа је позив двадесет петоро деце свима 

нама да размислимо и потражимо начин како да се супротставимо насиљу. 

Бол који девојчица Марија преживљава је већи од сваког физичког бола, јер 

су последице психичког насиља вечне. Зато смо се 9. децембра 

2017. упутили у Обреновац да представимо, повикнемо и учинимо корак ка 

бољем свету, свету без насиља. 
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     Удружење грађана "Снага оптимизма" уз подршку града Обреновац и 

Секретаријата за културу града Београда, организовало је други по реду 

Фестивал кратких позоришних форми за децу и младе - "Чапља". 

 

Први дан фестивала био је прилика да млади и талентовани клинци покажу 

своје глумачко умеће на радост свих посетилаца, организатора и самих 

учесника. Позоришна сала СКЦ-а је била испуњена до последњег места и то 

је још један од показатеља да је овакав тип дечјег фестивала био потребан 

Обреновцу. 

 

 Наша школа представила се извођењем представе "Насиље? Не." у режији 

Слађане Бајчић, дипломираног филолога опште књижевности и теорије 

књижевности. Представа говори о препознатим облицима насиља над децом, 

као и о правима детета и указује на раскол између загарантованих права и 

стварности која то право оспорава.  
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Деда Мраз, који је данас широм 

земље, а пре свега у западним 

културама, персонификација веселог 

новогодишњег расположења, није 

рођен у фабрикама "Кока-коле", чија 

је данас маскота, већ у 

ранохришћанским  и паганским 

веровањима старих Германа и 

Словена. 

 

Различите верзије овога лика, које се огледају у боји и врсти гардеробе, 

његовим помоћницима, па чак и у личним особинама варирају међу 

различитим културама, религијама, народима. 

Према историјским подацима, Свети Никола био је епископ Мире у Ликији, 

покрајине византијске Анадолије, надалеко чувен по својој несебичној 

бризи за сиротињу. 

 

У словенској митологији, Деда Мраз је првобитно био зли чаробњак који је 

волео да залеђује људе. Био је пратилац осталих врховних божанстава и то 

бога  

ветра, доброг и лошег времена и бога зиме. Заједничке особине и понека 

физичка карактеристика сјединиле су се у лик Деда Мраза. Почетно 

веровање Словена у Деда Мраза приказивало га је као злог старца који 

отима децу и односи их у свом огромном џаку. Да би деца била враћена, 

унесрећени родитељи морали су да предајом поклона Деда Мразу пробају да 

откупе своју децу. Како је време пролазило, мада највише захваљујући 

хришћанским утицајима, лик злог Деда Мраза пролази кроз трансформацију 

и постаје љубазан и добродушан декица. 

 

Од почетка 19. века основне карактеристике и изглед Деда Мраза почињу 

да обликују књижевни утицаји, будући да је управо у овом веку и почела 

права експанзија дечје литературе. До краја 19. века, Деда Мраз је 

преобликован у вилењака, у митско биће које је и данас, и постаје 

најпопуларнији међу многим измишљеним ликовима у дељењу поклона и 

певању песама за Нову годину. 
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 ШТА ЈЕ НАСИЉЕ? 

Насиље је намерно повређивање нечијег 

тела или осећања. 

Сваки пут када особа изврши неку акцију са 

циљем да повреди тело или осећање друге 

особа, она врши насиље и самим тим постаје 

наслник. 

Насиље које се врши током дужег 

временског периода постаје злостављање. 

Основна подела насиља је на физичко(у ову 

групу спада и сексуално насиље) и псхихичко. 

                                     ВРШЊАЧКО САЈБЕР НАСИЉЕ 

Електронско насиље може се развити још у доба детињства и адолесценције 

сваки малолетник може постати насилник или жртва сајбер насиља. Све су 

чешћи примери вршњачког сајбер насиља које често почиње безазлено, али 

може имати трагичне последице. Деца, обично на друштвеним мрежама, 

започињу да врше насиље над друговима из школе или насеља, 

постављајући слике омаловажавајућег садржаја на своје профиле или 

диреткно упућујући поруке непримероног садржаја жртви насиља у циљу да 

је натерају да се осеча лоше и понизе је пред што већом групом људи. 

Оваква врста насиља полако почиње да утиче на жтрву, дете које умногоме 

зависи од утицаја околине и њиховог става о њему, што може довести до 

психичких проблема у његовом одрастању. Уз одобравање од стране других 

који су упознати са насиљем, насилник наставља да повређује своју жртву и 

електронско насиље постаје електронско злостављање, коме се, често 

прикључују друга деца, чиме један насилник око себе окупља читаву групу 

истих. Тако количина насиља расте. Како жртве насиља ретко причају о 

ономе што им се дешава, постају повучене у себе, стидљиве, несигурне, што 

дуже насиље траје све га је теже открити. 

Међутим, оно што следи, може бити још горе. У циљу понижења жтрве, 

насилници могу слати непримерене садржаје понижавајућег или 

експлицитног карактера непознатим особам, које такав садржај лако 

злоупотребљавају. Неретки су случајеви да после електронског насиља 

долази и до физичког повређивања жртве (често се туче зараћених група 

организују преко друштвених мрежа у циљу да имају што више учесника и 

посматрача). У крајњем случају, када жтрва више никако не може да се 

избори са насиљем које трпи, може доћи и до самоубиства, што показује 

озбиљност овог проблема. 
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                     КАКО ИЗБЕЋИ НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ? 

Не треба долазити у контакт са људима које не познајете или их никада 

нисте видели уживо. 

Не треба остављати личне податке(број телефона, адресу, школу…) на 

друштвеним мрежама. 

Слике које постављате на интернет не би требало да садрже препознатљиве 

знаке (име улице, слика куће или неког обележја карактеристичног за место 

становања…) 

Свака информација постављена на интернет не може се у потпуности 

уклонити са мреже, зато не треба постављати садржај који би могао 

компромитовати неког корисника 

Не отварати поруке од непознатих особа. 

Пријавити некоме (родитељу, наставнику, одраслој особи од поверења…) 

случајеве насиља са којим сте упознати. 

Не прихватајте састанке са потпуно непознатим људима. 

Ако сте одлучили да упознате интернет пријатеља, нека сусрет буде у току 

дана, на јавном месту и имајте у близини особу на коју можете да се 

ослоните у случају потребе или опасности.. 

Сајтове за које знате да могу да садрже вирусе или неприкландан садржај 

блокирајте, да други корисници вашег рачунара не угрозе вашу или своју 

безбедност. 
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У нашој школи је одржан округли сто на тему " Стоп електронском насиљу". 

 Учествовали су ученици, наставници и родитељи. Распрвљало се о томе шта 

је електронско насиље, како га препознати и спречити. Ученици су упознати 

са опасностима друштвених мрежа које користе, свесни су шта је то добро 

на интернету, а шта није. 

Размењивали су своја искуства и сложили се да је интернет веома корисна 

ствар, али и да га треба користити опрезно. 
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На предлог Ученичког парламента наше школе, у петак 29.12.2017. године, 

одржана је Новогодишња журка за ученике седмог и осмог разреда. За 

добру музику били су задужени  ди-

џејеви Михаило, Никола, Урош и Страхиња. Смех, игра, добро расположење, 

обележили  су овај догађај. 
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       Сигурно у кући имате нешто од ових ствари, па на врло лак начин 

       можете направити неки од ових украса. Практични су и веома   

       декоративни. 
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Занимљива историја 

               

   -Да је у српској историји први пут титулу вожда 

понео Свети Сава као „вожд отачаства на 

благоверије“ почетком 13. века, а последњи вожд 

је био Ђорђе Стратимировић, вођа српских 

револуционара у Угарској 1848. године 

 

-Да је бивши краљ Србије, Милан Обреновић, по 

својој жељи сахрањен у фрушкогорском манастиру 

Крушедол на територији Аустроугарске, а да је 

трошкове спровода платио цар Франц Јозеф. 

 

-Да се Карађорђе 1817. вратио у Србију преко 

Русије и Аустрије кроз које је путовао са лажним руским пасошем који је 

гласио на име Анастасија Николића. 

 

-Да је Свети Сава је установљен као школска слава на предлог Атанасија 

Николића, ректора Лицеја у Крагујевцу 2. јануара 1840. године одлуком 

Совјета Књажевства Србског и исте године прослављан у Крагујевцу и 

Београду. 

 

-Да је краљ Стефан Урош II Милутин (1282—1321) током своје дуге владе 

користио разнородне ратнике- најамнике: Кумане, Турке, Осете и Латине из 

Италије. 

 

-Да је проти Матеји Ненадовићу као узор за први закон устаничке Србије 

послужила Крмчија светога Саве? 

 

-Да се црногорски кнез Данило Петровић 1852. оженио са својом 

изабраницом Даринком Квекић под ведрим небом будући да тада на Цетињу 

није било здања које је могло да прими 3000 званица. 

 

-Да је председник владе Кнежевине Србије, Илија Гарашанин, морао је да 

се задужи код капетана Мише Анастасијевића како би ишколовао своја два 

сина. 

 

-Да је Вук Караџић 1823. започео студије хирургије на универзитету у 

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

месеци напустио студије. 

 

-Да је кнез Михаило Обреновић 1839. примио Карађорђевог сина, будућег 

кнеза Александра Карађорђевића, за свог ађутанта. 
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-Да је деспот Стефан Лазаревић (1389—1427) проглашен за свеца 500 

година после своје смрти 19. јула 1927. године. 

 

-Да је наследник кнеза Милоша, кнез Милан Обреновић II, владао свега 25 

дана, тј. од 13. јуна до 8. јула 1839. године када је умро од туберкулозе. 

-Да је према одредбама Рударског законика деспота Стефана Лазаревића 

(1389—1427) удатим женама било забрањено да продају хлеб, со и воће? 

Ове делатности су биле резервисане само за удовице које су се на тај начин 

издржавале. 

 

-Да се српски цар Стефан Урош IV Душан на појединим повељама које је 

издавао на грчком и латинском потписивао на старосрпском језику и 

ћириличним писмом. 

    

 

Србија је прва земља која је у Европи 

после Француске укинула феудализам. 

Сретенски устав из 1835. године је био 

толико либералан да је Аустрија 

тражила његово хитно укидање а руски 

амбасадор га је погрдно назвао 

„француским семеном на Балкану“. 
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У петак, 29. 12. 2017. године на Градском тргу у Обреновцу је 

организовано кићење јелки. У овој манифестацији су учествовале све 

основне школе са подручја ГО Обреновац. Манифестацију организује ГО 

Обреновац у сарадњи са ЈП ЗЖС Обреновац. Нашу школу су 

представљали предшколци са својим васпитачицама из Барича и Мале 

Моштанице. Јелка је окићена израђеним украсима од рециклажног 

материјала. После празника јелке ће бити засађене у школским 

двориштима. У кићењу јелки су учествовали и родитељи. Било је 

задовољство учествовати на оваквом догађају. 
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У  четвртак, 28.12.2017. год.  одељење II3 и одељењски старешина 

Сандра Карић реализовали су новогодишњу приредбу за родитеље и 

остале госте. Како и доликује у духу предстојећих празника, певало се, 

играло , рецитовало и глумило... Пошто смо сви заједно били радни, 

послушни и хумани Деда Мраз је обрадовао и ученике и родитеље  

новогодишњим поклончићима. 

У знак захвалости обећали смо Деки да ћемо у идућој години бити још 

вреднији, брижнији и толерентнији. 

Овом приликом желимо да искажемо велика захвалност родитељима на 

досадашњој подршци и разумевању. 
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                        Провери своје знање о Светом Сави 

                                                                                                                                                                                                     
1. Који светогорски манастир  је био прво уточиште одбеглог принца Растка?      

2. У којем манастиру је монах Сава започео своју књижевну делатност?      

3. Седиште новоуспостављене српске архиепископије било је у једном 

манастиру.  

    Којем?    

4. Како су се звали родитељи Светог Саве? 

5. Шта је Номоканон?  

6. Коју владарску титулу је носио Стефан Немања?  

7. Ко је написао Хиландарску повељу 1199. године ?  

8. Под чијом управом је била српска црква пре добијања аутокефалности?  

9. Које године је монах Сава кренуо на своје друго путовање ка Светој 

земљи?   

     

10.  Које године се Стефан Немања придружио свом сину Сави на Светој 

Гори?  

11. Колико година је имао Растко Немањић када је на управу добио област  

      Захумље?  

12. Која титула у Римокатоличкој цркви одговара титули архиепископа у  

      Православној цркви?  

13. По доласку у Србију, након очеве смрти, Сава постаје игуман једног 

манастира.  

      Којег?  

14. Наставите стихове Химне Светом Сави „Да се српска сва срца с тобом 

уједине“... 

15. Како се звао владар који је на престолу наследио Стефана 

Првовенчаног?         

16.  Драгоцене податке о животу Св. Саве дају нам двојица средњевековних  

       писаца. Њихова имена су? 

17. Након што је мошти свог оца донео у Србију, Сава их је сахранио у 

једном манастиру. Којем? 
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                      Одговори:  

 

1. Пантелејмон                        

 2. У Хиландару 

3. У манастиру Жичи 

4. Стефан Немања и Ана 

5. Зборник црквених и грађанских закона који 

је саставио Свети Сава 

6. Велики жупан 

7. Стефан Немања 

8. Под управом Охридске архиепископије 

9. 1234. 

10. 1197. 

11. 15 

12. Надбискуп 

13. Студенице 

14. „Сунце мира, љубави да нам свима сине. Да живимо сви у слози, Свети 

Саво ти помози“... 

15.  Радослав 

16. Доментијан и Теодосије 

17. У манастиру Студеници 
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Израз Ахилова пета употребљава се у значењу 

рањиво место, слаба тачка, слабост. Тешко је 

рећи да ли је пета постала чувена по Ахилу, или 

Ахил по пети. Јер, било је у великом Тројанском 

рату, опеваном у Хомеровој Илијади, још јунака: 

Парис, Хектор, Патрокло, Мемнон и многи други. Али ниједном од њих се 

име није задржало у народу тако дуго и не изговара се тако често у 

свакодневном говору (у готово свим језицима света) као Ахилово. За 

Париса, Хектора и друге Хомерове јунаке знају само они који су читали 

Илијаду и сећају их се само кад је поново читају, или кад размишљају о том 

великом делу. Једино се Ахилово име помиње данас и без икакаве везе са 

Илијадом, а разлог томе је управо његова чувена – пета. 

 

Ахил, или Ахилеј, био је, по легенди, син тесалског краља Пелеја и богиње 

Тетиде. Одгојен је на Пелиону, где га је племенити кентаур Хирон учинио 

брзоногим и јаким, али и благим и речитим. Управо је био стасао за рат када 

је микенски краљ Агамемнон припремао велики поход на Троју (Илион), 

због отмице лепе Хелене, жене спартанског краља Менелаја, коју је уграбио 

тројански краљевић Парис. Ахил се одазвао позиву да и он крене у бој, 

иако га је мајка Тетида упозоравала да ће, уколико пође на Троју, живети 

кратко, али и стећи славу, а ако остане, живеће дуго као обичан човек. 

Ахил се одлучио за славу, презрео смрт, и, заједно са пријатељем 

Патроклом и својим Мирмидонцима, прикључио се силној грчкој војсци, у 

којој је био и Одисеј. 

 

Опсада Троје трајала је дуго, пуних десет година. Хомер описује само 

четрдесет осам дана последње године великог рата, у којем је Ахил постао 

главни хеленски јунак. Дошавши у сукоб са врховним заповедником грчке 

војске, Агамемноном, због лепе робиње Бризеиде, Ахил је био иступио из 

борбе, али се поново вратио кад су Грци почели да губе и кад је тројански 

јунак Хектор, мислећи да се бори са Ахилом, убио његовог најбољег 

пријатеља Патрокла. Разгневљен и наоружан божанским (Хефестовим) 

оружјем, које му је даровала мајка, богиња Тетида, Ахил убија Хектора и 

његово тело сваког дана по трипут вуче око зидина Троје. Убија затим и 

Мемнона, сина богиње Еос, али у жару битке, не послушавши ни самог 

Аполона да стане, гине код Скејских врата. Ту га је дочекао Хекторов брат 

Парис и, уз Аполонову помоћ, погодио стрелом у једино рањиво место на 
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његовом телу, у пету. Тако је завршио живот славни Ахил и тако се 

остварило кобно пророчанство богиње Тетиде. 

 

Прича је узбудљива и многима позната. Остаје ипак да се објасни зашто је 

Ахил био рањив само у пету, а не у неки други део тела: у раме, колено или 

руку. Легенда о томе казује следеће. Пошто се удала за смртника, краља 

Пелеја, богиња Тетида родила му је сина Ахила. Желећи да и њега учини 

бесмртним, односно нерањивим, дању га је мазала амброзијом (божанском 

машћу), а ноћу  

калила на ватри. Неки, опет, кажу да га је, из истих разлога, стављала у 

воду подземне реке Стикс. Једино место које је при том остајало 

ненаквашено заштитном водом била је пета, за коју је Тетида држала Ахила 

потапајући га у Стикс. Стога је он једино на том месту могао бити рањен. 

 

Тако је Ахилова пета остала незаштићено место, слаба, рањива тачка на 

његовом телу, и то је, како се могло видети, било кобно и по сам његов 

живот. Касније се израз Ахилова пета проширио, преузет је и у српски 

језик, и употребљава се у значењу: “слабо, рањиво место”, “слаба тачка” 

или “слаба страна” уопште. 

                                

 

 То је фразем који значи лажно сажаљење, 

лажно саосећање, крајње лицемерје. За човека 

који се претвара да је ојађен и ожалошћен због 

нечије несреће, а у ствари се потајно томе 

радује, који јавно оплакује жртву властитог 

насиља или сплетке, каже се да лије (или рони) 

крокодилске сузе. Постоје многобројне животне 

ситуације на које се односи тај израз, јер људи често, уместо стварног 

сажаљења и помоћи онима који су у невољи, бездушно и претворно лију 

крокодилске сузе. Потребно је казати неколико речи о томе како је настао 

тај необични израз. 

 

Крокодил је страшна звер, крволочна и бездушна, па је чудно да може 

уопште да плаче, а камоли да некога жали, макар и уз претварање. Зато је, 

на први поглед, тешко схватити како су, онда, лажне сузе повезане управо 

са крокодилом. Међутим, разлога за то има. Крокодил заиста понекад плаче, 

али не од туге и жалости, већ зато што су му сузне и пљувачне жлезде у 

тесној вези, па кад прождире плен, рефлексно сузи, пушта крупне сузе. 

Народи који живе у крајевима где има крокодила запазили су ту појаву, па 

су почели веровати да крокодили оплакују своје жртве. Отуда, онда, и израз 

крокодилске сузе, са значењем: “лажне сузе”, “лажно сажаљење”. 
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  Занимљивости 

                           

Идеја о јестивом слаткишу на штапићу веома је једноставна, а историчари 

верују да су лизалице откривене безброј пута. Први забележен случај 

претече лизалица постоји још из Средњег века, када су богати слојеви 

друштва кували шечер и служили га на стапићима или пак на ручкама. 

 

Модерне лизалице настале су нешто касније, али постоји вео мистерије око 

тога ко је био измумитељ. Наиме, почетком 20. века, неколико америчких 

компанија преузело је заслуге за проналазак лизалица. Према књизи “Храна 

за мисао: Невероватне мале хронике света”, лизалице је осмилио Џорџ Смит 

из Конектикета, који је 1908. године кувао слаткише, а затим их стављао на 

штапиће. Име је дао по свом коњу за трке Лолипопу, па се тако свака врста 

лизалице на енглеском назива лолипоп. 

 

Ипак, сам термин забележио је енглески лексиколог Франсиц Гросе још 

1796. године, а термин је односио на лоли (енгл лоллy- језик) и поп (енгл. 

слап- ударање). Прва референца на лизалицу односно лолипоп у модерном 

контексту настала је 1920-тих година. Према неким историчарима, лолипоп 

је заправо настао из ромске речи лоли пхаба, што означава ушећерену 

јабуку на штапићу. 

 

И док не можемо са сигурношћу да тврдимо ни ко је измислио лизалицу нити 

ко јој је наденуо име, ипак данас, уз стандардне посластице на штапићу 

имамo различите варијанте лизалица, попут оних искривљених, до увијених 

и пљоснатих. 
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Носорози су животиње које живе само на тлу 

Азије и Африке, због чега се не зна о њима 

превише, а ових неколико занимљивости 

вероватно нисте знали! 

 

1. Пет врста 

Иако живе само на два континента, постоји 

више врста носорога, тачније пет, од којих се 

три налазе у јужној Азији, а две живе у 

Африци. У питању су црни, бели, индијски, јавански и суматрански носорог. 

 

2. Други највећи копнени сисар 

Носорози се сматрају другим по величини сисарима на копну, одмах после 

слонова. Тачније, конкретно бели носорози се сматрају другим највећим 

копненим сисарима, због тога што ова врста носорога, за разлику од других 

који могу достићи тежину до “само” 1.000 килограма, бели носорози могу 

тежити и више од 3.500 килограма. 

 

3. Чудне физичке карактеристике 

Носорози су животиње са дебелом кожом која им служи као заштита од 

спољашних утицаја. Наспрам величине тела, носорози имају изузетно мали 

мозак. Рог – као најспецифичнији део тела носорога састоји се од меке 

спољашњости која је направљена од кератина – кљчног састојка људске 

косе и ноктију. Уколико се и сломи – носорогу ће рог поново израсти. 

 

4. Носорози су биљоједи 

Све врсте носорога хране се само биљкама, а од поднебља на ком живе – 

зависи које биљке једу. Осим што се исхрана међу различитим врстама 

носорога разликује – разликује им се и облик њушке, што показује на који 

начин им се тело прилагођавало условима у којима живе. 

 

 

5. Лековити рогови носорога 

Рогови носорога су се користили у народној медицини народа који живе на 

поднебљу где живе ове животиње. Због исцељујућих својстава рогова, 

носорози су били ловљени, што је довело готово до истрабљења. Осим тога, 

носороге су ловили и како би рогове продавали као трофеје или као 

декорацију, али су се ипак рогови најчешће користили у традиционалној 

медицини, што је код Кинеза подразумевало прављење праха за који се 

веровало да лечи мамурлук, грозницу, реуму и друга обољења. 
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 Пето школско такмичење у гимнастици- Меморијал     

 

У петак, 29.12.2017. одржано је пето по реду школско такмичење у 

гимнастици Меморијал "Богдан Перић". Њему су предходила два круга 

елиминационих такмичења, у коме је учествовало преко 200 ученика. На 

финалном турниру 29. децембра, наступило је преко 80 ученика од 1. до 8. 

разреда у пет дисциплина (партер, прескок, греда, карике и вратило). 

Такмичење је отворио наш прослављени атлетичар и актуелни Генерални 

секретар Атлетског савеза Србије Слободан Бранковић, чији је таленат ка 

атлетици открио његов тадашњи професор Богдан Перић. Такође на 

одушевљење свих присутних, као гост турнира  појавио се и наш 

прослављени атлетичар и дугогодишњи председник Спортског савеза 

Србије Дане Корица. Сала у Баричу је била премала да прими све 

заинтересоване а најављено је да ће се ово такмичење проширити у 

наредним годинама и на атлетске дисциплине. 
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         Ана Радовановић, 3/2                                     Лена Петровић, 3/2 

 

                            

     Ђорђе Брајушковић, 5/1                                 Василије Ристић, 3/2 
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  Урош Грбић, 5/1                                                      Ања Колев, 5/1 
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                             Јована Лукић, 6/1 

         

 

                                                        "Свети Сава" 

Био је дете од главе до пете 

Име му је било кратко- Немањић Растко. 

 

Хтео је да учи, да знање развије 

Али школе тада било није. 

 

Устао је у рану зору и отишао на Свету Гору. 

Ту је постао мудра глава. 

Светитељ српски Свети Сава. 

                                                         

                             Ања Колев, 5/1 
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  Ученица наше школе, Ирина Арбиња ( 3/2), освојила је прво место на 

литерарном конкурсу који је организовала општина Обреновац. Тема 

конкурса  била je " Срце мога града". 

 Награде су додељене на манифестацији "Град отвореног срца" првог јанура 

ове године. 
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У овом одељењу сви ученици су весели и 

раздрагани. Често се шале, једни другима 

помажу и заиста су добри другари. Радо 

учествују у различитим манифестацијама, 

секцијама и такмичењима. 

Постоји нека посебна енергија у овом 

одељењу. Добро се слажу, а лепо сарађују 

и са наставницима. 

Изузетно поштују и воле своју разредну, 

Ивану Јевђеновић. Могло би још доста о 

њима да се пише, али овде ћемо стати, бар 

за сад. 
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У петак, 12.01.2018. године, неколико ученика наше шкиоле заједно 

са директором и наставницом Иваном Јевђеновић, обишли су 

Свратиште за децу које се налази на Звездари. Однели су поклоне 

који њима пуно значе: одећу, храну, играчке..Када су их видели, деца 

су била веома срећна. Помогли су нашим ученицима са преношењем 

пакетића и захвалили се што смо им улепшали Новогодишње и 

Божићне празнике. Драго нам је што смо помогли деци којој је свака 

помоћ преко потребна. 
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По легенди, митски грчки морепловци Аргонаути на своме путу упловили су у 
Дунав (Иштар). Када су дошли до места где се Сава улива у Дунав, Саву су 

прогласили западним Дунавом и њоме наставили свој пут даље. 

Управо на том месту где се укрштају две реке настало је прво насеље. То 

прво насеље датира још из времена од 5200. до 3000. године пре нове ере и 

обухвата период Винчанске културе. 

Прво насеље на подручју Београда чије је име сачувано зове се 

Сингидунум. Датира се у 298. годину пре нове ере када су на овом простору 
боравили Келти - Скордисци. Име Сингидунум проистекло је од назива 

племена Синги које је живело на месту данашњег Калемегдана, док је дунум 
била ознака за град код Келта. 

Кроз Сингидунум су пролазили и задржавали се римски цареви, разарали га 
Готи и Хуни, обнављали Византијци, затим пустошили Авари и Бугари. 
Доласком Словена на ове просторе у VII веку добија назив Белиград. Како 

извори тврде овај назив је добио, због белих зидина које су га окруживале. 

Београд први пут улази у састав српске државе и постаје једно од 
владарских седишта династије Немањића за време краља Драгутина 1284. 
године. Оженивши свога сина Владислава са нећаком угарског краља 

Андрије II, Драгутин добија Београд са Мачвом као свадбени дар, од 
угарског краља. Српски краљ Драгутин владао је Србијом од 1276. до 1282. 

године, Он се одрекао престола у корист брата Милутина, који je владаo 
Србијом скоро четрдесет година (од 1282. до 1321. године), задржавши 
власт над северним делом државе. 

Београд постаје престоница српске државе у XV веку, за време 

владавине деспота Стефана Лазаревића (1402 – 1427). Овај врсни песник и 
владар српске државе, изградио је на основама унутрашње византијске 
тврђаве величанствену варош, са деспотским замком на југозападном делу 

Горњег града, који је страдао у сукобу турске и аустријске војске за 
превласт над Београдом 1690. године. 
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За време турске владавине, Београд је постао Белиград – махала. И 
поред снажног турског утицаја српски језик је остао очуван. Прелазећи из 
турских у аустријске руке, Београд коначно бива ослобођен 1806. године 

под вођством вожда Карађорђа Петровића. 

У XIX веку Београд постаје престоница обновљене српске државе. Као 
такав развија се у друшвеном, економском, политичком и културном смислу. 

У XX веку Београд је више пута разаран, но и поред бурне историјске 
прошлости дао је велика имена у свету уметности, културе и науке. У њему 
су се родили, живели и радили један песник Војислав Илић, баш ту надомак 

Ботаничке баште, у њему је стасао у близини Косанћићевог венца и 
школовао се врсни математичар, оснивач математичке поетике Мика 

Петровић Алас. Бранислав Нушић српски књижевник, комедиограф, писац, 
родио се и живео у улици Краља Петра. 
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Ивана Ћургуз, наставница српског језика 

 Ања Колев (5/1) 

 Николина Ристић (5/1) 

 Јања Јовановић ( 5/1) 

 Невена Стаменковић (8/4) 

 

                                        


