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Шта се крије иза цвета 

који се у Србији носи 

поводом Дана примирја 

 

Љубичасти цвет који се 11. новембра 

носи на грудима подсећа на крај Великог 

рата, али и на Наталију Обреновић, жену 

краља Милана и мајку Александра, 

последњег српског владара из те 

династије. Ученци се 11. новембру радују 

јер знају да тог дана неће бити наставе.  

Сваког 11. новембра обележава се дан 

када је 1918. у Првом светском рату у 

Француској потписано примирје. У 

оквиру обележавања овог празника у 

многим земљама се одржавају 

свечаности, а носе се и посебна 

обележја. Од пре неколико година код 

нас је то управо Наталијина рамонда, 

цвет чија је симболика вишеструка. Ова 

биљка се осим на истоку Србије, може 

наћи и на планини Ниџе. Њен врх је 

Кајмакчалан, на коме се одиграла чувена 

битка у Великом рату. Наталијина 

рамонда се назива и цвет феникс јер како 

указују познаваоци, ова биљка када се 

осуши, уколико се залије, може да оживи 

попут наше земље после Првог светског 

рата. Предзнак Наталијина, који је дат 

овом цвету, додељен је у част Наталије 

Обреновић, прве краљице савремене 

Србије и жене која је српском народу 

помагала у току Великог рата. 

Љубав прве краљице  према нашем 

народу почела је знатно раније. Наталија 

Петровна Кешко рођена је у Фиренци, 

али су она, њене сестре и брат још у 

детињству остала без оца који је био 

руско војно лице. Већ с петнаестак 

година, како бележе хроничари, Наталија 

је остала и без мајке, молдавске 

принцезе, па њена бака одлучује да је 

уда. Прилика је био Милан, из српске 

владарске династије Обреновић. 

Наталија ипак није пуно познавала 

историју наше земље, сем да је у њој 

убијен Миланов претходник на челу 

Србије, кнез Михаило. 

Пре склапања брака, кнез и будућа 

српска кнегиња, видели се само три пута. 

Верили су се у лето 1875, а венчали су се 

већ у октобру те године. Баш тада је, како 

казују хронике, почела и љубав између 

Наталије и нашег народа, али су и 

кренула неслагања с кнезом. Док је 

Милан желео да се венчају у 

иностранству, Наталија је хтела да то 

буде у Србији. Жељу младе кнегиње за 

приближавањем народа је, по свему 

судећи, брзо препознао јер, како је она 
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записала у мемоарима, када је стигла у 

Србију приметила је топлину људи према 

њој. Већ наредне године, Наталија је 

родила првог сина, будућег монарха 

Србије Александра, а две године касније 

и Сергеја, који је умро убрзо после 

рођења. 

Наталија 1882. постаје прва краљица 

модерне Србије, али живот на двору јој, 

како је забележено, није био превише 

лагодан.  

Несугласице су изазивале и политичке 

теме јер док је она сматрала да Србија 

треба да буде одана Русији, Милан се 

окретао Аустрији поготову после 

разочарања у Русију због Санстефанског 

споразума, којим је Србија била 

оштећена.  

  Како је забележено, у јесен 1889. у 

Београду су многи грађани дочекали 

вољену краљицу, али јој је одлазак на 

двор био забрањен. Ту није био крај 

Наталијиним мукама. У српску 

престоницу убрзо је поново дошао и 

Милан, од кога је већ 1891. тражено да 

напусти Београд. Он је пристао, а један 

од услова је био да оде и Наталија. То је 

изазвало демонстрације јер људи нису 

желели да краљица оде. Она је ипак 

прогнана у Земун.  

У записима је остало да је живела 

повучено, да је пружала помоћ Србима у 

току Великог рата, а да је после тога 

прешла у Париз, где је била у женском 

манастиру и где је живела у беди. 

Наталија Обреновић, коју су у Европи у 

првој половини 20. века описивали као 

најтужнију краљицу на Старом 

континенту, преминула је у престоници 

Француске у мају 1941. 

                                                                                                               

 

Први светски рат   

Сто година од завршетка рата 

Први светски рат је трајао од 28. јула 

1914. до 11. новембра 1918. године. У 

њему је учествовала већина великих 

светских сила, груписаних у два 

сукобљена савеза: Савезника (окупљених 

око Тројне антанте) и Централних сила. 

Више од 70 милиона људи било је под 

оружјем, а од тога преко 60 милиона 

било је мобилисано у Европи. У рату је 

погинуло више од 10 милиона људи, а 

око 20 милиона их је рањено. Директне 

учеснице рата претрпеле су и огромна 

разарања инфраструктуре и привреде. До 

Другог светског рата, тај рат је називан 

Велики рат, Светски рат, Рат који ће 

окончати све ратове, Кајзеров рат, Рат 

нација. 

 

Рат су водила два велика савеза. Силе 

Антанте су на почетку чинили Уједињено 

Краљевство, Русија и Француска и 
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њихове придружене територије и 

протекторати. Бројне друге државе су се 

придружиле силама Антанте, од којих су 

најважније биле Италија, која се 

придружила априла 1915, и Сједињене 

Америчке Државе, које су у рат ступиле 

априла 1917. године. Централне силе су 

пре почетка рата чиниле Немачка, 

Аустроугарска и Италија, која је због 

Лондонског уговора (26. април 1915), 

којим је за Италију предвиђен део 

Далмације, Истра, Горица, Кварнерска 

острва и Додоканези, приступила силама 

Антанте. Османско царство се 

придружило Централним силама октобра 

1914, а годину дана касније то је урадила 

и Бугарска. До завршетка рата, од 

европских земаља само су Холандија, 

Швајцарска, Шпанија и скандинавске 

државе остале званично неутралне. 

            Узроци и објава рата 

Непосредан повод за избијање рата био 

је Сарајевски атентат, а узрок нерешена 

криза у јулу 1914. између Аустроугарске и 

Србије. Међутим, узроци рата леже у 

вишедеценијској сложеној војно-

политичкој ситуацији и ривалитету 

између великих сила у Европи, којима је 

требао разлог да се за само неколико 

месеци из благостања пређе у стање 

свеопштег рата. Гаврило Принцип, Србин 

из Босне, 28. јуна 1914. извршио је у 

Сарајеву атентат на аустроугарског 

престолонаследника надвојводу Франца 

Фердинанда. Гаврило је био члан Младе 

Босне, организације којој су главни 

циљеви били уједињење Јужних Словена 

и ослобођење од аустроугарске власти. 

Тај атентат је био један од догађаја који 

су проузроковали кризу која је потом 

довела до избијања рата. Наиме, 

Аустроугарска је искористила убиство 

надвојводе Фердинанда као повод за 

решавање српског питања, у чему је 

имала подршку Немачке. Србији је, 23. 

јула, упућен ултиматум у којем је у десет 

тачака Аустроугарска изнела своје 

захтеве, од којих су неки били 

неприхватљиви за једну суверену 

државу. Српска влада је, ипак, условно 

прихватила све захтеве из ултиматума, 

осим тачке број шест, која је нарушавала 

суверенитет Краљевине Србије и која је 

била у супротности са Уставом. 

Аустроугарска влада није била 

задовољна одговором Србије, па јој је 28. 

јула објавила рат, чиме је активиран низ 

савезништава која су покренула ланчану 

реакцију објава рата. Русија је реаговала 

објавивши делимичну, а затим и општу 

мобилизацију снага на граници са 

Аустроугарском. Немачка је 1. августа 

објавила рат Русији, а два дана касније и 

Француској. Током напада на Француску, 

немачке снаге које су напредовале према 

Паризу ушле су у Белгију и тиме 

нарушиле њену неутралност, због чега је 

В. Британија ушла у рат. Ступањем 

Британије у рат, пет од шест европских 

сила нашло се у највећем 

континенталном сукобу у Европи још од 

Наполеонових ратова. До краја августа 

1914, већи део Европе био је у рату. 

            Крај и последице рата 

Рат је окончан низом мировних 

споразума, од којих је најважнији 

Версајски мир. Бугарска је прва 

потписала примирје, 29. септембра 1918. 

у Солуну, а Османско царство 

капитулирало је 30. октобра у Мудросу. 
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Примирје са Аустроугарском потписано је 

3. новембра у вили Ђусти близу Падове. 

Аустрија и Мађарска склопиле су посебан 

споразум о примирју након збацивања 

Хабзбуршке монархије. У Немачкој је 

избила револуција и 9. новембра је 

проглашена Република, а немачки цар 

Вилхелм  побегао је у Холандију, где је 

добио азил. Два дана касније, 11. 

новембра, у железничком вагону у 

француском месту Компјењ близу 

Париза, потписано је примирје са 

Немачком. Формално стање рата између 

две стране трајало је још око седам 

месеци, све до потписивања Версајског 

мира са Немачком, 28. јуна 1919. године. 

Мировни споразуми са Аустријом, 

Мађарском, Бугарском и Османским 

царством су потписани касније. 

Канадски војник Џорџ Лоренс Прајс, кога 

је погодио немачки снајпер у месту Виле 

Сурен у Белгији, традиционално се 

сматра последњом жртвом Првог 

светског рата. Преминуо је у 10:58 часова, 

док је мир потписан у 11:00 часова 11. 

новембра 1918. године. 

Најуочљивија последица рата била је 

нова територијална подела Европе, где је 

дошло до значајних промена, а највише у 

источној и централној Европи. Све 

чланице Централних сила изгубиле су 

територије, а нестала су четири царства: 

Немачко, Аустроугарско, Османско и 

Руско. Такође, четири династије са својом 

аристократијом пале су након рата: 

Хоенцолерни, Хабзбурзи, Османлије и 

Романови. Створене су нове државе, а 

неке мање нације, које су вековима биле 

гушене од стране Русије, Немачке и 

Аустроугарске, добиле су своје државе. 

Немачко царство је изгубило своје 

колоније, проглашено је одговорним за 

рат и принуђено да плаћа велику 

одштету. Аустроугарско царство је 

распуштено, а од његових територија 

створене су Аустрија, Мађарска и, у 

потпуности нове државе, Чехословачка и 

Краљевина СХС. Османско царство је 

укинуто, територије царства ван 

Анадолије (од којих су касније настале 

нове државе на Блиском истоку) су 

додељене као протекторати силама 

Антанте, док је језгро Османског царства 

реорганизовано у Републику Турску. 

Такође, створене су државе Јерменија и 

Грузија. Руска империја, која је изашла из 

рата након Октобарске револуције, 

изгубила је велики део територије на 

западу на којој су створене нове државе: 

Финска, Естонија, Летонија, Литванија и 

Пољска (након више од једног века, 

Пољска је поново успостављена као 

независна држава), а Русија је постала 

део Совјетског Савеза. 

Рат је имао и дубоке економске 

последице. Као додатак на то, велика 

епидемија шпанског грипа, која је почела 

у последњим месецима рата, убила је на 

милионе људи у Европи и проширила се 

широм света (од грипа је умрло укупно 

око 50 милиона људи). Након рата 

основано је Друштво народа, 

међународна организација посвећена 

избегавању будућих ратова решавањем 

спорова између држава дипломатским 

путем. 
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                  Српски песници и писци у Првом светском рату    

                                        Иво Андрић (1892-1975)                                 

Први светски рат затекао га је у Кракову, где је студирао. Враћа се у земљу, а по доласку у 

Сплит, аустроугарска полиција га хапси и остаје као затвореник све до марта 1915. године. 

За време боравка у затвору, интензивно пише песме у прози. 

                             

         

                                       Милан Ракић (1876-1938) 

За време рата био је саветник посланства у Букурешту 1915. године, Стокхолму 

1917.године, а крајем рата у Копенхагену. 

                                      Владислав Петковић Дис (1880 -1917) 

 Био је ратни извештач. Преживео је повлачење преко Албаније, одакле је пребачен на 

Крф, а затим транспортован у Француску. По повратку у Србију, брод којим се враћао, 

потопила је немачка подморница у близини Крфа. 

Милутин Бојић(1892-1917)  

Са српском војском се повлачи преко Албаније и стиже на Крф. Своја прва дела ту и 

објављује. Његова најбитнија збирка „Песме бола и поноса“ објављена је у Солуну, а 

песму из те збирке „Плава гробница“ посвећује страдалим српским војницима (он је 

гледао како савезнички бродови одвозе гомиле лешева, које уз звуке труба спуштају у 

море). 
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                        Борисав Бора Станковић (1876-1927) 

Током рата био је посланик Министарства вера и са 

њима се пред непријатељем повлачи у Ниш са 

моштима Стафана Првовенчаног. У Подгорици га 

Аустроугари хапсе и одводе у логор Дервенту. 1916. 

године уз помоћ пријатеља бива пуштен у Београд. 

                     

 

 

 

   Алекса Шантић (1868-1924)  

Од почетка рата има проблема са влашћу. У току рата је био затворен и два пута у 

поновљаној парници оптуживан због својих песама. Аустроугари су га више пута током 

рата протеравали из Мостара. 

Иако себе није видео у војничком и политичком животу, због ситуације у којој сеналазио, 

радио је као ратни писар и   извештач. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

                                       Прослава Дана школе  

У понедељак, 15.10.2018. године обележен је Дан школе свечано и радно. Пригодна 

приредба организована је у 17 часова и трајала је пуних сат времена. Тема овогодишње 

приредбе је била „Некад и сад“ . Она носи поруку да праве вредности превазилазе тачке 

временске линије прошлости, садашњости и будућности и спајају се у срцу свих што цене 

и уживају у уметности. Два пара водитеља, млађег и старијег узраста, најавило је 120 

учесника  дечака и девојчица. Пред очима публике било је рецитација народне 

књижевности и савремених слободних стихова...хорског певања, поп и етно песама и 

солиста у три гласа...као и надсвиравања младих инструменталиста,перформанса на 

француском и српском, као и драматизација са шаљивим текстом и фолклором.На крају 

се није могло проћи ни без модерног џез балета. За литерарни конкурс „Порука у боци“ 

награђени су у старијим разредима: Елена Филић 7-3 и Ђорђе Илић 6-3; док су на 

ликовном конкурсу на тему „Летелице некад и сад“ награђени: Јана Спасојевић 8-3 и 

Ивана Карајанковић 5-2. У млађим разредима на литерарном конкурсу награђени су: 

Ирина Арбиња 4-2 и Ленка Богићевић 3-2, а на ликовном: Нада Ћурчић 1-1 и Андрија 

Драгићевић 3-1. Захваљујемо свим учесницима, учитељима и наставницима као и тиму за 

културу, који су нам омогућили да тог дана уживамо у широкој лепези талената наше 

школе! 
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                Сто година од завршетка Првог светског рата 

                                      Радионице и приредба 

 

  У петак, 7. децембра, у нашој школи обележена је стогодишњица од завршетка Првог 

светског рата. Ученици су заједно са својим наставницима учествовали у различитим 

радионицама које се тичу  Првог светског рата. Имали смо прилику да видимо како се 

живело пре 1оо година, како су се правиле шајкаче, како је изгледао пробој српске војске 

преко Албаније, ко су биле најзначајније српске војводе, колико нам је помогао рад 

Црвеног крста, ко су били песници који су обележили то време. 

 Након радионица, посетиоци су имали прилике да уживају у приредби која је била 

организована у свечаној сали наше школе. Одзив је био велики, сала је била мала да 

прими све заинтересоване госте. 
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                               Где стануjе љубазност?

 

Међународни дан љубазности(13.новембар) обележава се од 1998. године, широм света, 

а и ви можете да га обележите тако што ћете некоме улепшати дан. Љубазност је, 

нажалост, све ређа, а довољна је да нам врати осмех на лице. Притом је и БЕСПЛАТНА! 

 

За почетак, реците "добро јутро" комшији. Или, позовите некога кога дуже време нисте 

видели или чули. И не, не шаљите поруку! Назовите, да чујете глас друге особе и сигурни 

смо да ће вам дан лепо почети. 

 

 

Загрлите драге особе, без неког посебног разлога. Уосталом, какав разлог треба за 

загрљај?! 

 

Хвала! Браво! Изволите! Извините! Ове речи тако често "заборављамо" да употребимо у 

свакодневној комуникацији, а понекад би могле да направе разлику између доброг и 

лошег дана. Није важно о чему је реч - ако сте некога случајно нагазили, извините се; 

касирки у продавници којој не знате име кажите "хвала"; понудите некоме седиште у 

превозу уз "изволите"... Ове речи су само ствар лепог васпитања, али ће и учинити да се 

особа којој су упућене лепше осећа. 

 

Светски дан љубазности подразумева и да будете љубазни према себи. Иако то звучи 

помало чудно, понекад заборављамо на сопствене потребе. Частите се омиљеним 

слаткишем, одвојите време да уживате у читању добре књиге или да се посветите хобију у 

којем толико уживате.  

Урадите било шта што ће вас орасположити. 

 

Обележите Међународни дан љубазности гестовима који ће другима показати да нисте 

себични, да вам је стало до њих, трудите се да чешће будете насмејани и расположени, и 

да ту позитивну енергију преносите на друге. У сваком случају, љубазност је 

дефинитивно нешто чега нам треба више! 
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Љубазност је најплеменитије оружје којим можете освојити свет. 

 

        



 

18 
 

             Здраво се хранимо, од болести се бранимо! 

Слоган "Здраво се хранимо, од болести се бранимо" ,.нашао је пут на изложби здраве 

хране одржане 26.10.2018. у холу испред свечане сале. Симболика воћа и поврћа у виду 

животињских фигура дочарали су ученици 5-1 и 8-2. Сви експонати су били на ручно 

израђеним покретним колицима који се налазе у кабинету биологије код проф.Слађане. 
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               Бициклистички сусрети у Малој Моштаници 

У суботу, 13.10.2018. одржан је излет бициклиста на релацији Барич - Виногради (Барич) - 

кућа академског вајара Ратка Вулановића - школа Мала Моштаница - Тарајиш (Вранић) - 

школа Јасенак- школа Барич. Ученици су имали прилику да бораве у атељеу на 

отвореном, вајара Ратка Вулановића, да разгледају поставке скулптура и разговарају са 

уметником. Део планираних активности у природи реализовано је заједно са ученицима и 

наставницима из ОШ "Дражевац", а имале су едукативни и спортски карактер. 

Целодневни програм на терену објединио је садржаје саобраћајне, географске, ликовне, 

еколошке и спортске секције. На стадиону у Малој Моштаници Др Александар Туфегџић и 

волонтери Црвеног крста Обреновац одржали су курс прве помоћи, а после 

настављено  спортским сусретима ученика и наставника из Дражевца и Барича. На излету 

је учествовало 90 ученика V, VI, VII и VIII разреда и 3 бивша ученика наше школе (Драган 

Николић, Филип Гајић и Огњен Чучуковић) који су наставницима у многоме помогли у 

реализацији предвиђених и непредвиђених активности које су се дешавале на излету. 
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                         Час астрономије у Планетаријуму 

У понедељак, 29.10.2018. ученици 5. разреда заједно са својим разредним старешинама 

посетили су Планетријум и присуствовали пројекцији звезданог неба и сазнали разне 

занимљивости о небеском своду и небеским телима. Ученици су утврдили знања стечена 

на часовима географије нпр. колико звезда има у нашој галаксији? Шта је са црним 

рупама и да ли оне стварно могу прогутати планету? Шта су комете и астероиди? Колика 

је температура Сунца? 

Београдски планетаријум смештен је на ушћу Саве у Дунав у бившем амаму (турско 

купатило), у доњем делу Калемегданске тврђаве испод цркве Ружице, цркве Свете 

Петке и споменика Победнику. 
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Дечји бисери 

Када су бебе још веома мале, оне су комаме у 

стомаку. Ту не може нико да их украде. 

 

Моја маја је стварно лепа, још увек се види да је била млада. 

 

Глисте не могу да уједају зато што и напред и позади имају реп. 

 

У групу пернатих животиња спадају сва жива бића са перјем: 

кокошке, патке, ћурке, птице и Индијанци. 

 

Треба да се спава са отвореним прозором зато што је дисање тако 

здраво. 

 

Мени не треба сируп за кашаљ, ја могу и без њега да кашљем. 

 

Нисам могао да поједем банану. Мама је банану превише добро 

запаковала. 

 

Моја мама има бебу у стомаку али не знам како ју је прогутала. 
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КАКО СЕ ОСВАЈА СВЕТ? 

 

Био једном један богати човек који је желео да купи све на свету. Прво је купио сва мора, 

шуме, реке и људе и све оно што постоји на планети Земљи. Међутим, то му није било 

довољно. Богати човек је желео много више. Желео је да купи и освоји цео свет. 

После планете Земље, богаташ је купио Месец, Сунце и све планете у Свемиру. Након 

тога, пожелео је да има све звезде које се сјаје на небу. Није прошло много, а све звезде 

су биле у његовом власништву. При куповини је добио попуст на количину и две комете 

гратис. Остале су још две црне рупе, које је богаташ купио на распродаји. Пошто није знао 

да ли је купио све на свету, отишао је ког најпаметнијег човека на свету и питао га: 

- Добар дан, господине. Чуо сам да сте ви најпаметнији човек на свету. Реците ми, да ли 

сам купио све на свету? 

 

- Нажалост нисте. Постоји на планети Х47 један мрав кога још нисте купили. – рече 

најпаметнији човек на свету. 

Богаташ је онда отишао на планету Х47 и пронашао мрава који је слободно шетао и 

радио. 

- Извините господине мраве, ја сам најбогатији човек на свету и желим да вас купим. – 

рече богаташ. 

- Уколико желите да ме купите, морате од мене 

купити књигу „Како купити и освојити свет“. У њој, 

између осталог, пише и оно што вас интересује, а то 

је како се осваја мрав који слободно ради и шета. – 

рече мрав. 

- А колико кошта књига? – упита богаташ. 

 

- Одмах ћу вам рећи да књига није јефтина. Морате 

ми дати сво ваше богатство и све оно што поседујете 

на свету. – одговори мрав. 

- Књига јесте скупа, али вреди. Због тога ћу вам дати 

сво моје богаство, а ви ми дајте књигу. 

Мрав даде књигу богаташу и овај оде да је чита. 

Међутим, књига је била зачарана. Добијала је нове 
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странице сваки пут када би се прочитала до краја.  

Богаташ није могао да је прочита и одлучио је да је врати назад. 

- Добар дан, господине мраве. Ви сте ми продали књигу која не може да се прочита. Ја 

вам је, овом приликом, враћам, а ви ми лепо вратите сво богатство које сам вам дао. – 

рече богаташ. 

- Нажалост господине, не могу да вам вратим ваше богатство. Ја сам, помоћу вашег 

богатства, купио књигу знања и једино њу могу да вам вратим назад. – рече мрав. 

- У реду, дајте ми ту књигу знања, а ја ћу је продати и бићу опет богат човек. – рече 

богаташ. 

- Ево вам књига, али је немојте продавати. Помоћу ове књиге можете освојити цео свет. – 

рече мрав. 

- Како то мислите? – упита богаташ. 

- Лепо, свет се не може освојити новцем и богатством, али се може освојити учењем и 

знањем. – рече мрав. 

- Господине мраве, искрено верујем у то што кажете. Због тога ћу читати књигу знања и 

знањем освајати свет, али ако нешто не буде у реду знајте да ћу се опет вратити. – рече 

богаташ. 

 

Међутим, богаташ се никада није вратио код мрава. Он и данас чита књигу знања и 

учењем осваја свет. И једнога дана видећете, богаташ ће освојити свет. 
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                                                      Читаоница 

                                                                                              Препоручујемо вам: 

 

 

 

Књига може служити као возило које ће 

нас одвести на дугу авантуру и непознату 

дестинацију. Она може бити пријатељ, 

инспирација, учитељ. Књига може 

послужити као лекција, често врло 

корисна и практична, која нам пружа 

конкретне информације или понекад 

апстрактне, филозофске идеје. У сваком 

случају, она нам помаже да отворимо 

свој ум за нове идеје и нове погледе на 

свет. Многобројне су користи које нам 

пружа свакодневно  читање. 
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29 
 

                                

Чаролије 4/3 

 

 



 

30 
 

                                                                                                              

 



 

31 
 

 



 

32 
 

 

 

 



 

33 
 

 



 

34 
 

 

 

                                                                         Јана Спасојевић, 8/3 
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                                                                   Јана Спасојевић, 8/3 
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Моје чаробно детињство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Свако дете има своје чаробно детињство.Некој деци детињство није баш чаробно,а некој 

јесте. Ја спадам у групу деце коме је детињство чаробно,на моју велику срећу. 

Моје најраније детињство обележели су одласци зими на планине,некад лети на 

море,скоро сваког викенда идемо да посетимо разна занимљива места...Највише ми се 

допадају дворци у Чешкој и вожња жичаром на планинама.То моје  детињство испуњуно 

је и играње са мамом и татом.Од како се родила моја сестра Хана,све ми је постало још 

лепше и занимљивије.Најлепше ми је када на Божић правимо колаче са мамом,и када за 

Нову годину сви заједно китимо јелку,чекамо нову годину,и успут мој рођендан.Мојој 

сестри и мени је најбољи тренутак отварања поклона.Такође, уживам и у одласцима на 

тренинге.Да не заборавим креативне радионице са мамом. 

Волела би да се моје детињство никада незаврши. 

                                                                                                      Ања Колев, 6/1 
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                                         Једна страница из мог дневника  

 

  20.11.2011. Париз, јутро 

 

         Драги дневниче, 

Синоћ смо мама, тата, Ива и ја стигли у Париз код маминих родитеља. Штета што смо 

стигли ноћу, па нисмо скоро ништа видели на путу до стана. Јако сам се ужелела баке и 

деке и једва сам чекала да их видим. Живимо врло далеко па их не виђам баш често. Ја 

сам ушла у собу и распремила се. Један улични фењер осветлио је балкон. А моја сестра и 

ја посматрале смо осветљене улице Париза. Јутрос, чим сам се устала, погледала сам кроз 

прозор у нашој соби који гледа на мали кафић на ћошку улице. Тада сам осетила мирис 

кроасана из кухиње. Баба је рано јутрос отишла у пекару и купила нам доручак. За столом 

договарали смо се које знаменитости Париза ћемо посетити. Заиста било је дивно 

прошетати се Јелисејским пољима и попети се на врх Ајфелове куле. 

  21.11.2011. 

Драги дневниче, 

Данас је трећи дан од како смо овде и дивно се осећам. 

Данас смо обишли дворану Версај. Било је 

запањујуће, сва раскош и лепота двора су ме 

стварно оставили без даха. После дугог дана, 

напокон смо стигли у бабин и дедин мали 

станчић у ком боравимо док смо овде. 

Уморна сам и исцрпљена, али јако узбуђена 

због сутрашњег и сваког следећег дана 

овде. 

 

                                                                                                     

Лана Манојловић, 7/3 
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Једна страница из мог дневника 

Драги дневниче, 

Данас сам веома узбуђена и имам сјајан разлог. Најзад је пао снег! Прекрио је улице, 

кровове и дрвеће. Свуда се бели. Заиста је диван призор. Такође, управо сам дошла из 

школе, наравно пресрећна. Сутра је напокон петак и не могу да дочекам да викенд 

проведем са другарима на снегу. 

Иако је прелепо, напољу је веома хладно. Зато сам , чим сам се вратила кући скувала 

шољу чаја да се угрејем. 

Сада је снег опет почео да пада. Пахуљице које падају на земљу изгледају заиста магично. 

Иначе, ова недеља у школи била је јако тешка. Имали смо доста контролних и 

испитавања. Али, то ме не брине много јер је ускоро распуст! Он почиње за  

мање од две недеље. Заиста једва чекам да се одморимо. 

  

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Сара 

Игов, 7/3 
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English room 
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Стижу нам празници! 

Од почетка децембра крећу приче о 

обележавању највећег хришћанског 

празника, као и о испраћају старе и 

дочеку Нове године. Градови постају 

окићенији, излози украшенији и без 

много погађања зна се да се Божић и 

Нова година ближе. Обичаји у свету се 

разликују од културе до културе, али 

празнични дух је код свих препознатљив. 

Једна од најраспрострањенијих 

традиција је да се Нова година дочека са 

најближим пријатељима и породицом 

јер су то људи који ће ти пожелети 

највише среће у следећој години. 

 

Божић је хришћански празник којим се 

обележава рођење Исуса Христа. По 

јулијанском календару се обележава 7. 

јануара, док се по грегоријанском 

прославља 25. децембра.  И док већина 

нација Нову годину чека у ноћи 31. 

децембра, “Kинеска Нова година” се 

слави другог пуног месеца после зимске 

краткодневнице. У Старом Риму, Нова 

година је почињала 1. марта. Прва Нова 

година прослављена је пре 4 хиљада 

година од стране Вавилонаца. Док је 350. 

године папа Јулиус И, бискуп Рима, 

прогласио је 25. децембар званичним 

даном рођења Христа. 

 

Kоришћење зимзелених биљака за време 

Божићних празника потиче од Друидских 

обичаја. Наиме, имела је представљала 

биљку магичних моћи која је могла да 

отера свако зло. Божићна звезда је цвет 

који је култивисан прво у Мексику, а 

затим је распрострањен по читавом 

свету. 

Јелка је у каснијим годинама постала 

симбол Божића. Прва особа која је 

окитила јелку је, по неким записима, био 

Мартин Лутер, који је био фасциниран 

лепотом звезда које су сијале међу 

гранама дрвећа. Јелке су раније биле 

украшаване најчешће јабукама. Прву 

вештачку јелку су направили Немци и то 

од обојених гушчијих пера. 

 

И док Британци носе папирне круне за 

време Божићне вечере, у Пољској су 

пауци и паукове мреже чести украси на 

јелци. По легенди, паук је исплео ћебе за 

бебу Исуса, зато Пољаци сматрају паука 

симболом доброте и просперитета за 

време Божићних празника. У Немачкој је 

постојало веровање да за време Бадње 

вечери, свако чистог срца, може да чује 

животиње како говоре. 

 

 Три традиционалне боје Божића су 

зелена, црвена и златна. Зелена 

представља симбол живота и поновог 
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рођења, док је црвена крв Христова, а 

златна је светлост, богатство. 

 

Ако се питате како је настао лик Деда 

Мраза или Божић Бате знајте да је 

базиран на лику Светог Николе, а касније 

је модификован и модернизован у 

верзију коју сви данас препознајемо. 

Једно од највећих славља се одржава у 

Сиднеју где се испали више од 80 хиљада 

ватромета. Новогодишња лопта која се 

налази на “Тајм скверу” је први пут 

спуштена 1907. године. И та традиција се 

наставља до данас, а једини преседан су 

биле 1942. и 1943. година када је због 

ратног стања славља није било. 

Пазите сад ово – док неки верују да срећу 

доноси храна као што је шунка, купус и 

црни пасуљ, други сматрају да пилетина 

и јастог доносе несрећу. 

 

Шпански обичај је да се у новогодишњој 

вечери поједе 12 зрна грожђа, она 

означавају да ће следећих 12 месеци 

бити пуни среће.  

 

Новогодишњи и божићни празници су 

ризница шареноликих обичаја, веровања 

и славља, свака нација има своје песме, 

честитке, украсе, а еуфорија поводом 

прославе се шири међу људима 

невероватном брзином. 

А ми вам желимо  да славите како год и 

где год хоћете, само нека је са добрим 

друштвом. 

 

 Срећна Нова година! 
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                                                   Креативни кутак 

Направи сам 
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                                                 Да ли сте знали? 

 

–   – да крокодили не могу избацити свој језик ван?   

да Ескими имају преко 15 речи за реч “снег”? 

– да ако би носили слушалице само 1 сат, повећали би број 

бактерија у свом уху 700 пута? 

– да више од 50% људи на свету никада није обавило 

телефонски разговор? 

– да риба која живи 800 метара испод површине мора нема очи? 

– да су наше очи од рођења увијек истих димензија, али да нос и уши не престају да 

расту? 

– да не постоје две зебре са истим распоредом пруга? 

– да детлић може куцнути у дрво 20 пута у једној секунди?  

– да се медузе састоје од 95% воде? 

– да су тробојне мачке увек женке? 

– да лавица обавља више од 90% лова? 

– да су бикови далтонисти? – 

да је краву могуће водити уз али не и низ степенице?    

– да острига може променити пол небројено пута током 

живота? 

– да кртица може ископати тунел од 70 метара за једну 

ноћ? 

– да алигатори не могу ходати унатрашке? 

– да црв има пет срца? 
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Мадрид 

 

Мадрид је престоница Шпаније и трећи по величини град у Европској унији после 

Лондона и Берлина. У њему живи око 3,2 милиона становника, а исто толико их има и у 

предграђу. Мадрид је важан политички, економски и културни центар Шпаније, а сматра 

се и важним финансијским јужне Европе. 

 

Постоји више верзија о томе како је Мадрид добио име, али сматра се да оно потиче од 

речи „мадроњо“, шпанског назива за биљку планика или магиња која је широко 

распрострањена у Шпанији и која је осликана и на грбу Мадрида. Међутим, то име је 

добио тек 1038. године. До тада се звао Магерит или Мадшрит. 

Мадрид је био главни град Шпаније све до почетка 18. века с изузетком периода од 1601. 

до 1606. године. Шпанија је у 18. веку била под окупацијом Енглеске и Португала, а затим 

и Француске. Тек 1873. године је проглашена прва шпанска република, а све до 1975. 

године су се у Шпанији смењивали диктатори. Након тога, Шпанија је постала 

демократија. 
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Мадрид се налази на обали реке Манзанарес, а северозападно од града се налази 

планина Сијера де Гвадарама.  Kлима Мадрида јесте средоземна са неким 

континенталним карактеристикама. Зиме су кратке и хладне, а лета топла. 

 Мноштво музеја, споменика и уметничких дела окупира сваког туристу и пружа 

невероватно искуство. 

Неке од главних атракција у Мадриду су Музеј Прадо, Kраљевска палата, Плаза Мајор, 

Пуерта дел Сол, парк Буен Ретиро, Музеј археологије, али има и још мноштво других које 

вреди обићи. 
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  На конкурсу Општине Обреновац и Градске библиотеке "Влада    Аксентијевић", наше 

ученице су постигле изванредан успех. Награђен је рад Анђеле Сретеновић (5/1), и 

похваљен рад Јање Јовановић ( 5/1). 

   Честитамо! 
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                                         Мој град место за све нас 

 

На плодној равници Посавине, у загрљају три реке, дарован лековитом водом и 

благородном природом, окован брдима, лежи мали град Обреновац. 

Ми, Обреновчани смо људи необичне нарави. Нас у потпуности одликује изрека: „Сто 

људи, сто ћуди“. Упркос томе што смо различити, живимо као једно јер наше домове не 

деле прагови. Не повезује нас само крв, нити порекло. У овом граду свако може пронаћи 

свој кутак. Гостољубиви, љубопитиви Обреновчани примају људе свих нација. Не ценимо 

људе по боји пути, Богу ком се моле или земље из које долазе. Слободоумно примамо 

странце, али се поносимо нашом традицијом. Чувамо часно име српског народа, 

православље, обичаје, крсну славу. Брижљиво бележимо и ценимо наше великане који су 

створили свет какав познајемо. Са жалошћу се сећамо ратова, погибија, невиних жртава. 

О слави херојства нашег народа најбоље говоре споменици. Ми, потомци, подижемо 

споменике јер је то најмање што можемо да урадимо за оне који су освојили слободу. 

Захвални Обреновчани су у част победе у Првом светском рату подили Споменик војводи 

Мишићу, за Први српски устанак – Карађорђеву чесму, а у славу Другог светског рата: 

Споменик палим борцима. Добро знамо како је то када ти гори домовина. Зато смо 

стрпљиви и толерантни према избеглицама. Трудимо се да им ублажимо бол и чежњу за 

отаџбином. Наша жеља је да се сви добронамерни људи осећају добродошло код нас. 

Живот је један. У поплавама и рату наше спасилачке јединице се једнако боре за црно, 

бело или жуто дете. 

Свако срце заслужује да настави да куца. Свака душа има право да се моли Богу ком жели. 

Нико није одлучио које ће расе и нације бити, како ће изгледати и где ће се родити, али 

сви можемо одлучити какви ћемо људи бити. Обреновац је мали град, али има велико 

срце. 

                                                                      Анђела Сретеновић, 5/1 
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Мој град место за све нас 

 

На ушћу Колубаре у Саву простире се један  град. Сигурно да постоје и већи и лепши, али 

за мене је Обреновац најлепши и највећи град ако осетимовелика срца његових 

становника! 

Град који стално расте и развија се. Инспирација  уметницима. Пружио је утеху и уточиште 

многим избеглицама и сам је на свом тлу осетио разорну моћ необуздане природе у 

поплавама. Примио је помоћ волонтера своје земље и странаца и спреман је и другима 

да узврати добрим делима. 

За најмлађе прија као мали, ушушкан и безбедан град великог потенцијала који пружа 

могућност за образовање, игру, спорт и културне активности...где се добри ученици и 

млађа популација награђује зимовањима и летовањима, стипендијама и другим лепим 

поклон изненађењима. 

Срећом и река Сава је близу да расхлађује лети, да пружи и друге угодне активности попут 

вожње чамцем, кајаком, бродићем или да се забаци која удица и упије мир који природа 

дарује. Излетиште Забран са својим етно – амбијентом и трим стазом као и спортским 

центром и олимпијским базеном у близини, привлачи и рекреативце из престонице. 

Изласци у урбано уређеном градићу као и сплавови на реци су неизбежан провод младих 

у Обреновцу и околини. Град делује и странцима присно , као да су сви повезани неким 

родбинским или пријатељским односима. Грађани су пријатни, гостољубиви, широких 

руку прихватају све људе добре воље. Његове хуманитарне организације брину о 

угроженом, старом, болесном становиштву као и азилантима. Брине се и о свакој 

животињи луталици да буде прегледана, пелцована, чипована и збринута. 

У СКЦ-у тј. Дому културе приређују се забавне и едукативне приредбе, представе, 

изложбе и пројекције као и разне креативне радионице. Ту су и манифестације поводом 

новогодишњих празника као „ Град отвореног срца“, који се одржава на Тргу или у 

Забрану на Перилу изложбе и посете у оквиру Ноћи музеја. 

 

Град не чине зграде ни паркови нити забавне и културне установе, већ су жила куцавица 
људи који живе у њему. Захваљујући њима Обреновац је драгоцен и посебан град са 

великим „Г“! 

 

                                                                              Јања Јовановић, 5/1 
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                 Општинско такмичење у Креативном писању 

Милена Милованкић, ученица 8/2, освојила је прво место на општинском такмичењу 

у Креативном писању у категорији 7-8 разред. Такмичење је одржано у ОШ "Посавски 

партизани", а у жирију су били наши реномирани писци Влада Батинић и Јово Кнежевић. 

 

                                                   УСАМЉЕНА  ШКОЛА 

 

Далеко, далеко на крају једног села, 

била је врло усамљена школа. 

Није била пуна деце, весела, 

већ тужна, стара и оронула. 

 

Не, ни дружење, ни срећа, ни смех не постоји. 

Само шум лишћа и понека птица. 

У Усамљеној школи, све сад мирно стоји. 

Стојим поред ње док ме гледа тужног лица. 

 

Некада је све врвело од живота, 

а сада је потпуно пуста. 

Гледам је дуго, у њој је нестала лепота. 

 

Деци више неће отварати врата своја, 

преносити знање. 

Остала је сасвим сама, без живота и без боја. 
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Огуљених зидова, поломљених прозора стоји. 

На крају оног села, на крају целог света. 

И говори тихо: “У мени више ништа не постоји, 

нити једне клупе, нити једног цвета. 

 

Једнини пријатељ сам јој ја. 

Али када одем, опет биће сама. 

И тако, мало по мало,  

завладаће у њој мрак, завладаће тама 

 

                                                                                   Милена Милованкић, 8/2 
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Током новембра, чланови новинарске секције, правили су зидне новине и тиме својим 

другарима у школи, омогућили да се упознају са важним дешавањима. 

Обележили су Светски дан толеранције, Светски дан права детета, Светски дан 

љубазности и учествовали у обележавању стогодишњице од завршетка Првог светског 

рата.   

 

 

 



 

57 
 

 

 



 

58 
 

 

 



 

59 
 

 

Један део наше дивне и редакције 
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3/2 
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Желимо вам... 

• много здравља 

• много љубави 

• добрих оцена 

• добрих другара 

• много осмеха и радости 

 

            Срећна Нова година! 
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• Дође Перица код фризера и фризер га 

упита: 

              - Kако хоћеш да те ошишам? 

                Перица: - Бесплатно.          

 

• Kоја мачка није мачка?  

             Немачка. 

 

• Kако зову Бранка Kоцкицу док спава? 

             Лего Kоцкица. 

• Перица: Мама, знаш како се увек бринеш 

да ћу поломити твоје омиљене шољице? 

            Мама: - Знам Перице. 

          Перица: - Е па, не мораш више да бринеш 

 

• Гост:- Kелнер! Kелнер! Мува ми плива у 

супи! 

Kелнер: - Ништа се не брините, паук је у салати 

и он ће је појести. 

• Где Супермен купује храну?  

У супермаркету. 
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Руководилац Новинарске секције: Ивана Ћургуз, наставница 
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