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Подсећања... 
81 година од прве школске зграде у Подунавцима 

 
 
рема историјским подацима школе у Подунавцима, Грачацу, Вранешима и Отроцима 
основане су још давне 1910. године. Школе су, углавном, биле смештене у приватним 
кућама и располагале са најскромнијим условима за рад. У Подунавцима је радила школа 

смештена у кући Димитрија Видића. У том периоду децу је учила Пина Вучић, учитељица 
чијим је радом, село у тако отежаним условима, било веома задовољно.  У садашњем 
школском дворишту, у приватној кући 1923. године отвара се школа, где је са радом 
отпочео учитељ Милош Симић. 

   Прва школска зграда у Подунавцима подигнута је 1936. године, пре 81 годину. Учитељи 
подунавачких ђака били су многи, између осталих били су Пера и Кића Тодоровић, Милош и 
Ангелина Милекић, Ђурђе и Мила Марковић, Раде и Миланка Никодијевић и многи други, пре 
и после њих.  

   Многи ученици потекли из ове школе у Подунавцима данас су успешни људи који раде на 
подручју наше општине, али и широм читавог света.  

Учитељица 
Гордана Атанасковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Одлука о припајању са заједничке седнице, 18.10.1969. 

П 

 
 

Решење о сагласности на одлуку о спајању  
основних школа Вранешима, Грачацу и 
Подунавцима  издато 25. 12. 1969. oд 
Скупштине Општине ВрњачкаБања 

Изградња основне школе 1936. 
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Завичај мој баш је леп, 
као велики шарени цвет. 

 
Ливада се већ зелени, 
тек понека бела рада зашарени. 

 
У јарузи весело пева фазан, 
а на грани досадно гракће гавран. 

 
Поток весело жубори, 
птичија песма већ се ори. 

 
Све је лепо у завичају мом, 
ту је срце, ту је мој дом. 
 

      Вељко Терзић IV1 
 

Има један лепи крај 
као сјајне звезде сјај. 
Та лепота, добро знај, 
то је мој завичај. 
 
Свој мирис и лепоту 
на све стране шири, 
а дечја радост и доброта 
иза сваког угла вири. 
 
У њему је све лепо 
у њему је све трајно 
најлепше је док се ори 
љупко коло завичајно. 
 

Наташа Бутачевић VI1 
 

Обожавам свој завичај,  
за мене то је прави рај.  
 
Мој завичај, има необичан сјај. 
 
Потпуно заблиста,  
када стигне мај. 
 
Краси га цвркут птица  
разиграних селица. 
 
Волим његове шуме,  
које, само природа да нацрта уме. 
 

   Андрија Продановић V1 

Моје је место  
завичај мио  
њега се сетим  
где год да био. 
 
У свом завичају  
живим и учим  
и увек нешто  
ново научим. 
 
Када је место  
чисто и уредно скроз  
волим кад тада  
протутњи воз. 
 
Моје је најлепше село,  
село малено  
у њему птице певају у лету  
оно је село најлепше на свету. 
 

Никола Веселић IV1 
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Кад од Краљева идеш, Бања ти се смеши,  
Уз пут наилазиш на место Вранеши. 
Народ увек ради, и куће се праве 
Село се пружа од Гоча до Мораве. 
 
Добри су путеви и возе се кола. 
У селу постоји и најлепша школа. 
Лепи воћњаци и још лепши сокаци, 
По њима трче најбољи ђаци. 
 
Деца су весела и свуда је граја 
Док чекају Васкрс и боје јаја. 
Биће весеља и радости, брате, 
Највећу радост школа доживи када се деца са распуста врате. 
 
Валентина Ђорђевић IV1 
 
 
 

Грачацу, с љубављу 
 

 Одувек сам волео своје село. Мала села садрже богатство различитих 
мириса и звукова. Слушам говор лишћа, песму птица, жубор воде, али и 
приче које су ми родитељи, рођаци, баке и деке причали о нашем селу. Село 
где ја живим зове се Грачац. Моје село је веома старо. Према неким 
сазнањима ово село је настало још почетком другог века. Кроз Грачац 
протиче Грачачка река. Место Грачац се налази у подножју планине Гоч. 
Моје место се налази близу прелепог манастира Жиче, и близу такође лепог 
места Врњачке Бање. Грачац има изузетно лепа поља и равнице. У Грачацу 
људи су добри, љубазни, радни, гостопримљиви. Кроз село вијуга асфалтни 
пут који повезује грачац, Врњачку Бању, Краљево. На сред села се налази 
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Основна школа „Бранко Радичевић“ у коју ја идем. Поред школе се налази 
спомен чесма, на којој су исписана имена људи који су дали своје животе за 
ослобођење нашег села и народа. Спомен чесма је подигнута у знак 
захвалности и сећања на наше храбре ратнике. Моје село је највеће село у 
општини Врњачка Бања. Моје село је богато шумом, а шуме су нам богате 
водом. Има велики број извора и многи се користе за снабдевање водом 
Грачаца и околних села. Имамо умерено топла лета и не баш тако оштре 
зиме. Црква у Грачацу налази се у горњем делу села, а посвећена је Светом 
Сави. Нема сачуваних података ко ју је и кад саградио. Поред цркве протиче 
Грачачка река, која даље тече и улива се у Западну Мораву. Некад се на тој 
реци налазило десетак воденица, а сада је остало две или три. Оне се и даље 
боре са зубом времена. Све су ово разлози због којих ја волим свој завичај. 

 
Милош Дебељаковић V2     

 
 
 
 

Поздрав из Отрока 
 

   Дугачке реке, скромне куће, школе, амбуланта, црква и насмејана лица 
људи је све што чини мој завичај. 

   Моје село се зове Отроци. Оно има око петсто становника. Окружено 
је шумама и ливадама. У близини се налазе села Грачац и Вукушица. 
Становници мог завичаја се баве пољопривредом. Мој завичај је најлепши у 
пролеће јер тада све цвета и свуда се осећа мирис процветалог багрема. 
Школа у мом селу носи име великог песника „Бранка Радичевића“. Она има 
само четири разреда. Пре годину дана почела је изградња балон сале и 
мислим да ће се ускоро завршити. У близини се налази Основна школа 
„Бранко Радичевић“ у Грачацу, болница и цркве Светог Јована и Светог 
Саве. 

   Веома се поносим својим завичајем и не бих га мењала ни за једно 
друго место. За мене је моје село најлепше. 

           Нина Вукомановић V2 
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Наставниче, буди прави друг! 
 
 

 
   
 

 

Нисам дуго размишљао коме да напишем ово писмо. Пуно 
поштовања заслужују многи наши предавачи, али... 

Наставниче Милисаве, 
моје писмо је чин захвалности и дубоког поштовања према Вама. Познајемо 
се премало, а научио сам од Вас толико тога. Да би наставник био мој узор, 
мора бити добар човек, а Ви то јесте: Одличан наставник математике и 
изузетан човек. Због Вас волим Ваш предмет. Своје знање умете вешто да 
нам пренесете. Имате пуно стрпљења и увек нас саслушате. Насмејани сте и 
дивни! Генерације Вас памте! Предавали сте мом брату и он је сада најбољи 
у решавању задатака. 

Хвала Вам што сте пуни разумевања и 
желим Вам свако добро! 

 
Филип Радоњић  V1 

 

 Сваки наставник је на свој начин посебан. И сваки мисли да је баш он 
у праву. Ипак, наставница биологије, Мира Мирјанић, ненаметљиво у наше 
главе улива знање. 
 Она је једно дивно створење. Подједнако је умиљата док свијамо ново 
знање и кад обнављамо градиво. Ново градиво износи лако, са 
разумевањем, тихим гласом. Увек радо сваком ђаку, уколико није био на 
часу, понови градиво. Воли да своје ученике води на такмичења радујући се 
сваком нашем успеху. 
 Ако бих јој тражила ману прошло би, вероватно, стотину векова. 
Проста је ствар, волим је баш такву! 

 
Анђела Вуковић  VI1   
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Од свих наставница у школи,  
тешко ми је да одлучим ког највише волим. 
 
Ипак, једна ми је особа веома драга,  
то је наставница српског, и баш је млада. 
 
Паметна, снажна и одважна  
ситног стаса, нежног гласа. 
 
Коса као кестен смеђа  
очи ситне, танких веђа. 
 
Мало нежна, мало строга  
али у свему баш је добра. 
 
Она нам је као друг,  
уме да се шали,  
уме да нас хвали. 
 
Каже нама, ви сте добри  
ви сте сјајни,  
маштовити сте, ал` прави враголани. 
 

Тамара Терзић  VI1 

Наставница Јасна  
добра је и фина,  
тиха је и нежна,  
добру душу има! 
 
У Основној школи енглески предаје  
сваког ђака поштује  
док знање нам даје. 
 
Свима нама, добро је кад смо поред ње,  
да будемо фини, она очекује. 
 

Невена Барлов Вукадиновић V1 
Милица Бошковић V1 

Срце није само да се има . 
Срце јесте да се даје , 
Као дар да се нуди свима 
Тако срце вечно траје. 
 
Велико је као кућа, 
Срце деке , срце баке, 
И топлиномсвојом греје 
Унучиће весељаке. 
 
Огромно је ко до неба, 
Срце оца , срце мајке 
Оно прича и без речи 
Све те нежне слатке бајке. 
 
 
А то срце што се сија, 
Није срце , то је сунце , 
То је осмех који прија 
То је поглед који мами 
То је срце што нас учи 
То је срце што нас пази. 
 
Срце није да се има 
Срце јесте да се даје 
Као дар да се нуди нама 
И никад се не покаје. 
 
То је срце што се има 
То је срце што се даје 
А то срце , то је лице, 
Мило лице моје учитељице. 
 

Марија Васовић, V3 
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Крај школске године! Јееее! Пих, где баш сад наставница даде списак 
лектира за шести разред. Нећу да читам! Одлучила сам! Не желим да читам, 
желим да се играм. 
  Дан дугачак, сунчан, примамљив. Излежавам се на софи по цели дан. 
Око поднева одлучим да мало прошетам свој нови качкет. Срећем другаре 
као хајдуке, босоноги, подерани. Ипак, не могу са њима. Обећала сам мами 
да ћу прочитати макар једну страницу било чега. Маших се руком и 
дохватих „Аутобиографију“ Бранислава Нушића. Сећам се, као кроз маглу 
да наставница каза да писац говори о свом личном животу. Прву страницу 
сам прочитала, а и не приметих. Прогутала сам је као најукуснији колач. Хеј, 
шта се то догађа, не препознајем себе, па ја читам књижурине! Тачно, не 
читам, али „Аутобиографију“, прогутах у сласт. Смејах се до суза. А тек 
прича о Персиној несрећној љубави ... још увек ми је у глави. Приметила сам 
и то да сам се ослободила страха који ми обузме читаво тело као грозница, 
пред почетак часа географије. Сада се смејем, тресем се од смеха на саму 
помисао да је моја глава налик глобусу. 
  Истина је! Ми растемо уз књигу! И не само то. У мојој души родила су 
се нека нова осећања. Постала сам хуманија, боља, расположенија, 
духовитија. А пре свега, срећна!  

Ања Лазовић  VI1 
 

 
 
Један мој рођак имао је обичај  да говори да је човек „зграда без 

прозора“. Свака прочитана књига један је отворени прозор и поглед у свет, 
сматрао је. Што више читања, то више светлости, схватио сам ја. 
  Недавно смо на часу српског језика читали одломак из приповетке 
„Наш Божић“, коју је написао Бора Станковић. Приповетка је на мене 
оставила веома јак утисак. И не само то! Вукла ми је мисли па сам морао 
изнова и изнова да је читам. Успео сам чак и да замислим малу, белу, 
трошну кућицу, која на крову нема неколико црепова, а тешка, дрвена врата 
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шкрипе болно при сваком отварању. На средини собе гори огњиште, а око 
огњишта мршава од рада остарела жена – мајка. У постељи њен понос – син. 
Време је Божића, па мајка, иако уморна, риба подове и спрема храну. Њен 
син, збуњен и недорастао тешком задатку који му је живот, на силу, дао. 
Колико се ми разликујемо од тог дечака. Ми се радујемо Божићу кад цела 
кућа мирише на тамјан и печење. Сањиви и ушушкани гледамо кроз прозор 
како људи одлазе у цркву да запале свеће и помену име нашег бога. А тамо, 
у Борином делу, мајчина љубав према сину јединцу је оптерећујућа и болна. 
Дечак мора прерано да сазри и преузме улогу преминулог оца – домаћина. 
Он је само дете, као и ја, каје жели да се игра. 
  И док се у мојој кући спрема, пече, на децу не виче, ја раздраган чекам 
Божић. После прочитане Борине приповетке схватио сам шта је срећа и 
колико сам, и сам, срећан.  
 

Филип Ивановић  VII1 
 
 
 
 
Књига је као једно велико шарено море пуно разних створења, жеља, 
открића и сањарења, али је мало људи који се купају у сновима тог мора. 
  Ја обожавам да читам и да сањарим кроз читање. Када сам се упознала 
са својом првом сликовницом размишљала сам о свим тим речима, сликама, 
сновима и жељама. Од тог дана књига је мој најбољи нераздвојни друг. 
Сматрам да када би људи више читали свет би постао много бољи, лепши и 
лакши, јер после сваке прочитане књиге постанемо макар мало бољи. Некада 
су људи уз чување стоке доста читали били поштени и добри људи. Данас, 
људи веома мало читају и веома мало сањају, гледају свет као коло у ком се 
смењују свађа и рат. Бојим се да ће време учинити да књига нестане, а онда 
ће људи из године у годину, постајати све злобнији и окрутнији. Свет ће се 
тада претворити у једно велико ништа и живот ће изгубити сваки смисао. 

Невена Веселић  VI2 
 



МОЈА ШКОЛА 
 

10 
 

Нове књиге у школској библиотеци 
     У новембру и децембру,  

у складу са својим опредељењем да подржи културу и образовање, Телеком Србије 
донирао је 200 најновијих издања, у понуди издавачке куће Evro Giunti. Телеком је 
библиотеци поклонио комплете књига Енди Блајтон, комплет књига о Харију Потеру, 25 
нових наслова о доживљајима Џеронима Стилтона, као и велики број сликовница за најмлађе. 

  Поред донације Телекома, а захваљујући Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја које је ове године издвојило средства за набавку школске лектире, наша библиотека 
богатија је за још 42 наслова. На велико задовољство ученика набављене су неке од 
најчитанијих књига у протеклих пар година; као и књиге које су по оценама критичара 
добиле највиша признања и награде: „Ово је најстрашнији дан у мом животу“ – Јасминке 
Петровић, „Ципела на крају света“ – Дејана Алексића, „Тајна немуштог језика“ – Иване 
нешић и друге. 

  Октобар, „Месец књиге“, обележен је у школској библиотеци акцијом: „Књига на 
поклон“. Ове године, ученици школе поклонили су 50 књига школској библиотеци. 

Марина Миодраговић, библиотекар 
 

Вршњаци препоручују... 
Најчитаније књиге у нашој библиотеци 

 
„Морга – чаробница ветра“ 

  Књижевна врста којој припада ово дело је роман и то авантуристичко – љубавна прича. 
Роман је написала Муни Вичер, познати писац по својим романима: „Девојчица са Шестог 
месеца“, „Нина и тајна осме ноте“, „Ђено и црвено огледало истине“. 

  Морга има дванаест година, црну косу плаве очи и љубичасте пегице. Захваљујући 
магичним вештинама, Морга уме да чита небо гледајући у облаке; осећа ветар који јој говори 
куда да иде; пије кишу како би прочитала мисли.  

  На планети коју обасјавају три месеца она је једина „несавршена“. Морга је, у роману, 
једина нада за народ Емиоса, који је одавно заборавио на љубав, слободу и сопствено људско 
порекло. 

  Читајући ову књигу, моји вршњаци могу, у потпуности, разумети значај љубави и 
слободе. За мене, роман је од непроценљиве вредности. Од срца је препоручујем, јер ова 
књига представља прави бег из досадне свакодневнице у свет магије, узбуђења и заплета. 

Иван Тамбурић VII1 
 
 

Децо, читајте Хари Потера 
  Свака књига је као скупина речи која нас полако вуче у други свет и због тога уживам у 

читању. Али, серијал књига о Хари Потеру је убедљиво оставио најјачи утисак на мене и још 
увек се налазим у свету фантастичних утисака из ког се не може тако лако изаћи. 

  У многим књигама о магији ћете срести ствари које вам нису реалистичне док ћете у 
књизи Џоане Мари срести ствари које ће вас натерати да помислите да сте баш ви чаробњак. 
Упознаћете дружину која ће вас научити правом пријатељству и љубави. Док будете читали 
књигу, имаћете осећај да сте упловили у свет магије и разних митских бића. Док сам читао 
књигу, нисам могао скоро ни на тренутак да је оставим јер су ме привлачиле непрочитане 
странице пуне слова која крију нову авантуру.  

  Као верни читалац, волео бих да књигу Хари Потер прочита што више људи и деце, зато 
вам препоручујем да се опустите и кренете у незаборавну авантуру са Хари Потером. 

Лазар Вуковић  VII1 
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Да си звезда, селе моја... 
 

Када бих ти рекла да сам ову песму посветила теби, 
да ли би се тада окренуо мени, 

погледао у моја ока два, 
и видео љубав што гори сва. 

 
Ех, да си на небу макар тачка једна,  

не бих за твојом лепотом остала жедна,  
окрени се и кажи ми нешто,  

знаш ли да о теби размишљам често. 
 

Ако ме не волиш реци ми то лепо,  
а ја ћу и даље волети те слепо. 

Ања Лазовић  VI1 

Звездана ноћ 
 

Ти си моја звезда,  
што на небу сја,  

и зато те пуно волим ја. 
 

Пружи ми руку, осмех ми дај,  
и пољуби ме у образ тај. 

 
За тебе бих све дала,  

и другим девојкама косу почупала! 
 

Лепе су очи твоје,  
приближи ми се, луче моје. 

Сања Ђуровић  VI1 

Мила моја 
 

Сећаш ли се мила моја  
кад смо цвеће лепо брали  
кад си била љубав моја,  
и лептирић у мојој глави? 
 
Ал` растанак дође  
ти оде са њим  
наша љубав прође  
разочаран сам тим! 
 
Волео сам те! 
Ооо, та твоја лепота,  
волео сам те  
и волећу те до краја живота. 

Данило Бутачевић  VI1 

Волим те 
 
То лице, очи те,  
волим на теби баш све. 
Мрзим кад те друга гледа, 
али не брини, ја те лако не дам. 
 
Кад видим те  
дах ми застане. 
Срце ми куца убрзано,  
волиш ли ме, реци, бар мало? 
 
Кад ме погледаш,  
као да ми снагу даш. 
Кад се заједно смејемо ми  
љубав у нашим срцима ври. 
 
Зато, не штеди срце,  
руку ми дај  
и најлепше речи пружи на дар.  

Невена Веселић  VI1 

Плакала сам 
целог дана 

Због два око плава, 
Па ме сада од 

плакања 
Заболела глава. 
 
Пошла сам у 

школу, 
Ал` ми се не иде , 
Не желим да ме 

другарице 
Уплакану виде. 
 
Шта да им кажем, 
Шта да их слажем, 
Јер праву истину 
Не могу да кажем. 
 
Он ме више не 

воли, 
У другу се 

заљубио, 
Видела сам кад је 

њој 
Белу ружу 

поклонио. 
 
Тамара Савковић, V3 
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Анђела Ненадовић           Ања Ђуровић        Аранђел Николић 
III/2              III/2          IV/2 
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Магија љубави 
 

  Бог нам у живот обично пошаље две особе. Једну лошу и једну добру. Лоша нас научи да 
одбацимо оно што нам не треба. Добра нас научи да ценимо оно што имамо. 
  У почетку ћемо мислити да су све особе праве, све док не наиђемо на ту једну за коју ћемо без 
размишљања рећи: „Она је моја!“. Тек тада ћеш зажалити због оних непроспаваних ноћи у којима ти је 
глава била уроњена у јастук док су ти га сузе натапале. Кајаћеш се због тог тихог плача који највише боли. 
На крају ћеш једноставно схватити да си своје драгоцено време траћио на погрешне особе. Много пута сам 
преживела тај тихи плач, али нисам дала да ме он сломи јер сам се држала неког свог правила које гласи – 
размисли опет. Онај коме значиш неће те оставити уплакану и отићи. Сваке вечери, док гледам како се на 
небу појављује једна по једна звездица, сетим се њега. Он. Сваки пут када чујем ту реч помислим само на 
једну особу. Особу која ми је пуно пута измамила осмех и сузе. Без обзира колико пута ме усрећио или 
разочарао, увек ће остати један, једини – он. Па тако и свака, нама наочиглед мала и далека звезда, 
представља и моја осећања према њему. Свима наочиглед мала, а мени? Неописиво јака и ватрена. Плашим 
се да ће он ту ватру у мени угасити и да никада више нећу волети. Зато је и боље да ми је далеко... 
  Питали су ме: „Како ти, тако млада и незрела уопште и можеш волети?“. Могуће је. Љубав не зна 
за године, границе или километре, она се, напросто, деси. Када задрхтиш, а није ти хладно, када желиш 
нешто задржати заувек, није то ништа друго него љубав. Заправо, не! Грешим. Заиста, грешим. 
  Речи су мале. Велика је љубав... 

Бојана Ђуровић  VII2 
 

Размишљам о теби 
 
Шта би човек био  
ако не биће 
кад не би тајне крио 
од јутра које свиће. 
 
Док читаве ноћи 
Размишљам о теби, 
Да волим твоје очи, 
Не бих признала себи. 
 
У свом срцу имам једно место 
Оно о теби размишља често. 
 
И као усамљено штене, 
Питам се питам: 
Да ли помислиш на мене . 
Зато ноћима скитам. 
 
Толико је људи самих  
Који могу да воле  
И љубави правих  
који се за љубав моле. 
 
А где си ти сада 
 у ноћи пуној туге ? 
Док киша пада , 
ја нећу друге. 
 

Јована Чајетинац, VII/3 
 

Љубав 
 
Од свих љубави које су у 

човековој глави, 
Једино се ђачка никад не 

заборави. 
 
Ђачка љубав је тако нежна и 

чиста, 
Као кад сунце најлепше заблиста. 
 
Ђачка је љубав кад твоје име у 

свесци пише, 
Када ти због тога неко каже 

волим те све више. 
 
Ђачка је љубав кад нам се на часу 

погледи сретну, 
Љубав је кад ме он вози на свом 

тротинету. 
 
Ђачка је љубав кад седимо 

заједно у клупи, 
Љубав је кад ми он сладолед 

купи. 
 
И кад више не будемо ђаци,  
Нове љубави ће доћи, али ђачке 

никад неће проћи. 
              

        Тамара Поповић, V/3 
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Он би планету прешао, 
Само да би до тебе дошао. 
Његова љубав је јача од свега 
И због тебе би превалио толико брега. 
 
Хиљаду писама је он теби слао, 
Јер његова љубав ти си, 
а ти му ни на једно одговорила ниси. 
 
Због тебе је остао без приче 
И у џепу са много мало сиће. 
 
Јер ти си та његова медуза, 
Због које се сваке ноћи 
пролије по  једна суза. 
 
И тако ноћу лута и тражи тебе, 
Због толике љубави проклиње себе . 
Жели да те нађе и у очи ти каже : 
„Чудна је та љубав неузвраћена.“ 
 

Александра Радуловић, VI3 
 

Љубав  је дивно осећање  
које нас наводи на размишљање: 
Да ли ме воли или не 
И како проводи дане све. 
 
Њен сјајни осмех и чарне очи, 
Да ли ће у мој живот доћи? 
Љубав  је прелепо доба , 
Које нам срећу испроба. 
 
Без ње нема пољупца, 
Ни разговора срца. 
 
Пружи ми љубав, 
Каква ми треба 
Па ћу ти скинути  
И звезде са неба. 

Сандра Грковић,V3 
 

Од свих љубави које су у човековој глави, 
Једино се ђачка никад не заборави. 
 
Ђачка љубав је тако нежна и чиста, 
Као кад сунце најлепше заблиста. 
 
Ђачка је љубав кад твоје име у свесци пише, 
Када ти због тога неко каже волим те све више. 
 
Ђачка је љубав кад нам се на часу погледи сретну, 
Љубав је кад ме он вози на свом тротинету. 
 
Ђачка је љубав кад седимо заједно у клупи, 
Љубав је кад ми он сладолед купи. 
 
И кад више не будемо ђаци,  
Нове љубави ће доћи, али ђачке никад неће проћи. 

 
Тамара Поповић, V/3 
 

Моја прва љубав 
Лутам сама у ноћи, 
Кроз тамну и густу, 
Ходам кроз улицу 
Сабласну и пусту. 
Тај дечак више 
улицом не шета, 
Као да је нестао са 
овога света. 
Где ли се скрива 
И где снива снове, 
Док га моје срце 
заљубљено зове? 
Сузу ми у оку 
Његов нестанак 
ствара, 
Плачу и јаблани 
поред тротоара. 
 
Сара Драгањац,IV/3 
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Светиње мог живота 

Волети и бити вољен велики је благослов. 
Моја породица је моја светиња, која ми пружа безусловну љубав, снагу и сигурност. 

Породица ме подржава у свему, охрабрује ме када ми је тешко и када сам неодлучан. Они 
су моја оаза среће и мира којој ћу увек моћи да се вратим после великих олуја. Моја 
сестра је моја звезда водиља, моја светлост. Њена доброта и искреност ми помажу да се 
борим и истрајем у свему што ме очекује. Родитељи су ту да нас увек саслушају, 
посаветују и исправе када грешимо. Срећан сам када ме с благословом испрате, нежно 
посматрају, загрле. Одгајали су нас, дрхтали, преживљавали наше туге и радовали се са 
нама. Увек сам се трудио да им вратим добротом и да буду поносни на мене. Кажу да све 
срећне породице налик су једна на другу, свака несрећна породица, несрећна је на свој 
начин. Моја породица је срећна. Желео бих да оне несрећне превазиђу све своје 
проблеме, јер за срећу никада није касно. Њу ћемо, ако чиста срца посматрамо, пронаћи у 
малим стварима. Светињу чувамо и никоме је не дамо. Тако ћу и ја чувати породицу, 
моју светињу. 
      Не дозволите да изгубите светињу, јер је она светлост живота. Даје вам снагу и у 
добру и у злу. Кад год вам буде тешко она ту ће бити, светиња свих светиња – породица.  

Вања Дебељак  VI2 
 
 
 
 
 

Постоји много ствари на овом свету које људи данас сматрају извором среће. А ја 
се често запитам у чему је срећа, заправо? 

Одговорно тврдим да се она крије у ситницама и да су ситнице управо оно од чега 
се и човек сам састоји. Небитан је пун новчаник ако си сам. И хиљаду људи око тебе 
мало ће ти значити ако међу њима није она права. Колико мало би вредела путовања на 
егзотична места ако не би имало никога да са аеродрома маше? 

Срећа је лежати на трави са парчетом хлеба у руци, погледа упртог у небо. Ја сам 
задовољно и срећно дете јер могу да се шалим са својим оцем, да гледам своју мајку како 
се смеје, да причам тајне сестри и да се расправљамо око ситница. Ја немам кућу, ја имам 
дом.  
            Залудно је ходати по свету и тражити срећу, она је у нама.  
 

                                                      Анђела Петричковић  VIII1 
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Ово ме чини срећном 
 

 Сваки човек трага за срећом и тежи да буде срећан. Срећа је свуда око нас, у свету у коме живимо, у 
природи која нас окружује, у животу.  
      У свим малим и безначајним стварима налази се срећа. Срећан је онај ко уме да воли, да прашта, да 
упознаје живот и његове лепоте. Срећна сам што постоји, што ми је пружена прилика да живим, да се 
радујем, смејем и плачем. Срећна сам што ходам у сусрет сваком новом дану и што имам прилику да се 
дружим. Све ово моју душу чини богатијом. Посебну радост за мене представља моја породица на коју сам 
јако поносна. Све лепоте живота, осмеха и радости упознала сам захваљујући њој. Срећу је тешко 
приметити, али је она свуда око нас, испуњава човеков живот и ако су некада и ситнице у питању. Срећна 
сам када су и други срећни, јер срећа је смисао и сврха живота. Осмех није само израз лица, осмех нам 
помаже да орасположимо људе и исправимо све ствари које раније нисмо могли. Не можемо рећи да нисмо 
срећни, ако имамо породицу, дом, праве пријатеље око нас и лепе успомене. 
      Свако од нас треба да ужива у животу, у тренутку сваког новог дана. Истина је да треба да смо 
задовољни оним што имамо, да нас и мале ствари чине срећним. 

Андријана Јоксимовић  VI2 
 О срећи 

 
Када ми срце закуца  

јаче и притисак почне да  
ми скаче, знам то је осећај  

већи. Води ме ка срећи. 
 

Велика, мала тајна или  
јавна срећа је лепа и бајна  

час бива јака па слаба  
пожелиш да се проба у  

свако доба. 
 

Баш је та срећа важна  
ствар кад полетиш усхићен  

и раздраган па летиш  
све до неба уз осмех заразан. 

 
Јелена Јевтовић  VII1 

Хоћу да се играм 
 
Да ли да се играм  
или да се чиграм? 
 
Чега да се играм? 
С ким да се чиграм? 
 
Одлука је тешка! 
Да ли ми се неко смешка? 
 
Одлучио сам ја  
идемо до крова! 
 
Хајде да се играмо,  
и да се чиграмо! 

 
Ђорђе Марковић  II1 

Песма о бројевима 
 
Ја се зовем број један, 
Мени је увек супер дан. 
Ја се зовем број два, 
Потребан сам вам ја. 
Ја се зовем број три, 
А јабука већ зри. 
Ја се зовем број четири, 
Полетели су лептири. 
Ја се зовем број пет, 
Идем у лет. 
 
Александар Романов   I3 

Волим да живим! 
 

Волим завичај мој, 
птицу која слеће, 
волим пчела рој 
и жабу што крекеће. 

 
Волим лагани ветар 

који семење разноси, 
а цело село се 
њиме поноси. 

 
Волим шарено цвеће 
које мирисом пише, 
волим зелено дрвеће 
које за нас дише. 
 
 

                    Невена Веселић  VI1 
 

Волим радосну децу, 
игралиште,  
пецароше што 
пецају  
и ловачко склониште. 
 
Волим небо плаветно, 
муње и громове,  
волим сунце злаћано 
 и пуфнасте облаке. 
 
Волим да ЖИВИМ,  
волим природу,  
волим да добро чиним,  
волим слободу! 
 

 

Моја породица 
 
Породица је нешто 
што краси цео свет 
и пушта те ко птицу у лет. 
 
Летети је сјајно 
видети све то 
што породицу краси 
и наш лепи дом. 
 
Породица је нешто  
најлепше на свету 
к'о стотину звезда 
што на небу сја, 
зато моју породицу 
највише волим ја. 

 
Исидора Вукомановић III1 
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Мамама на дар за 8. март у Отроцима 
 

„Мајка је банка у коју улажемо све своје бриге и муке.“ 
 
Свесни да је тако потрудили смо се да за овај Дан жена мајке обрадујемо 
позивом на коктел изненађења.У среду 8. марта у преподневним часовима,  
угостили смо не само маме, већ и баке, ујне, тетке. Уручили смо им честитке  
и цветове од папира које смо сами направили. Након уручења поклона,  
наше драге гошће смо послужили кафом, колачима и воћем. 
 

 
Истога дана, час српског језика је био посвећен мамама. Сви ученици су били учесници радионице. 
Радили смо у групама и направили плакат на тему „Моја мама“. 

   
 

Сузана Коматина , проф. разредне наставе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

У школском месту Доњи Грачац – Продовка, такође на пригодан начин, 
прослављен је Дан жена. На челу са искусним учитељима, Велибором 
Благојевићем и Сњежаном Миодраговић, ученици су направили поклоне за 
своје најмилије. Маме, сестре и баке добиле су по цвет кројен с пажњом и 
љубављу. Инспирисани празником из пера наших малишана потекли су 
најтоплији стихови: 
 

Мамин осмех  
као бисер блиста.  
 
Своје зраке топлине шири  
њен осмех мени је најмилији. 

I/4 
 

Зар у животу  
драгуљ већи има?  
Да ли постоји лепша бајка?  
Има ли лепши цвет,  
него што је моја мајка?   
 
Катарина Главчић III/4 

Кад узме мама прут  
тада сам бесан,  
тада сам љут.  
Свестан тренутног стања  
из ситуације се вадим те. 
Упућујем миле речи:  
Мајчице, волим те! 
 

III/4 
 

Направили смо мами  
корпицу пуну цвећа,  
са жељом да је кроз живот прати срећа. 
Свима смо дали по цвет  
јер су мама, сека и бака  
наш цео свет.  
Слику нашу украсили  
са пуно боја  
да ти краси ормарић  
мајчице моја. 
 

           III/4 
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Моја мама 
 
      Најважнија женска особа у животу детета је мајка. 
      Моја мајка се зове Драгана. Има дугачку и тамну косу. Има очи зелене боје. Мама је 
висока и мршава. Мама и ја се, понекад, мазимо и ја се тада осећам срећно. Волим своју 
мајку зато што је добра према мени. Родила је мог брата и сестре и све нас научила да се 
волимо. 
      Најважнија жена за мене је моја мама, Драгана. 
 

Дамјан Васиљевић III/1 
Моја мајка 

 
      Много је драгих особа у мом животу. Ипак, увек постоји неко ко се издваја, ко је 
испред свих. Особа која је увек уз мене и најдражи члан моје породице је моја мајка. 
      Моја мајка се зове Силвана. Има црну косу, зелене, сјајне очи и средњег је раста. 
Спољашњи изглед није једино што краси најдражу особу мог живота. Она је и изнутра 
лепа. Њено племенито срце може сваког да разуме. Духовита је, радо прихвата шалу што 
је чини пожељном особом сваког друштва. Не прави разлику у годинама, све подједнако 
поштује. Снаге има пуно и енергично се труди да ме изведе на прави пут. За мене и мог 
брата учинила би све. Када смо срећни, делимо је сви заједно. Волим своју маму јер је 
увек ту када ми је потребна. Моја мама је јако вредна и радна. Устаје рано и није јој 
тешко да направи укусне колачиће за своју децу. Она верује у мене, жели да постанем 
неко и нешто. За њу ништа није немогуће, бодри ме и помаже ми у свему. Имамо исти 
укус за облачење и обожавамо заједничке куповине. Мојој мами ништа не замерам, 
поносна сам на њу. Понекад је и наљутим, али брзо ми опрости. Помаже ми и у добру и 
злу. Она воли мене. Ја волим њу. она је најискренија особа коју познајем. 
     У очима моје маме увек сија мој лик. Она је највернија особа у мом животу и једини  
пријатељ који ме никада неће изневерити. 
 

Николина Сеизовић III/1 
 

Моја омиљена играчка 
Деца највише воле да се играју. Свако дете има играчку коју највише воли. 

Моја омиљена играчка је аутић Порше Карера. 
Овај ауто сам добио од тате на поклон. На њему су само двоје врата. Сиве је 

боје са затамљеним стаклима. Посебно ми се допада што има два ауспуха. Сматрам да 
је баш због тога у мојим играма био нарочито брз. Једна од најчешћих наших игара 
била је трка. У томе ми је помагао тата. Он прво одабере свој ауто, а ја узмем свој 
порше. Одредимо старт и трка почиње. Порше је, наравно, увек бржи. 

Маштао сам да са њим путујем у далеке земље. Спуштали смо се низ стрма 
брда. Често се сударао са другим аутићима, па зато сада има поломљен ретровизор и 
напукло стакло. 

Сада имам осам година. Више волим да играм фудбал и неке друштвене игре. 
Порше стоји на полици у мојој соби и често са њим отпутујем у далеке земље. 

                                                                               
  Лука Боћанин II2 
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Моја омиљена дрангулија 

 
           У соби имам доста играчака, дечијег накита и 
разних других стврачица. Од свих тих ствари омиљена 
дрангулија ми је један привезак. Добила сам га за Нову 
годину као мала, и од тада смо нераздвојни. 

           Привезак је сладак, симпатичан плишани тигрић. 
Тако је мали да може да стане у моју шаку. Има црне 
топле очи које су мени веома драге. Некада ми се 
чини као да светле у мраку. Тада се не осећам 
усамљено и не бојим се мрака. Тело му је покривено 
светло браон крзном и белим пругама. На једном 
месту је поцепано, али то нико не примећује. Када 
кренем на спавање окачим га на кревет, а понекад га 
пољубим за лаку ноћ. Волим да га мазим и да причам 
с њим. 

             Тај привезак јесте мали и јесте наизглед 
безвредан, али  је за мене веома важан. Чуваћу га зато 
што ме подсећа на лепе, безбрижне дане детињства. 

                                                 Сања Гољић, III5 

 

 
Прича о мами 

 
            Маме су све лепе као руже. Најлепше на 

свету. Свако дете воли своју маму највише од 
свега. Оне нас чувају као мале цветиће. Маме 
су све добре као лептирићр. Свака мама воли 
своје дете више од свега. Све маме воле своју 
децу.  

             
 
Не постоји, 
мислим, ни 
једно дете које 
не воли своју 
маму. Ја своју 
волим највише 
на свету. 

                                                 
Невена Зарић, 

IV5 
 

    
Цвет  

 
             Ја сам људи разно цвеће, 
             Сложити се нико неће. 
             Да бих сјајан цветак био, 
             Да ме нико није наљутио. 
 
             Сам сам јео, сам сам пио, 
             Од кад сам се родио, 
             иако ме нико није научио. 
 
              Мама каже: 
              Цвете мили, 
              Мајчина душице. 
 
              Тата каже да сам снажан,  
              а, притом и одважан. 
              Да ми поглед сунцем сјаји, 
              Сунцокрет сам ја у трави. 
 
              Разно  цвеће ја сам био, 
              од кад сам се родио. 
              Ал’ ме срећа увек прати, 
              Надам се да ће ме, 
              неко добар убрати.       
 
                                             Тања Гољић, III5 

 
Јабука и смех 

 
           Једном у једној земљи живео краљ. Решио је да 

иде на пијацу. Упита кћери шта да им купи. Прва 
је затражила сребрну хаљину, а друга златну. 
Трећа јабуку што се смеје. Краљ се зачуди и 
крену. Првој и другој је испунио жељу, али на 
жалост, јабуку што се смеје није нашао.  

            На пола пута, кочија се заглавила у блату. Сви 
сељани су је вукли, али нису успели. Једно прасе 
је рекло да ће оно да извуче кочију, ако му краљ 
да принцезу. Прасе је извукло кочију. Девојка, 
сва уплакана изађе из кочије, а прсе је одведе у 
шталу. Заспала је. Када се девојка пробуди 
видепоред себе принца. Принц јој исприча како је 
био зачаран. Њега је вештица претворила у прасе. 
Рекла је да ће поново бити принц, онда када нека 
девојка затражи јабуку што се смеје. 

           Тако је принц поново постао принц и живели 
су срећно до краја живота. 

 
     Андријана Вукомановић,  II5 
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ЕКСКУРЗИЈА 
 

 
 
 
Свакако се школска година не може замислити без екскурзије. Ученици  

петог и шестог разреда обишли су задужбину кнеза Лазара ,манастир Раваницу и поклонили се 
његовим моштима. Од водича могли су чути делић славне историје српског народа,повесницу 
једног боја на пољу божура. Након краћег задржавања у Лазаревој задужбини, кренуло се у 
походе манастиру Манасији. Деспот Стефан Лазаревић, даровао је свом роду „на векове да нам 
сија ” велелепну задужбину. Ипак, посебан и непоновљив утисак ученици су доживели у 
Ресавској пећини, месту на коме су се чобани склањали од ноћи,студени, кише и жеге и где су се 
источиле многе бајке. Степеништем се силазило у утробу земље где се може видети како је 
природа уредила самој себи стан.  

Ученици седмог и осмог разреда,путовали су у чувену Бранковину, расадник родољубља 
и чувених појединаца. Чувена лоза Ненадовића подарила нам је цркву, а Десанка Максимовић 
непоновљиво лепе стихове. На самом гробу песникиње, чули смо њено завештање да је род 
српски копа под столетним храстом, а потом и речи најпознтатијих њених песама.  

Бајина Башта и језеро Перућац сачекали су нас у поподневним часовима. Ипак, за прави 
доживљај увек је тренутак. Задивљени зеленкастоплавом Дрином,  ученици су, с песмом кренули 
свом родном крају. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кутак за спортски тренутак 

  Ове године, наша мала, али чувена школа имала је част да одржи Окружно такмичење у 
малом фудбалу. Подржани  овацијама са трибина, прву утакмицу одиграла је мушка екипа. На 
жалост, побеђени смо резултатом од 2:0, иако је екипа наше школе дала све од себе. Срећа се 
касније променила, па су девојчице и понос Основне школе „Бранко Радичевић” донеле победу 
нашој екипи. Наиме, противничка екипа девојака представљала је школу „Јован Цвијић” из 
Сирче. Борба је била дуга, неизвесна и прилично тешка. Упркос продужецима до резултата се 
није дошло. Резултат  4: 2, за домаћина постигнут је пеналима. На велику радост присутних, наше 
девојке пласирале су се на Републичко такмичење.  
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П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А   О Р И Ј Е Н Т А Ц И Ј А 
     Пројекат ,,Професионална оријентација на преласку у средњу школу''  реализују наставници са 
ученицима седмог и осмог разреда и током школске 2016/17. године.  Током првог полугодишта  
за ученике су организоване радионице на часовима редовне наставе. 
Делић атмосфере - радионица ,,Пут способности'' у VII/3: 

                                      
                                          

Почетком марта 2017, за групу ученика седмог и осмог разреда школског места 
Грачац организована је посета ауто сервису  Chrysler у Грачацу. Ученици су имали прилку да 
виде  простор у коме се врше поправке аутомобила, комору за фарбање, као и да постављају 
питања о свему што их интересује о послу аутомеханичара.  Власник и главни мајстор сервиса, 
Славољуб Боровац, познатији по надимку Убе, испричао је дечацима најпре о свом 
професионалном путу и одлуци да постане аутомеханичар. У тој причи јасно је истакао да је 
његово интересовање и љубав према овом послу било пресудно да почне њиме да се бави, иако је 
школован и бавио се сасвим другим занимањем. Ученици су могли чути о   намени   алата и 
уређаја у радионици, као и о поступку набавке. У простору намењеном за  фарбање-лакирање 
аутомобила ученици су могли да виде како простор изгледа и да чују како и колико траје процес 
сушења. Наш домаћин је током презентовања свог занимања  више пута нагласио да у овом послу 
као и сваком другом непоходно да поред љубави према послу постоји и стално информисање, 
праћење савремених токова и  учење.  

                        
       У неким сервисима мајстори врше поправк                              Ученици седмог разреда са Славољубом и  
        из тзв,,канала'' до се у овом користи дизалица                        наставницом математике Љиљаном     

Трифуновић 
Група ученика осмог разреда из Подунаваца, одељенским старешином Верицом Тошић,  

7. 3. 2017. присуствовала је презентацији војних образовних профила у Врњачкој Бањи. 
Надамо се да ћемо докраја школске 2016/17. понудити још занимљивих садржаја нашим  малим  
матурантима. 

 Тим за професионалну оријентацију 
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Ђак генерације ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши у школској 2015/2016.години 
: 

Тамара Бутачевић VIII1 
 

Носиоци Вукове дипломе у школској 2015/2016.години: 
                           
                         Тамара Бутачевић VIII1 
                         Анђела Тошић VIII3 

                                                   Катарина Тошић VIII3 
 

 

Ученици и наставници ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши,  награђени за успехе постигнуте на 
такмичењима у школској 2015/2016. години: 

Ученици: 
Никола Веселић, III1, за освојено треће место на општинском такмичењу из математике 
Лазар Ђурчић IV1, за освојено друго место на окружном такмичењу из математике 
Марија Васовић IV3 , за учешће на републичком такмичењу у пливању 
Јанж Радовић,V2 за освојено прво место на окружном такмичењу из историје 
Анђела Вуковић,V1  за  освојено прво место на окружном такмичењу из биологије 
Макарије Живковић, V3, за  освојено прво место на окружном такмичењу из биологије 
Мина Главчић, V3, за  освојено друго место на окружном такмичењу из биологије 
Јован Бјелић, V3, за  освојено треће место на окружном такмичењу из биологије 
Алекса Мутавџић, V3, за  освојено треће место на окружном такмичењу из биологије 
Анђела Андријашевић, VI3 за  освојено прво место на окружном такмичењу из биологије 
Анђела Петричковић, VII1,за учешће на републичком такмичењу из биологије 
 
   Наставници: 
Зорица Тамбурић, професор  разредне наставе 
Дивна Ђуровић, учитељ 
Гордана Атанасковић, наставник разредне наставе 
Срећко Магић, професор историје 
Мирјана Мирјанић, професор биологије 
 
 
 

 
 

 

 
РЕЧ УРЕДНИКА  
             Најсрдачније захваљујемо се свим ученицима Основне Школе „Бранко 

Радичевић“ на свесрдној помоћи у раду на изради нашег школског часописа. Још 
једном, наши ученици показали су своје таленте у многим областима. 

   Хвала и колегама који су својим радом стали уз нас.  
                                                                                                       С поштовањем 
                                                                                   Мирјана Дугалић, проф. српског језика и 
           Дарко Пејковић, проф. технике и информатике

  
 

МОЈА ШКОЛА, лист ученика и наставника ОШ ,,Бранко Радичевић“ Вранеши. Број 13. 27. март 2017. године. Главни и одговорни 
уредник: Мирјана Дугалић , професор српског језика. 

Лист МОЈА ШКОЛА први пут је изашао 27. марта 2006. године. Седиште листа: ОШ ,,Бранко Радичевић“ Вранеши 36215 
Подунавци. 

Можете нас посетити на адреси: http://www.osbrankoradicevic.net/ 
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            БРАНКО     РАДИЧЕВИЋ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ово су веће осам година, од како је мој син Бранко Радичевић у Бечу умро. 
 
Његови пријатељи, особито господин Вук Караџић, питаше и питају: кад мислим 
његове рукописне останке издати. Ја сам им на то одговорио: да ћу то тек онда 
учинити, кад у пензију дођем, ако је доживим, јер ћу тада за то времена имати. 
Ја моју пензију ево доживи и то моје обећање испуњавам. 
 
Све песме мога сина, које сам у његовим папирима, а и у писмима, која је на мене 
шиљао, нашао, скупио сам и', и ево и' сада на свет издајем. 
 
Да је мој син у животу, он би те песме још поправљао, и, одломке поправљајући, 
допуњавао, али и' ја онаке у свет шиљем, као што сам и' нашао. 
 
Ја се надам, да ће и' свет српски радо примити и читати, особито наша 
омладина, за коју је баш певао и писао.“ 
 
 
         Теодор Радичевић 
         контролор царине у пензији, и отац Бранков 
 
       у Темишвару, 
       на Малу Госпојину 1861. 
 

 

 

 


