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„Где ја стадох — ти ћеш поћи! 
Што не могох — ти ћеш моћи! 
Куд ја нисам — ти ћеш доћи! 
Што ја почех — ти продужи! 
Још смо дужни — ти одужи!” 

 

                             
    

       Основна школа у Подунавцима почела је са радом 1923. године. 
Настава је реализована у кући адатираној за извођење наставе.  
Милош Симић је био први учитељ. Школа је до школске 1969/ 
1970. године била четвороразредна. Потом се као петоразредна 
припаја осморазредниј школи у Вранешима. Дотадашњи назив 
школе био је  Моше Пијаде. Нова школска зграда дограђена је 
1978. године, а 1999. године , кроз пројекат Школа за 
демократију, почела је адаптација постојеће зграде и доградња 
простора за модернизован наставни процес. Године 2010.  у 

школском дворишту је урађен спортски терен,  у сарадњи са Министарством омладине и спорта и локалном 
самоуправом.  Школа данас има осам разреда, припремни предшколски програм, а од 2017. године отворен је и 
продужени боравак . 

                                            
           Школска 2018/ 2019. година је година јубилеја.  Школа у Горњем 

Грачацу слави 200. годишњицу од оснивања.  
         Име школе у Горњем Грачацу помиње се још у првом издању Вуковог 

Српског рјечника из 1818. године што сведочи да школа постоји од давне 
1818. године. Настава се одвијала у згради тадашње општине грачачке.  
Садашња зграда школе у Горњем Грачацу подигнута 1909.  год.  где је 
школа наставила са радом. Прва ученица била је Зора Ђуровић из Отрока, 
а први учитељ Глигорије Гавриловић.  До 17. септембра  1917. год. школа 
је радила по наставном плану и програму из 1850. год. који је носио назив Расположена предмета који се у 
основним училиштима предају разредима и полугодијима. У време ратова школа није радила.  

 
         Кроз ову школу, у улози учитеља, прошло је много имена:  
 Милосављевић Мирослав; Стаменчић Слободанка ( Дана); Петрушић Милан – Мишо  , Милош Милекић; Рајко 
Јовановић;  Рако Вукићевић; Љубинка Миливојевић; Милица и Стојан Поповић. Последњи учитељ била је Зора 
Коматина. Школа је радила до 1973. када је због малог броја ученика затворена.  Данас је у згради школе отворен музеј 
старих предмета из села и околине, док је друга учионица адаптирана за презентације и 
има могућност одржавања семинара. 
 

           Петрушић Милан – Мишо је рођен 1935. године у 
Горњем Грачацу.  Основну школу је похађао у Горњем 
Грачацу. После завршене учитељске школе у Крушевцу 
почео је да ради у основној школи у Горњем Грачацу. 
 
                                     

 
           Слободанка  Дана Драгањац рођена је 2. 3. 1944. године у 

Грачацу. Основну школу завршила је у Горњем Грачацу. 
Године 1964. завршила је  Учитељску школу у Крагујевцу и 
исте године почела да ради у Основној школи у Горњем 
Грачацу, као учитељица . Ту је  радила  четири  године. 
После 35 година рада у настави одлази у пензију из Основне 
школе  Војвода Степа   у  Београду. 

       
 Зора Коматина је рођена 1946.  године у 
Чукујевцу. Била је последњи учитељ који је 
радио Основној школи у Горњем Грачацу. 
Пензионисан  је као учитељ у 
Подунавцима. Умрла је 2004. године. 

 
 

Моје село 
 

 Село моје најлепше на свету,  
       где птичице весело  
         певуше у лету. 

Осим реке бистре  
     што у шуми блиста,  
     у овом селу има кућа триста. 

Волим ово село мало,  
     то је моје родно место.  
  На детињство ме моје подсећа    

врло, врло често. 

        Николина Јоксимовић  IV5 
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   Чедомир Касалица је рођен 1919. Године у Грачацу. Основну школу је завршио у Горњем 
Грачацу  . Године 1932. уписао је гимназију у Краљеву и био први ученик  гимназије из Грачаца.  
Чедомир је 1940. год. уписао медицински факултет  у Београду, међутим, рат га је спречио да 
заврши студије. По државном налогу Чедомир Касалица наставља студије медицине у Москви 

 ( СССР) .  Након завршених студија Чедомир Касалица почиње да ради као професор и 
специјалиста кардиологије у Лењинграду ( Санкт Петербург) и тамо остаје да живи . Написао је 20 
књига из области кардиологије. 

 
Љубинко Ђуровић је рођен 1938.  године у Грачацу где је завршио основну 
школу. Нижу гимназију завршио је у Врњачкој Бањи, вишу у Краљеву. Године 
1962. магистрирао је на Машинском факултету у Београду на одсеку за 
аутоматско управљање машинама и процесима. Још као апсолвент почео је да 
ради у Првој петолетки у Трстенику. Као инжењер полиглота дао је велики 
допринос развоју пословне сарадње са великим корпорацијама у Немачкој, САД –
у и Русији. Усавршавао се у Шведској, Француској и Холандији. Године 1984. 
добио је награду за животно дело „23 мај“. За генералног директора Прве 
петолетке изабран је 1985. године. У току његовог руковођења појачани су 
производни капацитети  што је проузроковало нагли раст извоза. Пензионисан је 
са места трговинског представника у Паризу спољно – трговинског предузећа Прогрес.      
 
                     
 Љубомир  Драгањац ,  генерал – потпуковник  у пензији, рођен је 1. новембра 1943. године у 

селу Грачацу.  Основну школу је завршио  у  Горњем Грачацу (4 разреда) и Вранешима.  
Металопрерађивачку школу завршио је у Краљеву. У Загребу је завршио Војно- техничку 
академију . Произведен је у чин потпоручника 1966. године. 

       Завршио је највише војне школе које су биле услов за постављење и унапређење у  чин 
генерала. Обављао је високе војне дужности и  ванредно унапређен у чин поручника и  мајора. 
У чин генерал- мајора унапређен је 1994. године, а у чин генерал-потпуковника 1999. године. 
Пензионисан  је 2001. године. Носилац је седам високих војних и друштвених ордена. 

 
 

         Лазар Ђуровић  је рођен 1940.  године у Грачацу. Основну школу је завршио у Горњем 
Грачацу и Вранешима, нижу гимназију завршио је у Врњачкој Бањи, а војну средње -
техничку школу у Крагујевцу. Као стипендиста  Петолетке  1964.  године завршио је 
студије машинства у Београду, где је касније и магистрирао. Радни век провео је у 
Петолетки где се бавио усавршавањем пнеуматичких система, а касније као 
конструктор и опитни инжењер радио на развоју клипних компресора и пнеуматичких 
кочионих уређаја и инсталација. Као експерт за кочиони систем и добар зналац немачког 
језика провео је 6 месеци у Хановеру на специјализацији корпорације Westing- house. Био 
је на највишим функцијама Фабрике пнеуматика , а године 1982. постављен је за 
директора ООУР  увоз- извоз у Петолетка промету, где је остао до пензионисања. 

 
Мијушко Ђуровић је рођен 1922. године у Грачацу. Основну школу је завршио у Горњем Грачацу. Године 

1944.  је мобилисан у НОВ Југославије. У пролеће 1945.  је рањен и остао ратни војни инвалид са 60% губитка 
радне способности. Године 1955. дипломирао је на Правном факутету у Београду где га шаље држава. Радио је 
у секретаријату за правосуђе при влади Републике Србије, као подсекретар,  где остаје до пензионисања . 

 
Жарко Ђуровић  ( 1932- 1979) је рођен  у Грачацу. Завршио је студије медицине, а после специјализације постао 

специјалиста за кожне и венеричне болести. Његово име помиње се у периоду епидемије вариола вера. 
 
Бранко Ђуровић, брат Жарка Ђуровића , био је специјалиста неуропсихијатрије у Београду. 
 
                                                                                                            Директор школе Радован Стаменчић
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   Екипа девојчица у малом  фудбалу  по други пут за 
редом  се пласирала  на Републичко такмичење које је 
одржано у Пироту 11.  и  12.  маја  2018.  године  . Пут 
до Републичког такмичења није био нимало лак.  
Наше девојке су се кроз освојено 1.  место на 
општинском такмичењу, затим 1.  место на окружном 
такмичењу  и  1.  место на међуокружном такмичењу 
пласирале на Републичко такмичење међу 8 најбољих 
екипа из целе Србије  где су заузеле 5.  место што 
представља историјски успех за нашу школу. Састав 
екипе : Анђела Радовић(капитен), Сара Мутавџић, 
Тијана Максимовић, Јована Цветковић, Јелена 
Јевтовић, Кристина Петршиновић, Софија Мутавџић, 
Слађана Думановић, Јелена Брлов-Вукадиновић и Милица Бошковић. 

        
 
Ученица Марија Васовић се  по пети пут за 
редом пласирала на Републичко такмичење у 
пливању које је одржано у Крагујевцу 15. 11. 
2017.  године.  Освојила је 6. место у 
дисциплини прсно на 50 метара .  За нашу 
школу ово  представља велики успех. 
Надамо се да ће у годинама које долазе 
 успеси наших спортиста бити још бољи. 
        Спортски поздрав . 
                      Наставник физичког 
                       Срђан Чеперковић 
 
                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                     Село 
 

Село као село,  
велико или мало, 

        увек је за забаву знало. 
Село красе девојке и младићи, 
        у селу се гаје пилићи. 

 
     У селу има ливада и шума, 
     А она је пуна дрвећа и жбуња. 
       Иза жбуна ловац вреба, 
       један лисац њему треба. 
  Деца у селу забавна су и јака, 
  Зато што је ту њихова бака 

 
       У селу има пуно дрва, 
    Теодора је моја љубав прва. 
     Кућа ми је велика и бела, 
     Ништа лепше од мог села. 

Павле Аџић  IV5 

                                                   У цркви 

     Цркве су  заједно са манастирима центри духовности и светосавља. 

     За време великих празнника као што су Божић и Ускрс, крсне славе 
и недељне литургије  у  цркви се окупљају људи. За мене је одлазак у 
цркву веома битан чин.  Док слушам литургију, посматрам прелепе 
фреске и иконе.  Највише волим да идем у цркву када сечемо славски 
колач. На дан Светог  Саве у нашој цркви се окупљају деца која 
рецитују пригодне светосавске песме, а онда добијају пакетиће. 
Свештеници који служе литургије посебно улепшавају црквене 
празнике. Свештеник Милан је веома добар и увек изађе у сусрет 
свакој породици.   

 Када се вратим из цркве осећам духовну благост и просвећење.  

                                                                          Ана Станковић  VII/ 2 

‐Данило, шта је завичај?-  
пита наставник историје.  
-Завичај је  кафана  где 
једемо ћевапе, наставниче. 
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             Шта за мене значи фудбал   
                        

           Кажу да је фудбал најбоља споредна ствар 
на свету. Греше. Мени је фудбал главна ствар. 

          Фудбал сам заволела захваљујући мом брату. 
Он је почео да тренира са четири године. Гледајћи 
њега како ужива док трчи за лоптом, пожелела 
сам да и ја крочим на зелени тепих звани терен. 
Жеља ми се остварила. Док играм фудбал, желим 
да доминирам на терену. Замишљам како играм у 
неком славном клубу. Жеља ми је да заиграм за 
репрезентацију. Радујем се сваком свом голу. Не 
пропуштам нити једну утакмицу. Уживам док 
гледам утакмице, а још више када сам на терену. 
Пресрећна сам када имам лопту пред ногама. 
Можда фудбал није женска игра, али мене чини 
срећном. 

             Фудбал је мој живот.                       Јана    

 

   Општинско  такмичење у одбојци   одржано је 7.  марта  
2019. у нашој школи у Средњем Грачацу. Такмичиле су се 
женске и мушке екипе из основних школа „Младост“ из 
Врњаца, „Попински борци“ из Врњачке Бање, „Бане 
Миленковић“ из Новог Села  и „Бранко Радичевић“ из 
Вранеша. Одбојкаши и одбојкашице наше школе су на овом 
такмичењу освојили прво место. 

   Ђаком спортистом генерације за школску 2017/ 2018. годину проглашена је 
ученица Анђела Радовић. 

 Анђела Радовић је била капитен женске екипе у малом фудбалу. Најбољи играч 
екипе која се две године за редом пласирала на републичко такмичење међу осам 
најбољих екипа из целе Србије. Анђела тренира фудбал од своје четрнаесте године у 
фудбалском клубу Напредак из Крушевца. Памтимо је као одличног ђака. Тежила је 
увек ка бољим резултатима. Упорност ју је водила ка остварењу жеља. Сада  је ђак 
првог разреда трговинско –економске школе, а фудбал је и даље њена велика љубав.  

Љубав  према Партизану 
 

     Волим те сваки пут кад 
           склопим очи, 
      певам ти и кад знам да 
           нећеш  проћи. 

 
   Где год био грми твоје име, 
   Партизане , не заборави  ме. 
 
      Тебе волим , Партизане,  
       ти си моја срећа сва . 
       На Месецу да играш, 
       Чак и ту ћу поћи ја.  

 
Петар  Муавџић  V/ 3 
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    Дана 27. јануара 2019. године у Храму Светог 
Саве у Грачацу обележена је школска слава 
Свети Сава као и осам векова постојања 
храма.  У раним јутарњим часовима пресечени 
су колачи из свих школских места и  
освештано жито уз молитву и благослов оца 
Милана.  После свечане литургије којој су 
присуствовали ученици и наставници ОШ 
Бранко Радичевић, велики број мештана и 
гостију, ученици су нас рецитацијама 
подсетили на живот и рад Светога Саве као и 
на његов велики значај за српски народ. 
Традиционално су ученици награђени 
књигама и пакетићима. 
Ученици петог разреда из Подунаваца  су уз 
помоћ својих бака и мама припрмили 
послужење за све присутне. 

На ништа мање свечан начин, у школи у 
Отроцима, Савиндан је обележен сечењем 

колача и пригодном приредбом посвећеној 
животу и делу нашег великог просветитеља, 
а коју су, са својим ученицима, припремили 
учитељи Сузана и Војислав Коматина. 
Свечаном обележавању овог важног дана 
присуствовао је велики број родитеља и 
мештана Отрока. 

 

                                   Свети Сава 
 

             Круну царску презрео је, 
             Одбацио власт и престо 
               И у цркви пронашао 
            Својој души право место. 
 
                 По свету ишао је,  
           Проповедао православну веру ,                                                                              
                говорио : „ Молите се, 
                у  невољи и весељу “ . 
 
               Традиција остала је , 
               Манастири и светиње , 
               Велико богаство то је 
               Што се воли и  помиње. 
                                                                              

                     Светосавље , љубав , вера и нада, 
               Светог  Саве сећамо се 
               Кроз векове,  а и сада. 
 
               Александра Радуловић  VIII/ 3 
                           

                                                                            

                                               
   
  Свети Сава је установљен за школску 
славу 1840. године, на предлог Атанасија 
Николића , ректора Лицеја у Крагујевцу. 
Прича о Светом Сави је најдужа прича 
коју прича српски народ,  а која никад не 
досади. Сава је одредио језик којим 
говоримо и писмо којим пишемо. Свети 
Сава је био први српски просветитељ и 
зачетник српске средњовековне 
књижевности. Сматра се заштитником 
просветних установа. 
 

                                        Проф.  Далиборка Бажалац
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    На традиционалној Светосавској 
академији која је одржана 27. jануара 
2019. у Врњачкој Бањи, награђени су 
ученици који у претходној школској 
години остварили запажене резултате на 
регионалним и републичким 
такмичењима. 

                                 

У пригодном програму који су 
припремили ученици основних и средњих 
школа са територије наше општине, 
учествовале су и ученице наше школе 
Марија Васовић, Сара Драгањац, Анита 
Елдић и Миљана Ћилерџић рециталом 
„Четири бисера Србије“. Домаћин 
овогодишње  Светосавске академије била 
је Основна школа Попински борци из 
Врњачке Бање.                                             Д.Б. 

 

    
            

 

 

  

  

У пратњи наставница српског језика, Мирјане 
Дугалић и Далиборке Бажалац, ученице наше 
школе Теодора Ивановић, Милица Лекић и 
Нина Начић узеле су учешће у Светосавском 
квизу у оквиру Светосавских дана које 
традиционално организује Друштво за српски 
језик и књижевност из Краљева. Квиз је одржан 
26. 1. 2019. у Основној школи IV краљевачки 
батаљон  y Краљеву. 

  

  
У организацији Школске библиотеке, по други 

пут у нашој школи, одржан је квиз знања за 
ученике четвртог разреда „Живот и дело 

Светог Саве“.  У квизу су учествовала по два 
ученика из сваког одељења четвртог 
разреда.  Сви такмичари су се одлично 

припремили, а титулу најбољег ове године 
однели су ученици IV 1 Софија Гочанин и 
Андрија Лазовић, учитељице Биљане 
Митровић. Похваљени су сви учесници 
квиза, а главна награда за овогодишње 

победнике био је пакет са слаткишима.  Квиз 
су водиле ученице Невена Веселић из VIII 1 и 

Невена Барлов Вукадиновић из VII1. 
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                                                  Један је Нушић 

 

             -Живела епидемија! –узвикнуо сам ја када сам стигао кући и бацио књиге увис 

                 тако високо да су удариле у плафон, а расуто лишће као снег засуло целу собу. 

- Де, шта ти је?-пита ме мајка. 

- Немамо школе због епидемије? 

- Каква ти је то епидемија? 

- Па епидемија, знаш ваљда шта је епидемија? 

- Не знам- вели мајка- реци ми па ћу знати. 

- Не знам ни ја , али не морам ни знати,главно је да због ње нема школе! 

                                                                           ХАЈДУЦИ, Бранислав Нушић 

[Type a quote from th     
Пe d of an interesting point. You can position the 

text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools 
taПиппппппппb to change the formatting of th 

                                                                                          
 
- Шта је глаголски вид, Давиде? 

- Кад  глаголи добро виде .    

 

- Петре, како се зове жена која ради 
у апотеци? 

- Јасмина, наставнице. 
 
 

 
 

 
 

- Да ли сте слушали Моцарта? –
пита наставница музичког. 

- Не, - одговарају ученици.   

- Лепо, а за Мају Беровић имате 
времена! 

 

  -Како се назива промена именица 
по падежима? 

-Декларација!  

-Како се назива прошло време, Лука? 

- Хладно време.  Стигли су топли дани! 

- Лазаре, да ли си прочитао лектиру Орлови рано лете?  

- Нисам, наставнице. Одлетели су пре него што сам ушао у 
библиотеку. Био је отворен прозор. 

 

- Шта је матура? 
- Матура је када се купују нова одела.  
                                             Петар 

 -Где се налазе градови без зграда, 
шуме без дрвећа и мора без воде? 

  - На географској карти, - кажу 
петаци . 
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                   Моја мама 

      Црте лица дивне жене, 

         Бисер су очи њене. 

                                                                  

         Мене моја мама пази, 

         Мене моја мама мази. 

         Свако прича бајке, 

  А најлепше су бајке моје мајке. 

     Да ме угреје кад је хладно, 

  Топле загрљаје увек да ми да, 

Због тога волим је одавде до неба.     

                    Милица Лекић  VI/3         

                                      Мајка 

                         Највише волим своју мајку, 

                                 То нек свако зна, 

                       Она је моја непоразива царица. 

 

                             Мајка, тебе волим ја,  

                       Јер си ти моја звезда водиља. 

 

                             Да није било тебе ,  

                             Не бих постојао ни ја, 

                      И зато ти хвала, мајко моја драга. 

                                        Миодраг Ћилерџић VI/3 

                 Песмица о мајци 

Само ће те мајка  

кад трпих хладноћу, 

Загрлити чврсто и покривати ноћу. 

Само мајка има, чува га за тебе, 

Срце много веће и од саме себе, 

И само ће мајка отићи до неба, 

На тепсији сунца да испече хлеба. 

                     Сара Драгањац  VI/ 3 

      Супер мама 
 
Моја мама је супер жена 

  Ту не постоји дилема. 
Јача је од Бетмена и Супермена, 
Ма никог јачег од ње нема. 
Од ње нема боље куварице, 
Прави најбоње пљескавице, 
Укусне да полижеш прсте. 
Ујутру рано, сваког дана, 
На посао одлази моја мама, 
Дотерана, права је дама, 
Лепа је као глумица из романа. 
 
           Катарина Главчић   V/ 3 

Мама и ја 
 

И кад сунце сија 
И кад пада тама 
За мене се брине  
Моја драга мама. 
За мене је она све, 
Радост моја сва 
И нико је не воли  
Тако као ја. 
Чујте сада сви 
Што цео свет зна , 
Да једно смо срце  
     Мама и ја. 
                 
       Данило  Начић  V/ 3 

          Осми март 

Драга мама, данас је твој  дан, 

И зато желим да ти поклон дам.                    
Купићу ти неко лепо цвеће 

Да ти лице заблиста од среће. 

 Загрљај и пољубац ћу да ти дам, 

  јер желим да ти овај  дан  

             буде посебан. 

Нaјдража мама , срећан Осми март. 

                  Јован Ђуровић VI/3 
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Образовање , то је оно што остане након што 
заборавите све што сте учили у школи. 
                                            Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Писмени задатак 
 

Нико не зна за моје муке, 

отишао бих у хајдуке. 

Кад задатак ја не схватим, 

не смем кући да се вратим. 

У глави ми Ајфон седам, 

пред задатком ја се не дам, 

ту сабери , ту помножи, 

никако да се решење сложи. 

Овде лајк, овде шер, 

математика баш  није фер. 

Познат ми је тај разломак, 

прорадио је мој мозак. 

Све решио ја сам сам, 

може лајк на Инстаграм.    

         Миодраг Ћилерџић   VI/ 3 

             Растанак 
 

           Седим у дворишту. 
   Док ме окружује зелена травица, 
сећам се својих другова и другарица. 

 
     Сећам се били смо стидни 
     када смо се први пут срели, 
     иако туђи, опет смо се заволели . 

 
     Заволели смо школу, књиге 
           и школске клупе 
   из којих смо правили несташлуке. 
   И тако година по година прође 
   и час растанка нашег дође. 
 
    Осам година смо заједно били 
        ђачку љубав проводили ,  
     часови су нам брзо пролазили , 
       а наставници према нама 
        понекад нереални били. 

 
     Школског звона чује се глас , 
     Еј, другови, у овој школи више 
                неће бити нас  . 

 
    Александра  Радуловић VIII/ 3 

  

        Химна разреда 
 

  Теодора тако фина, 
  Прави је украс нашег тима. 
  Марици је уредност друго име, 
  Андреју је необично презиме 
  Александра слатка и мила. 
Осмехом својим све нас је купила. 
  Софија је гурман прави, 
  Али понекад дави. 
  Ивона савршено имитира, 
  Али понекад  страшно иритира. 
  Ђорђе је фудбалер и добар ђак, 
  Не зауставља га ни мрак. 
  Тијана помало лаже, 
  Са Марицом се једино слаже. 
  На крају Андрија  
  брбљивко прави, 
учитељицу стално дави. 
                         
                   Андрија Лазовић    IV/ 1 
                  
 

                Пахуље 

Кад са неба пахуљице падну 

на радосна дечија лица, 

засија њихова зимска капица. 

Кад се брег забели 

мени се срце развесели. 

Тада и птице на грани 

Знају да су дошли зимски дани. 

  Александра Сеизовић      VI/ 3 

Тршава девојчица 
 
Има једна тршава девојчица, 
Девојчица веселога лица, 
Њен осмех блиста као искрица, 
Мале рупице на образима,  
Красе њено лице, 
Њена коса сјајна, 
Говори да је бајна. 
Локна за локном се ниже, 
Једна другој све ближе. 
Таква сам вам ја , 
Због локни јединствена. 
 
            Марија Аћимовић  III/ 3 

Нема горих људи од оних који се 
противе просвећењу и образовању 
народа. 

   Такви, да могу , и сунце би угасили. 
                  Доситеј Обрадовић 

 
Знање је моћ. 
           Fransis Bejkon 
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     Међународни дан писмености 
(International   Literacy Day) 
УНЕСKО-ова је иницијатива 
и дан који  се свуда у свету 
обележава 8. септембра 
почевши од 1966. године. 

Тим поводом, у 
организацији школске 
библиотеке, реализована је креативна 
радионица у школи, у Вранешима. У оквиру 
радионице ученицима је представљена 
презентација о проблему неписмености, који 
још постоји у већем делу света, али и код 
нас.  Ученици школе су радили на изради 

плаката који се односе на врсте писмености, 
правилну употребу великог слова, све чешћу 
употребу скраћеница у модерној 
комуникацији младих на друштвеним 
мрежама и језиче недоумице  које сви 
понекад имамо. У току радионице настала је 
и песма о српском језику, као најлепшем на 
свету. 

Радионицу су реализовале наставнице 
разредне наставе  Зорица Тамбурић и 
Биљана Митровић, наставница српског 
језика Мирјана Дугалић, Јасна Јеротијевић, 
наставник енглеског језика и Марина 
Миодраговић, библиотекар. 

 
Поводом Међународног дана писмености ученици из школе у  Подунавцима  делили су 

летке са најчешћим правописним грешкама и њиховим исправкама. У холу школе постављен је 
билборд, рад ученика, који се односи на правописна правила. 

                               
    Манифестација Дечија недеља се одржава 
сваке године у  октобру месецу, са циљем 

скретања пажње јавности на децу и младе, на 
дете као носиоца права, на потребе сваког 
детета у породици и  друштву,  на њихово 
право да одрастају у што бољим условима. 
Тема Дечије недеље бола је МОЈЕ ЈЕ ПРАВО 

ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И 
ЗДРАВО – за одрастање без 
насиља,  a   обележавала се од 
1. до 7. октобра 2018. године. 
Тим поводом, манифестација је  у нашој 

школи обележена у свим школским местима, 
низом активности.                                  

М.М.  

                                                

 
 

 
 

 

                  Љубав 
 

Љубав се рађа 
У свакоме бићу, 
О школи,филму 
Или о дечкићу. 

 
Светиљке сјаје, 

Љубав вечно у свима остаје. 
Била велика или мала 

У срцу се увек задржала. 
 

Ми волимо љубав, 
А и љубав воли нас. 
Хајмо сви ЉУБАВ 

На сав глас! 
 

                                              
Миљана Ћилерџић   V/ 3  

 

                 КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА 
 
  
 Ученице Јана Драгаљњац , Николина Касалица, Јана 
Петрашиновић и Тамара Терзић су оствариле пласман у финале 
дечијег међународног вфестивала Креативна чаролија у Бањи 
Врујци.  Тема конкурса била је  За снове , моје границе не 
постоје. Текст песме написала је наставница Мирјана Дугалић, 
док је музику компоновала наставница музичког Ивана 
Обрадовић у аранжману Иване Лекић. Међу 4000 радова наша  
композиција је међу 9 најбољих. 
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                                           Екскурзија ученика седмог и осмог разреда 

     Дана 4. и 5. октобра реализована је 
екскурзија за ученике 7. и 8. разреда на 
релацији Вранеши-Бранковина-Ваљево-Бајина 
Башта-Тара-Kадињача- 
Вранеши са ноћењем у 
хотелу Дрина у Бајиној 
Башти. 
Пут Бајине Баште кренуло је 
97 ученика, одељењске 
старешине, директор школе, 
два водича и доктор. 
Екскурзија је протекла без 
проблема а ученици су 
посетили гроб и музеј Десанке Максимовић,  
стару и нову школу и цркву у Бранковини. 

Даљи пут води до Ваљева. Ученици су шетали 
Тешњаром, посетили Муселимов конак, 
обишли споменик војводе Мишића, посетили 

Народни музеј у Ваљеву посвећен 
Илији Бирчанину  и споменик 
Десанки Максимовић у центру 
Ваљева. После ноћења и доручка у 
хотелу Дрина у Бајиној Басти, 
ученици су обишли хидроелектрану 
на језеру Перућац а након тога  
посетили Национални парк Тара и 
уживали посматрајући водопад реке 
Врело. После обиласка манастира 

Рача и чувене ризнице, ученици су посетили 
спомен комплексу Kадињача. 

 
Десанка Максимовић је била 

професор 
књижевности и члан 
Српске академије 
наука. Једна је од 

најпознатијих 
песникиња српске 
књижевности. Писала 
је песме и приче за 

децу и одрсле. Рођена је у селу Рабровица 
код Ваљева. Њена најпознатија песма 
инспирисана је истинитим догађајем, 
злочином који су извршиле окупаторске 

снаге над српским становништвом. У 
једном дану страдалло је много цивила, 

међу којима су 
били и ђаци. Био 
је то један од 
највећих злочина 
у Другом 
светском рату 
који је и тема 
Крваве бајке . 
Десанка је умрла 
1993. године у 
Београду. 

 
 

 
                                                                            ЗИМСКА БАЈКА 
 

      Једне снежне ноћи шума се пробудила. Једна јела у хаљини је рекла: 
,, Другари, хајде да се играмо! “   
       Остало дрвеће је весело прихватило. Сви су кренули на један леп  пропланак прекривен снегом. Тамо 

су пробудили једног Снешка Белића којег су деца направила. Весело је скочио и гађао их  грудвама. 
          Тада се појавило једно мече. Пробудила га је необична граја. Придружило им се . Забављали су се  

целе нођи . Када је мече пжелело да иде кући, није знало куд. 
Ниједна јела ни бор нису били на свом месту. На пропланку никога није било. Неутешно је плакало. 
           Одједном,  шума је опет изгледала исто , а борови и јеле су дремали 
под снегом. 
                    Мече се вратило кући да настави зимски сан, а Снешко Белић је остао на пропланку да чека 

децу.                                                                                                 
                                                                                                                                     Андреј   Миковић   II/3 
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Зато што те  се   плашим 

   Дана 2. новембра 2018. године у школи у Средњем Грачацу ученици и наставници старијих разреда погледали су 
интерактивну представу „Зато што те се плашим“ на тему вршњачког насиља. 

Циљ ове интерактивне представе јесте подизање свести код деце о све учесталој појави насиља у адолесцентском 
добу и отворено указивање на последице које произилазе из насилних 
ситуација. Програм је био подељен у три целине. Први део програма чинила је 
представа, под истим називом, која даје приказ добрих и лоших модела 
понашања, учећи младе људе да једино право решење проблема здрава 
комуникација.  Порука упућена кроз текст представе младима, који 
покушавају да нађу себе, јесте да је израз у грађењу сопственог става,  а не у 
прихватању свега што околина намеће.  
У трећем делу програма деца су својим идејама глумцима сугерисала како да 
реше одређене конфликте из представе, што је глумачка екипа одмах 
дочаравала на сцени. На тај начин покушано је да се деци на њима 
приступачан, прихватљив и интересантан начин прикаже како да решавају 

проблеме и избегну сукобе у свакодневном животу. Главну улогу игра Иван Јевтовић, Милена Николић и Дејан 
Јанчанин. 

  Ова представа препоручена је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства 
унутрашњих послова и Сталне конференције градова и општина. 

 

Иван Јевтовић је српски 
глумац, режисер и рок 
музичар. Рођен је у Београду 
1972. године. Син је 
професора др Владимира 
Јевтовића, глумца и 

професора на Факултету драмских уметности. 
Иван је завршио Прву београдску гимназију, а 
затим дипломирао глуму као најбољи студент.  
Узео је главне улоге у бројним серијама и 
филмовима, а ових дана га можемо видети на 
малим екранима у серији Ургентни центар.

  

 

                                                                                                          
                                                                                              
           

                                                             

 
 
 
 
 
                  

                                 Мој брат 
 

Мој брат се зове Мики 
и враголан је он велики. 
Од мене је мало млађи, 
али ја сам ипак слађи. 
Волимо га сви у кући 

Али  га некад морам тући. 
Ја сам ипак хтео сестру 
Ал*  ми мама роди брата, 
он је мени све на свету 
волимо га ја и тата. 

 
      Урош Милетић   

     Љубавна песма 
 

Љубав је шала, 
Љубав је моћ. 

Ко не зна за љубав, 
Не зна шта је срећа, 
А срећа су ока два 
Која волим ја. 

 
Љубав је лепа, 
Када је права, 

Али понекад од ње 
Заболи глава. 

 
Стефан Милосављевић      

V/ 3 
 

            Њушкица  
                                                         

Има неко ко ме чека               
                                                          

кад се вратим  издалека . 
                                                          

Кад на врата уђем  ја, 
                                                         

видим та два ока округла. 
                                                         

Тад је моја срећа велика, 
                                                          

јер то је моја пуфна  
                                                         

њушкаста. 
 
                     Анита Елдић V/ 3 
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     У част рођендана великог дечијег песника 
Душка Радовића у школској библиотеци у 
Вранешима одржана је радионица „Славимо 
Душков рођендан“. У радионици  су учествовали 
ученици четвртог разреда са учитељицом 
Биљаном Митровић.  Уз помоћ библиотекарке и 
учитељице  ученици су  направили  јелку и 
украсили је округлим украсима на којима су 
исписали најзанимљивије и најдуховитије 
песникове афоризме. 

     На самој јелци исписали стихове песме „Први јануар“- Душкове жеље поводом Нове године. 

   Након радионице ученици су у ходнику школе својим другарима млађих разреда причали 
о Душку Радовићу и рецитовали стихове  које је песник са много  маште и хумора написао 
управо за њих.    

 

 

 
Душко Радовић је рођен у Нишу. Његов отац био је 

машиновођа из Чачка , мајка Софија била је из Ниша. Душко 
Радовић је био уредник Програма за децу Радио Београд и 

Програма за децу  Телевизије Београд. Био је и уредник листа 
Полетарац. Емисијом  Београде, добро јутро, која је почела 
са емитовањем јула 1975. године на таласима радија Студио 
Б, Душко Радовић је сваког јутра будио  Београђане својим 
афоризмима. Његове песме постале су хитови које је изводио 

дечији хор Колибри. Био је љубитељ фудбала и ватрени 
навијач Партизана. 

 
 Ако се плашите одговора, не постављајте питања. 

Није свако знање лепше од незнања. 
 Наше мало може бити много за  оне који немају ни 

мало. 
 Неко је таман јутрос хтео да учи.  Дошло му, 

решио је, али не може, мора у школу.  
 Ако неког заиста искрено волите , оставите га на 

миру. То је највише што можете учинити за 
вољену особу. 

                                                                                                   Душко Радовић , Радио Београд 
 

  Желим да вам деца буду боља од вас, да се ви више хвалите њима него они вама.   
                                                                                                                                      Д. Р.  

    Желимо вам да будете потребнији другима него они вама.     
                                                                                          Душко Радовић       

                         Речник 
АФОРИЗАМ:  термин који се 
користи за сажето описивање  
чињеница  које даје дубоку и 
општеважећу мисао.  Афоризам је 
модерна верзија пословице. 
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            Ружно паче 
 

      Ружно паче било мало, 
     Из јајета је испало. 
    Говорили су му ружан си ти, 
     Рекли су му то баш сви. 
      
     Паче је било тужно 
     И јако, јако ружно.  
     Чикали су га и кљуцали, 
     И перије му разбуцали. 
 
    Побеже оно брже, 
    Јер и коњ на њега  
     Поче да рже. 
 
     Загледа се у бару, 
     Помисли на мајку Мару. 
     Опорави га дека 
     И то без лека. 
      
    Угледао је лепе птице, 
    Помислио да су убице. 
    Видео у води одраз лица, 
    Задовољан је био  
    И лице више није крио. 
                    Андреј Куч   IV / 1 
    

Зима  
Зима је дошла , 
Цвећа више нема. 
Краљица Зима 
 хладноћу спрема. 
    
Пада снег, пахуље лете, 
Зато је срећно свако дете. 
Не постоји дете  
које не воли снег. 
Свакога дана пун је брег. 
 
Деца воле зиму, 
Воле и одрасли, 
Љубав према зими, 
Нису никад прерасли. 
           Сара 
        Вукомановић  II/ 1 

Моја мајка 
 

Мајка је жена која све разуме, 
А рећи не, она не уме. 
 
Са мајком је живот  
као најлепша бајка, 
баш зато сам срећна  
што је моја мајка. 
 
Мајка је неко  
Што те кад паднеш подигне, 
А за тебе је спремна  
и живот да жртвује. 
 
 Мајка је за мене 
 као најлепши цвет у башти 
 који никада неће престати расти.  
 
Мајка би живот за мене дала 
И због тога велико јој хвала.  
 
       Исидора Вукомановић V/ 1 

       Ружно паче 
 
Излегло се једно ружно паче, 

      Ни од кога није било јаче. 
      Паче беше веома тужно, 
      Сви су му говорили да је ружно. 
 
      Шутнула га газдарица, 
      Чак и њена другарица. 
      Не беше му свеједно, 
      Оде у бару усамљено и бедно. 
 
      У барицу само скочи, 
      Уплакане бејаху његове очи. 
      Одмрзне га деда, 
      Са мало пчелињег меда. 
 
      У лепу бару се врати, 
      До белих лабудова сврати. 
      У водено огледало гледа, 
     Диви му се и стари деда. 
     Никада није сањало о својој срећи, 
     Да ће као бели лабуд побећи.  

 
       Марица Бошковић  IV/ 1 
 

   Љубавна  песмица 
 

  Љубав је тајна слатка, 
 Али може бити кратка. 
Љубав доживотно спаја, 
Њу је теко наћи, 
То је љубав према браћи. 
 
Та љубав у срцу пламти, 
Целог живота она се памти. 
 
Као што каже прича стара, 
Најлепша је љубав браће и сестара. 
Таква је и љубав према мами и тати, 
Јер за своју децу и живот ће дати. 
 
                         Тијана Пандрц  V/ 3 

Шума ми рече 
 

Шума ми рече не мази то мече, 
На медведе је хајка, 
Сакриј се брзо ту му је мајка.  
 

             Много се плашим  
             не могу да дишем, 
             Хајде мечко бежи,  
             мора да пишем.  
 
Чекам шта ће даље да буде, 
 ко створи овако зле људе. 
Мечка крену, али згази на кљусу, 
Јој, не желим да заврши у циркусу. 
 
                    Игор Јовановић  VI / 3 
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           Свет је велики. Простире се на седам континената.  Неки од нас никада не отпутују  у другу 
државу, а камоли на други континент. Па ипак, сада постоји интернет и прилика да научимо више једни о 

другима и срушимо предрасуде о 
другим нацијама и народима.  
Ученици VII2 наше школе су имали 
прилику  да у оквиру пројекта ,,Чаробна 
интеркултурална мрежа пријатељства“ 
нешто науче о другим народима, 
њиховим земљама и културама. 
Координатор пројекта била је 
наставница енглеског језика Јелена 
Мајкић, а подршку су пружили и наставница  грађанског васпитања 

Александра Гллавчић, наставница музичке културе Ивана Обрадовић и наставник информатике Срећко 
Ваљар.  

У школском месту Грачац је одржано занимљиво предавање о Египту. 
Правили смо мумије, пирамиде, исписивали разне речи на арапском  и ђускали уз  
песму Walk like an Egyptian. Заједно са нашим мамама и бакама  спремили смо  
посластице из различитих земаља света. Имали смо и гошће са Филипина, Шанел 
Кићин  и Jeanjo Ђукић,  које су нам приближиле кухињу своје земље  и спремиле 
неке од филипинских специјалитета. 
                                                                                       Проф. Јелена Мајкић                 

                                                                                                                  

Ако желиш имати пријатеља , мораш бити пријатељ.

 

                                                 То је право пријатељство 
     Када сам била млађа,  нисам разумела реч пријатељство.  Одрастањем   све више схватам шта 
пријатељство значи.  
    Прва пријатељства стичемо првим корацима у школи. Ја још увек откривам какво пријатељство може 
бити. Волела бих да имам пуно пријатеља и да наше пријатељство буде искрено. Увек пружим помоћ 
својим пријатељима када им је то потребно.  Волела бих да имам другарицу којој могу поверити  тајну 
коју ће она сачувати за себе.   
    Право пријатељство је када си ту за пријатеља  и у добру и у злу.  
                                                                                                                       Марија Аћимовић   III/ 1 

																																																												Пријатељство	
	Свима	нама	је	потребан	неко	с	ким	ћемо	делити	добро	и	зло.	Тај	неко	зове	се	пријатељ.	

						Прави	пријатељ	је	ту	за	тебе	и	у	срећи	и	у	несрећи.		На	њега	се	увек	можеш	ослонити.	
За	њега	знамо	да	нам	никада	неће	окренути	леђа	и	изневерити	нас.	Пријатељство	је	
као	звезда	која	нас	краси	и	треба	је	чувати	да	се	не	угаси.		
											Богатство	је	имати	правог	пријатеља.	
																																																																																																												Алекса	Шмигић		III/	1	
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Пролеће 
 

Да зелени почела је трава, 
мали јежић  још под лишћем спава. 

А и меда у јазбини дрема, 
Није свестан ста му се спрема. 
Долетеле птичице на гране, 
разгледају да пронађу хране. 
Радују се да им гране сунце, 
да саграде гнезда за младунце. 
Обасјало сунце на ливади, 
свако жури  нешто да уради. 

Сваког  јутра  све раније  сване, 
природа  нам продужила дане. 
Сад све расте и све цвета, 
биће  тако све до лета. 

                                 
                                 Лана Миличић II/1 
 

                                                                
Стиже нам пролеће  
 

              Стиже нам пролеће, 
              У нов живот се креће! 
              Олистава нам дрвеће, 
              Ближи нам се пролеће. 
 
               Птице селице на пут крећу 

   Да се заједно са нама радују пролећу. 
Пчелице вреднице спремају се за лет 
Да радосно лете са  цвета на цвет . 

 
Цветови своје мирисне пупољке спремају, 

         А ливаде зелене тепихе распремају 
Стиже нам пролеће 
Нов живот креће. 
                      
                 Сенка Петровић III/1 
                                                                

 

Пролеће 
 
        Сунце нам се с неба смеши, 
           Хоће зиме да се реши! 

 
   Пролеће нам стиже са свих страна, 
           Зелена је свака грана. 

 
         Све се буди,све мирише, 
       Са пролећем се лакше дише! 

 
  Димитрије Дашић II/ 1 

    
   

                                                          
Пролеће  

 
                На крилима поветарца 
                и овог марта пролеће 
                у моје село долеће. 
 
               Љуљају се беле брезе ,   
                славуј своју песму везе .                           

С каменчића на каменче                           
                поред луга поток тече. 
 
                Носи мирис маховине 
                 док путује са планине. 
                Природа се из сна буди, 
                Сунце родна поља љуби.    
 
                 Пропланцима изнад села,   
                 Размилила стада бела. 
                 Куд погледаш ко у рају. 

           Пролеће у мом крају . 
                                                                     

Наталија Чкребо  III/ 1      

 

              Пролеће 
                           

       Коначно су прошли 
       Хладни зимски дани 

  И дошли сунцем обасјаним. 
                                        

  У пролеће цбркут птица      
   Насмеје дечија лица. 

        У пролећу цветају руже 
        И мали пуж пуже. 
 
     Ја на пролеће често певам, 
Са другарима нову игру спремам. 

                                      
       Мој брат травом трчи, 
        А деда њиве крчи. 
      Другари, пролеће  је закон 
      Зато му дајмо наклон! 

                                                      
Сара Сеизовић   II/ 1 

 

                Поточић 

     Воћњаком и баштом  

     тече поток плави, 

а рибица рече да се поток  плави. 

     Кроз потоке и ливаде 

     тече поток плави 

који је роди  стално у глави. 

Свану јутро сунчано, обасја поточић, 

 Засија у њему сребрни каменчић. 

      Сунце сија и рода му рече: 

       „Огледаћу се  у  потоку  

           док не дође вече.“ 

                    Зарић Николина VI/ 3          
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  Значај књиге и читања спознајемо 
целог живота. Сиромашан човек је 
човек који није прочитао ни једну 
књигу.  
  Ђаци прваци су наша будућност.  Они 
се радују поласку у школу и првом 
сусрету са књигама. Њихово ново 
искуство је посета библиотеци. 
Ученици првог разреда су са својим 
учитељем први пут посетили библиотеку и добили чланске карте. 

                   Најмлађи ликовни уметници 

									Саманта Урошевић  III/ 4    

    Драган Урoшевић III/ 4                   Милица  Недовић  I/  3                   
Теодора	Ђорђевић		I/	3																	

                                                          
 
																																																																																																																														
                                                          
 
 
 
 
 

 
 

Библија		је	прва	штампана	књига.		Штампана	је	
у	немачком	граду	Мајнцу	,	1455.	године	,	на	покретној	
штампарској	машини	.		Прву	књигу	штампао	је	
Гутемберг.	

Библија	је	најчитанија	књига	на	свету.		
Преведена	је	на		2200	језика	и	дијалеката.	

                                                             Изненадни сусрет 
 

    Изгледа да ова киша неће стати. Идем ја полако. Друштво, не заборавите за данас. Да,  данас је мој рођендан.  
   Враћам се из школе. Кишобран у једној, поклони у другој руци. Срећна сам, али део мога срца није испуњен, онај 
највећи. Тај део припада мојој сестри. Фали ми све више. Моја размишљања прекинуо је одраз неке девојке. Био ми 
је познат. Из даљине нисам је могла препознати. Носила је јакну која је била иста као моја. Сањам ли? Не! Потрчала 
сам тако да ме ни киша није могла зауставити. Загрлила сам је снажно пожелевши да више никада не оде. Никада 
нисам била срећнија. Суза сузу стиже. Прелепо изненађење за које само ја нисам знала,  јер је било изненађење. Она 
је била ту крај мене, моја сестра, део мог срца.  
             У брду поклона, најлепши поклон била је она, моја сестра.  
                                                                                                                                        Мартина Бутачевић VII/ 3 
                                                                                                                         



МОЈА	ШКОЛА	
 

19 
 

 
 

           
 

        У свету и Србији 16. новембра обележава се Међународни дан толеранције који је установљен ради истицања 
потребе за толеранцијом у друштву и указивања на негативне ефекте нетолеранције. Тим поводом је у Врњачкој 
Бањи одржана трибина са темом Дискриминација у Србији којој су присуствовали  ученици наше школе у 
пратњи  наставника и  психолога школе. 

         На трибини је истакнуто  да се дискриминација  појављује све више у свету кроз све видове живота, а Србија 
по том питању, на жалост, не заостаје. Наш задатак  је  да се боримо и укажемо на проблеме у времену у којем 
живимо. 

            Дискримаинација може да се јави било где и било када, може бити намерна или ненамерна. Млади треба да 
буду обазриви у доношењу мишљења о другима. Млади треба да избегну предрасуде које воде до 
дискриминације. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Речник  
     Дискриминациаја 
 је  нejeднaко третирање, искључивање, 
односно довођење у подређен  
пoлoжaj пojeдинaцa или групa  
људи кojи сe нaлaзe у истoj или  
сличнoj ситуaциjи. 
                       
Толеранција  је поштовање, прихватање и 
уважавање богатства различитости у нашим 
културама, обичајима, навикама 
и васпитању. 
  Толеранција је када поштујемо туђа 
размишљања иако се са њима не 
слажемо.  

                  Не буди насилник 
         Насиље је данас све више заступљено у 

свету.Често га можемо видети и на јавним местима.  
         Насилници  нису само одрасли  него и деца.  За 

насилничке поступке једног детета велику 
одговорност имају родитељи јер све потиче из куће. 
Не разумем децу која насиљем покушавају да реше 
проблеме са вршњацима. Често разговарам са 
другарима и молим их да не вређају друге.Да ли 
размишљају како би њима било да су на месту 
малтретиране деце. Свет око себе не можемо 
променити ако пре тога не променимо себе. Не 
треба навијати за насиље. Треба помоћи особи која 
је жртва насиља. Насиље не повећава нечију 
популарност. Насилници никада неће постати прави 
људи. Они иду путем греха и пропасти.  

         Сви треба да знамо да насиље никада није решење. 
                                                  Николина Касалица  VI/ 2 
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                                                      Како бих страницу представила своју земљу и народ 

      Кажу да колико своју зему волимо, толико и она нас воли. Колико смо јој дали,толико нам и враћа, колико је грлимо тако и она нас срдачно 
дочека у свој загрљај.  

     Мислим да речи нису довољне како бих некоме описала своју земљу, порекло, свој завичај. Сматрам да она треба да се види, осети и 
доживи. “Било је то у некој земљи секаља, на брдовитом Балкану“. Време је релативна јединица која пролази и нестаје, просто је неухватљива. 
Међутим, традиција и обичаји никада не нестају. Ми живимо заједно са тим, рађамо се, растемо. Земља Србија је за мене чаробна. Колико је 
лепа, толико је и чудна на свој начин. Народ који живи овде је увек спреман за весеље, радост и разоноду. Сваки странац је добродошао код 
нас. Ми растемо уз љубав наших родитеља и мудрости наших бака и дека. Наш народ је изузетно храбар и ми га чувамо и волимо, то је наша 
земља. Докле год будемо гајили љубав у срцу за нашу домовину, дотле ћемо бити непобедиви. Мој језик је српски, веома је леп и једноставан. 
Људи у мојој земљи, мој народ,  верују у исто и са вером у исто се будимо и лежемо у кревет. Наши празници су радост и за децу и за одрасле. 
Наше Сунце сија најлешим сјајем. Наше баке причају најлепше приче. Наше небо има најлепше звезде које Месец чува. 

      Моја домовина је у мом срцу, моје срце је у мојој домовини. Нигде  лепше није него код куће, зато дођи, странче,  да осетиш и упознаш 
чари моје домовине, земље Србије,  са којом се поносим. 

                                                                                                                                                Сара Драгањац  VI/ 3 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
  
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Бранитељима из далеких предела 
 
Моја лепа Србија бејаше похарана, 
Њена лепота попаљена, 
А душа јој беше пуна рана. 
 
Али куцаше у њој срце слободе, 
Чији одјек до Русије оде. 
 
Из далеке земље помоћ нам стиже, 
Црвена армија беше све ближе и 
ближе. 
 
Спојише се срца братских војника, 
Они нам посташе понос и дика. 
Слободарска песма светом се запева, 
А барјак слободе на небу заигра.  
                   
                     Тамара Миковић  VIII/4 
 

     Да се не заборави 

Наша земља је веома мала, 

А за своју слободу многе је   
хероје дала. 

Никад се сагињали нисмо, 

За нас је српство Свето писмо. 

Многи су животе дали, 

Да бисмо ми сад уживали. 

Хвала херојима нашим 

Што су животе дали  

да бисмо ми сада  

по Србији поносно трчали. 

                Тамара Поповић  VII/ 3 
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                                Прича о једном мосту 
 

       Пре неколико недеља сам са родитељима посетила мост  Мехмед – паше 
Соколовоћа.  

       Мост се налази у Вишеграду.  Мост пружа поглед на целу околину. 
Недалеко од моста налази се црква. Овај камени мост је веома широк. Има 
доста места за шетаче. На средини је софа на којој смо седели и сликали се. 
Видели смо камену плочу са натписом посвећеним изградњи овог моста. 
Боја реке Дрине је неописива. То је нијанса зелено- плаве боје. На обалама 
реке су бродићи који чекају туристе да крену у обилазак реке  Дрине и 
Вишеграда. Шетали смо дуго. Дан је био као створен за шетњу. Благи 
поветарац миловао је моју косу. Дивила сам се мосту и његовом облику. 
Мост има лепе, витке камене лукове. Поред моста је продавница сувенира. О 
овом мосту написан је роман На Дрини ћуприја.  

       Ова лепа грађевина остаће ми у сећању. Волела бих да је опет посетим. 
                                                                 
                                                                                        Ања Ђуровић  V/ 3 

 
                               Зимска слика мога краја 
 

  Мој крај је најлепши зими. Сликарка зима слика најлепшу слику 
мога краја. Сва природа обуче бело: прелепе долине и горди брег. 
Дрвеће обуче лепе, беле капуте, а једна птичица мала у гнезду је 
задрхтала.  
  Прелепе гране посташе пусте и голе. Између њих фијуче хладан и 
јак ветар. Кровови на кућама прекривени снегом. Сваког јутра уз 
шољу топлог чаја посматрам предиван зимски пејзаж. Зимска јутра 
су најлепша јутра. Будим се прва и журно хитам напољу, 
навлачећи топлу капу, јакну и чизме. Пахуље нежно лепршају. Оне 
су попут свиле. У селу влада мир. Земља мирно дрема, нигде сада 
живота нема. Понегде залута који зрачак сунца, па брзо побегне, 
да не буди заспалу природу. На великом, белом прекривачу видим 
нечије трагове. Убрзо затим чујем и лавеж свог пса коjeм је ово 
први снег. Пресрећно је скакао у снегу. Чујем шкрипање врата. Ето 
и мог брата. Задихано јури са санкама. Сада више нашој срећи 
нема краја.  
   Волим снег и зимске дане. 
 
                                                                             Сара Угранић,  V / 3 

ДРУГАРСТВО 
 

      Чудна нека дружина. 
             Под јасеном ужина, 
             Деле зрно проје, 
             На двоје , на троје. 
 
             То мрави ручају, 
             У своме царству  
             И певају  песму  
              О другарству. 
 

              Анита Елдић,  V / 3 
 
 



МОЈА	ШКОЛА	
 

22 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oј Мораво, што би без Србиња,  
Што би Србиња без срца јуначка,  
Што би јунак без деснице руке,  
Што би рука без те сабље бритке,  
Што би сабља без вешта ковача,  
Што би ковач без тог тврдог 
гвожђа,  
Што би гвожђе да г' у брду није,  
Што би брдо да му горе није,  
Што би гора да нема дрвета,  
Што би дрво да не има лишћа,  
Што би лишће да му тица није,  
Што би тице да им песме нема,  
Што би песма да од срца није,  
Што би срце да милости није,  
Што би милост да младости нема,  
Што би младост да девојке нема,  
Што девојка кад јој венац узму,  
Што би венац без љупкога цвећа,  
Што би цвеће без те росе сјајне,  
Што би роса без зорице беле,  
Што л' зорица без брата сунашца,  
Што би сунце да му неба нема, —  
Што ћеш, песмо, што ћеш, срце 
моје,  
Далеко је ведро небо твоје.        Б. Р. 

                                                           Бранко Радичевић 
 
Бранко Радичевић је знаменита личност по којој је моја школа добила име. 

                 Бранко је био песник. Писао је најлепше песме у доба роматизма. Једна од тих песама је Певам дању 
певам ноћу. Песму је посветио девојци у коју је био заљубљен, Мини Караџић, ћерки Вука Караџића. Данас 
певушимо исту песму уз Здравка Чолића. Бранко Радичевић је био најзначајнији песник романтизма, поред 
Јована Јовановића Змаја и Лазе Костића. Најпознатија песма Бранка Радичевића је Ђачки растанак која је 
објављена у Бранковој првој збирци песама. 

       У тој песми говори о свом детињству и доласку у Карловце, од којих се тада опраштао. Детињство у 
Карловцима описује као прелепо, али морао је да их остави и крене у свет. Бранко је написао 54 лирске и 7 
епских песама. Иако је написао тако мало песама, био је најбољи песник и његове песме су биле најлепше.  

                Поносан сам што моја школа носи Бранково име.                                                    
                                                                                                                       Александар Сандић  V/ 3 

                   Бранкова љубав 

     Велика Бранкова љубав била је Мина Караџић, 
ћерка Вука Караџића. 

     Мина је била веома образована и  успешна  
сликарка из богате породице. Бранко је био 
сиромашни студент који се касније разболео од 
туберкулозе.  Био је пријатељ и сарадник Вука 
Караџића. Зато је Мина често била у његовом 
друштву. Он је за њу био другачији од осталих. 
Мина и Бранко су били пријатељи који су гајили 
скривене симпатије једно према другом.  
Несигуран у себе , Бранко није смео да изјави  
љубав Мини. А можда то није хтео да учини и из 
поштовања према Вуку. Мина то није знала и 
мислила је да је он не воли. О њиховим узајамним 
симпатијама сведоче њихова дела. Мина је 
насликала портрет Бранка Радичевића и написала 
текст Сећање на Бранка. Већина Бранкових 
песама била је инспирисана Мином.  Међутим, 
њихова љубав се није остварила. Прерана смрт 
Бранка Радичевића била је разлог томе. Мина се 
удала после смрти Бранка Радичевића, за младића 
којег су јој родитељи одабрали, Алексу 
Вукомановића, са којим је добила сина Јанка. 
Али, њена срећа није дуго трајала јер брзо по 
рођењу сина умире њен муж Алекса. Након тога 
живела је са сином у Бечу. Постала је успешна и 
богата, али ју је задесила још једна несрећа. Њен 
син гине на фронту, а она остаје сама са својом 
огромном тугом.  

      Бранкова и Минина љубав и даље живи у 
Бранковим песмама. 

                                                Тамара Зарић  VIII / 3 

    

             Бранко  
 

  Бранко је име моје школе, 
  Зато њега деца воле. 
  Бранко је песник земље моје, 
 Али његове песме свет поје. 
 
Певао је дану, певао је ноћу, 
А у срцу осетио хладноћу. 
Господар његовог срца била је Мина, 
Вукова ћерка, образобана и фина.  
 
Ђачког растанка он се сетио,  
Када је Карловце напустио. 
Дечачки дани бејаше му драги 
И у срце вечно урезани. 
 
                           Јован Бјелић VIII/ 3 
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 Ђак генерације ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши у школској 2017/2018. години: 

                                       Сара  Мутавџић VIII / 3 
 
              Носиоци Вукове дипломе у школској 2017/2018.години: 

                           
                                                         Валентина Тошић, 
                                                       Анђела Андријашевић, 
                                                           Сара Мутавџић, 
                                                         Филип  Ивановић 

 

Ученици и наставници ОШ ,,Бранко Радичевић“ Вранеши,  награђени за успехе  
постигнуте на такмичењима у школској 2016/2017.  години: 

Ученици: 
Васовић Марија , за  учешће на републичком такмичењу у пливању; 
 Веселић Невена, за учешће на Књижевној олимпијади; 
 Ђурчић Лазар, друго место на окружном такмичењу из биологије; 

        Женска фудбалска екипа: Радовић Анђела,  Мутавџић Сара, Максимовић Тијана,  Цветковић Јована, 
      Јевтовић Јелена, Думановић Слађана, Мутавџић Софија, Петрашиновић Кристина, Барлов-

Вукадиновић  Невена, Бошковић Милица,  за учешће на републичком такмичењу у малом фудбалу; 
       Ковачевић Јелена, друго место на Републичком такмичењу, Заједница  музичких и балетских школа Србије-

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије-комбиновани дуо,друга категорија. 
Наставници: 
Мирјана Дугалић, професор српског језика; 
Мирјана Мирјанић, професор биологије; 
Срђан Чеперковић, професор физичког васпитања; 
Иван Терзић, професор физичког васпитања. 
 
 
 

 
 

 

 

 РЕЧ УРЕДНИКА  
       Захваљујемо се свим ученицима и наставницима Основне школе 
Бранко Радичевић  као и спонзорима који су помогли да наш 
часопис угледа светлост дана.  

                                                                      С поштовањем 
                                            Далиборка Бажалац, проф. српског језика 
                                       Верица Тошић, проф. технике и информатике 

МОЈА ШКОЛА, лист ученика и наставника ОШ ,,Бранко Радичевић“ Вранеши. Број 15. 27. март 2019. године. Главни и одговорни 
уредник:Далиборка Бажалац , 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. 
 

   
  

   Сиромашни песник Бранко 
Радичевић страсно је волео Мину 
Караџић , богату и образовану 
сликарку, ћерку Вука Караџића. У 
многим Бранковим песмама осећа 
се Минин дух, али се поуздано 
зна да је песму Певам дању , 
певам ноћу посветио лично  њој 


