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       На подручју месних заједница  Вранеши, Грачац и Подунавци  пре  педесет година  постоја

ле су школе које су радиле независно једна од друге ,свака под својим именом. 

1.јануара 1970. године, дошло је  до припајања школа  у Средњем Грачацу са подручним  

одељењима  у Горњем Грачацу , Доњем Грачацу  и Отроцима и петоразредне школе у Подунав

цима осморазредној школи у Вранешима. Новоформирану школу ,,Бранко Радичевић''  тада је   

похађало 583 ученика распоређених у 25 одељења. 

Школа данас ради под истим именом као  и 1970. године. У свом саставу има матичну школу у 

Вранешима и издвојена одељења у Грачацу, Подунавцима, Доњем Грачацу и Отроцима. Школу 

похађа 336 ученика распоређених у  24 одељења.  

М О Ј А  Ш К О Л А   

        Пола века под једним именом 

 

 

 Алексије Радичевић рођен је 27. марта 1824. године у Славонском Броду од оца Тодора 

и мајке Руже, као резултат велике младалачке љубави својих родитеља. Занимање његовог оца 

био је разлог што се ова породица често селила, али деци није недостајало ни пажње, ни 

љубави. 

         Млађани Алексије похађао је најстарију шесторазредну гимназију у Сремским 

Карловцима и био најбољи ђак своје генерације. Његова наклоност према књижевности није се 

могла сакрити, те је своју прву песму написао управо тада и ту, на немачком језику. Његове 

склоности биле су сасвим необичне у односу на активности и жеље његових вршњака. Волео је 

да обилази пропланке и винограде, проналази ретке травке и записује њихове карактеристике. 

Опијен природом и надахнут тренутком, калиграфским словима саставио је свој "Ђачки 

растанак", предвидевши њиме своју прерану смрт. 

          Упркос љубави према стиху и књижевности, уписао је права у Бечу, јер је то била жеља 

његовог оца. Ту је одлучио да посрби своје име и преведе га у Бранко. Познанство са Вуком 

Караџићем и Ђуром Даничићем улепшаће Бранков живот, записати његово име у вечност.  

Вилхемина Караџић (Вукомановић) источиће попут вина најтоплије Бранкове стихове једне 

Бадње вечери..."Певам дању, певам ноћу"... 

          Студије медицине помогле су Бранку тек толико да прецизније преброји своје земне 

дане. Да ће умрети од туберкулозе, сасвим је добро знао. Од те опаке болести умре му и мати, 

као веома млада.1. јула 1853. године на рукама Вукове жене, Ане, предаје своју душу небеској 

војсци, насмејан и тих. 

         Реку Нил није успео да види. Косово равно није стигао да измери својом стопом, а 

сликање  је оставио другима да се занимају. Бранко данас друга посла има: на Стражилову бди 

над виноградима и живи својим стиховима...данас може све што хоће!      

                                                                        

                                                  Текст приредила Мирјана Дугалић, професор српског језика 

О ПЕСНИКУ ЧИЈЕ ИМЕ НОСИМО 
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Историјат ...по 

тачкама 

                 Драги  наши  читаоци, 

 

  Још један број часописа ,,Моја школа'' је пред нама... 

  Пишемо га  и објављујемо у околностима које су све само не уобичајене. Прошлогодишњи 

Дан школе, 27.март 2020. године,  био је први након тринаест година  да наш часопис није 

угледао светлост дана. Није било ни приредбе. Неће је бити ни ове године.  

  Иако смо сви и даље у посебном програму рада, успели смо да прикупимо, прегледамо и 

објавимо  радове наших ученика и наставника  у нашем часопису. 

Речи : изолација, пандемија, социјална дистанца, он-лајн настава, и страшнија од 

осталих, “ковид” постале су део нашег свакодневног речника . Слушамо их  и изговарамо 

чешће него што бисмо желели.  

 Ми вам пружамо могућност да се на нашим страницама заједно подсетимо дела Светог 

Саве, Вука Караџића, Бранка Радичевића.  Да се вратимо у нека прошла времена,  у Београд и 

Смедеревоо средњег века.  Да се подсетимо како је било бити ђак ове школе осамдесетих 

година и да се опет вратимо на оне добре, старе речи: љубав, школа, другарство, пролеће... 

Представљамо вам и ликовне радове  ученика  који су били инспирисани сликају и маштају.  

                               Уреднички тим, ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши 

           Вранеши, март 2021. 

Т Р А Ж И М ... 

 

Тражим место на овоме свету 

где царују чудесне силе и моћи, 

да растемо слободно и срећно 

и да заувек нестану ноћи. 

 

Нећу да спавам и губим време 

можда су у неком цветку на пољани, 

јутарњој роси која нас умива, 

у распеваној птици на грани. 

 

У мислима лутам, снујем, тражим... 

тамо су где је слобода, љубав и срећа, 

где знање, другарство и игра царују 

тамо је чудесна моћ најјача, највећа. 

 

Александар Романов V/3 

М О Ј А   Ш К О Л А  
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          С Е Ћ А Њ А . . .  

 

Петак чисте, васкршње недеље. Јутро. Психолошкиња Цеца, како је од милоште зовемо, 

упита да ли бих написала који редак за наш нови, школски часопис. Ближи се Дан школе... Нешто 

везано за моје школске дане. За време када сам била ученик ове школе. Школе у Вранешима. 

Прво што ми је пало на памет, то је да ће ово бити занимљива авантура. Сести у времеплов, 

удобно се сместити и поћи у сећања. Али... Сећање није запечаћена конзерва коју по потреби 

отворимо и затекнемо увек исти садржај - оно преображава прошлост уписујући јој садашње знање, 

искуство и осећајност, рекла је дивна Марија Јовановић на почетку једног свог романа, који ми је, 

иначе, један од омиљених. И заиста је у праву. Зато, праштајте сви ви који читате ове редове, нећу 

се баш свега сетити, нису нам исти аршини процена, а и немамо ни сви исте филтере гледања. 

Лепота нека буде у слободи. Слободи да потрчим стазицом према 

школи, пролазећи кроз главну капију. Слободи да помиришем 

цвеће поред ње, јер сваки је разред имао своју парцелу о којој се 

бринуо. Слободу да откинем сочну, црвену јабуку која је мамила 

из дворишта. Велики кестен и стара дуња и неколико степеница 

до уласка у школу. На њима  главна дешавања. Дежурни 

наставници читају обавештења. Некако, највише се сећам 

учитељица. Радојка, Вера, Миљојка и, најлепша и најмлађа од 

њих, баш моја учитељица Милијана Остојић. Када помислим на 

њу, одмах помислим на огромну количину љубави и знања које 

нам је дала. Управо сам вам открила своју тајну - та дивна жена је 

заслужна што сам и ја постала учитељица. Судбина је хтела да на 

њено место дођем и у истој школи, у којој сам стекла прве 

другаре, научила прва слова и освојила прве награде, и сама 

будем учитељица...  

Враћам се на степениште старе школе. Награђени ученици читају 

своје радове или су прозвани да се издвоје из масе. Стојиш тих 

неколико корака удаљен од њих, али као на трону, као да си на 

врху света. Тај аплауз је био злата вредан. Отварам врата школе. Дугачак ходник са чивилуцима. 

Учионице распоређене дуж њега, а са крајње леве стране врата наставничке канцеларије. У 

учионицама катедра, клупе, пећ на дрва и добра, стара теткица Ружа. Кухиња је била у издвојеној 

згради изнад школе. Мирис врућих крофни и слатког сутлијаша помешани са осмехом тетка 

Добриле чинили су сваки оброк занимљивим и сласним. Мало паштете и домаћег киселог млека или 

џема са чајем од ушпинованог шећера били су као краљевска гозба. Чика Љубо је био посебна 

прича. Вредан и марљив увек је био ту када нам је нешто требало. И није му ништа било тешко.  

У наставничкој згради иза школе били су учитељски станови, а у једном од њих библиотека 

са администрацијом и канцеларија директора школе. Жарко Ђурђевић. Човек који је више од две 

деценије био на челу наше школе. Праведан, радан и 

частан човек. Памтићу увек начин на који ме је дочекао 

пред полазак на први радни дан. Пожелео ми је срећу, 

одвео до учионице и рекао: “Не заборави - диплома је 

само улазница за представу која управо почиње!” 

Колико је истине у томе... У библиотеци би нас 

радосно дочекивала тетка Грозда, а у администрацији 

озбиљни и веома одговорни тетка Лекица и чика Бане. 

А што се станова тиче, наравно да ни у машти нисам 

замишљала да ћу баш у њима свити своје породично 

гнездо и да ће у њима моји синови одрастати. Чудни су 

путеви Господњи... 
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Сећање ми даље иде у старије разреде. Још једна важна особа у мом одрастању - разредна - 

наставница српског језика и књижевности, Станка Петков. Нова доза љубави, знања, истраживања и 

договарања. Памтим чак и часове одељењске заједнице.  

Памтим дивне екскурзије. Велика је то држава била. Обишли смо раскошна Плитвичка 

језера, мистериозни Ловћен, оријентални Охрид. Наивним, дечијим очима се дивили лепотама 

природе и срдачним људима. Васпитавани на темељима братства и јединства нисмо ни слутили 

какав се црни, ратни вихор приближава. Нећу о томе. Доста је прича о страдањима и мукама. 

Враћам се у нека безбрижнија, боља времена. Седми разред сам била када је садашња школа почела 

да се гради. Часови у кабинету техничког, просторија поред кухиње опремљена оскудно стегама и 

прибором за рад. Наставник Стојан. Памтим га по елегантном оделу и  умерености. Хемију и 

биологију нам је предавала наставница Лена. Дружељубива и спонтана. Настаник музичке културе 

био нам је Мирољуб Трошић. Какав је то маестро био у припремању приредби за Дан школе. Све је 

морало да буде перфектно упаковано. Ред певања, ред рецитовања, ред свирања и тако укруг, све 

док директор не преузме микрофон и поздрави присутне. Као један од лепших тренутака из 

детињства памтим управо тај тренутак када ме је директор позвао да примим Вукову награду... 

Огромна сцена Дома културе имала је важан део у 

реализацији свих свечаности. Живот се премештао из 

учионица тамо на месец дана пред приредбу. У свакој 

приредби рецитал, хор, фолклор, па чак и, веома 

храбро за то време, једне године и моја диско 

кореографија са другарицама из разреда. Сада 

схватам, баш ми је веровао. Чувена Ени Ленокс и 
велики хит њене групе Eurythmics “Sweet Dreams”. О, 

да, баш су то били слатки снови. О будућности и 

одрастању... Доброћудни Ђода. Прославио се много 

година касније као глумац. Неизоставан лик у овој 

причи је и наша наставница математике, Душанка. 

Тиха, мирна, посвећена породици и послу, нашла је начин да нам се приближи. Приче о 

Термопилском кланцу, као и о стратосфери, стизале су од драгог наставника Мирослава. Предавао 

нам је историју и географију. Знао да нас разуме и да нам верује. Памтим га по озбиљној 

посвећености ђачкој задрузи. Ту смо се ми ученици сретали, размењивали неке идеје и планове и по 

веома повољним ценама набављали прибор за школу. Наставник Љубиша је био задужен за руски 

језик. Био је изузетно строг, али, правичан. Захваљујући њему и данас говорим тим језиком без 

много потешкоћа... И, да, умало да заборавим те креативне и 

лепе часове домаћинства, на којима смо плели, хеклали и 

радили таписерије, а  све под будним оком наставника Јочића.  

    Хвала им свима. За сваку похвалу, критику и знања. За сваки 

детаљ вредан пажње и сећања. Из моје перспективе, изгледало 

је овако. Ако и нисам свега и свих успела да се сетим, праштајте 

рекох, вероватно је из неког важног разлога. Јер, сећате се, 

сећање није запечаћена конзерва коју по потреби отворимо и 

затекнемо увек исти садржај - оно преображава прошлост 

уписујући јој садашње знање, искуство и осећајност. А моје 

беше управо овакво, какво и ставих пред вас на читање. Здраво 

били! 

   

                                                                                  Нена Пековић, професор разредне наставе 

М О Ј А   Ш К О Л А  

     С Е Ћ А Њ А . . .  
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        Чудан је то сан био!  Не знам откуд ја  у том оделу, у том господству, у тој муци. 

        Зовем се Ирина Кантакузин. Нисам Српкиња, а више ни Гркиња. Моји су ме дали, 

одгурнули, за мене нису више питали. Важан је био поход на Турке, одбране утврђења, силан 

народ који ропће под наметима, не и једна душа повијана у свилу. Срби ме не воле! Називају 

ме погрдним именима, одбаченом, проклетом. Нисам Јерина, али се одазивам на то име. 

Мислила сам да ће бедем око Смедерева спасити овај убоги град на Дунаву. Мој муж, Ђурађ, 

подржао је моју замисао и спровели смо је у дело. Ноћима смо седели са свећама у замку и 

чекали гласнике да донесу тешку, већ предвиђену вест. Београд је пао, Турци крећу ка нама. 

Овај народ је лако повести у бој, у смрт, али колико нас је-премало! Кад смо их натерали да 

вучемо камен из рудника, да опашемо град, да подаримо овој убогој 

земљи нову престоницу, мрзели су нас и још нас презиру. Непросвећени 

умови не могу даље од носа ни дневне потребе да сагледају. Радови 

споро напредују, а гладних и незаситих је све више. Да ли да отворимо 

наше ризнице и шкриње? Морамо, јер ће одустати, а Турци су све 

ближе. Њихово кајање и закаснела памет неће помоћи. Предане молитве 

и исцрпљујући постови мало помажу. 

      Бедем је сазидан. Ипак смо пали! Смедерево са нама тужи. Моја 

деца предосећају тешку судбину која их, неумољиво, чека!      

                          Мирјана Дугалић, професор српског језика                                                                     

         

              Док чудни се снови преду... 

  Димитрије Дашић  IV/1 

На брдовитом Балкану, на раскрсници многих путева, налази се мала, али у срцу велика 

држава Србија, моја домовина. 

      Кроз векове, историју, моја домовина била је безброј пута покорена, нашла се у вихору 

многих ратова, али све је издржала и даље стоји усправно. Још за време Немањића, Обреновића, 

Карађорђевића па до данас као да тера инат непријатељу и људима који хоће да је покоре. Сведоци 

туге и бола мог народа су споменици који причају невероватне приче о српском народу. У нашим 

венама тече крв која тера човека да буде праведан, храбар, издржљив, то су наши преци нама 

оставили као наслеђе које преносио са колена на колено. Србија је држава која је кроз историју 

губила, али и освајала територије. Смештена између прелепих планина, око којих ковитлају реке, 

окружена зеленилом и њивама. У сваком крају Србије, где год се окренемо, постоји неки историјски 

споменик који још више краси моју домовину. Срби су увек били мудар и учен народ. Цео свет зна 

за једног Николу Теслу, Иву Андрића, Пупина, а данас за Новака Ђоковића, човека који је Србију 

представио у најлепшем светлу. Док смо мањи, маштамо о далекм земљама, о бљештавом светлу 

велких градова, али то само на трен, на месец или два, јер моја домовина мене чека. Помислила сам 

на моју Србију, мислим да смо јединствен народ и да је ово најлепша земља. 

    Мислим да нећу лутати улицама других метропола тражећи нешто боље и лепше, сматрам да 

ћу то наћи овде само уз мало труда, љубави и среће. Наши су стари остарили  на овој земљи , били 

су упорни и сложни, ми морамо за њиховим стопама  да кренемо. 

"Домовина се брани  лепотом 

и чашћу и знањем. 

Домовина се брани  животом 

и лепим васпитањем" 

                                                                                                           Јана Милетић V/3 

 

МОЈА ДОМОВИНА 
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СЛОБОДА 

 

Када смо слободни, 

Лакше се дише, 

Јер уз слободу 

Лепо нам се пише. 

 

Слобода је бескрај свуда око нас, 

Корачај без страха, 

Јер напред је спас. 

 

Слобода нема цену, 

Иди куда желиш, 

Немој да се бојиш 

И успећеш да је створиш. 

 

Ради све што волиш, 

Слушај своје срце , 

Јер сам можеш да успеш 

И никог не молиш. 

                                   Анита Елдић   VII/3 

С Р Б И Ј А  

       Домовина-то је оно место на свету где се човек осећа најлепше, где припада и 

носи у свом срцу. То није само земља у којој си рођен, то је све оно што нас окружује 

–људи, природа, небо изнад нас.  

       Моја домовина је Србија, мала земља на Балкану, на граници запада и истока. Ту 

сам рођен ја, мој брат и сестра, моји родитељи, деда и његов деда. Генерације пре 

мене живеле су у овој земљи, прошла су тешка времена, ратови и недаће, али за њих 

није било бољег и лепшег места на свету. Наша земља је предивна. Свега има, и 

питомих равница и високих планина, широких мирних река, долина и кањона, житних 

поља, брда под воћњацима и виноградима. Не знам када је лепша, у пролеће када све 

буја и цвета и песма птица се чује са свих страна, лети кад све сија под блиставим 

зрацима Сунца, у јесен кад природа обуче златно одело, или зими кад се све умири и 

утиша, а снег покрије брда и долине. Оно што још чини моју земљу најлепшом, јесу 

људи који живе у њој. То су вредни људи који воле своју земљу. Сваког госта дочекују 

срдачно и са широким осмехом. Поносни смо на нашу историју и на све наше јунаке. 

Поносни што смо потомци старих Немањића, цара Лазара и Душана, војводе 

Мишића. С колена на колено преноси се прича о јунаштву, чува се историја и 

традиција  да се никад не заборави. 

     Срећан сам што је баш Србија моја домовина и мислим да на свету не постоји 

лепше место. Где год да одем увек ћу се овде вратити и ово ће увек бити мој дом. 

                                                                                                   Вукашин Тошић   V/3 

      М О Ј А  Д О М О В И Н А   

                       Миличић Лана IV /1 

                      Кристина Плањанин  I/1 
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С В Е Т И  С А В А   

  
         Скромно, најскромније до сада, уз поштовање свих мера у 

Отроцима прославили смо школску славу, Светог Саву.  

             

          Школа у Отроцима је мала по броју ђака, а велика по чувању и 

очувању традиције.  

          

          Стога смо се овога пута састали и пресекли славски колач уз 

присутво нашег пароха,  јереја Александара Тимотијевића. Тек 

неколицина нас, али врло свечано и достојно светитељу.  

Данас славимо школску славу, 

славимо нашег Светитеља Саву, 

славимо Саву то свето име 

и најскромнији поноси се њиме! 

       Сара Вукомановић   IV/ 1   Смиљана Марковић IV  / 1               Mихајло Марковић  VI/ 1 

 

         Свети Сава, као школска слава, слави се од 1840. године, када је то предложио 

Атанасије Николић, ректор Лицеја у Крагујевцу. У одлуци тадашњег Попечитељског 

просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се Свети Сава 

проглашава за “патрона свих наших школа и да се најсвечаније прославља”. 

Све до 1945. године слављен је Свети Сава, а тада је, одлуком власти укинут. Као школска 

слава поново је почео да се слави 1990. године.  

 Прослава Дана Светог Саве је за сваку српску школу, па тако и за нашу веома 

важна. Припремали смо се, увек, да тај дан буде један од свечанијих у школској 

години. Поред богатог програма деце наше школе, светосавских пакетића, 

присуства великог броја родитеља, бака и дека, увек нам је било задовољство да 

поздравимо и драге госте који су несебичнo подржавали  рад  школе.  Иако је такав 

начин обележавања празника изостао ове 2021. године, наша љубав и оданост 

Светом Сави исказана је сечењем колача у школском месту Отроци  као  и кроз 

ликовна и литерарна дела  у свим одељењима наше школе. 

http://srednjeskole.edukacija.rs/biografije-poznatih-licnosti/rastko-nemanjic-sveti-sava
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С В Е Т О С А В С К А  Г А Л Е Р И Ј А   

М О Ј А  Ш К О Л А   

Mиличић Лана IV/ 1 

 

С  Т  У  Д  Е  Н  И  Ц  А  

  

Студенице, од мермера вило,  

О Савина красна задужбино,  

казуј мени јер сам твога рода,  

откуд теби та силна красота? 

Ко ти лице тако убелио  

и крстове од  злата салио? 

Ко донесе сјајна ти кандила 

и иконе божијих угодника? 

Ко је твоје стазе прокрчио   

кад је тебе крај воде градио,  

yкрај воде брзе и дубоkе,  

студеничке што љуби потоке ? 

Студенице, небески престоле,  

многа чеда пред тобом се моле.  

Твоја врата кључеви су раја,  

из светога потека си краја! 

“Мене Сава у срцу донео, 

Са горе ме Свете преселио,  

Син је оцу дао завештање, 

да ћу људском роду бити сво уздање! 

Моја звона и моја кандила,  

на лађи  су к вама долазила. 

Мучили се Сава и Немања, 

док су силна у обишли имања. 

Длановима камење су млели,  

Зато су ми сад скутови бели.” 

 
Мирјана Дугалић, професор српског језика 

ПАНО УЧЕНИКАС СТАРИЈИХ РАЗРЕДА  У  ПОДУНАВЦИМА  

ПАНО УЧЕНИКА II / III/ 1  У ВРАНЕШИМА  

Ђуровић  Николина VII / 3 
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Песма о мајци 
 

Само ће те мајка 

 кад трпиш хладноћу 

 загрлити чврсто 

 и покривати ноћу. 
 

 Само мајка 

 има за тебе 

 срце много веће 

 и од  саме себе. 
 

  Огњен Драгањац  IV/3 

     С В И М  Д И В Н И М  Ж Е Н А М А   

 

                                              ОСОБА  КОЈОЈ  СЕ  ДИВИМ  

 Oсоба којој се највише дивим је тетка. После моје породице, њу највише волим и поштујем. 

Она се зове Марица, има 34 године и она је учитељица. Има браон косу и очи, мршава је и ниског је раста. 

Увек је лепо обучена и има лепе ципеле. Живи близу моје куће. Често идем код ње и код  мог брата Косте 

у посету. Увек је насмејана и лепо расположена. Код ње је дозвољено да се свуда играмо  и никад се не 

љути када направимо неред. Тетка је и сјајна куварица, стално прави лепе торте и колаче. Купује ми 

најбоље поклоне  за рођендан  и увек је спремна да  да најбољи савет. Зато што је учитељица  њене 

похвале ми највише значе. 

                                                                                                                               Мија Росић III/3 

Филип Пандрц  III /3 
Ања Ђуровић   VII/ 2  
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            Улоге женских ликова у епским песмама везане су за породицу и за односе у њој. Анђелија 

Јакшић је један од главних ликова из песме ,,Диоба Јакшића“. Она је била жена Дмитра Јакшића.  

          Жена је имала мању улогу у друштву, али већу улогу у породици. Тако је жена добијала своје 

место у свету јунака, јер је неко морао родити, волети и подржавати снажне епске мушкарце. Анђелија 

је добра и смерна, високоморална, религиозна, патријархална, узорна, храбра и мудра жена. Кроз њен 

лик у овој песми је приказано како је изгледала патријархална средина некада и каква је била улога жене 

у њој. У то време је било веома важно да жена из патријархалне средине буде стуб породице. У то време  

глава куће био мушкарац, а жена је слушала мужа и није му се супротстављала. Анђелија је била 

осећајна жена, пуна љубави и разумевања, одана мужу и спремна да се жртвује за своју породицу. Девер 

је био важна особа у породици и између њега и снаје је требало бити узајамно поштовање. Анђелија се 

нашла у тешкој ситуацији, када су се њен муж и девер посвађали око наследства. Муж јој је наредио да 

отрује његовог брата, или да напусти кућу. Анђелија је била племенита жена и није желела да повреди 

девера. Она је решила да помири посвађану браћу. Тада увиђамо њену снагу и њену вољу да реши 

проблем. Била је мудра и сналажљива, па су браћа због ње доживела преображај. Својом добротом и 

племенитошћу   успела је да их помири и тако им је показала сву лепоту несебичности и узајамног 

поштовања.  

          Анђелијин успех се састојао у томе што је успела да помири два брата и да им докаже да је братска 

љубав изнад материјалних ствари, и да племенитост у човеку може да победи свако зло. Она представља 

лик заштитника породице и помиритеља. Жене су морале бити изузетне, да би се појавиле у епским 

песмама. 

                                                                                                                                Анита Елдић VII/3 

AНЂЕЛИЈА  ЈАКШИЋ  

Филип Пандрц  III3 

Неда Сеизовић III /3  

М О Ј А   Ш К О Л А  



12  

 

Грудвање  

 

Пао нам је снег,  

и покрио брег. 

Пахуље су мале,  

на наше санке пале.  

 

Дамјан воли 
грудвање  

и увек ме гађа,  

јер га стално 
задиркујем  

да га воли Слађа.  

 

Кристијан Медар 

 Деда  Миле  

 

Деда Миле има гуске, има 

коке, жуто пиле.  

Храни гуске сваки дан и 

врло је радостан.  

Куца Џеки деду прати, кад се 

кући врати,   

зашто деда храни гуске не 

може да схвати.  

Куца Џеки деду воли 

јер добар је Миле,  

Џеки јако жели да деда пече 

пиле.  

 

Марко Цветковић  

 

Жеља  

Штета што бака Соња  

нема белог коња,  

па да јашем сваки дан и да будем 
срећан.  

 

Да коњ бели брзо трчи, 

да га мазим, појим, храним,  

да га купам, пазим, браним.  

 

Штета што бака Соња,  

нема белог коња.  

         Кристијан Медар  

 Тенис  

Ноле игра ко лав, 

удара лоптицу 
јако, 

кад победи Надала  

радујем се тако.  

  

Ноле игра коа змај 

лопте само лете  

брз је као тигар, 

па лете конфете.  

 

Петар Пауновић  

 

П Р В А Ц И  П Е С Н И Ц И  

  

     Дечје стваралаштво је заиста нешто посебно. Током фебруара 2021. године , у оквиру 
радионице “Уторком пишемо поезију”у школској библиотеци у Средњем Грачацу најмлађи 

ученици школе су уторком смишљали стихове. Тако су настале њихове прве песме. Ученици 

су показали велико интересовање за риму, и сами бирали о чему ће писати. Циљ радионице 

био је да ученици обогате постојећа сазнања, заволе и стварају поезију, развију љубав  према 

матерњем језику и потребу за његовим неговањем.    

Давид Ђуровић  

Новак Драгањац  Сара Сеизовић IV/1 
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Песма за Лену  

Лено, Лено, Лено,  

Лепа си ко' цвет, 

Кад видим твој осмех,  

Мој је цео свет.  

 

Лено, Лено, Лено,  

Слатка си ко сладолед, 

Коса ти је као свила,  

Ти си тако мила. ‘ 

 

Кристијан Медар  

  Лето  

Ја не волим зиму  

Кад покрије брег, 

Смрзну ми се ноге кад 

згазим у снег 

Смрзну ми се руке,  

па ми буду плаве 

зато волим лето од пете 

до главе.  

Дуња Дебељак  

   

Весна  

 

Мама, ти си најлепши цвет, 

 тебе воли цео свет.  

Тата, сека, а и бата,  

Грле тебе око врата.  

 

Радујем се што вас имам, 

да се с вама дружим, 

Да вас грлим и пољубим,   

да вам руке пружим.  

 

Петар Пауновић  
Сара Ђуровић  

Николина Цвијић  

Дуња Дебељак   

Лена Влајковић  

М О Ј А   Ш К О Л А  
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          Беше то  петнаести  век,  век пун ратовања на нестабилном , 

брдовитом Балкану.  

 Са својим оцем, прошла сам Византију,  Угарску, Скадар, али 

нигде не бејаше овако. Новца не би много, а мога оца и мене пут одведе 

ка тој малој државици, великог срца. Мој отац  Рахел, чувени трговац 

наше моћне државе Угарске, одлучи да крене путем земље деспота 

Стефана Лазаревића. Моја мати Проксима и отац Рахел од деце имаше 

три сина, једну кћерку  и 

мене. И не би лако с 

толико чељади у кући. 

Моја мати, Проксима плела 

је најлепшу свилу у 

крајини, коју јој је доносио 

отац. Моја сестра јој је 

помагала и то не само како 

би мајци смањила муку, но 

она је то одиста волела, све 

те дивне боје свиле, 

преклапале су се у њеним 

бисерним очима. Помагала 

сам и ја када је било баш 

нужно, али сам са иглом 

била неспретнија од своје 

браће. Није ме испуњавала свила , као моју сестру и другарице , 

испуњавало ме је сазнање о непознатом, о новом, о авантурама у 

немогуће. Волела сам путовати са својим оцем, а он би ме радо водио 

било где са њим. То је за мене било фасцинантно. И тако, кренусмо мој 

отац и ја у Србију. Идосмо на крајњи југ наше земље. Било је лето , 

сунце је горело, а јадникави коњи не могаху даље и морасмо стати. У 

близини нађосмо хладан извор, који нам паде  као са неба. Напојисмо 

коње и расхладивши се , стадосмо зборити отац и ја. Отац , иако не 

толико учен , куповао би нам ресавске књиге. Моју браћу и сестру књиге 

нису интересовале, али мене, била је то права љубав. Отац ме је, када 

сам имала пет година, научио нашем и српском писму-глагољици, јер 

мајка ми је била родом српкиња. Волела сам читати о Византији , 

Римљанима , али и о Србији и њеним јунацима.  

 Отац ми је волео причати о његовим путовањима, а ја бих га 

радо слушала и упијала сваку његову изговорену реч. Моје комшије  и 

житељи места одакле сам , кудили су мога оца , што женско чељаде води 

на пут, био је то велики ризик овог доба, али моја мати знала је да сам уз 

свога оца и више него сигурна. Мати Проксима,  причала ми је о 

Стефану Немањи , Светом Сави, као и о Косовској бици , која се не деси 

тако давно, у којој погинуше оба владара, и Лазар и Мурат, што за мене 

би невероватно. Зора се назирала,  а ја сам и даље размишљала , како ли 

изгледа тај Београд, ипак се надалеко говорило о њему, његовој тврђави 

Калемегдан и житељима. Кренули смо  толико усхићени, да се није 

знало да ли је  усхићенији био отац, који прижељкује да што више 

прода ,  или ја која, једва чекам  да  упознам још један изузетан град, 

његове калдрме и децу која га чине тако посебним. Видим га, прелеп је. 

Толико тога лепог на једном месту.Стигли смо код капије града. Питали 

су нас љубазно, да ли припадамо племству, рекли смо да не.Такође , 

рекли су моме оцу да се мора пресвући, да овај град не 

воли црно, а ја сам била у оној слаткој црвеној хаљиници 

коју ми је мајка поклонила за рођендан, па су ми чак 

рекли да је боја дивна. Нигде нам се ово не деси, не 

мислим само на мењање одеће, већ и то преношење 

позитивне енергије с човека на човека . Та капија као да 

је представљала улазак у нешто лепше и боље. Показали 

су нам где се тргује и одвели нас у двор, како би се отац 

пресвукао. Двор је био диван, као тврђава у тврђави. 

Град је био окружен двоструким зидовима и дубоким 

јарком са копнене стране. На градским зидовима 

налазиле су се многе куле подигнуте да бране, не само 

град и његове становнике, него и људе из околних 

насеља . 

 Оно што ми је било јако занимљиво, када  ми је другарица 

коју сам овде упознала рекла, јесте то што се овај град дели на Горњи и 

Доњи град. Горњи град се налазио на стеновитом брегу и био је окренут 

према Сави и  њеном уливу у Дунав, и делу Дунава што опкорачује 

Ратно острво. Двор деспота Стефана, утврђен кулама и још једним зидом 

са вратницама: двор је представљао прави град у граду, утврђење у 

утврђењу. Била сам задивљена  њиме. Почела сам толико брзо и гласно 

да причам са дивљењем 

да су ме сви необично 

гледали , другарица ме 

је уштинула и рекла да  

станем ,да  ћутим, да се 

смирим и да је слушам. 

Овде се не прича 

гласно , нити се смеје 

гласно , то је правило 

овог града. Ја сам је 

прво зачуђено гледала а 

онда сам схватила да је 

то заправо у реду, да је 

то заправо посебна 

култура овога града.   

 

У  близини двора, према Сави, окренута западу, била је кула Небојша, а 

у њеном сусеству налазила се стамбена кула, посвећена његовој сестри 

Оливери. Да, оној Оливери о којој ми је мати причала.Ту се налазила и 

деспотова ризница, као и многе друге утврђене куће друге властеле. 

Деспот Стефан, И сам као чувени писац и учен владар, који је много 

учинио за развој  српске средњовековне књижевности имао је, како ми је 

рекла пријатељица, у своме двору књижницу.Аутор је веома значајног 

списа  као и текстова , многих повеља намењених манастирима 

Хиландару и Милешеви, граду Београду, деспот је написао и потресно 

”Надгробно риданије” за кнезом Лазаром, као и “Натпис на Косовском 

мраморном стубу”. Остала сам задивљена, изванредним и различитим 

облицима утврда које је Стефан саградио ради безбедности током опсада 

Горњег града.Београд Стефана Лазаревића, посебно Горњи град 

изгледао ми је неосвојив. Свака кула, сваки део бедема, свака капија, 

свака зграда, сваки мост- и покретни, као и непокретни представљали су 

прелепе градске целине које је освајала и сразмерношћу и 

складом.Желела сам да обиђем и Доњи град, док је отац продавао свилу, 

а моја нова другарица, жудела је да нас што пре упозна.Тако смо 

кренули ка Доњем граду, до ког се стизало северном капијом.У близини 

су се налазиле куће трговаца и занатлија, а дуж падине су се низали 

малени, кружни тргови на којима су се могли срести, поред Срба, који су 

чинили већину становништва и трговци из разних удаљених 

крајева:Новог Брда, али и из Будима, Млетака и Дубровника. Овај део 

града, на стеновитој падини,препун је дрвећа и разноврсног зеленила, 

што ми се јако свиђало код њега. Изгледао је као огроман врт са 

изворима лековите воде, у којем су размештана и мала стамбена 

прихватилишта за путнике, па склониште за сиромашне, немоћне и 

старе.У оквиру овог врта подиже се још једна црква, уз лековити извор 

посвећен Светој Параскеви, коју су Срби звали Света 

Петка.  

 Пријатељица Ана, желела је да ме одведе на 

посебно место. Одвела ме је на пристаниште, односно 

луку. Била је дивна, могла је да прими петнаест до 

двадесет галија. Било је божанствено, Ана и ја смо се 

смејале, вода блистала, галије стизале. Смркавало се, 

морали смо поћи али знала сам да ћемо се Београд и ја 

поново срести у мојој блиској будућности, јер оно што 

сам ја са одушевљењем видела и осетила нису били само 

многобројни знаци богатог и срећног живота него, 

следственост спокојства и доброг расположења. 

                                                  Николина Сеизовић VII/1                                                         

       БЕОГРАД ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА 
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     Темељ једног народа је језик. Да би се група људи назвала народом, мора да има свој сопствени 

језик. 

    Језик је богатство које треба чувати. То ме наводи на размишљање-да ли људи знају колико је, 

заправо, то богатство? 

     Мислим да у трци названој "живот" човек нема времена да поставља себи таква питања. Ми смо 

обавештени преко интернета, телевизије, а и сваки град има своју библиотеку. Ипак, ми заборављамо да 

смо на рођењу добили право наслеђе, а то је:језик. Нешто за шта знамо од малена и нешто што памтимо 

заувек. Када кажемо језик, као и сви, не могу а да  не помислим на Вука Стефановића Караџића. Увек се 

присетим чувеног правила: "Пиши као што говориш, читај како је написано". Вук је стварао у малој, 

неразвијеној држави у којој тековине културе нису биле познате обичном народу, народу који је био 

необразован и притиснут сиромаштвом. Успео је да победи својим новим идејама тадашњу српску 

интелигенцију  која је оспоравала његов рад. Вук је учинио много за наш језик, за наше писмо, 

правопис и зато мислим да је на нас ред, да направимо само један корак. Морамо да чувамо нашу 

азбуку.Свет се мења, развија, па тако и ми. Све је више страних речи и појмова у комуницирању. Треба 

знати што више језика, али никако не кварити сопствени. За њега се неко борио. Сви знамо како је срцу 

слатко и мило чути да неко говори нашим језиком изван граница наше земље. Осетимо се лепше, 

сигурније, јер ту је неко наш. 

          Говорити истим језиком значи бити некоме најрођенији и ближњи, бити свугде међу својима! 

 

Мотивисани националном промоцијом 

читања, коју је покренуло Друштво 

школских библиотекара Србије, акцији 
“Читај гласно» су се прикључили и ученици 

млађих разреда школе из Средњег Грачаца. 

Жеља нам је да   школска библиотека 

инспирише   децу   да читају више, да их 

охрабримо да поделе своје уживање у читању 

и да покажемо да читање доприноси 

квалитету живота. Наши најмлађи ученици 

читали су песме Јована Јовановића Змаја, 
Милована Данојлића, Душка Радовићa и 

других познатих песника.       

 

     У   С Л А В У     В У К А  

Ч И Т А Ј  Г Л А С Н О   

М О Ј А   Ш К О Л А  
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М О Ј А  Ш К О Л А   

Фудбал 
 
Фудбал је моја омиљена игра, 
Волим лопту која се врти као 
чигра. 
 
На терену се додају играчи, 
А са трибина навијају 
навијачи. 
 
Сви играчи ка голу журе 
И победу јуре. 
 
Кад победа стигне, 
Навијаче на ноге дигне. 
 
Тада се са трибина ори 
 – живели шампиони. 
 
      Вељко Главчић   IV/3 

Моја школа 
 
Велика је школа моја, 
Зидови су шарених боја. 
Волим њене учионице и клупе, 
Највише када се у њима деца 
скупе. 
 
Некоме је школа фора, 
Некоме је ноћна мора, 
Али ипак треба учити, 
Па се нећеш после мучити. 
 
Клупе многе тајне крију, 
Које се никоме рећи не смију. 
Ту се љубави  прве роде, 
У живот мале руке воде. 
                         
Алекса Дашић   VI/3 

 

 

Када јесен прође, долази нам зима. То је моје 

омиљено годишње доба.  

Свако се радује неком годишњем добу. Ја се радујем 

зими. Она је стигла у моје село и у мој крај. Својим белим 

покривачем покрила је траву, дрвеће и кровове кућа. Зиму 

волим и због тога што тада почиње зимски распуст. Волим је 

и због тога што има доста празника. Од свих годишњих доба, 

зима најдуже траје. Често се продужи и на пролеће. Зиму 

волим и због зимских радости. Тада се санкамо, грудвамо и 

правимо Снешка Белића. А највише је волим, јер у топлини 

свог дома, заједно са мамом, татом и братом, играм разне 

друштвене игре.  

Напољу веју пахуље, а ми уз топао чај уживамо. 

                                                       Филип Радоњић, III/1 

СТИГЛА НАМ ЈЕ ЗИМА 

            Зима је оно годишње доба које нам увек донесе беле пахуље и много радости.  

       Ја зими волим да пијем чај и топлу чоколаду. Када напада снег, брат и ја кренемо у авантуру 

санкања, грудвања и јурки по снежном покривачу. За мене је зима најлепше годишње доба, јер 

када падне снег, од њега правим свакакве фигуре. Мој прозор је зими као нека бајковита слика, 

јер мраз по њему ишара најлепше шаре. Дрвеће добија нова, снежна одела, а ливаде дебеле, беле 

покриваче. Кровови кућа добијају капе, које с времена на време, украси по која птица станарица. 

       Увек сам тужан када снег почне да се топи, јер тада нестају све фигуре које сам направио и 

нестаје сва чаролија коју краљица зима направи.  

                                                Михајло Милетић, III/1 

               Наталија Чкребо V/1  

      З И М  А 

        Леонтина Савић I/1  
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Школа 
 

Школа постоји за добре ђаке, 

А не за голубове, врапце и свраке. 

У школи деца добро уче, 

Задаци нису тешки, 

Што да се муче. 

Узмеш лењир, свеску и задатке, 

Оловка у руке, 

Нема муке! 
 

Учитељице драге, 

Свашта нас уче, 

Нема лоших ђака  

Који се муче. 
 

Школу воле, 

Сва добра деца, 

Нико никада 

Не добија кеца. 
 

Зато и ти у школу уђи, 

Кад видиш задатке, 
За њима ћеш бити луђи! 
 

Андреј Миковић Пајоше      IV/3 

М О Ј А   Ш К О Л А  

Школа 
Вратисмо се у клупе и 

листове бојимо у боје жуте 

 

Волимо  ликовно да радимо 

А и некад дасе засладимо 

 

Први септембар , устајање рано 

Крећемо  у школу насмејано 

 

Зимски распуст почиње знај  

дружењу за ову 

годину је крај 

 
Михајло Марковић    IV /1                                           

 

Школа 
 

Сваког јутра , сваког дана, 

Она чека , она жуди, 

Да у крило своје топло, 

Прими безброј малих људи. 

 

А у клупе све од реда, 

Весела су деца села, 

Учитељ их мило гледа, 

Озарена лица бела. 

 

Прва љубав, прва срећа,  

Настала је у тој школи, 

Тамо неко мене воли. 

 

Школо моја дивна,  

Радосна и свима мила  

увек ћу ти радо доћи 

И по дану и по ноћи. 

  

Милош Маркићевић  VI/ 3 

 

Мој други дом 
Школа је моја мој други дом, 

Увек је носим у срцу свом. 

Питате се можда како? 

Рећи ћу вам , врло лако. 

 

Тамо су моји драги пријатељи 

И учитењи моји други родитељи. 

У школи имамо све радости и туге 

И увек се ослањамо једни на друге 

Јер зато пријатељи и постоје 

Да лакше преброде невоље своје. 

 

Тренуци среће су нам већи, 

Ако се још неко радује нашој срећи. 

Школа нам је други дом 

Она нас држи у крилу свом. 

Она је као брижна мајка, 

А  за нас је нестварна бајка. 

                               

                          

 Зоран Јовичић   VI/ 3 

            Викторија Собољева  VI/2 

            Ирена Андријашевић  I / 3 

 

                          У    Ш  К  О  Л  И     Ј  Е    Н  А  Ј  Л  Е  П  Ш  Е  

Кристина Плањанин I /3 
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ИСКРЕНО  О  СЕБИ 

Зовем се Николина Бутачевић. Имам 

10 година. Идем у трећи разред основне 

школе. Сви другари ме зову Нина. 

Бити Николина није лако, а мој брат Данило каже да је са 

Николином још теже живети. Са тиме се не слаже наша сестра 

Тамара, али, она је студент и живи у Београду, тако да и није 

најпоузданији критичар. Брат и ја се често посвађамо, али се још 

брже помиримо. Шта још могу да вам кажем о себи? Волим да се 

шалим, да кувам са мамом, али, постављање стола избегавам. 

Волим да читам књиге и волим математику. Волим другаре и 

учитељицу. Не волим кишу и тмурне дане. Нервирају ме 

неискреност, лажи и неуспех... 

Ето. Толико. Рећи ћу вам још само да ја баш волим што 

сам таква каква јесам.                                                                     

                                                 Николина Бутачевић, III/1 

    Звездан Милетић III /3  

Слобода 

 

Сада више нисам мала 

И ја има своја права. 

Право које свако жели 

Јесте да се слободно 

весели, 

Да је весео као чигра, 

И да се стално игра. 

Слобода је моје право, 

Као и да живим здраво, 

Да се будим сваког дана, 

Одморна и насмејана. 

Када неко има мане, 

Слобода му дозвољава , 

Да јавно разговара и  

И за себе одговара.                

             

ШКОЛА КАКВУ ЖЕЛИМ 
 
      Ни једна школа није савршена, али у нашој машти свака може то постати. Школа 
какву ја желим се разликује пуно од праве, али је по мени боља и занимљивија. 
        Желела бих да школа има пуно модерних свари. На пример, да имамо сопствене 
компјутере и да уместо у свеске пишемо на њима, сопствене рутере за интернет, лепше и 
новије клупе и столице, ормариће у ходницима и дигиталне табле. За сваког ученика би 
био обезбеђен превоз од куће до школе и назад. 
        Са спољашње и унутрашње стране школа би изгледала отменије и лепше. Били би 
постављени нови прозори и врата. Зидови би били једнобојни у неким нежним бојама, 
док би фасада са спољашње стране била у тамно плавој боји. 
 Имали бисмо једну кухињу у којој би стајала храна коју су школски кувари направили. 
Када смо гладни за време било ког одмора бисмо долазили ту да узмемо храну и отишли 
бисмо да једемо у трпезарији која личи на ресторан. 
Тоалети би требало да имају  велика огледала, беле плочице и модерније веце шоље. 
       Што се тиче часова мислим да би један час требало да траје сат времена . Имали бисмо 
по шест часова дневно без претчаса и додатних часова. Самим тим што часови трају дуже 
и одмори би такође дуже трајали. Мали одмори би трајали по петнаест минута, док би 
велики одмор трајао пола сата. 
        По мом мишљењу би сви више волели да нам школа буде оваква. Надам се да ће 
овакве школе бити у будућности и да ће деца уживати у њима. 
 
                                                                                                        Миљана Ћилерџић       VII/3 

Школа 
 

Школа је моја  

 препуна ђака 

сваке године нам дође 
нова група првака. 
 
Сви се дружимо, 
А мало и тужимо 
Ту су игре ту су свађе 
То је нешто најслађе. 
 
Кад школско звоно зазвони 
Сви смо спремни за рад  
У ходницима завлада тишина 
Јер учитељица креће на час.                                  
                 
Валентина Начић   IV/3 
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Мој љубимац 

        Мој љубимац се зове Дорис. То је пас који има снежно белу длаку и лепе, црне очи. 

        Растом је мала, личи на белу лоптицу. Свакогa дана је храним и шетам. Дорис спава у својој кућици, у мом 

дворишту. Њене окице ме стално прате, где год да кренем. Када се вратим из школе, Дорис се пуно обрадује и 

скакуће од радости што ме види. Најинтересантније су нам игре са лоптом и трчање  по дворишту. 

       Бићу јако срећна када Дорис буде имала своју штенад. Даћу им лепа имена, па ћемо се сви заједно играти.                                                                                                                                                                                                   

Нина Чкауљић, II1 

 

                                                                                                                                                                             
Ученици IV/  1 разреда о школи у стиху 
 

Школа је драга за сваког првака, 

Па и за мене четвртака 

              Димитрије Дашић  

 

Моја сестра у школу иде  

И од почетка  осмех не скиде 

 Смиљана Марковић  

 

Кад добијем ја  петицу  

Мојој мами осмех је на лицу 

 Лана Миличић 

 

Школа је дом 

Али у њој није све по твом 

 Милош Бачевац 

Кад песму пишем, стихове нижем  

Ја петицу стижем  

 Милан Лазовић 

Ко није добар ђак  

Неће имати посао лак. 

 Давид Савић 

У школи се учи  

да друг  будеш 

да послушаш и разумеш 

 Сара Вукомановић 

У школи наставници  децу уче 

А она понекад не науче 

 Илија Гочанин 

Волимо ликовно да радимо  

А понекад и засладимо 

 Михајло Марковић 

Школе су увек дечије куће 

У њој сви ђаци пишу и уче 

 Давид Ђуровић 

Школо  моја, теби хвала  

Много си ми знања дала, 

Дала си ми осмех дечјег лица 

Ти си моја учитељица 

 Сара Сеизовић 

    Кристина Трајковић III/ 3 

II/ IV  Средњи Грачац   

М О Ј А   Ш К О Л А  
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М О Ј А  Ш К О Л А   

       Лепота и моћ уметности у приповеци ,,Аска и вук" 

 

            У приповеци ,,Аска и вук" нашег великог писца Ива Андрића описана је победа 

уметности над смрћу.  

          Аска је била једно мало шиљеже. Имала је светло руно као снег и прекрасне очи. 

Њена ћуд је била доста другачија од ћуди њених вршњака.Волела је да шета неким 

замишљеним стазама .За њу је самостална паша представљала прави рај..Била је храбра , 

спретна овчица.. Њена тврдоглавост је доносила велике муке  и стрепње Аји, Аскиној 

мами. Аска је у школи била врло добар ђак. Када је завршила прву годину школе, Аска  је 

стала пред Ају и питала је да је упише у балетску школу.Мама  јој то није дозволила. Аска 

је на једвите јаде убедила да је пусти. Овчица је видно напредовала. Завршивши прву 

годину балетске  школе са одличним успехом, поносна Аска је раздрагано кренула у 

шетњу. Уживала је у лепоти природе. Међутим, у буковој шуми наишла је на вука. 

Престрављена Аска није  знала шта да ради.Спасила ју је љубав прем балету. Почела је да 

игра. Њени грациозни покрети импресионирали су целу шуму, а  камоли једног вука. Вук је 

уживао у овој игри.Упркос томе, чобани су  приметили да нема Аске.Убрзо су их нашли и 

убили су вука. Ова игра је постала једна од најпознатијих  игара под називом ,,Игра за 

живот".   

                Аска у овој приповеци представља симбол уметности. Доказала је да је уметност 

јача од сваког зла, али и од саме смрти.  

                                                                                                                 Лука Боћанин VI /2 

 Михајло Радетић VIII / 3 Николина Сеизовић VII / 1  

          Софија Цветковић  VI /3 Николина Сеизовић    VII /1  

Кристина Бутачевић VIII / 1  

 Исаија Миковић Пајоше  VII /3 
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Пролеће 

Зима пролази 

Пролеће долази 

Радују се деца 

Биће пуно радости и 

смеха. 

Гле, црвчак 

цврчи,врабац  лети, 

чује се птичији хор, 

А поток жубором 

улепшава мол. 

 

На ливади,шарени се 

цвеће 

Пупољци прекривају 

дрвеће, 

Јасно нам даје до 

знања 

Стигло је пролеће..     

                                                       

Зоран Вукић    IV / 3                         

Пролеће 

Одлази зима топи се снег 

Пролећно цвеће већ кити 

брег. 

 

Долазе роде клепет се чује 

То једна , другу довикује. 

 

Уморне  ласте на жици 

стоје 

Одатле иду у гнездо своје. 

 

Сва се природа полако 

буди 

На посао иду одморни 

људи. 

 

Вредне пчеле на ливади 

зује  

Док трактори на њивама 
увелико брује. 

 

Свуда се чује дечија граја 

Песма се ори до бескраја. 

          Ива Дукић   IV / 3 

Пролеће 

Благи ветрић пири са 

зеленог брега 

 нестало је зиме нема више 

снега. 

Зиме више нема, 

а ни леда 

 сутра стиже лепи дан 

 пролећа има сваки дан.                                                          
 

Андрија Живановић   IV/ 3 

Пролеће 

 

Када цвеће шари, 

Лептирић летари, 

Дрвеће листа  

И почиње да блиста. 

 

Пчелице у цвету, 

Птичице на грани, 

Сунце пресијава 

Живот у трави. 

 

Пролеће нам доноси 

 зелено лишће, 

шарене цветиће  

и малене лептириће. 

 

Ветрић пирка, 

 

Шумицом свирка, 

Птичице поје 

Песмице своје.    

 

Николина Савковић IV/3 

Пролеће долази 
 

Пролеће ће доћи 

У наш диван крај, 

Процветаће цвеће 

Биће прави мали рај. 

 

Сунце да нас греје  

Зима да нам оде, 

На наше кућице 

да нам слете роде. 

 

Играћемо се ми 

Уживајте сви, 

Са нестрпљењем 

 чекаћемо дан нови.                                                 

 

Давид Јевтовић IV / 3 

Пролеће 

 

Стигло нам је пролеће, 

Мирише нам цвеће. 

Зелени се трава, 

Ал је пуна мрава. 

 

Славуј лепо пева, 

Зеленој шумици, 

На тананој гранчици. 

 

Све жабице у бари крекећу, 

Радују се пролећу. 

Вредне пчеле сакупљају 

мед, 

и на лопту дошао је ред.  

Пролеће је процветало,  

сунце с неба засијало. 

                                                           

Павле Плањанин  IV / 3 

 

   

Радове  који красе 

ову пролећну 

страницу  

направиле су вредне 

руке ученика 

четвртог разреда 

из Средњег 

Грачаца. 

С Т И Г Л О  Н А  М  Ј Е   П Р О Л  Е Ћ Е  
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 За срећу је 

потребно 

мало, 

Да урадимо нешто  

лепо,  

Не би нам тешко  

пало. 

 

Срећа не траба да 

чека  

Већ сваког дана да 

буде све већа 

 

Није срећа ни 

играчка  

ни поклон ни ружа,  

 

За срећу је потребна 

љубав 

Да би била дужа. 

                             

Анита Начић V/3 

 

 

Срећа је одсјај звезде.  

Далеко негде где се 

птице гнезде. 

 

Одсјај у оку моје маме 

И знак да нисмо саме. 

Срећа је пахуља у лету 

И игра дечака најлепша 

на свету. 

Ања Савковић V/3 

 Бити срећан није мала   

ствар 

Јер срећи се радује и     

млад и стар. 

 

Мачка, свиња, крава, 

овца, 

Имају среће, 

Јер у школу никад ићи 

неће. 

И на грани свака птица 

што се чује,  

Својим цвркутом 

сваког осмехује. 

 

Срећа је бескрајна  

И свуда је око нас, 

Прија нашим срцима  

И пружа нам спас. 

 

Катарина Бутачевић V/3 

                                                         С Р Е Ћ Н А   П Р И Ч А 

          Често седим и размишњам о вредности и срећи и схватам да је највећа срећа моја породица.Неописиво је 

леп осећај знати да су људи које волиш увек поред тебе. 

           Живимо у свету у коме су маштања и снови потцењени,где људи покушавају да споје крај с крајем,где 

влада неверовање у боље сутра. Још увек нисам довољно одрасла, али схватам да живимо у свету где су праве 

вредности замењене матерјалним стварима. Много пута сам чула како људи причају да се срећа не може 

пронаћи у малим стварима и да је срећа стање које човек никада не може осетити у потпуности. Добро знам да 

је то нетачно, јер се срећа никада не може пронаћи у гомили злата или неким папирима који имају вредност, 

већ нам је срећа изнад свих материјалних ствари. Све је мање осмеха, па ме јако занима када смо то престали 

да трагамо за срећом? Срећна сам кад видим насмејане људе око себе,јер је то данас, заиста, права реткост. 

Срећа није у скупој гардероби, најновијем телефону, ексклузивним путовањима, већ у обичним свакодневним 

стварима. За мене је срећа викенд кад могу дуже да спавам и да сама организујем слободно време. Свако 

породично путовање, сви предели и пејзажи које видимо, а за које говоримо да постоје само у бајкама, срећа 

су. Ниједно богатство  се не може упоредити са тим што имам старију сестру, што никад нисам сама и што 

никад нећу бити сама. Највећа срећа је то што су, у ово лудо време, сви моји најближи здрави и што имам 

праве пријатеље који су увек ту за мене. Трешње у мају,  хладна освежавајућа лимунада током врелих летњих 

дана, авантуре са љубимцима, кићење јелке, санкање са пријатељима су тренуци искрене среће. 

           Не можемо рећи да нисмо срећни ако имамо породицу, дом, праве пријатеље и лепе успомене. Истина је 

да треба да будемо задовољни оним што имамо и да нас и мале ствари чине срећнима. 

                                                                                                            Николина Јоксимовић VI2 

СРЕЋА је у: 

У раду 

У реду 

У поштењу 

У добром здрављу 

У мирном , лепом и здравом 
животу 

У умерености и чистоти 

У памети 

У породици 

У нама самима  

Ученици  III /1  Анастасија Боров I/ 3  
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Н а с и љ е  н и ј е  у   м о д и   

 

Превенција насиља је наш стални задатак.  

Ако смо информисани, одговорни, имамо осећај за 

друге као и за себе ,  смањићемо  вероватноћу 

насилног поступања.  

Насиље има алтернативу.  Ученици четвртог 

разреда су са својом учитељицом направили пано и 

покушали да  пошаљу важну поруку вршњацима, 

наставницима и родитељима  о  важности  

поштовања правила на интернету.  

 

Поводом  Међународног дана борбе 

против вршњачког насиља који се 

обележава последње среде месеца 

фебруара, у Основној школи ,,Бранко 

Радичевић ‘’ реализоване су 

разноврсне активности . Циљ тих 

активности је промовисање 

позитивних људских вредности. 

М О Ј А   Ш К О Л А  
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Г  А  Л  Е  Р  И  Ј  А   

         Сара Драгањац  VIII /3                                      Миковић Исаија  VII /3                             Викторија Собољева VII//2                       

Милутиновић Ивана      III / 3                          Николина Спасојевић   III    /1                         Анастасија Боров    I/ 3                      

Теодора  Ђорђевић  III / 3                                      Миковић Исаија  VII /3                                   Нина Чкауљић II/ 1   

            Анита Маринковић    VIII //1              Викторија Собољева   VII//2                         Димитрије Дашић IV /1                                            
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Г  А  Л  Е  Р  И  Ј  А   

 

‘                 Софија Бељајева  II /1                                                Јован Пандрц    I /3                                    Новак Јовановић V / 2       

                          Јована Аћимовић   III /1                                 Милица Урошевић   IV /1                                       Сара Сеизовић IV /1                                            

 Николина Спасојевић   III /1                      Андреј Куч  VI /1                                             Александар Романов   V/ 3                      

 Ђорђе Марковић   VI /1                                       Кристина Бутачевић  VIII /1                              Лазар Сеизовић I / 3                    

М О Ј А   Ш К О Л А  
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Д  Р  А  М  С  К  И    К  У  Т  А  К  -   И З Л Е Т  У  Ш У М И 

ЛИКОВИ: Јован, Лила, Мила, Марко 

 

Јован: (силази у предсобље) Ћао. Хоћете ли да идемо на излет? 

Мила: Па, може! Лапо је време. 

Јован: Шта ви мислите? 

Лила: Па, не знам. 

Марко: Хајде, мораш да идеш са нама! Види како је сунчано! (моли је да 
изађе напоље) 

Мила: Ако неће да иде са нама и не мора! Ићи ћемо само нас троје. 

Лила: Добро! Добро! Ићи ћу и ја, али да не идемо далеко од куће. 

Марко: Јоване, хоћемо ли да идемо далеко?(запита узбуђено) 

Јован : Наравно да нећемо! Идемо у једну оближњу борову шумицу. 

Мила : Добро, а шта ћемо понети на излет? 

Јован: Можемо понети јабуке, банане и сок од поморанџе.  

Лила: Одлична идеја! Али си нешто заборавио. 

Марко: Лила, Јован ништа није заборавио! 

Лила: Заборавио је покривач који ћемо ставити на траву, као и корпу у 
коју ћемо ставити ствари. 

Мила:Да! Да! Како си се сетила!? Ја сам скроз заборавила. 

Лила: Ха ха ха ха ха. 

Марко: Хоћете ли да Јован и ја спремимо покривач и корпу за излет, а ви 
спремите храну. 

Јован: Мени одговара, већ знам шта ћу понети. 

Мила: И Лили и мени одговара. 

Лила: Да. 

Марко: Кренимо да спремимо! 

Мила: У реду! Кренућемо и ми. 

Јован: Марко, јеси ли видео ону плетену корпу коју смо купили на 
пијаци?(пита ужурбано). 

Марко: Ено је у остави на највишој полици. 

Јован: Хвала што си ми рекао. 

Мила: Лила, хоћеш ли да спремиш сок од поморанџе, а ја воће? 

Лила: Спремићу. 

Јован: Хоћете ли да кренемо? Ја сам све спремио. 

Марко: Може. 

Мила и Лила: (у исто време одговарају) Ја сам све спремила. 

Марко: Хајдемо!( излазе напоље) 

Лила: Ево, ево излазим. (излази за Марком) 

Мила: Ево и мене. 

Марко: Само нема Јована. 

Јован: Сачекајте мене! 

Лила: Можемо ли да кренемо? Пашће мрак док се окупимо. 

Мила: Хајдемо! (крене путићем према шуми) 

Јован: Куда си кренула? 

Мила: Идем у шуму! (одговори зачуђено) 

Јован: Ићи ћемо мојом пречицом. 

Лила: А је ли та твоја пречица безбедна? 
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Јован: Наравно да јесте!  

Лила: Добро! Кренимо! 

Марко: Хајдемо! 

Јован: Идите иза мене! (крене пречицом ) 

Мила: Ја идем иза Јована. ( крену сви за Јованом) 

Марко: Јесмо ли стигли? 

Јован: Јесмо. 

Лила: Мила и ја ћемо ставити покривач на траву и ставити воће и сок. 

Марко: Заборавили смо чаше за сок. 

Јован: Иди до куће и узми их! 

Марко: Добро, идем и брзо ћу се вратити. (одлази) 

Јован: Ха, ха, ха,ха. 

Лила: Зашто се смејеш? 

Мила: Није ништа смешно. 

Јован: Ја сам понео чаше. (вади чаше из корпе) 

Мила: Па то није уопште за похвалу! (љутито одговори) 

Лила: Он је без разлога отишао до куће. 

Марко: (вратио се) Нисам нашао чаше. 

Мила: Јоване, да ли желиш да кажеш нешто Марку? 

Јован: Марко, ја сам понео чаше, али ти нисам рекао. 

Марко: То уопште није лепо! Знаш ли колико сам их тражио? 

Јован: Не знам, али ми се на тренутак учинило да је забавно. 

Марко: Љут сам на тебе! 

Лила: Хајде, дошли смо на излет да се забавимо, а не да се свађамо. Помирите се! 

Мила: Молим вас! 

Јован: Извини, Марко, што ти нисам рекао да сам понео чаше!(говори умилним 
гласом) Да ли прихваташ извињење? 

Марко: Наравно да прихватам! Ја нисам био фер, хтео си само да се нашалиш. 
(грле се) 

Мила: Можемо ли сада, када сте се помирили, да уживамо у предивној природи? 

Марко и Јован: Наравно да можемо! (углас) 

Лила: Хоћете ли воће и сок? 

Мила: Наравно да хоћемо! 

Јован, Марко, Мила и Лила: Волим вас, другари! 

 

                                                                               Уна Стаменчић IV / 3 

 

 

 

                    Д  Р  А  М  С  К  И    К  У  Т  А  К  

Јован: Наравно да јесте!  

Лила: Добро! Кренимо! 

Марко: Хајдемо! 

Јован: Идите иза мене! (крене пречицом ) 

Мила: Ја идем иза Јована. ( крену сви за Јованом) 

Марко: Јесмо ли стигли? 

Јован: Јесмо. 

Лила: Мила и ја ћемо ставити покривач на траву и ставити воће и сок. 

Марко: Заборавили смо чаше за сок. 

Јован: Иди до куће и узми их! 

Марко: Добро, идем и брзо ћу се вратити. (одлази) 

Јован: Ха, ха, ха,ха. 

Лила: Зашто се смејеш? 

Мила: Није ништа смешно. 

Јован: Ја сам понео чаше. (вади чаше из корпе) 

Мила: Па то није уопште за похвалу! (љутито одговори) 

Лила: Он је без разлога отишао до куће. 

Марко: (вратио се) Нисам нашао чаше. 

Мила: Јоване, да ли желиш да кажеш нешто Марку? 

Јован: Марко, ја сам понео чаше, али ти нисам рекао. 

Марко: То уопште није лепо! Знаш ли колико сам их тражио? 

Јован: Не знам, али ми се на тренутак учинило да је забавно. 

Марко: Љут сам на тебе! 

Лила: Хајде, дошли смо на излет да се забавимо, а не да се свађамо. Помирите се! 

Мила: Молим вас! 

Јован: Извини, Марко, што ти нисам рекао да сам понео чаше!(говори умилним 

гласом) Да ли прихваташ извињење? 

Марко: Наравно да прихватам! Ја нисам био фер, хтео си само да се нашалиш. (грле 

се) 

Мила: Можемо ли сада, када сте се помирили, да уживамо у предивној природи? 

Марко и Јован: Наравно да можемо! (углас) 

Лила: Хоћете ли воће и сок? 

Мила: Наравно да хоћемо! 

Јован, Марко, Мила и Лила: Волим вас, другари! 

                                                                                              Уна Стаменчић IV / 3 

 

М О Ј А   Ш К О Л А  
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Љубав шта је “ 
 

Љубав шта је, ,пита се дете. 

То је мала, а тако велика ствар 

Која у живот уноси неку чудну чар. 

 

Љубав може бити  

Прва, права и последња . 

Знаћеш да ти се десила  

Када се удубиш у својим мислима 

И тако одједном кренеш да се 
смешкаш 

“И ко и шта? Нисам се заљубила.” 

 

Љубав то су ситнице, 

Осмех и неки лепи цвет  

Довољан да ти заврти свест. 

 

Љубав је најлепша бајка  

За коју зна и мајка. 

                Aндреа Белоица VIII /3 

Велико дело о Малом  Принцу 

        

         Роман "Мали Принц" је написао велики француски 

писац Антоан Де Сент Егзипери. 

       Мали дечак на почетку романа  је маштао да постане 

сликар и почео је да развија свој таленат. Често је цртао 

змију, која је појела слона, али одрасли су му упорно 

говорили да црта шешир, јер су мислили и доживљавали 

себе као велике људе, који имају озбиљан посао, 

заборавивши да су и они некад били деца. 

         Бајковити роман"Мали Принц"је мудро и тужно дело о смислу живота, написано за мале и 

одрасле. Аутор нас води кроз причу, посматрајући свет очима детета, које на свет гледа, не само очима, 

већ и срцем. Ово дело нас учи да ценимо љубав, оданост и доброту, јер нам нико никада неће заменити 

блиске и вољене људе. 

          Главни јунак романа, Мали Принц, креће са свог астероида, Б-612, да путује по свету, у потрази за 

правом љубављу и пријатељством. Он се на разним планетама сусреће са људима који себе сматрају 

великим одраслим особама, а њихов посао,у ствари, нема никакав смисао. Када Мали Принц слети на 

Земљу, упознаје се са лисицом, која му постаје прави пријатељ.Л исица му изриче велику истину:              

" Човек само срцем добро види, суштина се не да очима сагледати". 

        Роман има тужан крај, који је за Малог Принца био повратак на свој астероид, ка својој ружи.      

Дечак је нашао оно што је тражио. Све увек има свој крај и само ноћ се завршава почетком новог дана. 

          Уз правог пријатеља, живот постаје светлији, у њему се појављује смисао и нада. 

                     Жар 

Љубав треба да буде све већа и 

већа 

Јер заправо то је права срећа. 

Љубав није само нека ствар,  

У њој и најтиша ватра постаје 

жар. 

За љубав не треба да се моли 

Већ да се сваког дана све више 

воли. 

Љубав је смисао која се у срцу 

пише, 

Њу не може нико да избрише. 

Више се трудите, а мање грдите. 

Будите срећни, 

Јер љубав је вечна кад је срећна. 

              

                       Нина Начић VIII /3 

Љ У Б А В  -  В Е Ч Н А  И Н С П И Р А Ц И Ј А   

Љубав  

Љубав је кад волиш  

цвет који цвета, 

Лист који листа,  

Реку која блиста. 

 

За сјај у мајчином оку, 

Нежност и њену бригу, 

Љубав је мала реч. 

 

Љубав је када волиш 

Јутро које свиће, 

Љубав је када волиш 

Свако живо биће. 

 

Игор Јовановић VIII/3 

Исаија Миковић VII/3 
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БОРБА СВЕТЛОСТИ И ТАМЕ 

 У једном дворцу живео је краљ са својом ћерком Сунчицом. Краљ је био добар и племенит, а 

мелена  принцеза љупка и паметна. Сви у краљевству су их волели  и били им одани. 

              Годинама су живели у миру и слози, а принцеза  је израсла  у праву лепотицу. Једног дана краљ 

је одлучио да уда  своју јединицу, да влада краљевством , јер је време његове владавине пролазило, а она 

је била једина наследница.Пуно просаца  је посетило краљеве дворе тих дана, доносили су разне  понуде 

и удварали се прелепој принцези, али она је одлучила да њен њен принц буде Адријан. Он је био принц 

светла из далеке Руританије. У његовим очима  пронашла је топлину и одлучила да са њим влада 

краљевством.Тада се појавио принц таме кога је љубазно одбила и он је због тога  одлучио да се освети.  

Није могао да прихвати да ће Адријан уместо њега владати краљевсвом и имати поред себе лепу 

принцезу, па је спустио таму преко целог краљевства. Сви су били уплашени, па је зато принц светлости  

позвао своје пријатељице чаробне виле, да својим  штапићима направе пуно светлости и отерају таму. 

Вилинско коло је окружило  краљевсво  и безброј малих ручица је замахнуло. 

            Светлост је почела да се све више пробија   кроз тамне облаке   и полако надјачала таму. Сви 

срећно узвикнуше,,Живели нови краљ и краљица Адријан и Сунчица!  Живели!  Владали су тако 

дуго,дуго и живели срећно.                                                                                                Давид Савић  IV/1 

Љубав 
 

Љубав је лепо осећање, 

Неког волиш више, некога волиш мање. 

 

Љубав је кад те воле мама и тата, 

Највећа је љубав за сестру и брата. 

 

Љубав је кад волиш другарицу и друга, 

И када ти је срећа као земаљска кугла. 

 

Љубав је када и тебе неко воли 

И твојим плавим очима не може да одоли. 

 

Љубав је осећање које покреће све, 

Неко се заљуби касније, неко пре. 

 

Волите се људи   јер без љубави живот не 

постоји! 

                           

Јован Ђуровић, VIII/3 

Заљубљен ја 
 

Мало срећан мало тужан, 
Мало леп, а мало ружан, 

Мало спавам, више будан, 
Сам сам себи сада чудан 

 
Срце лупа, срце стаје, 

Стварно не знам сада шта је? 
Када видим плаве очи, 
Хоће срце да искочи. 

 
Кад је видим , 
Тад све стане, 

Нова зора мени сване. 
 

Сад сам срећан , 
Нисам сам, 
Љубав то је, 
Сада знам. 

    
                              Миодраг Ћилерџић   VIII/ 3 

Мој љубимац 

Ја имам пса. То је женка која се  зове  Чара.  

Чара је мала и има дугу, мекану длаку. 

Њена раса је немачки препеличар. Они су сви 

браон беле боје. Ја је редовно храним гранулама и 

коскама. Свакога дана се играмо и идемо у шетњу. 

Бацим јој играчку и она ми је донесе. Чара је 

весела, добра и умиљата.  

Са мојом љубимицом је дан увек забаван и 

зато је много волим.       

                      Дуња Радоњић, II1   

Исаија Миковић  

 Исаија  Миковић VII /3                                    

М О Ј А   Ш К О Л А  
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С П О Р Т   И   Р А З О Н О Д А   

Марија и Душан  на  Окружном 

такмичењу у пливању 

       

       Ученици наше школе, из школског места 

Подунавци, Марија Васовић ученица VIII /3 и 

Душан Дукић  ученик  VII/3 одељења, 

представљали су нашу школу на Окружном 

такмичењу у пливању у дисциплинама прсно и 

леђно на 50 метара . 

        Марија Васовић освојила је  прво  место у 

дисциплини прсно на 50м, и пласирала се на 

Републичко такмичење . 

        Душан Дукић освојио је  друго место у 

дисциплини леђно на 50 метара.  

       Марија и Душан требало је да представљају 

нашу школу на  Републичком такмичењу у Новом 

Саду у оквиру Школских Олимпијских игара од 9-

15.маја 2020.године, али због  епидемиолошке 

ситуације ово такмичење није одржано.   

Општинско такмичење у 

футсалу 
2.март,2020. 

 

     Ученици наше школе били су 

учесници Општинског такмичења у 

футсалу које је одржано 2.марта 

2020. године у спортској хали 

„Владе Дивац“у Врњачкој Бањи 

 

     Екипа девојчица освојила је 

прво место и пласирала се на 

Окружно такмичење, док је тим 

дечака наше школе заузео  друго 

место.  

     Ученике су на овом такмичењу 

пратили  наставници физичког 

васпитања, Срђан Чеперковић и 

Иван Терзић. 
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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    

Наши  кораци у предузетништву  
         

                             

  У  току школске 2020/21 године ученици шестог и седмог 

разреда школског 

м е с т а  Г р а ч а ц  

опробали су се у 

изради  мирисних 

свећа. Израђивали су 

све веће различитих 

боја, као и паковања за њих уз подршку наставнице 

грађанског васпитања Александре Главчић и 

наставнице физике Иване Васиљевић.  

 

Своје утиске и добро расположење са радионица изразили су и кроз цртеже и текстове. 

Надамо се  да ће се овај поход у предузетништво наставити у наредном периоду. 

       Ученици седмог и осмог разреда школског места Грачац са својим одељенским 

старешинама Љиљаном Трифуновић и Мирјаном Мирјанић, реализовали су јануара 2020.  

,,Гостовање експерата у школи'' , као облик упознавања са светом рада и занимања. 

На пажљиво припремљена ученика  питања одговарале су  Гордана Стаменчић и Маја   

Радосављевић васпитачице, Ненад Боћанин, медицински техничар, Небојша Драгањац, 
ветеринарски техничар. Васпитачице су, као део колектива ,,Радост’’ који деценијама 

припрема за полазак у школу ученике наше школе, су радо пристале да се друже са  

ученицима. Исто су учинили и Ненад и Небојша, као родитељи наших ученика и пријатељи 

школе. У једночасовном дружењу, њих четворо  су   одоварали  на питања о свом школовању, 

слабим и јаким странама посла, о анегдотама  као и о неким ризичним моментима из свог 

професионалног искуства. Било је то ново,  забавно   и корисно искуство  како за ученике 

тако и за госте.                                       
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Ученик генерације, школске  2018/2019.године 

 - Софија Мутавџић, VIII /3 

Ученик спортиста генерације  

- Кристина Петрашиновић, VIII/3 

Носиоци Вукове дипломе исте године  

Анђела Вуковић  VIII /1 

Софија Мутавџић, VIII /3 

Тамара Зарић VIII /3 

Ученици и наставници ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши , награђени за успехе постигнуте 

на такмишењима у школској 2018/19.: 

Ученици : 

Лука Ђурчић, за освојено треће место на општинском такмичењу из математике 

Наталија Чкребо, за освојено треће место на општинском такмичењу из математике 

Марија Васовић, за освојено друго место  на републичком такмичењу ,,Дани ћирилицe’’ 

Марија Васовић, за учешће на републичком такмичењу у пливању 

Јанж Радовић,за учешће на републичком такмичењу из историје 

Лазар Ђурчић , за учешће на републичом такмичењу из географије 

Тамара Зарић    за учешће на републичом такмичењу из географије 

Николина Сеизовић, за освојено прво место на Фестивалу дечијег стваралаштва ,,Федемус '' 

Јана Петрашиновић за освојено прво место на Фестивалу дечијег стваралаштва ,,Федемус '' 

Наставници: 

Тамара Петровић, професор разредне наставе 

Далиборка Бажалац, професор српског језика  

Срђан Чеперковић, професор физичкогваспитања 

Срећко Магић професор историје 

 

Ученик генерације, школске  2019/2020.године 

Лазар ЂурчићVIII/1 

Ученик спортиста генерације  

Марија Васовић  VIII/3 

Носиоци Вукове дипломе исте године  

Лазар ЂурчићVIII/1 

Марија Васовић  VIII/3 

Тамара ПоповићVIII/3 

Ученици и наставници ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши , награђени за успехе постигнуте 

на такмичењима у школској 2019/2020. 

Нина Чкауљић, за освојено треће место на републичком такмичењу  из математике -,,Мислиша'' 

Николина Бутачевић, за похвалу за учешће на републичком такмичењу из математике-,,Мислиша'' 

Наталија Чкребо, зa  освојено треће место на окружном такмичењу из математике 

Николина Сеизовић, за освојено прво место на Фестивалу дечијег стваралаштва ,,Федемус '' 

Јана Петрашиновић за освојено прво место на Фестивалу дечијег стваралаштва ,,Федемус '' 

МОЈА ШКОЛА -лист ученика и наставника ОШ ,,Бранко Радичевић'' Вранеши.  

Број 16. 27. март 2021. године. Главни и одговорни уредник: Срећко Ваљар.  

Уређују ученици и наставници ОШ «Бранко Радичевић» Вранеши.  

Први број листа МОЈА ШКОЛА, изашао је 27.марта  2006. године. Седиште листа: ОШ ,,Бранко Радичевић''  Вранеши 36 

215 Подунавци  

Електронско издање школског часописа можете пронаћи на сајту школе     osbrankoradicevic.net  

 УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У 

ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 


