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Растко Немањић или Свети Сава био је син Стефана Немање и преподобне
Анастасије. Рођен је 1175. године у граду Расу (данашње подручје око
Новог Пазара), у тадашњој Рашкој. Отац и мајка су му на рођењу дали име
Растко, али, он ће се 1192. године замонашити и добити црквено име Сава.
О том периоду нам говори и песма Војислава Илића „Свети Сава“, коју
смо недавно учили на часу српског језика. Растко је био доста повучено
дете. Док су се друга деца играла дрвеним мачевима и глумила витезове,
он је био поред дрвета и читао књиге. Растко се од малих ногу занимао за
цркву и црквене службе. Када му је било 17 година, упознао је једног
монаха и са њим се одмах упутио према манастиру Светог Пантелејмона
на Светој гори. У том манастиру се и замонашио 1192. године.
Смрт
Са дугогодишњег путовања у Јерусалим Свети Сава се није вратио у
Рашку. У повратку, пролазио је кроз Бугарску и ту је преминуо 27. јануара
1236. године, где је и сахрањен у тадашњој бугарској престоници Трнову.
Касније су његове мошти пренете у манастир Милешеву.
Марко Шуша VI-1
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Представљамо вам БОЖИЋ – најрадоснији хришћански
празник
Божић је празник који се слави 7. јануара као успомена на дан
рођења Исуса Христа. Обичај је да се тог дана људи поздрављају
са ,,Христо се роди – Ваистину се роди”.
Први човек који дође у кућу зове се положајник и он остаје као
гост у кући домаћина. Домаћица му спрема колач, а домаћин даје
новац или поклон. Рано ујутру на Божић иде се у цркву и тог дана
породица је на окупу. Поред свеће коју пали домаћин, домаћица
износи чесницу која се ломи на комаде. У чесницу се ставља
новчић. Онај ко га пронађе у свом комаду, требало би да га чува,
јер је то симбол среће. Верује се да на Божић ваља радити оне
послове који нам тешко полазе за руком, јер се сматра да ће од
тог дана све кренути ка бољем.
Стефан Средојевић 6-1

Светосавска приредба у нашој школи
Наша школа је у суботу, 27. 01. 2018. године, прославила своју
славу, Светог Саву. Ове године, план приредбе се мало променио,
јер се одиграла представа ,,Код Мине на балу”, у којој су
глумили ученици 8-1 (Богдан Зорић, Бојана Милановић, Софија
Бурсаћ, Нина Јеремић, Марко Зековић) и 8-2 (Драган Драгаш,
Немања Стругаловић, Лазар Ђорђевић). У представу су биле
укључене и неке народне игре, које су одиграли ученици од
првог до четвртог разреда. Наравно, ту је био и наш хор који је
певао традиционалне светосавске песме. Сви су имали посебне,
оргиналне костиме. Било је смеха, дружења, и што је најважније,
било је забавно и за гледатеље, и за публику. На крају, наша
директорка Наташа Мићић је поделила захвалнице, и свима се
захвалила на њиховом присуству.
Софија Бурсаћ 8-1

Зимовање
Последњу недељу децембра провели смо на Златибору са
учитељицом. Моји другари и ја смо били смештени у хотелу „Браћа
Секулић“. На зимовњу ми се највише свидело клизање, зато што сам сада
први пут стао на клизаљке.
Ово зимовање ћу памтити по дружењу са нашим рекреатором.
Заједно са њим обишли смо споменик, посетили

Дино парк и цркву. На

Златибору смо се дружили и с наставницом Мирелом. Обишли смо Стопића
пећину и етно-село Сирогојно.
Препоручујем свим другарима да посете ова места и уживају у
лепотама Златибора.

Стефан Ранков IV-1
___________________________________________________
Зимовање
Пре дочека Нове године, крајем децембра, моји другари, учитељица и ја
смо ишли на Златибор. Били смо смештени у хотелу „Браћа Секулић“. У
близини овог хотела налази се једно брдо, погодно за санкање.
Ипак, било је и нешто што ми се није допало.... Наше собе су се
налазиле у поткровљу, па је сваки пут било потребно савладати бар
осамдесет степеника од приземља до наше собе. Осим тога, није ми се
допало то што вода из чесме није била за пиће, па смо сваког дана куповали
воду у балонима и носили је у собе....Упркос тим проблемима, било нам је
лепо. Првог дана, по доласку у хотел, обукли смо се и ишли на санкање.

Након тога, вратили смо се у хотел, играли игрице и чекали да кренемо на
вечеру.
Сви дани су слично пролазили.... Најзанимљивије је било када смо ишли у
шетњу и свратили да се засладимо вафлом. Ја сам купила вафл са кремом,
плазмом и шлагом. Допало ми се и кад смо јели крофнице. Моје су биле
преливене кремом и карамелом. Ммммм....
Да не би цело зимовање прошло тако што смо јели, учитељица нас је
одвела у 5Д биоскоп. Гледали смо кратки филм „Џедпек авантура“.
Све у свему, било је то незаборавних седам дана.
Тара Добродолац IV-1
____________________________________________________________

Нова година из мог угла...
Када сам се вратио са Златибора, код куће ме је дочекало
изненађење! Били су то новогодишњи поклони. Добио сам
спортску флашицу и лопту. Касније сам отишао код кумова.
Кумићу сам дао поклоне, а онда ми је кума дала поклон. Били су
то костобрани.
Те вечери смо моји другови Михаило, Милан и ја
заједно дочекали Нову годину. Играли смо се и шалили. Било
нам је забавно. У поноћ смо честитали једни другима Нову
годину и затим наставили да се забављамо.

Вертепи
Сваке године вертепи за Бадње вече иду по селу. Они иду од куће до куће
и певају божићне песме. Ове године смо моји другари и ја рано кренули са
припремама. Прво смо се маскирали. Обукли смо белу кошуљу и ставили
капе на главу. Моја улога у вертепима била је Мерхиор. Он је један од пет
вертепа.
Обишли смо цело село. Овако је то било...Када дођемо у кућу, почнемо
да певамо „Рождество“. Када отпевамо, домаћица куће нас послужи
колачима, воћем и добијемо новац. Најзанимљивије ми је било код мојих
другара Лазара и Андреја.
Ово моје учешће у вертепима памтићу по лепом дружењу и чувању
традиције српског народа.
Стефан Ранков IV-1
____________________________________________________________

Зимски доживљаји
У децембру смо са учитељицом и другарима биле на
зимовању, на Златибору. Били смо смештени у лепом хотелу
„ Браћа Секулић“.
Свако јутро, када се пробудимо, радили смо јутарњу
гимнастику,

па

онда

доручковали.

Затим

смо

облачиле

скафандере и излазиле напоље. Недалеко од хотела налазило се
једно брдо са ког смо се сваког дана спуштали . Једног дана нас
је учитељица обрадовала и изнајмила нам гуме за спуштање по
снегу. Сви смо били срећни!

Дуња Лебхерц и Марија Јекић III-1

Осмаци као вертепи
Вертепи

представљају

пастире

и

мудраце

.

Улоге

у

вертепима које глуме данашња деца су: цар Ирод, Мерхиор,
Гашпар,

Валтезар,

Губа,

Теодор,

Станко.

Вертепи

представљају Христово рођење. Деца која глуме вертепе
имају обичај да на Бадње вече оду у цркву на вечерњу
службу. Након тога иду по селу од куће до куће и глуме
Исусове

веснике

(вертепе).

Овај

обичај

је

заступљен

у

Голубинцима, Војки и Крњешевцима и још понеком селуу
Војводини. Вертепе обично дарују вином, а некада и новцем.
Ове године смо обилазили улице нашег села и одлично смо
се провели. Поносни смо што чувамо традицију.
Вања Радивојевић, Бојана Милановић, Милош Бошковић 8-1

Четвртаци обележили Дан без дуванског дима

Као и сваке године, и ове године је спроведен конкурс поводом
обележавања Светог Саве. Награђени су следећи ученици...
За литерарне радове:
Младен Живановић
Ања Грудић
Теодора Николин
Тијана Тривуновић
Анђела Радојчић
6. Матија Костић
1.
2.
3.
4.
5.

За ликовне радове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Емилија Антонић
Ивана Николић
Невена Урошевић
Бојана Капуран
Милица Перић
Марија Микић

Директорка је награђеним ученицима доделила књиге. Надамо се да
ће уживати у њима!

Награђени радови на паноу у нашем холу

Пано са награђеним радовима

Боравак учитељица
Учитељица из боравка нас увек учи,
а понекад нас и намучи.
Она је наша десна рука,
ми са њом урадимо домаћи без мука.
Она не зна да је наша вила, свуда око ње је чаролија.
Она воли свако дете,
од главе до пете.
Боравак учитељица има једну врећу,
она из ње дели срећу!

Боравкаш Михајло Миливојевић II-2

СВЕТИ САВА
Једног лепог јутра, дечак Растко седео је у дворишту и
размишљао: „Јаој, ја сам несрећан дечак, тата ме тера стално да
идем са њим у лов, а мени се то не ради!“
Тата: „Расткоооо, хајде, крени са мном у шуму!“
Растко није хтео да крене, желео је да чита, али тата није
престајао да га зове: „Расткоооо, па где си?!“
Растко је смислио план. Решио је да се преруши и промени своје
име: „Сетио сам се, зваћу се Свети Сава, мој тата ће мислити да
сам светитељ! Јеееј, сада сам најсрећнији човек на земљи!
Осећам се сјајно!“

Софија Инђић I-1

Аутори: Софија Инђић, Марко Радивојевић, Исидора Инђић, Давид Радојчић

Ребусе саставља Младен Живановић II-2
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Загонетке је поставио Младен Живановић II-2

Решења: лубеница, печурка, ветар

ЧЕТВРТАЦИ НАС УЧЕ ШТА СУ АНЕГДОТЕ
Ако нисте знали шта су анегдоте, погледајте пажљиво овај цртеж
и све ће вам бити јасно. Можете смислити неку добру анегдоту и
послати нам, па ћемо је објавити у следећем броју.

АУТОР: Теодора Шолић 4-2

М. Шуша 6-1
Најугроженије животиње на свету



Манакин птица: Манакин птица спада у једну од најгроженијих врста,
једино јој прија боравак у јужноамеричким тропским шумама.

Место становања: Бразил


Број преживљених примерака: 750

Пигмејски лењивац: Међу угроженим врстама налази се и пигмејски
трозуби лењивац који је смештен на острву Ескудо де Верагуас.

Место становања: Панама


Број преживљених примерака: 500

Суматрански носорог: Суматрански носорог је због уништавања
његовог природног станишта означен као критично угрожена врста.
Опстаје само у делу Малајског архипелага.

Место становања: Малезија, Индонезија

Број преживљених

примерака: 250


Сцолопацидае: На врху листе угрожених животиња налази се шумска
птица

сцолопацидае,

на

енглеском

позната

као

,,сендпајпер”

(сандпипер) која живи у Русији. Тренутно постоји само 100 парова
ових бића, а њихов број се сваке године смањује за четвртину.
Место становања: Русија, Бангладеш, Бурма

Број преживљених примерака:

200


Мајмун прћастог носа: Иако је ова врста мајмуна нова за научнике,
лако је препознатљива. Становници Азије тврде да је мајмуне веома
лако наћи, нарочито када падне киша јер мајмуни имају проблема са
овом врстом падавина, који им падне право у нос, што изазива кијање.

Место становања: Вијетнам

Број преживљених примерака: 200

Свет и Сава на часовима ликовне култ уре у IV
разреду

ЧАРОБНИ ШТАПИЋ
Ех, да имам чаробни штапић,
стопирала бих време на који сатић!
Да пропутујем светом,
да се дивим авионским летом.
Да обиђем све градове,
од Њујорка до Падове!
Да се дивим свету,
и да летим на кревету!
Да упознам друге језике и људе,
да одем где год
да упознам кога год,
само лепо да ми буде.
Ех, да бар имам тај ЧАРОБНИ ШТАПИЋ,
све би ми било лакше.
Али не треба ми никакав штапић,
јер са мојих 14, нема лепше!
Бојана Милановић 8-1

Ти
Ти, ти си она коју волим
Ти, ти си она што ми значи
Ти, ти си она мала на коју пазим ја
И волећу те до краја.
Слушај ти, фина си
Зашто не бисмо изашли?
Ха! Спусти своја очекивања
Ако мислиш да на тебе ћу пасти ја.
Ја знам – да ти мене волиш
Ја знам – да се тога бојиш
Ја знам – да ћемо бити срећни,
А наши снови вечни.

Михајло Екмеџић 8-1

Мостови
Мостови љубави.
Мостови туге.
Мостови среће
И љубави дуге.
Спајају срећу.
Спајају људе
Спајају снове
И жеље дуге.
Мост је тајна што
Прича река док
Хучи под њим
И испраћа и дочекује
Вољеног човека.
Анђела Радојчић 5-3

Представљамо вам интервју са Небојшом Газдићем, наставником биологије






Колико дуго радите у овој школи?
У овој школи сам почео да радим пре 5 година. Када сам дошао у ову школу,
морам ти рећи, било би је много занимљиво. И данас ми је веома лепо у овој
школи. Колеге су пријатне, деца су добра, ха-ха-ха...
Где сте радили пре него што сте почели да радите у нашој школи?
У овој школи сам добио први посао. Тако сам добио и прву плату. Сада радим у
још једној школи, тј. у Старој Пазови, али овде у школи имам своје одељење,
они су моја деца, а ја њихов одељењски старешина. Сада су они осми разред и
још мало завршавају, ускоро ћемо се растати, недостајаће ми...
Због чега толико волите своје одељење?
Волим их зато што су као тим, што су врло живахни, креативни и веома
радни.
Ово су речи мог драгог наставника. Објаснио ми је и открио свој живот као члан
школе у неколико редова. За школски лист:
Дајана Јовановић 8-1

Наставник Небојша на екскурзији са својим ђацима

Фолклор
Бити фолклораш је нешто најзанимљивије што ти се
може десити у животу. Када играш у фолклору,
стално имаш могућност да путујеш, јер се често
организују

путовања,

иностранству.
градова,

Тако

како

сам

посетио

и

у

ја,

Србији,
осим

Швајцарску,

тако

многих

и

у

наших

Словачку

и

Македонију.
Сваке

године

се

у

фолклору

одржава

годишњи

концерт. Тада играчи добијају награде за 5, 10, 15 и
20 година играња. Надам се да ћу ја још дуго година
играти и низати разне награде...
Фолкор је изузетно користан, како због здравља, тако
и због дружења, а особито због путовања, јер на
сваком путовању научиш нешто ново и занимљиво.
Поносан сам што играњем доприносим чување српске
традиције и обичаја.

Марко Зековић 8-1

Филм ,,Кад порастем, бићу кенгур”
Прича ове комедије заснована је на љубави Браце и
Ирис, који се први пут срећу и излазе на састанак.
Истовремено, Брацини другови Шоми и Ћела жељно
ишчекују утакмицу Манчестер Јунајтед – Испвич, у
којој

је

голман

њихов

друг

из

детињства

Зоран

Пауновић, звани Кенгур. Такође, радња паралелно
тече

и

на

беспосличара,

врху

зграде

Брацина

два

где

се

стара

појављују
друга,

Авакс

два
и

Хибрид...
Место одржавања радње ове комедије је Београд,
тачније, један његов крај – Вождовац.
Све у свему, овај филм је праћен развојем смешних и
занимљивих догађаја, чудним заплетима и свакако га
вреди погледати.

Лука Костић 8-3

