ПЕТЉА

РЕЦЕПТ
"Узети 12 месеци, добро их очистити од горчине, себичлука, цепидлачења и страха. Сваки месец
пажљиво исецкати на 30 или 31 дан, тако да је залиха довољна за целу годину. Сваки дан посебно
испунити надевом од једне трећине рада, трећине душевне ведрине и трећине хумора уз додатак три
кашике оптимизма, једне кашике стрпљења, зрнцета ироније и прстохвата такта. Ту масу прелити
обилно љубављу. Готово јело украсити букетићем ситних пажњи и сервирати га свакога дана, са
обавезном ведрином, уз шољу доброг, освежавајућег чаја.
Напомена: Рецепт не чувајте само за себе, већ га поделите и са другима!"
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Мирослав Мика Антић

Сусрет са

Николом

Миленковићем и

Бојаном Миленковић

О

ОШ „Мирослав Антић“ је поносна што је угостила
два бивша ученика. У гостима су били нико други
до Николе Миленковића и Бојане Миленковић!
Ово су били незаборавни сусрети. Подсетили смо
се колико су ово била добра деца, а сада и велики људи!
Њих двоје су другари из одељења 8-4! 2011/12. Никола
је био „Спортиста генерације“ и носилац дипломе „Вук
Караџић“, а сада је познати фудбалер и репрезентативац
Србије. Бојана Миленковић је била носилац посебне
дипломе за физичко васпитање. Током основношколског
и средњошколског образовања освојила је бројне награде
у области спорта. Током своје спортске каријере добила је
бројна признања и награде за своје спортске успехе у оквиру
клубова у којима је играла, али и за државну обојкашку
репрезентацију. Никола и Бојана су дошли носећи пуне
торбе поклона. Лопте, дресови, слаткиши...и изазвали су
одушевљење код ученика! Никола је пропратио турнир у
фудбалу и са наставницима физичког коментарисао играче
и прилике. Можда се у овој екипи фудбалера нађе будући
штопер Николиног ранга. Ред за аутограме, које су Никола
и Бојана стрпљиво и са осмехом давали, био је дуж ходника
кроз целу школу.
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Наставнице Ксенија Јовић, Марија Димитријевић и Јелена Стојчевски су се
постарале да наставници, ученици и стручна служба представе активности
школе.
Март, 2022, Београд
Часопис излази једном годишње
Први број је изашао 14. 3. 2006.
адреса: Црвено Барјаче 6, Београд- Чукарица
web: http://www.miroslavantic.edu.rs/
тел: 011/ 77 0000 5
маил: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs

У СРЦУ НАРОДНЕ

ТРАДИЦИЈЕ

Николина Кораћ 4/5
Oд првог разреда идем на секцију народна традиција коју
води моја учитељица Дубравка заједно са учитељицом Зорицом.
Наше учитељице трудиле су се да нам кроз игру, песме , легенде,
драмске текстове приближе прошлост нашег народа, да сазнамо
како су живели, шта јели, којих се игара играли...
Игре на часовима које су мени биле најзанимљивије су : Ћораве
баке , Шаргарепе , Арјачкиње, барјакчиње .Дечаци би играли
фудбал са крпеним лоптама, а девојчице би саме себи шиле лутке
од старих крпа.На неким часовима би доносили старе хеклане
столњаке и ткане пешкире. На народној традицији учили смо
много песама.Моја омиљена је ,, Расти, расти“ .У другом разреду
смо обишли један музеј у Београду.
За школску славу, Свети Сава ,сваке године припремали смо
приредбу у којој би глумили певали песме, читали легенде,
рецитовали и још много тога.

Тара Зекавица 4/5
Мени се на секцији највише свиђа што поред наше историје,
коју учимо, дружимо се и квалитетно проводимо време. На народну
традицију идем од првог разреда и ићи ћу све док будем могла.

Огњен Кабић 4/5
На секцији народне традиције сам научио многе обичаје и
песме.Највише волим да глумим.
Михајло Бужић4/5
Највише ми се свиђа када имамо приредбе. Идем на секцију зато
што волим традицију српског рода и да бих се дружио са другарима.
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ПРИРЕДБЕ
Софија Анђелковић 4/4
На народној традицији код учитељице Дубравке и Зорице
учили смо обичаје везане за Бадњи дан и Божић и то приказали
кроз приредбу.Било нас је доста. Глумци су били озбиљни и
потрудили су се .Код неких је била присутна трема. Осталој деци
се све свидело, а и нама је.Било је као у некој бајци.Сви су били
срећни.Када се приредба завршила била сам уморна, али ми је
било жао што је дошао крај.Једва чекам другу приредбу!

Ивана Остојић 4/4
Приредба за Светог Саву за ученике 4.разреда ми се јако
свидела и уживала сам учествујући у њој. Драго ми је што смо на тај
начин показали поштовање према нашем светитељу Светом Сави.

Марија Мирковић 4/4
Мој утисак о приредбама за Бадњи дан, Божић и Светог
Саву је да је свака била весела и посебна на свој начин јер украшава
дати празник.Осећала сам се као да то нису биле само приредбе
него нешто велико јер ће сва деца која су глумила имати посебну
прилику да искажу своје знање. Гледаоци такође.Надам се да су сви
по нешто ново научили.Мало ми је жао што због епидемије наши
родитељи нису могли да гледају приредбе али биће нових прилика!

7 Петља, март 2022.

7 Петља, март 2022.

ПЕТНИЦА

♡

Вања Јованчевић VIII5

Ј

Једног сасвим обичног летњег дана непосредно након мог рођендана, покуцао ми
је неко на врата. То је био поштар. Донео ми је писмо које сам очекивала неколико
месеци без стрпљења. Када сам узела писмо и видела поштански број Ваљева и
печат Петнице знала сам да је то позив који ћу памтити заувек. У писму је писало
да сам примљена и да долазим средином септембра. Тај период од краја јула до средине
септембра чинио ми се као вечност. Сваки дан бих провела тако што бих одбројавала колико
још има до остварења мог сна. И коначно дошао је и тај 12 септембар.
На путу до Петнице размишљала сам о томе колико ћу заправо тамо применити своје
знање из многих предмета. Када смо дошли тамо прво смо имали радионицу упознавања.
Непосредно после тога добили смо распоред предавања. Нико се није бунио и одмах смо
кренули у корак науци. Првих неколико дана имали смо теренске вежбе. На којима смо
научили да цртамо карте у одређеним размерама, истражујемо тулуме, да израчунавамо
масе Сунца и Земље, меримо протицај водотока.....
Док смо се последњих дана бавили лабораторијским вежбама где смо проучавали под
микроскопом и бинокуларном лупом инсекте. А на хемији бојили пламен уз помоћ соли неких
метала, изводили разне експеримент са амонијаком, разним киселинама. Сво време боравка
поред ових предавања радили смо и на семинарском раду. Ја сам радила семинарски рад из
математике (,, Како у што мање мерења можемо пронаћи фаличан новчић ? ”). На први поглед
ми се чинило као нешто лако али сам схватила да није након што задатак нисам успела да
решим после три сата покушавања.
Последњег дана смо презентовали свој рад где сам дала све од себе и изпредавала
најбоље што могу након чега сам добила огроман аплауз. Сам тај аплауз ми је био довољан
да знам да сам успела. Док сам се враћала кући из Петнице сузе су саме кренуле да пузе по
мојим образима, сузе су говориле више од речи. Ти људи тамо и та атмосфера се никада неће
моћи упоредити са било чим. Петница ми је донела нових пуно пријатеља и много знања које
ће ми бити потребно за школовање.
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Marko Kovačević VIII5

М

Mene je oduvek interesovala tehnika. Volim kompjutere, telefone, satove i sve
šta ima veze sa tehnikom. Mi u školi ne učimo baš mnogo o tome i zato sam se
prijavio za Petnicu. Pošto sam u Petnici bio prvi put, bio sam u opštoj grupi – radili smo od svega po malo. Radili smo arheološka istraživanja, hemijske eksperimente, biološka istraživanja, matematičke paradokse, upoznali smo se sa astronomijom,
geologijom, istorijom, čak i psihologijom. Dani su nam bili ispunjeni istraživanjem novih zanimljivih stvari, u pauzama smo se družili i igrali odbojku. Zanimljiva stvar sa Petnicom je da
su tamo svi “štreberi”, tj. sva deca tamo žele da uče! Meni je drago, što sam video da i ostale
nauke mogu da budu interesantne, a ne samo tehničke, koje su me interesovale i pre Petnice. Petnica je bila lepo iskustvo i svima ga preporučujem! Jedva čekam da u srednjoj školi
idem ponovo!
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МЛАДИ НАУЧНИЦИ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
У петак, 28. маја 2021., наставница Звездана, Марко и ја упутили смо се у Сокобању поводом
републичког такмичења из физике. Мене је већ при самом поласку почела да хвата трема, иако је
такмичење тек требало да буде у суботу. Почела сам да се бринем да ли ћу се сетити свих формула,
или да ли ће ми се потрефити области и задаци које знам најбоље. Ипак, толика брига је била
непотребна, будући да смо вредно радили да се спремимо.
Када смо стигли, није нам преостало много времена да обилазимо Сокобању, па смо само отишли на
вечеру и током потраге за рестораном обишли један део насеља. Било ми је жао што нисмо имали
више времена да поштено прошетамо по Сокобањи.
Сутрадан смо, дорбо расположени и одморни кренули на такмичење, опремљени знањем и
чоколадицама за концентрацију. На такмичењу сам освојила трећу награду. После добрих пласмана
остало нам је једно лепо ново искуство до ког смо дошли заједно са нашом наставницом Звезданом.
Надамо се новим успесима и ове године.
Ива Јаковљевић VIII-3
Физика је један од мојих омиљених предмета. Прошле године сам учествовао на државном
такмичењу, које се одржавало у Сокобањи. Из наше школе смо ишли само Ива и ја. На такмичење нас
је водила наставница физике Звездана Пашајлић. Дан раније стигли смо у Сокобању и сместили се у
апартман, вечерали смо и легли да спавамо. Такмичење је почело у 10 сати. Сви су сконцентрисано
радили задатке. Изашао сам пола сата пред крај такмичења.
Сат времена после тога стигла су решења задатака и сви смо кренули да рачунамо колико
бодова имамо. Ја сам израчунао да имам око 70-80 бодова. Касније смо ручали и чекали званичне
резултате. Кад су увече објављене званичне листе, имао сам 77 бодова и освојио сам другу награду.
Задаци су били занимљиви, два сам одмах урадио, један нисам добро прочитао и због тога нисам
добио све поене, а на преостала два сам добио само неке поене за део задатка, могло је да буде боље
али ја сам задовољан успехом на овом такмичењу. Једва чекам такмичење ове године!
Марко Ковачевић VIII -5

Једва чекам такмичење ове године!
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РадионицаБолести
зависности
Новембар месец је месец посвећен борби против зависности. Тим поводом за ученике
осмог разреда организована је радионица на ову тему. Циљ нам је био да пренесемо јасну
поруку о штетности психоактивних супстанци (ПАС). Примарна првенција односно спречавање
настанка болести зависности је најважнија из много разлога.
Зависност од психоактивних супстанци(ПАС) најчешће се развија током адолесценције. То је
период током, којег је потребно указивати на свеукупну сложеност савременог начина живота
из којег се рађа и сва сложеност проблема који стварају болести зависности у здравственом,
социјалном-економском као и опште друштвеном смислу, и који се преламају кроз особу
зависника, породицу, ужу али и ширу друштвену заједницу, односно саму државу.
Све почиње са радозналошћу која је праћена недовољном информисаношћу младе особе.
Зависност може имати пуно лица и погодити свакога. Деценије истраживања су одредиле
болест зависности као болест која мења структуру и функције мозга. Сада знамо да , иако је
почетна одлука да се дроге користе добровољна, зависност од психоактивних супстанци је
болест мозга која приморава особу да постане опсесивна једним јединим питањем- Како да
дође до дроге и како да је унесе у себе – упркос све већим и већим последицама и по здравље
и по сам живот.
На почетку радионице ученици помоћу Гугл упитника прво проверили своје знање о овој
теми. Поред сваког питања понуђена су им била два одговора/тврдње: Тачно-Нетачно.
Након решевања квиза уследила је дискусија и анализа њихових одговора. Ученици су
активно учествовали и показали изузетну заинтересованост за ову тему. Кроз радионицу су
добили важне информације, објашњења и додатни материјал( прослеђени су им линкови:
Књига и истоимени филм — Кристијана Ф. „ Ми деца са станице Зоо“ ) .
Зависност је болест и мора се лечити као и свака друга болест. Код сумње на
зависност погођени се могу обратити својим лекарима, амбулантним саветовалиштима или
специјализованим клиникама или одељењима у болницама.
Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа бачког, господина др Иринеја 2005.
године под окриљем Светоархангелског манастира из Ковиља основан је центар за психосоцијалну рехабилитацију и ресоцијализацију оболелих од болести зависности “ЗЕМЉА
ЖИВИХ“. Оснивач и лидер пројекта је његова Светост Патријарх српски Господин Порфирије.
Активности се спроводе у четири терапијске заједнице ( Ченеј, Вилово, Сланкаменачки
Виногради и Брајковац ). Центар „ЗЕМЉА ЖИВИХ“ је организован на основу искустава
сличних пројеката који постоје у земљама Европске уније, као и у земљама нашег окружења.
Боравак штићеника у терапијским заједницама је бесплатан и на добровољној бази.
Бисерка Станчевић(грађанско васпитање),
Марјана Драговић(верска настава)
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Филмска
секција

На међународном конкурсу (Србија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска,
Северна
Македонија)
у
различитим
категоријама на тему: Свако дете је једнако
важно, филмска секција, под менторством
наставнице Иване Косановић, освојила је
ПРВО место у категорији филмско/драмско
стваралаштво за филм: Бити различит.
Пројекат финансира Локална самоуправа
Брус, а реализује удружење Центар за развој
образовања и културе.
У прављењу филма учествовали
су седећи ученици: Лена Мијовић, Дуња
Бојичић, Вања Јованчевић, Ана Томић, Соња
Николовски, Марко Милић, Сара Илић, Сања
Вујаклија, Василије Бојичић.

“Окупљамо нове
младе филмске ауторе
(сценаристе, редитеље,
сниматеље)
и сви заинтересовани могу
да се пријаве.”

ДОБРОДОШЛИ!
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О

ва школска година
почела
је
на
најлепши
могући
начин,рекреативном
наставом са нашом дивном
уч-итељицом
Дубравком.
Нашој срећи није било
краја. Први пут одлазимо на
рекреативну наставу, одлазимо
у Аранђеловац. У пуном саставу
сви ми и остали разреди из
наше школе “Мирослав Антић”
пошли смо природи и изворима
лековитих вода у походе.
Смештај у хотелу био је
по плану,како смо се већ
и поделиле.Моје најдраже
другарице Сара, Дуња, Тара и ја
у соби. Друштво право. И колико
бих могла још да описујем,не
би било краја тој причи.
Имали
смо
распоред
активности у току сваког дана.
Све је било испланирано.Време
устајања, време оброка, време
и место за шетње, спортске
активности као и дискотека и
време када смо имали наставу.
Сваки нови дан био је лепши
од претходног.
Издвојилa
бих
neke
од
најлепших.
То је посета Маузолеју династије
Карађорђевић на ОпленцуХрама Св. Ђорђа који је саградио
краљ Петар I Карађорђевић.
Одали смо пошту Карађорђу
пред његовом гробницом.
Пажљиво смо слушали и упијали
све што смо видели и чули.
Богатство
боја,
раскош
Аранђеловачког
мермера
и бројне фреске наших
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Незаборавна
рекреативна
настава
“Колико вреде наши

споменици који нам
откривају богатство наше
историје и прошлости.

’’

О

славнихпредака.
осим маузолеја били
смо и у Народном музеју
у Аранђеловцу. Видели смо
историјске споменике и чули
бројне приче о нашим прецима.
Пећина Рисовача била је
одлазак у станиште човека из
леденог доба и посебна реткост
не само за нас него и за науку,
јер у њој постоји налазиште
из тих старих времена.
И то није све... Ловачка кућа и
препариране животиње које
смопосматралиусвојојблизини.
Oбиље предмета за лов,
риболов,
пољопривреду
из
прошлих
времена.
За нас посебна пажња је био
аквапарк „Извор“ , базени
са
минералном
водом
као и велики тобогани.
И тако смо ми доживели
велику авантуру. Нисмо ни
сањали шта нас све очекује.
Поред свих тих знања и
богатстава природе на крају
дана нас је чекала дискотека да
се забавимо,играмо и дружимо.
Има још пуно тога што овог пута
нисам напоменула, доживљаја
које нисам описала. Важно је
да напоменем да је вредело
чекати за ово дивно искуство.
Сазнали смо колико лепоте
и успомена крије велико
срце
Шумадије.
Колико
вреде наши споменици који
нам
откривају
богатство
наше историје и прошлости.
Незаборавно искуство које
ћу сигурно заувек памтити.

Ивона Томашевић IV-5

МАЛИ

шахисти

В

Василије и Стефан, комшије, а пре
свега другари, су два дечака која су
поред фудбала, кошарке, телефона
и уобичајених дечијих занимација , нашла
начин да употпуне своје време на мало
другачији начин . Играјући се нечега што
баш и није свакодневно. Нечега што је
захтевало концентрацију и размишљање.
Играли су шах. На самом почетку нису
много знали о томе, али, како је време
одмицало, свесно или несвесно, кроз игру
су постајали све бољи. Василије искуснији у
овој игри, научио је и свог друга правилима
и на овогодишњем такмичењу остварили
су запажене резултате. После школског
дошло је и општинско такмичење, освојили
су прво и треће место. До градског
такмичења нема још пуно па ће у слободно
време, паузама од школских обавеза
вежбати и матирати.
Василије 3/2 и Стефан2/4
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К

Када сам имао шест година, почео
сам да се интересујем за шах. На
мене је утицала моја старија сестра
Милица. На почетку нисам хтео да тренирам
шах, али после ми је било занимљиво, па
сам наставио. Прво сам учио да померам
фигуре, затим сам учио отварање, а онда
сам почео сам да смишљам отварања...
У првом разреду сам освојио 1. место
на општинском такмичењу и 2.место
на градском такмичењу. Ове године,
у 2.разреду, поново сам био први на
општинском такмичењу, а градско ме тек
чека.
Планирам да наставим да тренирам
шах. Волео бих да једног дана постанем
велемајстор.
Владимир Голубовић II-1

С

Са шаховским фигурама сам се сусрела у вртићу, када сам посматрала свог друга
како игра шах. Пожелела сам и ја да научим како се померају фигуре. Све ме је
подсећало на лепу бајку са краљевима, принцезама, витезовима...
У нашој школи, на шаховској секцији, сам научила сва правила шаховске игре, како да
заштитим свог краља, распоредим фигуре на табли, одиграм лепе комбинације и матирам
противника. Међутим, схватила сам да треба и даље да учим и напредујем.
У другом и трећем разреду сам била на домак циља – да се пласирам на републичко
такмичење. Оба пута нисам успела да победим у последњој партији. Било ми је тешко.
Сузе су саме кренуле. Заједно са мном је то преживљавао наставник Синиша, храбрио ме,
тешио и веровао у мене да ћу у будућности постизати боље резултате. Прошле године, на
жалост, није било такмичења због ванредне ситуације. Ове године, у петом разреду, освајам
1. место на школском, 1. место на општинском и 3. место на градском такмичењу. Напокон
пролазим на републичко такмичење где освајам 10. место у појединачној конкуренцији.
Била сам члан школске екипе, која је освојила прво место на општинском такмичењу. На
градском такмичењу смо остварили запажен резултат, али се нисмо квалификовали на
републичко такмичење.
Планирам да се у будућности и даље бавим шахом, постављам себи нове циљеве и
изазове. Због тога сам се учланила у шаховски клуб „Краљ“, где сам освојила III категорију.
Желим да моја бајка са шаховским фигурама и даље траје.
Наталија Рацић V-4
Шах сам научила да играм са седам година. Било је то повремено по нека партија са
татом, претежно ради забаве. Од када сам се учланила у секцију код наставника Синише,
играње је постало чешће и озбиљније. Изабрана сам у школски тим, а на општинском
такмичењу у осмом разреду освојила сам друго место.
Потом сам се пласирала на градско и републичко такмичење. Основцима бих препоручила
да се учлане у секцију, јер је шах спорт, наука и уметност.
Викторија Васиљевић 8/4
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Открила сам шах још пре поласка у школу и схватила да је то права игра за мене.
Заволела сам ту игру. У почетку нисам имала са киме да играм па сам играла сама
са собом. Када је моја старија сестра кренула на шаховску секцију код наставника
Синише, уписала сам се и ја. Друга деца су играла боље од мене, али мени се шах и даље
допадао. И даље сам вежбала код куће сама са собом, а понекад и са сетром. Пријавила сам
се за школско такмичење и освојила друго место. Онда сам, уз секцију, почела да вежбам
са татом. Учествовала сам на општинском такмичењу и освојила прво место. Прошлог
викенда сам ишла код баке и деке и са деком се спремала за градско такмичење.Поручила
бих свим другарима да пробају да играју шах.
Јована Павловић,2/2

Ј

Ја се зовем Марко и ученик сам првог разреда.
Пошто волим да играм шах прикључио сам се шаховској секцији у нашој школи.
На шаху учимо, али се и дружимо. Имао сам прилику да учествујем на школском
такмичењу из шаха 03.02.2022. године, где сам освојио II место и пласирао се на општинско
такмичење. Дана 19.02.2022. године на општинском такмичењу у Сремчици освојио сам I
место. Веома сам срећан због тога и драго ми је што имам прилику да представљам школу
на градском такмичењу.
У слободно време волим да играм шах са родитељима и сестрама. Моја старија
сестра се зове Анастазиа, а млађа Елеонора. Осим што играм шах волим да читам и да
ми читају, волим да возим бицикло и да играм фудбал. Тренирао сам борилачку вештину
теквондо, а сад уз шах тренирам и одбојку. Био сам више пута статиста у серијама и снимио
сам више реклама. Једна значајнија реклама је за Израел са темом „Први комерцијални лет
на Месец“. Моја породица има пет чланова, а ја сам најмлађи.
Марко Димитрић
Разред: I/1
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В а с п и т н а ул о га ш а ха
у основној школи
Зашто шах у мојој школи?
Синиша Славић

Важни разлози за присуство шаха као изборног предмета или секције у свакој основној
школи:
1. Учење шаха је у функцији учења, васпитања, дружења и откривања талентованих ученика
за шах и друге предмете.
2. Учећи теорију отварања, решавајући проблеме или анализирајући позиције деца стичу
бољу концентрацију, боље памте.
3. Деца кроз игру брже сазревају и лакше прихватају нова знања, учећи истовремено
вредности озбиљног рада.
4. Шах значајно утиче на креативност, упорност, визуализацију, одмереност, предвиђање,
планирање, апстрактно и критичко мишљење.
5. Одиграна партија се може поновити, извући поуке из грешака и даље напредовати уз
трагање за новим путевима ка победи.
6. Сваки потез који се повуче има своју последицу. Деца тако постају одговорна за своје
поступке, као што се дешава и у разним животним ситуацијама. Тиме се јача индивидуалност,
самопоштовање и самоизграђивање.
7. Деца уз шах превазилазе трему од јавних наступа и решавање тестова.
8. Вежбајући у друштву стичу се трајна пријатељства. Стварају се позитивна социјална
искуства. Изграђује се тимски дух и осећај припадности.
9. Играње шаха ствара услове за миран и конструктиван разговор, вршњачко учење, које је
веома значајно.
10. Рачунари су нам донели велику корист јер се могу применити у свим областима живота,
па тако и у шаху. Постоје програми који олакшавају и убрзавају тренажни процес, али то
уједно значи да се деца налазе у свом стану, што доводи до отуђења од својих вршњака.
Ова појава се може превазићи организовањем шаховских турнира, ревијалних мечева и
сусрета са познатим шахистима (симултанке).
11. Шахом се могу бавити све генерације, што пружа могућност за дружење и превазилажење
разлика у годинама.
12. Шах је много више од игре. Он садржи елементе спорта, културе, науке и уметности.
13. Шах је организационо смештен у спорт јер има исте или сличне системе такмичења као
и остале спортске дисциплине. Деца се кроз учешће на шаховским такмичењима упознају
са системима такмичења као таквим.
14. Шаховске партије су веома често узбудљиве, разноврсне са пуно обрта, бриљантних
и неочекиваних потеза. Лепота комбинација у појединим партијама може се изучавати и
уживати у њој увек изнова као што се једна песма може слушати више пута или нека слика
гледати.
15. Шаховски потези морају бити добро срачунати како би комбинација била успешно
спроведена, тако да у себи садржи елементе математике.
16. Значај шаха у развоју деце је препознат у више од двадесет земаља света, а 23. марта
2012. године Европски парламент је усвојио програм којим се шах уводи у европске школе.
17 Петља, март 2022.

Б aШ
иљан

-промоција-

Н

екуларац

Наша школа одувек се поносила успешним наставницима разредне и предметне наставе.
Биљана Шекуларац, поред тога што је изванредна учитељица наше школе, пише и поезију
за децу. И то какву поезију! Мало је рећи сјајну. Њене књиге посебне су по томе што поред
стихова садрже и бојанку, али и занимљиву активност у којој малишани могу дописати
стихове који недостају.

Дана 8.11.2021.године у нашој школској библиотеци Биљана Шекуларац одржала је промоцију
својих књига за ученике првог разреда. Промоцију је улепшала чињеница да Биљана Шекуларац предаје
управо ђацима првацима. Сви су са одушевљењем упијали сваку реч и сваки стих. Наши прваци су се
најпре насмејали анегдоти коју је учитељица и песникиња испричала. Било им је врло занимљиво
да чују причу из периода када је њихова учитељица била ђак првак. То је био само увод у занимљиве
активности које је осмислила учитељица Шекуларац. Након читања појединих песама, ученицима су
се највише допале песме о домаћим животињама, рибама и птицама. Посебно им је било занимљиво
да сами завршавају стихове. Такође, песме збирки „То сам ја“ „Протест птица“ „Побуна животиња“
„Бунт риба“ и „Штрајк живине“ посебно су важне како би се подигла еколошка свест наших најмлађих
ђака. Песме на поучан начин показују како можемо утицати на очување природе и животне средине.
Можда најлепши део промоције јесте била врхунска песма о словима. Ученици су са одушевљењем
посматрали како је једно слово потекло од другог. Треба нагласити да је и за нас одрасле заиста било
чаробно схватити ту повезаност међу словима за коју не бисмо рекли да постоји. Хвала нашој драгој
Биљани Шекуларац на дивним стиховима и дивној промоцији. У ишчекивању нових сјајних књига
традиционално ћемо организовати промоције у свим млађим разредима и увек ћемо се радовати
њеном гостовању.
На крају промоције ученици су постављали питања нашој учитељици и песникињи узбуђени
што су први пут имали прилику да разговарају са писцем. Можда је најважније питање било како
наша учитељица проналази инспирацију за своје песме. Уследио је још важнији одговор: „Највише
инспирације ми дајете ви, децо“. Инспирисани и одушевљени, прваци су понављали стихове песама
Биљане Шекуларац што је сигурно највеће признање за једног уметника који свој посао ради посвећено
и са великом љубављу.
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Утисци првака
Мени је било лепо зато што смо могли да читамо, бојимо и погађамо. Јованић Виктор 1/5
Било ми је лепо када смо погађали ко пише и када нам је учитељица показивала књиге.
Машановић Виктор 1/5
Највише ми се свидело када нам је учитељица рекла да је добила идеју да пише од бивших ученика
и њен говор ми се свидео. Ковач Виктор 1/5
Мени је било баш лепо. Свидело ми се када сам погодио једну реч. Било ми је суоер.
Тодор Радишић 1/5
Било је прелепо. Посебно када је учитељица причала о себи. Нађа Павловић 1/3
Много су ми се допале песме. Прозивала ме је да кажем тачне одговоре. Био сам поносан.
Раковац Павле. 1/3
Књиге учитељице Биље су прелепе јер могу да се читају и боје. Лазар Станковић 1/3
Мени су се пуно, пуно допале песме зато што су кратке и слатке. Андреас Лазаревић 1/3
Баш сам се радовала када сам упознала Биљану Шекуларац јер је она први писац којег сам упознала.
Она је комшиница мог деде и имам њене књиге. Сара Анђелић 1/3
Мени је било предивно. Памтићу тај сусрет цео живот. Марковић Михаило 1/1 и Естер Прокић 1/1
Мени је било најлепше у животу. Леа и Теа Стојановић 1/1
Мени је било лепо и допало ми се како је учитељица рецитовала своје песме. Јана Богићевић 1/1
Било ми је фантастично. Сећам се када је учитељица рецитовала песмице о словима.
Лена Миладиновић 1/1
Допале су ми се песме о животињама јер волим животиње. Богдан Бојичић 1/4
Допадају ми се књиге јер могу да бојим. Николина Савић 1/4
Волим ове песме јер личе на загонетке. Алекса Симић 1/4
Омиљене су ми птице и волим песме о њима. Селена Пејковић 1/4
Памтићу приче учитељице о позоришту и њене песме. Алекса Бекић 1/2
Допадају ми се песме допуњалке. Анастасија Матковић 1/2
Мени се допало што смо се уживљавали у Ваше приче. Нина Минић 1/2
Допадају ми се песме о словима. Андреј Луковић 1/2
Допада ми се начин на који учитељица утишава децу. Сара Спасојевић 1/2
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Новогодишњи маскенбал

С

Сваки дан у школи исти. Корона, маске,
дистанца, а ми бисмо да се играмо, певамо,
дружимо, радујемо.Ближи се Нова година.
Договарамо се шта ћемо и како ћемо прославити
предстојећи празник.

На крају првог полугодишта наша учитељица нас
је обрадовала журком и маскембалом.
Сви моји другари и ја смо се маскирали, ја сам био
Хари Потер из књиге. Журка је била лепа са пуно
смеха и лепе музике. Сви смо плесали и уживали
са нашом учитељицом. На крају смо гласали за
најбољи костим. Победили смо моја другарица
Анастасија и ја. Победа је била неочекивана, јер
смо сви били прелепо маскирани. Био сам срећан
због победе.

Идеја је да правимо новогодишњи
маскенбал и новогодишњу томболу. Идеја се
свима свидела.Срећни,недељама припремамо
пакетиће , пажљиво их пакујемо,смишљамо маске и
костиме.Све је спремно,учионица украшена,јелка
окићена.Тај дан је био најлепши.Радовали смо
Сваке године нам учитељица припреми
се,певали,глумили,играли се и бирали најлепши
костим и маску,отварали поклоне и забављали се. прелепу журку где сви уживамо у сваком тренутку
Време је брзо прошло .Фотографије остају
као подсетник на један леп и забаван дан.
Срећни и задовољни смо отишли на заслужени
распуст.
Ученици 3/2
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Илија Јовић 4/2

Пројекат “Новогодишње село“

П

Приближава се Нова година. Атмосфера
у школи весела.Све сија и бљешти.
Украшавамо школу, учионицу, ходник.
Китимо јелку и правимо украсе.

Час пројектне наставе,тема:“Моје руке
злата вреде.“ Идеја да направимо новогодишње
село прекривено снегом. Идеја се свима допала.
Недељама смо се забављали,вредно радили.Свако
је правио по једну кућицу,украшавао је,додавао
детаље.Кућица по кућица и наше село је расло
и порасло. Додали смо снег,сијалице, свећице и
јелке. Испало је лепше него смо очекивали.
Лепо смо се забављали и уживали радећи.
Село смо изложили у ходнику наше школе. Свима
се свидело,а ми смо били поносни на наш рад.

Ученици
3/2

ДАР ОД СРЦА СРЦУ
Дуги низ година у нашој школи се припремају
пакетићи љубави и честитке за сваки лепши и
радоснији Божић, за срећну и благословену Нову
годину.Радост је велика када је делимо, мало
слаткиша,сланиша, нађе се и нека играчка или лепа
књига...радују се деца,ликују од радости.
У организацији за пакетиће су учествовале
учитељица Љиљана Станојевић и вероуцитељица
Бранка Драгичевић. Захваљујући ученицима и
њиховим родитељима ,ове године је било око 180
пакетића,80 пакетића поделили смо ученицима
наше школе,а остале приложили Црвеном крсту
Чукарице да обрадују и другу децу.Велики
допринос су дали ученици трећих разреда,радили
су дивне честитке са лепим мотивима и жељама.
Хвала им. Уз помоћ наставнице српског језика и
библиотекарке Јелене Стојчевски, ученика 4/5 и 8/4
смо успели брзо и лепо спаковати пакетиће и
поделити. Такође, било нам је велико задовољство
да обрадујемо нове ученике наше школе,
мигранте Ислам и Адела Рахим.
Захваљујемо се ученицима,родитељима
и наставницима који су учествовали у овој лепој
акцији.
Ученици 4/5 и 8/4
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ШКОЛСКИ КЛИМАТСКИ ИЗАЗОВ
Позив за учешће на такмичењу ,, Школски климатски изазов“ (Град и климатске
промене) у организацији Кид Хуб Србија добили смо у марту . Школски климатски изазов се
одржава у склопу пројекта,, Да нам клима штима“ који је покренула WWF Србија уз подршку
владе Шведске.
Заинтересовани ученици из одељења 3/4 су написали мотивациона писма у ком су наводили
разлоге зашто се пријављују на такмичење, колико су заинтересовани за екологију , климатске
промене и слично. Пријавили су се у две екипе : Микини чувари природе ( Ивана Остојић,
Тадеј Стијеља, Радован Станишић) и Микини млади научници( Теодора Павловић,Павле
Кубат, Тадија Стевановић).
У првој фази селекције , потребно је било доставити пројекат (истраживање, развој
идеје, скицирање, развој прототипа и детаљно образложење идеје. Жири у саставу WWF
Србија и Кид Хуб је изабрао 10 финалиста ( 5 тимова од 2. до 4.разреда и 5 тимова од 5. до.
8.разреда, од укупно 400 деце из 74 школе) који су представили решење за повећање зелених
површина, смањење отпада , загађења ваздуха и употребу алтрнативних возила у граду
како би се ублажиле последице климатских промена.У финале је ушла екипа Микини млади
научници са пројектом под називом ,,Еко брод ТТП “ који је решавао проблем саобраћаја и
отпада у рекама.
Након уласка у финале екипе су припремале прототип , фотографије процеса рада,
видео рад (линк за видео клип на којем се може погледати решење екипе:
https://www.youtube.com/watch?v=Rw8GzC7HpxY), фотографије кода ( сваки корак у
програмирању) , хекс фајл (за микро бит) као и презентацију тимског решења.
Завршни онлајн панел ,, Град и климатске промене “ одржан је 20. јуна на којем су тимови
представили своја решења пред жиријем којег су чинили експерти из области образовања,
одрживог развоја и медија . Жири је одабрао по два решења за млађе и два за старије разреде
која ће бити представљена на међународном такмичењу.

22 Петља, март 2022.

23 Петља, март 2022.

23 Петља, март 2022.

ИЗ УГЛА ТАКМИЧАРА
Теодора Павловић 4/4
Прошле године, Тадија Стевановић, Павле Кубат и ја, пријавили смо се
затакмичење које организује Кид Хуб који се бави осмишљавањем еколошких решења
за очување природе уз употребу електро компоненти.Било је јако тешко да направимо
скицу брода, али успели смо.Скица нам је прошла у полуфинале.Почели смо да правимо
макету брода који рециклира и разврстава отпад из река.Требало нам је око месец дана
да направимо макету нашег еко-брода ТТП. Снимили смо филм у ком смо објаснили
процес рада.Важан део је био употреба микробита за који смо осмислили програм.У
следећем кругу жири нас је испитивао онлајн, на интернету, путем зума.Објашњавали смо
функционисање брода.Мислим да нисмо прошли даље, на међународно такмичење, јер
нисмо имали прави микробит већ макету. Ове године школа има микробит и планирамо
да учествујемо.Ово је за нас била авантура и памтићемо је заувек!
										Радован Станишић 4/4
Заједно са мојим другарима учествовао сам на такмичењу за очување животне
средине.Наша група је радила на парку који је био потпуно еколошки. Било је тешко
смислити нешто што је скроз еколошки. Некако смо успели. Смислили смо справе које
не користе струју или користе струју које су саме произвеле. Мој друг Тадеј је смислио
брод који производи струју крећући се помоћу магнета . Било нам је лепо и занимљиво.
И мислим да смо сви много научили!
Много смо научили и у Музеју Николе Тесле у који је нас шесторо одвела учитељица
јер смо се трудили на такмичењу.У музеју смо видели многе његове изуме. Највише ми
се свидео брод на даљинско управљање.Видели смо изум којим је Никола Тесла решио
Колумбов задатак, како да ставиш јаје, а да стоји усправно!
										

Тадеј Стијеља 4/4

У Музеју Николе Тесле је било најлепше када смо држали светлеће штапове на
које су удариле три муње. Гледали смо и филм о Николи Тесли. Радо би отишао опет.
										

Ивана Остојић 4/4

Било ми је занимљиво учествовати на овом пројекту.Радила сам у екипи са
Радованом и Тадејем.Научили смо много тога и схватили да победа није битна.Битно
је дружити се и забављати се. Ми смо се трудили и то ми је драго.Волим што сам
учествовала у овом пројекту са мојим другарима и желела бих да се тако нешто понови.
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Поглед с прозора
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Данас сам се пробудио са надом. Након што сам се натерао да
седнем на кревет, што је трајало око пет минута, погледао сам кроз
прозор.дубок уздах сручио сам се назад у кревет. Јуче смо упалили
грејање. То, барем код мене, значи само једно. Снег. Он је, у неку
руку, прекидач који мења сталну, монотону рутину свакодневнице
у блиставо белило моје креативности. Јер кад падне снег, могу да
правим разне ствари. У дворишту постоји велика рупа чија ми ивица,
када станем у њу, допире до паса. Та рупа је, пре много година,
служила као складиште за храну, као фрижидер или магацин. Пошто
јој се кров урушио, а мој прадеда је купио фрижидер, изгубила је
првобитну намену и из ње је извађена изолација, тако да су у њој у
више наврата сађене биљке. Када смо пре неколико година извадили
дрен из те рупе који се осушио због раног мраза, мој блистави ум је
одмах препознао савршено место за тврђаву. Пронашао сам жичану
конструкцију која ми је била темељ за један зид. Када је тврђава била
готова, стајао сам у њој гледајући противнике кроз рупу на зиду. Брзо
сам схватио да споро правим грудве. Тада сам узео малу, пластичну
саксију у коју сам убацио снег, притиснуо и имао сам грудву. Такође
сам, када ми је досадило да правим Снешка Белића, направио Зеку
Белића. Затим Кртић Белића. Врхунац је био када сам направио РЗДЗ-а, робота из једног филма. Знам шта ће се десити када падне снег.
Одушевљен, скочићу са кревета и повикаћу: „Снег!!!“ довољно гласно
да обавестим комшије. Моја сестра, коју ћу тиме убрзо пробудити,
гунђаће. Ипак, биће рано за славље. Треба прво испитати снег, да ли
је растресит, савршен за санкање или чврст и поуздан, одличан за
грудвање.... Наставак можете да прочитате на сајту школе.
Дамјан Тропин
Ученик наше школе Дамјан Тропин (6/5) освојио је захвалницу за учешће на литерарном
конурсу „Радовићев венац“ Дечјег културног центра Ниш. Његов литерарни рад нашао се у
зборнику награђених и одабраних радова на дечјем литерарном конкурсу Радовићев венац 2021.
Честитамо нашем Дамјану Тропину на овом признању и надамо се да ће наставити да негује свој
литерарни таленат. Очекујемо још много радова

Поглед с прозора

Напољу је предивно. Гледам кроз прозор и не могу да се нагледам. Јесен је показала своје
топле боје, дрвеће се магично савијало и превијало изнад пута од лепо утабане земље. Црвене, жуте,
наранџасте боје су се стапале и правиле кров изнад путића. Какав предиван шарени тепих направљен
од јесењих боја. Људи су се дивили том призору. Путић је секла улица од најчистије калдрме коју сам
икада видео. Кроз улицу су пролазила лепа, црна и стара кола. Точкови које сам гледао као да су ми
окретали целу главу. Преко пута се налазила Народна скупштина. Високе степенице водиле су до
великих дрвених врата и мермерних стубова.
На поду је било брдо шушкавог лишћа црвене, сивкасте, зеленкасте и много наранџасте боје
прекривених жировима и шишаркама. Свуда се осећао мирис печене паприке и кестења. На путу
виђам продавце дрва. Људи, газећи преко шареног ћилима од лишћа хвалили су се својим крем
бундама и црним капутима. Деца ко сва деца играју се кликерима, газе по барицама које је направила
киша и уживају у шушкању лишћа под ногама.
Небо јесте сиво и тмурно када током јесени погледам кроз прозор, али ипак веома волим јесен
због
укуса паприка, али пре свега због шарених и магичних боја где год да погледам.
25 Петља, март 2022.
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Наш војник, наш херој

		
Слушајући разне приче из прошлости о биткама широм Србије
у мојим очима изгледа да је српски војник имао менталитет и жељу за
победом која се не може наћи било где. Од првих српских држава помињу
се наши бројни јунаци , као што су Косанчић Иван , Топлица Милан и Девет
Југовића у Боју на Косову, као што је исто славни МилошОбилић који је
у турском шатору убио султана Мурата. Био је то такође и Мехмед-паша
Соколовић који је помагао Србији зато што је се сећао и знао је одакле
је, за разлику од осталих јањичара. Наравно, не смеју се заборавити ни
хајдуци: Вељко Петровић , Старина
Новак и многи други. Ђорђе Петровић Карађорђе био је велики српски
јунак који је хиљаду осамсто четврте године покренуо Први српски
устанак, а после њега долази и Милош Обреновић. Доситеј Обрадовић
и Вук Караџић, нису били војници, али су били хероји за Србију зато што
су образовали тада неписмен народ. Касније долазе и чувени генерали:
Степа Степановић, Павле Јуришић Штурм, Радомир Путник, Петар Бојовић
и чувени Живојин Мишић. Али нису само јунаци војводе и генерали, него
и њихови војници ,што се може видети по споменицима широм света. О
томе говоре Плава
гробница, Зејтелинк, гроб Незнаном јунаку... Кроз историју спомињу се и
наше јунакиње, као што су Надежда Петровић и Милунка Савић, које су
помагале у Првом светском рату. Наравно, било је јунака и међу децом,
као на пример, Бошко Буха у Другом светском рату. Моји омиљени хероји
су Живојин Мишић и Петар Бојовић за кога су рекли да је био ватрени патриота и да је живео за
отаџбину, а војвода Живојин Мишић ми је омиљени јер је он знао тачно шта је потребно за његову
војску. У Колубарској битци, војвода Мишић повукао се, одморио војску и кренуо у контранапад.
Једном док се расправљао са војводом Радомиром Путником, да ли је повлачење најпаметнији потез,
рекао је: ,, Нећу у овом часу никога да слушам када радим посао за који сносим одговорност. Наредио сам повлачење
и остајем при своме.“
Некада је било више хероја, волео бих да је тако и данас. Некада је било и више ратова, мада није
потребан рат да би било хероја. Војници не морају бити хероји само у рату. Они свакодневно помажу.
Када је била поплава у Обреновцу војска је реаговала, што је доказ да су овој држави потребни хероји
и јунаци и у миру. Нека нас зато све воде охрабрујуће речи војводе Живојина Мишића: ,, Ко сме, тај
може, ко не зна за страх, тај иде напред!
“Тадија Стевановић 4/4

Поглед с прозора

Једног дана у граду је живела једна породица. Имали су три ћерке које су се звале Милица,
Тијана и Тамара. Милица је кренула у другу годину факултета, Тијана у први разред средње школе и
Тамара је одавно кренула у први разред основне. Међутим, она још увек није знала да чита. Милица
и Тијана су јој се стално ругале због тога. Једне вечери Тамара је сањала како су јој дошли друг и
паметна вила. Вила је извадила буквар и почела да је учи А као авион, О као огледало...али она је
само хтела да се игра са другом. Они су јој сваке ноћи долазили у сан, али једанпут је дошла и зла
вештица. Она јој је понављала да не треба да учи и чита јер јој то неће требати. Тамара је помислила
како је вештица у праву. После су дошли друг и вила. Девојчица се играла са другом и смишљали су
игре све док за једну игру није требало да се чита. Друг је знао да чита али Тамара није, па се осећала
тужно. Сетила се да вила може да јој помогне. Заједничким учењем Тамара је научила да чита. После
су се играли разних игара и читали разне књиге. Дошло је време да се Тамара пробуди. Уплашила се
да није заборавила да чита јер се пробудила из сна па је брзо отрчала по књигу да провери. Када је
схватила да зна била је пресрећна као и њени родитељи и сестре. Схватила је да вештица није била у
праву и да свако мора да научи да чита и пише и да је то лепо. Касније је постала најбоља учитељица
и била је захвална другу и вили.
Богдан Савељић 3-5

Дечак и добра вила
У некој далекој земљи живела је једна сиромашна породица.Мама,тата и три сина.Најстарији
син био је добро дете,лепо је учио. Средњи син је био успешан, а најмлађи је волео да се игра,био је
незаинтересован за учење.Браћа су га стално задиркивала,а и понекад ругала ,јер још увек није
научио да чита.Његови родитељи су чинили све али то је било безуспешно.Он није хтео да учи.
Тражио је од родитеља да му купе играчку,али они су одбили јер није заслужио.Тако је дечак тужно
лежао у кревету и одједном су се појавиле две светлости .Из њих су истовремено
изашле вештица и вила.Добра вила га је саветовала да учи и показала му најлакши начин да научи
читаање и писање. Вештица га је убеђивала да ништа ништа не учи.Вила му је причала како може да
постане успешан и помогне своју породицу.У дечаковом срцу се развило семе доброте. Сваког дана
је у тајности учио са вилом и тако научио да чита и пише.Завршио је школу па занат.Почео је вредно
да ради.Помогао је породицу јер је био успешан занатлија. Тако су живели још дуго у љубави и слози
сећајући се добре виле.
Невена Колев III 5
Учитељица Светлана Јовановић

Dalija spasava potok
U jednoj ne tako dalekoj zemlji gde sunce obasjava svojim najlepšim zracima, živela je devojčica po
imenu Dalija. Ona je devojčica nestvarne lepote,njeno kretanja je kretanje andjela,a njena dobrota oplemeni svakog ko je makar i pogleda. Njeni najbolji prijatelji bili su veverice i zečevi, a najviše je volela da odlazi
u posetu mladuncima košuta.Njen izvor snage i lepote bila je šuma i potok iz kog je tekla voda ukusna kao
najsladji nektar. Jedng lepog i sunčanog dana Dalija je rešila da ode da ubere cveće za svoju mamu. Svratila
je i do potoka. Ugledala je ogromne sprave koje su pretile da unište bogatstvo kojim se šuma dičila. Neki zli
ljudi vodili su raspravu kako će sada izgledati naselje na mestu šume kroz koji će da teče potok. Iako nije sve
razumela, Daliji je bilo sve sasvim jasno da ti zli ljudi rade protiv prirode i njenih prijatelja životinje, brzo je
okupila svoje šumske prijatelje zečeve, lisice, veverice, vukove, jazavce, jelene. Svi su pohrlili Dalijin poziv i
udružili su snagu da spasu šumu i potok. Zli ljudi nisu mogli da veruju koliko sveta se okupilo i nisu imali kud
nego da svoje mašine sklone i nikada se više ne vrate. Dalija i njeni prijatelji bili su presrećni što su uspeli da
šumu svoj izvor snage, lepote i života. Još puno godina je tekao potok kroz šumu, svi su bili bezbrižni. Uživali
su u njihovoj lepoti.
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Пракса у нашој школи
Ментор за студенте Факултета за
спорт и физичко васпитање наставница
Сања Миросављевић.У овој школској години
праксу у ОШ "Мирослав Антић"је одрадило
9 студената 4. године факултета у оквиру
предмета Методика физичког васпитања.
Студенти су уз наџор ментора одржали
свако по 20 часова непосредног рада са
ученицима(са припремљеним припремама за
сваки час),20 анализа часова и 2 припремна
састанка за реализацију праксе у школи.
Студенти су добили од ментора оцену
за реализовану праксу у нашој школи.У
наредним текстовима је њихов утисак о
пракси и менторском раду у нашој школи.
Пракса у ОШ „ Мирослав Антић“
одржана је без иједног проблема. Сарадња
са ментором и осталим професорима је била
одлична. Ментор ми је увек указивао на
могуће грешке. Услови за извођење праксе у
овој школи су били одлични. Све похвале за
професоре и њихов труд на пренесу знање и
искуство. Надам се некој сарадњи и поновном
виђењу.
Лазар Манић
Прелепо искуство уз јако позитивну
енергију ученика као и наставнице Сање
Миросављевић. Уз врло пријатан приступ
наставнице створило се поштовање и
позитивна енергија као и послушност самих
ученика. На пракси ми је било занимљиво и
лепо, радо бих се вратила у сваки сарађивала
са наставницом. Једно предивно искуство.
Ана Филиповић
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Педагоска пракса у ОС" Мирослав
Антиц" за мене представља једно велико
искуство у раду са децом. Наставница Сања
ми је у великој мери помогла, пре свега у
поцетним цасовима, у самој организацији
цаса и односу са уценицима. Увидела сам на
који нацин остварује комуникацију са децом,
њихов однос ми се изузетно допао. Постоји
међусобно постовање, вецина уценика је
дисциплинована и располозена за рад.
Наравно било је оних појединаца којима је
било потребно индивидуално помоци, сто је
за мене представљало изазов. Сматрам да
сам за ових 20 цасова доста тога науцила
и увидела разлику између теорије коју смо
уцили и праксе.
Ана Ристовски
Завршена пракса у ОШ „Мирослав
Антић“ донела ми је предивно искуство,
такође донело ми је и пуно знања која ћу
моћи да применим у раду у будућности.
Оно што бих посебно издвојила је то да сам
добила пуно самопоуздања у раду. За све
ово у великом делу заслужна је професорка
Сања Мирослављевић, одушевљена сам
њеним радом и односом према ученицима.
Пример професора каква бих ја желела да
будем некада у будућности. Све похвале
професорки.
Ученици су дисциплиновани и у великој
мери мотивисани за рад.
Марина Ранисављевић
На овој пракси сам научио доста
нових ствари у раду са децом. Сусрео сам
се са различитим ученицима према којима
је било потребно другачије поступити и
разговарати, наставница и наставник су
ми помогли и упутили ме како на најбољи
могући начин да успоставим комуникацију
са свим ученицима. Како остварити
ауторитет, а ипак не бити превише строг
и како приближити физичку активност
свима, па и онима који су без мотивације и
жеље за вежбањем.
Страхиња Јованчевић

Лицидерско срце у боравку

Боравак је место где наши прваци уче, друже се и забављају. Време проведено
у продуженом боравку је испланирано у потпуности. Преданим радом учитеља
,деца проширују своја знања и искуства обрађујући недељно одабрану тему.
Тако је прва недеља фебруара била посвећена љубави, пријатељству, другарству и
свему ономе што нам помаже да будемо срећни, испуњени и задовољни. Недељу смо
крунисали месењем и моделовањем теста и од којег смо правили Луцидерска срца.
Ево неколико слика које говоре колико смо уживали и забављали.

Б

Учитељи у боравку

Биљана Ђуровиц и Маја Кантар.
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ТРИ ЈЕЛКЕ
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Пројектна настава је један од сјајних
часова у којима ученици могу да
се опробају у различитим сферама
живота. Зато се наше одељење, 3/4, досетило
да један од предвиђених пројеката ,,Вредне
руке'' реализује на другачији начин.
Током два месеца рада на сценарију и
костимима, почели смо и са глумачким
пробама. Уз доста труда успели смо све да
припремимо.
Новогодишња
представа
,,Три
јелке'' имала је неколико предпремијера у
учионици на које су нам долазили прваци
са учитељима, психолог и вероучитељ.
Савладавање
треме
пред
школском
публиком допринело је да се родитељима
покажемо у једном новом светлу и скренемо
пажњу да поред борбе за добрим успехом,
има још много тога што нас чини срећним,
испуњеним, а уједно и веома пожртвованим
и спремним за рад. Треба напоменути да се
добра реализација представе не би догодила
да нам, као техничка подршка, није помогао
ученик петог разреда Марко Чечарић.
Узбуђени и задовољни још једном смо
доказали народну изреку - На муци се
познају јунаци!
Ни разне епидемиолошке мере и друге
недаће нису нас спречиле да се предамо
послу и одрадимо га сјајно. Коментари свих
гледалаца су нас само охрабрили да се још
који пут опробамо у оваквом послу.

Одељење 3/4 и учитељица Маја
Кантар!
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Упознали смо Бојану Миленковић
Једног дана кад смо дошли у школу сачекало нас је изненађење. У посету нам је дошла
одбојкашица Бојана Миленковић. Она игра за репрезентацију Србије. Показала нам је медаље
које је освојила. Испричала нам је да је и она ишла у нашу школу и да је била ђак у нашој
учионици. Рекла нам је да морамо да будемо вредни и упорни и да ћемо тако остварити своје
снове.

Мила Крстић и Михајло Јанковић 2/4

q
Песма о мом брату
Имам млађег брата
И стално ми виси око врата.
Име му је Дика
И леп је ко слика.
Воли да гледа Фердинанда бика.
Са њим је стално галама и вика
У којој ми настрада кика.
Добар је ко пиле
Само кад добије чоколаде киле.
Љубица Бојанић 2/4
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q

Та к м и ч е њ е
у беседништву и рецитовању

Наша школа је и ове године била
достојан представник на,, Меморијалу
Љубице
Копривице”такмичењу
у беседништву и рецитовању. На
квалификационом
такмичењу
смо
се представиле Лана Стојановић, Ива
Јаковљевић,
Дуња
Бојичић
и ја. Све четири
смо се пријавиле
за такмичење у
рецитовању,
али
смо у даљи круг
такмичења,
у
финале,
прошле
само
Лана
Стојановић и ја.
Нажалост,
ове
године наша школа
није имала ни једног
представника у категорији беседништва.
Ја сам једина награђена, са освојеним

трећим местом. Наши ученици већ
годинама су изразито посвећени

Меморијалу
Љубице
Копривицe
и
сваке године посећују њихове

припреме и предавања и тиме негују
културу говора. Увек
смо били срдачно
дочекани
у
ОШ,,
Милош Црњански”.
И, заиста, награда
није вредна колико
је само учествовање
у
том
програму
и
појављивање
на
сцени.
Веома
сам
почаствована
својом
наградом,
али смо се ипак са
такмичења вратили
са горким укусом у устима јер упркос
дугогодишњој сарадњи, нашој школи
није била додељена захвалница.
Лана Милетић VIII2

Та к м и ч е њ е
у пливању

Државно школско првенство у пливању у
Крагујевцу
Николић Данило - одељење 7/5
Освојио је 500 бодова и прво место!
21.2.2021. на базену 25. мај
Вук Веселиновић 2/4 -краул 50 m -6. место
Александар Веселиновић 4/2-леђно 50 m-2.
место
22.2.2022. на базену 25. мај
Нина Величковић 5/1 -краул 50 m- 5. место
Марко Рељић- краул 5/2 50m- 5. место
Данило Николић -прсно 7/5 50m- 1. место
Ангелина Цветковић 8/1 50m делфин- 4.
место
Водили: наставници ФЗВ:
Сања Мирослављевић
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Сарадња са школом у Лондону
Од почетка школске године
одељење
3/5
са
учитељицом  
Светланом Јовановић ради на
пројекту”Деца су украс света”. У
склопу тог пројекта, успоставили
смо сарадњу са српском школом у
Лондону и   њеним ученицима нашег
порекла, као  и са учитељицом Видом
Милојковић. Припремили смо им
приредбу за Нову годину и послали
пред Нову годину. Послали смо им
поштом новогодишње честитке(сваки
ученик је добио честитку). И сваки
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наш ученик је добио честитку и пуно
смо се радовали. То ћете видети на
фотографијама .
Такође,
спремали
смо
приредбу за Светог Саву коју смо  
послали нашим другарима путем
Вибера. Писали смо им и о себи ,да
се упознамо. Шаљемо им литерарне  
и ликовне радове.Писали смо и бајке.
У склопу пројекта, на часу
ликовне културе имали смо гошћу из
7.разреда Андреу Вукић која је била
координатор часа са учитељицом.

b
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

У оквиру ликовне секције у школској 2021/22 год. организоване су четири
самосталне изложбе ученика осмог разреда у холу школе. У прилогу су дате
њихове кратке биографије.
											Ива

Јаковљевић 8/3

Активно се бавим цртањем већ 4/5 година, и ако сам од малих ногу волела
да сликам и цртам. Почела сам озбиљније да се бавим тиме након што сам се
заинтересовала за анимације преко Јутуба, тако се јавила жеља да и ја научим да их
креирам. Највише волим да цртам портрете користећи бојице и маркере. Дигиталним
цртањем сам почела да се бавим пре само годину дана, тако да још увек учим. Ускоро
планирам и да направим стрип јер верујем да се у таквом делу могу спојити многе
друге ствари у којима уживам и поред цртања.

a

Ема Савић 8/2
Рођена сам 13.08.2007 год. у Београду. Мислим да сам већ са четири године
знала да ћу се бавити ликовном уметношћу. Тада сам за месец дана нацртала око сто
цртежа које је моја мама укоричила као књигу, да остану као успомена. Дигиталном
уметношћу се бавим пет година, пре тога сам цртала стрипове. За мене је уметност
потреба, задовољство и радост. Планирам да наставим школовање у области дизајна
и ликовне уметности.

m
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b
Лана Милетић 8/2

Ја сам Лана Милетић, ученица одељења 8/2, неуморни цртач отворених кофера
и фотограф птица у лету. Живим да стварам и да покушавам. Сликам од како сам
способна да држим четкицу у руци. Учланила сам се у атеље са само шест година
и од тада сам такмичар на великим светским конкурсима у Јапану, Мексику, САД,
Француској, Чешкој, Швајцарској, Црној Гори, Србији... Носилац сам многих награда
и излагач широм света. По завршетку сретењског распуста планирам да допуним
изложбу у школи новим радовима и заставама држава где су моји радови излагани.
Надам се да вам се моја изложба допада. Свесна сам да моје радове не разумеју сви
и да, често, они нису естетски и реалистично ,,лепи” у очима других, јер мотиви на
мојим сликама не изгледају као у стварности. Људи се тешко прилагођавају на оно на
шта нису навикли и не воле да излазе из своје зоне комфора посматрајући слике. Ја
настојим да моји радови буду оригинални и да пре свега поседују ликовне вредности.
Одликују их богат колорит и слободна комбинација техника. Моји радови су необавезних
формата и необичне тематике. Често се препустим уметничкој слободи и хаосу бежећи
од формулативности и оквира лењира и бројки. Сликарство ме је научило да будем
храбра и истрајна у ономе што радим, јер је то у уметности неопходно. Можда то звучи
као флоскула, али је потребно много психичке снаге да наставиш да радиш када ти се
на самом крају проспе црни туш по раду или да послушаш свог ментора, већ приводећи
крају свој аутопортрет, када ти каже: ,,Одлично! Бриши!'' и кренеш све испочетка. Све
те случајности и незгоде са просутим тушевима и размазаним темперама у ствари
уопште нису случајне. Тако долазимо до још једне јако важне животне лекције, а то
је да не постоји грешка. ,,Грешка'' је део креативног процеса и погрешно је да сваки
пут када ти се твоја слика не допада, узмеш нови папир. Само настави даље- тако се
бориш са собом, са својом прошлошћу и истрајеш у својој идеји, а то је напроцењиво.
,,Једини уметник са којим треба да се такмичиш, си ти сам''.
Оно што ми је најинтересантније у свему овоме је што су од мене тражили да напишем
биографију. Очигледно, овај текст довољно говори о мени и о мом бићу.

f

u

t
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b
a
Урош Димитријевић 8/2

Зовем се Урош Димитријевић имам 14 година и ђак сам основне школе Мирослав
Антић. Ја волим да фотографишем, мислим да је један једноставан начин да се изразим
кроз моје слике. Могу да покажем како се осећам, различити стилови фотографије за
различита осећања. На пример пејзаж, ако се осећам слободно, портрет неке особе,
или љубимца који ми је драг
представља љубав и бригу.
Инспирацију за фотографију
проналазим у мом оцу. Због
њега сам и почео, њему је то
хоби јећ дуже време. Тако
као мали сам га гледао како
то ради и одувек сам знао
да и ја желим да се опробам у
томе једног дана. И тако сам
купио свој први фотоапарат
и врло брзо сам почео да
правим добре фотографије. И
сваки пут кад би мислио да
немам инспирације само се
сетим мог тате који у сваком
тренутку и месту увек нађе
нешто занимљиво успомоћ
чега може да покаже како се осећа.
Није битно где сам, с ким сам, увек је добар тренутак и време да покажам своје вештине
и да покажем како се осећам.

Зорица Илић и Љиљана Станојевић

Ликовна секција у млађим и старијим разредима ради већ дуго. Деца се радо
одазивају у свакој активности и учешћу на конкурсима. Сликају,цртају,украшавају
школски хол за Нову годину, Дан школе, „Весели јесенко“, 8.март. Сваке школске
године се одазивају на конкурс „ За сунчану јесен живота“ ,помоћ старијим особама,
у организацији Црвеног крста Чукарица. Ове године награду су освојиле ученице
Ранковић Ана 2/2 и Павловић Дуња 6/1. Награде су додељене у општини Чукарица.
Ликовна секција наставња да ради на развијању креативности код деце.
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Чеп за хендикеп

Ученици наше школе годинама учествују у хуманитарној акцији “Чеп за хендикеп”
Чеп за хендикеп преставља еколошко хуманитарну акцију у којој сакупљамо све
врсте пластичних чепова као и акцију сакупљамоа свих врста лименкк за рециклажу,
те би од средстава рециклаже вршили набавку ортопедских помагала (инвалидских
колица, ходалица, штака, пелена за одрасле, итд) за све особе са инвалидитетом на
територији републике Србије.
Циљ ове акције је двострук - она мотивише њуде, пре свега децу, да рециклирају
и воде рачуна о екологији, а уједно је начин да особе са инвалидитетом набаве колица,
ходалице, штаке и друга помагала која им олакшавају свакодневни живот.

млади еколози ОШ “ Мирослав Антић”

Утицај батерија на
здравље људи
Утицај батерија на здравље људи се огледа у трајном загађењу животне средине
када се истрошене батерије нађу у природи или заједно са осталим отпадом на
депонијама смећа. Највећи узрочник загађења који се налази у батеријама су тешки
метали ( олово, жива, кадмијум…).Процесом распадања и разградње, тешки метали
одлазе у земљу и подземне воде , а потом у ланац исхране. Са друге стране , уколико
се спале , тешки метали доспевају у ваздух у виду ситних честица које удишемо , а
даље опет доспевају и у воду коју пијемо и у храну коју једемо. Као крајњи продукт
свега тога су: оболела плућа, мозак, јетра,бубрези…
Улога свих нас је да уложимо мали напор за човека али, велики за човечанство
и да искоришћене батерије не бацамо са осталим смећем , а нарочито не у природу,
већ да донесемо у школу и одложимо у наменске контејнере који су постављени у
холу школе. Тако ћемо избећи штетан утицај на здравље свих нас. На овај начин ћемо
допринети здравијој средини и нама и будућим генерацијама.

Еколошка секција
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Обележавање Међународног дана мира
Ове године поводом обележавања Међународног дана мира за ученике петих разреда
одржана је радионица „ Живети у свету мира”. Радионицу су одржале наставнице Бисерка(
грађанско васпитање) и Марјана(верска настава) које често организују заједничке часоверадионице.
Циљ радионице је био афирмација социјалних, културалних и хришћанских вредности
и њиховог што потпунијег прожимања. Подстицање на позитивно обликовање живота,
исказивање осећања и мишљењa, јачање заједништва и развијање хришћанских врлина.
Ученицима су као увод у радионицу пуштене две презентације:„ Људи муве и људи пчеле“ и
„ Парадокс нашег времена“.
У току часа имали су прилику да изражавају своје ставове, постављају питања, анализирају,
критикују, дискутују. На крају часа ученици су попунили анонимну анкету „Твоје мишљење
нам је битно“ где су изнели своја запажања и сугестије о радионици.
Ово је мали увод у њихов доживљај радионице:
Много ми се свидео час!!!
Волела бих да опет радимо у групама. Можемо на пример да смишљамо заједно неке
саставе зашто је нешто лоше или добро?
Све је било супер.
Треба да имамо више квизова и оваквих питања.
Мој предлог је да на следећем часу радимо сличну тему.
Да се сви врате правим вредностима:Богу, породици, доброти, правди...
Да можемо да имамо више оваквих часова.
Још један овакав час!
Што више оваквих занимљивих радионица.
Било је забавно да радим са другарима.
Све је било како треба да буде и ништа не бих додао.
Све ми се свидело! Било је одлично!
На овом часу смо учили оно што заправо треба да учимо.
Све нам се свидело. Највише то што смо радили у групама. Баш је било занимљиво.
Свидели су ми се задаци које смо радили и наставнице су много фине и добре.
Свидело ми се што учимо о нечему важном и што нам помаже да будемо бољи људи.
Зато што смо причали шта је најважније у животу и на чему требамо бити захвални и
срећни!
Свидело ми се што сте одржале лекцију доброг поступања и( надам се да су то они којима је
та лекција највише потребна)нешто научили.
Свидело ми се то што смо причали о правим животним вредностима.
Све што је написано, јер је то истина.
Што има доста поучних реченица које би могле многима да реше њихове проблеме.
Није ми се свидело што је брзо прошао час!
Наставнице похваљују све ученике за одличну радну атмосферу и захваљују се што су сви
ученици час оценили оценом 5.
Бисерка Станчевић, Марјана Драговић и ученици петих разреда
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Бескрајно плаво коло
-литерарни конкурс Српске књижевне задруге-

Српска књижевна задруга је
у оквиру акције Повратак читању и
ћирилици расписала литерарни конкурс
под називом „Бескрајно плаво коло“,
а тема је била слободна за ученике
основних школа. Циљ конкурса је
био повратак читању, односно култу
књиге, и неговање темељних вредности
националне културе. На конкурс је
пристигло преко 150 радова, а награђено
свега петнаест. На том конкурсу узели
су учешће и ученици наше школе и
притом остварили запажене резултате.
У свечаној сали Српске књижевне
задруге 23. септембра 2021. године
са почетком у 11 часова одржана је
свечаност поводом доделе награда.
Свечаност је отворио др Душко Бабић,
управник Српске књижевне задруге,
а награде је уручивао истакнути
књижевник Матија Бећковић. Лана
Крстић, сада ученица 6/5 разреда, је
освојила прво место својим текстом
„Српски пегаз“ у коме је приказала спој
грчке митологије и српске традиције,
а прожела га својим маштањем, док је
Ина Матовић, такође ученица одељења
6/5, освојила треће место својом песмом
„Јован Јовановић Змај“, у којој је
показала да је овај песник свеприсутан
у нашим животима од детињства па до
одраслог доба. Ментор ученицама је
била професорка Марија Димитријевић.
Ученици
првопласираних
радова су читали своје радове пред
овим истакнутим песником који их је
пажљиво слушао, а потом су давали
интервју за радио. Такође, давали су
интервју и за лист Политика, а текст о
овом значајном догађају је објављен у
дневним новинама Политика и Вечерње
новости од 24. септембра 2021. године.
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Цео снимак овог свечаног догађаја
доступан је и на фејсбук страници
Српске књижевне задруге ( https://
fb.watch/8lcfgoTnSH/ )
Сви награђени радови са овог конкурса
биће објављени у часопису „Школски
час“, издавачке куће Ваша књига. То
је, иначе, часопис за методику наставе
препоручен од Министарства просвете
Републике Србије. Такође, радови
ученица ће бити објављени и у школском
часопису „Петља“.
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q
Јован Јовановић Змај
Кад ти је лош дан,
и сунце изгуби свој сјај,
ту је чика Јова Јовановић Змај!
Какав Змај?
Најбољи Змај, за миран дечји сан
и за сваки кишни дан.
Кишни дан буде сунцем обасјан,
јер нам чика Јова Змај улепша сваки дан.
Имао пет или педесет пет лета,
уз чика Јову Змаја,
увек је радост века.
Кад си тужан,
кад мислиш да си ружан,
кад си покисао,
кад си и један добио,
увек знај, да ту је за нас
чика Јова Змај!
Чак и када одрастеш,
у души остајеш дете,
јер ту су песме Јове Змаја
да нас на детињство сете.
Ина Матовић 6/5

q
Посета Српској књижевној задрузи

Била сам веома срећна и изненађена када ми је наставница Марија Димитријевић
саопштила да сам освојила 3. место на литерарном конкурсу. Пошто сам била спречена да
присуствујем додели награда у септембру, наставница Марија и библиотекарка Јелена су ме
накнадно одвеле у посету Српској књижевној задрузи са другарицом Ланом Крстић која је на
истом конкурсу освојила 1. место. Тамо нас је дочекао и лепо угостио управник Душко Бабић.
Обишли смо велику салу и сликали се поред статуе Вука Караџића. Била сам веома узбуђена
и поносна што сам посетила Српску књижевну задругу.
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Српски пегаз

Јесте ли икада чули за Јабучила, верног
коња Војводе Момчила? Јединог пегаза
српске митологије, белог попут замагљених
прозора током зимске вечери, који би се
винуо у небо величанствено јездећи изван
граница облака и кроз приче и легенде о
његовим подвизима летео би све до данас.
Јесте ли се икада запитали шта се
с њим десило? Јесте ли се запитали да ли
он и даље језди небом као некад? Наравно
да се његова крила и даље виоре под
светлима ружичастог заласка сунца, а шта
се са њим десило то је једна сасвим дуга
прича која почиње некада давно, не зна
се тачно када. Био је то последњи подвиг
Јабучила и његовог господара и од тада он
се наслеђује дуго, дуго... ах, дуго све до
мене.
Волим га исто колико и он воли да
летимо заједно. Најбољи смо пријатељи
једно другом. Разуме ме када сам тужна
или имам проблем. Њега је и без речи лако
разумети. Увек бих се загледала у његове
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крупне тамне очи које су ме као бунар
успомена натерале да се присетим свега
лепог што сам с њим доживела. Онда би
Јабучило зарзао смело, а ја сам већ схватила
да је време да одлетимо негде високо и
погледамо цело насеље са неба. Оданде
све изгледа лепше и другачије. Увек бих
му се попела на плећа, помиловала његову
облачну гриву и онда као са највише тачке
на небу заједно с Јабучилом гледала
савршен залазак сунца док ми се срце
готово топило. Тако бисмо летели све
док малене звезде не започну своју ноћну
игру. Када и последње звезде добију сјај,
Јабучило нежно замахне крилима кроз густ
и свеж вечерњи поветарац, па прођемо
меке, плаве ноћне облаке и спустимо се
низ месечеву стазу право испред моје куће.
Понекад нас можете видети док
летимо ако се добро загледате у своје
прозоре. Тако је увек било и тако ће и остати
све док се буде причала ова јединствена
прича.

Лана Крстић 6/5

Посета Српској књижевној задрузи
Посетила сам Српску књижевну задругу 23. септембра 2021. године уз пратњу своје
наставнице Марије Димитријевић. Повод за посету је била додела награда за конкурс Бескрајно
плаво коло на коме сам освојила прво место. Сви гости били су уведени у пространу и свечану
салу и смештени за великим столом, на чијем је челу седео познати српски песник Матија
Бећковић. Свечаност је кратким говором отворио директор Српске књижевне задруге након
чега су се представили и чланови жирија. Уследила је додела награда које је уручивао Матија
Бећковић. Пред крај доделе првонаграђени ученици свих категорија читали су своје радове.
Имала
сам трему, али сам била задовољна јер сам, пратећи своју машту и идеју, успела да
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дођем чак довде и што сам имала прилику и да је jасно искажем.
Лана Крстић 6/5

Међународни квиз

НЕМАЊИЋИ
Наша школа већ други пут учествује и постиже одличне резултате на међународном
такмичењу „Немањићи“. Тема овогодишњег квиза је била „Знаменити Срби”. Садржај квиз
је био богато припремљен из области: књижевности, историје наших предака, спорта,
сликарства, науке и историје српске цркве. Припремајући се за ово такмичење обогатили смо
наше знање из свих наведених области, а провели и лепе дане дружења. Наша екипа под
називом “Просветитељи” је у првом кругу такмичења имала 97 бодова од могућих 100 и тако
се пласирала у полуфинале. У полуфиналу смо се градирали високо, али нисмо ушли у финале.
Радо препоручејемо новим генерацијама, вредним ученицима, да учествују у квизу и наставе
тамо где смо ми стали...
Велику подршку, љубав и помоћ смо имали од вероучитељице Бранке која нас је пријавила у
овај квиз.
Ученици који су учестсвовали у овом квизу су:

Павле Михајловић 8/4
Данило Мудреша 8/4
Ђорђе Живковић 8/4
Новак Васић 8/3

Грб Немањића
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Први пут са одељењем у позоришту
пре дочека Нове године наша учитељица Јелена нас је повела у посету позориштанцу
Д Дан
„Пуж”. Путовали смо аутобусом на спрат. Моја другарица Нађа и ја смо седеле заједно,

Наша учитељица нас је забављала. Сви су били веома, веома узбуђени. И ето нас испред
позориштанца „Пуж”. Сви смо се радовали и били смо срећни. Гледали смо представу „Дочек
Деда Мраза”. У представи је глумио Бранко Коцкица који нам је певао и свирао дивне
новогодишње песме. Ту је било још пуно добрих глумаца са којима смо стварали зимску
чаролију. Стигао је Деда Мраз и представа се завршила. Ми смо ушли у аутобус и прославили
тај дан. Ову дивну авантуру никад нећу заборавити.
Љубица Бојанић 2/4

дан у позоришту је био мени прелеп. Много ми је било занимљиво. Представа је
M Мој
била много смешна. И волео бих да опет идем у позориште са другарима.

Василије Тодоровић 1-5

учитељица је водила моје другаре и мене у позориште. Тамо смо гледали Бранка
M Моја
Коцкицу. Мени је била лепа представа.Ја сам седео поред свог друга Часлава. Мени је

била смешна представа. После представе смо отишли у школу. Желео бих да опет идемо у
позориште.
Лазар Томић 1-5
је било лепо у позоришту. Најзанимљивија ствар је када су долазили Деда Мразеви.
M Мени
Позориште се зове Пужић. Певали смо са Бранком Коцкицом.

Мања Вуковић 1-5
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Мала позорница
У оквиру пројекта „Мала позорница“ у школској
библиотеци ученици одељења 3/3заједно са својом учитељицом
Маријом Којић направили су предивно изненађење за своје
другаре из продуженог боравка.
Најпре су прваци уживали у пет луткарских представа
које су трећаци припремили: „Свитац тражи пријатеља“ Су Ју
Џин, „Равнотежа“ Драган Лукић, „Љутито мече“ Бранислав
Црнчевић, „Оцене“ Гвидо Тартаља, „Три прасета“ (адаптација
бајке) и најоригиналнији ауторски тескт чланова групе под
називом „Сенке“. Маштовити трећаци сами су осмислили текст
за ову сјајну представу.
Наши гости најпре су уживали у предивним позорницама
и луткама које су веома креативно осмишљене. Сваку представу
испратио је громогласан аплауз док су првачићи са нестрпљењем
ишчекивали нову сцену и нову причу. Након свих изведби другари
из боравка гласали су за своју омиљену представу. Наравно да
је највеће одушевљење изазвала најоригиналнија представа
„Сенке“ која је донела магију на нашу „Малу позорницу“. На крају
су трећаци својим другарима из првог разреда поклонили све
позорнице како би могли да се играју у продуженом боравку и
да сачувају успомену на ово дивно дружење. Након заједничког
фотографисања сви су срећни и весели напустили школску
библиотеку спремни за неке нове пројекте и нове сусрете.
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Утиски ученика из боравка
„Било је фантастично и магично” Марко Димитрић 1/1
“Мени је било одлично” Андреас Лазаревић 1/3
“Било је прелепо. Хвала што сте нам поклонили лутке”
Зоја Митровић 1/3
“Били сте одлични” Неда Селаковић 1/1
“Било је јако узбудљиво” Алекса Бобић 1/1
“Дoпале су ми се све представе. Хвала вам” Данило
Божиловић 1/5
“Било ми је лепо. Све представе су биле лепе. Хвала
трећацима” Јулија Миланковић 1/4
“Одлично” Доминик Лука Јаковиљевић 1/2
“На представи је било забавно и дивно. Трећаци су најбољи”
Реља Јованић 1/2
“Све су представе лепе од трећака” Лена Живановић 1/5

Утисци трећака
„Мени се свидело да првацима одглумимо неке нове или старе приче које они можда не знају или знају.
Све приче су биле лепе и битно је да су им се свиделе” Урош Николић 3/3
“Било ми је јако лепо да изводим представу” Лена Стевановић 3/3
“Мени је било одлично. Имала сам малу трему али сам успела да одглумим”. Лена Радисављевић 3/3
“Било ми је лепо и баш ми се свидело што сам говорио пред првацима “Урош Мундало 3/3
“Мени се баш допало, али сам имала малу трему. Било је забавно правити позорницу, а поготово
представљати” Нина Говедарица 3/3
“Мени је било лепо да изводим представу Сенка јер то раније никад нисам радила” Лара Савин 3/3
“Мени је било забавно када сам глумила позорницу. Имала са мало треме да не погрешим али била сам
срећна када смо победили” Луна Савин 3/3
“Мени је било јако лепо поготово када сам са другарцима изводила предству Равнотежа. Свидело ми се кад
сам видела осмех на деци.”Јована Веселинов 3/3
“Мени се свидело када смо глумили Равнотежу пред првацима”. Нађа Тодић 3/3
“Мени је било супер јер ово први пут радим, али сам мало имала трему. Али смо се забавили и било је
супер” Лана Ковачевић 3/3
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КАДА ПРЕПРЕКА ПОСТАЈЕ

Ј

ИЗАЗОВ И ВОДИ РЕШЕЊУ

Јавни наступи као и свако пропитивање, испит, провера знања или вештина су прилике
да се искажете и покажете оно на чему сте радили и што сте припремали, учили,
вежбали. Међутим, уместо да наступ доживите као прилику да засијате( дате најбоље
од себе), често га доживљавате као нешто непријатно и потенцијално блокирајуће.
Несигурност и страх које при том осећате користите као доказ да „једноставно нисте
успешни и да не треба ни да се трудите“. Уз овакве ставове занемарујете чињеницу да
је јавно наступање, тј. лакоћа излагања вештина која се, као и све друге вештине може и научити и
унапредити!
Припрема почиње од осмишљавања шта ћете и на који начин приказати. Уколико је то предавање
или презентација, важно је да осмислите шта желите да кажете и шта желите да публика( слушаоци)
запамте, прихвате и понесу са собом . Kако би се то десило, корисно је да публици пренесете не
само информације, већ и сопствену емоцију и убеђење. Добар јавни наступ је добро испричана
прича, те је самим тим важно да се она исприча или представи тако да публика остане укључена и
емоционално ангажована. Шансе да се то деси расту ако оно што изводите обојите личним печатом
– личним причама, примерима, шалама и занимљивостима.
Комуникација са публиком треба да се одвија било кроз директну интеракцију или кроз контакт
очима и покрет (став тела). Енергија коју уносите у излагање, квалитет изговорених реченица,
сликовитост описа и сигурност у говору, без застајкивања и подштапалица умногоме доприноси
утиску.
Важно је да припрема за јавни наступ укључи и психолошку припрему.Овакав вид
припреме, генерална проба( у мислима или кроз практичну вежбу), подсећање на простор и
визуелизација ситуације , повећавају степен познатог и смањују трему. Постоји читав низ техника
којима се трема може смањити и контролисати. Неке од тих техника, нпр. вежбе дисања, вежбе
имагинације(замишљања) и релаксације утичу на промене у телу, док су друге усмерене на
промену некорисних понашања и мисли које ометају. Замислите да се налазите пред групом људи
због којих сте несигурни и непријатно вам је. Усредсредите се на емоције које тада настају. Сада их
истисните испред себе и замислите их тако да добију лице и тело. Управо видите своју унутрашњу
слику. Добро запамтите како изгледа. Свако има другачију . Али без обзира на њен изглед, њена
појава узнемирује. Док радите на њој, изглед ће јој се можда променити.
Тамна слика о себи је извор једног од најосновнијих људских сукоба. Током јавног наступа није
ни време ни место бавити се управо тада превазилажењем тих сумњи. Свако жели да осети своју
вредност као појединац. Али кад се свако од нас погледа изнутра, често се постиди. „Сенка"негативна слика о себи је све оно што не желите да будете, али се плашите да то јесте . Зове се тако
зато што вас прати куд год идете. Унутрашња слика о себи одређује како видите себе.
Прво реагујете тако што јој окрећете леђа - ван свог бића тражите доказ о својој вредности.
То се манифестује тако што од других очекујете одобравање и потврђивање. Тада настаје проблем:
морате да кријете све о себи што се другима можда не би свидело. За дивно чудо, скровиште
налазите у сопственом, унутрашњем бићу. Ту одбацујете све што је неприхватљиво. Унутрашње
биће је још ту, али сада је закопано испод ваших неприхватљивих особина.
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Само када омогућите пролаз до њега можете истински изразити своју индивидуалност. Али то
није лако остварити ако унутрашњу слику о себи скривате читав живот; за то је потребна снага,
искреност и суочавање са својим слабостима.
јавног наступа осећате неки степен узбуђења, па и стреса јер наступ није свакодневна ситуација.
Тај ниво узбуђења, ако превазиђете бављење својим унутрашњим бићем,није штетан, напротив, он
повећава успех јер мобилише нашу пажњу, утиче на мотивацију и показује да вам је стало. Успешни
извођачи кажу да су најгори наступи „равнодушни наступи“ јер онда нема ни емоција које желите
да пренесете публици(слушаоцима).
Грешке и неуспеси постају разлог да себе видите као неуспешне и мање вредне. Јасно је да све
ово повећава притисак и стрес, па је важно да научите да овакве узнемирујуће мисли препознајете
и мењате или контролишете, као и да прихватите себе и када погрешите или не добијете овације(
похвале, аплаузе, одговарајуће оцене). Дајте себи другу шансу, за нови покушај и већи успех.Тада
те критичне ситуације постају уобичајене и пребродиве.
Зато је важно је да научите како да овладате тремом и искористите је на позитиван начин. Лек је да
ту напетост издржите подсећајући себе да и кад сте узбуђени наступ може бити успешан.
Само не треба дозволити да трема превлада и победи. Она је ту, али се не бавите нити њом нити
симптомима које осећате. Фокусирате се на извођење( продукт), а не на размишљање о квалитету
извођења или утиску који остављате. Можда је тешко превазићи је, али може бити довољно да се
на њу адаптирате. Добра припрема може да учини да наступ- самоизражавање престане да буде
ноћна мора,стрес и постане изазов!
Стратегије у превазилажењу треме које предлажемо треба да буду у складу:
- са личношћу( какву унутрашњу слику о себи и ниво самопоуздања има сваки појединац, на који
начин усмерава енергију, колико се лично анагажује и да ли је вољно и корисно за њега)
- са околностима,
- са врстом изазова/препреке,
- са очекивањима од себе и/или других

МИСЛИМ, ДАКЛЕ ЈЕСАМ!

чувене су Декартове мисли о потреби човека да учествује и даје допринос овом свету дајући
лични печат кроз мисли, речи, дела... И зато,
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стручни сарадници
Љиљана Младеновић и Јелена Петровић

Посета школи
"Косезе"
у Љубљани
Наставнице наше школе
(ОШ
“Мирослав
Антић”):
Долорес
Грбић,
Гордана
Милић,
Љиљана
Вицјан,
Јелена Живановић, Невена
Марковић и Тања Њаради су у
оковиру ЕРАЗМУС+ пројекта
“Иновативне наставне методе свакодневна пракса” посетиле
Основну школу “Косезе” у
Словенији,
у Љубљани, од
20.11.2021. до 27.11.2021. год.
Свакодневно
смо
посећивале различите часове
од првог до деветог разреда
(што одговара нашем узрасту
од предшколског, преко првог,
па све до осмог разреда).
Имале смо прилику да сазнамо

како је организована и како
функционише њихова школа
јер смо свакодневно имале
разговоре са директорком,
наставницима, учитељима и
ПП службом. Највише смо
се обрадовале састанку са
децом српског порекла која
сада живе у Љубљани: Аном,
Јашом, Милошем, Андрејем
и Вуком. Они су нам открили
како
изгледа
настава
и
одрастање у Словенији из угла
ученика. Упоредили су школе
у Словенији и у Србији и кажу
да им се понешто више свиђа
на једном, а понешто на другом
месту.
Школа
функционише

слично као и наша, али имају и
нека другачија решења.
На пример, још увек имају
домаћинство, ког се вероватно
сећају само ваши родитељи.
У школу иду само пре подне,
па им је после подне слободно
за
ваннаставне
школске
активности.
Могу бирати различите стране
језике, знаковни језик, шах,
логику, електронику и роботику,
хемијске експерименте, разне
спортске активности и још
мноштво других. Занимљиво
је да сви ученици похађају
обавезне обуке пливања у
трећем и у петом разреду и
обуку скијања у шестом разреду.

Ана, Јаша, Милош, Андреј и Вук
Све то се реализује у пријатним и савремено опремљеним учионицама и кабинетима.
Учионице користе и на начине који су за нас необични. Код млађих разреда део часова се некад одвија и
на поду. То је могуће јер се сви ученици, чак и они у деветом разреду, преобувају у балетанке или папуче.
Између обавезних и изборних предмета ученици имају могућност да ручају у школи. То је
увек укусан кувани оброк. Због тога се за њега опредељују скоро сви ученици и наставници.
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Родитељи ученика су на разне начине
укључени у живот школе. Они воде фондацију
„Школски склад“ која учествује у активностима
школе (приредбе, такмичења),
финансира
награде за најбоље ученике (нпр. излет) и донира
новац за угрожене ученике (камп, школски
ручак, уџбеници). По закону месечно родитељи
дају по један евро (ко може), али могу да дају
и веће донације, организују аукције, продајни
сајам, концерте и тако могу да сакупе новац који
касније користе за већ поменуте активности.
Родитељи су донирали рачунаре за децу која их
немају.
И поред много обавеза у школи стигле
смо да разгледамо Љубљану, посетимо Блед,
па и да видимо море у новембру, макар
само на пар сати током излета у Пиран.
Срећне смо што смо имале прилику да
посетимо одличну школу, да нас дочекају колеге
веома расположене да поделе са нама своја
професионална искуства и које желе , као и ми,
да наставимо сарадњу.

Имају ученички парламент у који су укључени представници свих одељења, па и најмлађих. Они
својим предлозима могу да утичу, рецимо, на школски мени, на избор мелодије за школско звоно, као
и на организациона питања школе, али својим идејама показују и друштвену одговорност и еколошку
свест. На њихов предлог у школској кухињи је престала набавка јогурта у пластичним чашама, па се он
служи у шољама.
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Конкурс за лого школе
Ове године у припремама за Дан школе на иницијативу директорке школе Долорес Грбић
потекла је идеја да се распише конкурс за лого школе. Жеља је била да се подстакне креативни дух
код ученика.
Наставница ликовне културе Нина Васиљевић позвала је ученике да узму учешће на конкурсу. Идеја
је наишла на одушевљење ученика и резултат су бројна различита идејно визуелна ликовна решења.
Тема конкурса је била условљена принципима креирања и дизајнирања лого-а као и карактеристикама
институције коју треба да представи. У најширем смислу ова тема конкурса пружила је могућност
ученицима да прођу кроз процес дизајнирања (изражавање креативног мишљења), организације и
планирања изложбе.
Припреме за такмичење су почеле 27.12.2021. На часу ликовне културе обрадили су се појмови
дизајн, лого, логотип као и карактеристике, функције и законитости лого-а;
Ученици су били информисани о пропозицијама такмичења путем плаката, књиге обавештења и
школског сајта. На конкурсу са својим радовима је учествовало 126 ученика од 5-8 разреда.
Селекцијом радова издвојило се 11 радова који су ушли у ужу селекцију. Ученици од 5-8 разреда
су гласали за 11 идејних решења лого-а у Гугл учионици путем Гугл упитника. Ученицима су били
наглашени критеријуми по којима су вредновали предлоге (оригиналност, креативност, ликовна
целовитост и функционалност. Гласало је укупно 370 ученика .
Увидом у број гласова ученика издвојило се седам најуспешнијих радова и један рад који су они
предложили за најуспешнији лого.

Комисија за вредновање имала је тежак задатак да од седам радова изабере најуспешнији рад
по тачно одређеним критеријумима у складу са пропозицијама. Комисију је чинило шест чланова:
директор школе (Долорес Грбић), наставници (Нина Васиљевић, Марјана Драговић, Ксенија Јовић
, Бојан Лазов и Сања Илић Јохана). Почасни члан комисије била је Александра Прхал. Дизајнерка
и предузетница са двадесетогодишњим искуством рада у дизајну и добитница награде за идејно
решење дизајна колача „Анђели“.
Као резултат овог конкурса је идејно решење лого-а школе од стране ученика и наравно групна
изложба свих учесника конкурса у холу школе.
Ученици који су се по гласовима својих другара и комисије нашли међу прва три места биће саопштена
свечано на прослави дана школе.
Нина Васиљевић,
Марјана Драговић
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Микини
чуперци
На библиотечкој секцији
смо доживеле најбоље време у
школи. Пријавиле смо се на ову
секцију да би наша школа била
уреднија и како бисмо учествовале
у
културним
активностима.
Почеле смо са слагањем књига, а
после смо уређивале библиотеку.
Правиле смо паное о књигама и
писцима и промовисале часописе.
Обележиле смо Међународни
дан писмености, Међународни
дан мира, Европски дан језика,
Међународни дан детета, Дан
школских библиотекара и многе
друге.
Сваки празник у библиотеци
је најлепши када га заједно
обележимо.
У
новогодишње
уређивање смо уложиле највише
труда и уживале.
Када је дошла школска слава Свети
Сава, библиотека је заблистала
нашим радовима и изложбом
књига.
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Свети Сава

школска слава
Свечна прослава школске славе Светога Саве у нашој школи прослављена је као и сваке године.
Почела је Литургијом. На Савиндан ка храму Вазнесења Господњег упутио се велики број ученика.
Ученици су својим присуством увеличали празник, а и показали своју љубав према Богу и Светоме
Сави, да су Светославска деца. Причестили су се. Један део ученика је учествовао у програму после
Литургије. Затим је следило послужење за све присутне ученике.

Као и сваке године и ове године смо организовали прославу школске славе. На часу српског
језика смо радили текст „Најбоље задужбине“ а на часу ликовне културе сви ученици илустровали су
интересантне делове из текста. Најбоље радове смо истакли на паноу.
Учитељица 4/2 Сања.

Изложба књига о Светом Сави
Чланови библитечке секције организовали су у школској библиотеци поводом школске славе
изложбу књига о Светом Сави чиме су дали свој допринос пројекту „Дете и књига“.
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СВЕТОСАВСКИ ПУТ ДО
УНИВЕРЗУМА
Свечана прослава школске славе у нашој
школи одржана је као и сваке године. Почела је
литургијом. На Савиндан ка храму Вазнесења
Господњег упутио се велики број
ученика са вероучитељицом
Бранком Драгичевић. Ученици
су својим присуством увеличали
празник, показали своју љубав
према Богу и према Светом Сави,
посведочили да су светосавка
деца. Причестили су се. Један
део ученика учествовао је у
програму после литургије, а
затим је следило послужење за
све присутне ученике.
Свечана
прослава
школске славе настављена је у
школи обредом резања славског
колача које је извршио Марко
Станковић и молитвом за све
ученике и учитеље. Затим је
следила приредба под називом
„Светосавски пут до универзума“, коју су извели
ученици наше школе.
У духу хришћанства, православља и
просвећености својим талентом и умећем ови
млади уметници још једном су на посебан начин
указали част и славу Светом Сави, повели нас
путем великог просветитеља доказујући да је
он најдужа прича коју прича српски народ, као
и да та прича не стари, нити се умара и да све
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што кажемо су само њена поглавља. Ношени
чудесном дечијом енергијом, на бини су се
смењивале речи које подсећају, опомињу, буде
и позивају на Савин пут, јер
другог пута осим тога и немамо.
Сценографија представља и
осветљава Савине духовне
вредности, костими оживљавају
средњовековну Србију и музика
дочарава Савина осећања у
кључним тренуцима живота.
Растко и Сава, принц
и монах, двор Немањића
и Хиландар, просветитељ,
„путник за којим се враћа пут”,
чудотворац и светитељ делови
су богатог мозаика Савиног
живота који су и овог пута на
маштовит и оригинални начин
приказани на сцени. Уметнички
ислетени у рецитал, ови
елементи створили су још један
велики и моћни „ВЕНАЦ ЉУБАВИ” који је вечан
као и Светосавље, а који је тога дана испунио и
повезао срца свих присутних.
Ученици:
Павле Михајловић 8/4, Данло Мудреша
Ђорђе Живковић 8/4, Ивона Докић
Јована Рајак
8/3, Лана Милетић
Лана Стојановић
7/4

8/4
8/3,
8/2,

Када нам је учитељица рекла да ћемо славити заједнички рођендан, сви који смо рођени у
новембру и децембру, сви смо се радовали. Ја сам била пресрећна јер се славио и мој рођендан.
Учитељица нам је пустила музику, ми смо ђускали, певали и лепо се забављали.
Мени је било најлепше када нам је учитељица дала књиге за рођендан. Много сам срећна што
сам у овом одељењу.
Дуња Калиновић 1-5

На журкама ми је баш лепо. Тамо играмо баш лепе игре. Слушамо лепу музику и пијемо укусне
сокове. Уз музику ми играмо. Ја уживам на журкама. Једва чекам следећу.
Сара Динић 1-5

Волим рођендане зато што се играм и што се лепо забављамо. Мени се рођендани толико свиђају
да бих волео да трају цео дан. Много волим када се такмичимо у играма. Волим што добијем поклон.
Тодор Радишић 1-5
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Презентација музичке школе
„Ватрослав Лисински“
У библиотеци наше школе 2.3.2021. године организована је презентацација МШ „Ватрослав Лисински“
за ученике 2. и 3. разреда у циљу промоције музичких инструмената. Наставници и ученици ове
школе представили су техничке и музичке могућности инструмената које свирају (тромбон, труба,
хорна, кларинет и хармоника), како би се деца информисала и заинтересовала за евентуални упис
у престојећем периоду. Музичка школа „Ватрослав Лисински“ на овај начин упознаје децу млађег
узраста са карактеристикама мање познатих инструмената и омогућава им да чују њихов тон „у живо“.
Циљ је да се деца, при упису у музичку школу, у већем броју определе за горе наведене инструменте
и да заједно уживају у свету музике. Ученици су одушевљено учествовали у овој презентацији и
уживали су у тоновима различитих композиција које су представљене.
Промоција је реализована уз помоћ наставнице математике Ане Пецић и библиотекарке Јелене
Стојчевски.

Написала песму Антонија
Буквић 6/2
Илустровала Вања
Јованчевић 8/5
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Јована Јаковљевић 5/2

Александар Ћујић 5-1
Цртамо песму- народна епска песма
“Женидба Душанова”
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