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Растанак 

 
Дођосмо до краја осмог 

и тренутка за нас кобног. 

Куда даље, одлучити 

у животу, шта ћемо бити. 

Подршка су били сви: 

разредна и наставници. 

Енглескиња од првог нас учи 

и временима стално мучи. 

Цртали смо на ликовном свашта, 

од тога нам проради машта. 

Наставница музичког тихе риме сриче, 

а кад нас опомиње гласно виче. 

Историја нас животу учи, 

а наставница нас њоме мучи. 

Обишли смо свет и Србију 

учећи са наставницом географију. 

Физика нас стално мучи 

никако да се научи. 

Гравитација и сила теже 

из главе нам стално беже. 

Питагора је смислио нешто 

па нас математичарка испитује вешто. 

Смиља нам је још у глави 

Мада ни Марији ништа не фали. 

Биљке жиивотиње и људско тело 

не знати ништа о томе, не би смело. 

Наставнице хемије учише нас обе 

молекулске везе донесоше нам тескобе. 

Машине и градњу научи нас техничко, 

хардвер и софтвер образовање информатичко. 

Трошисмо кисеоник за џабе 

јурећи за лоптом као бабе. 

Наставник се смеје и добре је воље, 

али ко физичко не ради биће невоље. 

Стони тенис: рекет и лоптица 

наставница весела као девојчица. 

Немачке падеже четри године гледам 

код нас у Ниш има само један. 

Са грађанског стално бежимо  

изговоре разне тражимо. 

Од свих највише пазила нас једна 

разредна наша добра и вредна. 

Матерњем језику учила нас вешто 

о животу са њом причали смо често. 

Добре људе направила је од нас 

За растанак куцнуо је час 

 

Ученици осмог разреда 
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Родина изложба  

 

 Добра рода је одржавала изложбу 

цртежа.  

 То се одржавало 16.5.2017.године. Било 

је много цртежа. Цртежи су били разноврсни. 

Били су од: трске, од леда, каменчића, песка, 

земље, лишћа и траве. Рода је цртала најлепше 

лептире. Изложба је била поред воде, где рода 

црта. Постављао сам јој питања:  

Питање: ,,Како добијате инспирацију?”  

Рода: ,,Тако што стално лептири лете око 

мене.”  

Питање: ,,Како знате да украсите сваки цртеж 

тако лепо?”  

Рода: ,,Зависи од ког материјала је цртеж и 

онда ставим те детаље.”  

Питање: ,,Да ли цртате ноћу?”  

Рода: ,,Не цртам ноћу зато што не видим 

ништа.”  

Питање: ,,Чиме цртате?”  

Рода: ,,Цртам гранчицама дрвета, а бришем 

лишћем.”  

Питање: ,,Да ли сте задовољни?”  

Рода: ,,Јесам задовољна, али може и боље.”  

Питао сам и посетитеље:  

Питање: ,,Како вам се чини цртежи?”  

Посетиоци: ,,Баш су лепи цртежи, али нема на 

цртежима других ствари осим лептира.”  

Питање: ,,Да ли би сте нешто поручили роди?”  

Посетиоци: ,,Да не црта само лептире и да 

прави још изложба.”  

 Тако сам ја написао изложбу родиних 

слика.  

Лазар Николић, III1  

 

Родина изложба  

  

Дана 5.5.2017. године моја телевизијска 

екипа и ја смо позвани на родину изложбу лептира 

која ће се одржати у једној бари поред једног малог 

села које се зове Сићево.  

 Када смо стигли на изложбу видели смо 

лептире направљене од: листића, камена, 

гранчица, песка на дну баре и трске. На ту изложбу 

су дошли њени пријатељи: ласте, роде, жабе, 

лептири... После изложбе смо интервијуисали 

роду. Прво питање је гласило овако: ,,Добра родо, 

одакле ти инспирација да тако лепо црташ 

лептире?” Она је одговорила: ,,Ја кад цртам 

лептире ја их прво гледам неколико минута и онда 

нацртам сличан такав.” Друго питање је гласило 

овако: ,,Добра родо, зашто ти неједеш жабе, већ 

само водену траву?” Она је одговорила: ,,Ја по цео 

бели дан цртам прелепе лептире, а кад падне ноћ ја 

не могу да ловим жабе зато што се ноћу сакрију.” 

На крају смо је питали овако: ,,Добра родо, да ли 

ћеш још некад да направиш изложбу лептира?” 

Она је одговорила: ,,Наравно, што да не.” На крају 

смо интервијуисали њене посетитеље који су 

дошли да гледају њену изложбу. Лептир Меденко 

је рекао: ,,Рода је права уметница и ако прави још 

изложби ја ћу сигурно доћи. И жаба Крастача је 

рекла: ,,Рода је права креаторка и мислим да 

заслужује много похвала.”  

 Када смо се моја телевизијска екипа и ја 

вратили, тај интервју смо поставили на све канале 

и сви су били срећни што могу да гледају добру 

роду.  

Јован Станковић, III1 
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Изложба добре роде  

  

            Добра рода прави изложбу цртежа 

28.4.2017.  

 Има разних цртежа и гостију. Гости су: 

роде, лептири и жабе. Цртежи су лептири од 

разних материјала: од леда, од гранчица, од 

лишћа, од ливадског цвећа и од трске. Изложба 

се одржавала у барској галерији. Питали смо 

жабе шта мисле о овим цртежима. Жаба 

Крастача нам је рекла: ,,Ова је најлепша 

изложба на којој сам била. Најлепша слика на 

изложби је лептир од леда!” Када смо упитали 

роде за њихово мишљење о изложби оне 

одговорише све у глас: ,,Нама ова изложба 

изгледа слатко и укусно.” На те њихове речи 

жабе се узнемирише и одвојише у страну. 

Лептири су били одушевљени овом изложбом. 

Сваки је мислио да је баш он на тој слици. 

Питали смо и нашу добру роду сликарку шта 

је њена инспирација за све ове цртеже! Она 

нам рече: ,,Велики свет је леп зато што на 

њему има малих лептира.”  

 То би било све о овој  изложби. Позивају 

се сви људи да дођу на ову изложбу добре роде 

сликарке и виде шта све она уме.  

 

Младен Павловић, III1 

 

 
 
  

Изложба добре роде  

 

Дана 4.4.2017. године ишла сам на родину изложбу. 

Изложба се одржавала у барској галерији у 12 часова.  

Дошли су гости из разних земаља. Дошла је и 

родина најбоља другарица из Француске и она се зове 

Изабел. Родине слике су биле прекрасне. Слике 

лептира су биле од: листова, гранчица, 

каменчића,трске, лептире нацртане и претворене у 

лед. После изложбе сам интервјуисала роду. Питања 

су гласила овако:  

Ја: ,,Добра родо, да ли ти је напорно да црташ 

лептире?”  

Добра рода: ,,Наравно да није када нешто волиш 

није напорно.”  

Ја: ,,Да ли ћеш да отвориш још неку изложбу својих 

слика лептира?”  

Добра рода: ,,Да, планирам да отворим изложбу 

опет дана 7.5.2017.”  

Ja: ,,Да ли би волела да пробаш бар једну жабу?”  

Добра рода: ,,Наравно да не, ја волим животиње и 

никад их неби појела.”  

Ja: ,, Родо, хвала ти много на овом интервју.”  

Добра рода: ,,Нема на чему и други пут.”  

Ja: ,,Сада ће да чујемо шта мисле родини гости о 

изложби.  

Родина другарица Изабела: ,,Изложба ми се јако 

допала и памтићу је заувек!”  

Жаба Зеленка: ,,Рода је прави уметник и предивно 

црта.”  

Рода Срећица: ,,Слике су прекрасне и креативне.”  

Лептир Шаренко: ,,Рода је добра, а осим тога је 

уметник и предивно црта. Њена изложба је била 

предивна.”  

Мува Зунзара: ,,Слике су предивне. Јако је 

прецизна кад црта, а и маштовита је.”  

 Ja: ,,Ето шта гости мисле о родиној изложби.”  

 Ја ову изложбу препоручујем ТV гледаоцима 

зато што су родине слике предивне и неби било лоше 

видети их. Можда вам да инспирацију да лепо цртате 

лептире.  

Љубица Живковић, III1 
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Klassenfahrt in die Šumadija 

 

Die Klassenfahrt in die Šumadija war am 16. 

Mai und sie dauerte zwei Tage. Am Morgen sind 

wir in den Bus eingestiegen. Wir sind zwei Stunden 

gefahren. Zuerst sind wir in Kragujevac spazieren 

gegangen. Danach sind wir nach Šumarice 

gegangen. Die Kinder wurden in Šumarice im 

Zweiten Weltkrieg ermordet und es wurde eine 

Statue errichtet. Wir haben Fotos aufgenommen. 

Danach sind wir ins Hotel gegangen. Wir haben in 

dem Hotel übernachtet. Am nächsten Tag haben wir 

die Geschichte von Familie Karađorđević gelernt. 

Danach sind wir nach Sićevo gefahren. 

Nemanja Nikolić 81 

 

 

 

Ein Reisebericht 
 

Letzten Sonntag haben wir Jagodina und 

Lovci besucht. In Jagodina haben wir den Zoo 

besucht. Im Zoo haben wir unterschiedliche Tiere 

gesehen. Am interessantesten war der Affe, der 

tanzt. Danach haben wir das Dorf Lovci besucht. In 

Lovci haben wir eine Veranstaltung gesehen. 

Danach sind wir nach Hause gefahren. 

Aleksandar Jovanović 71 

 

Adventure race 

 

      Adventure race is a race that includes trekking, 

running, climbing and finding one’s way. It takes 

place on Fruska gora on June 11 every year. Children 

and adults can enter the race. They have to go along 

the way 50 km long trough canyons, woods, and 

meadows without food and camping equipment. They 

can use some water.  

                                                                                          

Kristina Stankovic VI1 
 

Klassenfahrt in die Šumadija 

 

Kragujevac ist eine große Stadt und ist ähnlich 

der Stadt Niš. In Kragujevac ist Šumarice die 

schönste Gedenkstätte. Wir haben Bukovička Banja, 

Oplenac und das Dorf Viševac besucht. Bukovička 

Banja ist groß. In Oplenac haben wir uns mit der 

Geschichte von der Dynastie Karađorđević 

kennengelernt. Für mich war am interessantesten das 

Museum. Die Klassenfahrt war lustig. 

Anđela Todorović 71  

 

 
 

Mein Vorbild 

 

Mein Idol ist Zorana Jovanović. Sie beschäftigt 

sich mit Mode. Sie ist 174 cm groß. Sie hat blonde 

Haare und eine schöne Figur. Sie ist in Belgrad 

geboren. Zorana ist sehr schön. Ihr Sternzeichen ist 

Löwe. Das Sternzeichen Löwe ist attraktiv, 

humorvoll, aktiv, tolerant, elegant, sportlich, mollig, 

geduldig und temperamentvoll. 

Zorana Tošić 71 
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Кућа мога деде 

 

Затворим очи и јасно видим. Мала 

троножна столичица крај шпорета, а 

на њој седи мој деда. 

Колико пута сам само отишла 

деди у посету и видела баш тај 

призор. Зато га тако јасно видим и 

сад. Деде више нема, али ја и даље 

волим одлазак у село, у дедину кућу. 

Некако се тамо осећам пријатно. Кућа 

је стара окречена је у бело и споља и 

изнутра. Намештај је старински. Неке 

ствари, каже мој тата, бака је донела у 

мираз. Моја мама сад те ствари 

дотерује и фарба јер жели да их очува. 

Каже да је то трајало много година и 

да ће трајати још много. У једном 

дрвеном ковчегу још, стоје лепо 

наслагане ствари које је бака плела и 

ткала. У великој соби су и две машине 

на којима је деда шио. Његових прича 

се још увек сећам. Кажу био је самоук 

али добар шнајдер. У тој куци све 

одише лепотом. Знам, моји вршњаци 

воле ове новије ствари, али ја тамо 

уживам у ономе што је из времена мог 

деде. Волим тај мир и ту слободу. 

Волим да седнем на терасу те куће и 

посматрам стару крушку у дворишту. 

Деда ју је посадио, волео је, а и ја је 

волим. Жељно исчекујем сваки 

одлазак у дедину кућу. 

Знам да га деда нема, али и даље 

крај шпорета стоји мала троножна 

столица, а ја само затворим очи и 

замислим да је ту. 

                                                                                                                    

Јасмина Крстић VI1 

 

 

 

Значај словенске писмености  

 

 Свакодневно користећи наш матерњи језик како у 

говору тако и у писаној форми, често и не помишљамо на 

порекло нашег језика и писмености. Прва помисао је на 

Вука Стефановића Караџића као реформатора српског 

језика, писца првог речника српског језика и сакупљача 

народних умотворина. Не смемо заборавити корене који 

датирају још у IX веку када су учена браћа Константин (у 

монаштву Ћирило) и Методије кренули из Солуна да 

проповедају хришћанску веру на народном словенском 

језику на позив Великоморавског кнеза Растислава.  

 Пре него што су кренули у Моравску, млађи брат 

Константин је саставио глагољицу-прву словенску азбуку. 

Њихову мисију су наставили њихови ученици, међу којима 

су се највише истицали Климент и Наум, који су са успехом 

ширили словенску писменост. Климент је саставио нову, 

једноставнију азбуку-ћирилицу, која је постепено 

потискивала и замењивала глагољицу. Ћирилицом је 

написано Мирослављево јеванђеље, један од 

најзначајнијих споменика културе тог доба.  

 Вуковим реформама у српски језик је уведен фонетски 

правопис, а српски језик је потиснуо славено-српски који је 

у то време био језик образованих људи. Вук је написао прву 

граматику говора простога народа под називом 

,,Писменица сербскога језика по Говору простога народа 

написана” која ја изашла у Бечу 1814.године. Уз прво 

издање ,,Српског рјечника” из 1818.године, објавио је и 

друго, проширено издање граматике. Основна вредност 

Писменице је била радикално упрошћавање азбуке и 

правописа. Вук је применио принцип ,,Пиши као што 

говориш, а читај као што је написано”. Из старословенске 

азбуке је задржао 24 слова и додао је 5 нових љ,њ,ћ,ђ и џ 

као и слово ј из латинице.  Година 1847. је година Вукове 

победе у којој је доказао да је српски народни језик једини 

прави језик Срба. Те године су издате четири књиге Вука и 

његових сарадника и то: превод ,,Новог завета’’ са 

црквенословенског на српски језик, ,,Песме’’ Бранка 

Радичевића, ,,Горски вјенац” Петра Петровића Његоша и 

расправа о језику ,,Рат за српски језик и правопис” Ђуре 

Даничића. 

Вук је доказао да се на простом народном језику може 

писати поезија, филозофија као и Библија. На нама је да 

очувамо Вуков завет и користимо наш језик у најлепше 

сврхе.  

Кристина Станковић, VI1 
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My school uniform 

 
Dear Head Teacher, 

I am writing to you about a new school uniform. Most 

girl students want to wear skirts, shoes, tights and 

blouses. They like smart clothes. I think my school 

uniform is better than other school clothes because it 

is smart, comfortable and fashionable. In my opinion 

it should not be too expensive. 

Today, there are lots of 

different uniforms. In 

Australia, children must 

wear school hats and 

sunglasses because of the 

sun.  In China, students 

wear tracksuit uniforms 

because they are more 

comfortable. In New 

Zealand, students wear 

slippers to school. In 

Japan, there are school 

uniform fashion shows. 

I have tried to design a uniform which is fashionable 

and smart. I hope you like it.  
 

Yours sincerely, 

Kristina Stankovic  

 

My T-shirt 

 
     My favourite piece of 

clothing is my pink T-shirt 

with Honolulu sign. 

It’s  not my most 

fashionable T-shirt, but it 

is the most comfortable 

one. This T-shirt is a 

birthday gift from my very 

dear cousin Teodora. I 

wear this T-shirt when I go 

out with my friends, at 

school and when I go 

shopping. When I put on my T-shirt, I think about my 

lovely cousin and the days we spent together. That’s 

why I like it! 

                                                                                                                

Jasmina Krstic VI1 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



8 
 

Радови ученика учитељице Мирјане Мартиновић 

 

Млада и перспективна учитељица унела је живост и позитивну енергију не само код колега, већ и у 

срцима ученика који радо усвајају знања на један креативан и инспиративан начин. 
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Радови предшколске групе васпитачице Емилије Јовић 
 

Наши малишани са својом васпитачицом на радном задатку... Прелепо! 
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БИЛИ СМО УСПЕШНИ 

19.02.2017. године одржано је општинско такмичење из физике. 

1. Илија Петровић, 6. разред (пласирао се на окружно такмичење);

2. Вук Живковић, 6. разред;

3. Кристина Станковић, 6. разред.

25.02.2017.  године  одржано  је  Општинско  такмичење   из  математике  за ученике 3. и 4. 

разреда. 

1. Јован Станковић, 3. разред  (похвала);

2. Лазар Николић, 3. разред; 

3. Стефан Илић, 4. разред;

4. Анђела Војиновић, 4. разред.

25.02.2017. године одржано је општинско такмичење из математике за ученике од 5. до 8. 

разреда. 

1. Матеја Павловић, 5. разред;

2. Вук Живковић, 6. разред;

3. Илија Петровић, 6. разред.

04.03.2017.  године  одржано  је  општинско  такмичење  у  нашој  школи  из биологије. 

1. Илија Петровић, 6. разред;

2. Ања Ђокић, 7. разред;

3. Александар Јовановић, 7. разред (2. место);

4. Младен Марковић, 8. разред (2. место);

5. Ненад Јанковић, 8. разред.

16.03.2017. године одржано је Међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“ 

Учествовало је 26 ученика. У нижим разредима највише поена освојио је Немања 

Јовановић, а у вишим разредима Сара Станојић. 

18.03.2017. годинe одржано општинско такмичење из српског језика 

1. Матеја Павловић, 5. разред;

2. Кристина Станковић, 6. разред;

3. Немања Николић, 8. разред.

04.03.2017.  године  одржано  је  општинско  такмичење  из  српског  језика  – Књижњвна 

олимпијада. 

1. Зорана Тошић, 7. разред (2. место);

2. Софија Николић, 8. разред;

3. Јован Петровић, 8. разред (3. место). 
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05.03.2017. године одржано је општинско такмичење из историје. 

1. Кристина Станковић, 6. разред (2. место); 

2. Вук Живковић, 6. разред. 

 

06.03.2017.  године одржано је Hippo међународно такмичење из енглеског језика 

     

Учествовала су четири ученика наше школе. Вук Живковић, ученик VI 1, је освојио 66 поена у 

категорији Hippo 2; Матеја Павловић, ученик V1, је освојио 65,5 поена у категорији Hippo 1; Кристина 

Станковић, ученица VI1, је освојила 58,5 поена у категорији Hippo 2 и Ања Ђокић, ученица VII1, је 

освојила 49, 5 поена у категорији Hippo 3.  

 

11.03.2017. године одржано је окружно такмичење из физике.  

 

1. Илија Петровић, 6. разреда. 

 

11.03.2017. године одржано је окружно такмичење из техничкоги информатичког образовања. 

1. Александар Јовановић, 7. разред (1. место).  

 

31.03.2017. године одржана је смотра рецитатора у НКЦ-у у Нишу. 

 

1. Вељко Милановић, 2.разред; 

2. Љубица Живковић, 3. разред; 

3. Анђела Војиновић, 4. разред;   

4. Јасмина Крстић, 6. разред. 

 

01.04.2017. године одржана је Књижевна олимпијада. 

 

1. Зорана Тошић, 7. разреда; 

2. Јован Петровић, 8. разред. 

 

22.04.2017. године одржано је окружно такмичење из историје. 

Учествовали су: 

1. Кристина Станковић, 6. разред (3. место); 

 

22.04.2017. године одржано је окружно такмичење из биологије. 

 

1. Александар Јовановић, 7.разред (3.место); 

2. Илија Петровић, 7.разред ;  

3. Младен Марковић, 8.разред; 

4. Ненад Јанковић, 8. разред (3.место); 

 

 

  



12 
 

Новогодишњи квиз и новогодишња представа 
(29.-30.12.2016.) 

Нова Година куца на вратима... Ишчекујемо је свакe године уз традиционалну приредбу ученика и 

квиз знања. Гости су, наравно, поред наставника, ученика и родитељи. 
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Школска слава Свети Сава 
(27.01.2017.) 

Као и сваке школске године, ученици и наставници са радошћу и зебњом припремају своју школску славу 

Светога Саву. Приредба везана за сегмент Савиног живота, Обавезан наступ КУДа Островица и Сићево, који су 

прави украс овог дана, спој традиције и културе уткан у савремени живот мештана. Након тога уприличена је, 

годинама уназад незаобилазна прослава, проткана весељем, игром и песмом. 
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Обележен Светски дан вода 
(22.03.2017.) 

       Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Желимо да подсетимо на важност заштите 

вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. 
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Фестивал науке „Наук није баук 9” 
(31.03.2017.) 

 

Пут у прошлост - корак ка будућности 
 

          Ученици наше школе, инспирисани пећинама из свог краја, дошли су на идеју да вас поведу у свет 

прошлости уз помоћ креативно осмишљеног археолошког налазишта. Као прави палеонтолози и 

археолози наши ученици ће вам превести говор древних костију и других ископина... 
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Огледни час „Божић“ 
(28.12.2016.) 

 

 

        28.12.2016. године је одржан огледни час на 

тему  „Божић“. Идеја је била да се прикаже како 

се слави Божић, један од најрадоснијих 

хришћанских празника, у Србији, Великој 

Британији и Немачкој. Порука часа је 

поштовати своју традицију, веру и обичаје а 

притом уважавати традиције и обичаје других 

народа. Након одржаних презентација о Божићу 

уследила je радионица у којој су били укључени 

сви ученици школе. Реализатори часа су 

Слађана Цветковић Аначков, Виолета Пејчић 

Станојевић, Маја Станковић и Бранка 

Огњановић. 

Христос се роди!  Merry Christmas! Frohe 

Weinachten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огледни час „Ускрс” 
(12.04.2017.)  

 

          

         У Сићеву је 12.04.2017. године одржан 

огледни час на тему  „Ускрс“. Идеја је била да 

се прикаже како се слави Ускрс, највећи 

хришћански празник, у Србији, Великој 

Британији и Немачкој. Порука часа је 

поштовати своју традицију, веру и обичаје а 

притом уважавати традиције и обичаје других 

народа. Након одржаних презентација о Ускрсу 

уследила je радионица у којој су били укључени 

сви ученици школе. Реализатори часа су 

Слађана Цветковић Аначков, Виолета Пејчић 

Станојевић, Маја Станковић и Бранка 

Огњановић. 

 



17 
 

Дан школе 
(18.04.2017.)  

Дан школе ове године обележен је у Островици уз присуство родитеља и многобројних званица. 

Ученици нижих и виших разреда припремили су прелепу и досад невиђену представу ПУТ ОКО СВЕТА, 

која је изазавала буру одушевљења свих присутних. Директор школе, Лидија Ћирић, захваливши се свим 

присутнима поделила је и награде ученицима кји су постигли запажен успех на такмичењима из многих 

предмета. 
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Екскурзија  

(Крагујевац, Топола, Аранђeловац, Буковичка бања, Вишевац) 

(16.05.2017.) 

 

Сваке године се радујемо екскурзији јер 

увек нешто ново научимо и увек се лепо дружимо. 

Ове године смо се посебно радовали екскурзији јер 

је дводневна и зато што смо обишли знаменитости 

од посебног историјског значаја. Први дан смо 

провели у Крагујевцу а наредног дана смо обишли 

Буковичку Бању у срцу Аранђеловца, Тополу и 

Вишевац.  

 О Крагујевцу смо доста чули јер се налази у 

срцу Шумадије, а током првог дана екскурзије смо 

сазнали још пуно значајних ствари о њему. 

Крагујевац је добио назив од имена птице Крагуј 

која се у средњем веку употребљавала за лов. 

Сазнали смо да су многе значајне тековине потекле 

из Крагујевца. Крагујевац је 1818. године постао 

престоница Књежевине Србије где се налазило 

седиште кнежеве канцералије као и опште-

народни суд. Када је Србија добила аутономију 

Хатишерифом из 1830. године, Крагујевац је почео 

да се изграђује као центар друштвеног, политичког 

и културног живота Србије. Прва крагујевачка 

гимназија је основана 1833. године као прва 

гимназија на територији тадашње Србије. Прво 

позориште је отворено 1835. године- Књажевско-

српски театар.  

 Када смо ушли у Крагујевац видели смо 

крст Светог Ђорђа који је један од симбола овог 

града. Након шетње центром града, обишли смо 

спомен-парк ,,Крагујевачки октобар” који је 

подигнут у знак сећања на недужне жртве 

крагујевачког масакра који су починили 

припадници Вермахта 21. октобра 1941. године. 

Тог дана су немачки окупатори у Шумарицама 

стрељали око 3.000 становника Крагујевца и 

околних места, а међу њима је било и 300 ученика 

крагујевачких средњих школа. У оквиру 

комплекса налази се 10 споменика подигнутих на 

хумкама стрељаних: ,,Споменик бола и пркоса”, 

,,Споменик стрељаним ђацима и професорима” (у 

облику нежне птице сломљених крила, прекинуту 

у лету), ,,Споменик отпора и слободе”, ,,Кристални 

цвет”, ,,Сто за једног”, ,,Кругови”, ,,Против зла”, 

,,Вечни пламен слободе” и Споменик 

пријатељства. У оквиру парка се налази и музеј 21. 
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октобра са сталном поставком. Одсуство отвора на 

фасадама симболизује безизлазност ненаоружаних 

људи који су стрељани, 33 кубуса представљају 30 

масовних гробница у самом спомен-парку и још 3 

које се налазе у оближњим селима, док провидне 

пирамиде на њиховим врховима представљају 

последњи поглед жртава уперен ка небу. У самом 

музеју се налази збирка докумената везаних за 

масакр, колекција фотографија, збирке слика и 

збирка скулптура. На зидовима се налази провидна 

пројекциона плоча на којој се емитују ликови и 

имена стрељаних. На зиду се налазе 42 поруке 

написане у последњим тренуцима пре стрељања. 

Над изложбеним холом се надвија скулптура 

нацистичког орла. Видели смо и клупе у којима су 

седели ђаци који су изведени на стрељање као и 

свеске у којима су решавали задатке из 

математике. То нас је све растужило и подсетило 

на јуначку смрт ђака стрељаних у истом дану као 

што стоји у ,,Крвавој бајци” Десанке Максимовић. 

То уједно служи као опомена свим људима да не 

живе у мржњи већ у љубави и разумевању. Након 

обиласка музеја упутили смо се ка хотелу 

,,Шумарице” где смо се одморили, вечерали и 

дружили у дискотеци. Ујутру, након доручка, 

кренули смо ка Буковичкој Бањи која се налази у 

Аранђеловцу и која је позната по лековитој 

минералној води. Још 1811. године воде Буковичке 

Бање је користио Доситеј Обрадовић за лечење а 

на захтев књаза Милоша вода је доношена из бање 

и коришћена на двору. У првој деценији 20. века 

почиње флаширање буковичке киселе воде ,,Књаз 

Милош”.  

 Након обиласка Буковичке Бање уследио је 

обилазак цркве Светог Ђорђа на Опленцу, 

маузолеја династије Карађорђевића. Кнез 

Александар Карађорђевић је подигао прве 

винограде, а краљ Петар I Карађорђевић је почео 

зидање цркве маузолеја који је постао задужбина 

Карађорђевића на Опленцу. Градња цркве је 

започета 1910. године. Посетили смо кућу краља 

Петра I која је била постављена као привремена 

грађевина, одакле је надгледао изградњу цркве. 

Данас је у Петровој кући ликовна галерија 

(портрети чланова породице Карађорђевић) као и 

канцералије ,,задужбине Краља Петра  I 

Карађорђевића”. У кући се налази изложен низ 

докумената, уникатних као и личних предмета 

чланова краљевске породице од вредности.  
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 Након тога смо обишли Виноградареву 

кућу, која је подигнута 1911. године и у којој је 

извесно време живео управник краљевских 

винограда. У њој се сада налази стална поставка 

,,Легат Николе Граовца”.  

 Карађорђе Петровић, вођа Првог српског 

устанка, је у подножју Опленца подигао читав 

утврђени град од кога су данас остали кула са 

конаком и црквени звоник. У конаку смо имали 

прилике да разгледамо предмете, документа, 

реликвије и слике из живота Карађорђа. Посебну 

драгоценост чини чувени Карађорђев топ-абердар 

што значи гласник. Карађорђе га је користио како 

би обавештавао народ о важним догађајима. На 

топу недостаје десна ручка која је одломљена како 

би се од ње направила круна којом је крунисан 

краљ Петар I 1905. године. Конак је својеврстан 

историјски споменик и доказ бурних догађаја у 

Тополском крају, али и културна и друштвена 

знаменитост.  

 Након предаха и ручка у Тополи, преостало 

нам је да посетимо Вишевац, родно место 

Карађорђа Петровића. Обишли смо цркву Светог 

великомученика Георгија као и споменик 

Карађорђу на коме је приказан Вожд из млађих 

дана, као хајдук, са пушком у руци, онако како је 

вероватно изгледао када је позвао народ на 

устанак.  

 Ову екскурзију памтићемо по томе што смо 

обишли значајне историјске споменике који 

сведоче о нашој богатој историји на коју можемо 

бити поносни.  

Ученици школе             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

Посета Кола српских сестара 

(24.05.2017.) 

Хуманитарна организација "Коло српских сестара" је нашој школи помогла да добијемо нова 

улазна врата. Наша школа сада изгледа лепше и веселије. Такође су нам дариване књиге за библиотеку. 

Ученице Кристина Станковић (6.разред) и Сара Станојић (6.разред) награђене су књигом за најлепше 

написан рад на тему "Ћирилица". У знак захвалности приредили смо пригодну приредбу у Островици. 

Такође, похваљени су наставници и учитељи чији су ученици постигли резултате на такмичењима и 

подељене захвалнице организацијама које су помагале нашој школи током школске године. 
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Анђеоски водопад је највиши водопад на 

свету са висином од 979 метара (слободан пад 

воде је 807 m). Налази се на маленој реци 

Чурун у Венецуели. Висина водопада је 

толика да се од ветрова вода претвара у 

измаглицу пре него што падне на земљу. 

Јупитер је највећа планета Сунчевог система, пета по 

реду од Сунца. После Венере то је најсјајнија планета 

која се види са Земље.  Назив је добила по Јупитеру 

врховном богу римске митологије. 

Шах (од персијске речи Shah - краљ) је спортска 

игра на плочи. Шаховско краљевство је шаховска 

табла са 64 црно-белих поља и 32 фигуре. Црна и 

бела војска воде шаховску битку са циљем да заробе 

противничког краља, придржавајући се правила 

шаховске игре. На почетку партије оба краља 

располажу истим снагама : имају једну краљицу, 

два топа, два ловца, два скакача и осам пешака. 

Војска је распоређена на почетним позицијама и 

партија почиње потезом белог, затим одговора црни 

и тако редом. Партија је завршена када је један од 

краљева заробљен (матиран), или када је то 

немогуће, у ком случају је резултат нерешен (реми). 
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Нови изглед школе 
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