У овом броју листа "Враголан":
2. Између два броја
6. Наши златни рукометаши
9. Наши кошаркаши
10. Новогодишњи вашар
11. Светосавски квиз
11. Школска слава – Свети Сава

Враголан

14. Наша школа учесник међународног пројекта ''Еко-школа''
16. Завршен БОНД пројекат
17. Из пера ученика

27. Ликовни радови

31. Уз помоћ учитеља и наставника до успеха

32. Душан Трајковић - државни првак у "in line alpine слалом-у"
33. Веронаука
34. Русија
37. Вршњачки тим
38. Наши драги пријатељи – Вртић "Пчелица"
39. Правилна исхрана школске деце
41. Филмови за добро расположење
42. Препоручујемо за читање
43. Стране за забаву

1

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
ДАН ШКОЛЕ 2017.
У петак 24. марта 2017. године, у препуној сали Дома војске одржана је представа "На балу
код Мине", као круна прославе Дана наше школе. Пограм је отворио хор наше школе Бранковом
песмом "Коло, коло". Наши увек драги гости били су деца са васпитачицама из вртића "Пчелица".
У оквиру обележавања Дана школе, претходног дана, одржан је спортски дан, односно
одигране су две утакмице: у кошарци између ученика и наставника, а у одбојци између ученица и
наставница. Уживали смо заједно.

Враголан

ПРВИ ЕКО-КВИЗ У ВРАЊУ
У првом Еко-квизу "Рециклирај,
природу не дирај, у коме је требало
показати

највеће

знање,

брзину

и

спретност у играма из области екологије,
екипа наше школе освојила је треће
место.
У екипи наше школе били су:
Кристна Николић, Милица Бабановић,
Срђан Јовановић и Кристина Јовановић.
За

овај

успех,

заслужне су и наставнице биологије Душица Александров и Лидија Станковић.
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поред

ученика,

ТАКМИЧЕЊЕ У ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ
Маја 2017. године у градском парку у Врању,
Црвени крст Врање је одржао градско такмичење у
пружању прве помоћи. Тема такмичења била је
санирање школских повреда. Екипе су своје знање
показале на четири радна полигона.
Победила је екипа наше школе, испред
другопласиране

екипе

Основне

школе

"Вук

Караџић", и трећепласиране екипе Основне школе
"Диситеј Обрадовић".
ДРУЖЕЊЕ СА ГЛУМЦЕМ ТИХОМИРОМ АРСИЋЕМ

Враголан
Глумац

едукативну

Тихомир

радионицу

школе. Он

је

са

дивљењем

говорио

Арсић

са

одржао

ученицима

поштовањем,

о храбрости

наше

поносом
и

је
и

јунаштву

српских јунака у Балканским ратовима и Првом
светском рату, истичући катастрофални податак
да је након завршетка ових ратова Србија
изгубила

60%

мушке

популације,

тачније

1.273.000 живота.
ЈОШ ЈЕДАН "САЈАМ ОБРАЗОВАЊА"
Организовали смо још један “Сајам образовања”, маја 2017. године. "Сајам" је окупио све
врањске средње школе које су представиле ученицима осмог разреда своју школу и своје
образовне профиле. Тиме смо будућим средњошколцима олакшали избор средње школе у којој ће
наставити своје школовање.
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ВЕРОНАУКЕ
Јуна 2017. године одржано је такмичење из веронауке за ученике основних школа са
подручја Православне епархије врањске. Основни циљ такмичења је било међусобно упознавање и
практична примена свега онога чему су ђаци поучавани од својих вероучитеља.
Наши ученици, Живана Спасић (6. разред) и Давид Стевановић (7. разред), освојили су прво
место.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ УСПЕСИ
Досадашњи велики спортски успеси наше школе понајвише су везани за мушку и женску
рукометну екипу наше школе, и њиховог тренера, професора Миодрага Николића Робија.
Девојке су освојиле прво место на међуокружном такмичењу у Лесковцу, 28. априла 2017., а
треће на државном првенству у Караташу, 9. и 10. мај 2017. На државном првенству на Спортским
играма младих у Београду, 19-21. јул 2017., освојиле
су друго место.
Дечаци су на међуокружном такмичењу у
Лесковцу, 28. априла 2017., освојили друго место. На
државном првенству на Спортским играма младих у
Београду, 19-21. јул 2017., освојили су треће место.
На међуокружном такмичењу у Лесковцу, 22.

Враголан

новембра 2017., и мушка и женска рукометна екипа
освојола је прво место и изборили су пласман на
државно првенство, у марту 2018.

Женска рукометна екипа, проглашена је од

стране Спортског савеза града Врања, јануара 2018., за најбољу екипу основних школа за 2017.
годину.

Велики успех постигли смо и на међуокружном такмичењу у атлетици, у Пироту, 15. маја
2017. године, Сара Спасић у дисциплини на 100 m, освојила је друго место, а Сара Митић на 300 m,
треће место.
ВЕЛИКИ ЕКО-ТИМ НА ДЕЛУ
Октобра 2017. показали смо да је од идеје до реализације потребно јако мало. Све оно што
смо урадили за нашу школу било је изнад сваког очекивања. Захваљујемо се свим учесницима
данашње акције који су се одазвали нашем позиву. Заједничка воља повезала је родитеље,
ученике, наставнике, учитеље, помоћне раднике и руководство школе. Сви смо били један велики
тим. Дан је био прелеп, наша школа је заблистала новим сјајем, сређивали смо школско двориште
и учионице. Свако је дао свој допринос, од најмлађих разреда па до осмака.
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"ДЕТИНЦИ" - Први од три пред-Божићна празника
Били смо домаћини на јутарњој литургији у "Саборном храму Свете Тројице" поводом
празника Детинци, децембра 2017. године.
Овај празник се слави у трећу недељу пред
Божић. Заједно са Материцама и Оцима спада у
породичне празнике и симболизује чврсте породичне
везе, мир, слогу и међусобно поштовање.
Вероучитељице Драгана Тасић и Данијела
Алексић и наставница српског језика Ана Митић
Стошић заједно су са децом, која похађају веронауку,
припремиле пригодан програм. Сергеј Младеновић,
ученик 43 одељења, секао је колач са Епископом

Враголан
Врањским Пахомијем.

ПРВО МЕСТО НА ТАКМИЧЕЊУ РЕЦИТАТОРА

Мила Митић, ученица 32 одељења, освојила је прво место на такмичењу рецитатора у
категорији од првог до четвртог разреда. Представила се песмом "Грачаница" Десанке
Максимовић.

ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНОСТ

Успешно одржана радионица "Безбедност на интернету".
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НАШИ ЗЛАТНИ РУКОМЕТАШИ
"Не бисмо успели без нашег тренера Миодрага Николића"
Наша школа постала је препознатљива по многобројним успесима на такмичењима. То је
доказала и ове године поставши државни првак Србије у рукомету за пионире. У спортском центру
"Дубочица" у Лесковцу, 14. марта 2018., наши дечаци, у финалу републичког такмичења, надмоћно
су победили екипу из Уба (ОШ "Милан Муњас") резултатом 23:8.
Ово је велики успех наше школе рукомета и њеног тренера професора Миодрага Николића
Робија. Иначе, ово је четврта титула државног првака у рукомету, а једном смо били други, што је
највећи екипни успех у региону и шире.
Дрес наше школе овога пута носили су: Стефан Додић (капитен), Матеја Додић, Петар
Тасковић, Филип Најденов, Михајло Денковић, Матеја Арсић, Кристијан Стошић, Ђорђе

Враголан

Тасић, Ђорђе Стајић, Огњен Додић, Младен Младеновић и Вељко Јовановић.

Државни прваци у рукомету, 2018.

Лесковац, 13-14. март 2018.

Миодраг Николић Роби

Питали смо играче какав је утисак после победе.
Матеја Додић:
- Било је одлично, супер смо се показали, очекивали смо медаљу, али злато баш нисмо
очекивали. На свакој утакмици смо доказали да смо боља екипа од противника, за та два дана смо
одиграли четири утакмица и све су биле победе. Ово злато само још једном показује да је шеста
школа, школа рукомета!
Петар Тасковић:
- Утисци са утакмице су одлични. Било је прелепо, дао сам десет голова, резултат на крају
финала био је 23:8. Када сам дао гол осећао сам се одлучно да освојимо прво место.
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Филип Најденов:
- Били смо срећни након победе, очекивано. За Лесковац смо пошли око 9.30, супер смо се
провели, а и хотел је био одличан. Наставник нас је бодрио током утакмице и уливао нам наду.
Директор нас је дочекао са осмехом на лицу и частио нас за уложени труд и велики успех.
Поносан сам на своју екипу, шеста је најјача!
Михајло Денковић:
- Велика је част бити први у Србији поред великог броја школа. Веома сам поносан на нашу
екипу и што смо заједничким радом и трудом успели да дођемо до првог места. Наравно ништа не
бисмо успели без нашег тренера Миодрага Николића.

Враголан

Стефан Додић
(капитен)

Филип
Најденов

Михајло
Денковић

Матеја Додић

Ђорђе Стајић

Петар Тасковић
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Матеја Арсић

Кристијан
Стошић

Огњен Додић

Младен
Младеновић

Ђорђе Тасић

Вељко
Јовановић

Велики успех на истом, републичком првенству у рукомету оствариле су и наше девојке,
освојивши 6. место, под вођством професора Миодрага Николића Робија.
У саставу наше екипе биле су: Сара Спасић (капитен), Сара Митић, Анђела Златковић,
Кристина Николић, Ксенија Ђорђевић, Јана Ристић, Стефана Митровић, Марија Аризановић,
Доротеја Спасић, Андријана Костић и Сара Ников.

Државно првенство у рукомету, 2018.

Враголан
Лесковац, 15-16. март 2018.
Андријана Ђорђевић и Миљана Денић 83
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НАШИ КОШАРКАШИ
Након убедљивих победа на општинском, окружном и међуокружном такмичењу у кошарци,
кошаркаша екипа наших дечака, по први пут, од оснивања школе, обезбедила је пласман на
државно првенство у кошарци за пионире, под вођством професора Данаила Јањића, у Параћину,
12. и 13. марта 2018. године.
Тим поводом урадили смо интервју са капитеном наше екипе, Матејом Арсићем:
•Ђак репортер: Да ли си очекивао овакве резултате?
•Матеја Арсић: Нисам очекивао да ћемо постићи овакве
резилтате, али смо показали да сјајно играмо као тим и победђивали
смо све редом.
•Ђак репортер: Да ли си задовољан постигнутим успехом?
•Матеја Арсић: Веома сам срећан што смо сваку утакмицу до
сада добили и што је наша генерација, по први пут успела да дође до
републичког такмичења из кошарке.
•Ђак репортер: О чему си размишљао током утакмице?
•Матеја Арсић: Размишљао сам само о доброј игри, и наравно о
победи.
•Ђак репортер: Шта мислиш о резултату?
•Матеја Арсић: Резултат је одличан и производ је нашег труда и рада који смо уложили
током припрема.
Поред Матеје, у саставу наше екипе су и: Стефан Додић, Матеја Додић, Лука Стевановић,
Матеја Станисављевић, Игор Стошић, Филип Најденов, Вук Савић и Богдан Младеновић.

Враголан

Матеја Арсић

Андријана Ђорђевић 83

На републичком такмичењу у Параћину, екипа наше
школе, ослабљена, неиграњем кључних играча, из
оправданих разлога, освојила је 8. место. Али, сами
пласман међу најбоље екипе у држави велики је
успех.
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НОВОГОДИШЊИ ВАШАР
Новогодишњи вашар за ученике одржан је 30. децембра 2017. у холу школе. Све је било у
знаку предстојећих празника. Организоване су продајне изложбе изузетно креативних предмета
које су ученици са својим учитељима и наставницима правили на часовима ликовне културе и
слободних активности. Најукуснија је, свакако, била продајна изложба колача вредних мама и бака
наших ученика.
Свој врло успешни и креативни изложбени простор имали су и наши драги гости, деца и
васпитачи из вртића "Пчелица".
Деда Мраз је малишанима наших радника делио новогодишње пакетиће.
Било је изузетно забавно и ученицима – организаторима и бројним посетиоцима вашара.

Враголан
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СВЕТОСАВСКИ КВИЗ
Половином јануара 2018., у Сали ОКЦЕ, одржан је светосавски квиз "Православље и
Светосавље". Ученици основних школа на територији Града Врања, имали су прилику да на
занимљив начин покажу колико познају живот и дело српског просветитеља, принца и монаха,
Саве Немањића.
Ученици су били подељени у три групе, по четири школе, а из сваке школе по троје ученика.
Кроз игре Брзе питалице, Слагалице, Свети Сава у песми и причи, Покажи шта знаш, Тачнонетачно, млади такмичари су показали завидан ниво знања из различитих области.
У другој групи, поред наше школе учестовале су и школе "Доситеј Обрадовић" Врање,
"Бранислав Нушић" Ратаје и "20. октобар" Власе. Победили су ученици наше школе.

Враголан

У финалу такмичења наша екипа заузела је одлично друго место.

Екипу наше школе чинили су: Милица Бабановић, Андријана Димитријевић и Богдан
Младеновић. Наше ученике за такмичење припремала је професорка српског језика Јелена
Милошевић Јованчев.

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА
У част првог српског архиепископа и просветитеља, пригодним програмом обележили смо,
27. јануара 2018., Светог Саву као школску славу.
Свечаност је започела традиционалним резањем колача, у цркви Успење Пресвете
Богородице. Литургији су присуствовали директор школе Драган Антић, кум славе Горан
Ђорђевић, наставнице верске наставе Данијела Алексић и Драгана Тасић, као и учитељ Дејан
Јањић.
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Наставница ликовне културе Биљана Филиповић Стојановић припремила је, заједно са
својим ученицима, изложбу дечјих радова. Деца су
представила живот и дело Светог Саве различитим
ликовним техникама.
Свечаним извођењем химне започела је прослава
школске славе, која је протекла у духу заједнице, слоге
и весеља. Школски хор отпевао је неколико пригодних
песама о Светом Сави под вођством њихове наставнице
музичке културе Драгане Митровић.
Заједно са својим учитељима и наставницима,
ђаци су кроз занимљив сценски приказ подсетили на значај Светог Саве и на све његове заслуге за
вишевековну просвећеност српског народа.
Своје изузетно глумачко умеће приказали су и наши увек драги гости, деца са својим
васпитачима из вртића "Пчелица".

Враголан

Приредби су присуствовали ученици, учитељи, наставници, родитељи, чланови Школског
одбора, као и многобројни гости.
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СВЕТОСАВСКИ ПУТ

У његовом уму трепери лепота уметности, једноставна као живот и љубав.
Шта год да кажемо о светитељу биће као светлост чисто и праведно што обасјава душу и
просветљује замагљени ум. Ако следимо стопе његовог дела просветитељства и прави пут наше
душе, завршићемо велику школу живота као што је и он завршио. Пре многих година његова реч је
била храна за човека сви су га волели, док је ишао путем делио је савет деци и одраслима. Ако у
српској историји постоји личност пре којом остајемо без речи, задивљени његовом уметношћу,
онда је то Свети Сава.
Ако човек непоштено стиче,а душу изгуби,онда никакве користи од њега бити неће!
Свети Сава док је својим путем ишао и размишљао, истовремено делио савете, записивао је
неке речи и на каменима. Читамо речи и записујемо их да се никада не изгубе и да избледе, да и
ми и потомци наши заувек патимо.
А над главама нашим његов ће се дух осмехивати, мисао
његова постојала и чини нам се да никада неће умрети. У ноћи
прелемају се поруке да боље видимо ко смо и шта смо у животу
постигли.
И ми потомци кад кренемо овим путем, којим ћемо
учинити нека дела, а та дела буду наш први циљ којим смо
успрели, да не кренемо лошим пуем где ће нам се сви смејати.
У порукама његовим све је отворено, без скривености и
лукавости.
Време се не мери сатима. Записао је и ово:
"Не замерајте и не љуите се, пружите руке и удовољите и
размишљајте о могућности којом поседујте. Човеку је поверено
очување свега што је на земљи, његова снага и вера у љубав
начиниће чуда. Његова реч и мисао решиће све чињенице и
разоткрити све смицалице, зауставиће крвопролиће и ужас.
Знаћемо шта треба и како чинити да мир међу људима влада и на
крају љубав доминира. Пружите руке помирењу, уједините срце, и
заједарите пуним плућима у свету без зла."
Будите снови без краја, борци без страха, утешитељи без награда, несебичност нека буде
ваша врлина. Сви будите река без ушћа, а крај тога нека буде тока нека буде украшен најлепшим
цветовима.

Враголан

Валентина Стошић 33

13

НАША ШКОЛА УЧЕСНИК
У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ "ЕКО-ШКОЛА"
Наша школа је од почетка ове школске године узела учешће у међународном програму
Фондације за образовање за животну средину (ФЕЕ) – "ЕКО-ШКОЛА". Школа пролази кроз процес од
седам корака и на крају, школа која испуни све постављене планове,
критеријуме и оствари видљиви напредак, добиће "Зелену заставу".
Током првог полугодишта, у нашој школи одржале су се и спровеле
разне активности у циљу остваривања свих потребних елемената како
би постали део оваквог тима.
Једна од најупечатљивијих акција током првог полугодишта,
одржана 14. октобра 2017., била је радна акција сређивања школског
дворишта и школе у којој су
учествовали
родитељи,
ученици и наставници. Пре
свега, ова акција била је
базирана на друштвено-корисном раду, као и међусобном
дружењу свих који су учествовали. Са осмехом на лицу,
уз шалу, песму и пуно добре воље и позитивне енергије,
успели смо да нашој школи помогнемо да заблиста.
Свако је дао свој допринос, од оних најмлађих, који су уз
пуно труда направили и поставили кућице за птице на
дрвећу испред школе, па све до оних из старијих разреда. Петаци су чистили своје учионице,
шестаци и седмаци су сакупљали лишће, косили траву и сакупљали отпад у дворишту, док су
осмаци фарбали клупе и сређивали земљиште.
Врло занимљиве и едукативне радионице на тему "Рециклажа тетра пак амбалаже" и "Свака
лименка се рачуна у екосистему" за ученике од 4. до 8. разреда обележила је 22. фебруар 2018.
Координатор пројекта "Еко-школа", Александра Младеновић,
тог дана је посетила нашу школу и у сарадњи са координатором
тима наше школе, наставницом биологије, Душицом Александров и
учитељицом Драгом Стефановић реализовала радионице. Ученици
су имали прилику да виде машину за рециклирање тетрапака, као и
цео процес прераде. Такође, одгледали су и кратак филм са називом
"Живот једне лименке" у ком су могли да виде све фазе кроз које
пролази лименка, од тренутка када је први пут настала у фабрици,
све до поновне рециклаже.
Учешће наше школе у овом пројекту, ученицима је, поред
забаве и учења, допринело у подизању еколошке свести, као и
подстицај њима да постану главна покретачка снага промена
одрживог друштва.

Враголан

Селена Костакиев и Милица Пешић 71
14

Враголан
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ЗАВРШЕН БОНД ПРОЈЕКАТ
Циљ БОНД пројекта је био омогућити што лакше запослење младих кроз систематско
унапређење предузетничких капацитета у оквирима формалног образовања.
Водећи партнер у пројекту је била "Међународна пословна школа" из Ботевграда, Бугарска, а
пројектни партнер била је "Висока школа примењених струковних студија" из Врања.
Пројекат је трајао 15 месеци, од 23. новембра 2016., до 22. фебруара 2018. године.
У оквиру пројекта учествовале су све основне и средње школе из Врања. Све школе су
добиле пехаре за учешће, и по једну интерактивну таблу.
Из наше школе у пројекту су учествовали ученици: Андријана Димитријевић, Милица
Бабановић, Сара Спасић, Матеја Додић и Матеја Станисављевић.

Враголан

Ми, ученици, "мали предузетници", имали смо задатак да на основу разних активности током
пројекта, осмислимо један бизнис план, који смо, на крају, успешно представљали експертима из
предузетништва, а након тога су они би бирали три најбоља плана, у категорији основних и
средњих школа.

Завршне активности пројекта реализоване су у Ботевграду, па смо тим поводом у Бугарској
боравили са наставницима наше школе (Миодраг Николић Роби и Нинослав Јорданов).
Доласком у Ботевград имали смо ручак и пригодан културно-уметнички програм коју су
Бугари приредили. Након тога слушали смо разна и занимљива предавања о школама и
факултетима, о предузетништву. Наравно, све то смо имали могућности и да видимо.
Имали смо прилику да прошетамо градом, а у повратку смо посетили Центар за даљинско
учење Међународне пословне школе у Софији.
Сва ова путовања веома су значајна, јер на тај начин упознајемо нове људе, њихову културу,
стичемо нова пријатељства, обогаћујемо наш речник, сазнајемо неке нове ствари и наравно
стварамо дивне успомене.

Милица Бабановић 73
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ИЗ ПЕРА УЧЕНИКА
НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ-МОЈА МАМА

MOJA МАМА

Њене су очи к'о плаво море,
њена је коса к'о сунце сјајно,
њене су усне к'о јутро бајно.

Моја мама лепа је,

Моја је мама једина и права,
мама је мој пријатељ највећи.
Она је особа која ми може
увек у сусрет изаћи и помоћи.

Она је особа коју

Моја мама воли ме.

Највише волим ја,
Особа због које постојим ја.
Особа која је за мене увек ту

Враголан

Када сам тужна и сама,
увек је уз мене моја мама.
Од свих мама које постоје,
не верујем да има боље од моје!

И у добру и у злу

Особа која и кад је тужна
Увек се смеје,

Мама су моје прве изговорене речи
и када баш ништа нисам знала рећи.
Све што за мене чини, добро је, знам,
зато јој љубав љубављу узвраћам.

Особа чији јој осмех као сунце греје.

Анастасија Радосављевић 22

Хвала ти, мама, што постојиш,
Хвала што крај мене поносно стојиш.
Међу свим дамама, најлепша дама.
Хвала, што си баш ти моја мама.
Захвална сам мами за сваки пољубац, загрљај,
осмех што ми је дала.
За све радости у животу хвала јој, хвала!

Василија Петровић 32
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НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ – МОЈА МАМА
Свако дете роди мајка,
o њему се вазда брине
да му живот буде бајка,
да узлети у висине.
За мене је моја мама
jако светло кад је тама,
јарко сунце после кише,
моја радост, моја срећа,
не треба ми ништа више.

НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ-МОЈА МАМА

Зато, мама, ти не брини,
бећ поносна увек буди,
трудимо се ја и сека
да будемо добри људи.

Њене су очи к'о плаво море,
њена је коса к'о сунце сјајно,
њене су усне к'о јутро бајно.

Враголан
Моја је мама једина и права,
мама је мој пријатељ највећи.
Она је особа која ми може
увек у сусрет изаћи и помоћи.

Андреј Јовић 31

Када сам тужна и сама,
увек је уз мене моја мама.
Од свих мама које постоје,
не верујем да има боље од моје!

НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ
- МОЈА МАМА

Мама су моје прве изговорене речи
и када баш ништа нисам знала рећи.
Све што за мене чини, добро је, знам,
зато јој љубав љубављу узвраћам.

Ја волим своју мати
И љубав ћу јој највећу дати.
Радост своју ми дели

Хвала ти, мама, што постојиш,
Хвала што крај мене поносно стојиш.
Међу свим дамама, најлепша дама.
Хвала, што си баш ти моја мама.

И увек ме развесели.
Она у мени царује,
Срећу и здравље ми дарује.

Захвална сам мами за сваки пољубац,
загрљај, осмех што ми је дала.
За све радости у животу хвала јој, хвала!

Најбоља је мама на свету
И краси нашу планету

Василија Петровић 32

Михајло Златанов 22
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НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ – МОЈА МАМА

НИЈЕ САМО...

Свако дете роди мајка,
o њему се вазда брине
да му живот буде бајка,
да узлети у висине.

Није само моја мама
Нежна,срећна и лепа.
Није само моја бака
Брижна,радосна и мека.

За мене је моја мама
jако светло кад је тама,
јарко сунце после кише,
моја радост, моја срећа,
не треба ми ништа више.

Нису само моје тетке

Зато, мама, ти не брини,
бећ поносна увек буди,
трудимо се ја и сека
да будемо добри људи.

Чудне девојчице неке.

Блесаве мајке друге,
А ујне и стрине
Пријатељи за стазе дуге.
Нису само моје секе
Све су оне допринос дале

Враголан

Да од нас људе направе.
Неће само моје руке
Честитке да праве

Андреј Јовић 31

Већ све мале паметне главе
Желе да им уруче поклоне праве.
Ал мало је времена у једном дану
Да захвалност своју искажу,
Сви срећници прави
Које нека жена одгаји.

Реља Стаменковић 43
МОЈА МАМА
Осми март је посвећен мамама, а моја мама је најбоља на свету и нико не може да је
замени.
Моја мама се зове Јелена. Она има 39 година и ради у Основној школи „Бранко Радичевић“.
Мама има плаве очи и златну боју косе. Она брине о Јулији и о мени. Чува нас, пази нас, охрабрује
и још много тога. Сваког дана кува ручак, чисти, сређује, усисава и брише прашину. Њена омиљена
боја је љубичаста. Воли сунчане дане и тада иде са нама у шетњу. Моја мама воли када јој
помажем око кућних послова. Спрема најлепша јела, а када ми је рођендан најлепше торте.
Волим моју маму јер увек све ради за мене.

Лука Јованчев 21
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МАМА

НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ

Моја мама,

Мамина сам мезимица

Најбоља мама!

Њен анђео лепог лица.

Све ради,

Волим да је обрадујем

Мене чува,

За празнике јој разне поклоне дарујем.

Ручак ми кува,

Наша је љубав вечна,

Чизме ми обува,

Као сунце сјајна,

Косу ми плете,

Као небо бескрајна,

Ја сам њено

И то није тајна.

Најлепше дете!

Ту је још и моја сестра!

Драга мама

Заједно смо мами центар света,

Најлепша мама.

Грли нас и љуби свакога дана
Док наша љубав цвета.

Враголан

Мила Максић 11

Денковић Теодора 11

АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ

МАМА

Диван је сваки нови дан,
дечијим осмехом обасјан,
окупан росом на листу локвања,
мирисом траве поред пања.
Нек' се чује дечија граја,
нек' она континенте спаја,
да нема рата, боли, бриге,
већ само игре, смех и књиге.
Да овај свет буде лепши но што јесте,
да се чују само песме,
да се дете за руку држи
и велика му се љубав пружи.
Јер, шта смо ми на овом свету
без љубави да нас одржи у лету?
На мосту што нас све спаја,
свет је леп до бескраја!

Мама ми је све на свету.
Она је нежна, она је сјајна
И њена љубав је бескрајна.
Мама ме чува од лоших ствари,
И мој рођендан никада
Не заборавља.
Њене очи су топле,
Њене руке су меке,
И прича приче
Лепше од секе .
Зато децо чувајте маму,
И никада је не остављајте саму.

Китановић Огњен 33

Данило Стаменковић 31
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ЗЕЦ

ЗИМА ИМА ЧУДА ТРИСТА

На ливади све је пусто
Остало је само грање густо
А у грању жбун
И у њему чучи зека црн.
Опрезно зека из жбуна вири
Притисла га тешка мука
Нема где да се сакрије
Од злог вука.
Храбро зека хитро скочи
И широк отвори своје очи,
По ливади храбро јури
Својој кући храбро жури
У своју рупу хитро скочи
На трен затвори своје очи
Срце у грудима јако бије
Док се у својој рупи вешто крије.
Кад ето ти ловац иде
А црни зец га не виде.
Ловац оди, пушку носи
Малог зеца да прикоси.
Зец скочи
Ловац га погледа право у очи.
Очи сјаје, очи плачу
Нема ловче прст на обарачу.
Даде ловац живот зецу
Па се пита да ли мали зека
Има девет живота као мачка нека?

Улица је тада пуста.
Саонице њоме лете
Радује се свако дете.
Грудва хрпа.
А ратници на све спремни!
Да освоје туђе базе,
И да дубок снег изгазе.
Снешко Белић,
Бели чова,
Скинуо је метлу
С крова!
А бакину шерпу – таву,
Метнуо је он на главу!
Зима има чуда триста!!!
Рођење Бога Христа!!!
А година ова Нова,
Спушта се са мога крова.

Враголан

Лазар Ђорђевић 33

ПЕСМА О МАЈУ

Сунце сија цвета мај,
Цвета трешња и мој крај.
Сунце сија,ал видим да тугује
Хтело би о мају песму да чује.
Па ево мене,нек улепша мај
Сунце сија и мој крај!

Павле Арсић 22

Лазар Додић 33

МОЈ ЉУБИМАЦ

Мој љубимац је маца Рокси. Сећам се када је једног дана моја мама дошла с посла и рекла:
"Имам изненађење за тебе." Из кутије на задњем седишту аута, вирила је мала црна главица. Била
је то моја маца коју сам дуго желео. Мојој срећи није било краја. Мале шапице и мекано крзно
биле су као из бајке. Остварио се мој сан. Коначно имам чиме да се забављам. Њене умиљате
окице ми говоре да ли је гладна или жели да се играмо.
Уживам у њеном друштву. Када дођем из школе она ме сачека на вратима умиљатим
мјаукањем. Ту почиње наше дружење сваког дана. Прави је ужитак имати оваквог љубимца.
Срећна сам што Рокси постоји.

Никола Илић 22
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ЗИМА
Зима је моје омиљено годишње доба. Тихо и поалко снежна бела краљица увукла се и у мој
крај. Зима је украсила целу природу. Све се променило и некако је мирно.
Густ дим се кривуда из оџака, а људи обучени у своје дуге капуте, ркео излазе напољу.
Зимски мир прекине само дечије граја. Деца се искрено радују зими, јер им она доноси
многе радости.
Зима је за мене права уметница.

Огњен Тасић 22

КАКО САМ ЈЕДНОМ ОБРАДОВАЛА СВОЈЕ РОДИТЕЉЕ

Враголан

Обрадовати родитеље ја лако. Родитељи , обрадоваће се за сваки наш загрљајн пољубац и
добру оцену . Од нас само траже да будемо срећни јер и њих то чини срећним. Обрадовати, некоме
значи "купити поклон", а некоме значи "купити загрљај." Пуно пута сам обрадовала своје родитеље
добрим оценама, културним и лепим понашањем. Све то њих много више радује од поклона.
Поклон. Поклон упакован сребрним папиром. Има и дана када су они били јако поносни,
обрадовали су се због мојих поступака.

Било је хладно јутро, хладноћа је цедила мале збуе, док сам ја навукла на себе пар крпица
и креналу до поште.

Тмурни ледени дан, у пошти је збрка и пуно нервозних људи. Када сам

ступила корак кроз врата један старији човек ме је погледао на чудан начин, као да је скренирао
моје лице и проценио ситуацију, а у том тренутку је нешто гунђао. Као да је у себи помислио:
"Још нам је дете фалило, гураће се кроз нас да стигне прва до шалтера и изађе." Али било је
супротно, чекала сам свој ред, убрзо завршила и изашла кроз врата. Тај човек је био испред и мотао
нешто по свом новчанику. У том тренутку дунуо је ледени ветар и одувао велику суму његовог
новца. А, новац! Као да је циљао у моје руке. Моје мале, крхе и хладе руке узеле су новчаницу.
Господин, не приметивши то, окренуо се и отишао на своју страну, док су га моје очи пратиле,
размишљајући да ли да му врате. Наравно, да сам тако нешто нашла на пустој улици сигурно да бих
узела. Погледао ме је попреко и благо се осмехнуо. Узео је новчаницу, окренуо се и отишао.
Осећала сам се веома лепо када сам кући испричала догађај родитељима. Овај поступак ме је
подстакао да и у будуће радим такве племените поступке, јер је осећај предиван.
И на крају схватам... поклони! Поклони за родитеље, волим да их усрећим, мада сам сигурна
да ће бити и срећнији и поноснији на мене због овог племенитог поступка какве ћу и у будуће
чинити.

Лана Јовић 53
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НЕОБИЧАН РОЂЕНДАНСКИ ПОКЛОН
Живот...То је једна слика насликана од разних мисли, осећања и догађаја. Дешавају нам се
разне ситуације. Неке од њих су ружне њих ћемо заборавити, а оне друге ћемо памтити.
Испричаћу вам шта се мени једном догодило. Тај дан није као сваки други, био ми је
рођендан. Био сам јако тужан што тог дана моји родитељи неће бити кући. Увелико су се спремали
за пут. Нисам исказивао своју тугу јер су ми мама и тата објаснили да ја не могу да идем са њима
пошто морам у школу. Сложио сам се са тим. Дан пре пута моји ујак је донео карте, наравно биле
су две. У себи сам помислио: "Зашто ја не могу са њима. Волим Швајцарску и путовање авионом."
Нисам ни слутио шта ће се десити сутрадан. Данас је мој рођендан помислио сам, провешћу га са
друговима, али не и са родитељима, моје мисли је прекинуло звоно. Потрчао сам ка вратима. То је
био мој ујак. Загрлио ме је и честитао рођендан. Видео сам у његовим рукама коверту. Дао ми је
коверту и рекао: "Буди добар, нисам имао времена да ти купим поклон па зато ево ти ова коверта и
ти одлучи шта ћеш купити." Ја сам помислио: "Купићу патике." Али, био сам изненађен. То је била

Враголан

авионска карта. Кренуле су сузе на моме лицу. Био сам пресрећан. Милион питања. Како ћу
спаковати ствари, а кола. Ујак је рекао само три речи: "Све је сређено." Кренули смо истог часа. И
ту почиње моја авантура. Провео сам се незаборавно, а мојој срећи није било краја.

Овај догађај као и тај мој рођендан заувек ћу памтити. Било је као у сну, али заправо је
истинито.

Лазар Манчић 53
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ЕКСКУРЗИЈА
Дружење и другарство су главне преокупације наших вршњака то је разлог због кога сви
жељно ишчекујемо екскурзију,узбуђење и радозналост савладали су нас последњих дана. Како је
време пролазило ишчекивање и узбуђење је се више расло. Сви осмаци су желели да ова
екскурзија буде ону коју ћемо сви памтити. Коначно је
дошло и то јутро када смо кренули. Није нам било
битно где идемо, шта ћемо да видимо, да ли ћемо
нешто ново да научимо, само смо размишљали како
ћемо да искористимо слободно време јер смо желели
да се сва три одељења зближе као никада до сада.
Вожња је била дуга, али као да то нико није приметио,
сви су били превише заузети забављајући се или
планирајући шта ће носити у дискотеку или са ким ће

Враголан

бити у соби. Када смо стигли у хотел сви смо

одјурили у своје собе и почели са припремама за дискотеку, коју смо нестрпљиво чекали. На путу
до дискотеке шетали смо по главноом тргу и научили
занимљиве ствари о историји тог града. Када смо стигли у
дискотеку одма смо почели да играмо,али пре него што
смо схватили било је време да се вратимо у хотел. Време
је пролазило брже док смо се сви забављали. Ниједан
ученик није имао у плану да спава,јер нас је чекала читава
ноћ забаве коју смо планирали целог дана. Адреналин је
владао у нама када смо "бежали" од разредних старешина.
Желели смо да траје заувек,да се никада не заврши. Ретко
ко је спавао те ноћи али то никоме није сметало, сутрадан
се на нашим лицима јасно видео умор, али смо се ми борили као храбри војници.
Други дан смо обилазили Тару, ишли смо на Шарганску осмицу, возили смо се у возу и то је
била незаборавна вожња и вожња коју ће цео разред памтити. Обишли смо пуно манастира и
научили много тога. Пре него што смо били свесни, пао је мрак и нас је очекивала још једна
узбудљива ноћ. Та последња ноћ прошла је брже него што је ико од нас желео,јер смо знали да ће
нашем дружењу доћи крај и да не можемо да вратимо та три дана никада. Вратиће се оај страх и оне
бриге о упису у средњу школу и о завршном тест.
Кад је дошло време да се вратимо свему, знали смо о чему ћемо причати, али смо знали и о
чему нећемо, али једно је било сигурно, ова екскурзија ће заувек остати у нашим срцима и лепим
сећањима. Једног дана кад одрастемо, сећаћемо се најлепших времена, време које сада можда не
ценимо као што би требало. Сећаћемо се свега и говорићемо како су и наши најлепши дани били
проведени у основној школи, са нашим другарима и да је то било наше време без брига.

Миња Тасић и Никола Стојменовић 83
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ЉУБАВ ЈЕ ЧУДО, ЉУБАВ ЈЕ МОЋ
Љубав – нешто тако блиско нама, а опет тако непознато. То је јединствено осећање које
налази решење на сваки проблем, доноси нам срећу и мир, за чим заправо и трагамо целог живота.
Љубав је толико моћна да чак и ни најискваренији људи нису могли да јој се одупру. Она
нас надахњују и даје нам инспирацију. Тера нас на свакакве глупости да би привукли пажњу
вољене особе, баш као у песми "Стојан и Љиљана" . Чувени Рилке је у својој песми рекао да љубав
спаја људе, као потез гудала. Да је она као неки "непознати инструмент" који свира најусклађенију
мелодију. Када некога искрено волимо у очима имамо неку искру, неки посебан сјај. Многи писци
су своју инспирацију налазили у очима. Михајло Пантић је у очима вољене видео неку црну
дубину, неку посебну искру, док је Васко Попа њене очи упоредио са животом. Упркос свим добрим
стварима које љубав доноси у наше животе, ту су и оне лоше. Десанка Максимовић је, поред среће
осећала и страх. Страх да је вољена особа не остави и страх од самоће. За пример треба узети
Франческа Петрарку који је , поред свег лошег на шта је наишао уз љубав, ипак благосиља.

Враголан

Михајло Пантић је једном приликом рекао: "Љубав је време, спремоност да наше себично
време поделимо са неким." Мислим да је он дао приближно најтачнију дефиницију љубави. Али
шта ја, обична тинејџерка којој је љубав још увек непознат појам, могу да причам о љубави?

Андријана Ђорђевић 83

Маша Петровић 81
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ЉУБАВ
Љубав... када само чујемо или, пак, споменемо ову чаробну реч, осетимо се срећним,
задовољним. Љубав буди оно најлепше у нама. Човек је најсрећнији када је њему љубав узвраћена.
Љубав је једна од најдубљих људских осећаља. Заљубљен човек види у ономе у кога је
заљубљен само лепо, добро и узвишено. Када човек воли, спреман је да пређе преко многих ствари
које му се не допадају. Има више стрпљења и разумевања за туђе мане и грешке. Љубав је емоција
у којој треба уживати. Љубав представља најживље осећање младих и најтрајније осећање
одраслих особа. Младим људима је љубав највећа вредност живота. То је озбиљна и света ствар.
Љубав је попут рата, лако ју је започети, а врло тешко зауставити. Језик љубави налази се у очима
и души. Када волимо, осећамо нежну приврженост према особи коју волимо, заокупљени смо
њеном личношћу, заинтересовани за њене потребе, жеље и мисли, осећамо несебичну бригу за
њену срећу... Љубав човека испуњава радошћу. Љубав је осећај пријатности. Наш познати

Враголан

књижевник Иво Андрић је рекао: "Оно што је најлепше у искреној и дубокој љубави је да у односу
на особу коју волимо ниједна наша мана не долази до изражаја. Много тога што је зло у нама
ишчезава, а оно што је добро удвостручује се."

Човек је најсрећнији када воли. Тада пронађе сопствену срећу у туђој и ужива у љубави, јер
љубав оплемењује људе и чини их срећним.

Анастасија Стојановић 81

ЉУБАВ
Љубав је једно од најплеменитијих осећања. Вечита инспирација многих песника, сликара,
музичара... Живот је скоро немогућ без љубави.
То осећање је окретач човекове мудрости и храбрости. Помаже нам да стварамо и сањамо.
Од оног првог осећаја када нам лице постане озарено, у неким очима гледамо сјај, тај неко
постаје савршенство у нашим мислима. Љубав долази изненада као једини кључ који отвара нашу
душу. Она пружа наду, улепшава људска лица и лечи многе ране. Као тиха река и љубав тихо улази
у наше животе. Та чаробна кула се мора увек градити, чувати и увек несебично у њу улагати себе. На
нашем животном путу пуно је препрека, само љубав руши све границе и омекшава многа срца. По
некад неко и бива рањен овом Аморовом стрелом. Питам се да ли љубав зна за године и које је
време погодно за љубав?
Можда ће ми се неке очи допасти, неки осмех бити за мене посебан, нечије руке
представљати моје Сунце. Сада ми једино остају речи Тагоре: "Љубав је бескрајна тајна јер нема
ничег што би је могло објаснити."

Ева Петровић 81
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МАТЕМАТИКА
Разред

Име и презиме

ФИЗИКА
Пласман

Разред

Име и презиме

Пласман
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Андреј Јовић

1. место

61

Кристина Николић

похвала

31

Давид Златановић

2. место

71

Душан Стаменовић

прва
награда

41

Алекса Николић

3. место

41

Катарина Стојиљковић

41

Нађа Станојковић

43

Реља Стаменковић

61

Уна Михајловић

БИОЛОГИЈА

Враголан
пласман
на окружно
пласман
на окружно
пласман
на окружно
пласман
на окружно

ИСТОРИЈА
71

Лазар Арсић

3. место

ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОГИЈА
(ПРАКТИЧНА ИЗРАДА ПО ЗАДАТКУ)

51

Милица Анђелковић

2. место

51

Александар Стоименов

3. место

51

Немања Костић

3. место

61

Анастасија Стојменов

2. место

62

Сергеј Миланов

2. место

61

Анастасија Стојковић

3. место

71

Селена Костакиев

2. место

52

Стојан Манчић

2. место

71

Милица Пешић

2. место

51

Александар Стојименов

3 .место

73

Богдан Младеновић

3.место

81

Давид Стевановић

1. место

81

Дијана Стојковић

3. место

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (ПРАКТИЧНА ИЗРАДА ПО ЗАДАТКУ)
61

Анастасија Стојковић

1. место

63

Доротеја Спасић

2. место

73

Богдан Младеновић

2. место

73

Александра Недовић

1. место

73

Андријана Костић

3. место

73

Милица Бабановић

3. место

РЕЦИТАТОРИ

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ (РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО)
61

Лука Станојковић

2. место
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ДУШАН ТРАЈКОВИЋ
државни првак у "in line alpine слалом-у"

Душан Трајковић је, ђак наше школе, у четвртом разреду, с правом назван "златни дечко".
Већ две године за редом је државни првак у "in line alpine слалом-у" тј. слалому на ролерима.
Пети у свету у истој дисциплини, а у велеслалому је био државни првак и други на Балкану.
Интересовање за овај не свакидашњи спорт је показивао од малена. Већ са три године је
почео да вози ролере! Од пете године је кренуо на тренинге са Ски клубом "Бесна Кобила", у
категорији пахуљица, и уз Ђорђа Дединца и Предрага Ђорђевића већ пуно напредовао у својој
групи, тако да је већ са не пуних шест година кренуо да се такмичи! Од тренера и судија назван

Враголан

"чудом од детета", Душан је кренуо да ниже сребрне и златне медаље, и постао један од најбољих
у категорији... Како је време пролазило, он је већ са седам година дошао до пехара младе спортске
наде, а убрзо је са највећим бројем бодова на листи дошао и до пехара са државног првенства.
Душан у наредном периоду доноси само злато! Тек на по неком јачем неђународном такмичењу
дође са сребром или бронзом, али и даље задржава свој трон на државном нивоу. Душан је пар пута
био и у кампу на припремама са тренерима репрезентације, што много обећава, и нашу земљу и
овај не тако познати спорт доводи у сам евсропски, а и светски врх, надамо се!

Наш златни дечко ускоро креће у нову сезону, тренинзи и напоран рад и њега и тренера, али
се надамо сви да ће да буде опет окићен златом, први на трону!
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ВЕРОНАУКА
Осмехом и лепом речју славимо рођење Христово!
Мир, љубав, тишина, топлина, дечији осмех све што треба да попуни један дом. Нежност и
тај породични најлепши загрљај је нешто што ме испуњава.
Седми јануар, Дан Христовог рођења. Празник Божић је дан који свака српска породица
слави. Тог дана је свака кућа испуњена најлепшом топлином љубави. Сви смо заједно на окупу.
Свако има свој задатак. Мајка је припремила најлепши ручак који нас све спаја на окупу са
најлепшим осмехом и речима нам пружа породичну љубав. Отац доноси бадњак и мајци пружа
подршку у свему што није сигурна да може сама. А, ми деца, моја сестра, брат и ја седимо поред
камина, слушамо пуцкетање ватре и гледамо како снег покрива пут дуге улице и са осмехом и
испуњеним срцем уживамо у свему што нас окружује. Христово рођење јесте најпознатијии

Враголан

најрадоснији српски хришћански празник. Свака породица тога дана зрачи лепим речима и
осмехом. Због тога најчешће сви поштујемо и с очекивањем и нестрпљењем чекамо тај дан током
целе године. Оно што ме највише испуњава и мами осмех је овај празник пун радости за све
чланове породице. Најлепши обичај за мене је када тражимо новчић у парчету погаче, јер тај
новчић означава срећу и успех током целе године.Било ко да извуче тај новчић цела породица је
срећна.Има још пуно обичаја које волим, али овај је најлепши и најсвечанији.

Сви празници у мојој породици се поштују и славе са пуно љубави и среће која окружује
нашу породичну атмосферу. Сваки празник дочекамо са осмехом на лицу и лепим и топлим
речима. Али, Христово рођење је празник који наша породица посебно издваја и неће дозволити
да се то жариште и та атмосфера уништи под утицајем година, јер је део традиције коју смо
наследили од наших предака.

Ксенија Ђорђевић 42
Освојено 2. место за литерални рад
Божићни конкурс у организацији Епархије врањске
Вероучитељица Данијела Алексић
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РУСИЈА
ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ О МОСКВИ
1. Постоје две верзије о пореклу назива града. По једној верзији он потиче од финског
"моск" – медвед и "ва" – вода, а по другој верзији од старословенског "москва" што значи "влага"
или "мокро".
2. У Русији и Европи је то највећи град по броју становника. У њему живи више од 12
милиона људи. Москва се убраја у десет највећих мегалополиса света.
3. Тек четврто покољење људи,
које за стално живи у Москви, можемо
сматрати староседеоцима Москве, али

Враголан

таквих је свега 2%. При том, проценат
руских становника је све мањи.

4. Ако спојимо све градске
улице, њихова дужина ће бити око

4.350 километара. Пешаку, који иде
брзином од 5 километара на сат без

паузе, требаће више од месец дана да
пређе тај пут.
5. Највиша телевизијска кула у
Европи је Останкинска, а по висини је

на осмом месту на свету. Висина куле
је 540 метара.
6. Према подацима из 2008. године, у Москви се налази 571 споменик и 417 других дела,
повезаних са историјским датумима. Највиши споменик је на проспекту Мира "Освајачима
космоса" и његова висина је 107 метара.
7. Руска државна библиотека у Москви је једна од највећих са више од 40 милиона књига.
По књижном фонду је испред ње само Конгресна библиотека у Вашингтону.
8. У Москви се налази највећи зоолошки врт у Русији. У њему се може видети више од 550
животињских врста из читавог света.
9. У Москви се налази 446 музеја. По колекцијама уметничких дела конкуренција је
најпознатијим колекцијама у свету. Међутим, музеје редовно посећује свега 3% становника града.
10. Један од највећих музеја света је Московски Кремљ. Најстарији део града заузима 27
хектара и одушевљава лепотом кула, храмова и двораца.
11. Многи светски градови могу позавидети Москви по броју паркова. Најстарији од њих,
Александровски врт је саграђен у 18. веку.
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12. У Москви постоји 837 православних цркава и звоника, при чему је Успенски храм, који
је сачуван до данас, најстарије здање Москве (1475-1479).
13. Кремљовски сатови су најстарији сатови у Москви: њихов пречник је 9 метара, дужина
казаљке за минуте је виша од 4 метара, а тежина око 50 килограма.
14. Од 1994. године у Москви
је на снази одлука Владе, по којој је
од

23

сата

до

7

ујутру

псима

забрањено лајање. Власницима, који
не предузимају мере чувања тишине,
прети казна.
15. Московски метро је један
од најдубљих и најлепших метроа на
свету. Свакодневно 10 хиљада возова
превози 9 милиона путника, што је

Враголан

највиши

светски

путујете

према

показатељ.

центру,

Ако

станице

објављује мушки глас, а од центра

женски. По кружној линији у правцу

казаљке на сату – мушки глас, а обрнуто – женски. То је урађено због помоћи у оријентацији
слепим путницима.

Извор: dosug.passion.ru/dosug/kultpokhod/15-interesnykh-faktov-o-moskve.htm
Превод Руски кутак
АНА КАРЕЊИНА И ГРОФ ВРОНСКИ

Почетак и крај приче о пуковнику Николају Николајевичу Рајевском, младом руском
официру по којем је Лав Толстој осликао лик грофа Вронског у роману "Ана Карењина", доводе се
у везу са црквом у Горњем Адровцу, код
Алексинца, где је пре готово век и по ратовао и
дао живот за ослобођење Срба од Турака.
Према легенди, само неколико минута пре
погибије, Рајевски је ручао, попио вино и,
полазећи на положај, рекао: "Ако погинем, срце
ми оставите у Србији, а тело пренесите у Русију."
И жеља му је испуњена. Место за изградњу цркве
посвећене Рајевском обезбедила је краљица
Наталија, која се "лично старала да из свог џепа
правично обештети сељаке од којих је откупљена
земља".
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АЛЕКСАНДАР ПУШКИН

Я вас любил
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Враголан
Волео сам Вас
Волео сам Вас;
моја љубав стара
Још увек, можда,
спи у срцу моме.
Ал’ зашто она
немир да Вам ствара?
Ја нисам рад
жалостити Вас њоме.
Волео сам Вас
немо, безнадежно,
Пун стрепње и пун љубоморне боли,
Волео сам Вас
искрено и нежно;
Нек Бог да,
тако други да Вас воли.
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ВРШЊАЧКИ ТИМ
Вршњачки тим основан је у циљу развијања свести о насиљу код деце.
Има улогу да организује акције превенције насилничког понашања као и да учествује у
решавању конфликтних ситуација и свакодневних проблема ученика.
Овај тим је формиран од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Координатор овог
тима, психолог школе Данијела Антић, свакодневно одржава радионице и едукативна предавања са
циљем да се смањи насиље.
Вршњачки тим броји двадесет девет чланова, који као представници својих одељења имају
задатак да пренесу своја искуства осталим ученицима из одељења. Одабрани чланови су
комуникативни, дружељубиви и обично имају утицај на своје другаре.

Враголан

Миљана Денић и Андријана Ђорђевић 83
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НАШИ ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ
Вртић "Пчелица"
Вртић "Пчелица", у нашем комшилуку, место где деца срећно одрастају, под сталном
пажњом вредних и брижних васпитачица, бави се васпитањем, образовањем, бригом и негом све
деце уважавајући различитости.
Велику пажњу поклањају и квалитету средине у којој деца бораве, стога је васпитнообразовни рад са децом органозован у савремено опремљеним просторијама, бројним игровним и
дидактичким материјалима. Такође, за потребе деце уређен је и прилагођен њиховим потребама
простор на отвореном (двориште).

Враголан
Деца раде заједно једни са другима као и са васпитачима и размењују искуства која им
омогућавају да постану јаке личности и да воле себе и друге.
У овом вртићу најбоља сарадња постиже се добром комуникацијом и тиме се подстичу
родитељи да буду у контакту са васпитачима и стручном службом, да учествују, доносе предлоге и
дају идеје како би деци пружили најбоље могуће искуство током њиховог образовања.
Са овим вртићем имамо изузетно добру и партнерску сарадњу, на обострано задовољаство.
Увек су нам драги гости и добродошли!
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ПРАВИЛНА ИСХРАНА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Деца која не доручкују
имају слабију концентрацију и резултате у школи
РАСТ и развој детета су резултат генетских фактора, али и других фактора на које можемо
да утичемо, од којих је најважнија исхрана. Правилна исхрана је основна база доброг здравља
детета и подразумева правилан и разноврстан избор намирница, која садржи све хранљиве и
заштитне састојке и оптималан дневни унос енергије.
Правилним уносом хранљивих састојка тело одржава виталност, активност и отпорност на
болести.

Враголан

Резултати систематских прегледа ученика основних и средњих школа у последњих неколико
година показују да је све већи број деце гојазне или неухрањене, а све мањи број нормално
ухрањене.

Разлог је исхрана базирана на брзој храни, белом и лиснатом пециву, чипсу, разним
грицкалицама,
слаткишима,

газираном

недовољна

пићу,

физичка

активност и нередовни оброци. Таква

неправина исхрана доводи код деце до
појаве гојазности, дијабетеса, високог
притиска, до повећања масноћа у крви,
деформитета
недостатка

кичме,
калцијума,

анемије,
рахитиса

и

неотпорности организма.
Известан број деце болује од
ментално

условљених

поремећаја

исхране, анорексије (одбијање хране) и
булимије (претерано узимање хране и
намерно повраћање), што би родитељи требали да препознају и не игноришу проблем.
Приоритетне намирнице у исхрани школске деце: Из групе житарица и прозвода од
житарица предност дати хлебу и пециву од црног и полубелог брашна са додатком мекиња,
интегралном пиринчу, муслију, корн флексу, проји и паленти. Млеко, киселомлечни производи и
млад сир треба да буду заступљени свакодневно у исхрани деце. Киселомлечни производи се могу
користити и у комбинацији са свежим воћем као воћни јогурт. Ова група намирница је богата
беланчевинама и главни извор калцијума.
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Из групе меса, риба и јаја, препоручују се немасне младе врсте меса: јунеће, пилеће и
ћуреће бело и морске рибе које имају предност над месним прерађевинама (виршле, саламе,
паштете, итд). Поврће и воће треба јести свакодневно, пре свега у свежем стању, јер су богат извор
биљних влакана, витамина и минерала. Мале су калоријске вредности, а велике су хранљиве
вредности.
Дневно треба најмање уносити намирнице из група масти и шећера. Масти треба да се
обезбеђују из разноврсно хладно цеђених уља, која треба да се користе као додатак салати или
јелу на крају термичке припреме. Слаткише треба свести на најмању могућу меру и не куповати их
деци. На тај начин ће се спречити навикавање деце да уживају у слаткишима. Нису само бомбоне,
чоколаде,

кекс...

једини

дезерти.

Једнако

слатки,

а

здрави

могу да

буду,

на

пример

сутлијаш од интегралног пиринча, воћна салата, шејк од банане, корн флекс са какао млеком,
мусли са сувим воћем и млеком, воћни јогурт, палачинке од интегралног брашна, воћни колач, итд.
Од напитака предност имају густи, мутни сокови без додатка шећера и свеже цеђени сокови са
којима треба бити умерен, а газиране и вештачки обојене напитке избацити из употребе.

Враголан

Родитељи морају да имају на уму да деца опонашају одрасле у свему, па и у начину исхране.
Навике које се стекну у породици најчешће се одржавају током целог живота, како при избору
намирница, тако и у начину припреме. Уколико родитељи имају лоше навике у исхрани или не
воле неке намирнице, и деца ће то прихватити. Тако, на пример, дете које одраста у породици где
се не једе црни хлеб, или где се не спрема спанаћ, тешко да ће касније пожелети да проба њихов
укус. Зато децу треба навићи на што разноврсније намирнице да би се навикли на њихов укус.
Деца школског узраста треба да имају пет оброка дневно, подељена у три главна (доручак,
ручак, вечера) и две ужине. Оброке треба узимати увек у истом ритму, на три до четири сата.
Доручак је изузетно важан оброк и не треба га прескакати. Деца, која не доручкују, имају слабију
концентрацију и резултате од деце која доручкују.
Најлакше је дати новац детету да купи ужину, што јесте брзо решење, али није добро ни
здраво за дете. У већини случајева новац за ужину деца потроше на грицкалице и газиране напитке.
Воће замене слаткишима, а главно јело хамбургером, хот-догом, погачицама, чипсом, палачинком
са еурокремом, а млеко и воћни сок замене газираним соком. Са нутриционистичке тачке гледишта
оваква ужина је микс масти, шећера, кофеина, вештачких адитива, велике калоријске вредности, а
мале храњиве вредности.
Најбоље решење је да деца носе припремљен оброк од куће. При спремању ужине треба
послушати жељу деце и и спремити им оно што воле да једу. Укусан, а здрав сендвич се прави
брзо, од интегралне кифле намазане маслацем, камада сира или шунке, листа купуса или зелене
салате, парчета паприке или парадајза. Уз сендвич треба спремити сок или јогурт и неко воће.
Уместо шунке и сира може пилеће месо или туњевина. Можете направити егзотичне тортиљасендвиче, које ће дете обожавати. Тортиља се филује немасним сирним намазом (уместо
мајонеза), ситно исецканом пилетином (припремљеном на електричном роштиљу), уз додатак
салате по жељи.

Драгана Миљковић, виши дијететичар нутрициониста
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ФИЛМОВИ ЗА ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ
ВУК САМОТЊАК (1972)
Вук самотњак је филм о пријатељству дечака и пса. Радња филма се
одиграва у Лици, непосредно након Другог светског рата. Дечак Ранко
налази у планини великог пса, немачког овчара, који је ту остао после
рата. Ранко га спашава из замке у коју се ухватио и спријатељује се са њим.
По натпису са медаљона на огрлици назива га Хунд. Међутим, пошто је
пас сличан вуку сељани верују да се ради о опасном вуку, самотњаку, и да
га треба убити. Дечак због тога страхује за свог љубимца. Кришом му носи
храну у планину. Пас га једном чак спасава од вука. Сељаци организују
хајку, јер верују да је тај вук самотњак поклао овце у једном тору. У
последњем тренутку дечак спашава свог пријатеља

Враголан

ФЕРДИНАНД (2017)
Након што су га људи погрешно доживели као једну разуздану звер,
Фердинанда заробљавају и одводе од куће. Одлучан да се врати својој
породици, он окупља тим крајњих супротности и креће на невероватну
авантуру. Прича о Фердинанду доказује да предрасуде не смеју да постоје
и да не треба да судимо неком бику по његовом изгледу. У оригиналној
поставци, глас главном јунаку Фердинанду позајмјује Џон Сина, а уз њега
ту су и Кејт Мек Кинон, Ђина Родригез и Ентони Андерсон.

ЛЕО ДА ВИНЧИ (2018)
Једног дана Лизину кућу захвата изненадни пожар и њена породица више
не може да плаћа дугове. Да би спасили Лизу од нежељене удаје за
племића, екипа се упушта у авантуру проналажења блага и сукоба са
пиратима уз помоћ Леових генијалних изума.

МАЛИ ВАМПИР (2018)
Омиљено штиво дечака Антона страшне су приче, посебно о вампирима.
Једног дана добио је прилику да упозна правог правцатог младог вампира
Рудија, па и његову сестрицу Ану и штавише постају и пријатељи. Руди се
показао као љубазан, а највећу запетљанцију у целој причи изазвали су
покушаји Антонових родитеља да упознају његовог пријатеља. Али како
објаснити необичности везане за Рудија - отрцани црни плашт који никада
не скида, зашто долази у ситне ноћне сате и зашто стално руком покрива
уста.
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЗА ЧИТАЊЕ

ХАЈДУК У БЕОГРАДУ – Градимир Стојковић
Глигорије Пецикоза Хајдук долази из села у Београд и полази у осми
разред. Труди се да буде прихваћен и као изванредан кошаркаш, и као
добар друг, и као одличан ђак, и као одговоран син. Растрзан између
нових искустава и осећања, Хајдук ће се носити са разним препрекама и
открити да постоји сила која све може да промени и узбурка: љубав...

Враголан

БИТИ ПОСЕБАН – Јелена Трајковић
"Вук Караџић се окрене у гробу сваки пут кад Иван Рашић проговори",
почиње своју (не)свакидашњу исповест Ђука Крстић, напредни основац
који обожава српски језик и несрећно је заљубљен у своју вршњакињу
Љубицу. Његов ривал, поменути Иван Рашић, један је од најјачих
ученика у разреду и врло спретан у покушајима да окрене друге ђаке
против Ђуке. Девојчице постају љубоморне због удварања Љубици, а
дечаци из страха од Ивана почињу да избегавају главног јунака. Не
помажу ни разни поклони које Ђука шаље Љубици... Да све буде горе, ни
ствари код куће нису идеалне. Међутим, Ђука је борац који не одустаје
од своје љубави а Ивану Рашићу почиње да узвраћа истом мером. Иако је
он паметан, образован и добар дечак, и трпљење има границу. А Иван је
ту границу прешао.

СЕРВИРАЈ ЗА ПОБЕДУ – Новак Ђоковић
У књизи Ђоковић прича како је преживео бомбардовање Београда, како је
одрастао у ратом разореној Србији и пробио се међу најбоље играче у
свом спорту. Потом нам открива начин исхране који га је сасвим
преобразио и узнео на сам врх. Како је наставио да унапређује своју
исхрану, тако су му нестали здравствени проблеми и ослабио је, а боље
здравље и ментална снага омогућили су му да оствари своја два сна из
детињства: да освоји Вимблдон и постане најбољи тенисер на свету.
Ђоковић вам још даје и савете како да ....
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СТРАНЕ ЗА ЗАБАВУ
СУДОКУ

РЕБУС

ИЛУСТРОВАНА ОСМОСМЕРКА

Враголан
ДЕСЕТ РАЗЛИКА
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ТЕСТ ИЗ КАКОЛОГИЈЕ
Упознајте боље себе! Анализирајте себе уз помоћ овог забавног теста. Немојте варати јер
ћете пропустити сву забаву .
Пре него што кренемо даље припремите оловку и папир. Чим прочитате питање запишите
одговор под одговарајућим редним бројем.
Одговорите на свих десет питања пре него што погледате одговоре!
Прочитајте следећа питања, замишљајући сцене у свом уму и запишити прву ствар која вам
падне на памет. Немојте претерано размишљати о питањима.
Кренимо!
1. Нисте сами. Ходате кроз шуму. Ко хода уз вас?
2. Ходате кроз шуму. Видите животињу.Која је то животиња?

Враголан

3. Каква се интеракција одвија између вас и животиње?

4. Улазите још дубље у шуму. Долазите до чистине на којој се налази ваша кућа из
снова.Опишите њену величину.

5. Је ли ваша кућа из снова окружена оградом?

6. Улазите у кућу. Долазите до трпезарије у којој се налази сто за ручање. Опишите шта
видите на столу и око њега.

7. Излазите из куће кроз задња врата. На трави се налази шољица. Од којег је материјала
израђена?

8. Шта радите са шољицом?
9. Шетали сте до крај имања док нисте дошли до водене површине. Која је то водена
површина?
10. Како ћете прећи водену површину?
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Следи анализа Ваших одговора:
1. Особа с којом ходате најважнија је особа у Вашем животу.
2. Величина животиње приказује Ваше схватање величине Ваших проблема.
3. Јачина интеракције између Вас и животиње приказује како се носите са својим
проблемима. (агресивно или пасивно)
4. Величина Ваше куће из снова приказује величину Ваше амбиције да решавате своје
проблеме.
5. Ако ограда не постоји то указује да имате отворену личност. Људи су добродошли у
сваком тренутку. Присутност ограде указује на затворену личност. Више би сте волели да Вам људи
не долазе ненајављено.
6. Ако Ваш одговор не укључује храну, људе или цвеће, онда сте вероватно свеукупно
незадовољни.

Враголан

7. Трајност материјала од којег је израђена шољица приказује трајност Вашег односа с
особом под бројем 1. На пример, ако је шољица направљена од пластике или папира они су за
једнократну употребу. Стакло и керамика нису превише издржљиви, али су довољно чврсти за
дугогодишњу употребу, док је метал издржљив.

8. Ваше опхођење према шољици указује на Ваш став према особи под бројем 1.
9. Величина водене површине указује на величину Ваше потребе за романсом.

10. Зависно од тога колико се поквасите док прелазите водену површину указује на то
колико сте дубоко спремни ући у ваш однос.
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