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вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести...   

 
 Представа 

28.03.2018. УНБО Сашка и дружина посетили су нашу школу и извели представу " Мачак у потрази за 

чизмама" у издвојеним одељењима Слатина, Дучина и Дрлупа. У сарадњи са основном школом из 

Земуна припремили су за наше ђаке донације у виду књига и одеће. 

     

 Рекреатива настава  

14. до 21.03.2018. Рекреативна настава реализована је од 14. до 21. марта на Гочу у дечјем одмаралишту 

Станишинци. Сви циљеви и задаци предвиђени рекреативном наставом су остварени. 

Ученици су свакодневно ишли у шетњу и имали различите активности: спортске игре, полигон 

спретности, квизове знања, доручак у природи, роштиљијаду, ноћни поход на патуљке, рођенданско 

поподне, шиз - фриз, маскембал, модну ревију, лимбо-денс, планинарење, покажи шта знаш, клискање, 

орјентациони крос итд. 

Ученици су били на излетима рекреативно-сазнајног карактера: обилазак језера " Гочко око" , стаза 

здравља, дрво жеља, обилазак цркве Свете Богородице, ловачке куће, ушћа, воденице поточаре, кућице 

патуљака, медине пећине, Марина брдо - викенд насеље. 

У току боравка заједно са ученицима из Ариља засадили су дрво пријатељства. Од рекреатора су сазнали 

доста информација о Гочу и околини. Наставници и ученици су током боравка уживали у пријатном 

амбијенту, смештају, храни и гостопримству. 

    

 



вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести...   

     

 

 Бавимо се спортом 

24. 03.2018. Градска опшина Сопот у сарадњи са Министарством омладине и спорта наградила је ученике 

наше школе бициклама у циљу развијања здравих спортских навика код ученика. Додели су 

присуствовали председник Градске општине Сопот Живорад Милосављевић, министар спорта и омладине 

Вања Удовичић, државни секретари Предраг Перуничић и Дарко Станић, председник Спортског Савеза 

Србије Давор Штефанек, као и председник Бициклистичког савеза Србије Бранко Бановић и председник 

Бициклистичког савеза Београда Иван Стевић. 

 

     

 Јавни час – Ми у улози песника 

23.02.2018. Ученици IV /1 одељења са учитељицом Душицом Стевановић, 23.02.2018. године одржали 

су јавни час на тему " Ми у улози песника".  

Ученици су представили своје песме које свакодневно пишу и са којима су освајали награде. 

На конкурсу поезије културно издавачког центра " Српска кућа ",  њихове песме уврштене су у књигу " 

Сто младих талената" . 

Ученик Јован Белевски представио је своју прву издату збирку " Прва збирка песама" . 

Учитељица Душица прочитала нам је своју песму са којом је освојила прво место у категорији 

одраслих учесника у области поезије на конкурсу " Мој завичај ", расписаног од Већа градске  

општине Сопот у сарадњи са библиотеком " Милован Видаковић". 

 

http://osjankokaticrogaca.nasaskola.rs/vesti/61/Bavimo-se-sportom/


вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести...   

       

 Енглески језик 

21.02.2018. Мале домаћице петог разреда, након обрађене наставне јединице " Food " из енглеског језика, 

направиле су пите од јабука и представиле своје рецепте. 

Дринка Иванчевић, наставник енглеског језика 

 

 Школска слава – Свети Сава 

У суботу, 27.01.2018. године обележена је школска слава - Свети Сава. Овај догађај је обележен, како у 

матичној школи, тако и у издвојеним одељењима.  

     

 



вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести... вести...   

  

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Новогодишња потера 

28.12.2017. за ученике млађих разреда одржана 

је представа ,,Новогодишња потера'' у 

извођењу драмског студија Центра за културу 

из Сопота. 

 

 

 Радионица ''Новогодишња бајка'' 

22.12.2017. Заједно са ученицима и 

родитељима реализована је радионица 

,,Новогодишња бајка“ у издвојеном 

одељењу Дучина, која је претходила 

новогодишњим празницима.  

Наиме, мало смо рецитовали, мало 

глумили, певали, писали приче, правили 

честитке. Потом смо бирали најлепше 

украшену честитку. Родитељи су се нашли у 

школским клупама и уживали заједно са 

својом децом. Потом нам је један вредни 

тата показао технику плетења корпица од 

новина. Свима је било забавно и надамо се 

да ћемо дружење поновити.  

 

 Вуку у част 

6.11.2017. године одржан је тематски дан ,,Вуку 

у част''.  

 

 

 Тематски дан – Свети Никола 

19.12.2017. У разредној настави 19.12.2017. 

реализован је тематски дан под називом 

,,Свети Никола“.  

 

 Радионице Црвеног крста 

29.11.2017. године реализоване су 

радионице Црвеног крста за ученике 

млађих разреда ,,Здрави стилови живота”. 

Разговарало се о здравој исхрани, о 

пирамиди исхране, њиховим навикама, 

њиховом јеловнику, шта треба јести, а 

шта не. Водио се и разговор о значају 

физичке активности за правилан раст и 

развој код деце и уопште за здрав живот.  

 

 Цртани филм 

Цртани филм ,,Време је зе грудвање” 

приказан је у нашој школи 23. 11. 2017. Са 

првим снегом дошло је уживање! Овога 

пута у топлој и ушушканој атмосфери 

хола наше школе, ученици млађих 

разреда уживали су у мини биоскопу који 

су импровизовали људи из Културног 

центра Сопот. Велико хвала њима, било 

је заиста фантастично! Очекујемо Вас 

поново! 

 

 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 

 

Литерарни конкурс  

''Сопот -мој завичај'' 
 

њижевни конкурс ''Мој завичај''  Градска општина Сопот је у сарадњи са Библиотеком 

''Милован Видаковић'' први пут расписала у октобру 2013. године поводом обележавања 

120 година од проглашења варошице Сопот. 

          Идеја покретача конкурса била је да се у Сопоту подстакне књижевно стваралаштво како 

младих, тако и других аутора који се баве писањем о завичају. 

 

 
 

Сопот – мој завичај 

 

во парче зеленила, грумен земље, жубор реке, црвени пркосни кровови, 

насмејана лица људи - то је мој завичај Сопот. 

 

      Срце ми се шири, брже пулсира у ритму живота, душом осетим дрхтај на помен 

Сопота. Многи ветрови, олује и мрачни понори хтели су да избришу све наше 

успомене, нашу прошлост, обележја мог Сопота, његову бит. Мој Сопот је нешто моје, 

нешто што чини део мене и што ми даје снагу да се борим за оно што хоћу.  

   Моја улица је окупана зеленилом, куће су у правилном реду, насмејана лица људи, 

дим који се вијори из оџака ка успаваном небу. 

   Наша река која годинама жубори и носи све тајне напаћеног народа.  

   Моја школа, моја клупа, моја књига, моја кућа, моје двориште, моје дрво, моја 

породица и моје срце које куца за мој завичај Сопот.  

   Сваки одлазак из Сопота окупан је тугом, а сваки повратак у моје уточиште памтим 

по призору са брда. 

 

    Мој завичај је као лука уточишта за изгубљене бродове, као обала за нежне таласе, 

као гнездо за промрзлу птицу и река за малену рибу. Сопот – мој завичај. 

 

Ксенија Кандић  VIII 

I МЕСТО 
 
 

К 

О 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

Сопот – мој завичај 

 

опот ми се смеши 

сваког дана све лепши и лепши. 

Често у мој завичај долазим, 

са вољом га обилазим.  

 

Да га свако посматра и да му се дичи  

и да свако место на леп Сопот личи. 

Мој Сопоте најлепши на свету,  

ти си мени к'о лептир на цвету. 

 

Украшен си лепим цвећем,  

стазама и дрвећем,    

ту постоји и саобраћај густи  

и ништа не може да се пропусти. 

 

Деца уживају у игри и смеху,  

за сваку похвалу и утеху. 

Мој Сопот, варошица мила,  

лепотом је свој народ засенила. 

 

Где год кренем, где год пођем,  

у мој завичај увек дођем. 

Застанем да видим  

и ничег се не стидим. 

 

У мој завичај ко год сврати  

пожели што дуже остати. 

Живели ми, живео ми свако,  

Сопот свој успех нек настави тако. 

 

Да смо лепши, да смо јачи,  

у Сопоту су најслађи колачи, 

сваком буде насмејано лице  

кад пробају укусне ванилице. 

 

Има свега сваке сорте  

све је свима на изволте. 

 

С 
Свако ко ће хтети  

мој завичај нек посети. 

 

Моје мило место,  

у мој завичај долазићу често, 

сваком да препоручим   

да посети Сопот  - нек сам одлучи. 

 

Ивана Милосављевић VII 

II МЕСТО 

 

 

 

 

 

 

 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

Космај у мом завичају 

 

осмај у мом завичају... 

Космај је планина света, 

по ком народ воли да се шета. 

А ујутро кад осване 

сваки човек воли да застане. 

Ко год дође у мој крај, 

угледаће лепи Космај. 

 

Космај, планина без буке, 

весело свима шири руке, 

да се њега сви сете  

и радо га посете. 

 

Ивона Остојић III4 

Дучина 

II МЕСТО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 

Мој завичај 

 

Мој завичај, 

планина лепа, 

за мене је најлепша планина света. 

 

Леп је у пролеће 

кад процвета цвеће. 

У јесен када 

разнобојно лишће пада- 

још лепши је тада! 

 

Диван је Космај 

и када је зима, 

кад мали зека 

од снега бунду има. 

 

Када је вруће, 

када је лето, 

у шетњи Космајем 

мене ЕТО. 

 

И док се чује 

птица пој, 

Космај ја волим 

јер завичај то је мој. 

 

Магдалена Банковић III1 

III МЕСТО 

 

 

Сопот – мој завичај 

 

Крај Сопота родила ме мајка,  

то је место к'о најлепша бајка. 

 

Гледала сам изнад себе  

где облаци Сопот муте,  

замишљала бистру реку  

што пресеца наше путе. 

 

Историјско моје место  

где се свако радо шета  

сада има нове куће, вртић, школе  

и фестивал сваког лета. 

 

Ој, Сопоте, моје родно место,  

ја ћу тебе посећиват' често. 

 

Теодора Милосављевић IV1 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

КАКО ЈЕ КОСМАЈ ДОБИО ИМЕ 
 

ноги  су се бавили тиме  

Како је ова планина добила име. 

Ретко се ко сећа, давно је било 

кад је овим крајем владало зеленило: 

зелене шуме, пропланци и брда, 

зелене куће и клупе крај дуда, 

зелено лонче на бунару, 

зелена шерпа у млекару, 

зелени вез на пешкиру, 

зелена шара на ћилиму. 

Могуће да је ту био Зелени гај, 

Церовик, Јаворова гора ил' Шумски рај. 

Ал' нико се не сећа од кад овај крај 

 доби то име - Космај. 

Ако некад , у пролеће, овде банете 

и у хлад олисталог јавора станете, 

ослушнете ли разговор птица  

за вас ће откривање тајне бити - ситница. 

Па да – птице у овом крају 

тајну око имена знају. 

За све је крива и тајну чува 

једна Сврака помало наглува. 

Тих дана, с пролећа, био је мај, 

стигао је незвани гост у Зелени гај. 

И међу птицама наста пометња - 

незвани гост - па то је сметња. 

Први се јавио, нервозан ваздан, 

један гиздави, шарени Фазан: 

-Ко-ко, ко-ко, ко је тај, ко? 

-Тај, баш тај – јави се Креја, 

можда  овде има пријатеља? 

-Гу-гу-гу, ко га је видео ту? 

Голуб се одмах запит'о . 

-Ћутите ћу-ћу! Ћук ће љутито. 

-Да није рођак Вране? Ил' чији кум? 

Помоли Гугутка из грма кљун. 

-Ку-ку, ку-ку, кум није – јави се Кукавица. 

-Чудна птица, као ноћ црна птица, 

зацвокота Јаребица. 

-Ма, кажем , ћооорак! 

Дочека спремно гарави Чворак: 

-У овом гају није виђен такав створ! 

Птице су одмах дигле збор: 

-Хитно да се испита 

која се сподоба шумом скита! 

И мистерија би и даље била скрита 

да није Вила сребрних крила 

М 
негде око Вилиног корита 

спазила тог чудног госта који шумом шета, 

па како зна све тајне света, 

вила поче да шири глас: 

Са равног Косова, у гору код нас, 

стиг'о је гост, зове се Кос. 

Дуго је путовао да нађе најшумовитији гај, 

па је изабрао баш овај крај. 

Сви су се претворили у око и уво: 

кос се дубоко поклонио прво, 

А, онда, тајанствен и мрачно црн 

попе се на највиши грм. 

Нико није ни слутио 

да би Славују славу помутио 

кад је почео да звиждуће бравуре 

које се до тада нису чуле. 

И сви су рекли: Браво, браво, 

и примамо те, примамо! 

И тако су птице наштимовале гласне жице 

и почеле вест да преносе у хору: 

-Овај незвани гост зове се Кос, 

доселио се у мају, живи у гају. 

А Сврака једна, помало наглува, 

певаше онако како је чула. 

Певају птице у хору – Гооост! 

А Сврака: Ко, Кооос? 

И птице опет: Стигао у наш крај. 

А Сврака: Да, сада је мааај... 

Поче песма у два гласа 

преко горе да таласа: 

Птице: Гоооост, Сварака:Кооос... 

Птице: Гааај, Сврака: мааајјј... 

Песма се плела све док ноћ није пала. 

Сврака није чула кад је песма стала, 

па поче сама кроз гај: кооос – маај, кооос – мааај... 

Чула је једна Сова залудна, 

радознала и увек будна, 

поче да буче и хуче: 

-Ху-ху, хај, коос-маај! 

-Жив-жив, да је здрав и жив, 

пробуди се Врабац, бледуњаво сив. 

 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

-Добро дошао у име свих птица, 

гуче са храста нежна Грлица. 

Певају Сенице на класу пшенице, 

у гнезду Славуји и Препелице, 

огласиле се Роде и Ласте и хор поче да расте. 

Лупка у ритму Детлић шарени, 

док му се перје на  Сунцу румени. 

Запевале покрај жбуна 

гологлаве Вране и радознала Жуна, 

и  Вуга и Кобац и Црвенперка 
и све опет из почетка. 
У сенци јавора Цврчци дремали 

на пут на ражана поља се спремали, 

већ је кренуо румени јун 

кад је Сврака скочила на жбун 

и почела песму из свег гласа 

што се пољем заталаса: 

-Хај, хај, коос-маај... 

Цврчци наштимовали своје жице 

и кренули с'песмом кроз живице: 

Хај, хај, коос-маај... 

Па преко Ковијана и Господског потока 

ширила се песма громка, 

и од Рогаче до Кораћице не беше птице 

која није знала рефрен тај: 

-Хај, хај коос-маај! 

Текла је песма као река, опет из почетка 

ишла из жбуна у жбун, са кљуна на кљун. 

Мудра је Сова на пањ стала, 

важно је крилима залепетала 

и саопштила помало дремљиво 

оно што је свима већ јасно било: 

-Дом наш, овај планински рај, 

од сада да се зове Космај! 

И тако, у времена давна, 

једна је Сврака постала славна. 

Ни крива, ни дужна 

за име планине постаде заслужна. 

Од тада до сада, планином исто правило влада: 

сваки је Кос почасни гост, 

сваког маја сазива се збор 

и птице штимају свој хор, 

и креће песма кроз гај: 

Кооосмај, Космај, Космај... 

Па, кад некад, у пролеће, овде банете 

и у хлад олисталог јавора станете, 

ослушнете ли разговор птица, 

за вас ће откривање тајне бити-ситница, 

 

јер само птице у овом крају 

шапнуће вам тајну о Космају. 

 

Душица Ст евановић 

 учитељица 

I МЕСТО 
Душицин рад је освојио прво место на конкурсу 

''Мој завичај'' у категорији одраслих учесника. 

 

Мој завичај 
На Космају, к'о у причи,  

сваки пропланак на бајку личи. 

 

Идем стазом поред потока  

и прелазим га у два скока. 

 

Поток  блиста – видим лице,  

на грани су веверице. 

 

Нешто прхну тамо –  

то је фазан само,  

фазанчићи журе,  

за родитељима јуре. 

 

Мали зека скочи хоп-хоп,  

ја га пратим оком нон-стоп. 

 

У то време гуштер прође,  

мали лептир дође,  

и док јелен скочи  

ја пред споменик крочих. 

 

Високи краци по небу хрле,  

то су били наши Тихи и Прле. 

 

То је споменик борцима палим,  

животе своје  

за слободу су дали,  

неки од њих су били мали. 

 

На Космају извора безброј  

и биљака разних врста,  

а у подножју манастир  

где се крсти са три прста. 

 

Отац Јован и Божје слуге  

ту проводе године дуге,  

у част Богу они служе  

а мир нама да пруже. 

 

На Космају, к'о у причи,  

сваки пропланак на бајку личи. 

 

Јелена Кандић IV1 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

 
 

СВЕТИ САВА 

 

астко Немањић је био трећи син великог жупана Стефана Немање и кнегиње Ане.   

Вест да се родио брзо се проширила краљевством. Велики жупан Стефан Немања на дан 

његовог рођења је наредио да сви певају и да се веселе. Чак је и краљевима суседних 

држава послао поклоне.  

       Предавали су му најбољи учитељи из Солуна, Дубровника, Цариграда и Венеције. Веома 

лако је научио да чита и пише. Растао је окружен великом љубављу и пажњом својих 

родитеља. Са 15 година отац му је дао да управља једним крајем државе – Хум. Ту је стицао 

ново знање. Када је напунио 17 година родитељи су хтели да га ожене. Почеле су припреме за 

овај догађај. У двору су се тада затекли светогорски монаси. Растко је био окупиран њиховом 

пажњом и одлучио да крене са њима. Одлучио је да побегне.  

      Много година касније, док се борио за самосталност бугарске цркве, разболео се и умро у 

Бугарској где је и сахрањен је. Касније, краљ Владислав је наредио да се његове мошти 

пренесу у новоподигнути манастир Милешева. Године 1594. Синан-паша је кришом пренео 

његове мошти на Врачар, где их је и спалио, мислећи да ће тако казнити Србе што су подигли 

устанак у Банату, и да ће Свети Сава бити заборављен.  

     Међутим, ни дан данас он није заборављен и ученици моје школе славе Светог Саву. 

 

Нат алија Кандић VII 

ПРВО МЕСТО 

СВЕТИ  САВА 

 

Мили људи, чудо се догоди!  

Мушко дете на свет се роди. 

Он је био дете среће,  

народ га никад заборавити неће. 

 

Од малена маштао је шта ће бити,  

то од никог није могао сакрити. 

Порастао у младића доброга,  

остао веран заувек код Бога. 

 

Његово име беше Свети Сава  

 

Р 

од срца му за сва добра дела хвала. 

Где год је био ширио је мир и слогу  

и постао веран делима Богу. 

 

Његово се име у школама слави,  

свако дете зна песму  

да запева о Светоме Сави. 

 

И данас он са нама живи,  

његовим добрим делима  

свако се диви. 

 

Ивана Милосављевић VII 

ДРУГО МЕСТО 
 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

СВЕТИ САВА 

 
рви познати српски књижевник и просветитељ, државник и поглавар, оснивач школа, лекар  и 

први архиепископ српске православне цркве је Растко Немањић, у народу познатији као Свети 

Сава. 

  Родио се као трећи син Стефана немање и његове жене Ане 1175. године. Новорођеном детету дали су 

име Растко које је настало од старог словенског имена Растислав, а које потиче од дрвета храста. Кад је 

напунио 15 година, отац му је дао неке територије своје државе на управу. Али, Растко није желео буран 

живот. Био је благ и кротак према свима и љубио је сиротињу као ретко ко други. Једне вечери после 

читања, Растко је, гледајући кроз прозор, размишљао како у земљи нема довољно учених људи. Учинило 

му се да је судбина баш њему наменила да се посвети Богу и размишљањима. Његов отац је баш тада 

намеравао да га ожени. Растка то није обрадовало. Рекао је оцу да иде у лов на јелене. И одјахао је са 

калуђерима 1191. године на Свету Гору. Како се Растко није враћао из лова, Ана и Немања су схватили да 

је побегао са калуђерима и јако су се забринули. Након дугог пута Растко и калуђери су стигли на Свету 

Гору и сместили се у манастир Пантeлејмон. Једне вечери, на манастирској кули један монах се обукао у 

калуђерско рухо, подстригао дугу плаву косу, замонашио се и добио монашко име Сава. Сава је касније 

прешао у манастир Ватопед. Радио је тешке монашке послове и много учио. Његови родитељи су се 

помирили са судбином. Немања је управу над земљом пренео на сина Стефана. А старијем сину Вукану 

дао је на управу Зету. Немања се закалуђерио у манастиру и добио монашко име Симеон. Ана је као 

монахиња добила име Анастасија. Симеон је 1197. године заувек дошао у Свету Гору и прикључио се 

Сави. Он и Сава одлуче да на Светој Гори изгради манастир Хиландар. Хиландар је брзо изграђен (1199. 

године) и постао је центар српске културе средњег века и највећа школа за образовање српских монаха. 

Симеон је по завршетку манастира ускоро умро (1200. године). Касније га је српска црква, као великог 

државника, бранитеља православне вере и дародавца прогласила за светитеља. Сава сазнаје за неслогу 

Вукана и Стефана. Одлучује да се врати у Србију. Узима очеве посмртне остатке и 1206. године са 

пратњом се враћа у Србију. У манастиру Студеници 19. фебруара поново сахрањује оца Симеона и над 

његовим мртвим телом коначно измирује своју браћу. Сава 1219. године у Никеји добија дозволу да 

српску цркву учини самосталном и независном од охридског архиепископа. У повратку са путовања Сава 

је стигао у престоницу Бугарске, Трново. Ту је назебо и разболео се. Не престајући да размишља о 

Србији, Сава је умро у Трнову 14. јануара 1235. године. Ту је и сахрањен. Краљ Владислав, његов синовац, 

пренео је 1237. године његове посмртне остатке и сахранио их у манастуру Милешева. Народ је на Савин 

гроб масовно долазио. Због великих заслуга за српски народ и српску цркву, и због тога што је био први 

српски архиепископ и просветитељ, црква је Саву прогласила за светитеља.  

    И Турци су долазили Сави на поклоњење ради лека. То је сметало турском војсковођи Синан-паши. Он 

је 1594. године кришом пренео посмртне остатке светог Саве у Београд и спалио их на Врачару. Мислио 

је да ће тиме његове заслуге и његово учење искоренити из српског народа. Али, дух и учење Светог Саве 

добили су још значајнију улогу и он је за Србе остао не само учитељ, него и великомученик. 

 

Александра Банковић VIII 

ТРЕЋЕ МЕСТО 

 

 
 
 

П 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
Литерарни конкурс поводом 

Дана школе  

9.мај 2018. 

 
Јанко Катић 

 

Катић Јанко храбри јунак беше,  

ал' му Турци живот одузеше. 

 

За народ се он борио, 

и битку је изгубио. 

 

Док је било живота и века,  

непријатеља је умео увек да сачека. 

 

О њему се говори и пише,  

њега народ воли све више и више. 

 

Била сам много мала, 

о Јанку сам доста знала. 

 

Његово име школа носи, 

и свако се са њим поноси. 

 

Он је српски понос и дика, 

увек био за сваког војника. 

 

Борио се, храбар био, 

свом народу понос оставио. 

 

 Ивана Милосављевић VII 

ПРВО МЕСТО (V-VIII) 

                                                                                   
разбили турску јединуцу и натерали их преко Дрине. Заједно са Луком Лазаревићем у атару шуме села 

Крнића, чувао је друм који је водио од Шапца до Београда. Када су Турци покушали да се пробију према 

Београду успешно су их одбили.  

 

        Катића је убио један Турчин који је кренуо да се преда Србима. Погинуо је 1. августа 1806. године 

пред бој на Мишару.                                                                                               

                                                                                                                      Анаст асија Пауновић VII 

 

        ДРУГО МЕСТО (V-VIII) 

Јанко Катић 

 

       Јанко Катић рођен је у Рогачи под Космајем. 

Турци су отели његову сестру и одвели је у Београд 

док је још био дете. Касније се удала за једног 

Турчина. Одлазио је и боравио код сестре, па је 

научио турски језик. Заљубио се у једну Туркињу, 

зетову рођаку коју је упознао код сесетре, али зет га 

умало због тога није убио. 

 

       Приликом сече кнезова на време је умакао 

грочанском муселиму и избегао смрт. Пошто се био 

добро сакрио испред Турака није га ни Карађорђе 

нашао када се појавио у Рогачи, али Јанко је нешто 

касније отишао до Карађорђа. Одмах је приступио 

Првом српском устанку и Карађорђу. Након сукоба код 

Дрлупе, Карађорђе се договорио са четама Јанка 

Катића, Симе Марковића и Васе Чарапића да спрече 

испаде Турака из Београда. Током 1806. године 

Карађорђе га је послао у Мачву која је била изложена 

турским нападима из Шапца. Једном приликом, након 

турског продора из Босне, наредио је да се његови 

устаници маскирају у Турке. Претварајући се да су 

Турци из Шапца успешно су 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

Јанко Катић 

 

анко Катић је рођен 1776, а умро 1806. године. Био је један од војвода и организатора 

Првог српског устанка.  

      Рођен је у Рогачи испод Космаја, а младост је провео у Београду код своје сесетре. 

Она је била удата за Турчина, па је Јанко од њега научио турски језик, што му је касније било 

од користи. Када се сукобио са зетом морао је да побегне у Рогачу где је почињао устанак. 

Придружује се устанку и убрзо постаје славни војвода београдске нахије. У устанку је 

учествовао од првих дана, а мемоаристи бележе да је био веома речит и паметан, један од 

ретких писмених војвода и устаника. Учествовао је у бојевима за заузимање Београда, у 

освајању Рудника и боју на Врбици. Када га је Карађорђе 1806. послао као помоћ за време борбе 

у Мачви, показао се као велики јунак. Погинуо је гонећи Турке из Шапца уочи Мишарске битке.  

      Јанково сачувано оружје изложено је у музеју Првог српског устанка у Орашцу код 

Аранђеловца. 

 

Нат алија Кандић VII 

  ТРЕЋЕ МЕСТО (V-VIII) 

Војвода Јанко Катић 

 

Кад је био млад  

пошао је у бој,  

храбро се борио  

за народ свој. 

 

               Био је поносан, 

               био је јак, 

               са Карађорђем је  

               дигао устанак. 

 

Бранио је Србију  

и свој завичај,  

није дао Турцима  

да газе Космај. 

 

                Народ му у Рогачи  

                споменик постави  

                да његово херојство  

                заувек слави!  

 

Јелена Кандић IV1 

Рогача 

ПРВО МЕСТО 

                                                                                                                              

 

Ј 

Јанко Катић 

 

Јанко Катић храбар је баш,  

он је војвода и херој наш. 

 

Војвода наш славан је био,  

Турке је храбро прогонио. 

 

Био је Карађорђева десна рука, 

без обзира колико су имали мука. 

 

Кроз Космај је водио хајдуке  

да би победили Турке. 

 

Ми смо поносни на Катић Јанка,  

нашег војводу из првог устанка. 

 

Јован Белевски IV1 

Рогача 

ДРУГО МЕСТО 
 

   



                                 

из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
                                

Јанко Катић 

 

Јанко Катић  

наш војвода је био  

српску земљу 

од Турака је бранио. 

 

Био је храбар  

на бојном пољу,  

да би ослободио  

домовину своју. 

 

Наша школа носи  

Јанково име,  

цело се село  

поноси њиме. 

 

Споменик му је подигнут,  

нака се зна  

да је за слободу био спреман  

и свој живот да да. 

            

Магдалена Банковић III1 

Рогача  

ДРУГО МЕСТО   

НАШИ НАЈМЛАЂИ о Јанку Катићу 
Јанко Катић 

          Војвода Првог српског устанка, човек средњег раста, стасит, одевао се увек богато и лепо. Рођен је 

у Рогачи, селу испод планине Космај, 70-их година 18. века у угледној породици Јована Катића. Својом 

великом храброшћу обележио је титулу војводе у Првом српском устанку. Био је велики јунак. Покорио 

је пуно турске војске. Говорио је и турски језик. Прота Матеја га је звао мудрим и храбрим јунаком. 

Године 1806, 20. јула, пушка погоди Јанка Катића право у срце. Мртво тело војводе Јанка носили су 

његови војници кроз села, а људи су оплакивали његову смрт. Јанко Катић се памти као велики херој и 

част нам је да је наша школа добила име по њему. 

Мат еја Ђурић I1 

Јанко Катић 

          Јанко Катић је рођен у Рогачи, селу испод Космаја. Био је војвода и организатор Првог српског 

устанка. У устанку је учествовао од првих дана и био је један од најхрабријих војвода. Истицао се и као 

преговарач и био је један од најбољих говорника. Јанку Катићу је 2004. године подигнут бронзани 

споменик у Рогачи. Учествовао је у свим борбама против Турака. И у селу Крунићу налази се споменик 

Јанку Катићу, а школа у Рогачи с поносом носи име ''Јанко Катић''. 

 

Милица Окет ић I1 

 

 

Јанко Катић 

 

Јанко Катић, наш војвода српски, 

беше јунак и војвода први. 

 

Своју главу за народ је дао 

да би српску част сачувао. 

 

Свако српско дете што се роди 

певаће у част војводи. 

 

Маја Пауновић II4 

Дучина 

ТРЕЋЕ МЕСТО 

 



мала галерија... мала галерија... мала галерија... мала галерија... 
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Јанко Кат ић – ликовни конкурс 

 

 
 
 



мала галерија... мала галерија... мала галерија... мала галерија... 
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Јанко Кат ић – наши најмлађи 
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из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    
 

    
 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

Стаза дуга осам година 

 

 
ролазе дани, месеци, полугодишта, разреди. Док гледам овај папир пролази још која секунда 

заједничког живота, нашег детињства. 

          Док гледам око себе драга лица, у оку осећам сузу која ми говори да се ближи растанак. Ми се 

сада налазимо у једном животном добу, тачније,  на животној раскрсници где свако одлази својим путем. 

Свако иде за својом жељом, за својим сном. Наше жеље, снови, надања постају јава, а ми постајемо 

људи.  Замишљам све нас за неколико година и на лицу ми се појави осмех када само помислим да ће 

некоме од нас  име постати познато, па ћемо са поносом рећи да је то наш друг из разреда. Неко ће бити 

успешан, неко мање, али ће у мом срцу свако имати посебно место. Памтићу наше екскурзије, прве 

симпатије, погледе, оговарања, преписивања, свађе... све оно што нас је бодрило све ове године. Ја ћу 

памтити, а знам да ћете и ви. Памтићу и наставнике. Они су нам били други родитељи, са нама су 

доживели пуно мука док су нас учили да постанемо добри људи. Знам да ће и они нашу генерацију 

памтити по много чему. У ствари, знам сигурно. И ове ће нас клупе памтити. На свакој ће остати урезана 

прва љубав. На трен ће се вратити у прошлост и сетити првог заједничког дана. Била сам несташна 

девојчица која није знала где је дошла и шта је све чека. Нисмо се познавали, стидели смо се једни 

других, били смо жељни игре и авантуре. Увек смо једва чекали ''Звонка Спасића'' да излетимо у 

двориште. А сада... сада је све другачије. Могу слободно да кажем да ми је школа моја друга породица, 

мој други дом. 

          Нажалост, дошли су и последњи дани у истој учионици, у истом дворишту.  Али, ликови из 

одељења осмог разреда заувек ће остати у посебној прегради мог срца. 

Николина Окет ић VIII 

 

 

Сусрет након десет година 

 

 

 

ио је сунчан и топао дан. Сви моји другари су ту, на једном месту, у нашој некадашњој школи ''Јанко 

Катић''. 

          Налазимо се у нашој старој учионици. Сео сам на исто оно место где сам седео на крају осмог 

разреда. Поред мене седи Лука, прича ми шта је све доживeо током протеклих десет година. Иза нас седе 

Јокса и Јован. Учионица бучна, галама свуда, као да се ништа није променило... Остали смо иста она 

''банда'' која је наставницима свакодневно задавала главобоље. Ускоро је у ученицу ушла наша разредна. 

Сви смо сели и прозивање је почело. Наша разредна, Станка Томчић, свакога од нас је питала шта је 

радио током протеклих десет година. Неко је рекао да студира, неко да тражи посао, а неко већ увелико 

ради.  

          Ипак, десет година је то... За тих десет година толико тога се издешава, а да то сазнамо постоји 

само један начин... 

Никола Марковић VII 
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из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

Кад порастем бићу 

 

ао и свако дете, тако ћу се и ја наћи једног дана на раскрсници свога живота. Биће пуно путева испред 

мене и мораћу да изаберем онај прави. 

         Мислим да моја професија и оно што ћу радити није нешто најважније што ме чека у 

будућности. Ја желом да кад порастем будем првенствено добар човек. Желим да будем здрава и срећна, 

јер то је оно што сви заборављамо. Још од малена нас уче да је најважније пронаћи тај пут који нас води 

ка жељеном послу и материјалној егзистенцији. Али, сви заборављају да нас науче да тај новац, слава и 

моћ нас не чини оним ко смо заиста. Чини нас осмех на лицу и чисто и поштено срце. Вероватнo као и 

већина деце, још као девојчица, маштала сам да постанем докторка. Мислим да је то једно од 

најхуманијих занимања којим човек може да се бави, а уједно и најодговорније. Помоћи људима онда 

када им је најтеже, када су болесни, вероватно је једно од најлепших осећања. Одговорност коју тај 

посао захтева и брига за живот човека је на првом месту. Зато ћу вредно и марљиво учити да стекнем што 

веће знање и да будем достојна тог позива. Нажалост, у нашој земљи постоји пуно људи и деце који 

болују од разних болести, али предпостављам да нема срећнијег човека од доктора када излечи свог 

пацијента, и он оде свом дому са осмехом на лицу.  

          Зато сматрам да је посао лекара јако племенит, а племенитост и доброта у срцу је заправо оно што 

нас чини добрим. Али, нажалост, постоји још једна истина – сви смо ми људи, а ретко ко је ЧОВЕК! 

 

Крист ина Лазаревић VII 
 

Да сам наставник 

 

дувек сам желео да будем наставник енглеског језика. Трудио бих се да ученицима све лепо објасним. Био бих и 

строг када ученици не би пратили наставу. Не бих имао миљеника нити миљеницу и не бих им поклањао оцене 

које нису заслужили. Имао бих леп однос са децом. Ценио бих њихово знање. Поштовао бих и своје колеге. 

          Знам да нашим наставницима није лако са нама, посебно када смо немирни, али хвала им што нас и поред тога 

нечему науче. 

Михаило Вучељић V 

 

 

Један члан моје породице 

 

оје детињство је пуно мени драгих људи, али као и свако друго дете имам оне најважније и 

најдраже. Један од њих је и мој тата. 

          Мој тата се зове Драган. Има 46 година и омиљени спорт му је фудбал. Он је тренер 

(селектор) фудбалског клуба ''Дрлупа''. Има и своју фирму и сви људи га веома поштују и цене. Како би 

нас прехранио тата доста ради, не тако ретко и недељом. Често је и одсутан, а то ми се нимало не свиђа. 

Волео бих да је стално ту са нама. Тата добро зна физику, па кад има времена објашњава ми теорију и 

задатке, а воли са мном да погледа и неку ТВ емисију.  

          Волим свог тату, а из којих све разлога не бих могао да набројим – била би ми потребна цела једна 

свеска. 

Филип Пет ровић VI 
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из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
Љубавна песма 

 

Била је зора, 

Сунце је вирило иза мора. 

 

Месец се у колибу скрио 

jер се у Сунце заљубио. 

 

Полако, без збора, 

излази Сунце иза мора. 

 

Месец се иза земље скрио 

јер се у Сунце заљубио. 

 

И три дана тако: 

бежао на своју страну свако. 

 

Четвртог дана Месец је био пун, 

дошао је звездани кум, 

Месец се охрабрио  

и сјајно Сунце запросио. 

 

Сваке ноћи, све до зоре, 

Звезде по небу коло воде. 

 

Од тада се воле трајно 

бледи Месец и Сунце сјајно. 

 

Јован Белевски IV1 

 

Цвет 

Цвеће расте тако лудо 

док нам траје дан. 

 

Прелепи су цветови, 

шарени к'о сан. 

 

Бела радо, бела радо, 

тебе воле сви. 

 

Виси-бако, виси- бако, 

дижи главу ти. 

 

Дивни су нам цветови, 

шарени и бајни. 

 

Прекрили су ливаде, 

мирисни и сјајни. 

Теодора Милосављевић IV1 

У мрављем граду 

У мрављем граду, 

у Новоме Саду 

испод Фрушке горе, 

два милиона мрава 

вечито зборе. 

Свакога дана 

кад прође тама 

устају сви мрави 

и трчкарају по трви. 

Увек некуд јуре 

и због нечег журе. 

У граду као у лонцу кипи 

док напољу киша сипи. 

У највишој кули 

тог мрављег града, 

код Новог Сада, 

испод Фрушке горе, 

два милиона мрава 

вечито зборе. 

 

Јован Белевски IV1 

 

Песма за родитеље 

 

Моји су родитељи лепи 

и од љубави према мени слепи. 

 

Моји су родитељи нежни као цвет, 

они су цео мој свет. 

 

Моји се родитељи зову Драган и Милица 

и права смо породица. 

 

Моји родитељи мени љубав дају 

и воле да шетају по крају. 

 

Моји родитељи су леп пар 

и мене су добили као дар. 

 

Ово није шала, 

зато мама и тата: велико вам хвала! 

 

Аница Тодоровић IV1 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
ДУЧИНА  
 
Пролеће 

 

Долеће пролеће 

с песмом у мој крај, 

право на Космај. 

 

Шумица блиста од сунчевог сјаја, 

све је некако к'о најлепша бајка. 

Зелени се трава, 

по њој шета бубамара. 

 

Ту је и зумбул плави 

да пролеће најави. 

Поток жубори, 

док цврчак цврчећи збори. 

 

Нек свако живо биће 

зна да нам пролеће долеће, 

и нек све пљушти од среће. 

 

Маријана Кандић III-4 

 

Моја мама 

          Једна од најдражих особа у мом животу је моја мама.  

      Моја мама се зове Сања. Она има плаву косу, зелене сјајне очи и средњег је раста. Спољашњи изглед није једино 

што краси моју маму. Њено племенито срце може сваког да разуме, јер је она изнутра лепа. Моја мама је духовита и 

радо прихвата шалу. Она не прави разлику у годинама, све једнако поштује и у свако се друштво уклапа. Снаге има и 

много се труди да моју сестру и мене изведе на прави пут. Она би за нас две учинила све да будемо срећне. Када смо 

срећне, нашу срећу делимо сви заједно. 

          Моју маму волим јер је увек уз мене, и када сам срећна и када сам тужна.  

Ивона Ост ојић III-4 

Моја сестра 

         Особа коју неизмерно волим и поштујем је моја сестра Ана. Сестра је посебна особа у мом животу. 

      Моја сестра има 14 година. Висока је и има плаву косу. Ана је моја велика подршка и ослонац. Када сам тужан она 

је увек ту да ме утеши. Она зна да су њене речи за мене важне и увек се труди да оне буду праве. Поред тога што ми је 

сестра, она је мени и искрени пријатељ. Са њом делим све тајне, јер знам да их неће одати. Поред свих особа она је 

увек и свуда са мном. Не могу да замислим дан без њеног осмеха и њене шале. Ја често знам шта она мисли, а да ми 

она то и не каже. То је зато што пуно времена проводимо заједно. За рођендан ми Ана купи најлепши поклон, зато што 

она једино зна шта ја волим. Ана и ја смо велики љубитељи голубова. Ана воли да машта и верује да може да уради 

немогуће ствари. Ако јој неко каже да не може нешта да уради, у инат ће то урадити само да би доказала да може. 

         Ана заузима посебно место у мом животу. 

Мат еја Пауновић III-4 

 

Пролеће 

 

Док у шуми цврчак цврчи, 

вредан мрав за њиме трчи. 

Хоће да се лепо друже 

и да пролећу руку пруже. 

 

Цвет цвета, пчела зуји, 

мала маца миша јури. 

Ливаде су све зелене, 

а ускоро ће бити и шарене. 

 

Марија Поповић III-4 

 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 

 
Моја учитељица 

 

Моја учитељица, мени је драга 

и зове се Слађа. 

 

Њено лице увек блиста, 

пуна је знања и веома је бистра. 

 

Носи одела разних боја, 

веома је лепа учитељица моја. 

 

Ви сте учитељице мила, 

ја често помислим да сте права вила 

и да имате чаробан штапић и крила. 

 

Са вама је сваки дан 

маштовит и чаробан. 

 

Невена Мијаиловић III-4 

 

 

 

 
Сопот је мој завичај 
 

Испод Космаја си ти,  

Сопоте мој драги, ја те волим,  

је те пазим и мазим.  

Све би дала да те с' љубављу спазим.  

 

Ти си мој завичај, ти си моје богатство,  

ти си цео свет, ти си моје другарство.  

Сваки дан би с' тобом се проводила  

и добро се забавила.  

 

 

Ја те волим, ти си чист и уредан,  

добар и вредан, сналажљив и супериоран. 

Ти си највеће поштовање.  

 

Цео свет ти си мој, ја те поштујем,  

ја те хвалим.  

Имаш чисте улице, имаш чисте пословице,  

ти си добар и чист, као на грани лист.  

 

Милица Тасић IV – 4 

  

 

 
 

Песма о Сопоту 

 

Под Космајем што ми краси снове,  

има једна варош и Сопот се зове. 

Ој, Сопоте, ти си мени мио,  

у теби сам млађан се родио.  

 

Ти си нама и понос и дика,  

препун лепих пејзажа и слика. 

Тебе краси од давнина слава,  

твоје име значи извор који се обрушава.  

 

У свету си познат и чест,  

у теби се одржава Софест.  

У тебе се тада сјати глумачка екипа,  

стара и млада из целе Србије и Београда.  

 

Ко у тебе дође, радо виђен је гост,  

тебе воли певати и славуј и кос.  

Волимо те, нек' се то не крије,  

ти си понос целе Шумадије.  

 

Лазар Илић IV – 4 

 

Сопот мој завичај 

 

О, Сопоте у долини, тебе речицом су раздвојили, 

ал' мештани мостом тебе су спојили, 

с једне стране школу направили, 

у њу децу са свих страна довозили. 

 

У школи је увек граја била, 

док теткица није зазвонила. 

Покрај школе обданиште има, 

ту су мала деца дању била. 

 

У средини општина има, 

лепом фасадом она се учинила, 

наоколо цвећем украсила. 

 

Дом културе направише, 

у њему се Сопоћани забавише, 

културна друштва направише, 

народ забавише и филмове разне гледаше. 

 

Фестивал су направили, 

сав народ на њега су скупили, 

паркове уредили, деци забаву направили. 

То је Сопот мили, 

у њему смо се увек лепо забавили. 

 

Маја Пауновић II- 4 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
Сопот је мој завичај  

 

          Сопот је добио име по старој словенској речи, што у преводу значи ,,извор“. Постоји више места у Европи која 

носе назив Сопот, а најпознатији су у Пољској, Бугарској и Хрватској.  

          Сопот се налази неких 50 километара јужно од Београда, главног града Србије. Општина Сопот граничи се са 

општинама Младеновац, Аранђеловац, Барајево, Вождовац и Гроцка. У свом саставу општина Сопот има 16 заједница, а 

то су: Мали Пожаревац, Парцани, Раља, Поповић, Стојник, Сибница, Рогача, Слатина, Дрлупа, Дучина, Бабе, Мала 

Иванча, Ђуринци, Неменикуће, Губеревац и Сопот.  

Историјат насеља Сопот почиње 1832. године изградњом механе у Ропочеву. Од 1967. године општина Сопот 

припојена је територији града Београда.  

Туристички локалитети као планина Космај, популарно излетиште Бабе, манастир Тресије налазе се око Сопота. 

Општина Сопот је еколошки чиста средина са богатом животном средином и повољном ружом ветрова.  

          Ја сам срећна што живим овде.  

 

Марија Васиљенко IV- 4 

 

Прича о Сопоту  

 

          Сопот је мала варошица која се налази близу планине Космај. Сваког лета се одржава Филмски фестивал у 

Сопоту. То је најзанимљивији догађај. На Фесту буде пуно људи који се окупе да гледају ватромет. Тада буде и велики 

луна парк, па се возим на рингишпилу, спуштам на тобогану и возим у аутићима. За Фест увек буде пуно балона од 

хелијума и шећерне вуне  коју ја обожавам да једем. У Сопоту за Фест дође пуно глумаца чије филмове после гледамо 

у биоскопу. По мени је Фест најзанимљивији догађај који описује Сопот.  

 

Елена Миливојевић II- 4                                    

 

ДРЛУПА 

 
Учитељица Јаца 

 

Учитељица Јаца  

права је дама,  

највише је волимо  

када је са нама. 

 

Очи су јој зелене боје  

и лепо јој стоје,  

и са косом плавом  

и шналицом малом. 

 

Учитељица је она права, 

сви је воле  

јер је сјајна. 

 

Зелену боју она воли,  

па и природи  

то лепо стоји. 

 

Највише воли да се смеши  

и децу да теши. 

Анђела Јанковић  III1                                                

 Магдалена Банковић  III1                                                   

 Александра Пет ровић  III1                                                  

 Анђела Блажић III1     

Пролеће 

 

Кад пролеће дође 

све на боље пође, 

цвеће процвета од сунчевог зрака, 

замирише кућа свака. 

 

Кад пролеће дође 

све на боље пође, 

птице лепше цвркућу 

природи и пролећу. 

 

Кад пролеће дође 

све на боље пође, 

меда се пробуди 

и ласта долети. 

 

Анђела Марковић III-3 

 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

Литерарни конкурс 

''Живот је леп'' 

 
Живот је леп 

 

Јутро почиње са осмехом, 

трудим се да дан прође са срећом 

Жеља ми је да ми леп живот буде тек, 

па да доживим чак следећи век. 

 

Здравље и љубав носим у срцу своме, 

да улепшам живот дому моме, 

учим, играм и шетам се до увече, 

весела сам јер нећу да ми суза тече. 

 

Животе лепи, животе мио, 

Боже хвала што си ме створио. 

Подари ми радост и доброту 

и да свуда прођем у животу. 

 

Марија Ивковић II1 

Рогача 

 

 

Живот је леп 

 

Живот је сјајан  

јер је бајан, 

живот је леп 

јер ти даје цвет. 

Живот је срећа  

пуна лепих врећа. 

 

Живот је љубав 

јер имаш друга, 

живот је бајка 

јер је у њему мајка. 

 

Живот је радост. 

Да ти младост. 

Живот је мој 

радостан крој. 

Живот је сан, 

али и јава 

у којем твоје срце 

сигурно спава. 

 

Живот те носи 

мирном луком, 

дечијом срећом  

и сигурном руком. 

 

Анђела Петровић II-3  

Дрлупа 

Живот је леп 

 

Живот је леп кад зора свиће, 

још је лепши кад се роди 

ново живо биће. 

 

Живот је леп као пчелињи цвет, 

још је лепши када си здрав 

и волиш у пољу сваки цвет. 

 

Живот је леп кад љубав се буди 

и срце хоће 

да искочи из груди. 

 

Живот је леп кад мир и слога у свету влада, 

кад свако дете машта 

и срећи се нада. 

 

Лазар Илић IV- 4 

Дучина 

 
Живот је леп 

 

Живот је леп као процветали цвет, 

као птица кад полети мала, 

као дете кад поред мајке спава. 

 

Живот је леп кад пролеће замирише, 

кад девојка због момка уздише, 

кад мајка сузе радоснице брише, 

кад ме бака по коси мази 

и на мене пази. 

 

Маја Пауновић II- 4 

Дучина 

 

Живот је леп 

 

Живот је леп 

кад сам ја мали цвет. 

 

Живот је леп, 

као брат, а не рат. 

 

Живот је добар, 

живот је вредан, 

јер живот је само један. 

 

Душан Николић IV- 4 

Дучина 

 
 

 

 



из ђачког пера... из ђачког пера... из ђачког пера...из ђачког пера... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Живот је леп 

 

Живот је леп  

јер ти подари свет. 

Сваки твој сан 

оствари ти нови дан. 

 

Живот је мирис  

пролећног цвећа, 

дечији глас  

који нам даје спас. 

 

Живот те носи  

путем среће 

и обећава игре 

 и радосно пролеће. 

 

Кристина Јанковић II-3  

Дрлупа 

 

Пролеће 

 

Кренуло је пролеће 

и ласта нам долеће. 

Авион на писту слеће,  

ветрењача окреће. 

Вишња цвета,  

стара бака шета. 

Деца се играју,  

родитељи их гледају. 

 

Слађана Пејчиновић IV5 

Слатина 

                    
 
 
 
 
 
 
 

СЛАТИНА 

Песма о цвету 

Један малени цвет  

пробудио свет. 

Цвет беж, 

мачка ''реж''. 

Цветови плаве боје  

на ливади мирно стоје. 

Мирише зелено цвеће  

и мами шарено дрвеће 

Тако је пролеће прошло,  

да би нам зимско време дошло. 

Татјана Арсенијевић IV5 

Слатина 

 

 

 

 



школска библиотека... школска библиотека... школска библиотека... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
НОВЕ КЊИГЕ – препорука за читање 

  
Кроз причу о осећајном и паметном дечаку Тонину сазнајемо много о лепоти тренутака проведених са 

бакама и декама, о томе колико је важно чувати успомене, о природи и повезаности човека с њом. За 

ову књигу су чланови једног дечјег жирија рекли да "није као друге - то је посебна књига..." 

 
''Ова књига је нешто посебно... Из ње сам научила шта значи бити храбар, као и то да када нешто 

много волимо стојимо иза тога и бранимо га свим срцем. Књигу планирам поново да прочитам и 

препоручујем је свима.'' – Ивана Јарановић V 

    
 

Дневник  Иване Јарановић V и Јелене Маријановић V 

 поклон школској библиотеци  
 

  
 

 Поклон ученика IV разреда школској библиотеци 

 

                                       
 

 Поклон ученика II разреда школској библиотеци 

 



 


