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У среду смо се први пут срели,
а до тада се нисмо знали.
У петак смо се заволели.
У понедељак посвађали.
Опет је среда. Сад свима кажем
док лутам по корзу сам:
не, није она лепша ни дража
од других девојчица које знам.
Па кад је сретнем – очи кријем.
Звиждућем. Гледам у нешто друго.
И мислим: збиља, свеједно ми је…
Ал окрећем се дуго… дуго…

Мирослав
Мика Антић

Редакција часописа се
налази у библиотеци и
у кабинету
историје.
Добро дошли!
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Повратком школе у редован начин рада, појачан је радни активизам наших ученика и
наставника. Учионице су поново постале главно
извориште знања, а од онлајн наставе, као изнуђеног средства наставе, трудили смо се да сачувамо неке добре тековине.
Повратком у нормалу, дошло је до експлозије награда на општинским, градским и државним такмичењима. Статистика је заиста импресивна: укупно су наши ђаци освојили 216 награда
(134 на општинском нивоу, 63 на градском нивоу
и 19 на државном нивоу)! Томе треба додати и
успехе на такмичењима „Мислиша“ и „Дабар“,
али и у оквиру Дечије недеље.
Од свих награђених, потребно је да се
истакну они са најсјајнијим одличјима на државним такмичењима. У области српског језика то је
Огњен Петровић, на Књижевној олимпијади Теодора Турањанин и Лазар Костић, међу најбољим
географима су Дина Лазаревић и Лука Јаничић, у
области роботике (техника и технологија) Василије Милетић, Лена Јанковић, Момчило Митровић и Душан Продановић, а у показивању знања
из физике и математике неприкосновен је био
Дамјан Граовац, који је проглашен за ученика
генерације. Ту су и наши џудисти Ања Јовановић, Богдан Вучковић, Тијана Живановић, Нина
Кнежевић, Огњен Спасенић и Ина Стојанов, и на
крају сјајни шахисти Вера Вујовић и Новак
Думбеловић.
Нису само успеси на такмичењима огледало
рада школе, већ највише онај свакодневни труд
да се пренесе и усвоји неопходно знање за наста-

вак школовања и за живот. Школа, као добро
организовани систем, у сваком тренутку зна шта
се ради, прати да се све планирано и оствари и да
се као крајњи циљ добије добро образован ученик, спреман да се избори са проблемима, да прави велике кораке у будућности и помера границе
цивилизацијског напретка.
Наши ученици настављају са добрим радом
и после основне школе, свако у својој области
интересовања и на оном степену који је одабрао.
Највећа потврда рада наставника у основној школи су позитивне повратне информације из средњих школа. Оне значе да је темељ добро постављен, да је свако ко је хтео да ради и учи заиста и
могао да напредује и да се адекватно припреми за
даље школовање и живот.
Вреди истаћи и да је основна школа у данашњем турбулентном времену једна оаза не само знања, већ и васпитања и културе. Штета је
што јавност мало или нимало прати позитивна
дешавања по школама, сва она прегнућа наставника и ученика која имају за циљ да прошире видике будућих добрих грађана. А тога је толико
много да не може да стане у један школски часопис. Зато се у овом броју Мудрице налазе само
најбољи од најбољих, уз наду да ће сви они који
нису овде поменути негде, у некој другој стварности, бити препознати по неком успеху или,
што је сасвим довољно, по свакодневном труду
да се постигне нешто добро и тиме осмисли живот.
Зоран Павловић,
главни и одговорни уредник

Део награђених ученика
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ШКОЛСКА 2021-2022. ГОДИНА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Школско такмичење

Пети разред
1.Јана Таушановић 5/4 (Драгана Вељковић)
2.Нађа Соврлић 5/4 (Драгана Вељковић)
3.Катарина Стојановић 5/4 (Драгана Вељковић)
Шести разред
1.Емилија Станојевић 6/5 (Горан Стијак)
2.Тијана Живановић 6/7 (Марина Јовановић)
3.Лазар Гаврило Трајковић 6/1 (Горан Стијак)
Анђелина Илић 6/5 (Горан Стијак)
Седми разред
1.Игњат Милошевић 7/4 (Драгана Вељковић)
2.Теодора Ђорђевић 7/4 (Драгана Вељковић)
3.Огњен Петровић 7/4 (Драгана Вељковић)
Осми разред
1.Дамјан Граовац 8/3 (Милена Марковић Пановић)
2.Теодора Турањанин 8/4 (Ана Бешевић)
3.Ана Љуштина 8/2 (Ана Бешевић)
Јована Стајчић 8/3 (Милена Марковић Пановић)
Општинско такмичење
Пети разред
Јана Таушановић 5/4, 1. место (Драгана Вељковић)

Нађа Соврлић 5/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Вера Цвијовић 5/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Катарина Стојановић 5/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Филип Дашић 5/8, 2. место (Драгана Вељковић)
Софија Вранић 5/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Софија Веселиновић 5/6, 3. место (Марина Јовановић)
Сара Дамњановић 5/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Шести разред
Емилија Станојевић 6/5, 2. место (Горан Стијак)
Хана Банић 6/5, 2. место (Горан Стијак)
Лазар Гаврило Трајковић, 6/1 3. место (Горан Стијак)
Анђелина Илић 6/5, 3. место (Горан Стијак)
Никола Главић 6/5, 3. место (Горан Стијак)
Лена Јанковић 6/5, 3. место (Горан Стијак)
Седми разред
Огњен Петровић 7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Игњат Милошевић 7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Осми разред
Дамјан Граовац 8/3, 3. место (Милена Марковић Пановић)
Теодора Турањанин 8/4, 3. место (Ана Бешевић)
Јована Стајчић 8/3, 3. место (Милена Марковић Пановић)
Лазар Љубомировић 8/6, 3. место (Драгана Вељковић)

Наши србисти и њихови наставници
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Награђени наставници у

школској 2021-2022. години
Градско такмичење
Пети разред
Филип Дашић 5/8 2. место (Драгана Вељковић)
Јана Таушановић 5/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Нађа Соврлић 5/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Вера Цвијовић 5/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Софија Веселиновић 5/6, 3. место (Марина Јовановић)
Софија Вранић 5/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Сара Дамњановић 5/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Шести разред
Никола Главић 6/5, 1. место (Горан Стијак)
Емилија Станојевић 6/5, 1. место (Горан Стијак)
Анђелина Илић 6/5, 1. место (Горан Стијак)
Хана Банић 6/5, 2. место (Горан Стијак)
Лена Јанковић 6/5, 3. место (Горан Стијак)
Седми разред
Огњен Петровић 7/4, 2. место (Драгана Вељковић) пласман на државно такмичење
Игњат Милошевић 7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
- пласман на државно такмичење
Осми разред
Теодора Турањанин 8/4, 2. место (Ана Бешевић) пласман на државно такмичење
Дамјан Граовац 8/3, 3. место (Милена Марковић Пановић)
Лазар Љубомировић 8/6, 3. место (Драгана Вељковић)
Државно такмичење

3.Александар Бјелић 7/4 (Драгана Вељковић)
Лука Бјелић 7/4 (Драгана Вељковић)
Осми разред
1.Теодора Турањанинн 8/4 (Ана Бешевић)
2.Лазар Костић 8/6 (Драгана Вељковић)
3.Лазар Љубомировић 8/6 (Драгана Вељковић)
Општинско такмичење

Седми разред
Игњат Милошевић7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Милица Радаковић7/3, 3. место (Горан Стијак)
Александар Бјелић 7/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Лука Бјелић 7/4, 3. место (Драгана Вељковић)
Осми разред
Теодора Турањанин 8/4, 1. место (Ана Бешевић)
Лазар Љубомировић 8/6, 1. место (Драгана Вељковић)
Лазар Костић 8/6, 2. место (Драгана Вељковић)
Марко Кнежевић 8/3, 2. место (Милена Марковић
Пановић)
Ана Љуштина 8/2, 2. место (Ана Бешевић)
Градско такмичење
Седми разред
Игњат Милошевић7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Милица Радаковић 7/3, 2. место (Горан Стијак)
Александар Бјелић 7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
Лука Бјелић 7/4, 2. место (Драгана Вељковић)
(сви се пласирали на државно такмичење)

Осми разред
Седми разред
Теодора Турањанин 8/4, 1. место (Ана Бешевић)
Огњен Петровић 7/4, 3. место (Драгана Вељковић) Лазар Љубомировић 8/6, 1. место (Драгана Вељковић)
Лазар Костић 8/6, 2. место (Драгана Вељковић)
(сви се пласирали на државно такмичење)

КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
Школско такмичење

Седми разред
1.Милица Радаковић 7/3 (Горан Стијак)
2.Игњат Милошевић 7/4 (Драгана Вељковић)

Државно такмичење
Седми разред
Теодора Турањанин 8/4, 2. место (Ана Бешевић)
Осми разред
Лазар Костић 8/6, 3. место (Драгана Вељковић)
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МАТЕМАТИКА

Школско такмичење
Пети разред
1.Вера Цвијовић, 5/4 (Милица Видергар)
Катарина Стојановић, 5/4 (Милица Видергар)
2.Филип Дашић, 5/8 (Јелена Лончар)
Марко Петровић, 5/5 (Бојан Парезановић)
3.Јана Таушановић, 5/4 (Милица Видергар)
Шести разред
1.Алекса Продановић, 6/6 (Милица Видергар)
Лазар Здравковић, 6/1 (Ратка Живојиновић)
Данка Турањанин, 6/4 (Милица Видергар)
2.Анђелина Илић, 6/5 (Ратка Живојиновић)
Сара Вељковић, 6/7 (Љиљана Ђикић)
3.Вук Матијевић, 6/6 (Милица Видергар)
Ана Лачковић, 6/4 (Милица Видергар)
Хана Банић, 6/5 (Ратка Живојиновић)
Седми разред
1.Огњен Петровић, 7/4 (Љиљана Ђикић)
Лука Веселиновић, 7/3 (Верица Марковић)
Никола Станојковић, 7/3 (Верица Марковић)
2.Лара Марковић, 7/5 (Бојан Парезановић)
Лена Ристић, 7/1 (Ратка Живојиновић)
Лука Бјелић, 7/4 (Љиљана Ђикић)
3.Димитрије Ивановић, 7/4 (Љиљана Ђикић)
Никола Лазовић, 7/1 (Ратка Живојиновић)
Павле Ђокић, 7/2 (Љиљана Ђикић)
Уна Цицварић, 7/5 (Бојан Парезановић)
Дина Лазаревић, 7/3 (Верица Марковић)
Матија Кашиковић, 7/7 (Љиљана Ђикић)
Осми разред
2. Јована Стајчић, 8/3 (Верица Марковић)
Димитрије Милутиновић, 8/1 (Верица Марковић)
3. Дамјан Граовац, 8/3 (Верица Марковић)
Милица Максимовић, 8/3 (Верица Марковић)
Огњен Спасенић, 8/2 (Јелена Лончар)
Марко Кнежевић, 8/3 (Верица Марковић)
Општинско такмичење
Четврти разред
Филип Добросављевић, 4/5, 2. место (Мирјана Миливојевић)

8-1
1.Маја Несторовић
2.Димитрије Милутиновић
3.Душан Марчетић
8-2
1.Ана Љуштина
2.Огњен Спасенић
3.Катарина Филиповић

8-3
1.Дамјан Граовац
2.Марко Кнежевић
3.Јована Стајчић
4.Милица Максимовић
5.Александра Мандић
6.Јована Милановић
7.Јана Михајловић
8-4
1.Павле Антић
2.Ана Кузмановић
3.Теодора Турањанин
8-5
1.Филип Поник
2.Милица Арамбашић
8-6
1.Лазар Костић
2.Лазар Љубомировић
8-7
1.Габријела Манојловић

ПРОГРАМИРАЊЕ

На такмичењу у програмирању уз помоћ
микробита које British Council организује у сарадњи са Министарством просвете науке и
Пети разред
Катарина Стојановић, 5/4, 2. место (Милица Видер- технолошког развоја, а у оквиру пројекта
„Школе за 21. век“, учествовали су Петар Попагар)
дић 5-2 и Филип Штулић 5-2. Они су имали
Осми разред
прилику да покажу на који начин, уз примену
Дамјан Граовац, 8/3, 1. место (Верица Марковић)
микробит уређаја, решавају проблем из свог
Огњен Спасенић, 8/2, 3. место (Јелена Лончар)
окружења. Направили су програм за контролу
квалитета ваздуха у просторији. Ученице Маша
Градско такмичење
Тодорић 6-4 и Ина Стојанов 6-4 направиле су
пројекат чија је сврха да покаже како помоћу
Осми разред
Микробита могу да контролишу температуру,
Дамјан Граовац, 8/3, 1. место (Верица Марковић)
алармни систем и потрошњу електричне енергије. Њихова „Паметна кућа“ треба да повећа
Државно такмичење
безбедност од провала, прилагоди температуру
и смањи потрошњу електричне енергије. НажаОсми разред
Дамјан Граовац, 8/3, 2. место (Верица Марковић) лост нису се пласирали међу 20 финалиста.
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МИСЛИША
Други разред
Искра Кереш, 2/1, 3. место (Снежана Крстић)
Душан Ћурковић, 2/5, похвала (Весна Шарац)

ДАБАР

Пласман на државно такмичење:
Дабарчић – 5-6. разред
Никола Главић 6/5 (Сања Дачевић)
Хана Банић 6/5 (Сања Дачевић)
Лена Јанковић 6/5 (Сања Дачевић)
Анђелина Илић 6/5 (Сања Дачевић)
Ана Лачковић 6/4 (Данијела Главаш Трбић)

Трећи разред
Тијана Переула, 3/2, похвала (Снежана Вујичић)
Глорија Ђенић, 3/3, похвала (Ана Лазић)
Теодора Вранић, 3/5, похвала (Оливера Вучелић)
Млади дабар – 7-8. разред
Дуња Милошевић, 3/5, похвала (Оливера Вучелић)
Александар Бјелић 7/4 (Сања Дачевић)
Петар Наумовић, 3/5, похвала (Оливера Вучелић)
Лука Веселиновић 7/3 (Сања Дачевић)
Лука Митровић, 3/6, похвала (Јасна Рожина)
Хана Јовановић, 3/7, похвала (Лидија Радин Остојић)
Павле Марковић, 3/7, похвала (Лидија Радин Остојић)
Сергеј Пиштало, 3/7, похвала (Лидија Радин Остојић)
Филип Чигоја, 3/7, похвала (Лидија Радин Остојић)
Општинско такмичење

ГЕОРАФИЈА

Четврти разред
Филип Добросављевић, 4/5, похвала (Мирјана Миливојевић)

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
Општинско такмичење

Седми разред
Дина Лазаревић, 7/3, 1. место (Дејан Стоиљковић)
Лука Веселиновић, 7/2, 1. место (Дејан Стоиљковић)
Лука Јаничић, 7/1, 1. место (Дејан Стоиљковић)
Огњен Петровић, 7/4, 2. место (Нада Ћук)
Вељко Станковић, 7/6, 2. место (Нада Ћук)
Страхиња Ђоковић, 7/6, 2. место (Нада Ћук)
Андреј Павловић Лазић, 7/7, 2. место (Нада Ћук)
Градско такмичење

Пети разред
Седми разред
Никола Вукотић, 5/1, 2. место (Сања Дачевић) – плаЛука Јаничић, 7/1, 1. место (Дејан Стоиљковић)
сман на градско и државно такмичење
Дина Лазаревић, 7/3, 1. место (Дејан Стоиљковић)
Лука Веселиновић, 7/3, 2. место (Дејан Стоиљковић)
Шести разред
Маша Тодорић, 6/4, 3. место (Златко Пробојчевић)
Државно такмичење
Ина Стојанов, 6/4, 2. место (Златко Пробојчевић) –
пласман на градско и државно такмичење
Седми разред
Лука Јаничић, 7/1, 1. место (Дејан Стоиљковић)
Седми разред
Дина Лазаревић, 7/3, 3. место (Дејан Стоиљковић)
Лана Јаковљевић, 7/2, 2. место (Сања Дачевић) – пласман на градско и државно такмичење
Никола Лазовић, 7/1, 3. место (Сања Дачевић)
Нина Мијајловић, 7/1, 2. место (Сања Дачевић) – пласман на градско и државно такмичење
Матија Кашиковић, 7/7, 2. место (Сања Дачевић) –
пласман на градско и државно такмичење
Ема Ђоковић, 7/3, 2. место (Сања Дачевић) – пласман
на градско и државно такмичење
Осми разред
Дамјан Граовац, 8/3, 2. место (Сања Дачевић)
Филип Стојанов, 8/4, 2. место (Данијела ГлавашТрбић) – пласман на градско и државно такмичење
Градско такмичење
Осми разред
Дамјан Граовац, 8/3, 3. место (Сања Дачевић) – пласман на државно такмичење
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ИСТОРИЈА
Школско такмичење

Пети разред
1.Вук Брацановић, 5/5
2.Филип Дашић, 5/8
3.Огњен Миливојчевић, 5/6

Општинско такмичење

Пети разред
Филип Дашић, 5/8 – 1. место (Марија Витаљић)
Огњен Миливојчевић, 5/6 – 3. место (Марија Витаљић)
Вук Брацановић, 5/5 – 3. место (Марија Витаљић)

Шести разред
На општинско такмичење још су се пласирали: Ивана Вања Милић, 6/1 – 1. место (Зоран Павловић)
Јовановић, 5/7, Андрија Терзић, Дуња Томић.
Никола Јозић, 6/5 – 2. место (Зоран Павловић)
Лана Дугалић, 6/3 – 3. место (Зоран Павловић)
Шести разред
Јана Спремић, 6/5 – 3. место (Зоран Павловић)
1.Никола Јозић, 6/5
2.Вања Милић, 6/1
Седми разред
3.Јана Спремић, 6/5
Лука Јаничић, 7/1 – 2. место (Зоран Павловић)
Ева Брацановић, 7/3 – 2. место (Зоран Павловић)
На општинско такмичење још су се пласирали: Нађа
Пурић, 6/7, Лана Дугалић, 6/3, Никола Богдановић, Осми разред
6/1.
Павле Антић, 8/4 – 2. место (Станислава Чоловић)
Филип Поник, 8/5 – 2. место (Зоран Павловић)
Седми разред
Лазар Костић, 8/6 – 3. место (Станислава Чоловић)
1.Лука Јаничић, 7/1
Вук Андријанић, 8/5 – 3. место (Зоран Павловић)
Ева Брацановић, 7/3
Душан Марчетић, 8/1 – 3. место (Зоран Павловић)
2.Ана Шкорић, 7/7
Лазар Вукотић, 8/3 – 3. место (Зоран Павловић)
3.Милица Радаковић, 7/3
Вишња Јанковић, 7/5
Градско такмичење
На општинско такмичење још су се пласирали: Васи- Шести разред
лије Арсић, 7/1, Алекса Маринковић, 7/3.
Лана Дугалић, 6/3 – 3. место (Зоран Павловић)
Осми разред
1.Павле Антић, 8/4
2.Вук Андријанић, 8/5
Филип Поник, 8/5
3.Душан Марчетић, 8/1
На општинско такмичење још су се пласирали: Лазар
Вукотић, 8/3, Павле Пауновић, 8/3.

Лука Јаничић и Лана Дугалић са наставником историје Зораном Павловићем

Седми разред
Лука Јаничић, 7/1 – 3. место (Зоран Павловић) – пласман на државно такмичење

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење

Осми разред
Душан Марчетић, 8/1, 3. место (Драгана Будимировић)
Андреа Јовановић, 8/5, 3. место (Драгана Будимировић)
Андреј Крстановић, 8/5, 3. место (Драгана Будимировић)
Михаило Губеринић, 8/7, 3. место (Ивана Баошић)
Ана Кузмановић, 8/4, 3. место (Марија Стојановић)
Анђела Рашић, 8/2, 3. место (Ивана Поповић)
Лазар Љубомировић, 8/6, 3. место (Ивана Поповић)

На интернационалном плесном фестивалу сјајна
Маша Јањушевић 7/5, остварила је одличне
резултате. У џез соло категорији, модерној соло
категорији, модерној дуо категорији и у модерној формацији је освојила прва места, а у Гала
вечери 2. и 3. место и специјалну награду. Поред тога, у џез формацији је била друга. На
државном првенству у плесу се у седам различитих категорија квалификовала на Европско
првенство у Скопљу.
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ФИЗИКА

Школско такмичење
Шести разред
1. Лазар Гаврило Трајковић, 6/1 (Тамара Шево)
Ања Костић, 6/4 (Слађана Шкода)
Ана Лачковић, 6/4 (Слађана Шкода)
Слободан Марковић, 6/6 (Слађана Шкода)
2. Хана Банић, 6/5 (Тамара Шево)
Лена Јанковић, 6/5 (Тамара Шево)
Алекса Продановић, 6/6 (Слађана Шкода)
3. Анђелина Илић, 6/5 (Тамара Шево)
Маша Тодорић, 6/4 (Слађана Шкода)
Седми разред
1. Ева Брацановић, 7/3, (Тамара Шево)
Осми разред
1. Дамјан Граовац, 8/3 (Тамара Шево)
2. Марко Кнежевић, 8/3 (Тамара Шево)
3. Димитрије Милутиновић, 8/1 (Тамара Шево)
Филип Поник, 8/5 (Тамара Шево)
Општинско такмичење
Шести разред
Лазар Гаврило Трајковић, 6/1, 2. место (Тамара Шево)
Ања Костић, 6/4, 2. место (Слађана Шкода)
Ана Лачковић, 6/4, 2. место (Слађана Шкода)
Слободан Марковић, 6/6, 2. место (Слађана Шкода)
Хана Банић, 6/5, 2. место (Тамара Шево)
Лена Јанковић, 6/5, 2. место (Тамара Шево)
Алекса Продановић, 6/6, 2. место (Слађана Шкода)
Анђелина Илић, 6/5, 3. место (Тамара Шево)

Државно такмичење
Осми разред
Дамјан Граовац, 8/3, 2. место (Тамара Шево) –
пласман на српску физичку олимпијаду

ХЕМИЈА

Општинско такмичење
Седми разред
Дина Лазаревић, 7/3, 1. место (Ивана Радовић)
Ева Брацановић, 7/3, 1. место (Ивана Радовић)
Лара Марковић, 7/5, 3. место (Ивана Радовић)

Осми разред
Димитрије Милутиновић, 8/1, 2. место (Ивана Радовић)
Градско такмичење
Седми разред
Дина Лазаревић, 7/3, 1. место (Ивана Радовић) –
пласман на државно такмичење
Ева Брацановић, 7/3, 2. место (Ивана Радовић)
Лара Марковић, 7/5, 3. место (Ивана Радовић)
Осми разред
Димитрије Милутиновић, 8/1, 2. место (Ивана Радовић)

Осми разред
1. Дамјан Граовац, 8/3, 1. место (Тамара Шево)
2. Марко Кнежевић, 8/3, 2. место (Тамара Шево)
3. Димитрије Милутиновић, 8/1, 3. место (Тамара Шево)
Градско такмичење
Шести разред
Лазар Гаврило Трајковић, 6/1, 3. место (Тамара Шево)
– пласман на државно такмичење
Хана Банић, 6/5, 3. место (Тамара Шево)
Осми разред
Дамјан Граовац, 8/3, 1. место (Тамара Шево)

Уна Цицварић из 7/5 је и ове године имала запажене резултате на музичким такмичењима флаутиста. На
међународном такмичењу „Миодраг
Азањац“ освојила је другу награду, а на државном такмичењу била је прва.

Дина Лазаревић и
наставница хемије Ивана Радовић
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ЕКО МАНИФЕСТАЦИЈА
Ученици 7. разреда заједно са наставницом биологије Лелом Недељковић, представљали су
школу 20. маја у Скупштини општине Звездара на манифестацији под називом „Еколошко вршњачко оснаживање“.
Учествовале су основне школе
са територије Звездара, а ученици су представљали пројекте из
области одрживог развоја и заштите животне средине. После
излагања презентација одржана
је радионица под називом „И
шта ћемо даље?“ на којој су ученици износили потешкоће које
имају у свом окружењу и показивали су начине како се исте
могу решити.
Циљ ове манифестације је подизање свести и знања у области
екологије, као и оснаживање
ученика да делују међу својим
вршњацима.

БИОЛОГИЈА
Општинско такмичење

Пети разред
Ивана Јовановић, 5/7, 2. место (Наталија Петровић)
Хелена Елезовић, 5/5, 3. место (Наталија Петровић)
Олга Станковић, 5/8, 3. место (Лела Недељковић)
Шести разред
Матија Бабић, 6/1, 3. место (Наталија Петровић)
Хана Банић, 6/5, 3. место (Наталија Петровић)

Градско такмичење
Шести разред
Василије Милетић, 6/5, 1. место (Бранка Јаковљевић)
Лена Јанковић, 6/5, 2. место (Весна Марковић)
Седми разред
Душан Продановић, 7/5, 1. место (Бранислава Крунић)
Момчило Митровић, 7/5, 2. место (Бранка Јаковљевић)
Државно такмичење

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА
Роботика
Општинско такмичење
Шести разред
Лена Јанковић, 6/5, 1. место (Весна Марковић)
Василије Милетић, 6/5, 2. место (Бранка Јаковљевић)

Шести разред
Василије Милетић, 6/5, 1. место (Бранка Јаковљевић)
Лена Јанковић, 6/5, 3. место (Весна Марковић)
Седми разред
Душан Продановић, 7/5, 2. место (Бранислава Крунић)
Момчило Митровић, 7/5, 2. место (Бранка Јаковљевић)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Седми разред
Душан Продановић, 7/5, 1. место (Бранислава Крунић)
Градско такмичење ДЕМУС
Момчило Митровић, 7/5, 2. место (Бранка ЈаковљеИрина Вукић 8/2 – 1. место (Јелена Станојевић)
вић)
Олга Станковић 5/8 – 1. место (Јелена Станојевић)
Михаило Марковић, 7/3, 3. место (Весна Марковић)
Осми разред
Сара Дачевић, 8/3, 3. место (Бранислава Крунић)
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Од 4. до 10. октобра 2021. године у сарадњи са Пријатељима деце Звездаре у школи је обележена Дечија недеља под слоганом „Дете је дете
да га волите и разумете”. Ова најрадоснија седмица у години обележена је учешћем деце у различитим програмима где су имали прилику да
искажу своје таленте, способности и вештине.
Програмске активности су одржане у оквиру одељења или разреда са поруком: „квалитетно и
здраво одрастање деце у различитим околностима“. Кроз активности организоване су и радионице за промоцију и заштиту дечијих права.
Линк на коме можете погледати активности поводом Дечије недеље: https://www.youtube.com/
watch?v=KCb1a5bWit4

Дечија недеља
Општинско такмичење
1. Николина Цвјетковић, 3/2 (Снежана Вујичић)
2. Нађа Јеремић, 4/4 (Весна Дамњановић)
3. Нађа Красић, 5/7 (Наташа Шавија)
4. Хана Банић, 6/5 (Наташа Шавија)
Општинско такмичење
„Мали Пјер”
Софија Радаковић,

Током Дечије недеље, а и целе школске 3/3, 1. место (Ана Ла2021/2022. године у школи се одржавала акција зић)
солидарности „Деца деци” ‒ „Чеп у џеп”. У овој
хуманитарној акцији ученици су доносили пластичне чепове и помагали оболелој деци и грађа- Општинско такмичење „Позоришне
нима Звездаре. Прикупљени пластични чепови у
току Дечије недеље били су прослеђени хумани- игре деце и младих
тарној организацији „Чеп за хендикеп” за набавЗвездаре”
ку колица и других помагала за особе са инвалидитетом.
Одељење 3/6, 1. место (Јасна Рожина)

Општинско такмичење „Кратке
драмске форме”
Одељење, 3/6, 3. место (Јасна Рожина)

Школско такмичење
рецитатора

Школско такмичење рецитатора
одржано је 2. марта 2022. године у свечаној
сали школе. Ученици првог циклуса образовања који су освојили прва три места су:
Кристина Продановић 3/4 - пласман на
општинско такмичење
Глорија Ђенић 3/3
Хана Јовановић 3/7
Најбољи ученици старијих разреда:
Вања Милић 6/1
Лука Николић 7/2
Дамјан Кадијевић 7/6
Марко Кнежевић 8/3
Милица Божовић 8/6
Други круг Школског такмичења
одржан је 9. марта 2022. године. Чланови
комисије су једногласно одлучили да се на
Општинско такмичење пласира ученица
Милица Божовић 8/6. Милица је на
општинском такмичењу заузела 2. место.
Ана Лазић,
руководилац Дечјег савеза
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У
оквиру
пројекта
„Иновативна пилот ИКТ интегрисана учионица“ и Меморандума о међусобној сарадњи Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Министарства образовања Републике
Кореје, Филолошка гимназија и
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“
једине су школе у Европи које су
добиле високотехнолошку ИКТ
учионицу.
На церемонији свечаног
отварања крајем децембра у Филолошкој гимназији у присуству
помоћника министра за средње
образовање, г. Милоша Благојевића и помоћника министра за претшколско и
основно образовање г. Милана Пашића, амбасадора
Републике Кореје у Србији, представника Института АПЕК из Републике Кореје истакнут је значај
дигитализације образовања.
У нашој школи учионица и наставнички кабинет су опремљени најсавременијим училима: рачунарском опремом, лаптоп рачунарима, таблетима,
електронском таблом, телевизорима, јединственом
наставничком катедром, 3Д штампачем, лего роботима и дроновима, који ће допринети развоју дигиталних знања, креативности ученика и интерактивној настави. Професори из Кореје обучавали су наше наставнике како да користе различите апликације у настави и да на занимљив начин ученицима
презентују наставне садржаје, а да тако стечена знања буду трајна и примењива.

Учимо кроз игру
Ученици наше школе су у новој
иновативној учионици закорачили у
свет роботике. Склапали су лего роботе које су након тога и програмирали.
Поједини ученици су се опробали и у
вожњи дрона. Учење у оваквим условима представља за њих једно велико
задовољство.
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Ова школска 2021/22. година била је
испуњена нашим сусретима радости са Црквом
чији смо и ми део. Као да смо надокнадили пропуштено од претходне школске године, од призива Светог Духа за почетак школске године,
затим празника Свете Петке, Светог Саве и поделе патријархових новогодишњих пакетића у храму Светог Саве где је поклон примило око 230
наших најмлађих ученика и где смо били део догађаја на коме се окупило око 7000 ученика Београда, до друге недеље Великог Часног поста када се на светој Литургији Пређеосвећених дарова
причестило око 130 ученика. Два пута у току
поста смо се сусрели са Његовом Светошћу
патријархом српским г.г. Порфиријем, и то
први пут у цркви Светог Марка у четвртој недељи Часног поста и други пут у шестој недељи
Часног поста код нас у Миријеву у цркви Светог
Пантелејмона. Кад је стигао пред цркву на
Ташмајдану, патријарх је упитао старешину
цркве одакле су ова деца, а он је одговорио да су
из Миријева и да су дошли са њиховим вероучитељем Небојшом. На то је патријарх радосно рекао: „Значи ништа без Миријева!“ и ушао у
цркву благосиљајући све нас. У цркви смо чули
поучне речи Његове Светости: „Ми хришћани
православни знамо да је пост веома важна димензија нашег духовног живота. Знамо и да пост
није нешто што се своди на наш спољашњи живот, није нешто што се тиче само наше бриге о
томе коју врсту хране ћемо употребљавати у једном одређеном периоду, него знамо да пост има
за циљ нашу бригу о нашем унутрашњем животу, тj. да је брига око уздржавања од одређене
врсте хране само припрема, вежба и увод у нашу
бригу о нашем унутрашњем животу, о нашим
мислима, о нашим жељама и о нашим делима
која су плод мисли и жеља. Пост, како то чујемо

свакога дана на богослужењу, има за циљ да у
себи победимо себичност и све што произилази
из ње и да се упоредо са тим, трудимо да испунимо оно на шта нас је Бог позвао, а то је остварење Христове заповести о љубави, о љубави читавим својим бићем према Богу и о љубави према
ближњем свом као према самоме себи. Нека сте
сви благословени! Нарочито се радујем што су
деца дошла овде, у цркву. Вама децо, желим да
пре свега имате мир у души, да имате радост, да
се међусобно слажете, да имате стрпљења у учењу и да показујете што је могуће боље успехе. У
ствари, најважније да се трудите, све остало ће
онда бити лако препознати. Учините колико можете, јер знамо сви да није баш лако ни седети за
столицом и радити домаће задатке. Живели!“
Све ово је и јавно пропраћено на званичном сајту Српске православне цркве и у новинама СПЦ „Православљу“, а патријарх је на свом
инстаграму поставио нашу слику са њим. И ово
није крај јер смо ту били и кад је дошао владика
Сава у петак шесте недеље поста у цркву Светог
Илије, а у великом броју смо у Литији прославили Славу Миријева и Београда Спасовдан, коју је
у главном граду успоставио Свети деспот Стефан Лазаревић.
Нина Кнежевић 7/4,
Теодора Турањанин 8/4 и
Лана Стевановић 8/2

СЛАВСКИ КОЛАЧ
Израда и украшавање славских колача је пројекат који је реализовало одељење 4/2, ђачка
мама Драгана Мирковић и учитељица Александра Стефановић.
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РАЗГОВОР СА УЧЕНИКОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Дамјан Граовац, ученик 8/3, проглашен је за ученика генерације. Бројне награде на такмичењима сведок су његовог вредног
рада током целог школовања. Дамјана смо за овај број нашег
часописа замолили да нам одговори на неколико питања и мало ближе прикаже свој рад.
Дамјане, честитамо на избору за ђака
генерације. Освојио си бројне награде на такмичењима основних школа у Србији, у којим
предметима си био успешан?
Хвала. Био сам најуспешнији из математике и физике, а такмичио сам се и из српског
језика и информатике и рачунарства. У 8. разреду сам из математике на општинском и градском
такмичењу освојио 1. награду а на државном 2.

3. награда на државном из математике у 6. разреду и 2. награда на државном из физике у 7. разреду.
Који су ти били омиљени предмети?
Већина предмета ми је занимљива, али су
ми омиљени математика и физика, јер ми представљају изазов у решавању задатака.
Како се сада осећаш после избора за ђака генерације?
Осећај је диван и поносан сам што сам
поред осталих одличних ђака изабран баш
ја.
Сада следи упис у
средњу школу. С
обзиром на успехе на
такмичењима, коју
ћеш школу уписати?
Уписаћу Математичку гимназију.
Какве утиске носиш
са собом из основне
школе?
Одељење ми је увек
честитало на успесима и надам се да ћемо
некако успети да
наставимо дружење и
у будућности. Наставници који су ми предавали предмете из
којих сам био успешан су ме на почетку
заинтересовали
за
њих и подстакли да се
Дамјан Граовац са наставницама Иваном Баошић, Тамаром такмичим.
Имаш ли неку поруШево и Верицом Марковић
ку за млађе ученике?
место, као и из физике. Из информатике сам
Да, да се не плаше школских обавеза, да
освојио 3. награду на градском, а из српског 3. им жеља за знањем буде стално на уму, али да не
награду на општинском и градском такмичењу. запоставе ни дружење, спорт или неки хоби. Ако
И ранијих година сам се такмичио из ових пред- добро оргaнизујемо своје време и будемо истрајмета и освајао награде, од којих су најзначајније ни, увек можемо остварити свој циљ.
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У суботу 11. јуна је у
Свилајнцу у ОШ „Јован Јовановић
Змај“
одржано
Републичко
такмичење у роботици, на ком су
учествовали и ученици наше школе.
Иако стара олимпијска изрека каже
да је само „важно учествовати“, ОШ
„Деспот Стефан Лазаревић“ може да
се похвали и успехом својих
представника.
Наши
млади
инжeњери и инжењерка су остварили
запажене
резултате.
Василије
Милетић из 6/5 је освојио прво место
и златну медаљу, Душан Продановић
и Момчило Митровић, обојица
ученици одељења 7/5 су освојили
друго место и сребрну медаљу, а
Лена Јанковић из 6/5 треће место и
бронзу. Овај успех је резултат
заједничког рада и подршке коју су
им пружиле наставнице Технике и
технологије Бранка Јаковљевић и
Бранислава Крунић, као и наставница
информатике Сања Дачевић.
Наши шампиони су говорили за
Мудрицу.

Василије, Душан, Лена и Момчило са
наставницама Браниславом Крунић и
Бранком Јаковљевић

Момчило каже да се за роботику
интересује још од 2015. године када је добио
првог робота, а Душан додаје да је од раног
детињства роботе играчке преправљао по својим
жељама. Василије је своју љубав према роботима
препознао на Woxed Days пре неколико година,
слично као Лена која је роботе заволела на
Фестивалу науке.
Радови који су освојили медаље се
одликују добрим идејама и креативношћу.
Душан је своју роботску руку унапредио
додавањем транспортне траке и коришћењем PIR
сензора покрета. Василијев ауто ровер помоћу
сензора сам одређује своју руту и избегава
препреке. Занимљиво је да је Василијево
представљање свог рада пред комисијом било
толико темељно да комисија није имала питања.
Лена је представила семафор сачињен од великог
броја компоненти који је савршено радио и то
самостално јер њиме управља рачунар. Момчило
је показао аутомобил са роботском руком,
састављен од два серво мотора и делова урађених
3D штампачем, који је преносио матице до
покретне траке.

је доста учесника али нису осећали трему,
захваљујући подршци коју су имали од
наставница Браниславе и Бранке али и чланова
породице који су били са њима. Задовољни су
успехом који су постигли и обећавају још боље
резултате следеће године. Чак спомињу и добре
сендвиче, које су наравно добили они, не роботи.
Честитамо им у име нашег часописа јер су
стварно доказали да су МУДРИЦЕ.
Константин Раичевић, 7/5

Сви кажу да је такмичење било добро
организовано и да су се пријатно осећали. Било
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Спортисткиња генерације Ања Јовановић
ћи успех везан је за спорт којим се бавим и физичко васпитање. На школском такмичењу из
џудоа освојила сам место првака државе и треће место на светској олимпијади.
Који су твоји узори?
Моји узори су на првом месту моји родитељи.
Научили су ме да будем добар човек, поштена,
вредна, упорна и праведна. Научили су ме како
треба да помогнем и како се пружа подршка, да
никада не треба да одустајем и да ниједан проблем није нерешив.
Како ћеш памтити школу?
Основна школа ће у мени оставити неизбрисив
траг. У њој сам стекла доста знања, пријатеље,
незаборавна искуства. Упознала сам дивне професоре који су ми доста помогли. Увек ће заузимати посебно место у мом срцу. Иако сам
мислила да је то немогуће, много ће ми недостајати.
Коју школу планираш да упишеш?
Планирам да упишем средњу медицинску школу, смер физиотерапеут. Одувек ме је занимала
медицина, а овај смер је повезан и са спортом.
Надам се да ћу једног дана постати и докторка.
Имаш ли спортске планове?
Мој спортски план је да постанем олимпијски и
светски првак. Можда то сада делује неостварљиво, али ћу вредним тренирањем и упорношћу слушати химну своје земље са златном
медаљом око врата.

Зашто волиш џудо?
Џудо је спорт који ме је научио како да превазиђем пораз,
препреке и падове, како на
струњачи, тако и у животу.
Помоћу џудоа развила сам
своје физичке и моторичке
способности, стекла самопоуздање и нова пријатељства. То
је спорт који оне најхрабрије и
најупорније може довести до
врха.
Који су твоји највећи успеси
у школи?
У школи сам се трудила да
дам свој максимум и постигнем одличан успех. Мој најве-

ПЛЕСАЧИЦЕ
Наше плесачице Калина Пасарић 4/1 и Милица Николић 5/6 су биле веома успешне у прошлој школској години. На међународном плесном такмичењу БЕСТ ОПЕН 2022.
њих две су у категорији Латино формација освојиле 1. место, а Калина је
и у соло категорији освојила медаљу.
Поред ових успеха, освојиле су медаље и на такмичењима у Чачку
(међународни турнир), Брчком (куп
Балкана), на турниру у организацији
Плесног Савеза Србије…
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Спортиста генерације Огњен Спасенић
Како си изабрао да тренираш џудо?
Нисам ја бирао џудо, он је изабрао мене и због
тога сам веома срећан! Без џудоа не бих могао да
замислим свој живот. Овај спорт је посебан, прво
учиш да паднеш, а затим и да брзо устанеш, нема
одустајања, тежак рад, истрајност, дисциплина,
поштовање… Џудо ме мотивише, дан ми је испуњен, ту је и моћно друштво… Склонио ме са улице, побољшао мој живот, као и размишљања о
стварном свету.
Шта за тебе значи бављење спортом и којим
си се спортовима још бавио?
Спорт, не само џудо, одражава моју одговорност
према школи и мом раду. Учествовао сам на
свим спортским такмичењима док сам представљао своју школу: џудо, фудбал, баскет, одбојка,
атлетика, а доскочио сам у даљ до државног
првенства без дана вежбе. Веома сам поносан и
Вуковом наградом коју ћу понети за одличан
успех. Највише ме радује што сам млађој браћи
поставио висок задатак!
Ко су твоји узори?
Моји узори су моји родитељи. Љубав, одрицање,
вредан рад и труд за своју породицу.
Како ћеш памтити нашу школу?
Пријатељи, прве симпатије и успомене проистекле су из ове школе. Учитељица и разредна увек
су биле ту као подршка. Основна школа „Деспот
Стефан Лазаревић“ ће ми заувек бити у памћењу
по лепим успоменама.
Шта планираш даље у свом школовању?
Планирам да упишем гимназију. Још увек нисам
одлучио коју, све зависи од броја поена на пријемном
испиту.
Вероватно
природноматематички смер, или ИТ смер…

Који су твоји спортски планови?
Желим да наставим да тренирам џудо још јаче и
вредније, у свом клубу, са својим пријатељима и
тренерима. Сваком спортисти је сан бар једна
велика медаља. Биће како Бог да.

НАШИ ЏУДИСТИ У КЛУБУ
„ЖАНДАРМЕРИЈА“
Велики број ученика наше школе тренира џудо у клубу „Жандармерија“. Као и
раније, и ове године су постигли лепе резултате, а на школском првенству Србије су
доминирали. Џудисти су били успешни и на турнирима у Вршцу, Лакташима и Руми,
где су медаље освајали Богдан Вучковић 5/1, Ања Јовановић 8/7, Ања Продановић
5/7, Огњен Живановић, Тијана Живановић 6/7, Ксенија Јозић 3/2, Нина Кнежевић 7/4
и Ина Стојанов 5/3.
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После неколко година без државног такмичења у Сремским Карловцима, ове године је
једна дивна група кренула у поход. Најуспешнији ученици седмог и осмог разреда на Окружном
такмичењу из књижевности – Књижевна олимпијада, желели су више. Милица Радаковић, Александар и Лука Бјелић, Игњат Милошевић, Теодора Турањанин, Лазар Љубомировић и Лазар Костић упутили су се у ову незаборавну

авантуру. Били су сјајни, а најсрећнији међу њима данас мудрују за нашу „Мудрицу“. То су Теодора Турањанин 8/4 која је освојила друго место
на државном такмичењу и Лазар Костић 8/6 који
је освојио треће место. Са поносом примају
честитке и уживају у слави коју су заслужили.
Били су расположени да своја искуства и планове
поделе са нама.
Одакле потиче ваше интересовање за
српски језик и књижевност?
У почетку је то била само жеља за испробавањем нечег новог, али сам се временом заљубила у језике и желела да сазнам више о свом матерњем језику, а што се тиче књижевности, како
мог народа тако и других народа, желела сам да
завирим у умове својих предака и сазнам о чему
су мислили, сањали, шта их је мучило а шта радовало – започиње Теодора, а наставља Лазар:
Моје интересовање за друштвене науке
уопштено, почело је веома рано, али због пандемије и немогућноси одржавања такмичења, требало ми је више времена да се пронађем у књижевности.
Пошто видимо да сте се баш лепо пронашли и снашли, занима нас како су текле
припреме?

Интензивно сам се припремала, ишчитавала разне читанке и памтила и најмање детаље
(који је Андрићев омиљени мост, који је Нушићев омиљени Обреновић...) – говори Теодора са
осмехом.
Лазар додаје: - Највећи утисак на мене
оставиле су сарадња и заједничке припреме са
другим такмичарима, који су учинили припреме,
колико напорним, толико и забавним.
Какав утисак су Сремски Карловци
оставили на вас?
Сремски Карловци, иако мали град, одишу историјом и културним наслеђем, а само такмичење се одвијало у Карловачкој гимназији,

најстаријој средњој школи у нашој земљи, због
чега ми је драго да се такмичење поново одржава
тамо. Истраживање града и друштво осталих такмичара засигурно су ми помогли да се опустим и
дам све од себе. На путу смо прошли кроз разне
авантуре, упознали нове пријатеље (и људе и животиње), упознали се са локалним становништвом, а чак смо и навратили на једно венчање!
Све је било нестварно, још увек ми се тако
чини. Град, иако мали, одише позитивном енергијом и свежином. Ипак, највише ме је одушевила Гимназија. Архитектура и дизајн су ме вратили у прошлост, као времеплов у 19. век – додаје
Теодора.
А како сте се осећали пред проглашење?
Реч је преузела Теодора, а Лазар се у потпуности сложио са њом.
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Била сам веома нервозна и уплашена. Иако сам, неколико сати раније, док сам радила
тест, била сигурна у своје одговоре, тада, пред
подијумом, док су читали имена награђених, нисам знала шта да мислим. Када човек ишчекује
неку пресуду, све што је урадио што је претходило тој пресуди сада му се чини погрешним.
Шта ћете даље? Које школе су вам примамљиве?
Ја још нисам сигурна шта ћу да упишем,
али планирам да наставим да се такмичим докле
год ме буде држало интересовање – одсечно
одговара Теодора.
Засигурно ћу искористи освојени пласман
следеће године, док ћу за даље морати још да
размислим. Пошто ми је потребно још времена
да добро упознам себе, уписаћу гимназију.
И за крај, да ли имате поруку за будуће
генерације и такмичаре?
Рекла бих им да имају амбиције, да теже
ка својим циљевима, небитно да ли су везани за

школу или не, али и да не забораве да, иако је
ово доба када треба да пронађу своја интересовања у природним наукама, језицима, цртању или
музици, исто тако треба и да пронађу себе у пријатељствима, првим љубавима и осталим лепотама одрастања. Не треба да занемаре једно зарад
другог. Онима који одлуче да се такмиче из књижевности, пожелела бих много среће и рекла да
НЕ ЗАБОРАВЕ НА ДИДАСКАЛИЈЕ! – кроз
смех завршава Теодора, а Лазар додаје:
Што се будућих генерација тиче, сматрам
да треба да дају све од себе да упознају себе, било кроз такмичења или на друге начине. Такође
да наставе да се труде до самог краја. Што се
такмичења тиче, сама одлука за одлазак на такмичење је велика ствар, тако да се не треба разочарати привременим неуспесима. Такође, припрема захтева доста времена и труда, али некада
одлучујући поени се крију у најочигледнијим
стварима. Срећно свима који се одлуче на такав
подухват!

МЕЂУ НАЈБОЉИМА У
ТРШИЋУ

Већ по традицији, наши најбољи ученици из области српског језика и језичке културе
постижу сјајне резултате на државном такмичењу. После две године паузе, опет су се наши нашли
у Тршићу. Теодора Турањанин 8/4, Игњат Милошевић 7/4 и Огњен Петровић 7/4 су напорним радом и трудом стигли до последњег нивоа такмичења.
Данас са нама дели своје утиске Огњен Петровић који је освојио треће место на државном
такмичењу.
За почетак разговора, желим да ти честитам на успеху.
Хвала.
Какав је осећај бити међу најбољима у Србији?
Осећај је предиван. Знати да си један од најбољих у држави није мала ствар. Нисам ни сањао да ћу остварити овако велики успех.
Да ли си имао трему и како је текло само такмичење?
Нисам имао трему јер сам знао да сам спреман. Било је доста
препрека које су ми мало отежавале, али сам и то пребродио.
Током чекања резултата било је доста неизвесно. Чекати
потврду свог рада, то ми је најтеже пало.
Зашто си баш изабрао такмичење из српског језика?
Изабрао сам такмичење из српског језика зато што ми сјајно
иде. Овај предмет ми је веома занимљив, а и лако се учи.
Опробао сам се и из географије и морам вам рећи да сам и ту
постигао одличне резултате на општинском и окружном нивоу. Пошто нисмо имали могућност да се такмичимо две године, ови успеси су ме баш усрећили.
Да ли имаш неки хоби и чиме се бавиш у слободно време?
Немам баш неки посебан хоби, али у слободно време волим
да изађем напоље са другарима. Тако се опуштам и уживам у
дружењу.
И за крај, дај нам свој рецепт за успех!
Није довољно само знање за овај успех, већ и вештина како
да примените научено. Чини ми се да је ипак најважније да верујете у себе и никада не одустајете
од својих циљева. Труд се увек исплати.
Ана Петровић, 5/4
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Лука Даничић и Дина Лазаревић, ученици седмог разреда, постигли су
сјајне успехе ове године на такмичењима из више предмета, а посебно
из географије. Лука је првак државе, а Дина је трећепласирана.
Да ли ти је ово први пут да си освојио/ла неку
награду из географије?
Лука: Да, ово ми је први пут да сам освојио
награду из географије.
Дина: Ј есте, ово ми је први пут.
Зашто волиш географију?
Лука: Волим географију зато што је свеобухватна наука. Учи ме о свету у коме живим и чини да се осећам усхићено попут истраживача.
Мапе су величанствене, када их имаш у руци не
можеш да се изгубиш. Кроз географију може да
се упозна култура и религија народа читавог света. Изучавајући географију мој живот је постао
занимљивији,
узбудљивији
и
забавнији.
Дина: Географију волим из пуно
разлога, али оно
што највише волим је то што су
сви народи другачији и јединствени. Кроз географију на тај начин
могу се упознати
различити људи
различитих националности и такође њихове културе.
Које још предмете волиш и да ли си и ту успешан/на?
Лука: Од предмета волим историју, ово је
предмет који ме такође испуњава јер моја велика
љубав су истраживања других народа и догађаја
из прошлости. Учествовао сам ове године и на
републичком такмичењу из историје, и са овог
такмичења носим дивне тренутке.
Дина: Волим хемију, где сам прошла на републичко такмичење, као и енглески језик.
Пошто волиш географију претпостављамо да
волиш и да путујеш. Где си био/ла и где би волео/ла да путујеш?
Лука: Био сам на пуно места и то пре свега у
јужној Европи, а био сам и у Тунису и Египту.
Волео бих да посетим и Јужну и Југоисточну Азију, пре свега Индију и Индонезију.
Дина: Досад сам била на пуно места у Европи,
а била сам и у Тунису и Турској, али бих највише

желела да путујем у Источну Азију, односно Кину, Јапан и Јужну Кореју и поред тога Аустралију и Нови Зеланд.
Коју школу би желео/ла да упишеш и зашто?
Лука: Ј ош увек размишљам, вероватно ће бити нека од гимназија и то друштвени смер. Сматрам да у гимназији могу да стекнем основу за
шире образовање.
Дина: Ј ош нисам донела коначну одлуку, али
то ће вероватно бити гимназија.
Шта радиш у слободно време?
Лука: Када сам слободан волим да се дружим
са другарима, цртам, учим језике и играм баскет.
Пошто сам дете 21.
века, време често проводим играјући игрице, гледајући серије и
филмове.
Дина: У слободно
време волим да се
дружим са другарима,
читам књиге, учим
језике, гледам серије и
филмове и слушам
музику, а бавим се и
глумом.
Како успеваш да
ускладиш
своје
школске обавезе?
Лука: За сада добро успевам да ускладим своје
школске обавезе, добра организација и енергија
ми помажу у томе.
Дина: Искрено, не знам ни сама, али претпостављам да имам пуно енергије па тако успевам
све да завршим.
Да ли си скоро планирао/ла да учествујеш на
још неком такмичењу у осмом разреду?
Лука: У осмом разреду бих хтео да учествујем
на такмичењима из историје, географије и српског језика и надам се да ћу остварити завидне
резултате.
Дина: Наравно, у осмом разреду бих хтела да
учествујем на такмичењима из хемије, географије и енглеског језика и надам се да ћу тад остварити успех.
Желимо да поручимо свим ученицима да се
труд и напоран рад исплате и да треба бити
истрајан на путу ка свом циљу.
Јована Митровић, 7/1
20

Разговор са бившим ђаком наше школе Ђорђе
Радиновићем Капраловићем
Ђорђе је похађао нашу школу од 1998. до 2006.
године, а након завршене средње школе
(Седме београдске гимназије) уписао је Правни факултет Универзитета у Београду и сада
ради у Министарству правде.
Ђорђе, у каквом сећању ти је остала наша школа и шта нам можеш рећи од неких занимљивости?
Остала ми је у јако лепом сећању. Од
првог разреда где сам учио да пишем са мојом
учитељицом Маријом Тодоровић и који је,
несрећним случајем, нагло прекинут услед НАТО бомбардовања СР Југославије па до краја
осмог разреда – било је само лепих и мање лепих ствари, али никако ружних. Био је то један
срећан период одрастања, без мобилних телефона и сличних уређаја, који данас знатно
одвлаче пажњу, нарочито млађој популацији
(у Француској је нпр. пре четири године законом забрањена употреба мобилних телефона у
основним школама). Један од недостатака је
био тај што није било интернета, који је и када
се појавио био веома спор, а који је данас моћан алат у проналажењу разних књига, часописа… Такође, једна од занимљивости је и та да
сам након петог разреда почео да се интересујем за надметања из разних предмета, али превасходно из географије и историје. Из ове прве
сам имао „дебелог“ предзнања, јер сам све до
другог разреда пред спавање стављао под
јастук атлас како бих ујутру могао да видим
нешто ново. Свакако сам са својим професорима Дејаном Стоиљковићем и Зораном Павловићем радио додатно на постизању доброг
резултата (3. место на републичком такмичењу
из географије и 5. место из историје, такође на
републичком нивоу). Са нешто скромнијим
учинком сам се у пар наврата такмичио и из српског језика и из математике. У лепом сећању су
ми такође остала и дружења током организованих целодневних боравака на Авали за време
летњег распуста, где смо се упознали боље са
другарима из осталих генерација.
Да ли се можда сећаш неких анегдота?
Свака година је имала неку занимљиву
причу. Пошто је током целог нашег школовања
испред дворишта протицао поток, сећам се да је
један од главних изазова док смо били код учитељице био управо тај да се он прескаче па би се

дежурним наставницима током великих одмора
дизала коса на глави покушавајући да обуздају
несташну децу. Једном приликом смо се нас неколико другова толико заразно смејали, из чиста
мира, да је случај на крају дошао до нашег покојног разредног старешине Милорада Цицмила.
Наиме, наставница са тог часа мислила је да смо
њу исмевали. Наравно, посматрајући из ове перспективе све су то биле неке разумне етапе у
одрастању и пре свега дечије ствари.
Да ли си се бавио спортом као мали?
Да, од малих ногу сам заволео спорт. Као
мали сам две године ишао у школу пливања јер
су моји родитељи сматрали да је то нешто основно што треба да научим. Након освајања златне

Ђорђе са наставницима
Дејаном и Зораном
медаље наше мушке одбојкашке репрезентације
у Сиднеју 2000. године, појавио се ентузијазам да
се опробам у том спорту. Касније сам се заинтересовао за тенис, који је код нас тада још био непознаница за већи број људи, а Новак Ђоковић и
Јелена Јанковић су тренирали на истим теренима поред мене као потпуни анонимуси. Одбојку наравно, пошто сам је заволео, нисам могао
одмах да напустим, па сам током пар месеци тренирао упоредо оба спорта. Тенис играм и данас,
али на рекреативном нивоу, а све чешће одлазим
и на излете и експедиције са планинарима.
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Шта си радио после основне школе?
Након завршетка основне школе нисам
био сигуран шта да упишем. На брзину сам се
одлучио за Седму београдску гимназију, и то из
практичних разлога: близина, због које сам уштедео пуно времена које ми је тада значило да у
празан распоред убацим још по који тренинг тениса, јер сам почео да идем на турнире, а чак сам
једну годину провео и тренирајући упоредо кондицију са атлетичарима на стадиону ОФК Београда. Поред тога, наставио сам дружење са
добрим делом другара из основне школе који су
направили исти избор, а са Немањом Малинови-

Москва

ћем (којег се сигурно добро сећа већи део
наставног кадра) сам чак и седео у истој клупи.
Тако се нисам осећао као да сам направио велику
промену, што је позитивно, јер је овај период већини људи био стресан. Једина лоша страна овог
одабира, касније се испоставило, била је та што
је квалитет наставе из појединих предмета био на
знатно нижем нивоу него што је то било у основној школи. Констатовали смо да су, рецимо, предавања наше наставнице математике Гоце Јемуовић била на веома завидном нивоу и разумљива за све, у односу на оно што нас је касније дочекало.
Како си се одлучио за права?
Пред завршетак средње школе животни
догађаји су се смењивали као на траци и опет нисам могао дефинитивно да се одлучим шта да
одаберем као свој животни позив. У оптицају су
били право, географија, архитектура, политичке
науке… Али као и увек у животу што више
размишљате то је теже одлучити, те сам своју
свестраност артикулисао и отишао да полажем
пријемни испит на Правном факултету који се

тада састојао из два дела: српски језик и историја
- из које сам се надметао на државним такмичењима током целог школовања. Резултат је био
успешан, као и остатак студија.
Шта тренутно радиш у Министарству
правде, која је твоја позиција?
У Министарству правде тренутно сам на
позицији саветника за европске интеграције. У
оквиру мог посла задатак ми је да будем на сталној вези са Европском комисијом и да их извештавам заједно са осталим органима из правосуђа
о остваривању активности из Поглавља 23: правосуђе и основна права. Оно је од укупно њих 35,
уз Поглавље 24, најбитније за приступање
Србије Европској унији, јер се односи на
реформу правосудног система и владавину
права и затвара се последње, пред пријем
у чланство ЕУ. Осим тога, ту су и стандардни правнички послови, као што је
израда нацрта разних закона, стратегија
или акционих планова, који касније бивају
прослеђени на разматрање у Народној
скупштини или Влади.
Видели смо да пуно путујеш, шта нам
можеш рећи поводом тога? Које би
дестинације издвојио као омиљене?
Иако сам обишао значајније знаменитости
на скоро свим континентима, осим Аустралије и Антарктика, интересовања за далека путовања код мене нису постојала
одувек. Од млађих година био сам навикнут на обилазак локалних знаменитости
или земаља у окружењу. О даљим путовањима није било ни говора, јер је за путовање у скоро све земље Европе до 2009. године била обавезна виза. На прво дуже путовање упутио сам се тек током студија, и
то путовање је било у Бон, у Немачкој и оно је
било стипендирано. Убрзо потом сам се распитивао за могућност проналажења више таквих прилика
и
дознао
за
један
вебсајт
www.heysuccess.com који служи као инкубатор
свих међународних прилика за младе. Он ће бити
од користи за све ђаке које ово буде интересовало када се буду уписали на факултете. Уз помоћ
њега сам успео да пред завршетак студија и непосредно након дипломирања, путујем најмање
једном месечно у иностранство. Наравно, поједина путовања сам и лично финансирао, али је ово
допринело да путујем знатно чешће и да обиђем
и неке државе које просечан држављанин Србије
не стигне да види током живота. Што сам више
земаља видео схватао сам да смо сви ми као људи блиско повезани, и да бих свуда могао да се
осећам као код куће, па чак и боље. Интензивирање путовања почело је додатно када сам сазнао
за постојање Седам светских чуда новог доба које сам почео да обилазим једно по једно након
састављања листе.
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Рим

У овом тренутку ми је остао нештиклиран само Кинески зид (посетио сам: Таџ
Махал у Индији, Петра у Јордану, Колосеум у
Италији, Чичен-ица у Мексику, Христ искупитељ у Рију и Мачу Пикчу у Перуу - уз пирамиде у Гизи као почасно светско чудо старог доба). Ове знаменитости сам обилазио
плански до пандемије једну до две годишње,
а и након пандемије у зависности од услова
уласка у земље, и спрези са вирусом КОВИД19. Тако сам путовао у Бразил усред највећег
пораста броја оболелих, а да се притом нисам
заразио, или у Египат без визе која је иначе
била потребна. Два града која бих рекао да су
са најлепшим природним положајем су свакако Рио де Жанеиро и нама блиски Истанбул.
Све зависи, наравно, и од интересовања појединаца. Ко воли трекинг туре лепим пејзажима засигурно ће уживати у Кападокији. Ко
воли златни накит, најбоље ће се осећати у
Дубаију који је град са највећом трговинском
разменом злата и где се оно може купити
много повољније. Ко жели да упозна потпуно
различите културе за њега су Јапан или Индија.
Ко је љубитељ купања у топлој води, препоручујем посету Мртвом мору, где се може купати у
води која има 44°C и која је толико слана да не
можете потонути, а једним замахом прелазите и
до тридесет метара.
Иако сам обишао скоро све што сам имао
у плану, па чак и више од тога, не намеравам да

станем са путовањима. У септембру имам жељу да обиђем шуму баобаба на Мадагаскару,
а на листи су свакако још увек и планински
врхови попут Килиманџара и Аконкагве. Наравно, имао бих још много штошта да кажем
на ову тему, можда неки други пут.
Шта би поручио ученицима наше школе?
Нека моја основна мисао током школовања је била да „ко иде – тај ће стићи“ тако да
би прва порука у том контексту била да се не
обазиру на брзину којом је неко из њиховог
ближег или даљег окружења постигао успех,
већ да је битнији константан и упоран рад који ће кад-тад довести до жељеног резултата.
Друга порука је да се тај успех не може постићи без веће мотивације, а да је највећа мотивација да радите нешто што волите и што вас
умно не замара. Трећа порука би била да је
знање енглеског језика у савременом пословном свету неизоставно и да се озбиљно посвете његовом савладавању како не би изашли из
школе и схватили да након небројено сати рада имају само основно владање. Препоручујем
им да искористе савремене технологије и да
на YouTube пронађу што више документарних филмова, серија и других ствари на страном језику који их занима и тако га брже

Рио де Жанеиро

савладају. У даљем току живота јако ће им бити
битно да науче да саставе ваљано биографију и
мотивационо писмо. Мој савет по том питању је
да никада не буду лењи да их саставе или ажурирају. Мени су се неки од најбољих догађаја десили управо када сам мислио да одустанем од њиховог писања или слања.
Константин Раичевић и
Вук Стојкић, 7/5
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Разговор са Луком Добрићем

ИСТРАЈНОСТ И ВЕЖБАЊЕ
Колико дуго тренираш карате?
Карате сам кренуо да
тренирам када сам
имао три године.
Гледао сам цртаће са
нинџама, па ме је
мама натерала да
одем да пробам да
тренирам ту борилачку вештину.
По чему се овај
спорт разликује од
осталих борилачких
спортова?
У каратеу се користе и руке и ноге. Нема „уличних”
удараца. Карате је комбинација више спортова нпр.
џудоа, џијуџице и још неких борилачких вештина.
Колико пута недељно тренирате и колико дуго
трају тренинзи?
Три пута недељно тренирамо. Тренинзи трају око сат
времена.
Шта је најтеже у твом спорту?
Најтеже је то што мораш да знаш како да реагујеш на

противничку технику.
На колико си такмичења био и које си награде
освојио?
Поред домаћих такмичења, ишао сам и у Мађарску
на Светско првенство. Ту сам освојио бронзу. Такође
сам на Европском првенству освојио бронзу.
Како успеваш да ускладиш школу и тренинге?
Учим школско градиво пре и после тренинга. Обавезно учим бар сат времена пре тренинга јер бих иначе
заборавио шта сам учио. Све се може постићи ако се
добро организујем.
Носиш плави појас. Можеш ли нам рећи нешто о
томе?
Ти појасеви су за мене више формалност. Много је
битније како си овладао техником.
Да ли овај спорт препоручујеш млађима од себе?
Свакако да препоручујем. Добар је за развитак и јачање карактера. Карате се иначе дуго мора тренирати.
Предност каратеа је такође у томе што се истовремено може тренирати уз још неки спорт.
Који је твој рецепт за успех?
Треба увек бити психички спреман, истрајан у сваком погледу и непрестано вежбати и усавршавати се.
Матиа Милосављевић, 6/4

Разговор са Теодором Василевски

КАРАТЕ РАЗВИЈА КОНЦЕНТРАЦИЈУ
Колико дуго тренираш карате?
Карате тренирам осам година.
Зашто си се одлучила баш за овај спорт?
Била сам мала када сам кренула да тренирам и свидела ми се атмосфера у сали, тренинг који је динамичан, а тренер је имао одличну комуникацију са нама.
Шта радите на тренинзима?
Загревање прати сваки тренинг, радимо спаринге,
ударамо у џак. Често имамо и кондиционе тренинге
коју су углавном доста јаки пред свако велико такмичење.
Колико пута недељно имате тренинге и колико
дуго трају?
Тренинге имам три пута недељно и трају по два сата.
Шта је најтеже у твом спорту?
Ништа ми није претерано тешко јер волим овај спорт.
На колико такмичења си била и које ти је омиљено?
Наступала сам на преко педесет такмичења. Освојила
сам преко педесет медаља од којих бих издвојила злато са првенстава Београда и Србије у последње три
године због којих сам ушла у репрезентацију Србије.
Издвојила бих и свој највећи до сада успех – бронза
са Светског првенства.
Како успеваш да ускладиш школу и тренинге?
После толико година сам се навикла. То ми више није
обавеза. Када радите оно што волите, онда ништа није тешко.
Да ли препоручујеш овај спорт млађима од себе?

Свакако да препоручујем.
Овај спорт је одличан за
развој
концентрације,
самопуздања и развија
тимски дух. О адреналину пре борбе се тек може
причати. То је јако добар
осећај.
По чему се твој спорт
разликује од осталих?
Разликује се од других
спортова по томе што је
карате борилачка вештина која се лако може применити да бисмо се заштитили на улици тј. може
се применити у пракси.
Такође, важно је напоменути да то наше знање не
би смело да се злоупотреби.
Који је твој рецепт за
успех?
Мој рецепт је да треба
бити упоран у ономе што
волите и успех ће сам
доћи.
Матиа Милосављевић,
6/4
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Разговор са Анастасијом Јанковић

НЕ ТРЕБА РАЗМИШЉАТИ О ОДУСТАЈАЊУ
Колико
дуго
тренираш
теквондо?
Теквондо тренирам пет година.
Зашто си се одлучила баш за
овај спорт?
Одувек сам била спортски тип
иако ништа нисам тренирала.
Тата ме је једног дана наговорио да кренем да се бавим овим
спортом.
Шта радите на тренинзима?
Некада се играмо и уживамо, а
када имамо такмичење, припремамо се мало озбиљније. Радимо спаринге и радимо на нашој
кондицији.
Колико пута недељно тренирате и колико дуго трају тренинзи?
Тренирам четири пута недељно.
Укупно пет сати.
Шта је најтеже у твом спорту?
Најтеже је остати психички јак.
На колико си такмичења била
и које је твоје омиљено?
Била сам на око четрдесет такмичења, а омиљено ми је
Државно првенство. Волим и
градске турнире. Освојила сам

Анастасија Јанковић (6/4)
је најбољи пионир Србије у
теквондоу. Званичну плакету у име теквондо савеза
Србије доделила јој је Милица Мандић.

60 медаља и 4 трофеја.
Како успеваш да ускладиш школу и тренинге?
Није толико тешко јер имам
тренинге радним данима
увече. Суботом тренирам
преподне и поподне. Могу
да изађем на крај са оваквим темпом.
По чему се твој спорт разликује од других?
Разликује се од других борилачких спортова по томе
што ми не користимо толико снагу, већ много више
брзину и технику.
Да ли препоручујеш овај
спорт млађима од себе?
Да, препоручујем. Деци су
потребни развијање и занимација, а овај спорт то пружа.
Који је рецепт за твој
успех?
Мој рецепт за успех: Ако
размишљаш о одустајању,
размисли због чега си нешто
почео.
Матиа
Милосављевић, 6/4

Више наших ученица се активно бави модерним плесом у клубу „Креатива“. У овој школској години освајале су награде
на више такмичења, а између осталих и на Отвореном државном првенству Чирлидинг и чирденс савеза Србије, на међународном такмичењу у Загребу, на међународном такмичењу у Београду ,,Пут до победе“… Ред и да поменемо њихова имена: Николина Перић 2/1, Наталија Дробњак
2/1, Софија Филиповић 2/7, Тамара Пауновић 3/2, Лена Цветковић 3/3, Кристина Вујић 3/4, Анастасија Ђурић 3/5, Ана Миладиновић 4/1, Теодора Максимовић 4/3, Ива Лекић 4/6, Лена Банић 4/7, Теодора Денчић, Исидора Гузијан, Дуња Томић 5/3, Тамара Марковић 5/5, Николина Вујић 5/8, Ирена
Пауновић 6/2, Уна Дошић 6/2, Тијана Стајчић 6/3 Кристина Шћекић 6/4, Николина Ружић 6/4, Хана
Банић 6/5, Александра Трандафиловић 6/6, Нина Мијајловић 7/1, Ема Ђоковић 7/3,
Катарина Филиповић 8/2, Милица Максимовић 8/3, Јована Стајчић 8/3.

СПОРТСКЕ ВЕСТИ

Милица Симоновић и Александра Нигрењи, ученице 7-1, учествовале су на Првенству Београда
у трчању за млађе узрасте, на стази од 9700м. Милица је освојила друго, а Александра треће место.
**********
У нашој школи одржава се бесплатна школица атлетике. Полазници, будући шампиони, су ђаци
другог и трећег разреда, а школу води наша професорка физичке културе Љубинка Павлов.
**********
Ученице наше школе, Лана Добрић 5/8, Ана Аничић 5/8, Хелена Ђокић 5/4 и Милица Деспотовић
6/7 су са рукометним клубом „Београд“ освојиле сребрну медаљу на државном првенству у рукомету за 2009. годиште, које је одржано у Новом Саду.
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лић 6/3 - 1. место
Екипно девојчице 5-6. разред – 1. место
Општинско такмичење
Девојчице 5-6. разред
60м – Лана Пешић, 6/5 - 1. место

Дечаци 5-6. разред
60м – Лазар Спасенић, 6/2 - 3. место
300м – Петар Вуковић, 6/2 - 2. место
600м – Матија Марић, 6/2 - 3. место
Скок у даљ – Огњен Зарев, 6/5 - 3. место
Бацање кугле – Слободан Марковић, 6/6
- 2. место
Штафета 4х100 - 2. место (Лазар Спасенић 6/2, Петар Вуковић 6/2, Огњен Зарев
6/5, Андреј Ширко 6/1)
Екипно дечаци 5-6. разред – 2. место
Девојчице 7-8. разред
100м – Милица Симоновић 7/1 - 2. место

300м – Милица Деспотовић, 6/7 2. место
600м – Дуња Миљковић, 6/3 - 2.
место
Скок у даљ – Хелена Ђокић, 5/4 3. место
Бацање кугле – Ања Аврамовић,
6/3 - 3. место
Скок у вис – Сара Стојадиновић,
300м – Ања Јовановић 8/7 - 3. место
6/3 - 1. место
800м – Милица Арамбашић 8/5 - 1. место
Штафета 4х100 – Лана Пешић 6/5, Милица
Бацање кугле – Лана Стевановић 8/2 - 3. место
Деспотовић 6/7, Петра Мијаковац 6/7, Лана ДугаШтафета 4х100 (Милица Симоновић 7/1, Ања
Јовановић 8/7, Петра
Шипка 7/3, Мина Раковић 7/3) - 2. место
Скок у вис – Петра
Шипка 7/3 - 2. место
Екипно девојчице 7-8.
разред – 1. место
Дечаци 7-8.. разред
100м – Давид Мемедовски, 7/2 - 3. место
Скок у даљ – Огњен
Спасенић 8/2 - 1. место
Бацање кугле – Михајло Манић 7/3 - 2. место
Екипно дечаци 7-8.
разред – 2. место
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Градско такмичење
Бацање кугле – Лола Гашић, 6/1 - 3. место
Екипно девојчице 5-6. разред – 3. место
Екипно девојчице 7-8. разред – 3. место

Општинско такмичење
Девојчице 5-6. разред – 1. место
Екипа: Емилија Васиљевић 6/2, Хелена Арсић
5/2, Софија Стојановић 5/3, Дарија Велимировић
6/3, Маша Дамјанац 5/1, Мила Јанковић 6/3, Луна Кнежевић 6/3
Девојчице 7-8. разред – 3. место
Екипа: Милица Симоновић 7/1, Леа Радовић 7/1,
Луна Кнежевић 6/3, Теодора Арсић 7/2, Анђела
Прусац 7/5, Тамара Мићовић 7/3, Мина Бранковић 7/2, Јана Бабовић 7/7, Милица Мариновић
7/4
Градско такмичење
Девојчице 5-6. разред – 2. место

Лазар Аћимовић 6/4, Андреј Ширко 6/1, Матија
Марић 6/4
Дечаци 7-8. разред – 3. место
Екипа: Лазар Милошевић 8/7, Лазар Петковић
8/5, Огњен Спасенић 8/2, Павле Антић 8/4, Вукашин Ранђеловић 8/4, Стефан Миликић 7/2, Урош
Николић 7/2, Ђорђе Радивојевић 7/2, Огњен Суботић 7/4, Страхиња Рацић 7/5, Лазар Картал 7/5,
Стефан Кузмановић 8/4

Општинско такмичење
Девојчице 5-6. разред – 2. место
Екипа: Дарија Велимировић 6/3, Ана Аничић 5/8,
Анастасија Павловић 6/2, Емилија Васиљевић
6/2, Милица Деспотовић 6/7, Мила Јанковић 6/3,
Дуња Миљковић 6/3, Хелена Ђокић 5/4
Дечаци 5-6. разред – 1. место
Екипа: Лазар Спасенић 6/2, Петар Вуковић 6/2,
Лазар Аћимовић 6/4, Андреј Ширко 6/1, Видак
Вилус 6/6, Матија Марић 6/4, Огњен Зарев 6/5,
Урош Тодић 5/8, Слободан Марковић 6/6, Реља
Ђорђевић 6/4, Матеја Медић 6/7

Девојчице 7-8. разред – 1. место
Јана Бабовић 7/7, Ана Благојевић 8/4, Лана Стевановић 8/2, Милица Мариновић 7/4, Анастасија
Општинско такмичење
Бојанић 7/6, Николина Вуловић 6/4, Милица
Деспотовић 6/7, Лара Којадиновић 8/4, Нађа ПетДевојчице 7-8. разред – 2. место
рић 8/3, Анђела Аврамовић 8/3, Мина Бранковић
Екипа: Лара Којадиновић 8/4, Ана Благојевић 7/2, Хелена Ђокић 5/4
8/4, Теодора Турањанин 8/4, Наталија Шеган 7/7,
Ленка Милекић 7/7, Јована Петровић 7/4, Мина
Раковић 7/3, Лена Ристић 7/1, Јана Спремић 6/5,
Маја Несторовић 8/1
Дечаци 7-8. разред – 2. место
Екипа: Дамјан Кадијевић 7/6, Урош Ћулум 7/6,
Урош Марковић 8/1, Огњен Спасенић 8/2, Лазар
Варагић 8/2, Вукашин Ранђеловић 8/4, Павле
Антић 8/4, Василије Ђорђевић 8/4, Никола Цвијановић 8/1

Општинско такмичење
Дечаци 5-6. разред – 1. место
Екипа: Марко Петровић 5/5, Никола Вулићевић
5/2, Душан Ивошевић 6/7, Петар Вуковић 6/2,
Лазар Спасенић 6/2, Вукашин Марјановић 6/3,

Кошаркашице
- друге у Београду!
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Наша сјајни мали шахисти Вера Вујовић
4/6 и Никола Думбеловић 4/1 и ове године су били врло запажени на бројним такмичењима.
Између осталог, Вера је била четврта на школском првенству Европе. Поред тога, и на кадетском првенству Европе одржаном у Новом Саду
освојила је друго место у категорији решавање
шаховских проблема, била је и четврта у брзопотезном шаху и пета у категорији убрзани шах. На
кадетском првенству Србије у Новом Саду освојила је две златне и две сребрне медаље. Златне
медаље је без пораза освојила у дисциплинама
убрзани и брзопотезни шах у конкуренцији девојчица до 12 година, а сребрне медаље у категорији решавање шаховских проблема за девојчице
до 14 година и категорији стандардни шах за девојчице до 12 година. На кадетском првенству
Београда у убрзаном шаху, освојила је друго
место у групи девојчица до 12 година. Као круна
овогодишњег рада уследила је награда на светској ранг листи, где је Вера на првом месту у
брзопотезном шаху за девојчице 2011. годиште.
Новак Думбеловић је био први у категорији до 12 година на кадетском првенству Београда
у убрзаном шаху, а на Кадетском првенству

ШАХОВСКО ПРВЕНСТВО
Финални турнир Школског шаховског првенства
Србије у организацији Министарства просвете и Шаховског савеза Србије.
Вера Вујовић 4/6 је у конкуренцији девојчица четвртог разреда трећи пут заредом освојила титулу првака Србије.
Новак Думбеловић 4/1 је у конкуренцији дечака
четвртог разреда освојио друго место и сребрну медаљу.
Милутин Марјановић 1/6 (седмо место), као и Лука
Веселиновић 7/3.
Први пут у екипној конкуренцији на финалном турниру наступила је и екипа наше школе. Најмлађи тим
на првенству представио се у следећем саставу:
1. Новак Думбеловић, 4. разред
2. Лука Веселиновић, 7. разред
3. Стефан Миликић, 7. разред
4. Сава Огњановић, 5. разред
5. Филип Ракић, 4. разред
6. Милутин Марјановић, 1. разред
7. Тадеј Жикић, 1. разред
8. Вера Вујовић, 4. разред
9. Мила Веселиновић, 3. разред
Нада Вујовић, 1. Разред
У изузетно јакој конкуренцији 38 школа-финалиста
из целе Србије заузели су 18. место.

Србије постао је државни првак у брзопотезном
шаху. Новак је на овом првенству освојио још
две бронзане медаље у убрзаном и стандардном
шаху и тиме постао једини дечак из групе дечаци
до 12 година који је освојио медаље у све три категорије шаха.
И Лука Веселиновић 7/3 је био успешан.
Освојио је 1. место на кадетском првенству Београда у шаху и 3. место на државном такмичењу
у области решење шаховских проблема.

Шта се лупа иза школских клупа?
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК
ЂАК

- НАШ ЧОВЕК – Научник који проучава земљотресе се зове... Земљорадник!
- АРХЕОЛОГ – Фосили су остаци наших предака.
- БИБЛИОТЕКАР – Цвијић је био познат по томе што ... је волео да чита књиге!
- ЖУРКА – Истанбул је близу Мамурног мора.
- РИЗИК – Наставнице, ако црево са водом уперимо ка Сунцу, шта ће се десити?
- ИЛИ-ИЛИ – Постоје две врсте планина: Копаоник и Златибор.
- ЛОГИЧАР – Бела куга је изумирање белаца.
- УМЕТНИЧКА ДУША – Месец је често лоптаст, али је понекад и кифласт.
- ФИЛОЗОФ – Рељеф је огледало Земље!
- РАСЕЈАН – Киша настаје кординацијом, али нисам сигуран чега...
Од заборава сачувала Маријана Зековић
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Градско такмичење
Василије Шекуларац, 1/1 - 1. место
Дуња Продановић, 1/7 - 1. место
Тијана Живановић, 6/7 - 1. место
Ина Стојанов, 6/4 - 1. место
Ања Јовановић, 8/7 - 1. место
Томислав Фатић, 6/1 - 3. место
Нина Кнежевић, 7/4 - 3. место
Огњен Спасенић, 8/2 - 3. место
Богдан Вучковић, 5/1 - 3. место
Ксенија Јозић, 3/1 - 3. место

Градско такмичење

Други разред
Јована Пријовић, 1. место

Нађа Пурић, 6/4 - 3. место
Државно такмичење
Ања Јовановић, 8/7 - 1. место
Богдан Вучковић 5/1 - 2. место
Тијана Живановић, 6/7 - 2. место
Нина Кнежевић, 7/4 - 3. место
Огњен Спасенић, 8/2 - 3. место
Ина Стојанов, 6/4 - 3. место

Шести разред
Михајло Драгић, 3. место
Алекса Продановић, 3. место
Седми разред
Урош Димић, 3. место

МЛАДА КОШАРКАШКА НАДА

Луна Кнежевић, ученица 6/3, остварила је
велики успех са само тринаест година.

Луна тренира кошарку у женском кошаркашком клубу
„Победник“ од другог разреда. Она већ неколико година
представља нашу школу на многобројним општинским и
градским такмичењима. Ове године Луна је добила позив
на тренинге Кошаркашког савеза Србије. Она је једна од
двадесет две најбоље кошаркашице у држави. Доказавши
своје знање и таленат у кошарци, овог лета иде на камп са
Кошаркашким савезом Србије. Породица, пријатељи, као
и њен клуб су веома поносни на њу и срећни због њених
достигнућа. До свега овога ју је довео њен тренер Тијана
Вељовић. Она ју је годинама подучавала и подржавала у
њеном раду. Осим од њеног тренера, инспирацију добија
од своје највеће подршке, њеног оца.
Тијана Стајчић, 6/3
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ИЗЛОЖБА

Поводом највећег хришћанског празника Васкрса у
школи је одржана изложба у осликавању васкршњих јаја и
израде цртежа. Ученици су се такмичили у категорији најлепше осликани цртеж са мотивима празника и најлепше
осликано јаје, и то у две категорије: појединачни радови и
тематске колекције.
Прва награда
1. Василије Стојановић, 1/7 (Љиљана Мијалковић)
2. Миа Томић, 2/1 (Снежана Крстић)
3. Ђорђе Стојановић, 2/5 (Весна Шарац)
4. Душан Димитријевић, 3/3 (Ана Лазић)
5. Богдан Цветковић, 4/4 (Весна Дамњановић)
6. Хелена Елезовић, 5/5 (Наташа Шавија)
7. Хана Банић, 6/5 (Наташа Шавија)
8. Ана Струхарик, 6/5 (Наташа Шавија)
Друга награда
1. Немања Николић, 2/6 (Катарина Верић)
2. Искра Кереш, 2/1 (Снежана Крстић)
3. Лена Караџић, 3/5 (Оливера Вучелић)
4. Милош Мијаиловић, 4/3 (Сања Ђекић)
5. Душан Стевановић, 4/6 (Марија Антић)
6. Тамара Вељковић, 5/1 (Наташа Шавија)
7. Маша Миљковић, 5/1 (Наташа Шавија)
8. Сташа Љубишић, 5/5 (Наташа Шавија)
9. Вања Милић, 6/1 (Наташа Шавија)
10. Матија Бабић, 6/1 (Наташа Шавија)
Трећа награда
1. Миња Иргес, 2/5 (Весна Шарац)
2. Уна Урошевић, 2/1 (Снежана Крстић)
3. Софија Радаковић, 3/3 (Ана Лазић)
4. Александра Кнежевић, 3/3 (Ана Лазић)
5. Милица Милиновић, 4/1 (Оља Савић)
6. Невена Коцић, 5/1 (Наташа Шавија)
7. Сара Ранковић, Лена Јанковић, Анђелина
Илић (групни рад), 6/5 (Наташа Шавија)

Колекција јаја
Прва награда одељење 1/7 (Љиљана
Мијалковић)
Друга награда одељење 1/3 (Јасмина
Бајчетић) и 4/5 (Мирјана Миливојевић)
Трећа награда одељење 3/6 (Јасна
Рожина)
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Дана
20.
маја
2022. године ученици
одељења 7/5 и 8/3 заједно са својим наставницима су обишли Топчидар
и Кошутњак. У овој едукативној шетњи поред
наставника историје Зорана Павловића нашли
су се и други наставници
наше школе, и то наставница ликовне културе
Наташа Шавија, наставница музичке културе
Тамара Којић, наставница информатике Сања
Дачевић и наставница
енглеског језика Ивана
Баошић. Заједно су посетили манастир Ваведење
Пресвете
Богородице,
који је освећен 1935. године и тако видели један од најлепших и најзначајнијих манастира
у граду. Видели су и цркву Светог Петра и
Павла подигнуту 1834. године, а посетили су и
капелу Светог Трифуна на топчидерском
гробљу, изграђену 1903. године. Имали су
прилику и да виде Хајдучку чесму, једну од
најстаријих и најпопуларнијих београдских
чесама, која је подигнута у 18. веку. Такође су
видели и немачки споменик српским јунацима

изграђен од стране немачких ратника, у знак
поштовања и дивљења српским јунацима, као
и њиховој истрајности и снази у Првом светском рату. А све ово било је зачињено лепим
временом и чистим шумским ваздухом. Уживање за тело и душу.
Лара
Марковић, 7/5

Дана 6. јуна 2022. године ученици 4/1 су у организацији учитељице и родитеља обишли Стари
двор. Током обиласка, уз предавање
стручног водича, ученици су се упознали са историјом краљевске породице. Обишли су Свечани хол,
библиотеку, Плави салон, Златни
салон и велику Трпезарију, а након
тога подрумски део двора где их је
посебно импресионирала Соба шапата. Поздравили су их престолонаследник Александар и његова
супруга принцеза Катарина, што је
код ученика изазвало велико одушевљење. Након изласка из двора,
обишли су цркву Св. Андреја
Првозваног и од водича сазнали појединости о њеној градњи и историји. У школу су се вратили са доста
новог знања, испуњени лепим утисцима.
Учитељица Оља Савић
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Шта је завичај? Завичај је наша домовина,
наша отаџбина, место до којег нам је стало више него
до ичега на свету. Ретки су завичаји које дели више
историјских личности из исте епохе, нарочито ако је
тај завичај мали као Бранковина.
Бранковина је мање село удаљено око 12 км
од Ваљева, које поред богате историје крије и пејзаж
који оставља без даха. До сеоца сам кренула из Ваљева и, због близине, требало ми је отприлике пола сата
да стигнем возећи се уским сеоским путем кроз густу
мешовиту шуму. Посетила сам комплекс који је заштићен и у коме се налазе историјска добра Бранковине. Он је у потпуности окружен шумом, а одваја их
само ниска дрвена ограда која изгледа као да ће се
сваког часа распасти, али је ипак добро обављала свој
посао. У комплексу се, поред кућа, цркве и музеја,
налазе висока стабла храста, чија се висина са земље
није могла сагледати.
Лепоту овог села доказује и чињеница да је
више пута инспирисало Десанку Максимовић у разним делима. Музеј је некада била школа коју је похађала, а у којој је њен отац радио као учитељ. Обилазе-

Одељење 7/5 је са својим разредним старешином Зораном Павловићем ишло у шетњу кроз Београд.
Ученици су имали прилику да посете Музеј аутомобила, цркву Светог Марка где су сахрањени Александар Обреновић и његова супруга Драга Машин, као и
цар Душан. Потом су отишли да посете Чукур чесму
и споменик кнезу Михаилу. Након тога отишли су до
Калемегдана и ту завршили своју шетњу у којој су
имали прилике да науче нешто ново и посете српске
знаменитости.
Дуња Миленковић, 7/5

ћи музеј, пролазила сам кроз учионице које су уређене баш као оне из 19. века. У другом делу музејашколе налазе се просторије са личним стварима Десанке Максимовић. Моју пажњу су посебно привукле
њене старе књиге, рукописи и наставни план из тог
доба који је окачен на једном зиду. Поред музеја налази се црква Светих Арханђела. Иако је мала, то је
можда најлепша црква коју сам икада видела. Споља
ја у потпуности бела, док су унутрашњи зидови плави
са белим и златним детаљима. Задивила ме је лепота
те цркве, лучни прозори који су се простирали до
врха високе таванице. Ово цело село је оставило посебан траг у мојим сећањима и детињству зато што,
поред Десанке Максимовић, из овог села долази и
славна српска породица Ненадовићи, моји преци, а и
сама црква је задужбина проте Матеје. Иза цркве се
налази чесма Ненадовића и многобројни надгробни
споменици ове породице: Алексе, проте Матеје, Јакова и Љубомира Ненадовића. У комплексу се поред
школе и цркве, налази спомен-кућа Ненадовића која,
нажалост, тада није била отворена за посетиоце, па
сам видела само њену спољашњост. То је велика кућа
на спрат, бела са црвеним кровом и браон оквирима
око прозора, а на једном прозору се налазило гнездо
ластавице. На брду, изнад комплекса, види се скоро
цела Бранковина, а ту је смештен гроб Десанке Максимовић. Њен надгробни споменик је окружен клупама и цвећем, а сахрањена је заједно са својим мужем,
Сергејем Сластиковом, руским песником, па се код
споменика, испред крста, налази мала макета руске
цркве. Због историје, лепоте пејзажа и утицаја који је
село оставило на мене, било је тешко отићи.
Бранковину убрајам у најлепша места у којима сам икада била. Иако није велико и нема толико
посетилаца, сматрам да то село треба да буде национално благо. Оно није посебно само због своје историје и лепоте, већ и због моћи да очара свакога кога
пут тамо одведе, тако да не може мислити ни о чему
другом, а мене је успело вратити коренима. Да, толико је леп овај завичај у Шумадији, завичај српских
хероја и уметника.
Јана Лаништанин, 6/1
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Теодор Јанковић је рођен у Сремској
Каменици 1741. године, у богатој српској породици. Школовао се у својој Каменици, онда у
Карловцима, а филозофију и право је завршио у
Бечу. Због свог знања постављен је 1773. године

за директора српских и румунских школа у Банату. Захваљујући њему донет је „Школски устав“
за православне школе. Написао је „Приручник за
учитеље“, прву српску читанку и ћирилични
буквар. Борио се против латинизације српских
књига, бранио је српски језик и ћирилицу. Због
његовог утицаја у Бечу добио је и титулу племића од аустријских власти.
Теодор Јанковић је такође био веома битан за руско образовање. Вероватно се питате
како је Теодор Јанковић уопште доспео до Русије? Неки кажу како се аустријски император Јосиф II, при сусрету са Катарином Великом у Могиљову 1780. године, хвалио реформом школства
која је у његовој земљи спроведена и том приликом посебно истакао Србина Теодора Јанковића,
за којег је рекао да познаје руски језик и исповеда православне обичаје. После тога Катарина Велика је позвала Теодора у Русију да буде сарадник у новоформираној комисији за реформу

руског школства. Он је то прихватио. Према његовом плану, народне школе су подељене на
„мале школе“ (два разреда), „средње
школе“ (три разреда) и „главне школе“ (четири разреда). Он је први пут у руске школе увео савремене методе учења (час од 45 минута; подела
разреда по узрасту; забрану физичког кажњавања
ученика; обуку на руском језику, школске табле,
вођење разредног дневника...). Постао је 1783.
године директор свих основних школа у Петербуршкој губернији, да би касније постао и управник „Завода за обучавање учитеља“, који је затим
прерастао у „Учитељску семинарију“, а 1804. у
први руски Педагошки универзитет. Основао је
прво руско Министарство просвете 1802. године.
Теодор Јанковић је написао више стручних књига, а радио је и на састављању упоредног
речника свих познатих језика. Постао је наследни руски племић, добио је имање (спахилук) у
Могиљовској губернији. Умро је 1814. године у
Санкт Петербургу, где је и сахрањен.
Теодор Јанковић је свом имену и презимену додао „де Мириево“, по месту порекла своје
породице.
На основу текста Владана Јевтића
„Теодор Јанковић – руски племић из
Миријева“ приредила:
Милица Радаковић, 7/3

СПОМЕН ПЛОЧЕ НА
ЦРКВИ СВЕТОГ ИЛИЈЕ
Црква Светог пророка Илије подигнута је
1834. године. У храму се налази спомен плоча,
као знак сећања на војнике погинуле у балканским ратовима (1912-1913) и у Првом светском
рату (1914-1918). На плочи су имена и презимена војника и рељеф на коме је приказан војник
кога је загрлио Анђео. Такође и на спољним зидовима цркве можемо приметити спомен плоче
људима који су се борили у ратовима. Ту су забележена имена и веома младих људи. Запазили
смо припаднике старих миријевских породица:
Димић, Јовановић, Павловић, Николић… Њихови потомци су се удружили и направили спомен
обележја како би показали поштовање према
жртвама рата.
Ема Ђоковић и
Ана Јовановић, 7/3
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Стрип су нацртале:
Лена Цветковић, Софија Радаковић, Кристина Ристић и Ева
Пребег, све из 3/3, уз помоћ учитељице Ане Лазић.
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