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Ближимо се крају  још
једне  школске године. Иза
нас стоје многобројни успеси
наших ученика у сарадњи са
њиховим наставницима.
Одржана су школска и оп-
штинска такмичења где су
наши ученици остварили за-
пажене резултате, а надамо се
да ће тако бити и на регио-
налним такмичењима која
нас очекују. Дакле, имамо
чиме да се похвалимо.  Напо-
ран рад и креативност уче-
ника и наставника учинили

су и ову школску  годину за-
нимљивом и садржајном.
Још многи успеси и победе су
пред нама. Потрудили смо се
да на овим страницама пре-
несемо све што се дешавало.
Теме су разнолике, па се на-
дамо да ће свако од вас про-
наћи нешто занимљиво. Са
новим надама, идејама и же-
љама улазимо у учионице кад
з а з в о н и ,  а  в и  у  р у к а м а
д р ж и т е  ј о ш  ј е д н о
Школско звоно.

ДРАГИ     ЧИТАОЦИ
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Како је бити међу 50 најбољих?

-Наша школа је  2011/2012.   школске године
постала једна од педесет најбољих школа добре праксе
у Србији,па како је бити међу педесет најбољих?

- Веома смо поносни због тога,али на нама је и ве-
лика одговорност да такву позицију и даље задржимо и
још боље напредујемо.Позив наставника је леп,племе-
нит и одговоран.То има на уму сваки наставник када
стане испред ученика на које утиче својим примером и
радом.Образовно-васпитни рад је основна делатност
школе,па према томе,поред образовања,ми и васпита-
вамо будуће младе људе.Тако да је одговорност на сва-
коме од нас.Ако уложимо сву позитивну
енергију,резултати неће изостати ни у будуће.

-Нажалост, све мање је деце,па се и број одељења
смањује.Колико је ученика уписано у нашу школу?

-Укупшан број ученика од 1. до 8. разреда уписа-
них на почетку школске године био је 819.Међутим, на
полиугођу је повећан број ученика,тако да сада имамо
826 ученика распоређених у 22 одељења разредне и
17 одељења предметне наставе.Настава се одвија у ма-
тичној школи у Житковцу као и у пет издвојених оде-
љења у Моравцу,Нозрини,Лужану,Прћиловици и
Горњем Сухотну. Настава је организована у два ци-
клуса,тако да је укупан број одељења 41,39 у редовној
настави и два у ФООО.Број запослених радника са
пуним и непуним радним временом је 100.

-Да ли су побољшани услови рада ученика и
наставника у односу на протеклу школску годину?

- Пре почетка школске године извршени су сви
планирани организациони, хигијенско-технички и
остали припремни радови. Замењена је спољна стола-
рија у приземљу, првом и другом спрату. Набављена су
неопходна учила,наставна средства и остали реквизити.
На основу пројекта "Друга шанса", коју финансира Евр-
поска Унија, добили смо копир апарат, 2 лаптопа,
компјутер и 2 пројектора. У циљу што бољег организо-
вања наставе користе се примери добре праксе које на-
ставници могу видети на разним стручним семинарима,а
потом применити у пракси. Омогућено је стручно
усавршавање унутар школе  извођењем угледних ча-
сова,презентацијом садржаја посећених семинара и
другим активностима предвиђеним програмом.

Каква су досадашња искуства с обзиром да
смо укључени у неколико пројеката? 

-И ове школске године у школи се организује
функционално образовање одраслих у оквиру
пројекта "Друга шанса".Рад наших наставника са полаз-
ницима Друге шансе медијски је пропраћен,полазници
као и наставници гостују на ликалној телевизији и из-
носе своја позитивна искуства.Успех нашег рада огледа
се у њиховом задовољству што су успели да надокнаде
оно што су из неких разлога пропустили.Полазници су
изузетно задовољни радом наших наставника који пре-
дано обављају свој посао.Поред тога, наша школа уче-
ствује у пројекту "Професионална оријентација
ученика на преласку у средњу школу"којом су обу-

хваћени ученици 7. и 8. разреда.У оквиру овог пројекта
добили смо статус Ментор школе у овој области.

-Как ва  је  с арадња шк оле  с а  друштв еном
сре дином?

-Сарадња са друштвеном средином је
добра.Остварујемо успешну сарадњу са Центром за
социјални рад,Здравственим центром у Алексинцу,Оп-
штинском организацијом Црвеног крста,Центром за
културу и уметност,НВО "Нада", “Caritasom”, Градском
бибилиотеком "Вук Караџић", дечјом установом "Лане",
осталим основним и средњим школама са територије
општине Алексинац, а добра сарадња је остварена са
Локалном самоуправом Општине Алексинац која
помаже да школа нормално обавља своје функције
предвиђене годишњим планом школе. Сарадња са ро-
дитељима је такође веома важна јер они активно уче-
ствују у решавању проблема своје деце, али и у многим
акцијама које су организоване у школи. 

-Које награде су предвиђене за најуспешније
ученике?

-Ученици који су се пласирали на окружно так-
мичење биће награђени дипломом и књигом за Дан
школе, а биће организована и наградна екскурзија за
награђене ученике и њихове наставнике.

Разговор водила Бранка Виденовић,
проф. српског језика

ии нн тт ее рр вв јј уу   сс аа   дд ии рр ее кк тт оо рр оо мм     шш кк оо лл ее

Директор школе Зоран Ивановић
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Жеља  за  успехом

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
Дана 3. марта, одржано је Општинско такмичење из српског језика. Прво место у категорији осмог
разреда, заузела је ученица Млађана Живадиновић (VIII/1) (наставница Љиљана Богдановић) са ос-
војених 17 поена. Овим се пласирала на окружно такмичење. Освојили смо још једно прво место за-
хваљујући ученици седмог разреда Милици Павић (VII/2) (наставница Данијела Милчић). Ученице
шестог разреда Сања Петровић (VI/4) и Јована Милановић (VI/1) (наставница Бранка Виденовић),
освојиле су одличних 18 поена, заузеле друго место у општини и пласирале се у следећи круг так-
мичења.

Општинско такмичење из математике
И на овогодишњем Општинском такмичењу из математике, које је одржано 2. марта, ученици наше
школе су постигли изузетан успех. На окружно такмичење, пласирали су се ученици четвртог разреда
Никола Глигоријевић (IV/1) и Матија Петровић (IV/1), као и ученица петог разреда Анђела Мило-
сављевић (наставница Јасмина Ђорђевић), која је освојила одличних 85 поена. Највећи успех, ипак,
постигли су ученици седмог разреда. У следећи ранг такмичења, пласирали су се: Исидора Ђорђевић
(VII/1) са освојених 80 поена, Анђела Јанковић (VII/2) са 78 поена и Александар Грујић (VII/4) са 60
поена (наставница Александра Миловановић).

Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије је одржано 3. марта. Чак седморо ученика наше школе је оства-
рило изузетан успех и пласирало се на окружно такмичење, које ће бити одржано 14. априла у Нишу.
Ученици који је учествовати у следећем кругу такмичења су они који имају више од осамдесет и јед-
ног поена: Анђела Јанковић (V/2) са 82 поена, 2. место (наставница Тамара Поповић); Даница Стошић
(VI/1) са 85 поена, 2. место, Сања Петровић (VI/4) са 82 поена, 2. место и Наталија Раденковић (VI/1)
са 81 поеном, 2. место (наставница Весна Миленовић); Илија Марјановић (VII/2) са 81 поеном, 2.
место (наставница Тамара Поповић); Млађана Живадиновић (VIII/1) са 84 поена, 2. место и Миљана
Ђорђевић (VIII/2) са 82 поена, 2. место (наставница Весна Миленовић).

РР ее зз уулл ттаатт ии   сс аа   оо пп шш тт ии нн сс кк ии хх   ттаа кк мм ии чч ее њњ аа
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Општинско такмичење из хемије
На општинском такмичењу из хемије, одржаном 10. марта, ученица осмог разреда Мла-
ђана Живадиновић (VIII/1) (наставница Сунчица Стевановић), освојила је друго место
са 81 поеном и пласирала се на окружно такмичење. Пласманима на окружно так-
мичење из српског језика и биологије, додала је и овај, трећи, пласман у виши ранг так-
мичења. Овим је остварила изузетан успех и представила нашу школу у најбољем
светлу.

Општинско такмичење из историје
У суботу, 23. марта, одржано је Општинско такмичење из историје. Остварен је изузе-
тан успех. У следећи ранг такмичења се пласирало чак 12 ученика, због чега је наша
школа најуспешнија у општини. Ученици који су освојили друго и треће место и пла-
сирали се на окружно такмичење јесу: Лазар Банковић (V/4) 2. место, Анђела Милосав-
љевић (V/4) 3. место и Јована Станимировић (V/4) 3. место, Јована Милановић (VI/1)
1. место и Алекса Костадиновић (VI/3) 2. место, Немања Радуловић (VII/3) 2. место,
Ненад Марјановић (VII/3) 3. место, Кристина Станимировић (VII/4) 3. место, Алексан-
дра Стошић (VII/4) 3. место и Катарина Миладиновић (VII/2) 3. место (наставник Зоран
Васиљевић); Александар Милосављевић (VIII/2) 1. место и Миљана Ђорђевић (VIII/2)
2. место (наставница Слободанка Пејковић).

Општинско такмичење из географије
Дана 24. марта, одржано је Општинско такмичење из географије. Ученик осмог разреда
Александар Милосављевић (VIII/2) (наставница Слободанка Пејковић) пласману на
окружно такмичење из историје, додао је још један пласман у виши ранг такмичења,
освојивши 2. место (82 поена) у општини на такмичењу из географије. Он ће 13. априла
представљати нашу школу и на окружном такмичењу из географије. 

Приредила: Љиљана Богдановић проф. српског језика

Даје резултате

Графит који се нашао на једној  згради у Београду
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Ко се од ученика посебно истакао?

Ј: Млађана ти си ученица наше школе “Вук
Караџић” у Житковцу. Да ли би могла да
нам кажеш нешто више о себи?
М: Да, зовем се Млађана Живадиновић,
ученица сам VIII разреда, одељења VIII1, и по-
хађам ову школу.
Ј: Од својих наставника сам чула да имаш
изузетан успех и да ћеш вероватно бити ђак
генерације, па нам реци нешто о томе.
М: Имам одличан успех са просеком 5,00 од
почетка школовања, односно кроз целокупно
основно образовање.
Ј: Ти си учесник многих такмичења , како
протеклих, тако и ове године, па нам реци
нешто и о томе.
М: Да,  такмичим се од трећег разреда
основне школе у чему ме је пратила моја
учитељица Милица Минић којој сам јако за-
хвална. Потом од петог разреда, бивша на-
ставница српског језика Драгица Михајловић
која ми је дала темељ за наредна такмичења.
Затим сам наставила са наставницом Љиља-
ном Богдановић и свих протеклих година
освајала 1. или 2. место на општинским и 
окружним такмичењима, а претходне године и пето место на Републичком такмичењу из
српског. Од претходне школске године такмичим се и из биологије, где ме у оптпуности
подржава наставница Весна Миленовић, и где постижем јако добре резултате. На претходно
одржаном Републичком такмичењу из биологије освојила сам 89 поена, што је одличан
резултат. Свакако бих поменула и наставника математике, Драгољуба Стојановића са којим
сам такође остварила одличан успех на такмичењима. Ове године сам на општинским
такмичењима из српског језика и биологије била прва по броју поена, а из математике и
хемије друга.  За такмичење из хемије сам се спремала са наставницом Сунчицом
Стевановић. Управо се спремам и за окружна такмичења из хемије, биологије и српског.
Ј: Како све то успеваш? Колико труда и рада улажеш и шта је кључ твог успеха?
М: Овакав успех захтева много труда, рада, али и времена. Ту је и велики број часова до-
датне наставе. Кључ успеха је рад, истрајност, упорност и одговорност, ангажовање настав-
ника наравно. Не могу да не споменем и своје родитеље, првенствено свестрано
ангажовање моје мајке, која успева  поред сопствених обавеза, да ме пропрати и помогне
ако затреба.
J: За крај нам кажи који су твоји планови за будуће школовање?
М: Још нисам дефинитивно одлучила. Једино сам сигурна да ћу своје будуће школовање
усмерити ка природним наукама као што су биологија, хемија и математика, јер су ми се ове
науке одмах свиделе.

Разговор водила  Јована Милановић VI1

Млађана Живадиновић



Верски бонтон

Према речима епископа Данила
Крстића, крсна слава је „племићки грб
српске породице“. Слика крсне славе
слика је домаће цркве, а дан славе није
ништа друго него дан када су наши преци
саборно примили хришћанство и према
неким изворима датира још од времена
Св. Саве. Крсна слава није само обичај и
традиција и смисао славе се не састоји у
самој гозби, већ у поштовању Бога и про-
слављању Његових светих. 

Слави претходи освећење водице.
Неколико дана пре славе свештеник до-
лази у дом свечара. „Доласком свештеника у
кућу и освећењем водице улази благослов Бо-
жији у наш дом“ (еп. Артемије, Практична
веронаука). За освећење треба припремити
чинију са водом, букет босиљка, свећу и
тамјан. Освећењу присуствује сви чланови по-
родице. Свештеник кропи окупљене укућане
светом водицом, а они целивају Часни Крст и
његову десну руку. 

За славу треба приремити колач, вино,
жито и свећу. Колач и вино симбол су Св. При-
чешћа, свећа незалазне божанске светлости, а
жито жртва наше захвалности Богу. Из овог
разлога напомињемо да је жито обавезно за
све славе (па чак и за Св. Арх. Михаила!), јер оно
се не спрема за покој душе светитеља кога сла-
вимо, већ за покој душе наших преминулих
предака. Приликом  припремања славског ко-
лача користи се славска или Богојављенска
водица. „Са горње стране колача утискује се
печат четвртастог облика коме је крст у сре-
дини а међу крацима крста натпис ИС ХС
НИ КА“ – или у преводу са грчког: Исус
Христос побеђује. Дрвени печат који се
користи за ту прилику зове се просфор-
ник (односно анафорник).

На сам дан славе пред славском ико-
ном се пали кандило. „Светлост кандила
опомиње нас на светлост којом Христос
обасјава наше душе“ како је о томе надах-
нуто говорио владика Николај Велимиро-
вић. Укућани тог дана иду у цркву на
Литургију или јутрење, а у наставку при-

суствују резању славског колача. Колач се
са доње стране реже унакрст, а потом се
прелива вином. Крстообразно пресецање
колача представља Христово страдање на
крсту, а преливање вином очишћење
Његовом крвљу. Приликом резање колача
певају се тропари „Свјати мученици“,
„Слава Тебје Христе Боже“, као и тропар
„Исаије ликуј“, након чега се колач целива
уз речи: „Христос између нас!“– на шта
се одговара са: „И јесте и биће!“ , или у
црквенословенској варијанти: „Христос
посредје нас!“ -„И јест и будет!“ Колач се
такође може пресећи и у дому уколико
нисмо у могућности да одему у цркву. 

Славска трпеза треба да је скромна,
обавезно посна уколико је слава у време
поста, или се сам дан падне у среду или
петак. Пре трпезе требало би окадити
дом, прочитати молитву „Оченаш“ и от-
певати тропар славе. Пре било ког послу-
ења требало би послужити славско жито. 

Никола Бакић,
дипл. теолог

К р с н а  с л а в аК р с н а  с л а в а
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Некада као ђак ове школе био сам члан
школског оркестра. Врло радо се присећам
тих дана

-Мој старији брат је већ неко време свирао а и ја
сам имао велику љубав према музици. Наставник му-
зичке културе Драгиша Дачић ми је  уступио своју ги-
тару за учење и потпуно бесплатно ме је научио свим
основним стварима које треба да зна један гитариста.

Нисам био једини
-Било је ту још доста мојих вршњака које је на-

ставник Дачић од „нуле“ формирао у праве музичаре.
Са радошћу смо чекали сваку нову пробу оркестра.
Прво је кренуло као оркестар од 4-5 сталних чланова
а касније је састав постао много већи.

Једини школски тамбурашки оркестар
-Добили смо професионалне инструменте правог

тамбурашког оркестра. То је био састав од преко де-
сетак чланова. У другим школама чланови школског
оркестра обично буду ученици знају да свирају неки
инструмент и већ иду у музичку школу. Код нас то није
био случај. Имали смо једног или два члана који су
ишли у музичку школу  а остали своје музичко умеће
смо дуговали искључиво наставнику Драгиши. Смат-
рам да ћемо остати упамћени као једини школски там-
бурашки оркестар у нашем делу Србије.

Наступи:
Било је доста наступа. Ми нисмо свирали само на

школским приредбама и прославама као што је то
обично случај. Имали смо неколико наступа на “Сусре-
тима села” у Корману, Гредетину и Доњем Адровцу.
Имали смо 2000-ите године наступ на државном так-
мичењу аматерских културно - уметничких друштава у
селу Кличевцу код Пожаревца са “КУД Морава” из
Житковца. Посебно бих издвојио  наступ на Општин-
ској смотри хорова када смо свирали руску песму
“Степ да степ кругом”. Песма је била тужне мелодије
а наша интерпретација је била толико дирљива да су
једном професору музике из Алексинца пошле сузе на
очи. 

Школски оркестар данас:
Данас радим као наставник те исте школе где сам

некада био ђак. Предајем предмет који се зове верска
настава. Има доста дечијих верских песама које пе-
вамо на часовима веронауке. Те песме заједно са уче-
ницима уз гитару обрађујемо на часу. Сваки пут када
ме ученици питају ко ме је учио да свирам гитару са
поносом кажем да за то захвалност дугујем на-
ставнику   Драгиши Дачићу. И када год је то мо-
гуће волим да се поново прикључим  школском
оркестру.

Младен Маринковић
дипл. теолог

Школски оркестар

Некада члан школског оркестра а сада колега . . .
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Kaко се зовеш?
- Зовем се Милун Здравковић
Гитара је твоја велика љубав, када си почео да свираш?

Гитару свирам од трећег разреда основне школе.Тај инструмент волим од малена.
Колико је тешко ускладити обавезе у школи са вежбањем гитаре?

Ако се време добро распореди,није толико тешко.Одличан сам ученик у музичкој   школи као
и у основној.Свирање гитаре захтева много труда,рада и упорности, око четири  до пет сати вежбања
дневно.

Које такмичење је оставило посебан утисак на тебе?
До сада сам учествовао на шест такмичења.Освоио сам две прве,четири друге и једну трећу на-

граду.Најзначајније од свих медаља ми је треће место које сам освоио крајем марта ове године у Лес-
ковцу.То је 12.интернационални фестивал гитаре и уједно најтеже такмичење у Србији. Фестивал
гитаре у Лесковцу први пут је организован 2000. године са идејом да окупи учеснике,гитарске педа-

гоге,концерт мајсторе као и све љубитеље гитаре из Србије и других земаља. Овогодишњи жири
био је веома строг и захтеван,а чинили су га угледни чланови: Renato Samuelli(студирао је кла-
сичну гитару на Музичком Конзерваторијуму “Riva del Garda”, Тренто, Италија), Вера Огри-
зовић, Бошко Радојковић, Зоран Крајишник и Давид Корлеви.

Коју композицију си свирао на овом такмичењу?         
На овом такмичењу свирао сам две композиције,“Капричо“(Capriccio) и „Венецуелански

валцер“(Valse Venezolano). То су веома тешке и захтевне композиције.Конкуренција је била
јака јер је било доста талентованих такмичара.

Какви су твоји планови?
Сада настављам даље,тежим ка новим наградама као и проширивању знања и тех-

нике свирања.
Разговор водила Андријана Стојановић,6.разред

One Direction су британско-
ирска музичка група коју чине Niall
Horan, Liam Payne, Zayn Malik,
Harry Styles и Louis Tomlinson.
Група је потписала издавачки уго-
вор са издавачком кућом Simon
Cowella Syco Records након што су
формирани и завршили на трећем
месту седме сезоне X Фактора.

Први сингл групе, "What Makes
You Beautiful" је издат у септембру
2011. и пласирао се на врх листе
синглова у Уједињеном Краљеству
те у топ 10 у другим земљама.
Њихов дебитански албум,  "Up All
Night" је издат у новембру 2011. и дебитовао је на другом мјесту листе албума у Уједињемом
Краљеству, продајући 138,681 копија у првој седмици . Албум је дебитовао 21. марта 2012.
на врху америчке листе албума Билбоард 200, продајући 176,000 копија у првој седмици и
тако је One Direction постао први британски бенд у историји да дебитује на врху листе са њи-
ховим албумом. "What Makes You Beautiful" је освојио награду за најбољи британски сингл
на Брит наградама 2012. које су одржане 21. фебруара 2012.  Изашао је  9. новембра  њихов
нови албум " Таке me home ".

Приредиле: Љубица Нешић и Катарина Миладиновић VI1  

OO nn ee     DD ii rr ee cc tt ii oo nn
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
Дођите у школску библиотеку.Тамо ће вас љубазно и са осмехом на лицу дочекати библиоте-

карка Ивана Алексић.Она ће вам помоћи око избора књига.Са задовољством сам гледала радознала
дечија лица жељна нових сазнања како враћају и узимају нове књиге.Библиотека поседује 19138 књига
у ученичком фонду и 2586 у наставничком фонду.Највише има лектира,а најтраженији су тинејџерски
романи .Актив школских библиотекара Општине Алексинац у сарадњи са Градском библиотеком „Вук
Караџић“,организује дечју читалачку манифестацију промоције књиге и читања на школском и општин-
ском нивоу са циљем враћања деце књизи,стицања,развијања и неговања читалачких навика и критич-
ког мишљења.Такмичење ће се одржати 13.маја ове године.У нашој школи се пријавило 165
ученика,што показује велику заинтересованост.Календарске 2012.наши ученицици су прочитали 5638
књига.Највише читају ученици шестог и седмог разреда,а што се тиче млађег узраста ту су сви разреди
подједнако заступљени.И ове године ће сви ученици који учествују на Окружном такмичењу бити на-
грањени књигама за постигнути успех.Уђите у царство књига и обогатите се новим сазнањима.Књиге
вас стрпљиво чекају и желе да буду прочитане.

Љубица Нешић,6.разред

Јавна билотека Канзас Ситија – Kansas City PuLajk Library -, престонице државе Канзас-си-
тија, је израз гордости житеља , а истовремо изазива прави шок међу туристима. Здање ове

знамените културне институције саграђено је тако да се добија утисак као да су посред
улице поређане књиге гиганстког формата.

„Једнога дана ће дете које чита бити човек који мисли“
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Конкурс "Културно историјски 
споменици Општине Алексинац" 

Наши ученици су били и веома поносни на
освојено прво и друго место на Општинском конкурсу
"Културно- историјски споменици Општине Алекси-
нац".Како је било на додели награда?

-Ученице шестог разреда Милица Милојковић VI4,
Драгана Благојевић VI4, Андријана Стојановић VI4,
Милица Цветковић VI3,Даница Стошић VI1 и Јована
Милановић VI1,учествовале су на Општинском конкурсу
"Културно-историјски споменици Општине Алексинац" у
категорији кратког филма и фотографије,а у организа-
цији Градске библиотеке и Завичајног музеја Општине
Алексинац и освојиле прво и друго место.Награде су до-
дељене у просторијама Градске библиотеке,где су били
приказани филмови. Филмове ће моћи да погледају уче-
ници и наставници у кабинету информатике и рачунар-
става за Дан школе.Ученице су награђене захвалницом и књигом.

Надамо се новим такмичењима и лепом дружењу,као и новим сазнањима из области овог предмета
уз нашег наставника који је уједно и оснивач и администратор најпопуларнијег сајта у Општини Алекси-
нац "Портал школа Општине Алексинац".Више информација о школама алексиначке општине можете
наћи на www.skole.aleksinac.org

Са професором информатике Миланом Динићем разговор водила Даница Стошић,VI1

Пројекат „Професионална оријентација у Србији“
спроводи ГИЗ , немачка организација за међунардну
сарадњу у партнерству са Министарством просвете
и Министарством омладине и спорта  Републике
Србије.

Овај пројекат има за циљ да ученици кроз раз-
личите радионице, у оквиру Часа одељенског старе-
шине,  изграде сазнања о себи и својим
способностима, да развију вештине и умећа, а све у
циљу што бољег усмерења приликом одабира же-
љене школе, као и будућег занимања. Радионице се
реализују кроз пет фаза:

1. Самоспознаја
2. Информисање о занимањима
3. Могућности школовања
4. Реални сусрети
5. Одлуке о избору занимања
Наша школа је , након семинара кроз које смо

прошли, изабрана за Ментор школу (МОШ), чиме је
стекла право да буде и иницијатор и организатор
различитих активности из области ПО у нашој
локалној средини.

Можемо се похвалити да овај пројекат похађају
сви ученици 7. и 8. разреда. Ове године реализо-
ваћемо реалне сусрете, разговоре са експертима из
различитих области, као и Сајам образовања. У ор-
ганизацији свих активности највећу улогу имају чла-
нови ПО тима наше школе:
Зоран Стојановић, координатор тима, професор ТИО
Данијела Милчић, професор српског језика

Лидија Токић, педагог
Весна Миленовић, магистар биологије
Александра Миловановићк, професор математике,
Као и чланови вршњачког тима:

Александра Ињац, Исидира Ђорђевић – VII1
Катарина Миладиновић, Сара Ристић - VII2
Душан Савовић, Катарина Банковић - VII3
Валентин Јанковић, Стефан Џонић – VII4

Урош Милошевић, Марко Тренчић - VIII1
Миљана Ђорђевић, Никола Глигоријевић – VIII2
Маја Стојановић, Стефан Раденковић – VIII3
Кристина Ристић, Јован Банковић – VIII4
Андријана Јовановић, Маја Лазић – VIII5

Данијела Милчић, професор српског језика

Професионална оријентацијаПрофесионална оријентација
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Озелени се
У школи се спроводе активности везане за заштиту животне

средине. Тако је 5. јуна 2012 године обележен Међународни дан животне
средине. На зеленом паноу су биле изложенефотографије дивљих

депонија и ликовни радови на тему „Отпад сакупи и нешто купи“. Са
наведеном поставком школа је конкурисала у оквиру пројекта „Озелени

се“, који је расписао Каритас – Београдске надбискупије.

Школске године 2012/13, покренута је акција оплемењивања школског простора.
Засађене су нове биљке које красе хол школе и учионице.

Поводом дана пролећа 21. априла 2013. године , ученици VIII разреда су изложили
своје радове у холу школе на другом спрату везане за глобалне климатске промене (киселе
кише, оштећење озонског омотача ... ) и примере очуване животне средине у Националним
парковима Србије.

За 22. мај дан биодиверзитета, предвиђена је изложба фотографија инсеката коју при-
премају ученици VI разреда.

магистар биологије 
Весна Миленовић 

б и љ к е  у  н а ш о ј  ш к о л и
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Једнога дана наставница Ивана обавестила
нас је о конкурсу за најбољи ликовни рад на тему
"Оплемени се". Допало ми се то и почела сам да
размишљам како би требало да изгледа мој
цртеж. Пошто скоро нико не обраћа пажњу на кон-
тејнере, ја сам замислила да све што постоји има
свој контејнер; тканина, обућа, хемијска средства,
метал итд. Већина људи не води рачуна о живот-
ној околини, па разбацује смеће свуда редом. То
ме је подстакло да нацртам цртеж на коме ће бити
приказана деца како скупљају смеће у природи и
одлажу га у, за то предвиђене, контејнере. Као што
сређујемо своју собу и двориште, тако би требало
да водимо рачуна и о нашој широј околини. Про-
шле године смо учествовали у акцији "Очистимо
Србију" коју је покренуо Новак Ђоковић. Марљиво
смо сакупљали и најмањи папирић са улице,а наш
Житковац је засијао као да је умивен. Искрено,

нисам се надала награди,мислила сам: "Мој рад
сигурно неће проћи. Поред толиких цртежа баш
мој да прође,не верујем. "Моје мисли одједном је
прекинуо звук телефона који ми је донео срећу. То
је била секретарица Мира. Јавила ми је да идем у
Алексинац да узмем награду. Додела награда није
изгледала обично. Тамо је било много људи,  ро-
дитеља, директора и наш директор. Кад су мене
прозвали,осетила сам неко велико узбуђење и
срце ми је куцало убрзано. Била сам јако поносна
што представљам нашу школу. Надам се да ће
овај мој доживљај подстаћи и друге да се потруде
и да нацртају нешто лепо и да се осећају лепо и
поносно као и ја. И, наравно, чувајмо природу јер
ми смо део ње. Цртајмо и бојама променимо свет
на боље. (На следећој страни можете видети
награђен рад Милице Милојковић)

Милица Милојковић, 6. разред

ББоојјааммаа  ммеењњаамм  ссввеетт

Шта знаш о саобраћају?
Једна од најуспешнијих секција у нашој школи је сабраћајна секција. Наставници који

раде са ученицима у оквиру ове секције су: Зоран Стојановић, Михаела Голубовић и Дејан
Илић, наставници Техничко - иннформатичког образовања. На часовима саобраћајне секције
ученици савладавају правила понашања у саобраћају, као и вожњу бицикла на полигонима
спретности.

Ауто-мото савез Србије ове године по 44. пут за редом организује традиционално так-
мичење ученика основних школа "Шта знаш о саобраћају". Ово такмичење се одржава као
званично такмичење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз подршку
Друштва наставника техничког образовања Србије и Министарства просвете науке и техно-
лошког развоја, Министарства унутрашњих послова, Министарства инфраструктуре, школа
и спонзора.

Иначе ученици наше школе редовно освајају нека од прва три места на општинским и
окружним такмичењима. Тако су и у претходној школској години постигли одличне резултате.

На општинско такмичење су се пласирали :

“Б” (ГРУПА) девојчице”
1. Емилија Момчиловић V1
2. Анђела Урошевић V1 
“Б” (ГРУПА) дечаци
1. Живадиновић Никола VI3
2. Виктор Ђорђевић  V1

“Ц” (ГРУПА) девојчице
1.Сашка Анђелковић VII4
2. Joвана Живковић VI1
“Ц” (ГРУПА) дечаци
1. Maрко Тренкић VIII1
2. Mладен Марковић VII4
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Награђени рад на конкурсу 
“Оплемени се” Милица Милојковић 6. разред

Анђела Костадиновић Миљана Петровић

Милица Тасић Јована Миленковић

Јована Милановић VI1Јелeна Живковић

ЈованаЂокић VI4
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Приредила : Анђела Милетић
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КАКО сМО ЗАВОЛеЛи иНфОРМАТиКУ?
На занимљивим часовима информатике откри-

вамо нове могућности информативних технологија. Уз
креативан приступ настави нашег наставника Милана
Динића заволелеи смо овај предмет и остварили мно-
гобројне запажене резултате. Немања Јоксимовић и
Милош Живковић освојили су прво место на Окружном
такмичењу из информатике и рачунарства 2011/2012.
године (Тесла Инфо Куп 2012.) Ове школске године су
Немања Милошевић и Ненад Рајковић, ученици   раз-
реда, учествовали на Републичком такмичењу Тесла
инфо куп 2012. Четири ученика Анђеле Јанковић (VII 2),
Анђела Крстић (VII2), Душан Савовић (VII3) и Милун
Павић(VII2). Замолили смо наставника да нам нешто
више каже о све популарнијем ONLINE учењу као и о
пројекту "Безбедан интернет".

“ONLINE” Учење
-Идући у корак са модерним тенденцијама у учењу

покренут је сајт који ће омогућити нашим ученицима
приступ све популарнијем ONLINE учењу.Малобројне
су школе у Србији у којима постоји овакав вид учења и
образовно- васпитног рада,док је у свету то вишего-
дишња пракса.Сада и наша школа постаје део модер-
ног начина усвајања знања,што ће умногоме олакшати
процес учења. Секција која омогућава online учење на-
лази се у главном менију сајта,на насловној
страни.Неки од садржаја ове секције су посвећени
учењу путем лекција,а други учењу путем провере
знања на тестовима.Ученици,за сада,имају могућност
да приступе једино садржајима уџбеника Информатике
и рачунарства за пети,шести,седми и осми разред.Ови
уџбеници су у електронском облику. У плану је постав-
љање лекција из других предмета. Већ постоје тестови
за проверу знања из предмета Информатика и рачу-
нарство,а ускоро ће се појавити и електронско издање
тестова за контролне задатке из српског језика за уче-
нике осмог разреда. Сви поменути садржаји већ су до-
ступни, а неки ће бити ускоро доступни у секцијама:
вежбе,тестови и лекције. Да бисте приступили овом си-
стему учења, неопходно је да имате корисничко име и
лозинку која се добија од предметног наставника.На-
дамо се да ће овакав вид учења унапредити,олакшати
и учинити забавним образовни процес ученицима, али
и нама наставницима".

ДАН БеЗБеДНОГ иНТеРНеТА
На часовима информатике је 5.фебруара обеле-

жен Дан безбедног интернета. Ученицима је подељен
пропагандни материјал,а у учионицу је стављен Пра-
вилник о сигурном интернету. Да ли неки од наших уче-
ника учествују у овом пројекту?

- Пројекат Еврпоске комисије"Безбедан интернет"
у Србији воде организације"Save the Children" у са-
радњи са Удружањем професора ивформатике Србије
и компаније "LINK group" из Београда.Пројекат се реа-
лизује уз дозволу и подршку Министарства просвете.

Пројекат, као једну од активности, подразумава ус-
постављање и вођење онлајн платформе за учење на
даљину намењене ученицима виших разреда основних
и нижих разреда средњих школа у Србији, будућим
вршњачким едукаторима на тему безбедног кориш-
ћења интернета и превенције од злоупотреба на интер-
нету. Радом ученика координирају наставници
информатике и рачунарства,чланови Удружења профе-
сора инфпрматике,а ученици едукатори ће имати при-
лику да важне информације о безбедном коришћењу
интернета поделе са својом вршњацима на ,за то пред-
виђеним,часовима информатике и рачунарства.Анга-
жовање ученика на пројекту планирано је у периоду од
децембра 2012. године до априла 2013. године. У
пројекту учествују 144 ученика из 22 средње и основне
школе у Србији. Нашу школу у овом пројекту пред-
ставља 6 ученика из шестог и седмог разреда: Ката-
рина Миладиновић VI1, Љубица Нешић VI1, Милица
Милојковић VI4,Андријана Стојановић VI4, Алекса Ни-
колић VI1,Катарина Миладиновић VII2. Они успешно уз
моје менторство приводе крају овај пројекат.

са професором информатике Миланом 
Динићем разговор водила Даница стошић,VI1

Волим о ин фор м а т и ку
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Човек се често налази у ситуацији да прави
изборе. Нимало лак задатак. Ваља добро про-
мислити, сагледати допадљиву и недопадљиву
страну, па још једном , премерити и пресећи.
Размишљам о изборном предмету и не знам за
који да се одлучим. Морам да видим са оста-
лима из одељења, где ће ићи моја набоља дру-
гарица, остало друштво, ... Морам да питам
претходне генерације какво имају искуство,
шта се ради на часовима, какви су настав-
ници?

И ево ме, суочена са својим избором. На
првом часу међусобно смо се представљали,
тако да поред имена кажемо и неку своју осо-
бину која нас најближе одређује а да почиње
првим словом нашег имена. Одмах сам помис-
лила: „Досадно је. Шта ће ми ово, чему заправо
служи?“ Наставница нам је дала пар уводних
објашњења да је Грађанско васпитање из-
борни предмет, што значи да можемо да би-
рамо између њега и Верске наставе, али да је
такође и обавезан што значи да када смо се за
њега одлучили, у обавези смо да га редовно по-
хађамо, учествујемо у раду, старамо се за
пријатну атмосферу у учионици, затим смо из-
листали сопствена правила понашања на часу
Грађанског за које се подразумева да су донета
како би их се придржавали. 

Дошао је и други час. Уморни смо и нер-
возни. „Сада још и Грађанско...“, помислила
сам, „како сам мрзовољна и поспана“. Ушла је
наставница, али то скоро да нико није ни при-
метио. Очито су сви били уморни и желели да
иду кући. Галама је била несносна. План је био
да бојкотујемо оно што наставница има у
плану да ради са нама, како би је деморали-
сали и како би одустала те нас пустила да
идемо раније. Међутим, наставница је почела
са наставом као да је потпуни мир и ред у
учионици. Сазнала сам да је у петом разреду
програм из овог предмета решавање питања
везаних за активизам у школи. Укратко, уче-
ници требају да буду информисани и уче-
ствују у доношењу одлука о питањима која се
њих тичу, у оној мери која одговара њиховом
узрасту и зрелости.У шестом разреду , такве
ативности преносе се на поље грађанског ак-
тивизма те рад на питањима везаним за ло-
калну заједницу; излиставање проблема
локалне заједнице, одабир оног на коме ће се

радити, учење како се све могу прикупити ин-
формације о проблему којим се бавимо и до-
ношење одлука и мера за које ћемо на крају
проверавати јесу ли у сагласности са Уставом
Републике Србије. План рада за седми разред
је још интересантнији, јер улазимо у сферу на-
учног бављења питањима везаним за власт,
државу и сам појам активног грађанина. У
вези са тим је и питање волонтеризма, када
планирамо и изводимо неку волонтерску ак-
цију у нашем месту. И ево нас већ код осмог
разреда где се озбиљније бавимо правима
деце, ближе упознаемо са Конвенцијом о пра-
вима детета, медијима и заступљености деце у
медијима. 

Трудила сам се свим силама да чујем оно
што је наставница излагала, јер је бука у учо-
ници коју су правили моји школски другови
била страшна и на безброј опомена од стране
наставнице није престајала. То ме је још више
унервозило. Смејали су се и добацивали како
имају право да то чине, како има наставница
ништа не може  јер не постоје недовољне
оцене из изборног предмета и томе слично.
Тада сам се сетила претходног часа на коме
смо сви себи приписивали неке фине и су-
птилне особине, као што су праведност, по-
штење, спретност, љубав, поштовање а да од
њих нисмо испољили ни једну. Прекршили
смо сва права, показали некултуру и ометали
наставни процес... Помислила сам да је само-
контрола једна врло вредна особина коју смо
неким чудом изгубили или нисмо изградили.
Морамо радити на томе убудуће. Одједном сам
схватила на истом примеру због чега постоје
закони.Човек је друштвено биће,али је, такође
често и саможив те се руководи само сопстве-
ним потребама, угрожаваући тиме потребе
других. Закони су равнотежа између личних и
потреба других, како би смо боље живели...

Време пролази, навикавамо се једни на
друге, освешћујемо сопствене и потребе дру-
гих, трагамо за новим сазнањима и лакше кроз
радионице постајемо свесни важности питања
којима се бавимо на часовима Грађанског вас-
питања јер нам помажу да будемо одговор-
нији, свестранији, свеснији себе и других а
само такви бићемо добри и себи и другима.

Андријана стојановић VI4

ЈА И ГрАђАНСКО ВАСПИТАЊе
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Модерно доба
По мојој школи мења се полако сад све,

Мора бити тако јер закон наређује,
На одморима више ван не излазимо ми,

Углавном ради наше безбедности.

Прошле недеље замало ауто девојчицу да покупи,
Све може али живот не може да се купи,

Због тога школски закон из корена мења се,
Само због луде вожње а и живот нам је све.

Држава не поставља полицајце и пешачке пре-
лазе,

Па на равном путу воле и да „нагазе“,
Судбине код људи животе не бирају,

Наше разредне старешине за нас се секирају.

Одговорни су за нас док смо у школи,
Они дођу нам тако као родитељи нови.

Возачи пазите како возите,
Успорите када поред школе пролазите.

Марко Костић VII3

TEA
Има један мали зврк,

од млека му се масти брк.
Маче није,куче није,

али млеко обожава да пије.

Стално се смеје,све по кући вреба
она још не схвата да је мала беба

много воли да се игра
стално јурца као чигра.

"Дар божији"име јој значи
њена мала душа топлотом зрачи.

Њене плаве очи у мраку ко драгуљи сијају
док јој се плави чуперци косе увијају.

Име јој је Теа,тек годину и месец дана има,
а већ се као прави светски шампион савија.

Стварно је енергична и баш ја "страва"
ал' од њене вике понекад нас боли глава.

Обожавам је ипак, јер она је мој мали зврк,
иако ме често упрља њен масни брк.

Без ње би живот био празан 
и без осмеха на лицу,

Зато волим Теу,моју милу сестрицу.

Лука Богдановић VI2

Вук Караџић

Био једном један Вук,
који је волео добар звук.

Записивао је разне песме,
Веселе тужне а у смешне.

Азбуку нам преуредио,
И са њом све победио.

На азбуци хвала ти Вуче,
Што је сва деца зачас науче.

Вук Арсић 4. разред Моравац
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Здравица пролећу

Пролеће стиже,
Све нам је ближе,

Висибабе беле као сан,
То је за њих најлепши дан.

Покрај пута нашег села,
Стабла нису више бела.

Стижу ласте стижу роде,
Зима оде.

Дечија радост и дечија граја,
Чује се са свих страна,

Радосно певају
И уз песму наздрављају.
костић андријана II разред, 

нозрина , II место 
на конкурсу здравица пролећу

Стигло нам јеСтигло нам је
пролећепролеће

Процветао је сваки цвет,
Озеленео је читав свет.

Стигле су нам ласте , донеле пролеће,
Озелени шума, замириса цвеће.

Кад у пролеће и мале бубице полете,
Радује се сваки човек, а и свако мало

дете,
Дугој зими дошао је крај,

Пролеће драдо стигло у наш крај.

Анастасија Милановић l1
Житковац

Пролеће

Четири годишња доба
имамо ми,

За једно пролеће,
Дала бих остала три.

Верујте ми,
Да вам истину кажем

Заиста пролеће волим,
Нећу да вас лажем.

Петра Митић I1 Житковац 

Будимо људи
Да буде човек добар може свако,

И то је врло лако.
Помозимо људима који нису здрави,

Помозимо жутој осушеној трави.

Помозимо деци без родитеља,
Која на улици седе сама,
Помозимо све и свему,

Да у свету не завлада тама.

Поделимо чак и задњу мрвицу хлеба,
То је поштено тако треба,

Помозимо ономе коме помоћ треба нека,
Хајде, будимо људи ту нема препрека.

Помозимо свима не ширимо тугу,
Помозите обавезно и свом најбољем другу.

Помозимо и залијмо цвеће,
Уредимо ливаде и посадимо дрвеће.

Опростимо ономо који неште скриви,
Помозимо коме терба помоћ,

Да срећно свој живот проживи.

Помозимо свима, свачему и свему,
Помозимо свима и учинимо свету спас,

Јер да није било света,
Не би било ни нас.

Будимо људи добри и фини,
Људи који умеју искрено рећи,

Хвала и извини.
Јелена Костић VI2

РРееккллии ссуу ннаамм уу ссттииххуу
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Ја некада
Како време лети! Како да смо јуче били четвртаци, а већ је прошло петнаест година од тада. Завршила сам

медицински факултет и већ сам се запослила као лекар. Док сам студирала стекла сам много пријатеља, али ми
највише недостају они пријатељи, из основне школе и учитељица. То је било најлепше доба из мог детињства.

Сада радим са одраслим људима и трудим се да им помогнем на најбољи могући начин. Моје радно време
је осам сати, а остало слободно време проводим у дружењу са својим садашњим пријатељима и изласцима с
њима.

Веома сам успешна у свом послу и наставићу своју специјализацију лекара у иностранству. Моји родитељи
су веома поносни на мене, и пружају ми сву могућу подршку. Кад год имам слободно време ја дођем у село да
их посетим. То је највећи празник за њих кад сам ја ту. Тада се сви окупимо на породичном ручку, и тада се видим
са својим рођацима и са својим пријатељима из детињства. Све је то лепо, само кратко траје, јер ја морам да се
вратим на свој посао и будем поново одвојена од свих њих. Док сам на послу размишљам о свим дешавањима
код куће, и ммислим о својим најмилијима.

Али шта је ту је, живот је такав и ми морамо даље да наставимо кроз њега.
Милица стошић 4. разред  Прћиловица

Мој најбољи друг из детињства
Савко од нас има доброг друга. Моја друга-

рица  се зове Николина. 
Она живи у Алексинцу са родитељима, а у

моје село долази код баке и деке. Сада долази ви-
кендом ако је слободна, а највише времена про-
водимо заједно на распусту. Кад је била мала
више времена је проводила код баке, јер су јој
мама и тата запошљени. Тада смо по цео дан
биле заједно и лепо смо се играле. Николина је
пети разред и иде у школу „Љупче Николић“. Она
има плаве очи, кратку смеђу косу и средњег је
раста. Веома је раздрагана и воли да се дружи.
Увек је весела и воли да дели, није себична. Не
воли да се свађа и не избацује никог из друштва.
Одлична је ученица и поред школе иде на часове
одбојке. За време распуста идемо заједно у парк,
и спавамо једна код друге. Причамо о томе кад
смо биле мале шта смо све радиле и како смо
биле несташне. Маштамо о томе шта ћемо бити
кад порастемо. Николина воли да се бави спортом, зато је изабрала одбојку. Жели да има дугу косу као ја, али
кад буде лето због врућине она је скрати. Иако има кратку косу изгледа лепо.

Она ми значи много јер се знамо  од детињства. Ја имам много другарица,али Николина има посебно место
у мом срцу и веома ми је драга.

Анђела Младеновић 4 разред Прћиловица

Драга личност мог детињства
У детињству уопзнала сам доста драгих личности. Али сада ћу описати моју маму која ме је родила и цело

моје детињство била уз мене.
Моја мама се зове Љиљана. Има плаву кратку косу и плаве очи. По занимању је домаћица. Има умиљат и

нежан глас. Највећа жеља јој је да ја и мој брат завршимо школу и да је слушамо. Одушевљава се кад добијем
лепу оцену у школи. Вереме проводи са мном и са мојим братом. Воли да се игра са мном и да ми прави друштво.
Ми играмо „човече не љути се“ и остале игре. Код ње ми се допада то што није мрзовољна. Воли да ради и веома
је вредна. До сада сам схватила да има само врлине а то су: доброта, вредност, раздраганост и дружељубивост.
Колико времена има, толико ми посвети.

Моју маму сам описала зато што је волим и зато што је цело детињство провела уз мене. Чува ме и пази.
Мајчинска љубав не може да се  опише. Ја ћи моју маму волети, поштовати и слушати целог живота.

Данијела Петровић 4 разред Прћиловица  
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Пожелела сам
Тог јутра ништа се ново није десило. Још једно сиво јутро над градом. Гледам око

себе безброј аутомобила, трамваја, безброј великих зграда. Гледам у то сивило, у све те
људе који некуда журе и не видим ништа осим свог села и свог родног краја. 

Пожелим то сваке вечери пред спавање и сваког јутра кад се пробудим. Ужелела сам
се мира и тишине, мириса печеног хлеба и старог шпорета, цвркута птица које ме буде
сваког јутра и свежег ваздуха. Не волим овај град, не оссећам се слободно, не припадам
овде. Можда је то због велике жеље за родним крајем. Пожелела сам да се вратим у своје
село и управо то се десило. Моја жеља се остварила. То је био најсрећнији дан у мом жи-
воту, кад су ми родитељи рекли да се враћамо у село које ја толико волим и за којим сам
чезнула све ове године. Имала сам ја и других жеља, али ова ми је била најважнија, ваљда
се зато и остварила.

У мору жеља које имаш мораш изабрати једну и веровати у себе да ћеш успети и
остварити је. Пожелела сам, успела у томе, сада је на реду нека друга жеља.

Андреја Недељковић VI3

Зимски пејзаж 

Гледам око себе, све је бело, бели кров, бело дрво, свако поље, сваки брег.
С врапцима на гранама свако дрво изгледа као новогодишња јелка. Све је

сребрнасто бело. Кровови изгледају као торта премазана шлагом. Крупне пахуље
падају као звезде падалице. Таложе се једна на другу и праве велики бели прекри-
вач великим и широким ливадама. По том прекривачу остају трагови људи и живо-
тиња који прелазе преко њега. По том прекривачу можемо нацртати разне слике
као везове по белом платну. Јутарње сивило и тмурно небо обасја по неки зрачак
стидљивог сунца.

Кад има снега сваки зимски пејзаж је леп на свој начин. Те слике које природа
створи су најлепше. Нажалост ова зима није имала ту лепоту и предивне зимске
чари које снег ствара.

Даница Стефановић 4 разред Прћиловица 
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Одељење учитељице Данијеле 
у часопису "Ђак првак"

Ђачко доба, тачније Ђак првак, издавача
ИГП "Прво слово" доо, је часопис са којим
се у школи дружимо. Поред објављених ли-
ковних и литерарних радова првака из
Моравца, посветио им је и целу страну.
Ова креативна ђачка дружина на челу са
учитељицом Данијелом, озбиљно плива ин-
тернет водама својим сајтом www.danije-
linepametnice.weebly.com, а ово је само још
један доказ да својим вредним радом заслу-
жују пажњу.  

"We wish you a Merry Christmas”
Наставнице енглеског језика Јелена Недељковић и

Емина Лазаревић одржале су огледни час на тему
Christmas тј Божић. Часу су присуствовали педагог
школе Лидија Токић, помоћник директора Зоран
Стојановић и наставнице енглеског језика Миљана
Младеновић и Вања Панов. Наставнице Јелена И
Емина потрудиле су се да своје ђаке обрадују многим
иновацијама, које су се пре свега огледале у кориш-
тењу мултимедијалних садржаја - такозване ,,паметне
табле", интернета и рачунара. По први пут заједно су
на часу била два одељења различитих разреда - II/1 и
III/1 и ученици су имали два предавача. Док су се ђаци
забављали и учили уз звуке популарних божићних пе-
сама "We wish you a Merry Christmas' и "Jingle Bells", на-
ставнице су се трудиле да им различитим
активностима и дидактичким материјалима што више
дочарају дух Божића. Највеће изненађење уследило је
на крају часа када је Деда Мраз поделио поклоне свим
присутнима. Ученици су своје задовољство исказали
највишим оценама којима су оценили труд својих на-
ставница.

епске народне песме о Косовском боју
Огледни и угледни часови одржавају се у нашој школи и представљају пример добре праксе. На тај
начин омогућује се хоризонтално учење наставника у виду размене искустава и проналажења нових
идеја како би настава била што успешнија. Ове године имала сам прилику и част да одржим угледни
час. Тип чса био је утврђивање,а наставна јединица Епске народне песме о Косовском боју. Са уче-
ницима сам осмислила ток часа,поделила им делове песама које су имали да науче.Направили смо
и одговарајуће костиме којима смо дочарали једно давно прошло време. На табли су били залеп-
љени цртежи куле кнеза Лазара и Косовке де-
војке, коју су ученици нацртали по угледу на
истоимену слику Уроша Предића. Рецитацију смо
прпоратили духовним песмама тако да је цео час
изгледао као једна поетска слика о Косовском
боју. Остварили смо корелацију између епских
народних песама,музичке и ликовне уметности.
На часу је владала посебно свечана атмосфера
јер смо имали уважене госте,директора и педа-
гога школе и моје колегинице Данијелу Милчић и
Љиљану Богдановић. Најважније од свега је то
што су ученици били веома задовољни и поже-
лели више оваквих часова. 
Бранка Виденовић, професор српског језика Цртеж Луке Богдановића VI1
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ЗАРАЗНА ЖУТИЦА (ХЕПАТИТИС А)

Заразна жутица је озбиљно обољење јетре. Јетра је орган који обавља више од 500 важних за-
датака у организму. Ако се ово обољење не схвати озбиљно, може доћи до значајнијег оштећења
јетре.

Шта је узрок обољења? : Заразну жутицу изазива вирус. Вирус страда ако се третира дезин-
фекционим средствима или држи на температури од 85  °Ц током једног минута, што значи да тер-
мички обрађена храна не може да изазове ово обољење. 

Како се можете заразити? : Заражавање овим вирусом најчешће настаје у следећим условима:
Блиски контакт са оболелом особом или површинама на којима има вируса; Уношење хране или
воде у којој се налазе вируси (загађена од стране заражене особе); Сексуални контакт са оболелом
особом.

Како можете спречити да се заразите или да заразите друге?: Веома једноставно! Заразна жу-
тица је класична болест прљавих руку, па је довољна заштита од овог обољења редовно прање
руку пре и после јела, пре и после употребе тоалета, након блиског контакта са оболелим, пре до-
диривања животних намирница, пре припремања јела, пре и после замене пелена деци и слично.
Најбоље је испред тоалета имати дозер са дезинфекционим средством и након сваког изласка из
тоалета дезинфиковати руке, то је најбоља гаранција да се болест неће ширити. Оболели не смеју
припремати храну за друге.
Ко може да вас зарази: Од заражавања до првих тегоба прође од 15 до 50 дана, просечно 30 дана.
Вирус је веома отпоран у спољној средини, што омогућује лако и брзо ширење болести. Оболели
могу да пренесу обољење другима од 7 до 15 дана пре појаве првих тегоба, и од 7 до 15 дана након
тога. 

Како можете претпоставити да имате заразну жутицу?: Типични симптоми обољења су: пови-
шена температура; умор; губитак апетита; мучнина; повраћање; болови у пределу желуца, јетре и
стомаку; потамњивање мокраће; пролив; жутило беоњача, слузокожа и коже (много ређе код деце
испод 14 година). Многи оболели немају скоро никакве симптоме.

Како можете бити сигурни да имате заразну жутицу?: Сигурна потврда обољења добија се ис-
кључиво након лабораторијског прегледа крви (повишен ниво IgM антитела на вирус хепатитиса
А). Повишене су и трансаминазе, нарочито АЛТ, што није строго специфично за заразну жутицу.

Како се лечи заразна жутица?: Нема посебних лекова за ово обољење. Препоручује се строго
мировање у лежећем положају (само уз краткотрајно кретање по соби), јер тада јетра добија 40%
више крви него приликом седења или стајања, што је јако важно због обнављања вирусом оштеће-
ног јетриног ткива. Оболели мора да лежи најмање до краја жуте пребојености беоњача, слузокожа
и коже, или и знатно дуже ако инфектолог утврди тежу форму болести.

У почетку болести, док оболели нема апетит и има стомачне тегобе, препоручује се узимање
бар литар течности дневно у виду супе од поврћа, обраног млека, јогурта, воћних сокова и компота.
Кад се врати апетит, даје се калорична исхрана са доста протеина и угљених хидрата (посни сир,
посно кувано месо, риба, хлеб, поврће и воће), мада се у новије време више не забрањују ни мас-
ноће, у количини која не изазива тегобе код оболелог (нпр. пролив). Треба избацити алкохол, га-
зирана пића и јаке зачине и заборавити на тешко физичко оптерећење.

Др мед. Родољуб Живадиновић
Шеф Одсека за епидемиологију ЗЦ Алексинац

болест прљавих руку
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Спортске активности ученика

иЗАБРАНи сПОРТ
На почетку школске године ученици су

изабрали спортове према њиховим способно-
стима и склоностима. И ове године дечаци су
одабрали фудбал,а девојчице одбојку.Њихова
активност се реализује у настави изборног
спорта за који је предвиђен један час не-
дељно.Додатни образовно-васпитни рад се
организује за ученике који у физичком васпи-
тању показују посебне склоности и интересо-
вања као као и жељу да у овој области
развијају своје стваралачке способности.Ин-
тересовање ученика је велико.Деца се све
више интересују  за друге базичне спортове. 

сПОРТсКА ТАКМичењА
Интегралну компоненту процеса физичког

васпитања чине спортска такмичења.На њима
ученици проверавају резултате свога рада и
своје способности.Трудимо се да остваримо
такве услове да спортска такмичења буду до-
ступна свим ученицима.У том циљу смо се по-
себно активирали од 21.марта 2013.са
организацијом школских такмичења у оквиру

Дана школе које трају до 26.априла 2013.
године. Наиме, у свим одељењима од петог до
осмог разреда договорена је организација
спортских такмичења у одбојци,фудбалу и ко-
шарци.Ученици традиционално  масовно уче-
ствују у  фудбалу и одбојци,али нас радује и
чињеница да се велики број ученика укључио
у школско такмичење у кошарци.

иНТеРесОВАње ЗА ГиМНАсТиКУ
Велико је интересовање за гимнастику и

максимално ћемо се ангажовати да и ово так-
мичење заживи. Једини проблем представ-
љају нам термини одржавања такмичења јер
водимо рачуна да не ометамо редовну на-
ставу и остале активности.На овим такмиче-
њима учествује велики број ученика  кроз
активно учествовање,посматрање и навијање,
тако да у току једног дана на овим такмиче-
њима продефилује неколико стотина ученика.

Председник актива наставника физичког
васпитања Рајковић Братислав

нашанаша фискултурна салафискултурна сала



АПРИЛ 2013.   страна    25

Зашто је важна физичка активност?
Наши вршњаци највише времена проводе за

компјутером или испред телевизора уз обавезно кон-
зумирање разних грицкалица и кока-коле, што, наравно,није ни
добро, ни здаво. Све мање се баве неким физичким активно-
стима,а управо физичка активност је веома важна у спреча-
вању многих болести,у смањењу телесне тежине и у
одржавању добре кондиције. Оваква активност не годи само
физичком,већ и менталном здрављу,појачавајући осећај задо-
вољства собом. Редовна физичка активност у комбинацији са
здравом исхраном најбоље је што можемо учинити за наш ор-
ганизам. Зато изађимо у шетњу бар сат времена дневно,ужи-
вајмо у лепоти природе и помслимо како свом организму на тај
начин поклањамо највреднији поклон. Бавимо се неким спортом
према коме имамо наклоности јер то је још један начин како да
чувамо своје здравље јер "у здравом телу је здрав дух".

Милош Цветковић VI1

Како једеш, тако мислиш, 
како мислиш, тако живиш

Правилан и здрав начин исхране постао је један од
најважнијих проблема савременог човека.Човеково
здравље,креативност,ефикасност и расположење директно
су условљени начином исхране.Правилна и здрава исхрана
помаже нам да се заштитимо од многобројних  физичких и
психичких болести.Постоје многобројни савети како да се
правилно хранимо, али најбоље је јести што једноставније,
не мешати намирнице различитог састава(нпр.угљене хид-
рате са беланчевинама) Такође треба јести у умереним ко-
личинама,не пребрзо и халапљиво водећи притом рачуна да
храна није превише хладна ,врућа и презачињена. Није сваки
организам исти и не захтева исти однос храњивих
материја,па је неопходно тзв."ослушкивање"организма, са-
радња са њим и поштовање његових потреба.Веома је важно
да се придржавамо одговарајућег времана за оброк и да не узимамо храну неконтролисано.
Воће и поврће су намирнице које највише треба да уносимо у организам и наравно што више
течности.У потпуно некорисне,па чак и штетне по здравље спадају намирнице које ми млади
најчешће употребљавамо,а то су: газирани сокови, чипс, смоки, слаткиши. Све је то укусно и
примамљиво,али морамо знати да није здраво,поготово ако то свакодневно уносимо у орга-
низам.Проблем је и брза храна којом замењујемо кувана,квалитетна јела од поврћа.Гојазност
на тај начин постаје све већи проблем међу млађом популацијом,децом,зато је потребно да
се о овом проблему чешће говори и да се младима скрене пажња на здраве животне навике

Милена Пешић VI3
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У петак, 12. априла 2013. год. у ОШ
„Вук Караџић“ из Житковца, школски тим
ФООО „Друга шанса“, организовао је ма-
нифестацију Отворена врата.

Тог дана, сви полазници „Друге
шансе“ и сви заинтересовани грађани
имали су прилику да се уз пријатно дру-
жење у ведрој атмосфери и срдачно го-
стопримство, упознају са наставницима
школског тима, предметима и модулима
у оквиру којих је организована настава и
да пратећи презентацију сазнају битне
информације о овом пројекту и начину реализације у нашој школи.

Дан Отворених врата, својим присуством су подржали и неки од локалних партнера овог
пројекта: запослени у Општини Алексинац, Алт каналу, што је додатно забележено будним
оком радника фотографске радње „Аритоновић“.

Дружење је протекло у размени лепих информација, пријатном амбијенту, лепом послу-
жењу и у последњој фази навијању за фаворите на фудбалској утакмици коју су одиграли по-
лазници „Друге шансе“ са својим тимом кога чине њихови пријатељи и они сами. 

Ова манифестација била је благовремено најављена огласима по насељу и гостовањем
чланова школског тима и полазнка „Друге шансе“ Миљане Младеновић наставнице Енглеског
језика, Снежане Станојевић наставнице Одговорног живљења у грађанском друштву, Бранке
Станковић и Зазе Костић, полазница трећег циклуса у Јутарњем програму Алт канала у среду
10.априла 2013. године.
снежана станојевић дипл. психолог

Врата отВорена за сВе 

Снежана Станојевић и Миљана Младеновић,
гостовање на Алт телевизији

полазници “Друге шанце” са предавачима Влада Јовић професор историје
у “Другој шанси”



АПРИЛ 2013.   страна    27

Панонско море
У раним јутрањим часовима 8. октобра

аутобусима Ниш-експреса из Житковца кренули
смо према Фрушкој гори. Када смо стигли на
Српску Свету гору посетили смо манастире Ново
Хопово и Крушедол где нам је укратко представ-
љена историја манастира. Када смо завршили
посету и обилазак, наставили смо пут према
Сремским Карловцима, посетили смо замениту
Карловачку гимназију и Саборну цркву. После
обиласка смо неких сат времена уживали у лепо-
тама града.Око 14 часова наставили смо свој пут
према Новом Саду и хотелу Војводина. У Нови
Сад стигли смо око 18 часова  и сместили се у хо-
телске собе. После тога отишли смо у ресторан
где нам је била послужена вечера. По завршетку
вечере у мањим групама кренули смо у обилазак
центра града и околине. Следећег дана одмах
после доручка кренули смо према Суботици где
смо посетилиГрадску кућу и обишли центар града
уз пратњу водича. Након обилсака кренули смо
према Палићу, зауставили смо се на неких сат
времена да би ручали у ресторану Бисер Војво-

дине, а по завршетку ручка посетили смо ЗОО-врт
и проводили се поред Палићког језера. Уследио је
повратак у хотел на вечеру а након вечере забав-
љали смо се у хотелској дискотеци до касно у ноћ.
Трећег дана посетили смо Петроварадинску
тврђаву и замените делове Новог Сада цело пре
подне а одмах после ручка тј. око 14 часова кре-
нули смо према Житковцу. У Житковац стигли смо
око 9 часова , а наша екскурзија била је приве-
дена крају.

Урош Милошевић 8. разред

У срцУ шУмадије
Са осмехом на лицу напустили смо Житко-

вац. Кренули смо на екскурзију. Атмосфера у
аутобусу је била одлична. Прва станица на поду-
жем списку била је мотел"Стари храст". Тамо смо
мало прошетали појели по који сладолед и вратили
се у аутобус. Најзад смо стигли у Крагујевац. Посе-
тили смо Музеј" 21. октобар" и уписали се у књигу ути-
сака. Споменик је подигнут у спомен на жртве
стрељања 21.октобра 1941.године. Аутобусом смо
пролазили кроз спомен-парк Шумарице и посматрали
споменике подигнуте у знак сећања на невине жртве
тог страшног рата. Некима од нас туга се слила и у ис-
крену сузу. Кренули смо према Тополи. Одмах смо се
сетили песме Добрице Ерића "Вашар у Тополи". Про-
лазили смо кроз стварно живописан предео. У Тополи
смо посетили Карађорђев конак и Карађорђеву цркву.
У Конаку смо видели и чувени Карађорђев топ Абер-
дар, који је лежао на огради црквене порте уз саму
цркву Светог Ђорђа,а остао је очуван иако је тако дуго
био на се налази у застакљеном трему Конака, а на
њему је натпис који потврђује да је изливен у Бео-
граду 1812. године. Од десне ушке топа је начињена
круна којом је 1904. године,по ступању на престо,кру-
нисан краљ Петар 1. Карађорђевић. На врху Опленца
обишли смо цркву Светог Ђорђа.Грађена је као храм
и маузолеј породице Карађорђевића. Били смо оду-
шевљени прелепим мозаицима који представљају

фреске 60 српских манастира. Запамтила сам неве-
роватан податак да је у те мозаике уграђено око 40
милиона стаклених коцкица. Након Опленца кренули
смо према Буковичкој Бањи. Песма се орила у ауто-
бусу,сви смо били весели. У Буковичкој Бањи лепо
смо се одморили и изиграли у парку,купили сувенире
и кренулуи кућама. Прелепо смо се осећали па су се
сви наши утисци свели на једну реч"Вау". Уморни смо
се вратили кућама,али наравно,с осмехом на лицу.
Сада једва чекамо овогодишњу екскурзију.Обићи
ћемо Неготин,Кладово и хидроелектрану "Ђердап" и
сигурна сам да ће нам бити исто тако лепо.

Милица Цветковић, 6.разред

Н А Ш А   Е К С К У Р З И Ј А

Спомен парк „Крагујевачки октобар” - Шумарице, Крагујевац

Н о в и с а д



З а  Д а н  ш к о л е  с п р е м а м о  и  м а л у  п р е д с т а в у  
“ О  о б р а ћ е њ у  ц а р а  К о н с т а н т и н а  у  х р и ш ћ а н с т в о ”

ученици у костимима за представу

У сусрет Дану школе
И ове године поводом Дана школе 26. априла одржаће се приредба. Школа прославља 102 године
постојања. Пригодан  програм припремају ученици уз помоћ наставника Драгише Дачића, наставнице

Љиљане Богдановић,Бранке Виденовић и наставника верске наставе Младена Маринковића.

Слађана Марковић V4 Aнђела Цветановић  
1. разред Моравац

Наталија Делчев
4. разред Житковац
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