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Оно све што знате о нама...

Јосиф Панчић је рођен 17.априла 1814. године у селу Угрину, 
малом месту између Ријеке и Сења, испод Велебита. Мајка му се 
звала Маргарита, а отац Павле.

Школовао  се у Госпићу, Ријеци, Загребу, и најзад, на Медицин
ском факултету  у Пешти одбранио је докторску дисертацију из 
ботанике. 

Службујући као лекар и васпитач у неколико места Аустроугар
ске, у Бечу упознаје Вука Караџића. На његов наговор 1846. године, 
у својој 32. години, долази у Србију, где почиње да живи и ради све 
до краја живота.

У Србији је провео најлепше 42 године живота. 
Умро је 25.фебруара 1888. године.

Првих деценија 20. века, старо насеље Чукарица 
постаје тесно за све већи прилив нових становника, а 
Баново брдо, место које се простирало од Михајловца до 
Жаркова, насељавају придошли радници, службеници, 
занатлије, кафеџије, кочијаши, обалски радници... 

Како је тај придошли свет био богат децом,  јавља се 
потреба за градњом једне нове школе, поред већ две које 
су биле у Радничкој улици.  И тако је првог новембра 
1936. године, на захтев београдске општине, освештан 
камен темељац нове школске зграде на Бановом брду. 
Зграда је завршена и почела са радом већ следеће, 1937. 
године. 

Зграду школе пројектовао је архитекта Рајко Татић, 
познати српски архитекта из прве половине 20. века, 
који је, између осталог,  пројектовао и зграду Главне 
поште, затим  зграду Универзитетске библиотеке 
Светозар Марковић, комлекс Старог сајмишта,
зграду РТС у Абадаревој улици, Летњу позорницу у 
Топчидеру, зграду Осме београдске гимназије и др... 

Зграда школе подигнута је у улици Надежде Пет
ровић, на најлепшем  делу Бановог брда... окренута 
ка старом Београду и Бежанијској коси, заштићена 
шумом Кошутњака и усмерена  погледом ка Ади...

Име је добила Матија Бан, по Дубровчанину, 
дипломати и књижевнику, који је живео и умро у Србији, Београду...  на свом  имању које се по њему и 
данас назива Баново брдо...

Те, 1937. године, у Холивуду  је одржана премијера филма 
Волта Дизнија Снежанаиседампатуљака, основана је Музичка 
академија у Београду и Осма београдска гимназија, изграђена  је 
Државна штампарија БИГЗ, али и Голденгејт у Сан Франциску, 
рођен је наш лингвиста Иван Клајн, српски писац Милован 
Данојлић, америчка глумица Џејн Фонда  и глумци Џек Никлсон 
и Дастин Хофман, али и  југословенски фудбалер Драгослав 
Шекуларац...  и, нажалост, умрли француски композитор Морис 
Равел, амерички  Џорџ Гершвин, француски историчар и педагог  
Пјер де Кубертен и амерички мултимилионер Џон Рокфелер...

...ЗАМИСЛИ КАДА ТИ И 
ЈА БУДЕМО У СТАРАЧКОМ 
ДОМУ, НЕКА ДВА КУЛОВА, 
ПАРИЖАНИНА, НЕГДЕ У СВЕТУ 
ПЉУЦКАЈУ У ДАЉ И КАЖУ: 

„ТРЕБА ИЋИ У БЕОГРАД, НА 
БАНОВО БРДО. ТО ЈЕ ПРАВА 
СТВАР”!

КАКО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО...
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Било је то само годину дана после изградње зграде 
Народне скупштине и годину дана пре изградње Палате 
Албанија, десет година пре оснивања Канскогфестивала и 
настанка Београдскогдрамског и Југословенскогдрамског
позоришта, односно тринаест година пре оснивања 
Берлинског филмског фестивала, двадесет година пре 
стварања Атељеа212  и БИТЕФа...  тридесет пет година пре 
оснивања  београдског ФЕСТа...  Да, да... тринаест година 
пре изградње аутопута Братсво и јединство и двадесет 
година пре изградње Сиднејске опере, али и двадесет пет 
година пре изградње  Хотела Славија, тридесет година пре 
изградње пруге Београд–Бар и тридесет пет година пре 
завршетка моста Газела...

Једанаест учитеља, на челу са првим 
управитељем школе Живадином Мит ро
вићем, радило је са 566 ученика, који су 
били распоређени у 11 одељења од 1. до 4. 
разреда... Захваљујући одличним условима 
рада и веома способном кадру, школа је 
одмах почела да постиже одличне резултате 
и да се намеће просветном свету ондашњег 
Београда.

Нажалост, убрзо су наступила  тешка времена за 
наш народ...  дошла је окупација и Други светски рат. 
Школа прелази у руке Немаца и један део зграде бива 
порушен у бомбардовању Београда. Али, на срећу, са 
ослобођењем и школа се обнавља и једно време ради  
под називом Школа бр. 28... 

Већ 1951. г. од четвороразредне школе постаје 
осмољетка, а наредне године добија ново име 
Осмогодишња школа Јосиф Панчић... Име, које и 
данас, с поносом  носи.

Уследиле су  године градње и развоја. 
Ширило се Баново брдо, а ширила се и 
наша школа. Након исељавања гимназије, 
1957. г. услови рада су се побољшали, 
мада се и даље радило у четири смене због 
великог броја ђака. Остало је забележено 
да је школа у школској 1960/61. години 
имала 1438 ученика... Jавља се потреба за 
проширењем, и  школа добија још један 
спрат  и свечану салу.

Иако су црно-беле, увек су најлепше слике 
детињства и младости...

Још... ако су зачињене другарством и љубављу, онда...

Интересантно, осам година пре стварања УН и двадесет година пре настанка ЕУ...
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Животе крени, па све промени...
Од 1971. године, уводи се и нови предмет, 

тј. други страни језик – француски. Предмет 
који ће, са већ постојећим енглеским је зи ком, 
постати  још један корак ка осавре ме њавању 
школе и приближавању наших ђака свету.

У школи ради велики број секција и ван
наставних активности. Ређају се награде, 
похвале, признања... Савет школе, после 
ду го  годишње сарадње са Домом здравља 
ДрСимоМилошевић, 1976. године,  доноси 
одлу    ку о увођењу стоматолошке службе.

С времена на време, постајемо гости ђацима и 
колегама из суседних школа, па једно време у оквиру 
наше школе раде и ученици и наставници школе Ми
лојеПавловић, ФилипКљајићФића и ЂорђеКрстић, а 
1984. г. од истурених одељења школе конституисана је 
ОШ  АцаМилосављевић у Рушњу.

Мојашколајевеликидомзасвудецу
којажелезнањеилеповаспитање...

Александар Митић

Љубавјецарство,гдетаманепостоји…
Тара Колонић

Већ смо рекли да се ређају признања, па тако стиже и једно посебно. Наиме, поводом прославе 
50годишњице школе, 1987. године, Председништво СФРЈ одликује школу орденом заслуга за 
народ са сребрном звездом... Али, ту нисмо стали... из године у годину, трудили смо  се да будемо 
пред  водница знања и мерило квалитета наше средине,  а и шире. У оквиру  манифестације Радост
Европе били смо домаћини деци из Португалије, Јапана, Грчке, Румуније, Норвешке... Наши  ђаци 
и наставници одлазе у Париз, Стразбур, Њујорк... Грчку... Хрватску...  

У име Светскееколошкеорганизацијешколу посећује и принцеза Јелисавета Карађорђевић. 
Тих година школа постаје симбол квалитета и добре наставе... име које се изговара са уважавањем 

и поштовањем.
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Крозпесмузахвалипријатељусвом...
Драгутин Ђорђевић

Нисте ви мени уопште дужни, били
стемидивнипријатељи.Будитетако
ипремадругимадобри!    

 Kалина Павловић

Крај 20. века... Сви велики догађаји, битне 
су чињенице за историју, а мали догађаји  
суштина су наших живота. Често се ти вели
ки догађаји преклапају са овим малим, тако 
је било и тада. Дошле су промене, промени
ли смо се и ми. Веровали смо у промене, 
веровали смо у то да ће живот променити 
све... 

Свака следећа школска година доносила је 
нешто ново: нов садржај, нове облике сарадње, 
новестаре предмете. Тако смо 2001. добили 
два нова предмета: Грађанско васпитање и 
Верску наставу. 

Како никада нисмо били просечна школа, 
тако и наставници тих предмета нису били 
просечни... били су то млади и тален то вани 
људи, неки од њих и наши бивши ученици.

Покушали смо, али просто је немогуће. 
Наиме, покушали смо да израчунамо колико 
је ђака и наставника прошло кроз учионице 
и ходнике наше школе за ових осамдесет и 
четири године... сто хиљада, сто двадесет 
хиљада... Читав један град као што је Сме
дерево, Ваљево, Зрењанин или Краљево... 

Многи од њих постали су значајни чла
нови наше заједнице – при знати лекари, про
фесори, правници, економисти, уметници, 
архитекте, спортисти, новинари, глумци... 
али и рачу новође, пекари, трговци, обућари, 
занатлије, медицинске сестре, кувари...

Годишњице су прилика када је дозвољено бити и нескроман...
Потврде да смо на правом путу стижу свакодневно од бивших ђака...

Поносни смо и на наше ђаке и на наше наставнике.
Све ово на шта смо вас досад подсетили, на све смо поносни... На нешто више на нешто мање... 

али све смо то ми. Ипак, постоји нешто на што смо посебно поносни, а то је чињеница да многи 
наши ђаци  постају наше колеге, као и да деца наших колега јесу или су били ђаци наше школе... 

Тако се чува традиција и гради будућност нашег Панчића!
СРЕЋАН НАМ ДАН ШКОЛЕ!
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СМИСАО ЖИВОТА 
Живот је једна дивна ствар, која је, заправо,  
божји дар.
Сви се питамо шта је смисао живота,
и тим питањем се губи сва животна лепота.
Док ми тако у питању седимо тмурна лица,
поред нас пролети птица,
поред нас се рађају деца,
И, баш, у том тренутку негде у свету наука 
цвета.
Док смо љути, мржња не седи само код нас,
она прелази и на вас,
 и онда нам се чини да свет само одједном 
стане...
кад мржња само тако одједном бане...
Али кад се умијеш 
и седнеш на столицу ведра лица,
сетиш се да је пролетела птица,
и да у свету постоје много веће невоље од твоје,
од смрти до бескраја...
Смисао живота је да свет буде лепота!

Милица Младеновић,  4-4

Срећајепопутпалатеизбајкекојучувајузмајеви.Морамосеборитикакобисмојеосвојили...
Александар Дима

МОЈА ШКОЛА
Кад у школу идем,
сва треперим,
да своје знање
измерим.
Али више од тога
волим 2-2.
То мора да се зна.
Када одмор крене,
сви воде и мене.
Брину о мени,
свако у својој смени.
Пертлу да ми вежу,
њима није тешко,
а ја их наградим
једним смешком.
Све то наша учитељица Рада
будно прати…
Волела бих да ми се то 
никад не ускрати.

Марта Николић, 2-2

ШКОЛА
Кажу деца,
школу воле.
А ја у животу нисам чула,
ни за шта горе од школе.
Кажу да је средња гора,
због латинског.
Верујем, јер ја већ лупам главу
око енглеског и француског.
Матиша ми је више доста,
од пирамида и призми
скаче ми се с моста.
И кад ме наставница Славица
прозове пред таблу,
трудим се да од себе
не направим будалу.
Па ми каже:
Причај, Марта,
о бодљокошцима,
птицама, сисарима
и главоношцима.
А ја не знам. И онда ћутим.
Ја ћутим. Она ћути. 
И онда се љути.
А најгоре ми је
кад на српски дођем,
после пет часова,
само да бих слушала о томе:
Какво је дивно одељење осмо два.
И... даље ми није јасно:
Шта сам  коме скривила,
или шта је моја мајка мислила
кад ме је овде послала!
Али поука ове кратке песме јесте
да се у школу без знања ићи не 
сме.

Марта Секулић, 8-4

ЉУБАВ
Љубав није илузија,          
немој да се плашиш,
то је сила што кроз лед 
пробија.
Да ли си успео да ме 
схватиш?

Љубав је ватра што се 
распламсава у нашим 
срцима,
то је жар који нас јако 
опече.
Али у реду је бити 
тужан у тешким 
тренуцима,
кад нас љубавна стрела 
погоди и онда нам се 
плаче.

Тада ми туга 
преплавило тело ,
па немам повод за 
весеље и срећу.
Али онда устанем 
снажно и смело
и кажем себи да никад 
одустати нећу. 

Љубав је царство,
где тама не постоји.
Оно је богатство,
које свима нама живот 
кроји.

Тара Колонић 

Свиправиживотисулепиитешки... 
Иво Андрић

Хелена Ђуровић, 2-5

Доротеа Лазовић, 2-1
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Најлепша мама на свету? Моја МАМА... и ТАТА! 

МАМА
Мама је нежна, али јака
И то зна мама свака.
Мама би и свој живот дала 
да ти не би пала.
Само да знаш:
Мама је све... и никада
не би оставила те!
Била она млада ил стара,
немој да те изглед вара.
Мама увек чува, увек брани
и своју децу мама хани.
И кад дођу тешки дани,
па те несрећа прати,
ту је мама да ти осмех на лице 
врат.
Вредница је она права,
иако је некад боли глава.
Препреке за њу не постоје,
да оствари жеље твоје...
Кажем ти: 
Чаробница права, то је...

Теодора Петрешевић, 4-4

МОЈА МАМА
Моја мама се зове Биљана,
она воли мирис љиљана.
Добра и нежна је према мени,
она воли сладолед Лени.
Лепо се облачи и увек се 
смеје,
својом добротом она нас 
греје.
Главна је у кући и заводи ред,
увек се љути када направим 
неред.
Воли да се дружи и воли да 
помаже,
у нашем дворишту гаји руже.
Она је један прелепи цвет,
Она је мене донела на свет.

Уна Глишић, 5-3

ТАТА
Ко ме то буди...   
– Тата!
Отвара врата, долази с 
посла...
– Тата!
Вози нас свуда...
 – Тата!
Прави се важан...
– Тата!
За све се он пита...
– Тата!
И све маму пита...
– Тата!
Шах би да играм...
– Наравно, тата!
Ранац ми носи...
– Тата!
И како време одмиче тако,
Тату ја стижем у висину 
полако.
Тате, ко тате, воле их деца.
Добри и љути,
С брадом или не,
Битно је само да нас воле
Као и маме, еј, свете,
То ће вам рећи свако дете!

Никола Лазић, 2-2

Када си болестан... 
–  Тата!
Када се играш...
–  Тата!
Када ти треба помоћ...
–  Тата!
Када си гладан...
–  Тата!
Када идеш напоље...
–  Тата!
Када радиш домаћи...
–  Тата!
Када се мазиш...
–  Тата!
Тата!
Када се плашиш...

–  Тата!
Када возиш ролере...
–  Тата!
Када имаш жељу...
–  Тата!
У целом свету,
на свим странама,
прича се често  о 
татама.
Тате су важне да нас 
створе,
да нас поштују, негују 
и воле.
Теодора Вуковић, 2-2

 

Када сева...
– Тата!
Кад те неко јури...
– Тата!
Кад си гладан...
– Тата!
Кад не можеш...
– Тата!
Кад нешто не знаш...
– Тата!
Кад се пењеш...
– Тата!
Кад силазиш...
– Тата!
Кад спаваш...
– Тата!
Кад се будиш...
– Тата!

Кад не знаш шта 
хоћеш...
– Тата! У целом свету,
На свим странама,
Реч је углавном о 
татама.
Кад сам се родио,
После пола сата,
По мене је дошао тата.
Он зна шта ми годи,
Он ме подиже,
Он ме свуда води.
Сви што по свету 
трче и лете,
Неког су доброг тате 
дете.

Огњен Ђоковић, 2-2

Дамјан Обућина, 1-6

Јања Нешић, 2-1

Катарина Митић, 5-6

Петра Петковић, 4-5

ТАТА

ТАТА
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МИЛОШ И СОВА
Милош има сову Марка. Милан је дошао у посету и Милош је 
показао сову. Милан је био изненађен. Милош и Милан су другарима 
у школи причали о сови. Када се Милош вратио кући, сова је 
спавала. Тихо је отишао у своју собу. Сова Марко се заљубио у 
сову Марину. Марина је родила две бебе... Они се зову Милисав и 
Милисавка. Живели су сви срећно до краја живота. 

                                                          Лазар Станијев, 1-3

       ПУТ ОКО СВЕТА
Ићи ћу са тобом  или без тебе.
Шетаћу док не паднем.
Ићи ћу у Русију, Шпанију, Кину...
Ићи ћу са тобом или без тебе.
Ићи ћу на Јужни пол код пингвина. 
Ићи ћу у мора дубока код сто китова.
Ићи ћу на Севрни пол код  Деда Мраза,
да поклоне достављам.
Ићи ћу у Шкотску, Италију, Грчку...
Шетаћу док не паднем.
Ићи ћу и у Египат да видим пирамиде.
Ићи ћу свуда где ми се иде.

                        Петра Баловић 2-4

МАМА
Путовала бих и годуну дана,
али не бих нашла добру жену
као што је моја мама.
Она је биће позитивно,
умиљато и дивно.
Али кад се оцене лоше нађу,
ту је и време за свађу.
Савет нађе јер искуства има,
зато је увек вредан,
да се подели са свима.
Увек помогне свима,
оваква је мајка,
коју би свако хтео да има.

Сара Јочић, 4-6

УЧИТЕЉИЦА
Моја учитељица нашом учиионицом влада...
И уме да нас насмеје као нико до сада.
Има српљења за све нас,
чак и кад на часу вичемо на сав глас...
Она је за мене као лице из бајке,
али таква, да речи не могу описати шта је...
Научила нас је много и то је сигурно...
А то је само један од разлога да је увек памтимо...

                                                       Сара Јочић, 4-6
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занимљивости
О старим Римљанима... За њих је време био релативан појам, с 

обзиром на то да су многи Римљани зависили од сунчеве светлости. 
Римски сат је могао да траје 75 минута током  лета и 44 минута зими. 

Наиме, 12 дневних сати почињало је у зору, а 12 ноћних након заласка 
сунца. У различитим годишњим добима дужина сата се мењала, па су 
многи Римљани били толерантни када је у питању била тачност.

Стари Римљани су процењивали људе по изгледу – тачније по боји одеће. 
Све нијансе смеђе, жуте, сиве и црне сматрале су се знаковима сиромаштва. 
С друге стране, црвена, љубичаста и  зелена настале су помоћу вештачких 
боја које су довезене издалека, и биле су веома скупе. Због тога су биле 
један од знакова богатства.

О Кини... Највећем 
броју становника Кине 
хоби је сакупљање по
штанских маркица. У 
Кини је откривен сла
долед, а прича се да је рецепт за ову по сла   стицу са собом 
у Европу донео Марко Поло. Нај  старији комад папира у 
свету је пронађен у Кини и датира од другог или првог 
века пре Хри ста. Тај папир је био толико издржљив да се 
поне кад користио за одећу, па чак и за лако наоружање. 
У древној Кини, веровали су да огледала могу да заштите 
своје власнике од зла, тако што чине скривене духове 
видљивим и откривају тајне које крије будућност.

О животињама... Пандама није потребно 
посебно место за спавање, кад им се приспава 
оне једноставно легну где се затекну. Напад орла 
може бити два пута јачи од пуцња из пушке. Ноге 
тигра су толико јаке да могу да остану у стојећем 
положају и кад умру. Зец има панорамски вид 
од 360 степени, што му омогућава да угледа 
предаторе који наилазе из свих смерова. Пилићи 
разговарају међусобно и са мајком и пре него што 
се изглегу – куцкајући кљуном о љуску. Јапански 
мајмун макаки воли да се грудва, па из забаве 
прави грудве од снега.

Комарци имају омиљену боју – плаву,  коју примете 
дупло боље од било које друге. Уколико желите да 
ваша златна рибица остане исте боје – морате јој обез
бедити довољно светла, у супротном ће избледети.                                                                                                                             
Велике корњаче са Галапагоса могу да живе годину дана 
без хране, али  зато морају да спавају сваког дана и по 16 
сати. Сви поларни медведи су леворуки. 

Док спавају, видре се држе за руке. Једине птице које 
могу да лете у назад су – колибри.  Жирафе имају црно
плави  језик. Лептири не могу да виде све боје, него 
препознају само црвену, зелену и жуту, док укус своје 
хране распознају ногама. Шишмиши – једини сисари 
који могу да лете и када изађу из пећине увек скрену 
лево.

Дуња Јовановић, 2-4

Стефан Илић, 2-2

Лана Цвико 2-2
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ПРОЛЕЋНИ СУСРЕТ
Кроз пролећну траву корак је лак.
Шетње су дуге, а зрак сунца јак.
Питах се дуго: 
Какву ли тајну крије трешњин цвет,
Кад цео свој живот чека један сусрет?
Нежном једном створу, он се жељно 
нада.
Једина му брига где је лептир сада.
На крилима лептира терет је тежак:
Хоће ли угледати тај вољени смешак?
Шта је лептир шапнуо трешњином 
цвету,
то је сада загонетка целоме свету.
Мени он не мора ту тајну да ода,
ја већ знам да љубав је слобода.

                    Ленка Пауновић, 8-2 

МЕСЕЧЕВА ПРИЧА
Док ноћ пада на наш град, 

Месец се спрема за свој наступ. 
Облачи најбоље светлуцаво оде 
ло и узима диригентски штап. 
На позорницу зове своје прија
тељице звездице и онда заједно, 
у истом ритму, свирају и плешу. 
На Месечев знак излазе и облаци. 
Они плове небом као велики 
бродови, који шире своја једра. 
Из даљине видим да ова весела 
представа траје целу ноћ. Звезде 
поскакују и трепћу, а Месец их 
верно прати. И све тако док не 
заспим, и док нови дан не замени 
ноћ.

             Никола Виријевић, 2-1

ПРОЛЕЋНА ПЕСМА
Пролеће се тихо кроз лишће 
прикраде.
На прозор спусти љубичаст зрак,
дода још капљицу наде
и прве љубави знак.
Косу ми милује дашак слободе,
под мирисном липом на крају 
улице.
Питам се куд трагови снова воде
и о чему певају птице.
У џепу чувам среће мрвице,
и знам да је иза облака дуга.
Изјутра нацртам осмех на лице
и не дам да га обрише туга.

                  Ана Јончић 8-2

МОЈЕ ЛЕПО ЛИЦЕ
Смеју се Марији сви у 
школи:
Носиш протезу, зар 
то не боли? А имаш 
наочари и бубуљице. 
Док те гледам, 
замишљам истопљене 
пахуљице...
Марија одговара 
свима:
Имам протезу , 
наочаре и бубуљице... 
Поносим се њима... 
Имам добре оцене, 
породица ме воли... 
И то је живот који је 
најбољи

Петра Стаменковић

Пролеће је дошло у спас
да победи зиму за нас.
Зима је прошла, пролеће је ту,
у ваздуху мириси царују.
Сунце јаче греје
и на небу се смеје.

Славуј те са гране поздравља
и Сунцу се јавља.
Медвед се из зимског сна буди,
воли мед и за њим луди.

Лена Вујић 5-3

РОЗЕ МАЧКА
Моја розе мачка
пева, чује се до Чачка.
Постала је велика
звезда певачка.

Добила је сукњу од правог кројача.
„Ал‘ та сукња“, каже мачка,
„много је дугачка!“

Баш је моја розе мачка
сва наопачка.
Највише је волим
јер то је моја најдража играчка!

Лена Вујић 5-3

ПРОЛЕЋЕ

Нина Радуловић

Александар Младић, 2-1 Никола Лазић, 2-2
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Слободанијеништадругонегодабудешбољи... Албер Ками

ПОБЕДНИК
У помоћ долази лија,
главни судија.
Радост и срећа
никада већа.
И баш када је требало да 
пресуди, 
моја сестра као у машти
плеше по башти.
Сунце је својим зрацима греје
а она се смеје, смеје…
У  заносу док она игра
као чигра.
Са њом би да скаче
и  моје маче.
Оркестар све јаче свира,
победник мора да се бира.

Мама ме буди.
       Сара Крстић, 5-3

Ујутру се будим, 
па се играм са 
псом.
То је нешто 
најлепше 
у животу мом.
Изводим га 
напоље, 
јури као луд...

А кад уђе у бару, 
постане скроз 
жут...
Он ми је веран, 
слуша ме стално...
И зато волим, ту 
своју,
Душу малу...

ТУГА
Обузет сам тугом, бол у грудима ме 
хвата,
срећо, где си, отвори ми своја врата?
Скупљен у чаури, чекам да отворим 
крила,
срећо, дођи, где си до сад била?
Мирис сете, овим улицама хара,
срећо немој мој изглед да те вара!
Тугу осмехом скривам,
својим сузама се умивам,
срећо дођи, не желим више свој бол 
да прикривам!
Вратими се срећо, обгрли ме рукама 
својим,
не желим више своје срце сузама да 
појим.
Срећо врати ми се, ево дане бројим.

                    Хреља Стојадиновић

БЈЕЛИЛА
Постоји једно чаробно место,
у којем лето проводим често.
Када ногом на њега крочим, помислим да 
је сан,
о души тог места могао бих да напишем 
роман.
Увек сам у кући на обали мора, у којој 
дочекујем јутра,
због тих игара  боја, мириса мора, 
ластиних песми, једва чекам да буде сутра!
Буђење је сјајно, јер чим отворим очи,
плаво мирно море зове да се у њега скочи.
Не може на Бјелила да дође свако,
не долази се ту тек тако.
То место мораш да на прави начин осетиш,
упознај се историјом  тог места, пре него 
што га посетиш!
Звуци гитаре, у касне сате морем плове,
доживотна пријатељства ту се лове.
Да доживиш таквог дружења чар,
је прави Божији дар.
Кад живиш у градској вреви, која нервозом 
описује људе.
Посматраш после плаветнило, хоризонт, 
бонацу и схавташ
да за душевни мир људи не треба да се 
труде.

                Хреља Стојадиновић

ЉУБАВ
Љубав је нешто најлепше 
на свету,
Било према тати,
Било према цвету.
Љубав је једно велико 
чудо,
Неки мисле то је сулудо.
Љубав је једна велика 
ствар,
Љубав је један божији дар.

            Уна Глишић, 5-3

ПРАСЕ ВАСА
Прасе Васа мисли да је супер 
даса...
кад побегне са задњег часа.
Неће њему бити спаса
ако наиђе ујка Таса,
па каиш распојаса и
направи њиме, по телу, 
неколико украса.

Уна Глишић, 5-3
ПЕСМА ЗА МОЈУ МАМУ

Кад сам код куће сама,
Недостаје ми моја мамам.
Кад сам у школи,
знам да ме мамам највише 
воли.
Не могу ништа да сакријем 
ја,
јер моја мама све тајне зна.
Било где да одем ја,увек сам 
у маминим мислима.

                Неда Јовановић

Никола Лазић, 2-2

Маша Огњеновић, 2-5

Петра Стаменковић

МОЈ ПАС
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МЕСЕЧЕВА ПРИЧА
Свака ноћ је тако светлуцава, када сазвежђа путују небом уз 

моћног Месеца. Месец носи велико сребрно одело у коме проводи 
своје ноћи. Мале звездице су поносне што имају вредног и доброг 
старатеља. Мама звездица је госпођа Сунце, која сваку ноћ путује 
до запада, па замоли Месеца да чува њене мале звездице.

Ове ноћи, госпођа Сунце је, као и увек, замолила Месецa да чува 
њене звездице. Месец није могао, јер се уморио од свакодневног 
боравка на небу. Госпођа Сунце му је предложила да оде на Марс 
како би се одморио од осветљавања Земље. И напокон, Месец је 
кренуо на одмор док су у шуми животиње збуњено гледале у небо и 
размишљале како је ове ноћи небо другачије него иначе.

Било је много мрачно, па су животиње све побркале. Зец је ушао 
у јазбину јежа, медвед је ушао у јазбину лисице, вук је ушао у 
јазбину  јелена, јазавац је ушао у јазбину кртице и тако редом.

Ивана Павловић, 3-1

Урош Плазинић, 1-6Марко Атлагић, 3-1

Насветупостојинајлепшеинајбољедете…исвакагамајкаима... кинеска пословица

ЛУЦКАСТА ПЕСМА  
ЗА МОЈУ МАМУ

Ти си мени најбоља мама,
никад ти не дам да останеш сама.
Понекад ноћу кад нос озебе
Ја се КРИШОМ свијем уз тебе.
Понекад исто кад погрешим 
нешто
Својим се осмехом извучем 
ВЕШТО.
Не замери пуно још сам ја мали
Пимпујем, дриблам, тиме се 
хвалим.
Ево ти песма, луцкаста мало
Ево ти песма, баш ми је стало.

Марко Атлагић, 3-1

ПЕСМА ЗА МОГ ДЕДУ
Ко би рекао да ће вирус да буде
на улици од пет не видимо људе.
Дошла је корона спонтано и мирно
али се није тако и наставило.
Сваке године са тобом прослављамо празнике 
овај пут биће велике разлике.

На Васкрс се ипак на плацу не дружимо,
па ћемо другачије љубав да ти пружимо.
Зовемо те сваки дан,ту дилеме нема,
,,Како си,шта радиш?”, главна нам је тема.
Изаћи ћеш из овога без икаквих проблема,
јер од тебе јаче особе на свету нема.

Старији од мене,а као да си млађи,
де ми такву особу негде пронађи.
Нема,не постоји,ти си посебан,
нико ти није ни приближно достојан.
Молим те,зови нас кад год ти нешто треба,
увек смо ту, волимо те до неба.

Остани код куће, знам да није лако,
али ову  врсту вируса пребродићеш тако.
Можда се сад осећаш тако, али никад ниси сам,  
и све што имам ја за тебе ћу да дам.

Без виђања тебе тешко издржавам,
али проћи ће ово,то ти обећавам.
Људи се пуно епидемије боје,
у карантину смо дуго, дани се броје.

Ускоро ће све доћи на своје,
и моћи ћеш да видиш унучиће твоје.
Јак си као лав, здрав си и прав.

За тебе нема бриге, човек си прве лиге.
За све проблеме наћи ће се лека,
све остало може и да чека.
Поздраве ти шаљем овако из далека,
срећан празник ти жели унука Бека.

Видана Трајковић, 7-5

Свима је у туђим јазби
нама било чудно, али су 
ипак мислили да нису туђе. 
Када су животиње изашле 
из јазбина, среле су свице 
који су им рекли да мењају 
Месец док је на од мору. 
Све животиње су, када су 
то чуле, скочиле и у исто 
време рекле:      

– Значи Месец нам је фа
лио све ово време! 

За то време прошла је 
јед на ноћ и Месец се поново 
вра тио да обасјава нашу 
пла     не ту. Животиње су тада 
схва  тиле колико је важно 
це  нити оно шта имаш.           

Тара Бачваревић, 2-1
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Магија пролећа
Ко је укључио светло, па ме буди?– мислим док покушавам да 

отворим очи. Кроз трепавице видим да ме је сунце потпуно обасјало и 
заслепело. Полако се присећам да сам на плацу у Непричави. Скачем 
из кревета јер нема ничег лепшег од јутра у селу Непричава.

Босоног излазим на трем, обузима ме свежина. Питам се откуд 
сунце кад је јуче било тмурно и кишовито. До јуче је грање старе 
трешње било голо, а сада је осликано ситним белим цветићима ушу
шканим у гнезда зелених листића. Роса се, као суза, сливала низ 
стабљику тек процветале жуте лале. Сунчеви зраци обасјали су траву 
и природа изгледа као проткана нитима од дијаманата. Трава сија, а 
из ње стидљиво вири беличаста главица висибабе. Обузима ме нека 
чудна радост. Кроз тело ми јури нека чудна топлина. Мислим  да бих 
могао да полетим!

МОЈА ШКОЛА
Кад ујутро уђем у учионицу,
Не осећам се као да сам ушла у 
мучионицу.
Осмех од ува до ува
Од силне среће  сја.
У деци се нека лепа осећања 
пробуде,
А учитељица каже: „Нека тако 
заувек буде!“

        Уна Кутлија, 2-2

Тадија Недић, 2-1

Стефан Михајловић, 3-1

Никола Виријевић

Срцејецентарнашегживота,морагаиматисвако...Ива Марјановић

  ПРОЛЕЋЕ
Стигло нам је пролеће,
ласта као ветар долеће.
Снови су нам пуни цвећа,
као у сну, стиже срећа.
Зима нам је отишла,
Светлуца нам у очима.
Жуто сунце са неба 
Даје оно што нам треба.
Пролеће је лепо доба,
Светлости је пуна соба.
Напољу се деца играју
И са осмехом ми намигују.
Цветови још више расту,
Док ја маштам нову машту.
Сви су људи пуни миља,
Јер их пролеће благосиља.

Видана Трајковић, 7-5

ЉУБАВ
Љубав је нешто најлепше на 
свету,
Било према тати,
Било према цвету.

Љубав је једно велико чудо,
Неки мисле то је сулудо.

Љубав је једна велика ствар,
Љубав је један божији дар.

Уна Глишић

СВЕТ
У васиони окреће се планета, 
за човека велика, за свемир мала 
за неке тамна, за неке светла 
пуна је разних паметних и лудих глава.
Свет се мења, време пролази 
на раскрсници живота човек се окреће 
загонетка ту долази 
једна одлука и цео се СВЕТ преокреће... 
Спутани људи биће беса пуни 
и Земља ће им бити крива, 
постаће свога незадовољства марионете 
други ће слободно раширити крила 
ма колико тешко било, отићи ће
 на осветљену страну планете...

Катарина Стајчић

Цвркут разиграних птичица меша се са жубором оближњег потока. На суседној ливади размилеле су се комшијске 
краве. Чак и оне, својим мукањем, доприносе овој пролећној симфонији. Кажу старији људи да их више ништа у 
животу не може изненадити. Питам се, како ова лепота не изазове у свакоме одушевљење и радост. Каква је то магија 
којом се природа величанствено буди? Који је то чаробни штапић који натера свако живо биће да се покрене и одагна 
зимски сан. Које су то стилске технике које претварају сивило у прегршт радосних боја.

Бака долази из баште носећи у рукама црвене ротквице и букет мирисних љубичица. Мој пас јој се мота око ногу, 
док око њега лете звездице белог маслачка. Обузима ме предиван мирис. Да ли то мама меси кифлице? Не, стигло је 
пролеће!                                                                                                                                                                                      Андрија Газдић 6-6
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Катарина Казанџић, 1-5

Живот ће победити...
НЕКА ПОБЕДИ ЖИВОТ

Живот. То је велика битка, дуг пут, на коме, заправо, сви про
лазимо кроз исто. Сви смо се родили, одрастамо, умиремо... Једина 
разлика, али велика, јесте што проживљавамо живот на различите 
начине. 

Живот је пун падова и успона, то сви већ знамо, али не науче сви 
кроз живот  како да се носе са тешкоћама и неуспесима. Ја и даље 
нисам научила. Свима је тешко понекад, али увек нам мора бити 
на уму да је већина наших мука пролазна. Морамо подићи главу и 
гледати све што нам се у животу десило или дешава као велику и 
важну лекцију. Знам да је тешко, али морамо имати веру и наду. Ако 
је Ана Франк могла да пронађе веру и наду, можемо и ми. Никад не 
смемо одустати, нити се предати. Живот за нас увек доноси неке нове 
авантуре и прилике.

Требало би да будемо срећни, ако смо се ујутру пробудили здрави. 
Све остале бриге су мање важне, све се може решити. Неке безазлене, 
неважне ствари, које нам се у тренутку чине веома битним, због 
којих смо се сигурно сви некад изнервирали, заправо су безначајне 
у поређењу са нечијим проблемима. Неки људи, који се, нажалост, 
морају борити са опаким болестима, имају много више вере и наде 
од многих који се са тако тешким борбама не суочавају. Познајем 
људе који су се изборили са најтежим болестима. Не могу ни да 
замислим колико им је било тешко док су пролазили кроз све то, 
али успели су. Заиста им се дивим и фасцинантно ми је колико су 
ти људи снажни и  како су, и у тешким временима, сачували осмех 
на лицу. Они су пример свима нама. Слично је и са људима који су 
остали без крова над главом, без хране или имају неке друге, велике 
тешкоће и проблеме. Они много више цене живот и захвални су на 
свему што им живот пружа од многих који су здрави, сигурни, којима 
је обезбеђено све што је важно. Сви би требало да се угледамо на оне 
који не губе веру и наду када им је тешко.

                          ***
Чини ми се да је проблем у томе што себи 

постављамо границе, јер нисмо нешто пробали 
и бојимо се да пробамо. На тај начин много 
тога што бисмо желели да остваримо, постаје 
немогуће, јер смо навикли да само понављамо 
оно што је већ речено и да слушамо већину 
и кад није у праву. Нажалост, неке ствари су 
немогуће, али уколико су наша нада, вера и 
жеља да у нечему успемо, да нешто савладамо, 
до вољно јаке и чврсте, можда ће се и чуда 
догодити. Наравно, уколико желимо нешто да 
остваримо, морамо се трудити и уложити пуно 
времена и рада. Морамо веровати да након 
неу спеха следи успех и не можемо, само због 
тога што једном нисмо успели, престати да 
по ку шавамо. То је нешто што нас учи и гура 
даље кроз живот. Кад би све било идеално, не 
бисмо имали никакву жељу, ништа што би нас 
мотивисало да напредујемо, да постижемо још 
више, да настављамо да се трудимо. Ако на тај 
начин прихватимо неуспехе, моћи ћемо и да их 
превазиђемо. 

Сви пролазимо кроз тешке фазе. Свако се некад суочи са губитком 
пријатеља, губитком неке битне и драге особе. Тада нам треба време да 
се саберемо, да пронађемо мотивацију, да наставимо даље. Код неких 
је то веома дуг период, код неких траје краће. Наравно, после неког 
времена, престанемо да размишљамо о томе, али никад у потпуности 
не превазиђемо губитак и дође тренутак када се присетимо свега, 
па се и расплачемо. То је нормално. Сасвим је у реду да се плаче. 
То је, можда, најбољи лек да избацимо тугу из себе и присетимо се 
особе коју смо изгубили, али после свега тога морамо да наставимо 
даље. Живот иде, а ми не можемо стати и заувек туговати. Те особе 
су у нашем сећању и ми их никад нећемо изгубити, ценимо то што 
су биле део нашег живота и што смо кроз многе ситуације прошли 

заједно... и што смо на том путу учили једни од других.
Зато будимо срећни, радујмо се ситницама јер живот је један и сваки тренутак је посебан. Никад не одустајмо, јер 

ако имамо наду и веру, и ако вредно радимо на ономе што желимо да остваримо, много тога ћемо постићи, а можда 
ће се десити и чуда. Негујмо успомене, јер оне заувек остају, чак и када драги људи, нажалост, оду. Тако ће победити  
живот.                                                                                                                                                                                                    Уна Басара 7-6

Глорија Тегетлија, 4-4

Ивана Кнежевић
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Сташа Рисимовић, 1-6

Дуња Радовић, 2-1

Магдалена Сташевић, 3-1

Тара Бачваревић

ЛИЈА
Шумом шета лија.
Нешто је другачија…
Сва сија…
На њој је нова хаљина од тила и огрлица од 
рубина.
Ужива лија јер јој другарице кажу:
„Дебља си била,
а види сад, права си дива!“
„Држала сам дијету и смршала барем десет кила!“, 
хвали се лија.
„Ух, ово је права чаролија,
свиђа ми се један комшија – меда Милија,
па сам због њега сва дотерана и финија!“

          Лена Вујић, 5-3

Штовишедајеш,тимвишеимаш...Лао Це

Дуња Павловић, 3-1



Ја је мрзим...

Ја је мрзим.
Ја је волим. 
Ја мрзим што је волим.

Своја осећања 
избегавам
поносу прибегавам.
И трудим се да 
прекинем чињеницу ту
да без престанка
мислим на њу.

Ја мрзим њу
И истину црно-белу.
 Није грех волети,
али нам се суди по делу.

Ја је мрзим,
И мрзим је јако
јер она мене
никада неће волети 
тако.

На крају...

И нигде вишешареног вашара, нигде пеливана, нигде
кикота мајмуна и барикања тромих слонова. Циркус је
отишао,изненаднокаоштојеидошао... (Данило Киш)

Од свих живих бића на овом свету једино је човеку 
дата моћ и дар говора. Једино је човек способан да ствара 
и ужива у лепоти уметности, да воли разумом, да се нада 
немогућем и да живи за љубав...

Хвала вам свима, и вама који сте ми послали своје 
радове и вама који ћете их читати, јер без вас  претходна 
година била би само тужно сећање... Овако смо заједно, 
још једном, учинили да овај рођендан прославимо како смо 
навикли и заслужили – у љубави, нади и лепоти...

                                                              Татјана Шофранац

Љубавпокрећечовека...и
такавчовекможедамења

свет...

Оморику припремила Татјана Шофранац уз велику помоћ колега.

Огњен Ковачевић

Петра Петковић, 4-5

Лука Николић


