УВОДНИК

За прославу 90 година постојања школе изашао је
школски лист „Наша цветања“.
Штампано је неколико бројева и на томе се стало. Двадесет две године касније родио се „Андријаш“. Позвао је
све ученике и запослене да пишу о свему што се око њих
догађа и што их занима и на тај начин покажу да су „постојали идући у школу давне 1996/7/8... да су размишљали,
волели, хтели“. Од тада је изашло пет бројева – последњи у
јуну 2005. године.
Читајући „Андријаш“, могли сте сазнати о историјату
школе, о познатим личностима – бившим ђацима, могли
сте прочитати интервју са директором школе, наставницима, ученицима, Владимиром Грбићем, једним од наших

најбољих одбојкаша. До суза су вас могли насмејати бисери
из ђачких вежбанки, али и лапсуси ученика и наставника.
Нашле су своје место и занимљивости из области науке,
културе. „Андријаш“ нас је упознавао и са местима на која
су ваши другари ишли, шта су видели, које су успехе постигли, како су писали.
У години јубилеја – 130 година постојања школе –
„Андријаш“ је опет са нама. Исто име, нови садржаји.
Колико дуго ћемо чекати на наредни број зависи, драги
„Андријаши“, искључиво од вас – ваше добре воље, маште,
креативности. Надамо се да ће вас орасположити, поучити
и подстаћи да и ви напишете нешто за нас. Очекујемо ваше
предлоге, сугестије, похвале, па и покуде, а све са циљем да
он постане саставни део вашег одрастања.
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Чиме се све поносимо
Од последњег јубилеја, када је школа
прослављала 120. рођендан, прохујала је деценија
и много догађаја, успеха и акција је иза нас. Наши
ученици, њихови родитељи и наставници били
су учесници и иницијатори заиста многобројних
дешавања у последњих десетак година. И то
је нешто чиме треба да се поносимо – свесним
радом на томе да ова школа буде најбоље место
за свако дете.
Подсетимо се неких пројеката и акција
спроведених у последњих неколико година:
Школска 2005/6.
1.Пројекат „Модел школа“
Циљ овог пројекта је унапређење рада школе у
оквиру њених најважнијих делатности.
Примењена је диференцирана настава из
српског језика и из информатике. Школа је
формирала своју мултимедијалну збирку. Низом
активности родитељи су укључени у свакодневни
живот и рад школе. Родитељи-професионалци
током године одржали су 15 часова у разредној
настави, организована су дружења родитеља,
ученика и наставника на свим узрастима, као
и осмомартовско дружење трећака са бакама и
мамама...
Уређен је школски простор, сами ученици су
урадили одељењске паное, насликан је мурал, у
свим холовима постављани су панои и изложбе
ученичких радова.
Осмишљене су неке нове секције и додатни
рад – Стрељаштво, Обојена школа, Рукотворине,
Планинарство, Прес-центар и Мултимедијална;
организован је школски радио, припремљен
нови број школског листа „Андријаш“, одржан
квиз географа за осмаке, као и квиз „Светски
рекорди“ ...
У циљу развијања духа толеранције,
пријатељства, уважавања и заједништва код
ученика одржан је низ радионица на свим
узрастима, Дан толеранције у оквиру Дечје
недеље, организовано је завршно дружење
предшколских група, Дан дружења у разредној
настави, Дан дружења ученика петог и шестог
разреда, Дан Д за седмаке и осмаке, Дан ученика
у настави, Дан родитеља у настави...
2.Пројекат „Школа без насиља“ је други
велики пројекат реализован ове школске године
у свим основним школама града и у Севојну.
Осмишљен је да би се смањили сви облици
насиља у школи. Пројекат је финансирао Фонд

за социјалне иновације
при
Министарству
за рад и социјална
питања, а наша школа
је била главни носилац
пројекта.
У Хали спортова
одржана је промоције
свих ученика осмог
разреда, а награде су
добили најуспешнији
на такмичењима републичког ранга, носиоци
Вукове дипломе и ђак генерације сваке школе.
Награда за ученике генерације, бесплатно
летовање, поклон је Дечјег летовалиште Ужица.
Организован је Дан толеранције на тргу.
3. „И даље добрим путем“ је пројекат
спроведен са Центром за социјални рад и везан
је за превенцију насиља.
Школска 2006/7.
Завршени пројекти Школе без насиља.
Школска 2007/8.
1.„Школа +“
Општина је финасирала различите садржаје
везане за слободне активности и секције:
1. „Мала школа сликања и вајања“, урађен је
мурал у холу код кабинета за ликовно и изложба
слика за Дан школе.
2. „Музика свуда око нас“
3. „Мала позоришна трупа“, ученици нижих
разреда припремили су позоришну представу
„Капетан Џон Пиплфокс“; изведене су две
представе за Дан школе.
4. „Интернет клуб“
5. „Дебатни клуб“, ученици 7. и 8. разреда
одржали су 10 двосатних дебата.
6. „Како постати добар говорник“
7. „Хемија и ја“ за ученике 7. и 8. разреда;
снимљен је огледни час и урађени панои.
8. „Прес-центар“
9. „Мала школа бонтона“
10. „Физика и ја“, шестаци, седмаци и осмаци
посететили су хидроцентралу и урадили паное
11. „Тајанствени свет под микроскопом“, за
ученике виших разреда.
12. „Математика +“
АНДРИЈАШ
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2. „Савет родитеља школе - родитељи у
акцији“ је други пројекат, који је реализовао
Ужички центар за права детета у 5 школа града.
Овај пројекат везан је за боље укључивање
родитеља у свакодневни живот школе.У оквиру
пројекта одржана су 3 једнодневна семинара за
родитеље – чланове Савета родитеља.
3. Трећи пројекат организовао је Туристички
савез Ужица. У њему су учествовали ученици
другог, четвртог и петог разреда свих ужичких
школа. Такмичили су се у изради паноа са еко-порукама, у маскенбалу са темом заштите животне
средине и у спорту. Освојили су другу награду у
износу од 600 евра. Од ових средстава купљена
су два рачунара.
Школска 2011/12.
Посебан програм реализован је за 80 ученика
осмог разреда у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу из основне у средњу
школу“. Осим радионица, школа је организовала
посету Ваљаоници и фабрици у Чачку за групу
ученика са координатором пројекта Весном
Шекељић.
Школска 2012/13.
У мају је одржан „Пролећни фестивал“.
Реализован је пројекат „Имплементација инклузивног образовања – Школа по мери дете-

та“ – у сарадњи са Ужичким центром за права
детета.
Школска 2013/14.
У школи је настављен рад на три пројекта из
претходних година:
1.„Професионална оријентација на прелазу
из основне у средњу школу“,
2. Рециклажа и селективно одлагање отпада –
са депонијом „Дубоко“ и
3.„Имплементација инклузивног образовања
– Школа по мери детета“ – у сарадњи са Ужичким
центром за права детета .
У октобру, два наставника и 10 ученика 7. и
8. разреда боравили су у Трогену у Швајцарској.
Од децембра школа је укључена у овај пројекат,
„Образовање за права детета“, који ће трајати 8
година. У оквиру пројекта спроведене су обуке
за координатора и два водитеља, обука за 15
наставника школе и за 25 ученика.
Школска 2014/15.
Развионица – пројекат Министарства
просвете. У пилот фази било је 40, у другој фази
120 школа, а међу њима је и наша. У овој фази,
која ће трајати наредне две године, полазници
ће се обучавати за примену информационокомуникационих технологија у настави.
Весна Ешпек Дебељевић

Промоција осмака у Хали спортова 2005. године у оквиру пројекта „Школа без насиља“.
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ЗНАМЕНИТИ БИВШИ УЧЕНИЦИ ЉУБОМИР СИМОВИЋ
Имао сам срећу да се родим у Ужицу

Београд. Кнез Михајлова улица. Величанствена зграда Српске академије наука и уметности. Дом
највећих умова Србије. Тишина, високи плафони,
простран хол, широко степениште. Кабинет број 157
и плочица са именом – Љубомир Симовић. Поштовање. Трема... која нестаје у тренутку када улазимо
унутра где нас дочекује срдачан осмех и љубазан домаћин. Разговор почиње и тече природно и лако, као
да се одувек познајемо.
На почетку нам академик, велики песник и драмски писац, рођени Ужичанин и бивши ученик наше
школе честита јубилеј уз напомену да је 130 година
постојања велика ствар за једну школу у Србији, узимајући у обзир околности и прилике кроз које је наша
земља прошла.
Каква су Ваша сећања на прве дане школовања?
Памтите ли првог учитеља?
„Врло добро се сећам тренутка кад ме је мама довела у школу да ме упише. Она је са тим мојим уписом мало пожурила јер да је чекала годину дана био
бих мало старији него што треба. Учитељ Ђоковић,
тадашњи управник, хтео је да ме провери да ли сам
зрео за школу и поставио ми је нека тешка питања
на која сам морао да дам одговоре и од тих одговора
је зависио мој упис. Тога првог свог испита се добро
сећам. Питао ме је колико овца има ногу, ја сам одговорио четири; питао ме је колико кокошка има ногу,
ја сам рекао две; питао ме је колико риба има ногу,
ја сам рекао нема ниједну. Тако сам положио и тако
сам се уписао у први разред, код учитељице Десанке
Верговић, коју памтим као изузетно благу, пријатну,
брижну жену, коју смо некако сви доживљавали више
као мајку него као учитељицу.
Тад су се у школи добијале батине. У школи су за
вaспитање постојали прутови, добијали сте по длановима, неки су шамарали ђаке и било је учитеља „само
да не дођем у његов разред“. Ми смо имали срећу да
дођемо код Десанке Верговић и ја се добро сећам: направе дечаци неки несташлук и она мора да их казни.
Њих четири-пет стану испред табле да их она ишамара. Она сваком приђе и помилује га по образу: „Вратите се, децо, на место“. И то је било ефикасније од
шамара.“
Реците нам нешто о приликама и времену када
сте Ви били ђак.
„Ја сам се у тај први разред уписао ‘42. године,
значи у тренутку кад је рат био у јеку. Ужице је било
окупирано. Ми смо већ тада, као деца, имали нека, да
тако кажем, ратна искуства. Сећам се немачких штука, које су, страховито завијајући, бомбардовале Пушкару, фабрику оружја у Крчагову. Сећам се пуцњаве,
уласка немачких трупа у Ужице, сећам се бежанија.
Мама, брат и ја крили смо се у трезору Народне банке
током ‘41. године, са јако много деце и мајки. Одемо
у те трезоре ујутру и кад прође опасност од бомбар-

довања, значи увече, ми се враћамо кућама. Негде
само за пет минута
ваљда ми смо избегли ту страшну
експлозију у трезорима, где је изгинуло близу 200
младих људи. Припадам генерацији
која је морала на
најсуровији начин
у најранијим годинама, најнепосредније да се суочи са најбруталнијом
историјом.“
Да ли се у та тешка и опасна времена уопште могло образовати и одлазити у школу?
„Наша основна школа је и сама била жртва Другог
светског рата. Школу су реквирирали Немци, и у школу су као у касарну усељавали своје војнике, а ми смо
ишли на часове по кафанама и по неким већим кројачким радњама. Сећам се да је испред школе била једна
од ужичких пет пијаца, дрварска пијаца, коју сам описивао у књизи „Ужице са вранама“, као што сам уживајући описао и остале пијаце. Има један детаљ који
памтим. Снег је у град прво долазио на тим дрвима.“
Какве су играчке биле у доба Вашег детињства?
„Детињство је и у рату детињство. Међутим, ми
нисмо имали класичне играчке, као што деца имају
сад или као што су имала пре Другог светског рата.
На Росуљама, у том нашем крају, пред крај рата свако
је имао шлем. Ја сам имао чак и гас-маску, не знам
одакле. Имали смо пуне џепове меткова и чаура. Чауре смо користили као пиштаљке, дували смо у њих.
Од оловних зрна смо правили прангије. А од кукурузних стабљика правили смо авионе и гусле, које су
чак давале некакав звук. Сналазили смо се и правили
играчке од онога од чега нико не би очекивао да може
да буде играчка направљена.“
Који часови су Вам били најзанимљивији?
„Када је дошао крај рата, из заробљеништва се
вратио Миодраг Миле Верговић, муж наше учитељице Десанке Верговић, и он нас је преузео и једно
време нам је држао часове. Ја сам нека од тих предавања забележио у последњој мојој књизи „Титаник у
акваријуму“: „Никада нећу заборавити његове часове
географије, која се тада звала земљопис. Ти часови
су били чудесна комбинација цртања, бојења и путовања. Земљопис наше земље учили смо тако што
смо, према мапама речних сливова које је он нацртао,
и ми сами у својим цртанкама те сливове цртали и
бојили. Реке плаво, равнице зелено, брда и планине
браон. Док смо у те мапе уцртавали знаке за градове
и насеља, за манастире, руднике, пруге и путеве, то
цртање је личило на путовање.“
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У којој мери је то што сте рођени у Ужицу утицало на Ваш рад, колико је ужички дух имао удела у
Вашем стваралаштву?
„Не само мени, него сваком писцу, не сваком
писцу, него сваком човеку, завичај је нешто најбитније. Кад се дете роди, оно у завичају затекне и неку
географију и неку историју и затекне и неки језик. Ја
увек кажем да сам имао срећу да се родим у Ужицу,
управо у крају у коме се говори наш прави, најлепши,
најсликовитији, најбогатији језик. Важност језика
примите и не примећујући какво благо добијате са
језиком. Језик је у ствари нешто у чему су сабрана сва
знања и сва сећања једног народа и ви кроз језик и
нехотице и ненамерно примате и та сећања, која нису
ваша али постају ваша и та знања, која нису ваша али
која присвајате и која припадају и вама.“
Реч је у овом времену изгубила смисао и лепоту.
Језик се све више квари туђицама и скраћеницама.
Како и чиме поново вратити лепу реч и њен смисао
у свакодневицу?
„Са нашим језиком се у новије време догађају неке
забрињавајуће ствари. Пре свега, самим распадањем
Југославије, свака од тих нових држава, желела је од

тог заједничког језика да створи свој посебан језик,
знајући да ће, позивајући се на посебан језик, најлакше, најбрже, најубедљивије доказивати своју посебност. Онда су дошле и промене у начину образовања,
у просвети, дошли су неки нови медији који су проговорили неким другим језицима, тако да је језик изложен кварењу на разне начине и са разних страна.
Међутим, што је он угроженији, ми смо обавезнији
да га чувамо, да га развијамо. О језику може да брине
и сваки појединац на свој начин, а ту је оно што је
такође веома угрожено, у питању је књига. Ми мислимо да књигу могу да замене ти нови медији, рачунари, интернет. Књига је, међутим, незаменљива,
као точак или кашика. Књига се налази на нивоу елементарних ствари које ће остати такве какве јесу док
је света и века. Тако да је и улога школе, а поготову
основне, која се не зове случајно основна, и у томе
да деци указује на праву вредност књиге, да се деца
књиге не плаше, да не мисле да је од књиге јаче нешто
што је тренутно од ње можда атрактивније. Овде се
не ради о атрактивности, овде се ради о темељним,
незаменљивим вредностима, без којих нема ни опстанка ни напретка.“
Скоро два сата је пролетело у невероватно занимљивом разговору. Надамо се новом сусрету.
Желимо да узвратимо гостопримство. Желимо да
ученици наше школе, стотине њих, деца нашег града, хиљаде њих, добију прилику да виде и чују нашег
домаћина и разговарају са њим.
Излазимо на улицу. Река пролазника корача брзим кораком, гледају испред себе, замишљени, намрштени, забринути, насмејани, љути, срећни... Ми
размишљамо о непролазним стварима као што су кашика, точак и књига. Улазимо у оближњу књижару и
купујемо по још један примерак „Ужица са вранама“.
За оне који долазе.
Емина Јеремић Мићовић
Никола Бацетић

Слика слика сликара
ВЛАДАН ТЕРЗИЋ

Гледане очима сликара, појаве, предмети, околина добијају другачија обличја од оних мени познатих.
Тај, за мене загонетни свет слике и боје, стоји преда
мном, на дохват руке. Не знам на коју страну пре да
погледам. Недовршено платно, скривено од мог погледа, и његов творац. Владан Терзић је био ученик наше
школе. Како ове године обележавамо 130 година постојања, искористили смо прилику и замолили га за
разговор за школске новине.
На Вашем сајту има мало података из Вашег личног живота. Пише да сте рођени у Београду, Ликовну
академију завршили у Новом Саду, живите у Ужицу,
члан УЛУС-а, слободан уметник. Како је изгледао пут
талентованог дечака до академског сликара?
Моји родитељи су из Биоске. Јако млади, отишли
АНДРИЈАШ
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су у Београд и тамо
сам се ја родио. Када
сам имао три године,
вратили смо се овде.
Не знајући за ово,
неки новинари су
ме питали да ли сам
се преселио у Ужице
због свог сликарског опуса. Не, ја сам
Ужичанин. Овде сам
Владан Терзић, академски сликар
пошао у школу. Тада
ми се чинило да треба дуго да ходам до ње, а кућа нам је била где је сада
„Макси“, нема ни сто метара.

Сећам се најранијег детињства. Стално сам нешто
гледао, комбиновао, анализирао, а цртао сам, као и
свако дете, од друге, треће године.
Полазак у школу био је велика промена, али сам се
брзо уклопио. Цртао сам, што је мени било јако важно. Ја сам цртао и кад није био час цртања. Јесам и
учио, нисам био лош ђак, средњи неки, врло добар.
Углавном, цело моје школовање, и основна школа и
касније, ишло је кроз цртеж. Занимљиво је да сам још
код учитељице у писменом саставу на тему Кад порастем бићу, написао да ћу бити сликар. Тад нисам ни
знао да то постоји као занимање, мислио сам може да
слика ко год хоће. Ја сам себе у томе видео.
После основне школе, релативно добар ђак из
радничке породице, заједно са друговима који нису
били одликаши, уписујем занат. Отац је говорио:
„Само да имаш хлеб у рукама“. То су најлепше године.
Једна свешчица, није имало много да се учи. Наравно, ту сам био један од најбољих ђака. Једино је било
тешко ићи у фабрику. Са осамнаест година почео сам
да радим у фабрици. После пет месеци напустио сам
посао јер су ме примили на Вишу педагошку школу
у Београду, смер Ликовна култура. Са двадесет две
године почео сам да радим у школи, по неким селима, па и у Биосци. То је била милина: сликам, правим
изложбе, али – немам академију. Напуштам посао и
идем у Нови Сад, на студије сликарства. По доласку
са академије, радио сам у школи неколико година.
Са тридесет седам година, како сам желео да будем
сликар, напустио сам посао и до данас се бавим сликарством. Сад желим да некако објединим свој рад у
неку нову слику која ће бити наставак истраживања
овог предела, у неком већем формату слике које сам
и некад радио. И не желим да размишљам да ли ће се
слика некоме свидети или не.
Велики сам љубитељ спорта, пре свега атлетике. Пре распада Југославије имао сам уговор са Атлетским савезом о донаторству – сви атлетичари са
освојеним медаљама на великим такмичењима добијали су на поклон моје слике које сам лично уручивао.
У нашем ранијем разговору рекли сте ми да постоје људи који су Вам у овом школском периоду били
веома значајни. Причајте нам о њима.
Кад причам о школи, не могу да не поменем своју
учитељицу Душанку Бјелицу. И дан-данас се радо
испричамо. Имала је разумевања за оно што ја радим. Углавном су моји радови представљали наше
одељење на школским изложбама.
Разредни старешина Милена Пројевић била нам је
као мајка. Она нас је бодрила. Сећам се добро – знала је да купујемо неке бомбоне са укусом алкохола и
критиковала нас је јер је мислила да можемо да се напијемо. Једном, док смо чистили учионицу, били смо
осми разред, купимо горки ликер, и то велику боцу,
и напијемо се. Покушали смо да сакријемо, али она је
приметила, па прекорно пита: „Колико сте појели тих
бомбона, децо?“ Било је као у некој представи.
Морам још нешто да испричам. Страшна киша.
Ми пети разред. Дошли смо раније у школу. Играмо

фудбал. Мокри, мокри до голе коже. Улазимо у учионицу. Пећ у ћошку наложена, дрва наслагана. Она
каже: „Шта, треба да ми се нахладите?“ Ми се смејемо, само да нас не грди. „Нећемо“, кажемо. „Скидај
се!“, наређује она. Сву одећу треба да скинемо и окачимо на она дрва да се суши. Сад, не смемо ни да се
скинемо, неко нема нову одећу, чисто јесте, али сиротиња је то. Богами, све смо скинули до доњег веша и
сушили поред пећи. Та брига је нешто што се памти.
И касније се интересовала за нас. Пратила је мој
рад. Давно је било, мислим пре двадесет година. Једна
моја изложба у Ужицу. Дошла је, гледа слике и каже да
јој се свиђају. Кажем: „Професоре, за Вас једна слика
на поклон јер сте много учинили за мене“. „Не, не“,
каже она, „дошла сам да купим слику“. Нисам могао
да је убедим да не купи слику, али сам видео да се двоумила између две. Тако, кад је ту једну купила, другу
сам успео некако да јој поклоним.
Трећа особа која заузима посебно место у мом одрастању и касније у животу јесте наставник ликовне
културе Васо Ђуричић. Волео је нас и волео је свој
посао. Увек сам се сећао како је са нама радио. Толико
нас је анимирао да су чак и моји другови који нису
били толико талентовани, али су уз мене заволели
сликање, питали наставника да се укључе у секцију.
Ниједан час нису прескочили.
Боје смо сами правили. Куповали смо нека уља,
комбиновали, наставник нам је помагао. Доста смо
радили и са глином, јер је он волео глину. Наставнику није сметало што остајемо дуже. Ако не рачунамо
моју генерацију, првих десет-петнаест академских
сликара из овог краја били су Васови ђаци. Са њим
сам остао и лични пријатељ и његова прерана смрт
ми је тешко пала.
Углавном сликате пејзаже. Оно што сам ја прво
приметила је боја на вашим сликама – јасна, јака,
пуно црвене, плаве, жуте. Како бисте Ви описали
своје сликарство? Зашто баш пејзаж?
Цео мој опус везан је за природу, истраживање
природе. Није то пуко приказивање онога што видим,
као фотографија, него је доживљај. Лета сам проводио у Биосци. Тако је настао један циклус мојих слика
Крошње. Дане смо проводили на Ђетињи, у риболову.
Крошње се надвиле над водом, понека рупа кроз коју
пролази сунце, светлост – несвесно то је постао један мој сликарски опус. Кад се уђе у реку покривену
крошњама, као да идеш кроз тунел. После сам видео
да је и то била инспирација – продор светлости кроз
крошње. То је апстрактна слика, није препознатљива
у смислу реалности.
Пејзаж је остао мотив којим се бавим целог живота. Истражујем дешавања у природи, игру светла
у различито доба дана, у различито доба године. То
су мотиви са Таре, околине Таре, Златибора, околине Златибора, мотиви из Сирогојна. Иако сликаш
исти мотив, слика никада није иста. Или је друго
доба дана, или друго доба године. Осећам разлику на
својим сликама Таре и Златибора. Тара има то плаветнило у себи, ту влагу, за разлику од сувљег и жутог
Златибора.
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Насликао сам и циклус слика на којима само наговештавам неко дешавање у природи. У мојим сликама има доста колорита, пасте, изразитог контраста
– топле боје, хладне боје...
Све моје слике су настале у природи. Много сам
везан за природу. То вуче корене из детињства. Моје
одрастање је протекло уз реку. Многи млади уметници кажу да је пејзаж банална тема. Од сто пејзажиста,
њих деведесет пет прави исти пејзаж. Нисам ја свесно
рекао да мој пејзаж мора бити другачији. Само сам
га сликао како сам га доживљавао и он је испао другачији у односу на масу других. То је оно што ја кажем да човек-уметник треба да ствара само оно што
мисли, осећа из утробе своје. Стваралаштво је чудна
ствар. Само је потребна искреност.
Објасните нам симболику боје на Вашим сликама,
везу између боје и осећања. Посебно ме занима црвена
Крошња.
Кроз све што ради, човек испољава себе. Имам
једну реченицу које су и колеге на факултету цитирале. Кад је теорија боје у питању једном приликом
сам рекао да постоји хиљаду теорија о боји, али је
суштина у следећем: боја поред боје у односима да
најбоље стоје. Нико ту није дошао до краја. Још једна
моја мисао, реченица је проста, али делује компликовано кад се брзо изговори, јесте: слика слика сликара. Моја слика слика мене. Ако ја желим искрено да
се испољим, она ће ме приказати.
Инспирација за ту црвену крошњу је био неки јесењи мотив. То је детаљ, исечак из те крошње. Игра
светла које је црвенкасто са неким плавичастим линијама, та згуснута црвена, можда је мој темперамент.
Да бих што убедљивије приказао не своје стање, већ
виђење тог неког мотива, служио сам се црвеном
која никад није боја из тубе, него тражиш, па ћеш да
нађеш. И сигурно не би била иста да нема плаве, малих плавих линија које јој дају значење.
Иза Вас је велики број изложби, што колективних,
што самосталних. Излагали сте у Ријеци, Шибенику,
Подгорици, Београду, Јоханесбургу... Тридесет година
рада обележили сте самосталном изложбом у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“, излагали сте у
Галерији УЛУС-а. Шта за вас значе те изложбе? Можда награда за Ваш рад?
Награда је када конкуришете и добијете неку велику галерију. Ове године мора да се конкурише за
наредну или ону другу. Мени је награда кад прођем на
некој, рецимо, колективној изложби где је јак жири,
Пролетњи салон на пример, па да излажем у Галерији
УЛУС-а, Павиљону „Цвијета Зузорић“. Једини сам из
овог краја који је имао изложбе у те две галерије.
У Ужицу нисам имао изложбу од 2003. Можда следеће или за две-три године. Имам пуно слика и моји
пријатељи се распитују зашто овде не направим изложбу. Маштам о изложби од 150 радова. Толике галерије нема у земљи. Направићу неку изложбу у Ужицу, али ћу видети где би то могло бити и како.
Како се осећа уметник када треба да се одвоји од
свог дела?
Још увек се нерадо одвајам од својих дела, али ми
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је драго да те слике стоје код других људи. Можда је
то себично, али сваки уметник је помало себичан.
Она велика слика у згради Општине је моја. Насликао сам је 1989. Није ми било тешко да се одвојим од
ње. Туда прође пуно људи. Нека сваки десети подигне
главу да је види, то је дневно стотину људи. То ми је
сатисфакција. Моје слике се налази и у разним виђенијим кућама, колекцијама у иностранству и тада ми
буде драго. И поред свега, мило ми је да сам најбоља
дела сачувао.
Који су Ваши уметнички узори?
Анри Матис, Винсент ван Гог, импресионисти –
њихов рад представља највећи помак, инсистирају на
личном доживљају, колориту, игри светла. Матис, рецимо, ефектима својих боја чини да слика звони кад
је гледаш. Неука публика кад стане испред апстрактне слике мало устукне, јер та слика има своју енергију.
Не видиш ти ни птицу, ни поток, али је она набијена
својом енергијом и то је уметност. То је оно што велике сликаре одваја од осталих.
У филму РТС-а „Које је боје Тара“, а који говори о
Вашем стваралаштву, рекли сте да не сликате зимски пејзаж јер вам је хладно, а све Ваше слике настају
у природи. Да се можда предомислите?
Ја сликам све у природи. Не могу да се мрзнем.
Раније сам направио једну слику воденице мога деде
под снегом, јер смо у њој проводили доста времена.
Њу сам сликао по сећању. Волим да станем испред
мотива и кренем са идејом да уђем у тај мотив. Кад
неко крајем дана дође да види, обично каже да не
личи много на оно што је испред мене. А ја се одатле
нисам померио, нон-стоп сам у контакту са тим мотивом. Не мора дрво бити где је у природи. Ја ћу га
повећати, смањити, померити, уклонити ако треба, са
циљем да се створи слика предела која егзистира као
уметничко дело које одише сопственом енергијом.
Доживљај је потпун тек кад осетиш топлоту или свежину, боју ваздуха, воде... Но, насликаћу и зиму. Сад
имају ћебад-грејаче...
Из атељеа излазим очију пуних боје и са надом да
ће господин Терзић остварити своју жељу о изложби
са 150 слика.
Весна Шекељић

ВРЕМЕПЛОВ
Ђачки фестивал знања „Хоћу да
видим, хоћу да знам!”
Ђачки фестивал знања „Хоћу да видим, хоћу да
знам!” одржан је 5. 6. 2014. у Градском културном
центру. Фестивал је окупио све основне и средње
школе из Ужица и био је прави мали научни скуп
на којем су ђаци кроз експерименте представили
посетиоцима феномене из области природних и
друштвених наука.
Ученици наше школе презентовали су
радове еколошке секције и примену савремених
технологија у техничком образовању.
Преузето са сајта Школе

Олимпијски час
Председник Олимпијског комитета Србије
Владе Дивац и џудиста Александар Кукољ
одржали су 9.11. 2013. године „Олимпијски час “
у Ужицу. Учествовали су и ученици наше школе
од другог до осмог разреда.
Основци су у склопу „Олимпијског часа“
прошли пет радионица, названих по пет основних
олимпијских вредности: радост игре, ферплеј, поштoвање, изузетност и јединство духа,
тела и ума. Повод окупљања у Ужицу била је
прослава 1 000 дана до Олимпијских игара у Рио
Де Жанеиру 2016. године.
Преузето са сајта Школе
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НАШИ РОДИТЕЉИ
Родитељи у акцији

Oбука родитеља

Након дводневног тренинга организованог
почетком месеца, у суботу, 25. октобра 2014.
године, родитељи ученика „Прве основне школе
краља Петра Другог“ су, према акционом плану
који су израдили, уредили школско двориште.
Тмурно суботње преподне се, захваљујући
присуству великог броја родитеља, ученика и
наставника школе, претворило у весело дружење
које је све присутне испунило задовољством јер
су успели да споје лепо и корисно. Постављене су
нове канте за смеће, осликане жардињере, засађене
биљке, офарбани зидови и постављене клупе на
игралишту. Захваљујући одличној организацији,
добро осмишљеном плану и припремљености
учесника, посао је брзо завршен, а двориште
школе добило је нови, лепши изглед. Родитељи
су још једном показали да им ништа није тешко
када је у питању побољшање услова у којима
бораве њихова деца....
Преузето са сајта Школе

У суботу и недељу, 4. и 5. октобра 2014. године,
у нашој школи је одржана обука за родитеље
у оквиру активности предвиђених пројектом
„Образовање за права детета“.
Тренинг су похађали представници Савета
родитеља наше школе и ОШ „Нада Матић“.
Сви су активно учествовали у радионицама
које су за тему имале партиципацију, насиље и
дискриминацију, права и потребе, сукоб права
као и упознавање са Конвенцијом о правима
детета. Били су једногласни у оцени да им је
обука пуно значила, а другог дана су планирали
акције које ће извести у својим школама,
заједно са ученицима, наставницима и осталим
родитељима.

БИЛИ СМОЈАКО ВРЕДНИ

ЗЕЛЕНО, ВОЛИМ ТЕ ЗЕЛЕНО
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Сарадња са родитељима
Заједно ка истом циљу
Одлика наше школе је и ангажованост родитеља
наших ученика, који показују изузетну вољу за сарадњу и
спровођење различитих акција. Подсетимо се само неких
подухвата.
Ужички центар за права детета је током школске
2007/8. године реализовао пројекат „Родитељи у акцији –
Савет родитеља школе“. Пројекат је трајао шест месеци,
а двадесетак наших родитеља прошло је три једнодневна
семинара.
У оквиру прославе Дана школе 2010/11. године Савет
родитеља иницирао је акцију добровољног давања крви.
Акција је спроведена у децембру и родитељи су сопственим
примером предочили својој деци значај хуманости.
На предлог Савета родитеља школе и уз велико
ангажовање г. Зорана Миловановића, тадашњег
председника Савета, 23. 09. 2011. школа се укључила у
акцију Фонда Б92 „Битка за бебе“ –за набавку 100 инкубатора за здравствене центре у Србији. Наша школа
била је прва школа у Србији која је подржала ову акцију.
Учествовало је око 30 ученика виших разреда који су на
четири локације у граду прикупљали гласове грађана за
потенцијалне фирме-донаторе инкубатора и делили летке
суграђанима. Акција је медијски одлично пропраћена, што
је подстакло и друге да се укључе.
На седници Савета родитеља школе 4.04.2013. одржана
је трибина – „Трговина људима“ – која је реализована уз
помоћ Полицијске управе Ужице.
На предлог Савета родитеља 07.03.2014. организована
је биоскопска представа за предшколце и прваке у
оквиру хуманитарне акције – помоћ болесној девојчици.
Прикупљено је 18.000 динара.
Ужички центар за права детета у овој школској години
наставља пројекат „Родитељи у акцији – Савет родитеља
школе“ у пет школа у граду међу којима је и наша.
Очигледно је да наши родитељи имају развијену свест
о томе да ће децу најефикасније васпитавати путем личног
примера.
Весна Ешпек Дебељевић
Јулија Филиповић

професионални певачи снимају хитове. Наши ученици су имали прилику да попут музичких звезда отпевају неколико песама и да се увере да посао певача,
композитора и тонца уопште није лак. У поменутом
студију снимили смо и нашу свечану песму „Чему
служи срце“.
Господин Јовановић је похвалио увежбаност хора,
озбиљност са којом професори у нашој школи раде
са децом и позвао нас да поново посетимо његов студио. За превоз наших ђака побринуо се „Златан превоз“ из Ужица. Свима који су допринели реализацији
овог нашег малог подухвата захваљујемо од срца.
Професор разредне наставе
Десимир Поповић

Ликовна секција

Забавно и креативно
Бојана и Сара из V6 похађају ликовну секцију.
Бојана воли да црта потрете и да сенчи. Таленат
је наследила од маме. Сара највише воли да црта
природу и ентеријер. Веома је дружељубива. На
ликовној секцији осећа се креативно и маштовито јер
улепшава кабинете и школско двориште. Кажу да је
наставница Зорица пуна разних идеја и да увек све
лепо објасни. На секцији добијају разне занимљиве
теме. Прошлог часа су завршавали цртеж на зиду.
Иако су најмлађе, ни по чему се не разликују од
старијих другара. Њихова препорука је да им се
придружите, јер је веома забавно.

Викторија Мићић
Александра Тошић V6

СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ
Хор и оркестар

„Прва основна школа краља Петра Другог“
добила је свечану песму
Поводом нашег великог јубилеја, жири „Прве основне школе краља Петра Другог“ са професорком
музичке културе Јасминком Гајић на челу, месецима
се бавио деликатним задатком. Коју од изузетних песама које изводи хор ученика школе прогласити за
свечану песму? На крају, након дуготрајне дискусије
запослених и неформалног гласања ученика, жири
је једногласно одлучио да то буде песма „Чему служи
срце“, аутора Недељка Попадића.
Прошле недеље, професорка Јасминка, учитељ
Десимир Поповић и хор од двадесет ученика били
су гости музичког студија „ОФ“ у Севојну. Ту нам је
професор дизајна звука Александар Јовановић показао најмодернију студијску опрему и начин на који

Прекогранична еко-сарадња
Успостављање система примарне селекције отпада у 28
основних и средњих школа у Ужицу и Тузли.
Пројекат се одвија у седам основних школа у Ужицу и
у Тузли. Почео је крајем априла 2013. путем презентације
за ученике, наставнике и помоћне раднике. Ученици су
кроз еколошку секцију упознати са значајем разврставања
отпада и заштите животне средине. Знају да отпад није
смеће, већ да се може поново употребити ако се правилно
разврста. Ученицима и запосленима су подељени флајери
о овом пројекту. Петог јуна је одржан еко-квиз на основу
кога су изабрани ученици за боравак на Еко-кампу на Тари.
Изабране су Кремић Бојана и Бошковић Сара на основу
показаног знања на квизу.
АНДРИЈАШ
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Еколошка секција
У нашој школи постоји еколошка секција за ученике
од петог до осмог разреда. На часовима еколошке секције
ученици обележавају важне еколошке датуме и обрађују
различите теме, нпр. шта је отпад, рециклажа, компостирање…. Током протеклих година учествовали смо на следећим пројектима: ,,Будимо чувари озона!” ,,Више знања,
мање отпада!” „Успостављање система примарне селекције
отпада у школама у Ужицу и Тузли“, а у оквиру овог пројекта одржан је еко-квиз и вршњачка едукација. Наравно, ту
су и акције у којима смо учествовали:
- Пролећни фестивал,
- Фестивал знања
- Зачепимо педрасуде - акција подразумева прикупљање
и рециклажу пластичних флаша, пластичних чепова и затварача, а приход од тога намењен је побољшању рада Удружења
параплегичара и унапређењу положаја његових чланова.
Значајни дани које смо обележавали у нашој школи кроз
часове еко-секције:
Дан озонског омотача 16. септембар;
Дан рециклаже 17. септембар.
Дан животиња 4. октобар – обележен је тако сто су ученици направили изложбу слика својих кућних љубимаца.
Дан здраве исхране и дан хлеба 16. октобар –
направљен је пано на коме је била пирамида здраве
хране; ученици еколошке секције направили су
хлеб који је био подељен на великом одмору свим
ученицима и наставницима који су га слатко појели.
Дан детета 20. новембар – направљен је пано на коме
су биле породице из наше школе са највише деце.
Дан борбе против сиде 1. децембар – ученици еколошке
секције направили су пано о сиди и анкетирали су ученике
6.,7. и 8. разреда. Задовољни смо резултатима.
Дан борбе против пушења 31. март;
Дан планете Земље 22. април;
Дан заштите животне средине 5. јун.
Кроз радионицу ,,Уметност отпада” ученици су од старог, отпадног материјала правили разне украсне предмете,
који су били изложени на Пролећном фестивалу.
Јасна Радосављевић

Понесите платнену торбу у куповину или користите кесе од биоразградљиве пластике!!!
Остаци биљака нису смеће већ високовредна
сировина за производњу природног ђубрива –
КОМПОСТА!!!
За органску производњу хране, без хемијских препарата за
третирање биљака, компост је
прави избор!
Сваки становник Србије
годишње направи 270 кг отпада!!!
70 % отпада може бити поново
коришћено!!!

Да ли сте знали...

У нашој школи постоји мултимедијалнo- информатичка секција
Савремено друштво карактеришу динамичне
промене. Међу променама је развој информационих
технологија (ИТ). Мултимедијалнo-информатичка
писменост је основа за будући успех ученика у многим професијама. Кроз ову секцију ученицима ћемо
помоћи да стекну основна знања о неким програмима и они ће на тим програмима изложити своје идеје.
Циљ информатичке секције је да ученици:
• Стекну основно знање о неким програмима
• Самостално креирају
• Спроводе своје идеје
На мултимедијално- информатичкој
секцији можете научити неке корисне и
занимљиве ствари, као на пример:
- обрада слике (Adobe Photoshop i
CorelDraw)
- обрада звука(Audacity)
- обрада видео материјала (Windows Movie Maker,
Premier)
Правилан положај приликом рада на рачунару.
Вера Поповић VIII5

РЕЦИКЛАЖА
Размислите
пре
него
што
баците – можда се отпад може
искористити
у
нове
сврхе.
И ТО ЈЕ РЕЦИКЛАЖА!!!
Бачена аутомобилска гума биће на
истом месту и након 500 година!!! Од
дотрајале гуме направите жардињеру
за цвеће или љуљашку у дворишту куће или зграде!!!
200 до 400 година је потребно да се разлози алуминијумска лименка, а бачена пластична флаша остаје
скоро непромењена висе од 500 година. Убаците
лименке и флаше у одговарајуће контејнере!!!
Рециклажом једне тоне канцеларијског папира наставља да живи 17 стабала!!!
7 милиона пластичних кеса ДНЕВНО се употреби
и баци у Србији!!!
Пластична кеса траје у просеку 20 минута, а потребно јој је НЕКОЛИКО СТОТИНА ГОДИНА за
разградњу!!!
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се резултати могу поредити са резултатима деце истог узраста
из читавог света.
На овом тестирању, ђаци наше школе били су најуспешнији
у граду.
Свечана додела сертификата школе страних језика из Чачка
одржана је 15.04.2014.
У име Инфо тима Прве основне школе
Ивана Јовичић и Никола Бацетић

Велико интересовање за учење
немачког језика

4. ОКТОБАР ДАН ЖИВОТИЊА - НАШИ ЉУБИМЦИ

WHO IS THE BEST
Такмичење - квиз опште
културе на енглеском језику
Издавачка кућа English Book из Београда организовала
је у суботу, 15.11.2104. године, у сали ОШ Душан Јерковић
такмичење –квиз опште културе на енглеском језику за ученике
девет основних школа нашег града. Шесточлану екипу наше
школе – Андријаше, чинили су: Магдалена, Миа, Тодор, Богдан,
Симо и Михаило, ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Дружење је било сјајно, а наша радост највећа јер смо још
једном показали да смо најбољи! Честитамо и осталим екипама
на сјајном знању и великој борби!
Захваљујемо се организатору на вредним поклонима које су
чланови наше екипе добили.
Видимо се на следећем CLIL-у.
Магдалена Вулевић VIII3

ОКО 500 ОСНОВАЦА НА ТЕСТУ
ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Последњих година актив страних језика Прве основне школе краља Петра Другог настоји да осавремени и модернизује наставу, у складу са школском праксом најразвијенијих европских
држава. У том смислу, школа је учествовала у бројним пројектима и остварила значајне контакте, како у земљи тако и у региону. Запослени су прошли разноврсне обуке, посебно у вези са
коришћењем савремених средстава у настави. Акција о којој је
овде реч је настала као резултат једне одличне сарадње.
У суботу, 29.03.2014. у периоду од 9.00 до 14.00 часова у
организацији Школе страних језика Blackbird из Чачка и Прве
основне школе краља Петра II одржано је тестирање ученика из
енглеског језика под називом „Такмичи се и освоји“. Ученици су
имали прилику да решавају задатке из Cambridge ESOL испитних
тестова – Starters, Movers, Flyers и Pet 4 Schools, у складу са узрасним могућностима ученика и са европским стандардима.
Тестирање је било организовано за узраст од 3. до 8. разреда.
Ученици који су радили тест (њих преко 500!) ће добити
потврду о оствареном резултату. За најуспешније су обезбеђене
вредне награде које промовишу изучавање и усавршавање
енглеског језика. Ученици нису прошли посебан вид припреме
за ово тестирање с обзиром на то да су критеријуми Кембриџа
садржани у уџбеницима по којима ученици раде. Кембриџов
систем тестирања је најстарији на свету. Његова предност је што

Лепе новости из наше школе овога пута стижу нам са наставе
немачког језика. Недавно смо сарадњу са ужичком Гимназијом
крунисали титулом ДСД школе.
Немачка језичка диплома (ДСД, Deutsches Sprachdiplom)
представља испит знања немачког језика Конференције министара културе Савезне Републике Немачке за ученике немачког језика у иностранству и признат је на немачком говорном подручју као званични доказ о познавању немачког језика.
Испит организује Немачка централа за школовање у иностранству. Ученици који положе испит добијају диплому коју потписује председник Централног одбора и немачки амбасадор. Сваке
године овај испит полаже више од 14.000 ученика у више од 50
земаља света. Све припреме, већина материјала за учење и полагање испита је бесплатно. Ученици који су положили други степен Немачке језичке дипломе (референтни ниво познавања језика Б2) имају довољно знања немачког језика за студије на неком
од немачких универзитета и не морају да полажу испит из немачког језика који је иначе обавезан при упису на студије у Немачкој.
У Србији ће се испит за Немачку језичку диплому првог степена (ДСД I, ниво А1/Б1) први пут полагати следеће године. Тај
степен дипломе могу стећи само ученици у школама које је за то
овластила Конференција министара културе Немачке и који су
похађали додатну наставу немачког језика. Тренутно је у Србији
16 таквих школа, а наша школа може да се похвали да је једина
основна школа која је ушла у сарадњу са једном средњом школом
да би програмом обухватила осам година наставе немачког језика и напоран рад ученика и наставника крунисала једном тако
важном дипломом. Тренутно смо поред ОШ Дринка Павловић из
Београда и једина основна школа обухваћена овим програмом.
Професорке обе школе су већ ушле у програм обуке, а школама је испоручен известан број уџбеника по којима ће се будући
„ДСДовци» спремати за испит.
,,Ђаци наше школе од ове године могу да полажу међуиспит и добију сертификат. Као координатор пројекта
задужена сам да пратим и ђаке у Гимназији који ће следеће
школске године изаћи на свој први испит. Често имамо
семинаре, а ја сад похађам осмомесечну обуку за испитивача.
Наши осмаци излазе на испит на пролеће и сад спремам групицу
од њих петнаестак за то”, рекла је Соња Марковић, професор немачког језика у нашој школи.
Мали број школа у Србији има овај програм, који је настао
као акција ширења немачке културе и језика Министарства
спољних послова Немачке. Програм предмета је незнатно измењен да би се деца ефикасније припремила за испит – акценат
је на конверзацији.
Све чешћи разлог због кога се родитељи опредељују за Прву
основну школу је и могућност да деца уче немачки као други
страни језик. Немачка је земља која све више тражи стручњаке
ван своје земље и нуди им запослење и одличну плату, а наравно,
основни услов је знање језика.
Уколико се интересовање ученика и суграђана за немачки као
други страни језик буде наставило и убудуће постоји могућност
да се започне са озбиљним радом на пројекту да се у Првој
основној школи отвори и једно експериментално билингвално
одељење у коме би се више предмета учило на немачком језику.
Никола Бацетић
Соња Марковић
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Сећање на српске јунаке

Мали хуманитарци

У недељу, 30. 11. 2014. године, Месна заједница
Стапари у сарадњи са Удружењем историчара
Ужица и Удружењем Аманет, организовала је
свечаност „Сећање на српске јунаке“, поводом
обележавања стогодишњице Великог рата.
Ова удружења иницирала су обнову споменика крајпуташа у атару села Стапари и
ажурирање спискова учесника и погинулих
Стапараца у Великом рату.
Помен погинулим ратницима тадашње
Стапарске општине на спомен-обележју на
Утрини служили су јереји Михаило Вуковић и
Александар Стјепановић.
Свечаност је настављена у Дому културе у
Стапарима, где је изведен пригодан културноуметнички програм, у којем су учествовали:
др Иван Милутиновић, председник Удружења
историчара Ужица, мр Драган Крсмановић,
изворна певачка група „Синови Гредице“ из
Стапара и ученици Издвојеног одељења „Прве
основне школе краља Петра Другог“: Андријана
Перишић, Анђела Аћимовић, Љиљана Којадиновић, Марко Димитријевић, Кристина Мирковић, Николина Јокић, Вања Аћимовић, Милица
Рафаиловић, Јелена Перишић и Стафан Словић.
Програм је водио Десимир Поповић.
Преузето са сајта Школе

Ученици VI5 „Прве основне школе краља Петра Другог“ из Стапара организовали су прошле
године хуманитарну акцију сакупљања новца за
Ивану Лазаревић, девојчицу из Ужица, којој је
била неопходна операција. Божидар Перишић
и Урош Илић ишли су од куће до куће, носили
плакат и говорили о акцији. Деца су у школу поставила плакат и кутију за прикупљање новца.
У акцији су учествовали мештани села Стапари, наставници и ђаци овог издвојеног одељења.
Ученици су сакупили значајна средства и заједно
са својим родитељима однели их болесној девојчици.
Николина Јокић VI5

УЧЕНИЦИ 6-5 СА РАЗРЕДНОМ

ЦЕЛА ШКОЛА ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ

УЧЕНИЦИ ИЗ СТАПАРА ПРЕЛЕПО И СЛИКАЈУ И ПЕВАЈУ
ВЕСЕЛИ СМО ЗА ДЕСЕТ

ЈЕСЕН У СТАПАРИМА
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ЧЕТА МАЛА АЛИ ОДАБРАНА

БУДУЋИ УМЕТНИЦИ
Један стари занат
Стари занати полако изумиру, али у околини
Ужица, у селу Злакуси, очувало се грнчарство.
Грнчарство у Злакуси не би било посебно да
се не ради на старински и традиционалан начин.
Када сам био тамо, видео сам стару школу и старе предмете у кућама, али ми се највише свидела
соба пуна глинених судова. Било је ту исцртаних
и обојених тацни и ћупова са урезаним клиновима и шарама. Најузбудљивије у овом занату је
кад гледаш како нека безлична гомила блата незамисливом вештином и прецизношћу мајсторових руку постаје нешто ново, креативно и корисно. Занимљиво је посматрати мајстора како уз
напор и зној, али са пажњом и нежношћу обликује прстима глину. Полако је издужује и шири,
глади је и шара као да мази дете. На завршетку из
пламене пећи уз дим изрони топао, витак и елегантан ћуп.
Жао ми је јер не знам нешто више о овом старом занату и што ће, можда, и он изумрети.
Саво Црнић VIII 2

НИКОЛИНА НЕНАДИЋ III3

ЈОВАН ДАБИЋ I5

МИЛИЦА КАРГАНОВИЋ I5

САРА РАКИЋ I4

Радост мог детињства

Песма другу

Моја бака

Зaчас јутро смени вече
а време тече и тече,
пролази кроз животе
и наше детињство оте.

Не реци ми друже никад: „Збогом!“
не могу се растати са тобом.

Моја бака златне руке има
она плете џемпер мени њима.

Не реци ми никад: „Адио!“
Само твој друг сам био.

Морам нешто да смислим,
како да га искористим,
док по мојој хода стази
да узалуд не пролази.

Не реци ми никад: „Ћао!“
руку пријатељства теби сам дао.

И кад је хладно и кад снег веје
ја се слатко смејем
јер ме бакин џемпер греје.

На таласу детињства спавам
и сваку страну прелиставам.
Желим да успори мало
јер је пуним сјајем заблистало.

Реци ми само: „Друже мој!“
остаћу заувек пријатељ твој.
Кристина Матијевић III2

Она мени рукавице топле, меке плете,
да будем бакино насмејано дете.
Тако се ја на белом снегу играм
у бакиним шареним џемперима.
Јана Јовановић III2

Маштам и сањам, јачам своја крила
да се нисам узалуд родила.
Дора ГавриловићIII3

ЧОВЕЧУЉАК - заједнички рад I5
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НАСТАВНИЦИ – БИВШИ
УЧЕНИЦИ
Бранка Кремић, професор биологије

Школа се променила набоље

Бојан Буквић I5

Јесен, ветар и ја
Јесен је стигла пре само неколико дана. Листови су
већ жути, киша неуморно пада, ветар.
Шетам се пустом улицом. Људи напољу нема, само
се ретко види понеки ауто. Стојим под кишобраном.
Киша лије све јаче. Посивела стабла изгледају као да се
уопште и не квасе, као да их жуте крошње штите од капљица које падају једна за другом. Асфалт је натопљен
водом, поточићи се сливају један за другим. Налети
кише не престају, придружују им се налети ветра. Ветар
као да се игра с природом. Када дуне на било коју страну, све се зањише у истом правцу. Лишће дрхти, стабла
се савијају, моја коса се мрси и пада ми на лице.
Идем ка игралишту. Обично пуно деце, сада изгледа некако празно, напуштено. Љуљашке се полако
клате и стварају шкрипав звук. Клацкалице стоје непомично. Изгледају као кипови, све око њих се њише,
само оне стоје залеђене.
Ветар је све јачи, не стаје. Окрећем се и враћам
кући. Гледам у небо. Сиви облаци га прекривају. Пред
мојом зградом још једном се осврнем. Киша и ветар
и даље бесне.
Киша, ветар и јесен обојили су ми расположење у
сиво.
Анђела Јовић VI 3

Марко Којић III3
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Како памтите своју учитељицу?
Нисам имала учитељицу већ учитеља који се звао
Андрија Жиловић. У почетку сам била разочарана јер сам,
као и све девојчице, желела да имам младу и лепу учитељицу, а добила сам, бар ми се тако чинило, веома старог
учитеља, коме смо ми били последња генерација. То расположење ме није дуго држало. Андрија Жиловић је био
човек благе нарави и смирен, никад није повисио глас на
нас, иако смо умели да будемо прилично немирни, доста
нас је хвалио, ретко грдио. Највећа казна је била да нас „истера напоље“, односно испред табле, да мало стојимо и размислимо о свом понашању. Ја сам била прилично немирна,
често сам стајала испред табле, али се никад нисам љутила
на учитеља, знала сам да заслужујем то.
Ко вам је био разредни старешина?
Разредна ми је била наставница математике, Ружа Живојиновић. О њој су кружиле приче као о веома строгој и
преке нарави, па смо се мало плашили. У почетку смо били
мирни као бубице, али како је време пролазило навикли
смо се на нашу разредну и она на нас. Схватили смо да се
испод строге маске крије златно срце. Разредна је увек била
уз нас и борила се за нас. Јесте грдила више него учитељ,
али смо је исто волели.
Којих догађаја из школских дана се радо сећате?
Нема неких посебних догађаја којих се сећам из школе,
било је лепих и мање лепих ствари, несташлука које смо
правили, мало свађа, понека анегдота. Довољно да основна
школа остане у лепој успомени.
Да ли су наставници били строжи него данас и да ли
су их ученици више поштовали?
Наставници су били као и данас. Имало је стогих и
мање строгих, али ни један није био застрашујући, знали
смо њихове мане и слабости, давали смо им разне надимке
и понекад се шалили на њихов рачун. Чини ми се, ипак,
да смо их више уважавали него данашњи ученици своје
наставнике, и да је разлог томе васпитање и чињеница да
нисмо говорили о нашим правима, једноставно смо их
имали, али имали смо и своје обавезе и били свесни да их
морамо испуњавати, ако желимо успех.
Какво је било дружење у односу на данас?
Највећа разлика је у слободном времену и начину на
који се оно троши. Припадам генерацији, или генерацијама, које су после учења излазиле напоље и играле се све
док мама или тата не позову да се уђе у кућу на вечеру и
спавање. Играли смо се партизана и Немаца, Отписаних,
каубоја и индијанаца, кликера, жмурке, јурке, девојчице
ластиша. Кад смо мало одрасли, те игре су заменили фудбал, кошарка, одбојка, „викторија“, па глуварење на тргу
и шетње по околини Ужица. Данашња деца више немају
простор за игру и више воле своје мобилне телефоне и
компјутере. Њихов свет је више виртуелан. Свађе су сличне, ситне чарке, оговарања, исмевања. Можда смо били
мање агресивни, мање смо се физички обрачунавали, мада
је и тога било. Вероватно су била нека срећнија времена.
Да ли сте у контакту са својим школским другарима?
Ретко виђам људе који су постали од некадашњих другара из основне школе. За неке од њих знам шта су постали, да ли су се удали, оженили, имају ли децу, где раде. Неке
нисам видела никад више. Са пар њих сам, под старе дане,
изгладила ситуације у којима нисам била добра другарица,
а ни добра особа. Драго ми је што сам имала прилику за то.

БРАНКА КРЕМИЋ СЕДИ ПРВА СЛЕВА

Нисам сигурна ни да ли бих све могла да препознам. Чак
сам се, тражећи фотографију за чланак, питала да ли знам
сва њихова имена. Срећом, записала сам их на полеђини
заједничке фотографије из петог разреда. И добро је да сам
то урадила.
Колико се наша школа променила од времена када
сте Ви били ученик? Како се осећате као професор у
својој старој школи?
Школа се јесте променила, на боље. Расла је заједно
са мојом генерацијом. Старом делу дозидан је нови, неке
учионице и кабинети су променили своја места, школска
библиотека такође. Нема више ђачке кухиње, сада су ту
учионице, школски зубар је са спрата старе школе премештен у сутерен новог дела. Учионице су боље опремљене и намештајем и техником. Променили су се људи, много
деце је прошло кроз наше најлепше школско двориште.
Необично је радити у школи у којој сам учила, необично
је што су моја деца трећа генерација која учи у овој школи,
али, надам се, не и последња.
Новинарска секција

Данијела Несторовић, професор енглеског језика

Срећна сам што предајем у својој школи

Ви сте веома млада наставница. Које године сте завршили основну школу?
Основну школу завршила сам 2005. Рођена сам 1990.
године.
Којих догодовштина се радо сећате из школских дана?
Дане проведене у основној школи памтим по правом
пријатељству, првој љубави и смешним догађајима са наставницима. У одељењу смо се сви лепо дружили и били
смо јако сложни. Сећам се нашег првог ,,бекства’’ са часа
биологије у 8. разреду када смо сви одлучили да одемо
на плажу и не појавимо се на настави. Тај дан сам се
расплакала јер нисам хтела да побегнем, али сам морала

ДАНИЈЕЛА НЕСТОРОВИЋ НА ПРИЈЕМУ ВУКОВАЦА

да се сложим са друговима из одељења. Ипак, уживала сам
на нашем малом ,,излету’’ на плажи и схватила сам да је
другарство јако важно.
Такође, рекреативне наставе, излете и екскурзије
памтим као најзанимљивији део свог осмогодишњег
школовања. Често бисмо остајали будни по целу ноћ у
хотелу и шетали од собе до собе док су нас наставници
грдили и опомињали да се вратимо у кревет.
Којих наставника се радо сећате?
Прва четири разреда обележила је моја учитељица
Нада Ковачевић, коју памтим као изузетног педагога, а пре
свега одговорну и брижну особу.
Мој омиљени наставник била је Тања Даниловић,
наставница физике, која нам је увек давала корисне савете
и причала са нама о нашим проблемима ван наставе.
Наставница хемије, Надежда Пејић, међу ђацима позната
као ,,Пеја›› била је једна од најзанимљивијих личности у
нашој школи. Умела је добро да изгрди ђака који не прати
наставу на часу, а моје другове из прве клупе изводила је
сваки час на таблу говорећи: ,,Хајде ти мали на таблу, сад
ћу ја видим колико ти мене слушаш.››
Да ли сте остали у контакту са својим друговима из
одељења?
Са већином другова се чујем и понекад се видимо, а са
мојом ,,екипом’’ од 5 најбољих другарица из основне школе
стално се виђам. Често се окупимо на кафи и причамо
о малим свађама, безазленим тучама и најмешнијим
догађајима који су обележили наше детињство у основној
школи.
Како се осећате као наставник у својој старој школи?
Необично, дивно, поносно... Срећна сам што сам се
вратила у своју школу.
Катарина Тодосијевић V2

Миленка Вукомановић, професор српског језика

Љубав према школи

„Родила сам се недалеко од
школе која се звала Основна школа
„Миливоје Којадиновић“. Име је с
поносом носила до 1970. године, јер
је то име народног хероја из мојих
родних Стапара.
Шестог септембра 1957. г.
скупило се нас 34 (16 девојчица и
18 дечака) око учитељице Борке
Наловић и са страхопоштовањем
слушало њен умилни глас, иако је
била прилично строга. Знала је да МИЛЕНКА ВУКОМАНОВИЋ
У ОСМОМ РАЗРЕДУ
опомене шипком по длановима за
незнање таблице множења, али и да остави „у затвору“
(допунска настава) да се градиво научи. Убрзо одлази у
пензију, а у трећем разреду нас води учитељ Зоран Наловић,
син наше учитељице, с којом немамо ни фотографију. Али,
ја никада нећу заборавити топлину њених крупних очију
и благи осмех. Оде нам и учитељ, а у четвртом разреду
учитељи поделише наставне предмете. Због недостатка
стручног кадра, ови вредни просветари предају нам до
седмог разреда, кад заједно са нашим родитељима крећу у
изградњу нове школе (до тада је била шесторазредна).
Наши родитељи нису мерили ни време ни труд
око изградње, али и ми смо били укључени. Настава
се одржавала испод старе липе у дворишту, а физичко
васпитање на ливади поред школе где смо посадили борову
шуму којом се и данас поносимо.
После напорног пошумљавања најслађи је био печени
хлеб из ђачке кухиње, кувани кромпир и млеко (тада у
праху) нашег кувара, чика Милована.
АНДРИЈАШ
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Директор школе, Андрија Жиловић, велики човек и
учитељ, предаје нам математику и са напредним мештанима
гради нову школу 1963. године. Изникла из трошне зграде,
велика, светла, са топлим и озвученим учионицама и
зеленом фасадом, школа прима и нове ученике.
Величанствена прослава је организована по завршетку
школе, а тада су засветлеле и прве сијалице – све у организацији учитеља и наших родитеља.
Најлепши поклон школи био је телевизор од предузећа
„Први партизан“ – замена за биоскоп у малој сали Дома
(касније сала за физичко). У великој сали, за сваки крај
школске године организоване су приредбе за „општи
родитељски састанак“, веома посећен – просвета је
представљала ауторитет, а образовање и васпитање праве
вредности за родитеље и ђаке. Приредбе су организоване
захваљујући несебичном залагању Лепосаве Лепе
Жиловић, свестране и способне учитељице, која нас је
научила и српски језик у 6. разреду и да певамо и сликамо
и играмо. Михаило Шопаловић нам успешно предаје руски
језик, Рада Тодоровић хемију, а у осмом долазе стручни
наставници: разредни старешина Радивоје Пантовић –
географија и историја, Љубинка Зарић – руски језик, Роса
Петровић (сада Милић) – хемија и мој узор, професор
српског језика Раде Јовановић, наш познати писац
афоризама.
Наш разредни старешина нас води на екскурзију на
релацији Ужице–Београд–Загреб–Љубљана–Ријека –
Постојна 1965. године.
Године 1965. 42 ученика 8. разреда добија сведочанства
са потписом директора Шиљак Радивоја.
Ђак генерације се звао „најбољи ученик у школи“ (није
још било Вукове дипломе) и проглашаван је на „општем
родитељском састанку“. Необјашњив је осећај радости
кад се сетим тог тенутка. Награда: „Антологија народних
јуначких песама“ Војислава Ђурића. Књига је била
обавезна награда за одличан успех и примерно владање.
Путовали смо, пешачили до школе и кроз снежне
наносе, али увек се радо сећам ђачких дана.
Срећа је хтела да се запослим у мојој школи 1972. па 1979.
године. Колектив – око 14 колега – права породица.
Лепо беше радити у школи са доста ђака – 1972. године
– два одељења седмака. А сада? Школа је још лепша,
реновирана, осавремењена, украшава село својом живом
бојом, обогаћена је стручним кадром. А ђаци – њих само 29.
У Основној школи „Андрија Ђуровић“ беше ми
директор разредни старешина из гимназије, професор
Драгиша Ђоковић, а потом и Владе Чумић, школски друг
из одељења (гимназије).
У дивном сећању живе увек драге колеге: Мико
Перишић, изузетан музичар, организатор приредби и
руководилац хора, мој дивни колега Љубисав Човић,
увек тачан, одговоран, одмерен, моја Пеја, Васо Ђуричић,
сликар и вајар, (урадио споменик Андрији Ђуровићу
испред школе), Милијана Шопаловић, дивна жена и
одличан математичар.
Љубав према учитељском позиву још живи у сваком
мом радном дану.“
Новинарска секција

Оливер Човић, професор разредне наставе

Ђачко доба је најлепши период мог
живота
Ко вам је био разредни старешина?
Разредни
старешина
ми
је
био
тадашњи
наставник физичког васпитања Владан Чумић,
доскорашњи
директор
школе.
Захваљујући
њему сам порастао. У сваком смислу те речи.
Какви су били наставници када сте ви ишли у школу?
Наставници у то време били су јако слични вашим садашњим наставницима. Строги, али правични. Људи са
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пуно знања и разумевања према
деци. Људи које памтим само по добру. Увек ћу их се радо сећати.
Какав сте били ђак?
У основној школи сам био одличан
ученик. То можда и није било тако
тешко, имајући у виду да ми је отац
радио као наставник српског језика
у истој. Био је јако строг, имао је
ОСНОВАЦ ОЛИВЕР
увид у моје оцене и понашање сваки
ЧОВИЋ
дан. Али су наставници некада били
благонаклони према мени. Искрено.
:-) Да ли је боље време сада или када сте Ви били дете?
Имам утисак да је некада било мало боље. Можда је било
лепше и безбрижније време. Некако су се људи више поштовали. Били су искренији. Ми као деца, више смо поштовали старије. И много смо се више дружили међусобно. Имали смо ту срећу или несрећу да одрастамо без
савремене технологије и мобилних телефона. Али смо
живели здравије. И имали смо много мањи избор, а много
више интересовања за наставне и ваннаставне активности.
Да ли се много тога променило у школи откад сте је ви
похађали?
Не могу да кажем да се много тога променило. Школа је
остала иста, јак наставнички кадар, добра деца, можда само то
да сте мало размаженији него што смо ми некада били. (осмех)
Какво је било друштво у школи и да ли сте у контакту
са неким од ваших другова и другарица из разреда?
То ђачко доба је било најлепши период мог живота. Најбезбрижнији и најсрећнији део. Имао сам невероватне другарице и другове. Мислим да су и пријатељства из тог
периода најчвршћа и најискренија. За цео живот. Са свима сам данас у одличним односима. Са некима од њих се
дружим. Са некима радим. Неке виђам свакодневно. Са
некима се редовно чујем или дописујем преко друштвених
мрежа. Некада пожелим да се на кратко вратим у то време.
Уживао бих још више. Када год се сетим свих тих људи из
школе, осмех се увек појави на мом лицу. Само лепа сећања
извиру. Нестваран осећај. И осећај поноса, што сам био део
тог друштва. Недостају ми другарице и другови, фале ми
они ситни несташлуци и нестварни осећај када сам се први
пут заљубио. Недостају ми дружења. Прва разочарања.
Недостаје ми оно време проведено у безбрижности и
срећи. Све ми недостаје. Кажем вам, вероватно најлепши
период у мом животу икада. Зато ви уживајте сада.
Ива Радовић
Марија Милићевић VI2

Емина Јеремић Мићовић,
професор енглеског језика

Сами смо зарађивали за летовање
Ко вам је била учитељица? Можете ли нам рећи нешто
о њој?
Моја учитељица се звала Олга Николић. Ја њу памтим
по феноменалном гласу, као лепу,
добру и поштену жену.
Ко вам је био разредни
старешина и шта вам је предавао?
Мој разредни старешина је
био Владан Чумић, предавао ми
је физичко.
Да ли сте ишли на неку
додатну наставу?
Ишла сам на додатну наставу
из енглеског.
Какав је био ваш разред?
Били смо добро и сложно
одељење.
Сваког петка бисмо скупљали

старе папире и новине и односили у мој стари подрум.
Понедељком бисмо то предавали фирмама за рециклажу.
За тај папир смо добијали много новца и са тим новцем
бисмо одлазили на летовање.
Да сте у могућности, да ли бисте нешто променили у
нашој школи?
Додала бих више простора, кабинет за немачки језик и
модерну фискултурну салу.
Јелена Гардић
Тамара Танасковић VI2

Иванa Јовичић,
професор енглеског језика

Много сам волела школу
Како вам се звала учитељица?
Бранислава-Брана Шиљак.
Ко вам је био разредни старешина?
Од петог до седмог Милијана
Шопаловић, у осмом Ружа Живојиновић. Обе су биле наставнице математике.
Које предмете сте највише волели?
Енглески, српски, физику.
ИВАНА ЈОВИЧИЋ НА
ДРУГАРСКОЈ ВЕЧЕРИ
Којих наставника наше школе се радо сећате из времена свог
школовања?
Наставнице енглеског Светлане Кабанице Милановић,
наставнице физике Трњине Тање Даниловић, наставника
физичког Владана Чумића... Заправо, сви су били дивни
наставници, а сада и дивне колеге.
Које предмете сте мање волели?
Све предмете сам волела, много сам волела школу.
Ања Лекић
Милица Пешић V2

НАШИ ТАЛЕНТИ
Поетична и практична
Јелисавета Црнић иде у
шести разред, одличан је ђак,
омиљена другарица, паметна
и озбиљна девојчица. Прошле
године, у петом разреду, који
као преломни период тешко
пада многим ђацима, она се
није дала помести – остварила
је изузетан успех – прво место
на окружном такмичењу из
биологије. Питали смо је
зашто воли овај предмет:
„Биологија је један од предмета које волим. Свој
успех, прво место на окружном такмичењу из биологије,
постигла сам тако што сам учила редовно и са љубављу.
У почетку сам учила због жеље да постанем хирург, а
касније јер сам заволела предмет. Биологија пружа много практичних знања о животу, међутим, ако је заволите, може да буде и веома поетична, веровали или не.“

Логика успеха
Стефан Грујић, ученик
VIII5, симпатичан је дечак са
озбиљним успехом –другим
местом на прошлогодишњем
републичком такмичењу из
техничког и информатичког
образовања. Његови планови
су амбициозни, размишљања
практична, он већ сад тачно
зна шта жели. И нема разлога
да то и не оствари.
Шта те привлачи предмету
из кога се такмичиш?
Техничким
наукама
привлачи ме једноставност
и логика, све је јако повезано. Дисциплина из које се
такмичим је архитектура, а
планирам да се тиме бавим и у
будућности.
Који је твој мотив да учиш и учествујеш на
такмичењима?
Посебан мотив за учење немам. На такмичења
одлазим јер волим тај предмет, а постоје и новчане
награде.
Какве су твоје амбиције у вези са школом и каснијим
животом?
Планирам да се упишем на архитектуру јер ме то
занима. А после тога намеравам да одем у Дубаи, јер се
ту налазе чуда светске архитектуре.
Шта за тебе представљају награде на такмичењима?
Награде на такмичењима представљају успех, јер,
постигао сам нешто што сам желео.
Да би се успело у нечему није потребан нарочити
таленат, већ упорност, жеља и сналажљивост. На крају,
треба имати и среће.
Порука за вршњаке?
Не одустајте, будите истрајни у свему што радите.
Новинарска секција

ТАКМИЧАР
Прошле школске године, прво
место на Републичком такмичењу из математика на Великом
финалу такмичења ,,Мислиша” у
Београду, освојио је Петар Поповић, ученик IV5 одељења.
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Три грације

Мали-велики фудбалер

Анђела Копуновић, Марта Гавриловић и Сара Филиповић су другарице из истог одељења -VI 1, али су
се дружиле и на истом такмичењу. Наиме, све три су
учествовале на окружном такмичењу из историје где су
постигле запажен успех. Питали смо их шта их привлачи
историји као предмету, шта им је мотив да уче, буду
добри ђаци и такмиче се, шта за њих представља успех
на такмичењу и како виде себе у будућности.
Анђела: Са историјом као предметом сам се први
пут срела у петом разреду и већ на првом часу сам знала
да ће то бити предмет којем ћу се апсолутно посветити
и да ћу покушати да научим што више. Проучавање
прошлости, начина живота, садашњост и будућност
који су чврсто везани за прошлост, само су неки од
сегмената проучавања овог предмета.
Сара: Историја је јако занимљив предмет. Све те
чињенице о прошлости и људима који су тада живели...
то ме је привукло.
Марта: За мене је историја предмет у коме можемо
да сазнамо много о свету, животу некада и нашим
прецима. Зато ми се и свидео.
Анђела: Мој мотив су жеља за знањем и успехом али
такође и искуства и успеси мојих родитеља. Њихове
приче о полагању испита на факултету и срећи коју су
доживели када су дипломирали, много су допринели
томе да будем добар ђак.
Марта: Немам посебан мотив за учење. Само желим
да све научим и да се трудим да будем што боља.
Сара: Мотив ми је био да учествујем на такмичењу,
наравно, желела сам да што боље прођем, али не по сваку цену.
Анђела: Успех на такмичењу ми је дао крила да будем
још боља и да надограђујем своје знање у сваком погледу.
Марта: Ако постигнем успех на такмичењу, то је
потврда да сам добро радила и да сам дала све од себе.
Анђела: Још увек је рано говорити о томе чиме ћу
се бавити у будућности јер сам још увек несигурна
и неопредељена, али једно је сигурно – наставићу да
будем вредна и добар ђак, а путеви чиме ћу се бавити у
будућности, сами ће се по себи отворити.
Марта: Још нисам сигурна шта желим у будућности,
има пуно ствари које ме интересују, али још не размишљам о томе.
Сара: Још увек не размишљам много о будућности,
али ако се будем бавила историјом, вероватно ћу бити
археолог. То ми је жеља из детињства.
Милица Радисављевић
Сара Сушица VI2

Страхиња Вићевић је ученик VI2 и фудбалер млађих
пионира ФК Слободе. Иако има тек 12 година, његови
спортски успеси су изузетни. Прошле године позван је
на пробу за славни енглески клуб Арсенал. Наступа за
селекцију Западне Србије. Освајао је медаље на многим
фудбалским турнирима – Минимакси лига, турнири
у Вишеграду, Врњачкој Бањи, Старој Пазови (прваци Србије), Златибору, Гучи, Хрватској... Изабран је за
најбољег играча на турнирима у Врњачкој Бањи и Гучи.
Игра на позицији задњег везног играча у клубу и десног
бека у репрезентацији Западне Србије.
Како постижеш добре резултате?
Трудом, радом и жељом да то остварим.
У којим клубовима си раније играо?
Слобода, Звезда, Партизан.
Који је твој највећи успех у фудбалу?
Отићи на пробу у Арсенал и заиграти за Западну Србију.
Одбацујеш ли другове који су лошији од тебе у
фудбалу?
Не бих то никада урадио јер су ми сви добри другари.
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Милан Илић VI2

Сви треба да имамо циљ
Једно од наше дивне и успешне
деце, Ива Димитријевић из VIII5,
причала нам је о себи, својим мотивима за учење и учешће на такмичењима и о пласману на републичко
такмичење из биологије. Интересантна је зрелост њених размишљања:
„На додатну из биологије сам
кренула зато што ми се свидело
градиво које смо учили. Било ми је
занимљиво и остала сам да научим
још више. Немам неки посебан мотив за учење.
Једноставно ми је нешто занимљиво, па ми није
тешко да научим, а за остало знам да ће ми требати
некад у животу. Мислим да за успех није толико
битан таленат већ упорност и истрајност.
За мене, моји успеси на такмичењима представљају
срећу и ново искуство. Сви треба да имамо неки циљ
у животу и да вежбањем стигнемо до њега.“

Љубав према математици

Необична дефиниција неуспеха

Дана Борисављевић je
ученица VII5, лепа, скромна
девојчица одмереног понашања. То је сасвим довољно да њени родитељи буду
поносни, али то није све.
Дана је једна од троје ученика који могу за себе да
кажу да најбоље знају математику у Србији. И има потврду за то – треће место на
републичком такмичењу из овог предмета. Ево шта
нам је испричала о себи:
„Одувек су ме привлачиле природне науке, самим
тим и математика. Љубав према математици јавила се
још у првом разреду, а у томе ми је највише помогла
моја учитељица.
Учим и радим задатке да бих проширила своје
знање. Мислим да ће се сав труд који улажем
исплатити. Такође ме инспирише то што знам да
ће, осим мени, моји успеси значити и наставнику
математике као и мојим родитељима.
Успехом сматрам све што сам до сада постизала на
такмичењима, поносна сам на сваку своју диплому.
Међутим, од места на ранг-листи важније ми је знање
које стичем, јер ћу моћи да га применим у каснијем
школовању.
Наставићу да се бавим математиком, а највише бих
волела да се, уколико успем, упишем у Математичку
гимназију у Београду.“
Марија Лучић V2

Неко има „кликер“
за математику, други
је пак талентован
за језике, трећи ће
можда бити успешан
спортиста.
Јани
Радивојевић, ученици
VII1, одговарају сви
ови описи. Физика,
математика,
српски
језик, одбојка... У
свему томе она је
успешна. Ево шта нам
је испричала о себи.
Од када се такмичиш и какве резултате си постигла
прошле године?
На такмичења идем од трећег разреда. Прошле године
освојила сам 1. место из математике на општинском
такмичењу, 1. место из физике на општинском
такмичењу, 1. место из српског језика на општинском
такмичењу, 3. место из информатике на општинском
такмичењу, 1. место из физике на окружном такмичењу,
2. место из математике на окружном такмичењу, 2.
место из информатике на окружном такмичењу,
Освојила сам и 3. место на републичком такмичењу
из физике.
Шта те је подстакло да идеш на такмичења?
Подстакла ме је жеља за знањем и такмичарски дух,
а велики утицај је имала и моја
учитељица, Аница Лојаница.
Колико су тешке и захтевне припреме?
У односу на редовне часове, скоро сваки дан имам
по један додатни. Неколико дана пред свако такмичење,
фокусирам се само на одређени предмет. Припреме
захтевају много времена и труда, али за сада ми не
падају толико тешко.
Који ти је омиљени предмет?
Физика и математика.
Да ли ти наставници помажу у припремама?
Да, доста ми помажу и на редовним часовима, а и на
додатној настави.
Који је твој највећи успех?
До сада, највећи успех ми је 3. место на републичком
такмичењу из физике, а
неуспехом (!?) сматрам то што су ми фалила 2 бода за
пролазак на републичко такмичење
из математике.
Поред оволико обавеза, имаш ли имало слободног
времена?
Трудим се да ускладим учење и слободно време. Увек
пронађем довољно времена за дружење и интернет.
Бавиш ли се неким спортом?
Тренирам одбојку.
Да ли су такмичења места где се упознају нови
пријатељи?
Да, упознала сам доста нових пријатеља са којима
се дружим и после такмичења.
Надам се да ћу ове године тај круг још проширити.
Јано, желимо ти пуно успеха и ове, а и следеће године, и да у што бољем светлу
представиш себе и нашу школу.
Јелена Гардић VI2

Стрелац и скејтер
Богдан Гојковић има 12 година и
већ две године тренира стрељаштво.
Освојио је прво место на школском такмичењу и друго место на
такмичењима у Бајиној Башти и у
Горњем Милановцу. Део је школског
стрељачког тима, који се прошле године попео на победничко постоље
као други тим у региону. У слободно
време, Богдан вози скејт и жеља му је
да и даље буде успешан у свему што
ради.
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Учење = сунце, море, забава
Причали смо са Кристином
Мијаиловић из VIII4, једном од шест
ученика наше школе који су, захваљујући одличном успеху и владању,
прошлог лета боравили у Бечићима
у организацији ужичке општине.
Испричала нам је своје утиске са
летовања.
„Општина сваке године организује
одлазак на море за ученике основних
и средњих школа. Из наше школе предложено је девет
ученика, међу којима сам била и ја.“
Пошто си одличан ученик да ли је твој успех узет у обзир?
„Јесте, наравно. Мој труд који сам уложила се исплатио и
поносна сам на себе.“
Да ли ти је било тешко да постигнеш одличан успех?
„Уз мало више труда и упорности постићи ћете оно што
желите.“
Где си ишла на летовање и како си се провела?
„Били смо десет дана у ужичком одмаралишту у
Бечићима. Одлично сам се провела, упознала сам много
пријатеља са којима се и данас дружим. Поред тога, могли
смо да научимо много ствари на активностима које су нам
организоване. Реализатори из Црвеног крста су сваког
дана држали часове из прве помоћи. А свако вече имали смо програм где смо гледали многе поучне филмове,
организовали журке и феноменално се забављали.“
Да ли си се заљубила на мору?
„Јесам.“ (осмех)
Шта би поручила својим друговома и другарицама?
„Будите упорни у остварењу свог циља, јер ћете само тако
остварити оно што желите, а притом немојте заборавити да
уживате и да се добро забавите.“
Ана Мијатовић VI2

НАШИ ПЕНЗИОНЕРИ

Трњина Даниловић: Живот је борба
А: После толико година рада у школи у прилици сте да се одморите од
школске вреве и гужве. Како сте се навикли на то? Недостају ли Вам посао и
ђаци?
Наставница Тања: Уопште се нисам
навикла. Почетак пензије ми је био много тежак због растанка од ђака и колега
са којима сам дуго радила. Бежала сам од
школе да се не сретнем са ђацима.
А: У коликој мери се разликовало Ваше детињство од детињства данашње деце? Какво сте дете Ви били?
Наставница Тања: Моје детињство се у великој мери разликовало од детињства данашње деце. Живела сам на селу, чувала стоку и носила књигу да успут учим. Чак и када сам спремала испите
преко лета, морала сам да чувам стоку. У том периоду мог живота
и рада било је тешко.
А: Сигурно се сећате својих првих љубави ђачких дана. Поделите бар део тих сећања са нама.
Наставница Тања: У Краљеву сам завршила осми разред и
средњу школу. Тада сам становала код стрица који је много бринуо
о мени. Стално ми је говорио да треба да учим, а за љубав ће имати времена. Прва љубав се родила у првом разреду Више школе у
Београду.
А: Деца увек маштају о томе шта желе да буду кад порасту.
Да ли је посао наставника физике био Ваш сан? Колико је Ваш
наставник физике утицао на Вашу одлуку?
Наставница Тања: Посао наставника физике је одувек био мој
сан. Због своје учитељице сам постала просветни радник. Обећала
сам да ћу то бити, и испунила сам обећање. Наставник физике није
много утицао на мене, већ моја љубав према природним наукама.
А: Вас памте бројне генерације. Које ученике бисте Ви издвојили и због чега?
Наставница Тања: Децу нисам издвајала због успеха у школи,
већ због њихове марљивости. Важно је бити добар човек. Поносна
сам зато што ми се за мојих 36 година рада ниједном није догодило

АНДРИЈАШ 22

лист ученика Прве основне школе

да цело одељење побегне са часа. Понекад су појединци бежали са
контролних задатака. Круна мог рада била је прва награда Богдана
Шијакињића на савезном такмичењу.
А: На часовима се увек нешто занимљиво догађа. Испричајте нам о неком, по Вашем мишљењу, најзанимљивијем догађају
са часа или екскурзије.
Наставница Тања: Било је разних догодовштина. Скорија, које
се радо сетим, у вези је са Милицом Ненадић из осмог три (генерација 1994.) и њеним сатом који шета по плафону.
А: Да ли се, по Вашем мишљењу, понашање ученика данас
променило у односу на време када сте почели да радите? Због
чега мислите да је тако?
Наставница Тања: Да, понашање ученика се много променило.
Због промена у друштву ово су сасвим друга времена. Све се то
огледа у недостатку одговорности, поштовања и много чега другог.
А: Знамо да сте добили награду за најбољег наставника и да
сте увек били један од од најомиљенијих наставника у школи. У
чему је тајна Вашег успеха?
Наставница Тања: До успеха ме је довео чист однос према ученицима и преданост раду и струци.
А: Како описујете себе?
Наставница Тања: Друштвена, одговорна, истрајна и помало
тврдоглава. Волим да се дружим са књигама и науком. Моја лоша
навика је то што време углавном проводим код куће. Гледам научне
емисије, „Квадратуру круга“, „Слагалицу“.
А: Како проводите слободно време?
Наставница Тања: У слободно време читам штампу, одржим
неки час физике или хемије и то ми буде као одмор. Препородим
се. Вратим се у неко прошло време и сетим се многих успомена.
А: Особа која Вам даје снагу да наставите даље?
Наставница Тања: Мотив за живот је моја дивна унука Сара.
А: Имате ли неки неостварени циљ из младости?
Наставница Тања: Не, остварила сам све своје циљеве у животу, и веома сам срећна због тога.
А: Желите ли да поручите нешто будућим средњошколцима?
Наставница Тања: Желим вам да истрајете у свом раду над
књигом и да не бежите од проблема, већ да се са њима борите. Цео
живот је борба из било које перспективе.
Маја Брајовић, Александра Димитријевић, Ђурђица Маркићевић, Марија Брковић, Андријана Брковић, школска 2011/2012.

Радио сам у најбољем активу

„Добричина. Озбиљан шерет. Сасвим обичан на необичан начин. Велики
мали човек. Човек из сенке, учесник свих
значајних школских манифестација. Неприметан, ненаметљив, незаобилазан,
неопходан као со.“
Овим речима, које је у првом броју
„Андријаша“ записао тадашњи уредник, а колега нашег домаћина Горан
Шекељић, дочекао нас је наставник Љубиша Симић. Навео их је, каже, уместо
упознавања сматрајући да ће то, можда, помоћи да се разумеју
неки његови одговори.
А: Када сте почели са радом и који су били ваши први утисци?
Наставник Љубиша: Почео сам да радим веома млад у једној малој варошици. У то време сам био и веома популаран
спортиста. У малој варошици се то врло брзо сазна. То је време
када су деца правила много мање проблема у школи. Однос родитеља и наставника био је изванредан. Постојало је изузетно
узајамно поштовање. Све је то утицало и да вас деца заволе, да
будете поштовани од колега којима сте исту пажњу узвраћали.
То су године којих се радо сећам.
А: Како сте излазили на крај са дечјим проблемима?
Наставник Љубиша: Деца која праве проблеме нису глупа
деца. Чак мислим да су веома паметна. Ако вам се „попну“ на
леђа, то изузетно користе. Ја сам на исти начин узвраћао. Добро сам троструко узвраћао, лоше такође. Користио сам њихово оружје. Данас су то особе које имају своје породице и већина
су изузетни родитељи. Кад ми се пожале да им деца имају слабе
оцене, имам обичај да кажем: „Покажете им своје ђачке књижице, лични пример је најбоље средство васпитања“. „Само то
им не помињите! Ако буду такви, одераћу их!“ Некада најозбиљније ствари можете рећи кроз шеретлук.
А: На који начин сте радили са децом?
Наставник Љубиша: Мислим да се из претходног одговора
може извући и овај. Вредне сам награђивао. Није ми било битно ко је најбољи у раду, већ ко је највише труда уложио, какав
је био однос према предмету, колико су уредни. Зато се дешавало да ученици са мање талента имају боље оцене од ученика
који су са мало труда одрађивали задате елементе.
А: Како то да наставник физичког васпитања спрема представе?

Наставник Љубиша: Ово питање су често постављали.
Ја сам изузетно волео јавне наступе школе. Био сам везан за
школу. Не волим шаблоне. Изгледа да је у мени постојала нека
доза талента за такве ствари. Писао сам сценарија за приредбе и режирао их. Но, да би то било добро, потребан је тимски
рад. Ја сам увек имао фантастичну сарадњу са колегама из
нижих и виших разреда. Све су то били мајстори свога посла.
Кад се то обједини, изгледа изванредно. Тако је било седамдесет шест пута, толико сам сценарија написао. Изузетно се
радујем што су ме неке колеге позвале да урадим сценарио за
прославу школске славе Светог Саве. Мислим да је другачији
од претходних. Одаћу вам једну тајну. Чућете песму „Калуђер“
коју је написала моја маленкост. Музику је написала моја бивша ученица Марија Лазић, студент Музичке академије, а све
у аранжману Јасминке Гајић, професора музичке културе, мог
дугогодишњег сарадника кога зовем мајстором за јавне манифестације. Мислим да су јавне манифестације наше огледало
пред родитељима, па и овај „Андријаш“ који пишете.
А: Дугогодишњи рад са децом је сигурно испуњен бројним
анегдотама. Можемо ли чути неку од њих?
Наставник Љубиша: С обзиром на оволики стаж и моју
склоност ка шали, могао бих да вам испричан стотине анегдота. На самом почетку радног века држим свој први родитељски
састанак. Причам, причам, а онда ме један родитељ прекине:
„Добро, учо, где су Вама шипке (прут) на клупи?“ Млад, не дам
се збунити и почнем „продавати“ педагогију: „Нема прута,
деца се не смеју тући. То су старе методе“. Родитељ ме прекида
питањем: „Бога ти, учо, јеси ли ти био у Београду?“ „Јесам“, одговарам ја. „А јеси ли видео трамвај?“ „Како да не“, одговарам
ја. „А јеси ли видео ону мотку на њему?“ „Како да не“, кажем
поносно. Он испружи руку, направи шипак и победнички констатује: „Шипак би он ишао да није оне мотке!“
А: Да ли је неки Ваш ђак постао велики спортиста?
Наставник Љубиша: Како да не! Највећа звезда тог времена, Ана Јокановић, као ученица седмог разреда већ је била
члан одбојкашке репрезентације бивше СФРЈ, а у осмом разреду стандардни члан прве шесторке. Било их је још. Актив
наставника физичког васпитања је радио тимски без обзира
ко ученику предаје. Репрезентација школе била је питање свих
нас. Зато кажем да сам радио у најбољем активу. За то имам и
аргументе: два наставника су добила награде за животно дело,
тројица су проглашена за најбоље у тој школској години. Фил
на ову лепу причу је један колега, доктор наука. Нађите ми још
неку школу са таквим активом.
А: Једна генерација оде, дође друга. Да ли Вам је било тешко
да радите све испочетка?
Наставник Љубиша: По природи сам човек који не воли
растанке било какве врсте. Тако сам сваку генерацију пратио
са понеком сузом. Нисам се стидео. Рад са новим ђацима је мој
позив и није ми тешко падало. Напротив, радовао сам се.
А: Када су Ваши ђаци завршавали осми разред и када сте их
испраћали у даљи живот, да ли сте били задовољни оним што сте
урадили?
Наставник Љубиша: Био сам изузетно поносан. Свакој сам
поклонио део себе, у сваку сам уложио оно најбоље што сам
имао. Свака ми је узвраћала на свој начин. И данас ме многи
зову или посећују.
А: Да ли сте се некада покајали због свог поступка?
Наставник Љубиша: Нисам се кајао, али сам често размишљао о томе да ли сам кога оштетио оценом.
А: Сада када погледате иза себе можете ли рећи да сте задовољни оним што сте урадили?
Наставник Љубиша: Више него задовољан. Као активни
спортиста бавио сам се рукометом, играо у првој лиги, био члан
тима који је освојио Куп Србије. Играо сам финале Купа СФРЈ.
Као просветни радник изузетно сам поносан на оно што сам
урадио. Учествовао сам са ученицима на безброј такмичења у
свим спортовима. Сарађивао сам са колегама од првог до осмог
разреда. Из сарадње са предшколским одељењима настала је
поема „Чаролија, дечје царство“. То је био повод да колегиница
Марина Баковић и ја за месец дана 2005. године направимо данашњи улаз у предшколско. Да ли вам се свиђа? На степеништу
према канцеларији урадио сам фототеку спортиста бивших
ученика наше школе. Прва учионица у приземљу новог дела
школе до улице је дело мојих бивших ученика и мене. Седамдесет седам сценарија за јавне наступе од којих три за прославу
Дана младости у Паризу. Настави сам дао колико сам могао.
Школа је била моја друга породица. Баш се исхвалих. Сад кад
подвучем црту, радујем се. Живот нема репризу. Срећан сам
због оног што је остало иза мене.

СПОРТ
И ОВЕ ГОДИНЕ ПРВИ НА КРОСУ

Наша школа је другу годину за редом освојила прво
место у укупном пласману на јесењем кросу Црвеног
крста „Трка за срећније детињство“. Ове године, ученици
Прве основне школе остварили су незапамћен успех –
забележили су више бодова (36) од другопласираног (16) и
трећепласираног (14) заједно.
Наши ђаци свих разреда били су на победничком
постољу, а треба истаћи трку седмака, где су сва три
прва места заузели ученици наше школе. Поред сјајних
резултата, веома је значајно то да је велики број деце из
Прве основне учествовао на кросу.
Освајачи медаља:
1. разред: ВАЛЕНТИНА ЋОСИЋ (2. место)
2. разред: МИНА СЕКУЛИЋ (1. место), ДАНКА ВРБИЋ (2. место)
3. разред: МИНА РАНКОВИЋ (2. место), ЈУГОСЛАВ
ЗАРИЋ(1. место)
4. разред: НИНА ПОПОВИЋ (1. место), СТЕФАН
ШУЉАГИЋ (3. место)
5. разред: КАТАРИНА ТОДОСИЈЕВИЋ (3. место),
ДУШАН ВРБИЋ (1. место)
6. разред: ЛУКА МИЛОСАВЉЕВИЋ (3. место)
7. разред: РУЖИЦА ГАРДИЋ(2. место) , ДРАГИЦА
ТОШАНИЋ (3. место)
7. разред: ИГОР ЈОВАНОВИЋ (1. место), НИКОЛА
БЈЕЛИЋ (2. место), НЕМАЊА ТИМОТИЈЕВИЋ (3. место)
8. разред: ТАМАРА МИЋЕВИЋ (1. место), МАЈА
ВУКОМАНОВИЋ (3. место)
Честитамо освајачима медаља, као и свим нашим ученицима који су учествовали на кросу и њиховим наставницима.
Профeсор физичке културе
Никола Мићевић

Чланови Новинарске секције школске 2011/2012.
наставник Весна Шекељић
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Поглед са победничког постоља
Наши ученици ни у спортским резултатима не заостају
за својим друговима који се такмиче у знању. У спортским
такмичењима у школској 2013/2014. години учествовало
је 250 наших ученика и били су веома успешни. Ово су
њихови резултати.
На кросу „За срећније детињство освојено је
појединачно 13 медаља и то:
1. разред: Мина Секулић I место
Вук Филиповац I место
2. разред: Југослав Зарић III место
3. разред: Нина Поповић I место
4. разред: Катарина Тодосијевић II место
Ива Јанковић III место
Душан Врбић I место
5. разред: Михаило Бошковић II место
Страхиња Вићевић III место
6. разред: Игор Јовановић I место
Драгица Тошанић III место
7. разред: Тамара Мићевић I место
8. разред: Немања Лазаревић III место.
Кошарка – општинско такмичење у кошарци – женска
екипа III место, мушка екипа 6. место.
Мали фудбал – општинско такмичење – екипа дечака
освојила је III место, а екипа девојчица 6. место.
Одбојка – Општинско такмичење у одбојци– обе екипе
и мушка и женска, освојиле су I место.
Рукомет – општинско такмичење – екипа дечака 5.
место, а екипа девојчица 4. место.
Стони тенис – Општинско такмичење: екипно
девојчице II место, дечаци III место; појединачно:
Љубиша Милојевић II место,
Александар Поповић III место,
Милица
Цвијовић II место,
Исидора Радојичић III место
Стрељашво
На екипном такмичењу из стрељаштва које је одржано
19.02.2014. године у просторијама Прве основне школе
краља Петра II ученици наше школе су постигли изузетне
резултате.
Прво место је освојила наша мушка екипа у саставу:
Богдан Гојковић (V2)
Михаило Цвијовић (VII2)
Никола Словић (VII3).
Друго место је заузела женска екипа у саставу:
Јелена Ђиновић (VIII5)
Биљана Новаковић (VIII5)
Милица Цвијовић (VIII4).
Појединачно, Богдан Гојковић (V2) је освојио I место, а
Јелена Ђиновић (VIII5)II место.
Окружно такмичење: екипа дечака II место.
Пливање – општинско и окружно такмичење: освојено
10 медаља и то:
Огњен Живановић I место
Александар Буљугић II место
Павле Драшковић I место
Василије Јанић III место
Инес Туцовић I место
Ива Ристановић III место
Тамара Матић I место.
Гимнастика – општинско и окружно такмичење –
екипа дечака освојила је I место, а екипе девојчица II место; појединачно:
Драган Шуљагић I место
Југослав Зарић II место
Крунослав Кондић III место
Марија Смиљанић- II место
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Ана Старчевић III место.
На републичком такмичењу мушка екипа освојила је
5. место.
Атлетика– општинско такмичење – мушка екипа II
место, женска екипа II место; појединачно: Љубиша
Милојевић II место
Никола Стаматовић II место
Петар Петровић II место
Лука Поповић II место, а штафета 4х100 I место
Драгица Тошанић I место
Тамара Мићевић I место
Марија Бакић I место
Исидора Радојичић II место
Маја Вукомановић II место
Јелица Живановић III место, а штафета 4х100 II место
Окружно такмичење: Драгица Тошанић I место
Тамара Мићевић I место
Марија Бакић II место
Мређуокружно такмичење
Драгица Тошанић I место
Тамара Мићевић I место
Републичко такмичење:
Тамара Мићевић III место.
Школа је у укупном пласману на нивоу општине
освојила прво место.

Прво место на првенству ОСИУРС-а
2013/14. школске године

Прва основна школа краља Петра Другог освојила је
прво место у СВЕУКУПНОМ пласману за основне
школе на првенству ОСИУРС-а (Олимпијске спортске
игре ученика Републике Србије)града Ужица. Школа је
проглашена најуспешнијом укупно у свим спортским
дисциплинама.
За најуспешнијег школског спортисту Ужица међу
основцима проглашена је наша ученица Тамара Мићевић.
Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима
на постигнутим резултатима.
Преузето са сајта Школе

Нови спортски успеси
На турниру у уличном рукомету „STREET HANDBALL“
2014. на градском тргу, у организацији ОРК Ужице, екипа
Прве основне школе је освојила друго место.
Састав екипе:
ДРАШКОВИЋ ЈАНА, ЈАНКОВИЋ ИВА, МИЛОШЕВИЋ
МАРИНА, ПОПОВИЋ НИКОЛИНА, СЕКУЛИЋ ЈЕЛЕНА
Све ученице иду у пети разред.
Честитке ученицама и њиховим наставницима.

Први у кошарци
Дана 7.10.2014. године у дворани „Велики парк“ у Ужицу одржано је градско првенство основних школа у кошарци за девојчице, где је екипа Прве основне школе освојила
прво место.
Савладане су ОШ „Алекса Дејовић“, ОШ „Нада Матић“
и, у финалу, ОШ „Душан Јерковић“. У све три утакмице,
великим заједничким залагањем и борбеном игром, наше
ученице су решавале питање победника пре последње
четвртине. Поред сјајне игре целе екипе, треба истаћи
одличне партије Иве Станимировић.
Шампиони:
1. Аџић НинаVII1
2. Симовић КсенијаVIII1
4. Тучић ТамараVII1
5. Богићевић НађаVIII1
6. Здравковић НедаVII1
8. Станимировић ИваVII1
9. Ћировић Андријана (капитен)VIII4
10. Вукомановић МајаVIII1
11. Аћимовић ЈанаVIII4
Тренер: Мићевић Никола
Oвим оствареним успехом, екипа Прве основне школе се пласирала на међуопштинско такмичење у Пожеги.
Честитке ученицама и њиховим наставницима на
оствареном резултату.
Преузето са сајта Школе

НАШИ ПРИЈАТЕЉИ
Задужбинари, добротвори, донатори
Реч задужбина потиче од речи „за душу“, а донација је
латинска реч која значи поклањање. (антрфиле)
Како је то било некада
Илија Наранџић, ужички трговац из 19. века, целокупно
богатство завештао је Требињу и Ужицу, за подизање и одржавање
школа. Оставио је 6 хиљада дуката за подизање школе у Ужицу.
Захваљујући његовој задужбини, наш град је добио прву школску
зграду –у којој је, проширеној и надограђеној, наша школа и сад.
Како је то данас
Како је настала, школа се тако и даље одржава, опрема и
обнавља уз помоћ, како се то данас каже, донација. Више то
нису богати појединци, већ богате организације или установе.
Задужбинари или донатори, стара или нова реч, свеједно, реч
је о добротворима који препознају и разумеју важност услова у
којима деца стичу своја прва знања. Поменућемо неке од њих
који су нам у последњих неколико година опремом и просторним
уређењем помогли да значајно унапредимо услове за рад.
У школској 2010/11. години најзначајнија и највреднија
донација била је од Чешке амбасаде, од које је добијено 10.000
евра. Од ових средстава набављени су столови једноседи,
столице, катедре и столице за наставнике за 8 учионица разредне
наставе и по два ормана за све учионице разредне наставе. Такође
су купљене и нове завесе за све учионице разредне наставе, као и
два велика паноа за холове.
Захваљујући пројекту Министарства просвете „Рачунари за
све школе“ добили смо дигиталну учионицу и у матичној школи
и у издвојеним одељењима.
Школске 2011/12. године због наглог отопљавања велике
количине снега у фебруару, оштећен је крову ИО Стапари.
Извршена је неопходна и хитна санација како би се настава
несметано одвијала. Урађена је реконструкција крова, а укупна
вредност радова била је 3.649.563,00 динара. Из општинских
средстава плаћено је 20% од наведене суме, односно 729.912,60
динара.
10.02.2012. Амбасада Словачке у оквиру пројекта „Учионица
21. века“, донирала је школи шест белих магнетних табли, три
рачунара, три пројектора и интерактивну таблу. Износ донације
је 3700 евра.
Школске 2012/13. године Министарство спољњих послова
Немачке донирало је школи пројектор, лап-топ, штампач-скенеркопир апарат и звучнике у вредности од 350.000,00 динара.
Школску 2013/14. години обележиле су две значајне
инвестиције.
Замењена је фасадна столарија у новом делу школске зграде.
Вредност радова била је 3.151.184,00 динара, а новацје обезбедило
Министарство просвете.
Град Ужице и наша школа потписали су уговор о изградњи
котларнице на гас. Средства су обезбедили Град Ужице и
Норвешка амбасада. Испред школе је урађена подстаница за гас,
разведени су прикључци до котларнице, извршене су измене у
инсталацији грејања; укупна вредност радова је 7.159.778,88 динара.
20.10.2014. Почело грејање на гас!
Весна Ешпек Дебељевић

АНДРИЈАШ
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Дневни лист Данас у
посети нашој школи
Нашу школу су, почетком прошле школске године, посетили господин Саша Милошевић, тадашњи
градоначелник Ужица, господин Радован Ристовић, члан
Градског већа, представници Издавачке куће Клет и
чланови редакције дневног листа Данас. Према наводима
ученика, посебно занимљив и непосредан био је разговор
са главним уредником Данаса, Ужичанином Зораном
Пановићем.
Присутни наставници и ученици били су пријатно
изненађени сазнањем да новинари Данаса прате актуелна
дешавања у нашој школи, успехе наших ученика на многим
пољима.
Поводом почетка школске године и због поменутих
успеха, представници Данаса и Клета су ученицима Прве
основне школе поклонили тзв. паметну таблу.
Након тога ученици школе су посетили мобилни
планетаријум (у власништву Центра за промоцију науке), сферни биоскоп који пројектује слике небеских тела.
Планетаријум је био постављен у Спортској хали Велики
парк.
Преузето са сајта Школе

ПРОЈЕКТИ
Пројекат Образовање за права детета
Дана 22.01.2014. потписан је Меморандум о сарадњи
са Ужичким центром за права детета на пројекту
„Образовање за права детета“.
Пројекат Образовање за права детета, којим координира
Ужички центар за права детета, сврстава нашу школу међу
10 одабраних у целој Србији. У току месеца септембра,
у оквиру пројектних активности, наши наставници и
ученици прошли су обуку која ће допринети реализацији
циља пројекта – примени права детета у образовању.
После два тренинг дана одржана у мају ове године, 15
наставника и 25 ученика су имали и трећи дан обуке 20.
и 21. септембра у просторијама Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању и у нашој
школи.
Наставници реализују садржаје везане за тему
права детета на часовима одељењског старешине, али
и на часовима предмета који предају, док су ученици
планирали акције које ће спровести, а које ће за циљ имати
побољшање њиховог положаја и стварање боље климе
у школи. Чланови Ученичког парламента су усвојили
акциони план и почетне активности на реализацији акција
су већ извршене. До краја ове године очекујемо да у школи
проради разглас, обезбедићемо зид за писање порука и
направимо кутак у коме би биле видљиве све активности
Ученичког парламента. На иницијативу Ђачког
парламента, уведено је дежурство ученика од 3.11.2014.

Донација Прокредит банке
Филијала Прокредит банке у Ужицу је претходних
година остварила запажен пословни резултат. Руководство
ове банке упознато је са успесима наших ученика и са
великим јубилејом који прослављамо у децембру, па је
нашој школи упутило вредну донацију у виду намештаја
(24 велика ормара, 18 модерних канцеларијских столова,
25 нахткасни са фиокама, 45 столица, 2 велике софе...).
Директор Тодоровић нам је пожелео да и у будућности
будемo успешни.
Преузето са сајта Школе

Развионица
„Развионица“ је пројекат који финансира Европска
унија, а чији носилац је Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
Овај пројекат, финансиран средствима ИПА фондова,
вредан је укупно 7,5 милиона евра, од којих ће четири бити
утрошена на опремање школа које су изабране на конкурсу,
а остатак на обуку, којом ће до краја следеће године бити
обухваћено више од 13.000 наставника, али и студената,
будућих просветара.
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У овом велики пројекту наша школа је од ове године и
наставници су кренули на обуку.
У Регионалном центру у Ужицу 29. и 30. новембра
2014. године одржан је акредитован семинар-обука наших
учитеља, наставника и стручних сарадника. Полазницима
је представљено како информационо-комуникационе
технологије утичу на наставни процес и како се могу
применити кроз практичан рад.
Боравак наших ученика и наставника у Дечијем селу
Песталоци у Трогену уоквиру пројекта
„Образовање за права детета“

Прозор у свет

Захваљујући пројекту „Образовање за права детета“,
којим координира Ужички центар за права детета, по десет
ученика седмог и осмог разреда из наше и школе „Нада
Матић“ провело је две незаборавне недеље у Дечијем селу
Песталоци прошле године, од 8. до 22. октобра. Ово село
налази се у Трогену, градићу у Швајцарској, смештеном
на 1050 метара надморске висине у близини живописног
града Сен Галена и недалеко од Боденског језера. Деца
су снимила радио-емисију о свом боравку. Ове године,
ученици наше школе имали су прилику да, другу годину
заредом посете Троген. Пре поласка на пут, прошли су
низ радионица о дечјим правима. На основу залагања,
мотивације и активности током радионица, одабрано је
десет ученика, који су 18. новембра године кренули пут
Трогена. На лицима дечака и девојчица могла се видети
стрепња од непознатог, али и велика радост што им се
пружила прилика да оду у свет на две недеље. Пут од
2300 километара био је испуњен разговором у вези са
свим оним што нас је чекало у наредних 14 дана. Планови
су прављени недељама пре поласка на пут, уз несебичну
помоћ Ужичког центра за права детета.
Након непроспаване ноћи, уморни али и веома узбуђени, стигли смо у Троген. Уследила је срдачна добродошлица г. Данијела Цубербулера и гђице Бије Хорват, затим
смештај у кућама и прва радионица.Координатори су били
одушевљени чињеницом да су ученици имали претходна
знања о томе шта их чека у Песталоцију.Конверзацију на
енглеском језику наши ученици су видели као могућност
дасе усаврше, те су користили сваку прилику да постављају
питања и разговарају и показали су одлично знање језика и способност повезивања чињеница из различитих
области.Сваки дан је био испуњен бројним радионицама где су деца испољавала своју креативност. Викенди су
били резервисани за екскурзије. Обишли смо СенГален и
направили изложбу гипсаних маски у центру града, а све
поводом обележавања Дана дечјих права. У Луцерну смо
посетили Музеј глечера у којем се налази део са огледалима и поставка ентеријера из различитих периода историје
Швајцарске. У Технорами, швајцарском центру науке, деца
су могла сама да изводе експерименте и огледе.
Желели смо да упознамо и природне лепоте Швајцарске. Лепог и сунчаног јутра 29. новембра кренули смо у
освајање Сантиса, највише планине у североисточном
делу Швајцарске. Попели смо се савременим гондолама
на висину од 2502 метра и са ресторана на врху овековечили фотографијама овај тренутак од кога застаје дах –
тренутак на крову света.У послеподневним часовима смо
постили Апенуел, град сувенира, где се на сваком ћошку
могу купити разни сувенири и посластице. Најслађа је
била посета фабрици чоколаде „Schoggi land“ у Флавилу,
где су ученици могли да пробају различите врсте чоколаде и погледају филм о начину на који се прави ова чувена
швајцарска посластица.Уживали смо и у шетњи крај прелепих водопада реке Рајне.Када смо помислили да смо све
видели, пут нас је одвео у Цирих, највећи град ове земље.
Са одушевљењем смо посматрали прелепо декорисане

улице, продавнице, паркове и доживели лепоту и радост
коју становници Швајцарске сваке године осете у време
предбожићне еуфорије. Програм интеркултуралне размене укључује и рад са децом из осталих делова света. Друге
недеље боравка, деца из Србије учествовала су на радионицама са децом из Русије.Растанак се приближио. Када
је г. Данијел Цубербулер поделио сертификате сваком детету, у амфитетеатру се могла осетити радост и понос због
прилике да се доживи овакво искуство, али и туга јер се
ово незаборавно путовање привело крају.Наши ученици,
сада амбасадори права детета, постали су, за ово кратко
време зрелији, озбиљнији и одговорнији. Са оног крова
света схватили су да је небо граница.
Ивана Јовичић
Филмска продукција „Радренис“ и
у Првој основној школи

Филм о Илији Наранџићу

Запослени из Прве основне школе са интересовањем
прате активности ОШ „Ђура Јакшић“ из села Равни на пољу
аматерског филма. Ступили смо у контакт са професором
историје Милошем Рацићем и он се одазвао позиву да, са
нашим ученицима у главној улози, сними филм са темом
о времену „када је све почело“ тј. из доба у коме је један од
великих ужичких добротвора Илија Наранџић највећи део
имовине завештао за зидање школе на Доњој чаршији.
Дана 26.10.2014. одржана је аудиција – одабир ученика
за снимање филма по сценарију и у режији Милоша
Рацића.
Иако је била недеља, нерадни дан, позиву на „кастинг“
одазвао се велики број ученика. Професор Рацић је већ
на самом почетку истакао да он „није професионални
режисер или драматург“ нити неко „ко држи школу глуме“.
Он је само „аматер и заљубљеник у филмску уметност“.
На крају је за филм на коме ће се наредних недеља
радити издвојена „основна глумачка постава“. Професор
Рацић је присутне ученике позвао на филмски фестивал
који се у децембру, већ традиционално, одржава у њиховој
школи у Равнима. Истакао да ће се тада гледати дечји
аматерски филмови снимљени током 2014. године и да ће
најбољи добити награду „Златни скриж“ (награда је названа
по биљци по којој и село Скржути носи име). Поменуо је и
доделу признања за најбоља глумачка остварења.
Снимање филма је у току.
Преузето са сајта Школе
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РАЗГОВОРИ
Владан Чумић, дугогодишњи директор наше школе и
професор физичког васпитања

Децу треба подржавати

Да ли сте и раније радили у Стапарима? Знате како – моја
просветна каријера је почела баш овде у Стапарима, где сам
радио седам година. Био сам разредни старешина одељењу које
је имало 30 ђака, ето, нажалост, сада цела школа од првог до
осмог разреда има 29 ученика. Тако да ме за ову школу вежу лепе
успомене, много лепог дружења је било и било је доста сјајних
ђака и сјајних спортиста. Карактеристично је на пример што смо
ми ’81. године били други у општини у рукомету. У тиму је било
12 ђака, 3 дечака и 9 девојчица и ми смо са тих 9 девојчица успели
да будемо други у граду, једва нас је „Нада Матић“ победила у
финалу 8-6. А што се тиче кроса, ту смо били неприкосновени.

Ја сам радио пола радног времена, један дан овде други дан на
Чаковини, и ја сам са те две школе више узимао медаља на кросу
него „Нада Матић“ и „Андрија Ђуровић“ заједно. Тако да имам
изузетно лепе успомене и имао сам дивну сарадњу са ученицима
и колегама. И сутра, кад бих се поново родио и када бих опет
бирао позив, ја бих изабрао да радим у школи са децом.
Какав сте били ђак? Па нисам био неки екстра ђак и мислим
да је мали број ђака који могу да буду екстра ђаци. Е сад имамо и
бисера који се од првог до осмог разреда посвете учењу. То су већ
научници и има доста таквих. Битно је само да се редовно ради,
јер то је основица.
Које предмете сте највише волели? Искрен да будем, мени је
историја била онако у срцу и хемија, то сам обожавао, математику
сам јако добро знао и двоумио сам се да ли да студирам математику
или физичку културу. Физичка култура ми је ипак била на првом
месту пошто сам био и пионирски репрезентативац у фудбалу.
Значи, бавили сте се спортом? Да. Једно време сам био
фудбалер, а после сам био и фудбалски тренер и имао сам јако
добре резултате. Имао сам понуде да идем у веће рангове, али
став породице је био да не напуштам школу и ја сам се сложио
са супругом и децом, тако да нисам отишао. Као ученик осмог
разреда дуго сам играо рукомет, кошарку изванредно, био сам
атлетичар. Био сам свестран јер све ме је то интересовало. Био
сам и гимнастичар, што је било непојмљиво за моју висину, али
јесам.
Ко вам је у то време био узор? Било је доста добрих фудбалера
из тог периода. Ја сам волео играче који нису штедели себе. На
пример, ево, Поповић, који је после био и тренер Звезде и радио
је дуго у иностранству. Он је био тип играча који сам ја волео.
Мада сам ја почео каријеру као голман. Бранио сам за српску
репрезентацију у осмом разреду и после сам прешао да будем
играч.
Да ли сте бежали са часова? Па било је тога и то је ђачки. Па
ипак све је то за ђаке и за децу. Зато сам увек и разумео ђаке. Бло
је ту мангупчића, али успео сам да их убедим да то није добро,
да треба да иду другом страном улице и 99% сам успевао у томе.
Дан-данас кад се сретнемо ми станемо и поразговарамо, а има и
доста њих који и помажу школи.
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Да ли сте преписивали, ако јесте откријте нам неки трик?
Свако покушава да преписује, мали број ученика није
покушавало. С обзиром на то да сам ја учио у времену када су
предострожности и у основној и у средњој школи биле велике,
јако су мале шансе биле да се препише.
Да ли се сећате своје прве јединице? У основној школи не,
нисам имао јединица. Да ли сте и даље у контакту са школским друговима? Да, на срећу јесам. Дружимо се. Не са свима
разумљиво је, али са једним добрим делом да и увек су то лепи
сусрети, шале. Увек смо имали тај круг сарадње, ако ти знаш
добро биологију а ја слабије, онда ти имаш задатак да ме научиш,
ето тај вид сарадње.
Да ли се сећате своје прве генерације ученика?
То је генерација ’62. годиште, једна исто јако добра генерација.
У Стапарима прва генерација ми је била ’64. годиште, а у Ужицу
’69. Врло лепе успомене вежу ме за све те генерације и некако се
ми просветни радници мало више вежемо и за ученике којима
смо разредни старешина. И оно што врло мали број ученика
зна то је да се сваки разредни старешина бори за сваког ђака у
разговорима са колегиницама или колегама, било на одморима,
било где, пре наставе, после наставе, већ на седницама да не
причам. Никада нећете погрешити, као просветни радник, ако
дате већу оцену, а увек ћете погрешити ако дате мању, јер увек
треба стимулисати младе.
Које године сте почели да радите?
Почео сам да радим 1973. године и ево следеће године пуним 40 година радног стажа. Били сте спортиста,
наставник, директор. Каријеру завршавате где сте је и
почели – овде у Стапарима, да ли је то била ваша жеља?
Мени је овде било јако лепо, дивно смо се дружили и моја жеља
је била да ову школску годину овде завршим. Кад сам изразио
жељу да дођем, мој колега који је сада директор школе и моја
помоћница нису могли да верују. Мени је овде лепо и увек сам
волео да дођем у Стапаре, тако да ми се жеља испунила. Сви су
били запањени кад сам дао оставку, али ја сам желео да завршим
каријеру као наставник, а не као директор.
Имате ли неку поруку за крај? Прво рад, а друго, верујте у себе.
Треба веровати у себе, али ствари никад не треба идеализовати.
Ја полазим од своје деце, ја имам два дивна сина и они су увек
идеализовали ствари, хтели да ураде најбоље. Ја кажем, не може
то тако, није то живот. Живот је нека врста борбе, децо, и не могу
бити сви идеални у животу. И немојте се плашити да улазите у
неке ризике у послу, јер нико се научен није родио. Од ’73. године
кад сам почео да радим и и сад после толико година не радим
исто, све радим на различите начине. Тако и ви сутра, било који
посао у почетку ћете прво да научите, да проширите ниво знања,
да боље радите, али не можете све одједном. Друго, сутра, кад
то знање будете стекли, требаће вам времена да га и у пракси
примените. Јер видите, наука и даље напредује, не можемо ми
стати сад на оном нивоу на ком смо завршили факултет или
средњу школу и готово. Није готово, јер теба да научиш кроз
школу да сутра користиш литературу из оног фаха који радиш да
би био добар стручњак. То је поента.
Кристина Мирковић, Анђела Аћимовић,
Марко Димитријевић, Андријана Перишић,
Лиљана Којадиновић VIII6
ИО Стапари

Постигнућа наших ђака су
најбоља реклама за школу
Претходне две године имала сам прилику да разговарам са,
још увек га зовем наставником, Николом. Наши разговори су
углавном били везани за историју. Сада треба да сазнам нешто о
њему као особи и као директору наше школе.
Волели бисмо да Вас упознамо мало боље. Ко је наставник
Никола Бацетић?
Рођен сам 1975. године у Ужицу. У родном граду сам завршио
основну школу и гимназију. Дипломирао сам на Филозофском
факултету Универзитета у Београду, на Одељењу за историју.
Од 2001. године запослен сам као наставник историје у „Првој
основној школи краља Петра II“ у Ужицу. Осим Прве основне
у периоду од 2008. до 2010. предавао сами у Ужичкој гимназији.
Ожењен сам. Отац двоје деце.
Зашто сте оставили учионицу и одлучили да постанете
директор школе?
Бити на челу тако успешне установе као што је Прва основна
представља велику част и изазов. Као наставник, годинама са
колегама размењујем идеје о могућем унапређењу школе. Верујем
да као директор имам више могућности да радим на остварењу
наших заједничких замисли.
Прва основна школа последњих година уписује већи број
ученика у односу на друге школе у граду? Шта мислите због чега
је то тако?
Сматрам да главни разлог пораста броја ученика у нашој
школи треба тражити у квалитетном наставном кадру, како међу
учитељима у нижим разредима тако и међу наставницима. Осим
тога, сви родитељи који треба да упишу децу у први разред помно
прате резултате ученика на завршним испитима и на такмичењима.
Постигнућа наших ђака су најбоља реклама за школу. Поред
осталог, све више родитеља уписује децу у Прву основну због
интерактивног приступа учењу страних језика. У настави страних
језика акценат се последњих година све више пребацује са простог
репродуковања и граматике на комуникацију и конверзацију.
Осим наведеног, очито је да све већи број ужичких ђака жели да
учи немачки као други страни језик.
У нашу школу често долазе представници медија. На који
начин бисте описали сарадњу са њима?
У„Првој основној школи краља Петра II“одвијају се различите
активности и реализују најразноврснији садржаји, како у настави
тако и ван ње. Школа по много чему поседује потенцијал да буде
препознатљива, чак и на националном нивоу. У том смислу, верујем,
постоји значајан простор за рад. Треба упорно и системски радити
на презентовању резултата активности школе и њених ученика.
Потребно је посебан акценат ставити на промоцију позитивних
резултата, успеха и вредности које желимо да негујемо код наших
ученика.
Ужичани Прву основну школу виде као установу која је јако
окренута традицији. Какав је Ваш утисак?
Постоји велики број активности наше школе које су везане
за традицију, а могле би интересовати локалну и ширу јавност.
На овом месту навешћу само неке од њих. Прва основна школа је
2005. године обновила име Петра II, последњег предратног монарха. Јавности је мало позната чињеница да је наша школа (односно
њено издвојено одељење Качер) прва у Србији, уз гимназију у
Врању, почела да прославља Светог Саву као школску славу (27.
јануара 1991). Још увек је нашим суграђанима недовољно познато
да су у нашој школи базична знања стицали многи знаменити
Срби–уметници, научници, политичари, спортисти, медијске
личности, чак и национални хероји: Милутин Ускоковић, Славко
Вукосављевић, Љубомир Симовић, Жарко Петровић, Марија
Мага Магазиновић, Стојан Стив Тешић, мајор Коста Тодоровић,
Љубица Чакаревић, Балша Говедарица, Радомир Антић, Оливера
Јевтић, Весна Читаковић, Слободан Доганџић – Догаци многи
други којима се поносе како град Ужице, тако и читава Србија.
Лик и дело добротвора Илије Наранџића међу запосленима и
ученицима наше школе увек је имао и имаће посебно место.
Чиме објашњавате то да ученици наше школе редовно
постижу запажене спортске успехе упркос чињеници да школа
нема адекватну фискултурну салу?
Искуство нам показује да успеси и резултати често нису у
корелацији са материјалним могућностима, посебно када је спорт
у питању. Такав случај је и у нашој школи. Фискултурна сала коју
ђаци користе за физичко васпитање је, благо речено, неадекватна.

Настала је адаптацијом две
учионице. Сала се не може
користити за многе спортове:
фудбал,
кошарку,
одбојку,
рукомет. Упркос недостатку
стандардизоване фискултурне
сале и савремене спортске
опреме, наши ђаци, захваљујући
у првом реду такмичарском
духу ученика и ентузијазму
наставника, годинама постижу
изузетне резултате у многим
спортовима. Сматрам да је
њихове успехе потребно више
промовисати и награђивати.
На тај начин подстицали бисмо
млађе генерације да крену тим
путем.
Мало која школа поседује у
својим витринама толико признања и одличја као Прва основна.
Које награде Ви сматрате посебним?
Наша школа тренутно има највише ученика у граду, можда и
шире. Иако нам јако недостаје додатни учионички простор, сваке
године постижемо запажене резултате. Последњих пет година
постигнућа са свих такмичења са поносом објављујемо на сајту
школе. Прошле године смо освојили невероватних 216 награда.
Посебно су нам драге медаље са републичких такмичења. Верујемо
да баш одличја са највишег нивоа показују изузетност и прави
потенцијал озбиљних образовних установа. Прошле године смо
освојили чак 5 републичких награда.
Колико сте задовољни сарадњом са локалном самоуправом?
На челу школе сам тек нешто дуже од три месеца. За то време
односи са представницима локалне самоуправе су били више него
коректни. Ипак, изражавам наду да ће они који одлучују у времену
које је пред нама показати више сензибилитета за наше материјалне
потребе, посебно за неопходност реновирања најстарије школске
зграде, односно установе са највише ученика у граду.
Који је Ваш савет деци и родитељима како да у школи постижу
боље резултате?
Сматрам да је најважније, али и најтеже у исто време, променити
свест код родитеља и ученика у вези са њиховим односом према
стицању знања. Учење не би требало доживљавати као приморавање да се „буба“ или притисак одраслих због оцене, већ као нешто
корисно и занимљиво. Мала деца у својој природи имају склоност
ка игри и истраживању новог. Било би идеално када бисмо знања и
вештине које ученици стичу у школи успели да им представимо као
неку врсту игре. Зашто деца не би могла сама, без утицаја старијих,
са интересовањем да прелистају буквар, сликовницу или неки
уџбеник, попут одраслих који са великом пажњом читају новине?!
Често се најуспешнији ученици у нашој школи квалификују од
својих вршњака као “генијалци“. Обично су то деца попут осталих,
а оно што их издваја је другачији однос према учењу, које они не
доживљавају као напор већ као неку врсту игре и задовољства. Ја
лично, ускоро у петој деценији живота, често имам потребу да се
подсетим неких области из књижевности, биологије, географије
или да се консултујем са колегама наставницима српског да ли сам
у интервјуу за медије правилно употребио зарез и сл. Превазиђен
је модел образовања из ранијих деценија по коме је одрасла особа,
а посебно наставник, након завршетка школовања могао да каже
да му додатно знање није потребно јер је он „своју школу давно
завршио“. Превладала је концепција која се залаже за учење током
читавог живота. То је уосталом и у складу са нашим просветним
законима и стратегијом образовања у Србији.
Имате ли времена да се бавите нечим другим? Читате ли, на
пример? Препоручите нам неки наслов.
Последњих месеци као в.д. директора бавим се искључиво
прописима. Проучавам разне законе и правилнике. Ипак, у току
летњих месеци пуно сам читао. Посебно бих издвојио романе
Добрице Ћосића. Његова волуминозна дела Време смрти, Време
зла и Време властиту оставила најдубљи утисак на мене. Осим
поменутог, бавим се шахом. Имам титулу фиде мајстора. Кад
нађем времена, радо шетам са децом.
Чему се надате у будућности?
Верујем да ће наша школа и даље бити препознатљива по
својим ученицима и успесима. Надам се да су пред намау сваком
погледу лепша и боља времена.
Јана Радивојевић VII1
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Прва основна школа - најбоља по резултатима
са завршног испита!
Генерација ученика 2014. је на најлепши начин
својој школи честитала јубилеј.
Наши ученици су постигли изузетне резултате на
завршном испиту.
Прошла школска година је била једна од
најуспешнијих и на такмичењима. У згради
градске скупштине, на свечаној додели диплома за
изузетан успех, чак пет пута су прозивани ученици
Прве основне школе (од ужичких основних
школа, поред наше, на свечаној академији су били
присутни још једино представници ОШ Душан
Јерковић, са две дипломе).
Резултати остварени на такмичењима школске
2013/2014. године
СРПСКИ ЈЕЗИК
На општинском такмичењу је учествовало: 5
ученика петог, 8 ученика шестог, 6 ученика седмог
и 5 ученика осмог разреда, укупно њих 20. Већина се
пласирала на регионално такмичење.
Окружно такмичење:
V разред:
1. Бојана Тарабић V3 II место
2. Теодора Спасојевић V3 III место
3. Стефан Новаковић V3 III место
VI разред:
1.Мина Прљевић VI4 16 бодова II место
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
На општинском такмичењу је учествовало (такмиче
се само ученици 8. разреда): 10 ученика из енглеског
и 3 ученика из немачког језика.
Енглески језик:
1. Марија Димитријевић VIII2 36 бодова II место и
пласман на регион
2. Ања Кендија VIII1 34 бода III место и пласман
на регион
3.Мирко Милановић VIII5 34 бода III место и
пласман на регион
4.Софија Бојовић VIII2 32 бода III место и пласман
на регион
5.Срђан Мићовић VIII4 32 бода III место и пласман
на регион
Немачки језик:
1.Јована Ћирковић VIII5 32 бода III место и пласман
на регион
ИСТОРИЈА
Окружно такмичење:
V разред
1.Анђела Копуновић V1 38 бодова III место
2.Марта Гавриловић V1 42,5 бодова
3.Сара Филиповић V1 33 бодa
VIII разред:
1.Марија Бакић VIII4 36 бодова
ГЕОГРАФИЈА
Окружно такмичење:
1.Немања Антонијевић VIII1 82 бода III место
ФИЗИКА: сви са општинског такмичења пласирали
су се на окружно.
Окружно такмичење:
VI разред:
1.Јана Радивојевић VI1 I место и пласман на
републичко такмичење
2.Душан Папић VI1 III место
3.Максим Костадинов VI5 III место
4.Алекса Станић VI5 43 бода похвала
VII разред:
1.Никола Тошић VII2 похвала
2.Александра Марић VII1 похвала
VIII разред:
1.Марија Димитријевић VIII2 II место
2.Софија Бојовић VIII2 III место
Републичко такмичење:
1.Јана Радивојевић VI1 III место
МАТЕМАТИКА
Окружно такмичење: учествовало је 16 ученика
IV разред:
1.Петар Поповић IV5 80 бодова II место
2. Милан Поњавић IV5 80 бодова II место
V разред:
1. Лука Трипковић V1 53 бода III место
VI разред:
1.Дана Борисављевић VI5 84 бода I место и пламан
на републичко такмичење
2.Јана Радивојевић VI1 76 бодова II место
3.Душан Папић VI1 74 бода II место
VIII разред:
1.Софија Бојовић VIII2 55 бодова II место
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Републичко такмичење:
1.Дана Борисављевић VI5 III место
БИОЛОГИЈА
Окружно такмичење: учествовало 2 ученика петог,
1 шестог, 4 седмог и 5 ученика осмог разреда, укупно
12 ученика.
V разред:
1.Јелисавета Црнић V2 I место
2.Анђела Јоковић V1 II место
VI разред:
1.Катарина Николић VI1 II место
VII разред:
1.Ива Димитријевић VII5 II место и пласман на
републичко такмичење
2.Драган Митрашиновић VI3 II место
3.Јована Шуљагић VII5 III место
4.Ива Ристановић VII3 III место
VIII разред:
1.Марија Димитријевић VIII2 II место
2.Бојана Кремић VIII2 II место
3.Јована Ћирковић VIII5 III место
4.Софија Бојовић VIII2 III место
Републичко такмичење:
1.Ива Димитријевић VII5
ХЕМИЈА
Окружно такмичење: учествовало је 6 ученика
седмог разреда
1.Никола Тошић VII2 93 бода I место
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Окружно такмичење: учествовала 2 ученика седмог
разреда
1.Стефан Грујић VII5 III место и пласман на
републичко такмичење
2. Владимир Остојић VII5 IV место
Републичко такмичење:
1. Стефан Грујић VII5 II место
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:
Окружно такмичење: учествовао исти број ученика
као и на општинском такмичењу, а остварили су
следеће резултате:
VI разред:
1.Душан Папић VI1 40 бодова I место
2.Јана Радивојевић VI1 35 бодова II место
3.Марија Поповић VI5 30 бодова III место
VII разред:
1.Вера Поповић VII5 40 бодова I место
2.Ана Максимовић-VII5 25 бодова II место
VIII разред:
1.Стефан Несторовић- 20 бодова III место
ВЕРОНАУКА
15. марта 2014. године у ОШ „ Душан Јерковић “
одржано је квалификационо такмичење из верске
наставе. На такмичењу је учествовало 250 школа.
Нашу школу су престављале две екипе.
Прва екипа:
1.Петар Петровић VIII2
2.Вера Поповић VII5 и
3.Марија Поповић VI5 заузела је прво место и
квалификовала се за учешће у полуфиналу
Друга екипа:
1.Михаило Ђорђевић VII1
2.Ирина Јањић VII2
3.Бојана Тарабић V3 заузела је петнаесто место.
Полуфинале и финале овог такмичења одржано је у
нашој школи – били смо домаћини јер је наша екипа
(прва екипа у истом саставу) претпрошле године
освојила прво место у Епархији жичкој.
Поред великог успеха осмака на завршном испиту,
где су били најбољи у граду, наши ученици су
„убијали“ и на такмичењима.
Наша школа има укупно 22 прва места на
општинским такмичењима , као и по 41 друго и
треће место у општини, затим 6 првих места на
окружним такмичењима, 16 других и 15 трећих места на округу. Посебно смо поносни на 1 прво, 1 друго
и 2 трећа места на републичким такмичењима. Када
се овом додају и спортски успеси: 20 првих места на
оштинским, 7 на окружним и 2 на међуокружним,
као и 1 треће место на републичким такмичењима,
јасно је да популарност наше школе међу родитељима који уписују прваке није тренд ни хир. Прва
основна школа је место где таленти процветају,
а сви, и ђаци и наставници, имају мотив да дају
најбоље од себе. Доказ: успеси наших ђака иза којих
стоји, пре свега њихов таленат и велики труд, али и
залагање и подршка њихових професора.
Весна Ешпек Дебељевић
Јулија Филиповић
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Наши вуковци

Ученици осмих разреда који су 2013/14.
школске године заслужили Вукове дипломе и
посебне дипломе из појединих предмета:
VIII-1
1. Андрија Петровић- Вукова
и посебна из српског језика
2. Андријана Никовић- Вукова
и посебна из музичке културе
3. Немања Антонијевић- посебне
из историје и географије
4. Бранислав Ђокић- посебна из историје
5. Татјана Ђуричић - посебна из математике
6. Ања Кендије - посебна из енглеског језика
VIII-2
1.Софија Бојовић- Вукова и посебне из
српског језика, енглеског језика, физике,
математике, биологије, хемије и инфроматике
2.Сара Бошковић- Вукова
и посебна из хемије
3.Катарина Браловић- Вукова
и посебна из музичке културе
4.Марија Димитријевић- Вукова и посебне
из српског језика, енглеског језика,
физике, математике, биологије и хемије
5.Бојана Кремић- Вукова и
посебне из биологије и хемије
6.Марица Кузељевић - Вукова
и посебна из ликовне културе
7.Даница Чумић - Вукова и
посебна из музичке културе
8.Миљан Барић- посебне из музичке културе
и хемије
9.Стефан Несторовићпосебна из информатике
10.Јована Пенезић- посебна из географије
11.Петар Петровић - посебна
из физичког васпитања
12.Андреа Станић - посебна из ликовне
културе
VIII-3
1.Лука Јаковљевић- Вукова
и посебна из географије
2.Јована Илић- Вукова и посебна из физике
3.Јелена Бошковић- посебна из биологије
4.Јелена Марјановићпосебна из музичке културе
5.Тамара Матић- посебна из физичког васп
итања
VIII-4
1.Марија Бакић- Вукова и посебне
из српског језика, историје,
биологије и физичког васпитања
2.Милан Зечевић- Вукова
и посебна из хемије
3.Милица Цвијовић - Вукова и посебне из
географије и физичког васпитања 4.Јована
Голубовић- посебна из ликовне културе
5.Никола Ђекић- посебна из музичке културе
6.Исидора Радојичић- посебна из физичког
васпитања
VIII-5
1.Јована Ћирковић- Вукова и посебне из
српског језика, немачког језика, математике
и биологије
2.Раде Арсић- посебна
из физичког васпитања
3.Нађа Љубојевић - посебне
из историје и биологије
4.Мирко Милановићпосебна из енглеског језика
5.Срђан Мићовић- посебна
из енглеског језика
6.Љубиша Милојевић- посебна из физичког
васпитања
Предлози за ђака генерације:
VIII-1 Андрија Петровић
VIII-2 Марија Димитријевић и Софија
Бојовић
VIII-3 Јована Илић
VIII-4 Марија Бакић
VIII-5 Јована Ћирковић
За ђака генерације одабрана је Марија
Димитријевић.

Ученици генерације
Много је успешне, вредне и талентоване деце прошло кроз нашу школу. Сетимо се наших ученика генерације у протекле четири године.

Марија
Димитријевић
школскa
2013/2014. год.

Александар
Рогић
школскa
2012/2013. год.

Александра
Димитријевић
школскa
2011/2012. год.

Марина
Стојић
школскa
2010/2011. год.

Генерација матураната 2014

Носиоци Вукових диплома 2014.
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