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                                          Ове школске године АМРЕС мрежа је доминанта мрежа путем које школа 
користи интернет.Током месеца септембра 323 ученика од другог до шестог разреда  је добило 
таблет уређаје као донацију града Београда у оквиру пројекта ЈП Инфонстан, Беотаблет. Наставници 
који предају у овим разредима, такође су у оквиру ове акције добили лаптоп рачунаре (26 
лаптопова).  
 
У оквиру акције коју је реализовала компанија Телеком под називом „Стварајмо знање“, школа је 
добила донацију у вредности од 1.000.000,00 динара вредности за опремање информатичког 
кабинета. У току летњег распуста, кабинет информатике који је је у сутеренском простору и који има 
озбиљан проблем са влагом, је расформиран и измештен у другу просторију. Нови кабинет је 
окречен, развучена је електро мрежа и рачунарска мрежа, инсталирани су нови рачунари.  
Школа је донацијом добила и две интерактивне табле. У оквиру акције ЈП Паркинг сервис „Ђачко 
паркинг место“, школа је конкурисала и добила интерактивну таблу.  
 
Средствима које је обезбедио Секретаријат за социјалну и дечију заштиту, школа је обезбедила и 
две мултимедијалне лабораторије , мултимедијални едукативни интерактивни систем, за потребе 
реализације наставе из биологије, физике и хемије, који имају за циљ стицање функционалних 
знања и развој здравих стилова живота кроз област екологија. 
 
Управа школе је услед неуспеле процедуре добијања средстава за израду пројекта од 
Секретаријата за социјлну и дечију заштиту, помоћ потражила од ГО Земун. Брзом реакцијом, 
председника општине, господина Гаврила Ковачевића, школи су опредељена средства за израду 
пројекта који се односи на реконструкцију фасаде, санацију влаге у сутеренском простору, 
адаптацију наставничких тоалета и изградњу хидрантске мреже. Процедура јавне набавке је 
спроведена и школа очекује уплату 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом и почетак израде пројекта. 
 
Акцијом родитеља одељења, 2/1, једна учионица је окречена. У знак захвалности, интерактивна 
табла ће бити инсталирана у тој учионици. 
Током зимског распуста биће реализовано кречење пет учионица на другом спрату и сређивање 
свлачионица. 
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Акције су предузете ради боље опремљености школе, лакшег и бољег остваривања заједничких 
циљева запослених у школи и ученика на што квалитетнијем образовању и пријатнијем боравку у 
нашим просторијама.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлајн настава - предности и мане 

Пре око две године затекли смо се у рату, ратно поље представљају болнице, амбуланте, а могло 

би се рећи и цео свет. Ратници су се борили са великим противником који је односио на милионе 

живота, а познат је као корона вирус. Ове две године осећам се као да сам у некој врсти 

заробљеништва, забрањено је грљење са вољеном особом, а била је забрањена и школа. Шест 

месеци целодневног боравка у кући са својом породицом међу четири зида где је било могуће 

једино гледати у екран и читати лекције. Ово је било узнемиравајуће икуство за све. 

Леа Субан 8/3 
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Има скоро две године како се нашом планетом шири нови смртоносни вирус. Како није више било 

људи на послу, пијацама, шеталиштима, тако није било ни школе. Прешли смо на онлајн наставу. 

Имали смо часове преко РТС-а и половина шестог разреда је само нестала. Сви смо преписивали, 

предавали туђе задатке, једноставно, нико се није ни око чега трудио. Једина предност тога је да 

сам, заправо, уз мајчину помоћ научила да размишљам о задатку који радим и да правилно и 

лепо напишем састав. Часови преко компјутера неће никад бити ни приближно добри и ефикасни 

као у свакодневној, нормалној настави. Што је најтужније од свега, поред знања изгубли смо и 

време са пријатељима и екскурзије. То никада нећемо надокнадити јер време не може да се 

надокнади. 

Тара Буровић 8/1 

                                                   О Н Л А Ј Н         Н А С Т А В А 

П Р Е Д Н О С Т И   и   М А Н Е 

У први мах, настава која ће се одвиајти уз помоћ технологије, учинила се као идеална прилика која 

ће нам олакшати да завршимо овај тежак период одрастања, али се не каже без разлога: „Не суди 

књизи по корицама“. 

Првих недељу дана, живот је био као из бајке, без обавеза, учења  и пун слободног времена, 

углавном проведеног на телефону. Осећала сам се као да сам се вратила у детињство. Ходала бих 

по парку у раним јутарњим часовима и удисала свеж мирис ваздуха и јутарње росе. Тај живот је 

трајао скоро месец дана, док ме реалност, која је окончала ову бајку, није опоменула да ће све да 

прође и да ћемо на крају крајева опет сести у школске клупе. Временом су наставници постајали 

све захтевнији, а квалитет наставе све мањи. Дошло је и то време када сам морала да се 

уозбиљим и узмем књигу у шаке. 

Помислила сам да, ако су милиони Срба нашег рода, могли прихватити скроз измењен свет, 

измењену домовину након ратова или бомбардовања, школа није ни близу. Током проведеног 

времена у свом топлом дому, осетила сам самоћу, тугу и жељу за дружењем. Знала сам да ћу 

временом видети своје пријатеље, али то време је изузетно споро  протицало, као кад непрестано 

гледате у часовник и један секунд вам се чини као читав сат. 

Хана Денић 8/3 

Почела је корона, остати код куће и не излазити са друштвом је било тешко. Дошао је и тај дан 

када се влада одлучила на потпуно затварање. Били смо срећни јер је то значило да не идемо у 

школу. Убрзо затим, почела је онлајн настава и схватио сам да више нисам имао „радно време“, 

већ је оно трајало цео дан. Сваки дан је личио један на други. 

Учење је било тешко, концентрација је нестала, а продуктивност се смањила. Наставници су се 

трудили, то је истина, али ја нисам могао разумети, а тиме сам изгубио драгоцен период учења 

који је требало надокнадити. 

Стеван Чорак 8/3 
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Данас, већина школа, наставника, професора, када је у питању оцењивање, покушава да, ни у ком 

виду, не оштети ученике. Покушавају реално и објективно да сагледају њихове одговоре на 

усменом и писменом испитивању и на основу њих дају оцену. 

                                                                       

 Поред тога, многи ђаци се буне, како многи наставници неправедно дају оцене и незадовољни су 

начином оцењивања. Много пута се могло чути из, верујем, свих учионица: „Како је он добио већу 

оцену од мене?“ На то питање наставници углавном образложе на који су начин вредновали и 

оцењивали одговоре од стране ученика. Деашавало се и да наставник пита ученика: „А шта би ти, 

да си наставник, себи дао?“, из најбоље намере, желећи да упореди различита мишљења и 

разлоге за другачију оцену. Верујем да се многима дешавало да, када добију оцену мању од 

очекиване, помисле како је критеријум другачији за друге ученике. Углавном то буде везано за 

усмено одговарање јер за тестове постоји бодовна листа на основу које се за одређени број 

бодова добија одређена оцена. Већина ученика ће углавном желети вишу оцену, кривећи 

наставника или неког другог за ону коју су добили. Углавном се то дешава јер већина млађих, па и 

старијих ђака још није ступила у стадијум зрелости где може објективно да посматра дешавања и 

да преузме одговорност за последице. Неки ученици мисле да оцењивање нема поенту јер 

сматрају  да су добили оцену коју нису заслужили на знање за које мисле да им неће бити 

потребно. 

Што сам постајао старији, бивало ми је јасније шта оцењивање значи, који је његов смисао и 

зашто је оно корисно и добро за нас. Схватио сам да наставници не желе тиме да нам науде, већ 

да нас на блажи начин припреме на оно што нас чека у даљем школовању и животу. На послетку, 

мој закључак је да се поглед на оцењивање мења са сазревањем. Од почетног мишљења где нам 

оцењивање није имало смисла до тренутног, где смо разумели његову пуну сврху.    

                                                                  Лука Пешић 8/1 
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Вршњачко насиље је, нажалост, јако честа појава међу децом и временом га има све више. 

Постоји неколико типова насиља, а то су: физичко насиље, психичко насиље и интернет насиље 

(Cyber bullying). 

У овом чланку ћу мало појаснити интернет насиље. Интернет насиље је вид насиља у коме жртва 

добија увреде и претње преко интернета. Овакав вид насиља је јако чест зато што велики број 

деце користи интернет за учење или забаву. У случају интернет насиља, жртва добија увреде или 

псовке које касније могу да утичу на личнот те жртве. У неким случајевима, та особа  може да 

добије поремећаје са самопоуздањем, а неке, у најгорим случајевима, почну са 

самоповређивањем или себи одузму живот. 

По мом мишљењу, деца треба да се осећају безбедно на интернету и друштвеним мрежама, а не 

да примају ружне коментаре и да се плаше шта ће да их очекује када раде оно што воле. Уколико 

неко трпи насиље било каквог типа, треба да поразговара са одраслом особом којој верује, попут 

родитеља или школског психолога. Морамо да зауставимо насиље како би интернет био боље 

место за све. 

Исидора Кинкела 8/1 
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ИНФОРМАТИЧАРИ МАКСИМАЛНО! 

Ученици одељења 6/3 Михаило и Јован Поповић су на 

школском нивоу Међународног такмичења из 

рачунарске и информатичке писмености 

„Дабар“ за школску 2021/22. годину освојили 

максималан број поена и тако се пласирали на републички 

ниво.Републичко такмичење је одржано 18.12.2021. 

у ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу. Ученици 

су својим максималним залагањем на најлепши могући 

начин представили своју школу и показали своје знање, 

развијено логичко размишљање, као и алгоритамски 

начин приступа решавању сваког проблемског задатка. 

Ученици су, са својом наставницом информатике и 

рачунарства Маријом Недељковић, провели 

незаборавна два дана у Крушевцу, уживали у свим 

лепотама града, упознали многе своје вршњаке, разменили 

мишљења, искуства, различита интересовања, као и 

контакте. На резултате такмичења смо нестрпљиво 

чекали два дана јер се решења прегледају софтверски. 

Са поносом и великом радошћу доносимо освојено 1. место на републичком нивоу од стране 

Михаила Поповића са освојеним максималним бројем поена 153, док је Јован Поповић први 

испод награђених ученика, са 137 поена. Свакако су својим успехом учинили поносним себе, своју 

породицу, предметног наставника и све запослене у школи.Ово је тек почетак у освајању награда, 

па им у свим будућим такмичењима желимо пуно среће, воље и истрајности! 

У понедељак, 21.3. у нашој школи реализовано је пробно TIMSS 2023 тестирање па смо били прва 
школа у Србији која је ово тестирање реализовала на рачунарима у потпуно новим условима и 
апликативном окружењу, односно плејерима за праћење и чување одговора ученика. 
Руководиоци тестирања су биле Валентина Јелешевић, школски координатор и Марија 
Недељковић, администратор тестирања. 
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УСПЕСИ УЧЕНИКА: 
На Окружном такмичењу из математике остварени су сјајни резултати:  
Лука Ђелић (7/3) прво место 
Михаило Поповић (6/3) друго место 
Јован Поповић (6/3) треће место 
Стефан Џалета (6/2) треће место 
На Окружном такмичењу Књижевна олимпијада ученица Андреа Јовановић (8/2) освојила је 2. 
место. 
На Општинском такмичењу из географије остварени су сјајни резултати: 
Лука Пешић (8/1) - 2. место 
Андрија Петричевић (8/1) - 2. место 
Лука Милашиновић (8/2) - 3. место 
Настја Симић (7/3) - 3. место 
Огњен Јечменица (7/2) - 3. место 
Павле Ђармати (7/2) - 3. место 
Стигли су резултати и са Општинског такмичења из историје : 
Душан Пилиповић (6/2) - 2. место 
Хана Денић (8/3) - 2. место 
Лука Пешић (8/1) - 2. место 
На Окружном такмичењу из физике остварени су сјајни резултати: 
Јован Поповић (6/3) освојио је 1. награду 
Стефан Џалета(6/2) - 2. награда 
Михаило Поповић (6/3)- 3. награда                                                                                                                   
 

 
-Молим те, представи се и кажи нам нешто о себи. 

-Здраво, ја сам Петра Ристић. Идем у пети разред ОШ „Мајка Југовића“. 

-Када си почела да тренираш одбојку? 

-Почела сам да тренирам одбојку пре четири године. 

-Зашто си почела да тренираш одбојку? 

-Почела сам да гледам одбојку и јако ми се свидела, онда сам изашла напоље и почела да играм. 

Ја сам већ тада знала да играм, а затим сам отишла на први тренинг и тамо ми је било прелепо. 

-Представљале сте нашу школу. Какав је осећај ући у финале? 

-Јако је леп осећај када знаш да имаш другаре иза себе који те бодре.  

-Да ли желиш да се професионално бавиш одбојком? 

-Да, моја жеља је да упишем спортску школу и да се бавим одбојком, али и да будем тренер. 

Марија Момировић  5/1 
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У  протеклој години, мислили смо на наше мале читаоце, али и на наше велике и вредне ђаке у 

старијим разредима. За млађе су набављене историјске књиге Слободана Станишића, укључујући 
и књигу у стрипу „Марко Краљевић и вила“. Допунили смо и колекцију књига ауторке Астрид  

Линдгрен о авантурама храбрих и бунтовних девојчица. Старији ђаци могу да потраже стриповано 
издање епа „Горски вијенац“ и „Луча микрокозма“. Набавили смо и нове лектире у 

програму:„Збогом мојих петнаест година“, „Ципела на крају света“ и „Каљави коњ“. Поред ових 
књига, на располагању су вам и многи авантуристички, тинејџерски, па и фантастични романи, 

драги наши ђаци. Знате да сте у школској библиотеци увек добродошли. 
Библиотекар школе 

 

Ову причу посвећујем мом тати. 
У срцу Земуна живи један господин који радосно иде на посао. Он је библиотекар. Препознаћете 
га по дугој бради и по тамним наочарима које су веома упечатљиве.  
У његовој библиотеци влада мир и тишина. Када се уђе, увек се осети посебан мирис старих 

књига. Свака књига има своје место и увек је све уредно. Господин библиотекар је увек фин и 

радо помогне свима који затраже помоћ. Увек се врати кући радостан и насмејан, зато што га код 

куће чека његова лична, велика библиотека. Кућа му је пуна занимљивих и старих књига, а полице 

са књигама красе разни минијатурни уметнички предмети донесени са многих путовања. Неке 

књиге чита више пута и стално им се враћа. Нама, укућанима, препричава занимљиве делове 

књига. Кад падне ноћ, а у кући настане мир и тишина, он са много љубави почне да чита. Тада за 

њега време стане, и он путује у неко време у које га књига понесе. 

Понекад има забринут израз лица, као да се пита шта ће бити са књигама које је са толико љубави 

сакупљао. Да ли ће их његови унуци и праунуци чувати са пуно љубавим као што их је и он чувао, 

или ће их прекрити прашина?                                                                    Јана Живановић 5/1 
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11. мај 2019. године, то је дан када сам напустила стан 

у коме сам живела до своје једанаесте године. Моји родитељи су се разводили па смо се моја 

сестра, мајка и ја преселиле у новији и скупљи стан. Ово није био само један растанак, са мојим 

оцем, већ и са свим успоменама које сам имала у својој кући. Нови стан је изгледао прелепо , 

бели зидови, лакирани паркет и прозори на којима су се налазиле кратке беле завесе. Моја нова 

соба била је тако чиста, без играчака које су биле основни део мог детињства. Када су мајка и 

сестра заспале, осетила сам чежњу у себи. Недостајао ми је мој стари стан . Зидови у овом стану 

били су топли због грејања у њима, али ја уопште нисам осећала топлину. „Све бих дала да могу 

да те загрлим, тата!“ Та мисао ми се вртела у глави док нисам заспала. Тако је било свако вече. Без 

обзира што сам често виђала свог оца, чим бих му окренула леђа да се вратим назад, сузе су саме 

клизиле низ моје образе. Од тада су прошле две године, а ја се још увек осећам исто.                                     

Теодора Радић 8/3 

 

Растанци су болни за обе стране. И онај који оставља, ако је стварно волео, осећа исти бол као и 

онај који је остављен. Не можете на брзи начин да се суочите са болом јер нема пречица ни 

магичне пилуле која ће помоћи да се једног јутра пробудите и осећате добро. Најболнији 

растанак, који ће остати урезан у мојој души, био је са мојом тетком Милицом која, откако знам за 

себе, живи у далекој Канади. Она ме је неизмерно много волела и обасипала ме је многобројним 

поклонима, пољупцима и загрљајима. Тај осећај среће, радости и прижељкивања будили су се у 

мени кад год бих је угледала, а верујем да се и она тако осећала. Чекала сам њен повратак и више 

га нисам дочекала. Мама је ушла уплакана у моју собу и схватила сам да тетка Милице више нема. 

Сузе су ми обливале образе, а срце само што ми није пукло. Ту ноћ нисам могла заспати јер сам се 

мислима враћала на све наше дивне успомене које ће ми увек бити у сећању.                                                

Хана Денић 
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Растанак не мора увек да буде сагледан као лош догађај. Све што се деси у животу има неки 

смисао. Многи жале што су се растали са партнером, другом, колегом, члановима породице, али 

да ли су се растали и са собом или су остали непромењени? Када је почела епидемија, одлучила 

сам да се посветим променама у свом понашању и на свом изгледу и одлучила сам да се растанем 

са старом собом. Моја мајка и мој брат су били уз мене да ме оснаже.                                     Ања 

Здравковић 

Студија једног загрљаја 
Једног кишног дана шетала сам Кнез Михаиловом улицом и приметила двоје загрљених младих 

људи који су стајали мирно као скулптура испред галерије УЛУС. Родитељи су ми објаснили да је 

то перформанс, уметнички рад који се изводи пред публиком. 

Перформанс  „Студија једног загрљаја“ је трајао 24 сата. Толико су ови млади људи стајали 

загрљени на киши и хладноћи, што нам показује колико је снажан и лековит један загрљај. Овај 

догађај је веома нежан и једноставан, нема глуме, шминке и костима. Уметници су једноставно 

обучени и покушавају све да победе најлепшим покретом љубави, а то је загрљај. Пошто су толико 

дуго били у загрљају, доказали су да љубав и доброта увек побеђују. Беба је најсрећнија у 

загрљају мајке, дете загрљајем показује своју љубав, загрљај чини свакога срећним. 

На загрљај никада не треба заборавити и окренути се њему, насупрот новим технологијама и 

начинима комуникације. 

Јана Живановић 5/1 
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ВЕЛИЧИНА ЧОВЕКА СЕ МЕРИ ЊЕГОВИМ ПОСТУПЦИМА 

 

Јунаштво је када себе браниш од другог, а чојство када друге браниш од себе. Особе које се брину 

о свом понашању зарад добробити своје заједнице су јунаци јер владају собом и својим 

осећањима. Људи у разговору могу да испоље своја осећања и то је једини прави начин за 

решавање конфликата. Величина човека се мери његовим поступцима. Човек који је јак на речима 

и има велики морал, цени се више од оног који би снагом решавао своје проблеме. Љубазни и 

великодушни људи увек пролазе боље јер се њихова доброта и великодушност награђују.                                     

Ива Миладиновић 8/1 

ШКОЛА                                                   Кристина Ковачевић 4/1 

Кад се школско звоно чује,                           
Учитељ и даље слуша,        
Срећа ђака ту је.                                               Све њихове мале 
шале, 
Сваки ђак смели,                                              А кад их ућутка, 
Школи се весели!                                             Мирни су к'о 
лале. 
 
Ал' им је мало                                                  И тако школа 
прође, 
До учења стало,                                               А распуст дође. 
Пре би играли игре                                         
Попут ткања нити, 
Брзином чигре.                                                
А ђаци срећу не могу скрити. 
 
 
Док је час шапућу,                                          
Па и распуст, 
Тихо као птичице,                                           
Путовања препун, 
Девојчице причају причице,                        
Опет одлети, 
Док дечаци деле сличице.                           
И школа долети. 
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ЈЕСЕН 

Кад плодови зрели замиришу, 

Кад цветови пожеле кишу, 

јесен ће, јесен рана, 

бацити плодове преко грана. 

Па ће јаблани млади 

лишћем златним да красе твој дом, 

А храст ће стари, у парку, 

да се игра са децом свом. 

Кад кошава јака задува, 

киша лишћа по небу се прелива, 

воћњаци пуни зрелих шљива 

друже се са сунцокретима са њива. 

Шта има лепше од јесени златне, 

Од плодова зрелих и лишћем палата истканих? 

Даница Бакић  4/3 

Победила је на литерарном конкурсу „Мали победник“. 
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МОЈЕ РИБИЦЕ 

 

Моје рибице воле да пливају, 
оне тако уживају. 

 
Моје рибице су различитих боја, 
а мени је омиљена-погоди која? 

 
Ма, омиљена ми је она златне боје 

јер ми се жеље по глави роје. 
 

Испуњава златна рибица жеље, људи кажу, 
а ја се надам да не лажу. 

Тара Чангаловић 4/3 
Похвала на конкурсу „Мој љубимац“, Дечији културни центар, Београд 

 
 
 

 
 
 

Школа је место 
где се учи свашта. 

Школа је место где 
стално ради машта. 

 
Школа је за мисли дом. 

Ми, ђаци-Југовићи 
осећамо се као 

да смо у родном дому свом. 
Радмила Јанковић 4/3 

 
Ја волим учитељицу 
и волим своју школу. 

Волим сву децу, 
срећна трчим по долу. 

 
Ја сам у одељењу 

четвртог три, 
ми смо плави 

лептирићи сви! 
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Јутро хладно, борови бели,                                       Он је мали, сладак и мио, 
Зимзелено дрво све се весели.                                у стопу ме прати 
Деца се грудвају,                                                          где год ја био. 
Са прозора гледам,                                                     Сиве длаке, и мало беле, 
Кров је снежан, а ја се смешкам.                            црне њушке-мекане ко желе. 
Људи се клизају, газе у баре,                                   Снажни зуби, 
Купују поклоне, јелке, украсе.                                 гласно режи, 
Зимска чаролија свуда око нас,                              ако га наљутиш, 
Окићене јелке, Нова година ту је за час,              боље што пре бежи! 
Чисте се аутомобили,                                                 Кад сам у школи 
Кровови, улице,                                                           он моју секу воли. 
То је празнична радост.                                            Она њега мази, 
Лазар Мијић                                                                 а он њу пази. 
                                                                                         Зове се Пабло 
                                                                                         и много је добар, 
                                                                                         прави је пријатељ 
                                                                                         веран и одан. 
                                                                                                                           Јанко Стојанов 4/3 
                                                                                                          Похвала на конкурсу „Мој љубимац“,    

                                                                        Дечији културни центар, Београд     
 
    
 

 

 

Мој дека је говорио: „Мионица, назор варошица, свака кућа од трновог прућа“. Тамо иза једног 

брда и велике шуме, у селу Каменице, он је рођен. То је место које је наш породични завичај. 

Каменице су село које се налази између Мионице и Бање Врујци, а налази се у планинском 

пределу западне Србије. Ово место је познато по прелепим шумама, пределима, али и чувеном 

војводи Живојину Мишићу, који је живео у селу поред мог и у чијој се родној кући свако лето 

играм. У близини је и Рибничка пећина, која припада селу Паштрић. Улаз у пећину је у облику 
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троугла, около су шуме, а кроз пећину протиче поток чији жубор прави најлепшу мелодију. Одмах 

поред пећине је Манастир Светих апостола Петра и Павла, који је ту још од давнина, из времена 

Немањића.                                                                            Лена Нићифоровић 4/3 

У Земуну треба много тога лепог видети и доживети. Земун је најпознатији по кули Гардош, до 

које се стиже тако што се иде уз калдрму. Када се попне на кулу, види се ушће Саве у Дунав и 

Београд. Ту је и плажа Лидо до које долазимо мостом или чамцем, а на кеју волим да храним 

лабудове. Земун има и Земунски парк, који је један од најлепших паркова града, а ту је и моја 

школа „Мајка Југовића“. Тара Чангаловић 4/3 

 

 

Ја живим на брду па имам поглед на цео Земун. Сваке вечери идем са својом породицом на 

земунски кеј који је прелеп због Дунава. Кад ми дође тетка, она ме води у авантуре и то ми се 

свиђа због свих лепих места кроз која пролазимо. Највише волим да идем у луна-парк на кеју. Свој 

завичај никоме не бих дао, ни да ми нуде пуно новца. Ја бих то одбио јер га волим.                                                                   

Андрија Јеличић 4/3 

Мој завичај је Земун. У мом завичају је и мој вртић, школа, моја музичка школа и разни паркови. 

Близу мене је кеј и ту је шеталиште са кафићима, игралиштима и продавницама за сладолед, 

палачинке и кокице. Близу мог стана је и спортски центар „Пинки“ где тренирам ритмичку 

гимнастику. Ипак, највише волим Земунски парк, који је испред моје школе и где се свакодневно 

играм са другарима. Завичај је место у коме си слободан, а слобода је када је нешто твоје и свим 

срцем га волиш.                                                                    Даница Бакић 4/3 

У мом завичају има свега: продавница, пекара, болница и школа. Једну школу посебно волим, а то 

је школа коју похађам, ОШ „Мајка Југовића“. Смештена је у најлепшем парку у коме се играм 

свакодневно, а зове се по мом завичају, Земунски парк. Много волим свој Земун јер има 

шеталиште, кеј поред  лепог, плавог Дунава где храним лабудове и уживам у предивним 

ресторанима. Викендом са татом идемо до пијаце и уживамо у разговору са земунским аласима 

који продају најбољу речну рибу. Лети се купам на Лиду који је препун биљног и животињског 

света.                                                                                      Вук Дробњак 4/3 

Мој завичај је град Београд, најлепши град на свету. Налази се на ушћу  двеју река, Саве и Дунава. 

Поред њега се налази планина Авала.  На њој се налази торањ са кога се види цео Београд. Многи 

туристи су одушевљени градом и гостопримством људи који у њему живе. За Нову годину, 

Београд увек буде окићен разнобојним светиљкама. Цео град светли, а деца са родитељима 

радосно шетају и радују се лепоти свога града. Мој Београд, мој завичај, носићу  у срцу где год да 

се налазим.                                                                           Тијана Босанчић          
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Отишао је снег и нема га више, 

Доћи ће на зиму, до тад падаће кише. 

Тужна су деца јер нема снега више, 

Сад су тмурни дани са пуно кише. 

Тмурни су дани, снега све мање. 

Снешко се топи и успомена на снежне дане. 

Тијана Јовановић 5/3 

 

 

 

 

 

 

Figure 1ЗИМСКА ИЗЛОЖБА 3/2 
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БОЖИЋ                                         ПУТ СВЕТОГ САВЕ 

За Божић,                                                            Свети Сава,  
дође Божић Бата,                                             Паметно је био дете, 
само куца на врата,                                         Живећи на двору 
и у секунди нестане као тата-мата.             Није знао за неке керефеке. 
 
За Божић,                                                            Ал' кад одрасте мало, 
бака спрема чесницу,                                      Богатство и царство његово 
ко дукат освоји,                                                 Више га није занимало. 
срећу присвоји. 
                                                                              Зато је жељу имао 
Кад божићне се радости ближе,                 Да чита и стално напредује, 
Срећа и доброта људи се диже.                  Да помаже људима добрим. Божић 
слави много људи, 
а свако од њих за радошћу жуди.              Зато је он у зору 
                                                                             Побегао на Свету Гору. 
Кад је Божић, 
свима је драго,                                                Ал' то оцу Стефану 
Јер је Божић највеће благо.                        Тешко паде 
                                                                             Па рече: 
Давид Милидраг 4/1                                    -Послаћу све војнике 
                                                                            Саву да заштите. 
 
                                                                            Они крену по Саву. 
                                                                            Сава им умаче мало, 
                                                                            Али баш беше среда 
                                                                            Кад он одлучи да се преда. 
 
                                                                           Одседе они тако, 
                                                                           У миру, у манастиру, 
                                                                           Ал' Сава опет умак'о 
                                                                           Кад се они пробуде, 
                                                                           Саве ту не буде.          
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Припремала сам се за летовање у Хрватску, на острво Хвар. Цео дан сам се паковала и била 

узбуђена док нике дошло вече. Тада сам била нервозна што нас чека нова држава и стара кућа. 

Ишли смо у кућу моје другарице, која припада њеним родитељима, али је нису посетили петнаест 

година. Нисам само ја имала путну грозницу, већ и мој тата. Требало је да пођемо у три ујутру, али 

смо кренули већ у поноћ, неколико сати раније, због мог тате. Ја сам успут заспала и будила се 

због мучнине па смо морали да купимо лек.  На крају, кућа је била у одличном стању, место на 

ком смо били је било прелепо,а људи дружељубиви. Супер смо се провели, тако да је сва нервоза 

била беспотребна. 

Теодора Вујић 

 

Отшао  сам код другара да спавам. Обукли смо 

пижаме и гледали филмове, када је мој друг предложио да целу ноћ не спавамо.Ја сам сутра имао 

утакмицу па сам покушао да спавам. Другови су ме стално будили, а да ме не би стално будили, 

пристао сам да будем будан. Играли смо игрице, кад је ушла у собу мама мог другара и рекла да 

морамо да спавамо. Баш тада нисам више могао да спавам и дуго ми је требало да заспим. Био 

сам будан све до пола пет ујутру.  Сви смо се ујутру томе смејали. Тада је било занимљиво и надам 

се да ће сваки пут, кад не будем могао да спавам, бити овако забаван. 
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Купила сам биљку на необичној пијаци која је била велика и отворена само један дан. Изгледала 
је као лала, али није била једнобојна, већ препуна боја, као да си излио канту различитих фарби 

по њој. Због тога, она је личила на неког уметника, а ја сам јој због тога ставила црвену капу и 
назвала је „Пикасо“. Када сам видела да ће увенути, насликала сам јој шарену слику. Њу су боје са 
слике инспирисале. Када је увенула, променила је распоред боја у распоред боја са слике. После 

тога је познати уметник насликао слику по њој и назвао је „Шарено цветно светло“. 
 

 
 

ЦВЕТ КОЈИ МЕ ПОДСЕЋА НА ЧОВЕКА 
У једној шуми у пролеће, растао је прелепи цвет. Био је мали и танак као скроман човек. Његовом 
корену био је довољан мали део шуме. Када би пала киша, он би постао потпуно друга особа, зато 

што је добијао воду и заборављао стари живот. Био је себичан као богаташ и ширио се као да је 
цела шума његова. Мислио је да је најлепши на целом свету. Да је у шуми постојала телевизија, он 
би је водио и свима причао о својој лепоти. Са тим поносом све је више растао, али је хвалисањем 
губио снагу за опстанак. Онда је пала киша, снег, а затим је опалило сунце. Тамо где је некад био 

нежни нарцис, остала је само скромна и осушена стабљика. 
 

 
 
 

ОРАХ-ДЕЧАК 
 

Једном у шетњи сам угледао орах који ми је личио на дечака. Изгледао је као дечак који има 
грудве снега, који, чим се заврши школа, одмах трчи кући. Када руча, обуче се добро и истрчи у 
игру са другарима. Направио је пуно грудви, лепо их бликовао и почео да их баца. Те грудве је 

понекад крио по џеповима, као што дрво ораха има на гранама пуно округлих плодова. Чува их и 
као да их крије иза лишћа. 

Жарко Васковић 6/3 
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Једног лепог летњег 

јутра у близини чаробног водопада, краљица свих крилатих једнорога, родила је ждребе са рогом 

и розе гривом, али без крила. Назвали су је Аурора. Њена мајка, која је била ћерка бога Сунца, 

родила је још једно ждребе које је добило име Кристал. 

Како Аурора није имала крила и моћ летења, већину времена је проводила у дворцу читајући 

легенде и бајке. Она је, за разлику од осталих, имала моћ споразумевања са животињама. Једног 

дана се на њеном прозору појавио феникс Ферон, прекрасна ватрена птица. Испричао јој је како је 

његов дом напало чудовиште, а да је и њен у опасности. Једнорози су покушали својим моћима да 

подигну чаробну куполу око града. Међутим , чудовиште је са лакоћом разорило куполу и убило 

њене родитеље. Аурора је са највише тачке у граду скочила на чудовиште и убила га једним 

потезом, а у том тренутку ју је нешто држало у ваздуху и она је приметила да је добила крила. 

Аурора и Кристал су од најмудријег једнорога Мерлина добиле задатак да сакупе потребне 

састојке за чаробни напитак. Узеле су воде из Ватреног океана упркос великом змају који је 

вребао. Убрале су лековите бобице из Забрањене шуме и пронашле златно дрво са исцељујућим 

јабукама. Када су успешно извршиле задатак и стигле кући, Мерлин је направио напитак који је 

оживео њихове родитеље. Он је тим подвигом задобио почасно место у легендарним стубовима. 

Марија Момировић 5/1 
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Ове године у Грчкој сам упознао своју, од тада, омиљену животињу. То је медитеранска медуза 

(Cotilorhyza tuberculata). Живи на целом Медитерану (Средоземном, Јадранском, Јонском и 

Егејском мору). Првог дана сам је угледао и мало се уплашио, али кад сам видео да не пецка, 

опустио сам се.Иако постоји више од две хиљаде врста медуза, већина је безопасна за људе. 

Мало дубље у мору било их је на хиљаде. Људи који нису знали да су безопасне, бушили су их и 

избацивали на копно, а ја сам их враћао у воду и неке од њих су преживеле. Медитеранска 

медуза може да достигне пречник од 40 цм, а може бити мања од дечије шаке. Њихово тело се 

састоји од 94 до 98% воде. Храни се планктоном. Центар тела је тамносмеђе боје, а ивице су жуто-

смеђе. Из тела излази велики број пипака, чији су крајеви љубичасти због алги које живе са њом у 

симбиози. Оне су један од најстаријих организама на планети који нису изумрли. Сматра се да 

живе на Земљи већ 600 милиона година. 

 

 

Догађај на мору  // Пре неколико година, када смо били на мору, ронили смо и гледали разне 

рибе у дубинама. Када је дошао последњи дан, ушао сам у воду и тада ме је потопио велики 

талас. Покушао сам да сурфујем, али нисам успео. Када се море смирило, заронио сам и угледао 

велиу лигњу. Неки људи на обали су ловили лигње па сам тако имао прилике једну да држим у 

руци. Та година на мору је била занимљивија од свих претходних. //     Аљоша Шарић 5/3 

 

 

МОРСКИ СВЕТ Мора и океани чине 71% планете Земље. Научници тврде да су мора и океани 

истражени само 5% и ту се налазе милиони чудесних бића, а замислите шта тек чини оних 95 %. 

Људи загађују мора и тиме угрожавају животну средину. Због људске напажње корали полако 

изумиру, а сваке године се убије преко 10 милијарди риба. Ако наставимо овако да угрожавамо 

планету, опстанак на њој неће више бити сигуран. 

Алекса Додиг 
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Музика је уметност која звуцима изражава осећања и расположења. Музика ће нас насмејати и 

када нисмо расположени. Музика уме да охрабри и да лечи. Доказано је да мелодија музике 

помаже људима око болести. Осим што је лек за душу, можемо слободно рећи и да је лек за 

живот. Она нас подсећа на лепе и срећне тренутке са најближима, али и на оне мање лепе, 

уколико је била присутна у неким тежим тренуцима. Даје нам инспирацију да маштамо о 

догађајима. Музику слушамо на улици, код куће, док чекамо у реду, рекло би се, скоро на сваком 

месту у граду. Технологија нам је омогућила пренос звучних мелодија преко телефона и других 

апарата. Данашња музика се разликује од оне некадашње по мелодијама, текстовима и 

спотовима. Она нас зове да размишљамо о бојама па је неретко инспирација за многобројна 

уметничка дела. Основни елементи музике су: ритам, мелодија и хармонија. 

Датум настанка музике не знамо, али ја знам једно, а то је да треба да слушате музику 

свакодневно како би вам живот био лепши, испуњенији и емоционалнији. Музиком стварамо 

машту и постајемо бољи људи.           Хелена Бан 6/1 

 

Чудно вече без концерта 

Једне хладне Нове године, три маме и три ћерке су отишле на концерт Саше Ковачевића на 

Земунској пијаци. Сви су били узбуђени да чују овог славног певача. Прошло је пола сата од 

почетка концерта и наш познати извођач није дошао. Сви су мислили да  је само каснио, док није 

прошло сат времена, па и два, и три сата. Ја сам заспала већ у трећем. Да није било тужно, било би 

смешно. До душе, та моја дремка на огради није дуго трајала и на крају се појавио величанствени 

Саша, али је тад било прекасно. Смрзавали смо се и ускоро је била поноћ па смо се после две 

песме вратиле кући. То је било врло чудно вече. На крају смо провели Нову годину без Саше.                                                                                

Теодора Вујић 5/1 
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Књигу је написао Џеф Кини и замишљена је 

као дневник који води Грег Хефлеј. Овај дневник се састоји од тринаест делова. Прва књига је 

издата 1. априла 2007. године. 

Прича је заснована на Греговим доживљајима и његовом сталном упадању у невоље. Осим њега, 

у причи се појављује и његов најбољи друг Роли Џеферсон и његова два брата Родрик и Мени. 

Родрик је његов старији брат који води рок групу и стално му прави смицалице. Мени је његов 

млађи брат, миљеник родитеља, који увек има привилегије. Грег је уобичајени дечак који воли да 

чита стрипове „Гаћокрадица“. Он живи у Америци са својом породицом и његова симпатија се 

зове Холи Хилс. 

 

„Подмукло“ је хорор филм који сам скоро гледао. Радња се одвија у кући у којој живи породица са 

својим сином Далтоном. Они покушавају да сперче зле духове у њиховим активностима. Њихов 

син је пао на тавану и они приписују необичне догађаје кући, у којој се одвијају паранормалне 

активности. Међутим, после пресељења код тетке, све остаје непромењено, а затим сазнају да им 

је дете у димензији „Даље“, док његово тело спава. Отац одлази у потрагу за сином. Он у томе 

успева, али њега запоседа деда. Старица је схватила да је запоседнут тако што га је сликала. Он ју 

је затим задавио како никоме не би то открила. Сада је све на Далтону. Мора да се врати у „Даље“ 

да спасе оца, а за то време запоседнути отац покушава да убије два сина и жену. Далтон успева да 

спасе оца у последњем тренутку и тиме се прича завршава. Мени се овај филм допао због 

невероватне приче, иако нисам љубитељ хорор филмова. Најстрашнији делови филма су они у 

којима је оца запосео деда. 

Стефан Топаловић 5/3 
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ГЉИВЕ ЗЕМУНСКОГ ПАРКА 
Моје омиљено царство је царство гљива. Гљиве имају неке сличности и са биљкама и са 

животињама. Личе на биљке, али не врше фотосинтезу. Не личе на животиње, али се као оне 

хране готовом храном (органском материјом). Гљиве се налазе свуда око нас. На пример, када 

једемо хлеб, у њему се налази квасац који је гљива. Када видимо буђави сир, не размишљамо да 

је и та буђ једна врста гљиве.Нађен је примерак гљиве пузе (Armilaria galica) који је највећи 

организам на свету и заузима 8,8 km2, а вероватно је и најстарији живи организам. Оно што 

видимо, беремо и називамо гљивом, само је плодоносно тело које гљива избацује на површину 

да би испустила споре и размножила се, а организам гљиве је у ствари у земљи (мицелијум). Ако 

уберемо гљиву, не убијамо је. Гљиве се угрожавају уништавањем станишта (сечом шума, 

загађивањем, неограниченим брањем и уништавањем мицелијума). Гљиве су чистачи природе 

зато што разлажу органске материје. Да њих нема, дрвеће, грање и лишће би падали и никада не 

би трунули и распадали се. 

У Земунском парку, око наше школе, постоји двадесетак врста гљива, али већина пролазника их 

ни не примећује. У последње две године сам успео да пронађем осамнаест врста гљива. Неке од 

њих су отровне, али већина је јестива. Гљиве у граду сакупљају тешке метале и издувне гасове, 

тако да се не једу чак ни када су јестиве. Ово су гљиве које расту у Земунском парку: Јаблановача 

(Agrocybe aegerita), Буковача (Pleurotus ostreatus), Шумско пиле (Laetiforus sulphureus), Јудино уво 

(Auricularia auricular-judae), Зимска пањевчица (Flamulina velutipes), Велика гнојиштарка (Coprinus 

comatus), Блистава гнојиштарка (Coprinus altramentarus), Мразовача (Lepista personata), 

Двопрстенасти шампињон (Agaricus bitroqis), Туркиња (Leucoagaricus leucotites), Отровна 

кромпирача (Sclerederma citrinum), Вуненаста овојњача (Volvariella bombicyna), Отровна увијача 

(Paxillus involutus), Златача (Xerocomus crysenteron), Сумпорача (Hypholoma fasciculare), Длакаво 

уво (Auricularia mesenterica). 

Срђан Блануша 5/3 

САВЕТИ      Пубертет је озбиљна ствар и кроз њега сви треба да прођу. Тада се очекују 

и психичке и физичке промене. Девојке прве улазе у пубертет. И за девојчице и за дечаке постоје 

неке заједничке особине: бубуљице, љутња, нервоза, нагли раст, заљубљивање... И поред тога, за 

свакога је пубертет другачији. Моја мама је стално плакала и била емотивна, а мог тату је све 

нервирало. У пубертету губиш стрпљење.Ипак, не треба се плашити промена. У пубертету се више 

везујемо за пријатеље и видео-игрице. Тинејџери престају да воле учење, школу и рад, сморени су 

и често мењају расположење.Саветујем свима који имају проблем са пубртетом да покушају своју 

љутњу или тугу да испоље на начин који никог не повређује и да се посаветују са неком старијом 

особом или особом са више искуства.                                                                                                                                                                          
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NBA 

Поново хаос на утакмици „Денвера“! Јокић уништио „Вашингтон“, а онда је искључен због тешког 

инцидента. 

 

ЛИГА ШАМПИОНА 

Данас је у Ниону објављен поновљени 

жреб за осмину финала Лиге шампиона 

јер је на првом направљена велика 

грешка. Извучени су нови парови осмине 

финала. Парови су: Salcburg - Bajern 

Minhen, Sporting - Mančester siti, Benfika - 

Ajaks, Čelsi - Lil, Atletiko Madrid - Mančester 

junajted, Viljareal - Juventus, Inter - Liverpul 

i Pari Sen Žermen - Real Madrid.                                           

Лазар Мастиловић 

 

 

 

 

Кристијано Роналдо дос  Сантос  Авеиро, један је од 

најбољих играча, али , заправо, нико се не осврће на 

његову прошлост. Роналдо је рођен 5.2.1985. у 

Португалији на острву Мадеира. Рано је изгубио оца, са двадесет година. Када је био мали, његова 

породица је била сиромашна. Док је био у млађим категоријама „Спортинга“, имао је велики 

проблем са срцем, који га је могао удаљити заувек са терена, али је био оперисан. Роналдо, који је 

једва имао за храну, успео је у свом циљу, па због чега ти не можеш да успеш? Роналдо је успео 

због труда и упорности, а тако ћеш и ти. 
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1. All I want for Christmas Is you by Marriah Carey 

2. Good 4 u by Olivia Rodrigo 

3. We are young by Janelle Monae 

4. Stay by the kid Lavoi with Justin Bieber 

5. Blinding Lights by The Weeknd 

6. Cheap Thrills by Sia 

7. Where are you now by Lost Frequencies 

8. High Hopes by Panic! At The Disco 

9. Everything Black by Unlike Pluto/ Mike Taylor 

10. Perfect by Ed Sheeran 

Хелена Бан 5/1 

FILMOVI: 

1. Teen Wolf (2011) 

2. Outer Banks (2020) 

3. Mean Girls (2004) 

4. 10 Things I Hate About You (1999) 

5. Twilight (2008) 

ТОП ЛИСТА КЊИГА СТАРИЈИ ЂАЦИ 

1. Загрли Месец – Даница Богојевић 

2. Хајдук у Београду – Градимир Стојковић 

3. Дванаесто море – Игор Коларов 

4. Зовем се Мина – Дејвид Алмод 

5. Тајни Врт – Френсис Хоџсон Бернет 

                       

ТОП ЛИСТА КЊИГА МЛАЂИ ЂАЦИ 

1. „Пут око света за 80 дана“ Жил Верн 
2. „Мала принцеза“ Френсис  Х. Барнет 
3. 3. „Пас и његов дечак“ Ева Иботсон 

4. „Тајна напуштеног врта“ Френсис  Х. Барнет 
5. „Шекспир у причама“ Мери и Чарлс Лемб 

6. Јана Живановић 5/1 
 


