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     Шта то беше љубав? 

 

Кад волиш маму и тату. Василија Џелетовић I1  

Кад неког одабереш да са њим будеш заувек. ВасилијаI1 

Кад се неко неком свиђа. Лазар Пајић I1 

Кад цео свет неког воли. Лазар I1 

Кад нађеш девојку. Урош Тлачинац I1 

Кад се породиш. Урош I1 

Кад ти се свиђа другарица. Стефан Тутуш I1 

Кад неког љубиш. Лана Радивојевић I1 

Кад те родитељи воле и кад ти њих волиш. Лана I1 

Кад добијеш бебу. Анита Вучковић I1 

Кад неког поштујеш. Кристина Миленковић I1 

Кад неког ухватиш за гушу. Ђорђе Мартачић I1 

Кад се цео свет воли. Ена Милисављевић I2 

Кад је неко заљубљен. Ена I2 

Љубав је другарство. Надежда Смоловић I2 

Кад се мама и тата воле. Викторија Алексић I2  

Кад нешто делиш са неким. Дуња Лазовић I2 

Кад се неко љуби. Алекса Попадић I2 

Кад бата секу воли. Наталија Максимовић I2 

Кад волиш Маму до Неба. Душан Кривокапић I2 

Кад неко воли мачку. Вања Поњевић I2 

Кад неко воли зеца. Лука Павловић I2 

Кад мама воли сина. Алекса Главчић I2 

Кад се два човека воле у срцу и кад се жртвују један за другог. Андриа 

Главчић I3 

Кад дечак рашири кишобран девојчици да не покисне. Павле Чановић I3 

Кад мама и тата роде дете. Вук Крагуљац I3 

Кад се двоје венчају. Дарија Дебељак I3 

Кад неко неком помогне. Лука Гргуревић I3 

Кад момак нађе девојку. Александра Предолац I3 

Није права љубав кад се само заљубиш, него кад неког волиш. Неда Станчић  

Кад момак много воли девојку, па је изведе на вечеру. Андреа Обрадовић I3 

Кад неког волиш као свој живот. Јована Думановић I4 

Кад неко нешто заједно ради. Ивона Радосављевић I4 

Кад се они жене. Душан Жупац I4 

Кад се мазе. Душан I4 

Кад волиш тетку. Милица Спасић I4 

Кад се добије беба. Андреј Патрногић I4 

Кад се воли учитељица. Теодора Дабић I4 

Кад порасту и дају себи прстен. Миа Вулић I5 

Кад су се Маша и Душан заљубили. Миа I5 

Кад имаш симпатију. Лазар Петровић I5 

Кад се сретну на заједничкој игри па се заљубе.Влада Јевтовић I5 

Кад се људи упознају, прође неколико дана, па се венчају. Лена Станковић I5 

Љубав је љубав на први поглед.  Уна Раденковић I5 

Кад ти неког волиш и кад тебе неко воли. Уна I5 

Кад се неко заљуби, па буду муж и жена заувек. Ђорђе Ђукић I5  

 

 



 Песнички звездаријум 
 

Свети Сава 

Одвеле ме брижне мисли 

до оних крајева 

где још ни сад српској деци 

српске школе нема. 

У времена давна 

владаше Немања 

у великој слави 

дизао је споменике свете. 

То је била школска слава 

и школа је још од јутра 

сјала и споља и изнутра 

од светлости наших глава! 

Непознати аутор 

 

Зато што те воле 

Кад си мали 

сви те пазе, 

мазе те и моле - 

зато што те воле. 

Кад порастеш 

грде те и моле 

да не бежиш из школе - 

зато што те воле. 

Девојчице те туку 

и за косу вуку 

њихови пољупци не боле - 

зато што те воле. 

Живот тако пролази 

пун среће и љубави. 

Чак те ни батине не боле - 

зато што те воле! 

Миломир Илић III2 

Мајка 

Мајка се воли  

Мајка се сања 

Мајка је  

Моја љубав бескрајна. 

Филип Тошић II2 

 

 

Моја мама 

Моја мама 

када се насмеши 

све моје проблеме реши. 

Уз мамине лепе смешке 

могу да урадим све задатке тешке. 

И кад ветар дува 

и кад сунце сине 

моја мама 

за мене брине. 

Моја мама 

у срцу мене чува 

и њена љубав 

према мени 

не може да буде глува. 

Огњен Јовановић IV1 

Мамине руке 

Кад ми се много спава, 

и кад на фотељу клоне глава, 

тамо где се, обично, држе руке, 

без много буке, 

мама ме у кревет однесе, 

мало млека донесе, 

па ме љуби у чело, 

док пијем млеко бело, 

и пожели ми лаку ноћ. 

Ја, све то, 

као и сваки дан 

доживим као сан. 

Никад се не сетим, 

како у сан улетим. 

Знам само да ће ме, 

као и вечери ове, 

кад кренем у снове, 

мамине руке топле, 

ма где су, 

у кревет да однесу, 

и донесу мирну ноћ, 

јер мамине љубави имају моћ. 

Јована Пауновић IV5 

 



           Мој тата 

Кад мој тата уђе на врата, 

руке ми саме крену ка њему. 

Срећна без много буке, 

улећем тати у руке. 

Мени је веома важно, 

да ме он грли снажно. 

     Јована Пауновић IV5 

 

   Љубав брата и сестре 

Када сестра воли брата 

тада нема игре рата, 

нема бриге око књига,  

све се лепо договоре. 

Сестра брату да џепарац, 

кад треба спакује ранац, 

и за лоптом сестра трчи 

да се брат не намучи. 

Сестра с братом сваку игру дели. 

И кад трче пољем весели, 

а ветар им као пркоси, 

сестра брату радост носи!   

              Ирена Ђорђевић  

 

          Љубав 

Љубав је кад ја и тата 

желимо сестру ил` брата, 

а мама се само смеши, 

проблем наш неће да реши. 

Љубав је око боје плаве 

које ми не излази из главе, 

кад глава почне да боли 

јер не зна да ли ме то око воли. 

Љубав је кад ме срце лаже, 

истину неће да ми каже 

да је један дечак драг 

на мене оставио траг. 

Љубав је кад без пардона 

огласимо на сва звона 

да се математика тешко учи 

када нас она мучи. 

            Сандра Јовановић II5 

              Заљубишка 

Хтео бих нешто да питам тату. 

Шта ми то тешко виси о врату? 

Стеже ме јако, скоро не дишем,  

нит` нешто читам, нит` нешто пишем. 

 

Све је почело онога дана  

кад у наш разред дошла је Ана, 

па кад је видим срце ме стегне 

ко да би хтело да ми побеге. 

 

И да га питам, 

знам шта ће ми рећи, 

помало важан, пошто је већи, 

тата ће рећи, као у шали: 

,,Пусти то Нецо, још си мали!“ 

                Немања Рисимић II4 

 

       Шири даље 

Шири љубав, лако је. 

Када волиш можеш све. 

Пружај љубав свакоме, 

мами, тати, другу своме, 

брату, сестри, баки, деки. 

Љубав је оно што највише вреди. 

Када волиш, то свима кажи,  

па у љубави срећу потражи. 

Праву љубав не треба крити, 

већ увек храбар и искрен бити. 

Ширити љубав, то је лако. 

То могу ја, и може свако! 

                  Миа Гочанин IV5 

 

              Зима 

Дошла је зима дуга и хладна, 

али мени није хладно, 

зато што ме љубав греје, 

кад је време гадно! 

     М. Ђаковић III4 

 

 

 

 

      

 



 Љубав 

Ходам за тобом, 

трновитим путем ћу ићи, 

само не знам  

да ли ћу икада до тебе стићи. 

 

Ја ћу ти бити пријатељ, 

и више од тога, 

нико те не може избрисати  

из живота мога. 

 

Што даље ходам, 

корак је све тежи и тежи, 

на дохват руке срећа ми бежи. 

 

Али живот је такав 

да тече ко река, 

да не знаш да ли те  

туга ил` срећа чека. 

    Магдалена Дмитровић VI2 

 

             Породица 

Кад мама своју руку ми да, 

отера страх од ружног сна, 

погледом нежним одагна зло, 

тада знам да љубав је то. 

 

Кад тата чврсто загрли мене, 

сигурност, срећа у мени крене; 

када ми срце задрхти сво, 

тада знам да љубав је то. 

 

Кад брат погледом тражи мене, 

стрпљиво чека да игра крене, 

проводи са мном време сво 

тада знам да љубав је то. 

                      Филип Вучковић 

      Песма за једну Весну 

Један дечак је написао песму, 

у њој је цветић који лепо мирише 

и ветар што га носи за једну Весну. 

Пет дечака чуло је за ову вест, 

чуо сам и ја, сад нас је шест! 

Весна је добила цветић што лепо мирише,  

и, уместо да дечаку писмо напише, 

она је, по ветру, послала поклон вредан, 

нешто најлепше – пољубац медан. 

Песма стаје овде, смеје се и чува  

тајну о дечаку. А шест дечака на крају  

шаљу поруку овакву: ,,Ако си ти тај  

дечак – баш си много вредан, а ако ниси, 

није важно, сад нас је седам! 

                                 Милош Стефановић   

                 Снага       

Љубав је најача на целом свету, 

може да сруши целу планету. 

Љубав је то кад све нас греје, 

љубав је када се моја мајка смеје. 

Љубав је увек жива 

и никад за ништа није крива. 

Љубав ће увек да сја, 

љубав је велика као васиона. 

Љубав се по целом свету шири, 

љубав и непријатеље мири. 

Љубав је сунце, ветар и вода. 

Љубав је твоја највећа слобода. 

              Тијана Пљеваљчић IV2 

 

           Љубав права 

Моја симпатија зове се овако, 

лепо и укратко рећи ћу вам како, 

зове се Сара, љубав је то, ваљда, права. 

Ал` је она ипак неваљала мала - 

срце своје другоме је дала. 

Колачиће сада са њим једе сласно, 

а ја на прозору гледам кишу све до касно, 

док срце се моје тужно ломи, 

од те туге свет ће да се згроми. 

Другари, била је то, ваљда, љубав права – 

срце ми је сломила моја драга Сара! 

                         Огњен Миленковић IV4 

 



    Пролећна љубав 

Љубав је као природа права, 

као сунчев зрак, 

као ветар што дува. 

Љубав је све. 

Љубав је птица која лети. 

Љубав је као лепа природа. 

Љубав је као цвеће лепо –  

волим љубав као прву љубав! 

                  Марија Симиџић IV4 

 

   Једну малу волим ја 

Једну малу волим ја и сањам је сваке ноћи, 

oна уме, она зна, 

само она ми може помоћи, 

у очима крије сјај, 

њене усне лек за мене, 

једну малу волим ја. 

Сањам небо, сањам море, када сунце залази, 

сањам како слатко љубе  

тихи морски таласи. 

Њене усне, 

оне крију лек за мене. 

Сваку тајну љубави 

открићемо када дође време. 

Милица Недељковић, Вељко Јоксимовић,  

Урош Будурић 

 

                   Све 

Осећање у нама које лако учини 

да звезде падају усред бела дана, 

да тело трепери од погледа једног, 

да осмех тешко напушта лице 

да волиш и пролазнике с улице. 

 

Љубав је све: нада, вера, спас... 

Она је покретач за лепоту око нас. 

Љубав нас води напред, 

све даље... 

у неслућене висине лепоте и сна. 

Мина Ивановић, Андријана Бошковић VII2 

      Прва љубав заборава нема 

Стигло је пролеће, 

ласта опет са југа долеће. 

Пуна пупољака је грана, 

а и процветала једна лала  

с десне стране Дунава. 

Црвена, румена лала, 

к`о што румене образе има моја 

плавокоса Милена. 

 

Попустио сам у школи због Милене, 

па ми учитељица рекла: ,,Зваћу ти родитеље, 

а онда ћеш моћи да гледаш Милену 

само у твом пролећном сну!“ 

 

Дође мени мама у школу и каже: 

,,Синко мој, то је љубав права, 

као што је зелена пролећна трава, 

ал` мораш да учиш 

и немој нас више да мучиш! 

Поправи се у школи 

и тако ће Милена више да те воли“! 

                    Исидора Обрадовић IV6   

 

             Случајно 

Случајно сам те видео вечери неке, 

случајно заволео следећег дана, 

и случајно си отишла из мог живота, 

мада разлог за то ниси знала. 

 

Све је протекло тако брзо, 

случајно си ме љубила девојко лажна, 

зашто сам морао да те заволим 

кад случајно си ми била толико важна. 

 

И мрзим, и волим, и тебе немам,  

случајна љубав и мржња се боре, 

случајно не могу више да живим 

док гледам друге како се воле. 

И ничег нема, и звона звоне, 

ново је јутро, нови дан, 

хтео бих да сам све сањао само, 

ал` сувише боли да би био сан. 

                        Никола Ђокић VII6 

 



Љубав према учитељици   

   

Учитељица Светлана, 

моја светлост сваког дана, 

науци и животу ме  учи, 

увек осети кад ме нешто мучи. 

 

Разуме ме, 

хвали ме,  

подржава ме,  

саветује ме. 

 

Срећна сам што је имам, 

много је волим, 

и за њу се Богу молим! 

      Јулијана Бабић III3 

 

   

   Љубав према љубимцу 

 

Љубав може бити разна, 

према мами, тати, бати и секи, 

велика и снажна. 

Али љубав која плени 

највећу срећу и радост, 

доноси мени – 

то је куца слатка и мила, 

и зове се Нина. Очима црним, 

она ме гледа, и знам да ме 

сигурно никоме не да. 

 

Волим је лудо, а то и није  

неко чудо. Друштво ми прави, 

и знам да ми је другар прави. 

Онај који љубав даје знаће  

љубав и да прима, а њено 

 друго име је - Нина. 

             Магдалена Васић IV7 

 

 



ПРИЧЕ ОД СРЦА 
                                       

                                                                       Љубав 

   Љубав је стакло које се ломи ако га човек прими сувише несигурно или сувише чврсто. 

Љубав је можда најлепше осећање на свету... љубав је трагање за нечим што свако жели, а 

што мало ко има... 

   Сви смо доспели у овоземаљску башту која се зове живот. Стазе којима ходамо су 

различите, преплићу се и разилазе, ми пловимо кроз време, радујемо се, смејемо, патимо, 

болујемо и што је најважније – волимо. 

   Тако сам и ја заволео...брзо непромишљено, сасвим блесаво... Заволео сам тако лако, а 

тако сам тешко знао да то покажем. Можда је то моја највећа мана, а можда чак и највећа 

врлина.Можда ћу управо због тога успети да сачувам своје срце у једном комаду, што 

ретко коме полази за руком у овом свету пуном лажи, превара и неискрених љубав... Јер 

човек без љубави је само мртвац који дише, ништа друго до неколико случајних имена и 

датума... 

                                                                                                                                 Никола Ђокић VII6 

 

 

                                                               Шта то беше 

   Кад мисли не слушају главу, него срце, и кад побегне мисао док неког слушаш, или кад 

не мислиш само на себе већ на неког другог, то је љубав. 

                                                АЈ  ЛАВИЈУ!                                     Снежана Јевтовић II2    

 

   

                                                            Волим те 

   Милица је једног дана рекла Марку: ,,Волим те!“  

                                                              Анђео 

   Љубав је нежна као анђео. И лака као математика. Срцу тешко падне када љубав 

нестане.                                                                      

                                                                                                               Мина Миленић II3  

   

                                                               Љубав два срца 

   Било једном једно срцуленце  врло фино, фино, фино. Имало је девојку-срце, била је 

лепа. Била јој је слава, а срце није знало шта да јој купи, јер једино је знало да она воли 

слаткише и мирисне руже. Онда се сетило да може да јој поклони бомбоњеру и леп 

црвени пупољак руже мирисан као њен омиљени парфем. Село је у кола, повукло ручку, и 

кренуло као муња. Успут понесе један сребрни чешаљ и очешља се да не буде чупаво. 

Колико се занело није ни приметило да је стигло на славу. Било је тамо главни гост и село 

је на главну столицу. Његова девојка-срце је спремила посебну торту од чоколаде за њега. 

Када је отворила поклоне изненадила се и обрадовала, али сузе радоснице су јој кренуле 

низ лице баш због оне укусне бомбоњере и лепог руменог пупољка руже. Девојка-срце  је 

загрлила  срцуленце и шапнула му: ,,Срца мала – љубав права!“ 

                                                                        Јелисавета и Анастасија Ковачевић II1 

 

     

 

 

                                                                   

 

 

 



Волење 

   Ја највише на свету волим моју маму, зато што се труди за мене, помаже ми око домаћег, 

око учења, око моје хигијене, помаже ми око тога шта треба да обучем. Није да је волим 

зато што се труди, него зато што је моја мама. Ја волим и моје две сестре: Долорис и 

Анђелу. Јесте да је моја млађа сестра несташна, али ja је много волим. Моја старија сестра 

Долорис много учи и она је освојила ,,Вукову диплому“, и она је друга година Гимназије. 

Она и ја смо много паметни. 

                                                                                                           Кристијан Томић IV3      

 

 

                                                                   Љубав влада 

   Љубав је када ти се неко наслони на раме, када због тебе смишља песме, прича о теби, 

смешка ти се, када је луд за тобом! 

   То је када си сам, тужан, а ту су ти сестра, брат, мама, тата, породица, и када увек имаш 

места за новог пријатеља. 

   Имаш љубав према животињама, сањаш о њима, мислиш или желиш да их имаш, и увек 

су ти у сећању како сте лепо трчали по зеленој трави! 

   Сви су ти у сећању... другари из старог одељења, учитељица, наставници. Сви они су у 

сећању, у мислима, зато што их волиш и не можеш без њих! И никада не би успео без њих! 

                                                                                     Николина Цветковић V2 

                        

         

                                                                   Одговор 

   Шта је то љубав: то је кад волимо, па тако и ја волим мог бату Огњена. Он је мали, душа 

права. Има окице ко мој тата, коса му је плава као мојој мами, а када спава исти је као ја 

кад сам била мала. Љубав је најлепше осећање на свету када имаш са киме да поделиш то 

осећање. Огњен ми је све, волим га више од себе!  

   Ето, чули сте шта за мене љубав значи – ипак, то је љубав на сестрин начин.  

                                                                                                               Тијана Жупац  IV7   

 

                

                                                                     Чарли 

   Ја имам пса Чарлија. Ја и Чарли волимо да се играмо. Чарлија учим разним триковима. 

Дајем Чарлију да једе из моје руке. Чарли је паметан пас. Ја волим Чарлија јер ће он увек 

бити мој омиљени пас. 

                                                                                                 Миња Стајковић II2            

 

 

                                                                      Сестра 

   Љубав је нешто најлепше на свету, било коме да се поклања: симпатији, мами, тати, 

сестри, другарици, баки, деки, чак и некој животињи. Љубав означава да неког волиш свим 

срцем, а ја највише волим своју сестру. Она је блага и добра, брижна и пуна љубави. Ја 

своју сестру волим и никада је не бих заменила јер ми је она све на свету. 

                                                                                            Ивана Симовић IV4 

                                                                               

                     

 

 



                                                                       Разне љубави 

   ...Неко воли школу, и то може бити љубав, љубав према књизи и библиотеци. И 

учитељица је љубав! Можда је највећа љубав према другарима и другарицама. Мој 

најбољи друг је Огњен Мартиновић, ја и он се много дружимо, због тога смо и најбољи 

другари. Али ја волим и моје друге другове и другарице! То је љубав по мом мишљењу, јер 

ако ти показујеш љубав и пажњу, сви ћете пуно волети. 

                                                                                                     Јана Благојевић III3 

 

                                        Питам се питам, шта је то љубав? 

Улоге: куварица Мара, куварица Тара, куварица Дара, Марија, Марко. 

 

Куварица Мара: Питам се, питам, шта је то љубав? 

Куварица Дара: Не бих знала рећи шта је то љубав! 

Куварица Тара: Ја ћу вам рећи шта је то љубав! Љубав је свет без мржње, радост и лепота, 

све најлепше од живота! Љубав је кад се сви воле, кад се сви слажу и поштују!  

Куварица Мара: А ја се сећам... 

Марко (улази забринуто): Добар дан, смем ли нешто да вас питам, савет да ми дате? 

Куварица Мара: Питај дете, не устручавај се! 

Марко: Мало ми је непријатно, али мислим да  ви имате животног искуства. 

Куварица Тара: Ако је нешто о звездама, то питај мене, ја сам стручњак за тако нешто! 

Куварица Дара: Их, Таро, теби је глава увек у облацима, можда дете пита о нечем 

озбиљнијем!  

Марко:... Како сте ви знале да се неко заљубио у вас? 

Куварица Дара: Охо-хооо, да се није и он заљубио?! 

Марија (улази весело, кад угледа Марка збуни се): Добар... дан, можете ли да ми 

спакујете... два хлеба? (Марко црвени.) 

Куварица Тара: Изволи, осамдесет динара. (Куварица Тара збуњено гледа час у Марију, час 

у Марка). 

Марија (муца док даје новац): Изз-воли-те, довиђе-ња. (Смотано креће ка излазу). 

Куварица Тара: Хвала, жива била! 

Марија (стидљиво): Ћао Марко! 

Марко (усплахирено): Ћао, ћао! Е, хајде сачекај мене, па да идемо заједно кући! 

Довиђења, хвала вам! (Гледа у под и црвени као јабука, истрчава за Маријом). 

Куварице: Довиђења!!! 

Куварица Дара: Боже, шта му би! 

Куварица Мара: Па, заљубио се! 

Куварица Тара: Е, значи, истрчао је по одговор на своје питање!  

 

И тако су три куварице успешно закључиле - шта је то љубав.     

 

Аутори: ученици са Пискавца.                

 

 

 

 

 



                                                     
 

                                                                          Аину народ 

   Овог пута говорићемо о древном и необичном Аину народу. Овај народ је словенског 

порекла, и први је народ који је населио данашња јапанска острва. Има их на јужним и 

источним обалама острва Хокаидо, једним делом на острву Сахалин, на најјужнијем делу 

полуострва Камчатка и на Курилским острвима. 

         На њиховом језику реч ,,аину’’ значи човек. Верује се да данас постоји преко 200.000 

припадника овог заборављеног народа, али, постоје и приче да их има много више, јер 

многи од њих нису свесни свог порекла (највероватније због тога што су родитељи 

прикривали своје порекло како би децу заштитили од расизма). Овај дивни народ 

временом је био потиснут од стране Јапанаца, који су се, без икаквог обзира, настањивали 

и градили велика насеља на територијама мирољубивих Аину староседелаца. Народ је 

много пропатио, јер су их Јапанци убрзо почели користити као ,,полуропску радну снагу’’ , 

а притом су им ускраћивали право да користе сопствени језик. Данас, срећом, живе у 

миру. 

   Аину народ живи у колибама обложеним трском; имају изразито колоритну народну 

ношњу, и изузетно оригиналну традиционалну кухињу која подразумева, осим меса 

биљоједа, и месо медведа, лисице, вука. 

   Изградили су своју религију, која учи да су душе људи и животиња бесмртне, и да после 

смрти одлазе у Земљу богова. 

   Пошто је и наш народ добрим делом словенског порекла, занимљиво је сазнање да је 

један део управо наших предака отишао толико далеко – чак до Јапана! Дакле – Србија до 

Токија! 

                                                                          Аутор: Ана Костић VII6 

              

 

 

 

 



 
 

                                                                   Лабрадор 

   Легенда каже да је лабрадор настао укрштањем пса и видре, и да је та животиња од 

видре наследила шапе са кожицом за пливање и непропусно крзно, као и вештину 

пливања. Било да је легенда или истина, лабрадори  и златни ретривери (врста лабрадора)  

данас су увек присутни у операцијама спасавања у води. Такође, лабрадор је званично 

најпопуларнији пас на свету. Потиче из источног дела Канаде, из области Лабрадор, по 

којој је и добио име. Иначе, веома су умиљати, интелигентни (могу да препознају и више 

од 100 речи) и имају бескрајно стрпљење, па се због тога сматрају  најбољим псима за 

децу и најбољим породичним псима. Зато, ако у вашој породици има места за још једног 

члана, то би врло успешно могао бити управо лабрадор! 

                                                                            Аутор: Кристина из IV4. 

              
 

 



 
 

                                                                 Калашњиков  

   Решио сам да пишем о једној од најпопуларнијих пушака - АК47 Калашњиков, а управо у 

част њеног изумитеља Михајла Калашњикова који је преминуо прошле године. 

Калашњиков је јуришна аутоматска пушка руске производње, рађена по узору на немачку 

аутоматску пушку Штурмгевер 44.   

   Михајло Калашњиков је рођен 10. новембра 1919. године, у селу Курија, у Алтајском 

крају. Као младић запослио се у железници, где је много научио о механици. 1938. године 

регрутован је у Црвену армију као командир тенка. У октобру 1941. године бива тешко 

рањен и послат кући, а на изради своје пушке почео је да ради још док је био у болници. 

Коначно, 1947. године, уз помоћ државе, успева да конструише пушку. Руси су први ову 

пушку узели као службено оружије, а затим и 30 других земаља. Од 1955. године не 

постоји оружани сукоб на свету у коме није коришћен Калашњиков. У Русији, у ,,Ижевском 

заводу“, до сада је произведено преко 75 милиона примерака ове пушке, а у свету је 

направљено око 100 милиона копија. ( По моделу Калашњикова, наше предузеће ,,Црвена 

застава“ из Крагујевца, произвело је такође изузетну аутоматску  пушку М70, која поседује 

одређене  предности чак и у односу на Калашњиков). 

   Карактеристике АК47 Калашњиков: Брзина зрна – 710 m/s; максимални ефектни домет – 

1500 m; у магацину (шаржеру) налази се 30 метака; брзина паљбе – 600 метака у минуту. 

Ова аутоматска пушка је изузетна због начина аутоматског испаљивања меткова – рафална 

паљба се постиже такозваном позајмицом барутних гасова. Наиме, барутни гас настао 

услед експлозије испаљеног метка користи се, помоћу специјалног гасног клипа, за гурање 

одговарајућег затварача који је задужен за репетирање.  

   Занимљиво је да је неколико дана пред смрт Михајло Калашњиков упутио писмо Руском 

Патријарху Господину Кирилу, у коме је изразио страховање да је његов  изум, можда, 

више допринео злу него добру, на шта му је Руски Патријарх одговорио да свако дело које 

се начини у име одбране отаџбине и са добром намером - служи добру, али да сваки 

човек, по својој вољи, оно што је добро и корисно може и да злоупотреби! 

                                                                          Аутор: Миша Миодраговић, Пискавац. 

 

 

                                                                   Борбени авиони  

   Борбени авиони су сви војни авиони чија је намена нападање других авиона, за разлику 

од бомбардера, чија је намена нападање циљева на земљи или на мору. Борбени авиони 

су, већином, мали и окретни, и први пут су се појавили у Првом светском рату као одговор 

на цепелине и извиђачке авионе који су се тада почели користити. Касније су настајале 

читаве ваздушне битке у којима су учествовали борбени авиони. У војној доктрини 

борбени авиони се користе за добијање ваздушне надмоћи, а та надмоћ је веома важна за 

коначну победу у савременим сукобима, у којима је подједнако битно остварити победе и 

на копну, и на води и у ваздуху, за разлику од некадашњих ратова (све до Другог светског 

рата), када је победа на копну била једини циљ.  

   Могућност да видимо добре борбене авионе пружа нам се на војном аеродрому у селу 

Лађевци, недалеко од Краљева. Зато, будући пилоти и љубитељи летења, видимо се у - 

Лађевцима. 

                                                  Аутори: Лука Мирковић и Душан Поповић, Пискавац. 

 



 
              1      2 

Велико је поље    Једно им је име, 

где су путовале,    једна им је мајка била, 

али на крају су се     али их је развојила 

опет саставиле.    натприродна сила. 

              3      4 

Западна је текла,    Две су сестре 

кроз долине плаве,    најсрећније биле 

да би стигла до сестре    када су се најзад саставиле, 

Јужне Мораве.     и Велику Мораву направиле. 

   Мaгдалена Дмитровић VI2 

                                    

                                                        Наша Морава 

   Нашу Мораву нико не гледа, али нама из школе жао 

је што нико не обраћа пажњу на нашу лепу реку. Људи  

се према њој односе као да не постоји – а замислите 

како би било да Морава пресуши и да престане  да 

постоји! 

   Ми људи из Врњачке Бање и околних места треба да 

нађемо неки бољи начин понашања према Морави, 

како би гости који нам долазе могли боље сагледати 

лепоту наше реке, и како би се и ми сами више 

радовали нашој реци. 

   За почетак могле би се ставити мало веће и лепо осликане табле на којима би се људи 

лепо молили да не бацају смеће и отпад у воду и поред ње, и на којима би се могли 

написати неки лепи стихови о Морави. Надамо се да би се риболовачко и ловачко 

удружење удружили и радо одазвали овом позиву. 

   Такоће, мислимо да не би била нека потешкоћа да  се један део земљишта поред обале 

уреди као мали парк: да се постави једноставно осветљење, да се направи камена стазица, 

посеје лепа трава, засади понеки украсни жбун и дрво, да се поставе клупе или 

једноставни пањеви за седење; да се постави нека скромна клацкалица или вртешка за 

децу; да се сагради нека једноставна дрвена тенда која би била заклон од кише или јаког 

сунца, и да под њом људи седе, играју карте, шале се и смеју. Тада би људи са породицама 

и пријатељима чешће долазили, дружили се поред реке и брзо увидели оно што су 

заборавили: колико је Морава лепа и колико мало пажње тражи, а неупоредиво више нам 

узвраћа!  

   Па када би се излетници, породице, околни становници, риболовци и ловци удружили 

сигурно да би имали још много лепих, заједничких идеја које не би много коштале, а које 

би помогле да се вечном жубору Мораве врати осмех. Јер ако смо ми безосећајни, цела 

природа постаје тужна и уморна. Али, сваке године стиже ново пролеће. Надамо се да ће 

једног пролећа осванути лепо осликане табле са лепом молбом: ,,Молимо Вас најлепше, 

потрудите се да следећи пут овде не бацате смеће. Унапред захвални: Река  Морава и 

њени пријатељи!“   

    Било би добро и лепо ако би неко од Вас и  Нас који читају овај часопис помогао да се 

наша Морава бар мало уреди и сачува. Ако не сада, онда када порастемо. Хвала! 

                                                                              Аутори: група  ученика. 



МАЛИ – ВЕЛИКИ НОВИНАРИ 
 

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ НАШЕ ШКОЛЕ ДРАГАНОМ 

МИЛЕНКОВИЋЕМ    

 

   Због најављених промена у школском систему Републике 

Србије, као и због бројних тема везаних за нашу школу, интервју 

смо обавили са директором Драганом Миленковићем.  

Које је Ваше мишљење о најављеној малој матури? 

- Ја подржавам овако организовану малу матуру. Сматрам да је 

потребно да ученици поседују и покажу знање и из других 

предмета, а не само из српског и математике, јер су за многа 

занимања за која ће се школовати  и ти предмети веома важни, 

а и сигуран сам да ће министарство те тестове прилагодити 

ученицима, и да они неће бити велики терет за ученике.    

Какав је успех наших ученика на пробним тестовима? 

- У нашој школи резултати су углавном били изнад просека, и наши су ученици  тест 

радили боље од својих вршњака у Србији.  

Да ли сте отворени за модернизацију школског система, у ком смислу и у којој мери? 

- Сматрам да неке ствари које се данас уче из појединих предмета или нису више актуелне, 

или се уче на погрешан начин; измене и осавремењивање наставе потребно је школи. 

Који је Ваш став према о закону о оценивању? 

- Сматрам да је добар и да иде у корист ученика, иако је, можда, у неким елементима и 

преблаг. 

Како побољшати санитарну хигијену у нашој школи? 

- Проблем је старост зграде и мокрих чворова, па је школа већ прошле године предала 

захтев за добијање средстава за реконструкцију – износ је веома велик, преко пет милиона 

динара, јер мора да дође до потпуне реконструкције. 

 Да ли ће доћи до повећања или смањења фонда часова појединих предмета? 

 - Министарство има неколико планова који се само разматрају; нека реконструкција мора 

бити извршена до 2020. године. 

Да ли школа планира реализацију неког већег грађевинског пројекта? 

- Конкурисали смо за замену крова у матичној школи прошле године; жеља нам је да ове 

године заменимо столарију у школском месту ,,Пискавац“. 

Да ли наставници посвећују довољно пажње додатним и допунским  часовима и 

секцијама? 

- Да, у овој школској години то је знатно побољшано и сматрам да је то задовољавајуће. 

Када ће бити завршени сликарски радови на зиду школе? 

- Мораћемо да чекамо пролеће и тополије време. А овим путем бих упутио и један апел: 

када смо почели са припремама за осликавање фискултурне сале, после неколико дана је 

дошло до уништавања подлоге, па молим да ученици обрате пажњу на те појаве! 

Да ли ће се у школи организовати неки већи културни или спортски догађај? 

- На пролеће нас чека наставак спортских такмичења, на нивоу школе. Ми смо недавно 

били домаћини општинског такмичења из кошарке; по плану и програму неки спортови се 

организују код нас. Постоји идеја да се направи још један круг такмичења. 

Како наша школа решава проблеме насиља? 



- Кроз ангажовање одељенских старешина, педагога, психолога, помоћника директора, 

директора, а по потреби  у решавање тих проблема укључен је и школски полицајац. У 

децембру, у спречавању насиља помогли су нам и људи из обезбеђења које је ангажовала 

локална самоуправа. 

Каква је опремљеност кабинета школе?  

- Опремљеност је око 40 процената, у зависности од кабинета; кабинет као што је хемија 

опремљен је боље, а кабинети математике и историје опремљени су слабије. 

Да ли ће наши прваци и убудуће добијати поклоне? 

- То је нешто о чему одлучује локална управа, али с` обзиром да је то у неколико 

последњих година већ постала пракса, надам се да ће општина и даље то наставити. 

Шта би Ви као директор поручили ученицима и наставницима наше школе ? 

- Ученицима желим да свакога дана у школу долазе са великом жељом и да тај дан стекну 

нова знања, и да наставници ученицима омогуће да стекну нова знања и у овој школској 

години. А поред оног што је везано за учење и постизање успеха у учењу, свима желим 

радост и добро здравље у свакодневном животу! 

                                             Интервју радиле: Тамара Јеринић и Сара ПајићVII3. 

 

ИНТЕРВЈУ СА НАСТАВНИКОМ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА БОШКОМ ГЛАВЧИЋЕМ 

 

   Енглески језик је најпопуларнији језик на свету. То је довољан  

разлог за интервју са, иначе омиљеним, наставником Бошком 

Главчићем.  

Шта је по Вашем мишљењу најлепше у енглеском језику? 

- Оригиналност тог језика и оригиналност традиције те нације, 

тог народа који говори енглеским језиком? 

Које су, по Вашем мишљењу, врлине, а које мане данашње 

генерације? 

- Почећемо од мана: брз живот и непослушност, неспремност 

да се млад човек стрпи пре него што нешто треба да уради. А 

врлина имате много и оне су скривене негде дубоко у вама, и чекају да их ви ископате и  

поставите тако да оне буду саставни део вашег карактера. 

Како успевате да натерате децу да заволе енглески језик? 

- Ја се лично не трудим да натерам децу да воле енглески језик. Треба да воле да уче, да 

их интересује знање, а ја само покушавам да им докажем да је битно да знају језике, јер је 

то нешто што је човеку потребно. Надам се да им моје искуство вреди! 

 Шта Вам се највише допада у енглеској култури? 

- Пре свега аутентично наслеђе и дугогодишње постојање британске нације, као и 

ослањање на хришћанску културу. 

Да ли одрасли праве грешке према младима? 

- Одрасли и те како праве грешке и чине штету младима на различите начине. Мислим, 

пре свега, да их мало узимају у обзир, слабо комуницирају са њима, не уважавају њихове 

ставове, о било чему да су. 

Да ли сте мислили на нас док сте били одсутни из школе због роћења вашег трећег 

детета? 

- Ја увек мислим на моје ђаке, јер мој посао није само у учионици – врло често спремам 

тестове, припремам се за час. Дакле, и када сам код куће ја размишљам о вама. 

Интервју водиле: Јелена Чеперковић, Марија Богићевић, Невена Николенџић V2, Стефана 

Котурановић V3.       



                     ИНТЕРВЈУ СА МЛАДОМ СПОРТИСТКИЊОМ НЕДОМ СТАШИЋ 

   Наша школа је пуна талентованих спортиста. У овом броју пажњу смо посветили нашој 

Неди која се бави спортом за који је потребна изузетна храброст! 

Који је био твој мотив да почнеш да тренираш спортско пењање? 

- Пре свега љубав према спорту, разна путовања и упознавање нових другара. 

Како си победила  страх од висине? 

- Страх се превазилази сталним пењањем, поступно. А волим да се пењем јер волим леп 

поглед са висине. Једном, када сам пролазила поред вештачке стене у парку, видела сам 

много деце како се пењу - тада сам и ја пожелела да се пењем. 

Колико имаш медаља и пехара у својој колекцији? 

- Имам око 30 медаља и 3 пехара. 

Како си се осећала када си добила признање најбољег спортисте Врњачке Бање до 16 

година? 

Била сам срећна и изненађена јер је око мене било доста јаких такмичара. 

Које ти је најдраже такмичење? 

- Најдраже ми је такмичење у Скопљу, у Македонији, јер сам у другој земљи представљала 

своју земљу. 

       Интервју водили: Павле Ризанај, Милица Столић и Анђела Милосављевић VI5.    

 
                                                    

                                                     Наша Неда је на првом месту! 

 

 

 

 

 



                       
    

   Пре 150 година, 8. фебруара 1864. године, преминуо је - Вук Стефановић 

Караџић. Његов огромни рад своди се на две ствари: 1) реформисао је 

српски језик - увео је народни језик као званични (књижевни) језик; 2) 

прикупљао је усмену народну књижевност (приче, песме, умотворине).  

   Поводом прве ствари – реформисања језика - при крају свог животног 

рада, када је преводио Нови Завет, признао је да је направио неке грешке, 

јер је хтео да прихвати само народни језик, а да се одрекне пребогатог 

српског средњовековног језика, насталог на српском двору, међу просвећеним и ученим 

Немањићима, Лазаревићима, Бранковићима. Наиме, преводећи Нови Завет увидео је 

колико има прелепих и изражајних српских средњовековних речи за које не постоји 

никаква замена у обичном народном језику. Зато је пред крај живота позвао српске писце 

да, осим народног језика и књижевности, користе и пребогато књижевно искуство српског 

средњег века. 

   Међутим, у другој ствари – сакупљање народне књижевности – Вук, по успеху, тешко да 

има премца у читавом свету. Он је од нашег народа сам преписао и сакупио толико 

песама, прича и умотворина, колико би требало бар тројици вредних људи. Да нам није 

било Вука, изгубила би се многа изузетна уметничка дела наше народне књижевности, 

управо она уметничка дела због којих  се српска народна књижевност, поред старогрчке 

народне књижевности, сматра најбољом народном књижевношћу на свету! Да се 

подсетимо: Зидање Скадра, Косовка девојка, Смрт мајке Југовића, Бановић Страхиња, 

Женидба Душанова, Хасанагиница, Диоба Јакшића, Болани Дојчин, Мали Радојица, 

Стари Вујадин, Иво Сенковић и ага од Рибника, Почетак буне против дахија, Бој на 

Мишару... песме су које на јединствен начин величају спој мудрости, храбрости, љубави и 

светости. То што су се Гете, браћа Грим, Хегел, Ниче, Маргерит Јурсенар и многи други 

умни људи дивили нашој народној поезији и наше гусларе поредили са старогрчким 

Хомером (песником Илијаде и Одисеје), то сви ми дугујемо управо нашем марљивом, 

неуморном,  и родољубивом Вуку Стефановићу Караџићу. 

 

 

 

 

   Пре 80 година, 29. јануара 1934. године, рођен је један од највећих и 

најоригиналнијих српских песника 20. века – Бранко Миљковић. Озбиљно је 

почео да се бави поезијом још од средњошколских дана, али је преминуо 

врло млад – у 27-ој години. Зато је он представник свих младих и ватрених 

песника, али и доказ да је за сваку поезију потребан вечно младалачки дух. 

Његове песме имају врло озбиљну садржину, и доказују да и врло млад 

човек уме да покаже озбиљност већу од оне коју поседују и најискуснији 

људи. Због тога, свако ко је почео да пише песме, нека само настави – истовремено ће 

сачувати  младост, а стећи ће и озбиљност!   

 

 

 

 

 



 

 

   Цела ова 2014. година  јубиларна је за Врњачку Бању  јер је 

пре 145 година, у јулу 1869. године, у Врњачкој Бањи званично 

отворена прва туристичка сезона. Наиме, 1868. године, 

крушевачки окружни начелник Павле Мутавџић, са неколико 

добротвора и истакнутих људи из Крушевца, Карановца 

(Краљева) и Трстеника, основао је ,,Основателно фундаторско 

друштво кисело-вруће воде“ у Врњцима. Каптирана су два 

извора топле минералне воде и изграђени су први бањски објекти. А већ следеће године, 

1869 – пре 145 година – у Врњачку Бању стижу први гости. 

   Надамо се да ћемо, свако на свој начин – ако не другачије, а онда добрим осмехом и 

лепим речима и мислима – наставити дугу традицију врњачког гостопримства!   

 

 



                                                       

   Многим људима је потребна материјална помоћ, али неупоредиво већем броју људи 

потребна  је – пажња, јер  искрена пажња, на најсрећнији  начин, спаја и поштовање и 

љубав према самој личности човека.  

   Овога пута наша мисија доброте управо је била усмерена тако да се подсетимо да није 

циљ  доброте само – давати, већ – давати са пажњом! Зато смо одлучили да посетимо 

нашу суграђанку, госпођу Добрилу Милић, која већ дуго година живи сама. Од нас је 

добила лекове и воће, али и нешто много више од тога – наше две жеље: да саслушамо 

њену животну причу, и да будемо лепши део те приче. 

   До следеће мисије доброте - смишљајмо коме бисмо могли постати део живота! Видимо 

се! 

 

 


