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С обзиром на епидемијску ситуацију 

која је током прошле школске године 

владала у земљи и мерe које су тим 

поводом биле на снази, што је условило 

наш први сусрет са извођењем наставе на 

даљину и општу забринутост за здравље и 

животе људи, школски часопис „Различак“ 

није објављен у том периоду. Сада, годину 

дана касније, и даље се боримо са истом по-

шасти, али смо се вратили редовним актив-

ностима, у које свакако спада и настоајње 

да наставимо континуитет објављивања 

садржаја везаних за разнолике школске 

активности. Међу њима се посебно истичу 

успеси ученика на такмичењима и њихова 

креативност у стварању  литерарних и ли-

ковних радова, обележавање значајних да-

тума, уз низ других интересантних детаља 

који употпуњују слику о нашем школском 

животу. 

Ово је први пут да часопис објављује-

мо само у електронском формату, држећи 

се и даље става да постојање часописа, који 

је већ имао свој мали јубилеј у претход-

ном броју – 10 година постојања, има своје 

оправдање, без обзира што се важне вести и 

успеси ученика и наставника, а самим тим 

и школе у целини, већ бележе на интернет 

сајту наше установе. С тим у вези, улажемо 

труд да на једном месту, пре свега, сачува-

мо значајне годишње информације из све-

укупног школског живота које би у неком 

будућем периоду могле да буду драгоцено 

подсећање на људе, догађаје и њихову уни-

верзалну повезаност.

                   

Весна Вујић Ршумовић, 

уредник

ПОСМАТРАЈМО СВОЈ СВЕТ

Главни и одговорни уредник: 
Весна Вујић Ршумовић, 

проф. српског језика 
•

Лектура и коректура:
Весна Вујић Ршумовић, 

проф. српског језика 
•

Уређивачки одбор: 
Весна Вујић Ршумовић, 

проф. српског језика 
Милица Ђорђевић, 

проф. ликовне културе 
Чланови литерарне, 

ликовне и спортске секције 
•

Насловна страна: 
Милица Ђорђевић,

проф. ликовне културе
•

Припрема за штампу:
Драган Симић

ПРЕДШКОЛЦИ И УЧЕНИЦИ  
ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА РИБАШЕВИНА
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Различак: Чиме вас је привукло изуча-
вање руског језика и како сте се одлучили за 
наставнички позив? 

Рујка Мрдак: Још као ученици основне 
школе, допадао ми се позив просветног рад-
ника. Можда су делом за то ,,криви“ и моји 
наставници. Иако није било лако да им са-
општим да нешто не знам или да их питам 
оно што смо већ учили,  допадала ми се ми-
сао о томе да бих могла да будем просветни 
радник. Тако сам у сваком писменом саста-
ву, који се односио на будуће занимање, пи-
сала о томе. У средњој школи, када су прве 
две године биле заједничке за све ученике, 
а у трећој се опредељивало за смер који же-
лимо, определила сам се за просветно-пе-

дагошки.  Схватила сам да имам склоности 
према руском језику, јер сам често и уче-
ствовала на такмичењима, па сам одлучила 
да то буде и мој будући позив.

Различак: Каква су Ваша прва професио-
нална искуства? Будући да се данас у школа-
ма све ређе изучава руски језик, на који начин 
приступате подучавању ученика?

Рујка Мрдак: Моје прво радно место 
било је у Босни, у Теочаку, у општини Угље-
вик. Одељења су била бројна и једина брига 
ми је била да ли ћу сво моје знање које сам 
стекла на факултету и на часовима прак-
тичне наставе  умети пренети ученицима на 
прави начин. Често ми је падала на памет 
Вукова изрека: ,,Није знање, знање знати, 
већ је знање, знање дати!“. Будући да сам од 
осмака била само неколико година старија, 
и није ми било једноставно бити ауторитет 
од толико година, али успела сам. Године 
1991, стицајем ратних околности, враћам се 
са породицом у родни град, одакле се 1995. 
селимо у Мокру Гору. Ту остајем месец и по, 
а затим у децембру, исте године, почињем 
да радим овде у Карану.  Интересантно је 
да сам трећи дан по мом доласку, имала 
ненајављену посету на два часа просветне 

МОЈЕ МЕСТО  
У УЧИОНИЦИ

За двадесет година од сад бићете више разочарани стварима које нисте 
урадили него онима које јесте. Зато одбаците сидро. Отпловите из сигурне 

луке. Ухватите ветар у своја једра. Истражујте. Сањајте. Откривајте.

ИНТЕРВЈУ
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саветнице за руски језик. И сада се сећам 
реченице из њеног записника: "Ослушкује и 
прати разред, правовремено исправља греш-
ке, став према ученицима - прави педагош-
ки...“  Неколико година за редом долазила је 
у посету мојим часовима и увек имала пози-
тивно мишљење, а важила је за веома стро-
гу. Као нов наставник, имала сам неколико 
ненајављених посета и тадашње директорке, 
која није разумела руски језик, али је уочила 
активну комуникацију с децом и став према 
њима. То је истицала као позитивнне особи-
не мог рада. Иначе, кад је реч о ученицима, 
немају сва деца склоности и жеље за учењем 

руског језика, али умеју да узврате пошто-
вање моје личности, што су увек и од мене 
добијали. Није ми се догодило да се ученици 
на мојим часовима досађују, а такође никад 
не улазиим у приче које се не тичу мог пред-
мета или мог разреда, јер то није сфера мог 
интересовања.

После шест година рада у овој школи, 
уследила је замена руског језика енглеским, 
тако да ја губим норму и прелазим у библи-
отеку. У библиотеци сам имала времена да 
више читам, али ми је јако недостајала дужа 
комуникација са децом. То ми је веома теш-
ко пало. Увођењем другог страног језика, 

УСПЕСИ УЧЕНИКА

• 2014. Алексије Вукић, освојено 4. место на републичком такмичењу
• 2016. Јована Максимовић, учешће на републичком такмичењу
• 2019. Богдан Чанчаревић, учешће на републичком такмичењу
• 2021. Јелена Конатар, учешће се на републичко такмичење  
• 2018. Исидора Недић, пласман на окружно такмичење 
• 2018. Немања Чанчаревић, пласман на окружно такмичење
• 2020. Невена Миловић, пласман на окружно такмичење
• 2021. Јелена Конатар, Николина Станојевић, Наташа Станојевић, Слоба Петровић, 

Неда Бановић, Јована Конатар, Слађана Јелић, Радмила Вујовић, Светско онлајн 
такмичење у знању руског језика

• 2017, 2018. Милица Петковић, Тамара Тошић, Невена Матић, Марија Лазић, Бог-
дан Чанчаревић, Јована Марковић, освојено 1, 2.и 3. место, као и специјална на-
града на литерарном конкурсу Српрско-руског клуба у категорији основних школа

• 2020. Ива Маринковић, учешће на Светском онлајн такмичењу рецитатора
• 2018. Богдан Чанчаревић, учешће на НИС олимпијади у Новом Саду
• 2018, 2019. учешће на фестивалу "Руска песма“ у Руском Дому 
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враћам се у на-
ставу и опет са 
истом жељом 
настављам да 
се посвећујем 
раду са децом 
и њиховом на-
предовању. По-
тврдило се да 
је моје место у 
учионици. 

Различак: 
Препознатљиви 
сте по успесима 
на различитим 
такмичењима. 
Шта сматрате најважнијим у раду са нада-
реним ученицима? 

Рујка Мрдак: Још као почетник имала 
сам резултате на општинским такмичењима. 
Конкуренција је тада била јака, али и невеза-
но за њу, праг постигнућа 
се увек поштовао, па се де-
шавало да нико не освоји 
прво место, или се нико 
не пласира даље. Тако је 
до данас. Све припреме за 
такмичења ми лако падају, 
чим осетим обострану 
жељу и ученичку вољу за  
радом. Тад их  са задовољ-
ством  припремам. Ту сам 
свој на своме. 

Различак: Нисте по-
стизали запажене ре  зултате 
само на државним такми-
чењима,  Ваши ученици су се 
такмичили у хорском изво -
ђењу руских песама... 

Рујка Мрдак: Припре-
ме за наступе у Руском 
Дому су ми понајтеже 
пале, јер у тој области се 
технички не осећам сигур-
но. Али, хвала Богу, успели 
смо! Ако бисте ме питали 
која ми је награда најдра-
жа, рекла бих - све награ-
де које смо остварили моји 
ученици и ја подједнако 

су ми драге 
и вредне, 
али ако бих 
морала да 
и з д в о ј и м 
једну, онда 
би то била 
она из Ру-
ског Дома, 
где су нас 
оцењивали 
стручњаци 
изворног го-
ворног под-
ручја, а по-
најмање сам 

се ту технички осећала сигурном.
Различак: Будући да енглески језик доми-

нира у свету и код нас и да постоје различите 
потребе за познавањем неких других језика, 
како предочавате значај познавања и руског 

језика?
Рујка Мрдак: Хвала 

деци за њихово ангажо-
вање, без обзира на доса-
дашње околности, где се 
руски језик мало ценио. 
Времена се мењају и увек 
им кажем, никада не зна-
те који ће вам језик сутра 
требати. За то имам пот-
врде бивших ученика који 
нису учили руски, а сада 
ми кажу да раде за руске 
компаније и да су морали 
да завршавају курсеве ру-
ског језика. Учите језике 
док сте млади, све оне за 
које имате прилику, јер 
сада најбрже усвајате и на-
предујете. Техничку лите-
ратуру можете наћи на ру-
ском језику. Руски писци, 
композитори и научници 
су непревазиђени. За њих 
сте чули и на часовима 
других предмета.

Весна Вујић 
Ршумовић, 

наставница
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ДАН ШКОЛЕ
Традиционално Дан школе обележава се 27. априла. Ове године Дан школе обележен 

је скромније, без свечане приредбе, у складу са мерама и препорукама Владе Републике 
Србије.

Била је то прилика за подсећање на лик и дело народног хероја по којем школа 
носи име - Миодрага Миловановића Луна, припадника радничког покрета, истакнутог 
партизана, члана СКОЈ-а и Комунистичке партије, који се истицао младалачком 
полетношћу, храброшћу и вером у победу.

Поводом Дана школе на часовима је организована 
замена улога наставник – ученик. Ученици су се опробали 
у улози учитеља и наставника, а наставници су могли, бар 
на кратко, да се врате у ђачке клупе и осете њене чари.

***Историјат школе у Карану***
Наша школа представља центар образовања и културе 

Лужничке долине. Почеци писмености и образовања у Лужничкој долини везани су 
за Каран и Белу цркву каранску. Уз каранску цркву, још 1836. године, радила је једна 
од најстаријих школа у Ужичком округу и имала седам ђака. О томе сведочи запис 
Димитрија Ј. Соколовића из 1836. године.Он пише да је школа радила у Белој цркви 
каранској у окружју  ужичком, Срезу црногорском. Тада је за учитеља у Каран послат 
Павле Јанковић од стране Петра Радовановића, директора свију школа у Сербији.            

Зорица Јевтовић, наставница

Ученици наше 
школе  током 
прошле и ове 

школске године 
оства рили су запаже-
не резултате на так-
мичењу из физике. 

На Општинском 
такмичењу школске 
2019/2020. године 
уче ствовали су ученици шестог разреда 
Марко Маслаћ, Николина Станојевић, Је-
лена Костић, Ђорђе Даничић и Лазар Ку-
зељевић и ученици седмог разреда Огњен 
Петровић и Томислав Петровић. Учени-
ца Николина Станојевић освојила је прво 
место, а Ђорђе Даничић и Марко Маслаћ 
друго место. На Окружном такмичењу Ни-

колина Станојевић 
освојила је друго ме-
сто, а похвалницама 
су награђени Ђорђе 
Даничић, Томислав 
Петровић и Марко 
Маслаћ. 

На Општин-
ском такмичењу ове 
школске године уче-

ствовали су Николина Станојевић и Марко 
Маслаћ. Николина Станојевић освојила је 
треће место.

Свим ученицима честитамо на остваре-
ним резултатима и желимо пуно успеха у 
даљем раду

Будимир Ћатић, 
наставник

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИMA 
ИЗ ФИЗИКЕ
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КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Са неба капљица пада
деца гледају у њу сада.

Радују се цео дан
сањали су леп сан.

Било да је црвена или плава
она никад не спава.

Свако од нас је има
и живот значи свима.

Можеш је и другом дати
да се у живот врати.

Магдалена Бабић 
IV разред

Трнава

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

Млада сам. Око мене много људи у свим 
животним добима. Деце, младића, девојака, 
старијих особа. Сви они имају своје животе на 
које гледају свако из свог угла.

Кажу да је старост тешка. Тешка је та реч 
за особе у поодмаклим годинама. Она обележи 
човека и иза ње су све туге и радости, успеси и 
порази у животу.

Тешко је бити болестан, а не стар. Тако 
мислим. Јер болест не познаје године. Не по-
знаје имена и презимена, занимања и адре-
се. Старији људи су пуни знања, иску ства из 
многих области, које су стекли дугого ди-
шњим радом и учењем. Они постоје и зову се 
различитим именима, али заједно гледају на 
прошлост из које су доспели пред лице сада-
шњости. Она није лака. За њу се треба борити.

Приметила сам да старији људи често 
имају разумевања за нас младе, јер су већ 
прошли животним путем који нас све чека. А 
да ли ми имамо речи подршке за њих? У мом 
окружењу сви стари људи благе су нарави, 

дају пуно савета о животу и свакодневним 
пословима својој деци и унуцима. То је њихова 
мисија.

Размишљам, зашто би старост била тешка, 
ако је човек здрав, окружен својим најмилијим 
сродницима и зна да је заслужио да га воле и 
да му помажу? Исто тако, стари људи могу да 
организују своје време онако како желе, да 
се друже, да иду у бање или на море, веселе 
се и знају да и у старости постоје разлози за 
радост. Моја бака и мој дека знају да уживају 
и весело проводе своје пензионерске дане. 
Мене то чини срећном. Често ми говоре да и 
старост може бити лепа и да није тешка када 
се пронађе смисао постојања. 

Верујем да лепота не мора да буде само 
привилегија младих, она не пролази никад, јер 
је лепота у души важнија, а не познаје године. 
Свако свом добу живота даје важан смисао 
и носи своје године онако како најбоље зна. 
Не мора бити тешко кад је сваки тренутак 
драгоцен.      Јелена Конатар

Ученица  
Магдалена Бабић на 

додели награда

Ученица Невена 
Миловановић на 
додели награда

КАЖУ ДА ЈЕ СТАРОСТ ТЕШКА,  
А НЕ МОРА БИТИ...
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Вода је, кажу, извор живота, највеће богат-
ство ове планете. Зато је наша обавеза да 
је сачувамо, бринући о њеној исправно-

сти и штитећи је од загађења. У прошлости, зна-
чај воде био је можда и већи, људи су веровали 
да је то лек који спасава. Честа су сведочанства 
наших предака о њеној снази и вредности за 
људско здравље, па тако њена важност и данас 
често има значење и саме победе над смрћу. 
Њеним пресахнућем или непоправљивим за-
гађањем, нестао би наш живи свет. 

Савремено доба, онакво какво је данас, 
пуно је опасности и недаћа, што, пре свега, 
угрожава љуске животе. У последње време, 
хара крајње опасан, смртоносан вирус пред 
којим су многи поклекли. Страх се увукао у жи-
воте људи, изгубила се радост живљења.  И баш 
у овим страшним временима, снага воде, њено 
исцелитељско својство, опет буде наду у човеку 
или бар пружају неку врсту сигурности за сав-
лдавање тешке ситуације у којој смо се нашли. 
Реч је о томе да је чистоћа коју вода омогућује, 
јер је сама хигијена заснована на њој, један од 
основних видова борбе против пошасти, а коју 
ми тренутно имамо у руци. Чак и вакцине, које 

се праве као једини спас од пандемије изазване 
вирусом, у себи имају бар кап те воде. Вода је 
та која снагом својом уништава све нечисто и 
зло. Поглед на прелепе, огромне, водене повр-
шине зна да умири узбуркано човеково срце и 
психу. Она пружа спокојство и мир. То нам је 
сада преко потребно да би успели да победимо 
у борби која се води у целом свету. Зато имам 
потребу да кажем да и најмања кап воде која 
се налази на латици цвета у виду јутарње росе 
или благог пљуска кише, велика је као највећа 
планина, а њена снага јача је од најснажнијих 
ветрова који руше све пред собом. 

Никакве бране не могу зауставити при-
продну снагу, јер вода од настанка света па до 
данас чини човека оним што јесте. Она је сама 
срж човековог тела. Као некад, и данас она је 
та која човека спасава и као лек, и као смирај и 
као почетак. Јер баш то њено својство непреста-
ног кретања јесте одговор на сва питања. Она 
кружи у природи и зато је неуништива. Стал-
но треба подсећати да је део свега што постоји. 
Зато је треба чувати, јер тако негујемо и штити-
мо и себе и друге. 

Урош Петровић

Ученица VIII разреда из Карана Катари-
на Петровић добитница је 1. награде на ли-
терарном конкурсу који је 2020. године, пово-
дом Светског дана вода 22. марта, расиписало 
Јавно комунално предузеће „Во довод“ Ужице у 
сарадњи са Регионалним центром за професи-
онални развој запослених у образовању Ужице. 

ВОДА – ВЕЧНО КРУЖЕЊЕ
Кажу да је вода основа живота. Тако 

нас уче и ми им верујемо. Видимо да без ње 
ништа друго не би постојало. Сваке године, 
када обележавамо Светски дан вода, поно-
вимо да  је за раст и развој целе планете нео-
пходна вода. То је наша истина, оно што нас 

покреће. А природа је увек у покрету.
Снежне пахуљице и брда снега на пла-

нинама, зими, одушеве нас и доносе тако 
потребну воду, коју трошимо у току целе го-
дине. Топло лето, без дашка ветра, понекад, 
промени се брзо када наиђе тмурни облак, 
носећи пуно кише. Цвеће брже цвета, лива-
де се зелене, потоци постану бујице и тако 
из дана у дан, из године у годину, векови-
ма вода кружи. Како настаје киша, како на-
стаје снег, разне временске непогоде, град, 
урагани, цунами... све су то, с друге стране, 
питања која нас муче. Онда се трудимо да 
схватимо - како то да то кружење воде доно-
си и муку са којом се људи у свету сусрећу 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ
Ученик VII разреда Урош Петровић из Карана освојио је 3. место на литерарном конкурсу који 
је 2021. године, поводом Светског дана вода 22. марта, расиписало Јавно комунално предузеће 

„Водовод“ Ужице у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у 
образовању Ужице.

ВОДА У БОРБИ ПРОТИВ ВИРУСА
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свакодневно. Они пате, док се други, у пу-
стињама, моле за кишу.

Некада су људи мислили да киша може 
да се дозове. За наше поднебље биле су ка-
рактеристичне додоле, које су предано кру-
жиле и весело у врелим летњим данима 
дозивале кишу, да би њиве биле полодне и 
родне, да би деца весело скакала по барица-
ма. То је био устаљен обред и сви су се томе 
радовали. Тада нису знали да је за све одго-
ворна атмосфера... У уџбенику лепо пише: 
приликом испаравања, вода из течног агре-
гатног стања прелази у гасовито, па ће услед 
велике топлоте пасти киша, а насупрот томе 
када је хладно, вода ће се претворити у кри-

стале ... када ћемо весело чекати и радовати 
се првом снегу. То се подразмева.

Вода не може да стане. Она је увек ту 
и чини више од половине  наше планете. 
Али шта ће бити са нама, сада када је воде 
за пиће све мање, велико је питање. О томе 
дискутују неки важни људи у свету и код 
нас, а ми верујемо да неко решење мора да 
се нађе, јер је без воде немогуће живети. 
Нећемо је дозивати као додоле, али морамо 
да поштујемо и себе и друге и боримо се за 
опстанак. Тако се и ми, у вечитом кругу жи-
вота, можемо уписати на листу оних који су 
учинили нешто добро за своју планету.

Катарина Петровић

ИЗ ЂАЧКОГ ПЕРА
МОЈА МАМА

Моја мама је добра вила,
моја мама је вредна и мила.

Мама мене безусловно воли,
увек се за моје здравље моли.

Кад одрастем и одем далеко
знам да увек ћекаће ме неко.

Све је ово истина није бајка
и зато сам срећна и поносна што си ми мајка.

Бојана Васиљевић
III разред 

Рибашевина

МОЈА МАМА

Не знам какве риме о њој да ређам
када ћу тиме моћ да јој вређам,
а она је мени најлепша дама
јер је ипак она моја мама.

Она је стварно, стварно добра жена
њу обожава породица њена..
Она има најнежније руке
које загрљајем савладају све муке.

Има лепу косу што јој лице краси
лепше него јелку новогодишљи украси.
Она се увек са нама игра
док фудбал играмо,гол даје брже него 
чигра.

Шта год желим, она ће ми дати
неће дозволизи да њено дете пати!

Невена Миловановић
II разред,

Рибашевина
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Она је слатка и помало пргава... 
Седи лево од мене. Гледам је. Сунчеви 

зраци се преламају на њеној коси. Крупне 
очи боје кестена нежно посматрају околину, 
док дугачким трепавицама прави поветарац 
на својим образима руменим попут јабуке. 

Наш однос је променљив као време. Она 
воли да води главну реч, а мени то смета. 
Због тога се често посвађамо, али се брзо и 

помиримо. Ипак, уз мене је увек када ми је 
тешко. Тада ми је још дража.

Поштујем је, добра је другарица и за ни-
мљива особа. Надам се да су наши неспо-
разуми безопасни и да неће прекинути лепо 
дружење. 

Василије Петровић
III разред                                                                 

Луново Село

МОЈА ДРУГАРИЦА

Ученици првог и другог разреда, Каран

ЉУБАВ

Љубав је вечна инспирација
И у сваком животу мотивација.
Љубав не може да види око,
Али у душу она се уреже дубоко.
Желиш  да у погледу звезде сјаје
И да љубав дуго траје.
Љубав је нешто што нема цену.
Љубав нам прија у сваком трену.
Љубавне нити не треба крити.
Лепо је заљубљен бити. 

Јована Антонијевић 
VI разред

Луново Село

Јован Антонијевић, 2. разред, Луново Село

Николина Станојевић, 7. разред, Каран

Огњен Васиљевић,
7. разред,
Рибашевина
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Сви тврде да је најлепши период у животу 
сваког човека период док се иде у школу. 
Како одрастам, схватам да је то истина. 
Школски живот обухвата дружење, учење, 
прве симпатије, прве свађе, екскурзије. 
Најлепше што можемо доживети у школи 
је право другарство. Није лако стећи друга. 
Треба стрпљења и разумевања, а када у томе 
успемо, знамо да је за цео живот. 

Нас је петоро у одељењу, четири дечака 
и ја. Добро функционишемо, позитивни 
смо и лако се договарамо када имамо 
неки проблем. Једни у другима налазимо 
разумевање и подршку. Сви имамо исте 
бриге и лакше нам, јер их делимо.  Понекад 
имамо несугласице које брзо решимо. Увек 

је моја реч против њихове. Они попусте први. 
Ако сам нерсположена, они нађу начин да 
ме насмеју.Када не идемо у школу, чујемо 
се и договарамо око школских обавеза.  
Недостајемо једни другима. Схватили смо 
да би наши животи били празни када не 
бисмо имали једни друге.

Ускоро ће доћи време да сви пођемо 
својим путем. Растаћемо се, можда се више 
нећемо виђати, али знам да ћемо памтити 
време проведено у школи. То време 
створило је успомене за читав живот.

Бојана Вујовић 
VIII разред

Луново Село

ШКОЛСКИ ЖИВОТ

ШКОЛА

Кад у школу идем ја, 
скоро увек сам насмејан.
Волим своју школу, 
а понајвише учитељицу моју.

И када нисам насмејан,
у школу идем ја.
И највише волим кад
на врата јој летњи распуст покуца.

Лазар Бурлић
 II разред

КАРАН

Андреј Милићевић, 6. разред, Луново Село

Слађана Јелић, 7. разред, Каран

Сара Лазић, 6. разред, Рибашевина
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КУТАК ЗА БИБЛИОТЕКУ

Задатак библотекара није само да издаје 
књиге и води библиотечко пословање, већ 
и да промовише читање и негује читалач-
ке навике код ученика, да развија правилну 
употребу свих облика информација, да мо-
тивише ученике и оспособи их за самостал-
но учење и образовање током целог живота. 

Као и претходних година, и ове године 
наша библиотека је реализовала низ актив-
ности и радионица како би подстакла уче-
ничку креативност и развила љубав према 
књигама.

У оквиру библиотечких радионица и у 
сарадњи са предметним наставницима обе-
лежили смо важне датуме: Међународни 
дан матерњег језика, Европски дан језика, 
Светски дан књиге за децу, Светски дан књи-
ге и ауторских права, oбележила се Дечја 
недеље, реализовали библиотечко-инфор-
матичку радионицу ''Два-три клика до пра-

вих информација''. 
Школска библиотека је учествовала и 

на ликовном конкурсу ''Дај ми реч да је на-
сликам'', са радом нашег четвртака Мило-
ша Миловића као и у радионицама поводом 
Дана борбе против вршњачког насиља. 

Ана Словић, школски библиотекар
Ненад Божић, школски библиотекар

ДАЈ МИ РЕЧ ДА ЈЕ НАСЛИКАМ
''Књиге су најтиши и најсталнији пријатељи. Оне су најприхватљивији и 

најмудрији саветници и најстрпљивији учитељи''. 
Чарлс Елиот
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РЕЧ ПЕДАГОГА

У току школске 2020/21. 
године, ученици и наставни-
ци су у више наврата похађа-
ли, односно изводили онлајн 
наставу. У ситуацији која је 
за све потпуно нова и неоче-
кивана, наставници, ученици 
и родитељи покушавали су да 
нађу најбољи могући начин 
да превазиђу пепреке. Може 
се са сигурношћу рећи да је 
највећи део одноговорности 
пребачен на наставнике који 
су морали да се прилагоде зна-
чајним променама и да осигу-
рају квалитет извођења наста-
ве и објективност приликом 
оцењивања у онлајн настави. 

Традиционални и онлајн 
подучавања су слични, али се 
не може рећи да су исти. Може 
се уочити неколико позитивних и негатив-
них страна онлајн наставе. 

Када је реч о флексибилности учења, 
ученици имају већу самосталност у учењу у 
односу на традиционални начин учења, што 
је пожељно, али самоусмереност у учењу 
може бити проблем, јер одсуство наставни-
ка који надгледа процес рада и редовнију 
динамику учења може представљати отежа-
вајућу околност и неефикасан начин учења.

Код укључености ученика, онлајн на-
става може повећати активност оних који 
су стидљиви и повучени у традиционалном 
начину извођења наставе, јер у онлајн на-
стави нема јавног и визуелног наступа који 
могу бити стресни за повучене и стидљиве 
ђаке. С друге стране, онлајн настава може 
да пробуди код ученика осећај изоловано-
сти, издвојености или чак опуштености у 
праћењу наставе. Интеракција је смањена, 

а и овакав облик наставе може за последицу 
имати смањену мотивацију за учење.

При употреби онлајн алата наставни-
ци и ученици имају могућност коришћења 
различитих техничких могућности за учење 
и обраду наставних јединица, са којима 
нису имали могућност да се упознају у до-
садашњем току наставе. Мана је та што на-
ставници углавном немају могућност да ко-
ристе таблу. Исто тако се и домаћи задаци 
не стављају у први план, већ се само украт-
ко објасне грешке. 

Након свега можемо закључити да на-
ставници морају да уложе много више тру-
да у односу на традиционални начин учења, 
како би ученици савладали наставне једи-
нице и како би били заинтересовани да пра-
те ток наставе.

Јелена Чанчаревић, 
школски педагог

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ 
ОНЛАЈН НАСТАВЕ
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Упознавање са Лужничком долином,  
развијајање свести о личном идентитету и 
осећању припадности завичају, упознавање 
природне и културне баштине нашег краја, 
развијање креативности кроз нова идејна ре-
шења, развијање љубави према природи и не-
говање здравих стилова живота и моралних 
вредности били су циљеви пројекта у реали-
зованог у II разреду у Издвојеном одељењу у 
Рибашевини. 

Oстварени су исходи обухватају више 
предмета - упознавање завичаја, његових ле-
пота,биљног и животињског света,облика 
рељефа, карактеристика  занимања људи у 
нашем крају, сусретање са новим појмовима 
(Жупа  Лужница),  манифестацијама, знаме-

нитим људима из овог краја,упознавање исто-
ријата наше школе (ко и када је градио, ко су 
били познати наставници,ученици...), ко су 
били познате занатлије а којих заната више 
нема. Коришћене су различите ликовне тех-
нике за представљање завичаја, живота и рада 
људи у њему. Такође, пројектом је обухваће-
но богаћење речника неким новим речима 
(речима које су се некада користиле у нашем 
крају а данас више не, и припадају архаизми-
ма),писање стилски дотераном реченицом,ко-
ришћење у свакодневном језику придева. Од 
вероучитеља су сазнали више детаља о риба-
шевској цркви (коме и зашто посвећена, начин 
осликавања, иконостас, време градње и годи-
на освећења цркве...) Научено  је певање једне 
изворне народне песме из овога краја (песма  
коју су певале чланице изворне народне групе 
„Рибешевке“) и сачували  је од заборава.

Пројекат је реализован кроз више етапа.
Марица Вукић, учитељица

КАДА УПОЗНАШ –  
ЗАВОЛЕЋЕШ СВОЈ ЗАВИЧАЈ

„Дођите у моје место крај реке ливадског зрења, о, пријатељи добри...“
Паун Петронијевић

Основна школа у 
Рибашевини - историјат

Школа у Рибашевини са радом почиње 
далеке 1922. године и тада има две учионице и 
стан за учитељски пар.У то доба, Рибашевина је 
густо насељена тако да школа има проблем са 
простором који решава претварањем учитељског 
стана у учионице па чак и коришћењем дела 
сеоске кафане као учионице.

Пресудан тренутак за рибашевску школу 
је долазак брачног пара Персиде и Милије 
Шијакињића, одмах након Другог светског 
рата. Милија Шијакињић (рат је провео 
у заробљеништву, у Немачкој) је рођени 
Рибашевац који у школу уграђује свој живот, 
постаје управитељ школе и предаје француски 
језик, математику и физику. Колико су његови 
видици били испред тог времена говори и податак  
да је организовао 1954. године екскурзију 
ученика у Дубровник (до Ужица су ученици 
отишли пешице, око 15 км, а затим ћиром 
преко Вишеграда и Сарајева до Дубровника 
где су, поред обиласка знаменитости, имали и 
вожњу чамцем)... 

Жетелачке песме  
из овог краја су:

* Приони мобо за лада, не би ли рано пожели, 
не би Раду привели за млада Јова, Јована! Дела, 
дела , нека, нека! Не стој, не стаде,не стој, не 
стаде! Приони мобо!

* Гледај драги низ поље, зелени се, жито је! 
Савила се вита јела до жита зелена!

* Пожурите жетеоци, сунце ми се крају 
краде! Оће да зађе, оће да зађе.... Жањем жито 
па ми мали нажањ, прође драги па се прави 
важан. До јуче си у надници био, а данас се 
важан направио!

*Јањин бабо мобу намобио, триста српа, 
двеста везилаца  и стотину деце водоноша...

* На крај, на крај, моја силна мобо! На крају 
је вода и ђевојка! Вода ладна а ђевојка млада...

*На моби се бирају ђевојке, са мобе се 
одводе ђевојке...!
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У II разреду  у Рибаше-
вини реализован је проје-
кат „Личне карте“ живо-
тиња. Циљ пројекта је био 
упознавање основних ка-
рактеристика животиња из 
окружења, уочавање разно-
врсности спољашњег изгле-
да животиња и разликовање 
животиња по начину кре-
тања.

Из предмета Свет око 
нас обухваћено је идентифи-
ковање заједничких особина 
живих бића на примерима 
из окружења, повезивање 
делова тела живих бића са 
њиховим улогама, разврста-
вање животиња из окружења 
на основу начина живота и 
начина исхране, навођење 
примера који показују зна-
чај биљака и животиња за 
човека.

Када је реч о ликовној 
култури, остварени су исхо-
ди - коришћење материјала 
и прибора на безбедан али 
и маштовит начин, изража-
вање одабраним материја-
лом и техником  емоције, 
маште, осећања и замисли, 
а за српски језик то су уче-
ствање у разговору и пажљи-
во слушање саговорника, 
коришћење различитих об-
лике усменог и писменог 
изражавања: препричавање, 
причање, описивање..., уо-
чавање главних и споредних 
ликова и разликовање њи-
хових позитивних и нега-
тивних особина, објашњење 

значења пословица и поука 
које су уочавали у баснама. 
За физичко и здравствено 
васпитање било је важно 
поштовање правила игара 
(Вук и јагње, Иде маца око 
тебе...), прихватање побе-
де и пораза као саставног 
дела игре и такмичења, док 
су исходи за енглески језик 
били  препознавање и име-
новање бића, предмете и 
места из непосредног окру-
жења,разумевање једностав-
них описа бића, предмета и 
места.

Тема је прилагођена 
инте ресовањима и узрасту 
ученика, а била је погодна 
и за корелацију са осталим 
наставним предметима.Уче-
ници су на основу искуства 
и средине у којој живе мог-
ли  да разликују и упознају 
изглед и начин живота раз-
личитих животиња. 

 Пројекат је реализован 
кроз следеће кораке: Моја 
омиљена животиња, Живо-
тиње наших крајева, Оглаша-
вање животиња, Филмови о 
животињама, Животиње  у 
текстовима, Правимо живо-
тињу из окружења... 

Током трајања пројекта 
ученици су уживали у реали-
зацији а евалуација пројекта 
и чек листе су показале да су 
много тога и научили.

Фотографије говоре 
више од хиљаду речи...

Марица Вукић, 
учитељица

„ЛИЧНЕ КАРТЕ“ ЖИВОТИЊА
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
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У школској 2020/2021. 
години рад у групама 
припремног предшкол-
ског програма у Карану и 
Рибашевини, изводи се по 
новом програму под нази-
вом Године узлета. Кон-
цепција овог програма 
се заснива на пројектном 
планирању, односно, ва-
спитно-образовни рад се 
реализује кроз теме које 
нису унапред испланира-
не већ их деца сама ини-
цирају у складу са своји 
жељама и интересовањи-
ма. Васпитач не захтева од  
деце да, као раније, уче-
ствују у унапред исплани-
раним и припремљеним 
активностима, већ сарађује са децом у ак-
тивностима које су њима занимљиве. Зна-
чи, деца сама одабирају 
теме пројеката. Васпи-
тач не намеће, али дово-
ди децу у ситуације које 
провоцирају њихову кре-
ативност, радозналост и 
самоиницијативност. Так-
ве ситуације су свуда око 
нас, само их треба уочава-
ти и подстицати. Подсти-
цаји могу бити различити 
и најчешће их налазимо у 
природној средини, јер су 
дечија интресовања веза-
на за природу бескрајна. 

Како то изгледа у 
пракси? Васпитачи доно-
се различите природне 
материјале попут семен-
ки и житарица, камен-

чиће, различите облике 
од дрвета, папир, картон, 
вуну, текстил... Деца олу-
чују како понуђене мате-
ријале могу искористити. 
Показало се да умеју да 
маштају, планирају, ос-
мишљавају игру и , што 
је веомо важно,  да се до-
говарају. Кроз игру смо 
учили релације у просто-
ру, песмице, рецитације, 
бројеве и слова. И ни 
једног тренутка то деци 
није било досадно, увек су 
имали нове идеје. У реа-
лизацији ових пројеката 
родитљи су равноправни 
учесници и предвиђено је 
да помажу деци, како код 

куће тако и у школи. Међутим, у овој школ-
ској години, због актуелне епидемиолошке 

ситуације родитељи нису 
могли долазити у школу, 
већ су учешће у пројек-
тима изводили код куће, 
што су документовали 
фотографијама које су 
слали васпитачима.

При крају школске го-
дине, када анализирамо 
наш рад, учешће роди-
теља и комплетан дечији 
психомоторни развој, мо-
жемо бити задовољни јер 
су деца кроз игру пуно 
научила. И што је најваж-
није – с радошћу су дола-
зила у школу.

Драгана Стевановић, 
васпитачица

ПРЕДШКОЛЦИ У 
ГОДИНАМА УЗЛЕТА
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Царь- колокол – памятник русского ли-
тейного искусства XVIII века. Его высота (ви-
сина) более шести метров, диаметр (преч-
ник) тоже: масса двести две тонны. Колокол 
никогда не использовался.

  Колокол вылит в 1735 году, на Иванов-
ской площади. Для этого была вырита яма, 
глубиной около десяти метров.

Во время пожара в мае 1737 года, вода 
попала на колокол. Из-за этого появились 
трещины( напрслине) и от него отпал кусок 
весом (тешко) одиннадцати тонн.

Интересно, что в материале , из которого 
сделан колокол, содержится 72 килограмма 
золота и 725 килограмм серебра.

Царь- пушка – средневековое артире-
лиьское орудие. Отлили его из бронзы в 1586 
году русский мастер А. Чехов во время прав-
ления царя Фёдора Ивановича. 

Длина пушки более (више од) пяти метро, 
диаметр ствола- 120цм, масса почти( скоро) 
40 тонн. 

Сначала Царь-пушка стояла на Красной 
площади, чтобы защищать Кремль от врагов 

(непријатеља), однако в боевых действиях не 
участвовала. 

Сегодня рядом с пушкой лежат декора-
тивные чугунные (гвоздени) ядра весом поч-
ти (скоро) две тонны. Стрелят такими ядрами 
орудие не может.

Рујка Мрдак, наставница

ЧУДЕСА РУССКОЙ ИСТОРИИ
ДВОЈЕЗИЧНА ШКОЛА
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I don’t remember theh day I met you, but 
the only thing that I remember is that you are 
my best friend. You were the one that made 
me feel special. You were there for me at my 
worst and when no one else was there.

You words healed my wound and I have 
decided to face my problems and give myself 
a second chance to live again.. I’m so thankful 
for everything you did for me and thank God 
that I met you, because I don’t know what 
would I do without you. I can say that this is 
the best time of my life because I love you so 
much. And I would never replace you because 
noone in the world could be able to replace 

your existence. 
You are my best friend because I can tell 

you all my secrets and everything that’s both-
ering me. We match together and we love the 
same things. I love to talk to you because it 
makes me happy. I want this friendship to last 
forever because there is noone better than 
you.

I believe that we will remain best friends 
and that we will hang out forever.

Катарина Петровић
VIII разред 

Каран 

ДВОЈЕЗИЧНА ШКОЛА
A FRIEND IN NEED IS A 

FRIEND INDEED
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Недавно смо се опростили од драгог ко-
леге, наставника математике и некадашњег 
директора Милана Конатара. Лепа сећања 
на заједничке тренутке гаји-
мо сви ми који смо га позна-
вали и радили с њим. Мало 
је рећи да је био непоновљив 
човек, необичне бистрине, 
стручности, социјалне инте-
лигенције и смисла за људ-
скост. 

Животни пут Милана 
Конатара није био једноста-
ван. Вишу педагошку школу 
је завршио у Ужицу, а мла-
дост и прво радно место провео је у Босни, 
у Градачцу, где је математици учио децу, а 
доцније је био директор школе. После рас-
пада земље долази у Каран, где наставља 
своју наставничку и директорску каријеру. 
Брзо се уклопио у колектив, јер је био захва-
лан за сарадњу, за дружење, увек спреман и 
за разбибригу... Свој посао је обављао одго-
ворно тако да постаје директор школе, јер је 
имао и искуства и знања. Волео је спорт, па 
смо кризних деведесетих се интезивно дру-
жили играјући одбојку и фудбал. Са тере-
на смо одлазили и настављали дружење уз 
песму и шалу. 

Милан Конатар је био и истакнути по-

литички активиста. Својим деловањем, 
првенствено као председник Месне зајед-
нице у Карану, успео је да обезбеди неке од 

насушних потреба нашег ме-
ста, обављајући вредно разне 
послове значајне за мештане. 
У исто време, он је био и по-
родичан човек, који је посеб-
но истицао своју безграничну 
љубав према унуцима.

Болест је нашег колегу 
рано отргла из средине која 
га је волела и ценила. Својим 
тихим одласком оставио је 
огромну празнину у нашим 

срцима. Отишао је прерано и у годинама 
када је могао да ужива у мирном животу са 
породицом, у средини у којој се истицао по  
свему и у друштву нас који смо га волели и 
дружили се  са њим.

Са неверицом да га више нема, живеће 
сећање на драги лик, велико срце,  његова 
несебична пожртвованост у раду, поготово 
у школи и месној заједници. Дуго ће га се 
сећати све генерације које је научио мате-
матици a становници Карана памтиће ње-
гов успешан рад у друштвеној средини.  

Привилегија је бити му колега, суграђа-
нин и пријатељ.

Милија Костић, учитељ у пензији

СЕЋАЊЕ НА  
МИЛАНА КОНАТАРА

Речи Милана Конатара
Уважавање и поштовање ученика и њихових могућности је темељ образовања и 

васпитања. Важно је ставити ученика у центар образовног рада наставника. То не значи 
да се улога наставника смањује, већ, напротив, он сада престаје да буде пуку трансмисер 
знања. Теме и проблеми који се решавају на часу су важни, али оно што се за то време 
дешава у главама ученика је најважније. Улога наставника је упоредива са улогом бабице 
– да се идеја роди. Познато је да је заинтересованост ученика је најбољи стимуланс за 
рад. Кад ученик има снажан мотив, он ће упијати све информације везане за тему и неће 
их тешко савладавати. При свему томе, оцењивање не треба мистификовати. Ако се 
двоумите, ипак дајте већу оцену.  То неће бити подилажење ученику, већ добар начин да 
покажете како она није у првом плану, него знање и његова примена у разним животним 
ситуацијама.                  Из интервјуа за часопис „Различак“,  број VII, 2016. године
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Ивка, наша другарица, 
напустила нас је, али је за 
собом  оставила неизбрисив 
траг. Била је весела, паметна, 
лепа и храбра. Била је друга-
рица  какву је тешко поново 
пронаћи. Увек је умела да нас 
охрабри и да нам помогне да 
донесемо праву одлуку. Њене 
плаве очи, пуне доброте,  зна-
ле су да се радују са нама. 
Њен осмех умео је да нас учи-
ни срећним. Остале су успо-
мене на време које смо прове-
ле заједно. Никада је нећемо 
заборавити!

Снежа 
* * *
Ивка - моја најбоља другарица. Била 

ми је као сестра. Делиле смо тајне, бриге, 
срећу, одећу, ужину. Викенде смо проводи-
ле једна код друге и ради-
ле исте ствари. Расле смо 
заједно, училе, смејале се 
и плакале. Нераздвојне 
. И путовале смо заједно 
у Београд и у Сутоморе, 
али наш Ливадак био нам 
је најлепше место на све-
ту. На њему смо прави-
ле пикник, сликале се и 
снимале да бисмо објавиле на друштвеним 
мрежама, а онда се радовале сваком лајку.

Никада нећу заборавити наш одлазак у 
,,Руски дом“ са наставницом Рујком; екс-
курзије;  такмичења из физике, математи-
ке, српског језика и школске активности у 
којима смо учествовале. 

Све што је много добро, прође...
Дошао је 16. октобар 2020.године. Да 

сам знала да је никада више нећу видети, 
никада је не бих пустила да оде из мог за-
грљаја. Али отишла је. Заувек ћу памтити  
њене речи ,,Ћао, Радић! “ 

Откад је нема, осећам као да недостаје 
пола мене.              Рада 

* * *
Прошло је  више од седам 

месеци од тог дана, дана када 
нас је напустила наша друга-
рица Ива. Не прође ни један 
дан да о њој не разгоаврамо 
и да се не сетимо заједнич-
ких доживљаја. Недостају нам 
њене шале и савети. Увек је 
знала  да нас орасположи када 
смо тужни или уплашени.

Заувек ћемо је чувати у 
срцима јер нас је освојила 
својим ведрим духом и искре-
ним осмехом. 

Огњен 
* * *

Није истина да време може све да исце-
ли. Огроман губитак, који  је све нас  зате-
као, не јењава. Пано у холу школе, урамљена 
фотографија у наставничкој канцеларији, 

цвеће и слаткиши на клу-
пи у којој је седела, име 
и петице у Дневнику, сва-
кодневно подсећају на 
нашу Иву.

Ива није са нама од 
октобра. Тог 20. октобра 
напустила нас је добра 
девојчица, велика друга-
рица, одлична ученица. 

Увек је била насмејана, весела, спремна на 
шалу и на песму, пуна позитивне енергије, 
разумна, срдачна; спремна да помогне и да 
подели оно што има и оно што зна; бескрај-
но стрпљива и вредна; успешна, али скром-
на и ненаметљива... 

Колико год да сe каже, биће тако мало. 
Дуго ћемо је тражити међу ходницима 

и учионицама наше школе, на одморима, у 
школским приредбама, у причама... 

Верујемо да је сада на неком бољем и 
сигурнијем месту, верујемо да је добро, али 
нама недостаје. 

Зорица Јевтовић

СЕЋАЊЕ НА НАШУ ИВУ
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Бактерије -  
најмања жива бића
Бактерије су једноћелијски организми. 

Наследни материјал расут је по цитоплазми.  
Величина им варира од пола до 100 микрона 
(микрон представља хиљадити део милиме-
тра). Могу бити штетни јер изазивају болести 
као што су дифтерија, каријес, менингитис, 
тетанус... Постоје и корисне бактерије које 
се користе у производњи хране, алкохолних 
пића, као и разлагачи у природи.

У природи их има свуда - земљишту, 
вааздуху и води. Размножавају се неверо-
ватном брзином - за неколико сати могу да  
достигну велики број. Тада могу да пореме-
те правилан рад нашег организма и да иза-
зову болест. Али, наш организам располаже 
одбрамбеним системом који нас бране од 
ових микроба.

Лекови који се користе за лечење зову се 
антибиотици. Имају улогу да спрече ширење 
бактеријске инфекције. Међутим њихово 
коришћење није увек ефикасно: неке 
бактерије постају имуне на антибио-
тике.  Врсту антибиотика и дозирање 
мора да одреди искључчиво ле-
кар.

Вируси
Вируси су још мањи од 

бактерија. Њихове димен-
зије варирају од 20 до 300 
нанометара (нанометар је 
хиљадити део микрона). Да 
би боље схватили разлику 

у величини микроба замисли, нпр. да је бак-
терија величине странице књиге, у  том слу-
чају вирус би имао димензије једног слова у 
књизи. Вируси се налазе на граници између 
живог и неживог. Они се не хране, не дишу, 
не расту, не крећу се и имају само једну осо-
бину живих бића а то је да се размножавају 
када уђу у ћелију неког живог бића. 

Вируси нападају ћелије свих живих 
бића, чак и бактерије. Болести које изази-
вају називају се вирозе и то су нпр. грип, 
мале богиње, жутица, дечја парализа, бес-
нило, сида...Вирусне болести се не могу ле-
чити антибиотицима.

Ковид 19 или вирус корона је заразна бо-
лест откривена у Кини 2019. године. Постоји 
више типова вируса короне - већина кружи 
међу животињама -   свињама, слепим ми-
шевима, камилама, мачкама... али само рет-
ки попут ковида 19 могу да заразе људе.

Драгица Секулић, наставница
Гордана Љубичић, наставница

БАКТЕРИЈЕ И ВИРУСИ
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Замислите све различите врсте 
и подручја на нашој планети 
као нити у мрежи. Што се 
више нити преплиће, то 
је мрежа јача - а приро-
да нас онда може боље 
нахранити и изборити 
се са претњама попут 
климатских промена.

Нажалост, људи 
већ деценијама праве 
рупе у тој сигурносној 
мрежи. Крчимо шуме 
како бисмо направили про-
стор за пољопривреду, инфра-
структуру или једноставно екс-
плоатисали дрво. Ловили смо док 
се количина рибе није драстично смањила. 
Данас Средоземно море има најсиромаш-
није залихе рибе на свету. Уништили смо 
водотокове због пловидбе, регулације река 
и пољопривреде, отварајуц́и врата попла-
вама и другим катастрофама.

Добра вест је да први пут у људској 
историји разумемо свој утицај на природу 

коју волимо и од које зависимо 
- и знамо како можемо да 

започнемо крпљење наше 
мреже. Има још времена 
да се оконча ово уништа-

вање природног блага. 
Али морамо деловати 
сада или ћемо се суо-
чити са катастрофал-
ним променама.

Огромна разноврс-
ност животиња, биљака и 
места у којима они живе 

назива се биодиверзитет. 
Он нам пружа оно основно: 

храну, питку воду, чист ваздух, леко-
ве и склоништа.

Зато су часови биологије добра прили-
ка да се ученицима скрене пажња на значај 
очувања биодиверзитета и начине на који  
они, својим активностима, свакодневно 
могу допринети побошању разноврсности 
живог света планете  и тако је сачувати и за 
себе, и за будуће генерације.

Ана Пауновић, наставница

БИОЛОШКА РАЗНОВРНОСТ, 
НАША СИГУРНОСНА МРЕЖА

ПОСВЕЋЕНО МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ БИОДИВЕРЗИТЕТА - 22. МАЈ
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Ученици првог циклуса образовања и 
васпитања и предшколци, заједно са својим 
учитељицама и васпитачицом, вредно су 
радили на уређењу школског простора, 
како на редовним часовима тако и кроз ван-
наставне активности и остале облике обра-
зовно-васпитног рада. 

Кроз реализацију пројеката ,,Упознај 
свој завичај да би га заволео”, ,,Од семена 
до плода”, тематских дана посвећених про-
лећу и угледних часова, дошли смо до бо-
гатог и разноврсног материјала који красе 
наш хол, ходнике и учионице. 

Захваљујемо се родитељима који су пру-

жили несебичну помоћ у прикупљању изло-
женог материјала.  

Марица Вукић, учитељица
Марина Цвијетић, учитељица
Слађана Спарић, васпитачица

УРЕЂЕН ШКОЛСКОИ 
ПРОСТОР У РИБАШЕВИНИ

УРЕЂЕНО  
ШКОЛСКО 
ДВОРИШТЕ

Ученици V разреда из Луновог 
Села спровели су активност 
уређења школског дворишта, 
инспирисани садржајима на 
часовима Грађанског васпитања. 

Браво, дечаци!

Слађана Николић, 
наставница
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Волфганг Амадеус Моцарт био је изу-
зетан музички геније, какав се рађа само 
једаном на овом свету. Оригинални руко-
пис његовог Реквијема није имао ни једну 
грешку или нешто прецртано. Нажалост 
сваки геније има своју ману - Моцарт се 
толико бавио музиком, да није умео ни 
најосновније радње да обави, као што је 
везивање пертли.

Лудвиг ван Бетовен је једном кнезу 
рекао: ,,Кнеже Ви сте Вашу титулу стек-
ли рођењем , а ја сам своју добио радом. 
Кне жева је било и биће, а Бетовен је само 
један."

Франц Лист је за један концерт ломио 
и по три клавира, толику је снагу имао. 

Јохану Себастијану Баху је једно вре-
ме  стално досађивао неки младић фран-
цуски композитор и клавириста. Младић 
је био веома самоуверен , али недовољно 
талентован. Да би га се отарасио Бах је са 
својим пријатељем, чувеним оргуљашем 
Клебсом, смислио лукав план. Наиме за 
време младићеве посете у собу је ушао 
Клебс прерушен у кочијаша, како би Баху 
наводно нешто доставио. Пошто га је љу-
базни домаћин понудио пићем, Бах је ко-

чијаша питао да ли можда воли музику. 
Кочијаш је одговорио да воли и да уме 
мало да свира клавир. Бах је одглумио 
изненађеност и замолио га да им нешто 
одсвира. Одсвирао је неколико најтежих 
фуга, захвалио се на гостопримству и оти-
шао. Тада се Бах окренуо француском му-
зичару и рекао: ,,Ето, драги мој пријатељу 
овако код нас свирају кочијаши." Младић 
је отишао и више се није враћао.

Јелена Николић, наставница

Применом наученог на часовима гео-
графије и уз мало маште, настале су живо-
писне мапе.

Ученици VI разреда одлично су урадили 
пројектни задатак!

Слађана Николић, наставница

МЛАДИ КАРТОГРАФИ

ЗАНИМЉИВОСТИ О КОМПОЗИТОРИМА



БРОЈ 11

Лист  ученика ОШ “Миодраг Миловановић - Луне” - Каран 25

Играли смо се на часовима ликовне 
културе. Уживали смо у разливању темпера, 
усхићењу при откривању настале слике, 
анализи добијених облика... 

Ова техника нам је још једном доказала 
да исто можемо различито видети. 

Јасна Аврамовић, 
учитељица 

ШТА ВИ ВИДИТЕ?
Роршахове мрље - спонтана игра у којој се мрље, флеке једне или више боја 

умножавају пресликавају и тако добијене слике допуњавају, дограђују и 
култивишу.

ЧУДЕСНА ШУМА
Алекса Бонџулић I разред Луново Село

ЛИВАДА СРЕЋЕ  
Нина Совровић I разред Луново Село

ВУЛКАН БОЈА  
Ема Петковиц III разред Луново Село
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2020. године навршило 
се 75 година од објављи-
вања три значајна романа 
Ива Андрића: На дрини ћу-
прија,  Травничка хроника 
и Госпођица.

На Дрини ћиприја 
(март, 1945) најпознатији 
је Андрићев роман, писан 
у Београду и Сокобањи од 1942. до 1944. 
године; роман – вишеградска хроника, у 
ком је дата  хронологија моста са рашире-
ним низом збивања и догађаја који прате 
његову историју и јунаке ,,који њиме хо-
дају“. 

Тарвничка хроника (август, 1945) 
најобимнији је Андрићев роман који го-
вори о конзулским временима, кратком и 
бурном историјском периоду у Травнику 
у 19. веку. 

Госпођица (новембар, 
1945) јесте роман о хрони-
ци једног порока, где писац 
прати развој главне лично-
сти романа, тврдице и зе-
ленашице Рајке Радаковић, 
чија је главна девиза ,,крпи-
ти и трпити“.

  Објављивањем ових 
романа почиње период савремене ју-
гословенске књижевности. Најпознатији 
и најпревођенији роман је На дрини ћу-
прија из ког се издвајамо цитат: „Послије 
чесме, највећи је севап саградити ћуприју 
и највећа грехота дирати у њу, јер свака 
ћуприја, од оног брвна преко планинског 
потока па до ове Мехмед-пашине грађе-
вине, има свог мелећа који је чува и држи 
док јој је од Бога суђено да стоји.“

Зорица Јевтовић, наставница

У Луновом Селу, Издвојеном одељењу 
наше школе, 6. новембра, обележена је го-
дишњица рођења Вука Стефановића Ка-
раџића, човека који је променио ток српске 
културе, српског језика и књижевности. 
Својим доприносом нашој писмености и 
усменој традицији , оставио је неизбрисив 
траг, искру коју морамо распламсавати и 
темељ на коме морамо градити, ма у како 

тешком времену били.
Придржавајући се пре-

порука Владе Републике Ср-
бије, ученици и наставници 
су овај јубилеј обележили 
кроз неколико активности.
Ученици млађих разреда 
своју креативност изрази-
ли су кроз ликовне радове, 
а ученици старијих разре-
да своје знање о Вуку обно-

вили су и проширили кроз асоцијацију и 
учешћем у квизу. 

Ове године акценат је стављен на зна-
чајан јубилеј, 170 година од Бечког књижев-
ног договора, који је одржан 1850. године, 
а ком је Вук присуствовао као представник 
српског језика и залагао се за јединствен је-
зик свих Словена.

Зорица Јевтовић, наставница

ВУК КАРАЏИЋ У СЕЋАЊУ

ГОДИНА ЗНАЧАЈНОГ ЈУБИЛЕЈА
Ја сам први пут прогледао пред тим мостом на Дрини.

 Иво Андрић
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„Срце се нема да се има. Срце се има да га даш свима.“
Иво Андрић

„Најбољи људи носе своје злато не у џепу него у срцу.“  
Јован Дучић

„Ко уме да воли, не би требало ништа друго да ради.“ 
Душко Радовић

„Само се срцем може заиста гледати. Оно што је суштински важно, невидљиво је оку.“ 
Антоан де Сент Егзипери

„Стварност је стварнија ако јој додаш нестварног.” 
Мирослав Антић

„У деци се обнавља и чисти река човечанства.“ 
Иво Андрић

„Једино дете може да научи одраслог трима стварима: да буде задовољан без разлога, 
да се увек нечим занима и да уме да захтева свим силама оно што жели." 

Пауло Коељо

„Кад угледам дете, оно буди у мени две емоције: нежност због онога што јесте и пошто-
вање због онога што ће можда постати.” 

Луј Пастер

„Кад утихне игра, све остало изгуби боју. Мислим да онај ко престане да се игра, било 
да ради као председник државе или шумар приправник, има велики проблем.” 

Урош Петровић

„Загрљај је прекрасан дар, једна величина одговара свима.“ 
Патријарх Павле

Припремила:
Јасна Аврамовић, учитељица

НАШ СВЕТ




