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ПОРУКА ВЕКОВА 

 
 

Коначно, пред вама је трећи број 
школских новина „Стварамо заједно“! 

 
Од претходног броја прошло је 

шест месеци, али то не значи да нисмо 
били вредни. Напротив! Радили смо, 
учили, стварали и лепо се забављали. 

 
И у овом броју доносимо вам у 

слици и речи кратак преглед наших 
активности. Кратак, јер их је било 
толико да ни десет бројева не би било 
довољно да их све представи. 

 
Наравно, ту су и, сада већ 

традиционалне, рубрике: „Моје село“, 
„Причам ти причу“, „Небо мојих 
мисли“, „Доситејева ризница  

 

 
 

мудрости“, „Од пеха до смеха“, „Да ли 
сте знали“... 

 
У њима очекујте прегршт 

занимљивих прича, искрених песама, 
лепих слика, мудрих савета, 
урнебесних шала и несвакидашњих 
чињеница о свету око нас. 

 
Дакле, да не одлажемо, читајте, 

уживајте и учите са нама! 
 
И не заборавите поруку коју нам 

кроз векове, путем мудрих речи и 
просветитељске мисије, шаљу 
великани духа попут Саве, Доситеја и 
Змаја: 

 
ЗНАЊЕ  ЈЕ МОЋ! 

 

                                                   



МОЈЕ СЕЛО 
 
У овом броју доносимо вам неколико занимљивих података из историје Вранова 
и веома поучан интервју са старом Врановком рођеном у Врбовцу. Углавном, 
понешто из давних и не тако давних времена када се могло живети паметно 
без паметних телефона и дружити без друштвених мрежа. 
 

Пре Вранова... 
 
Враново се налази јужно од 

Смедерева. О постанку и најранијој 
историји села нема поузданих 
података, а ни традиција није очувана. 
Ипак, на основу неких доступних 
података може се закључити да се у 
близини места на којем се данас 
простире Враново налазило старије 
насеље. На карти из времена 
аустроугарске владавине (1718-1739), 
источно од места на коме је Враново 
данас, уцртано је насељено место под 
именом Zerlien. То је вероватно било 
Церје које се помиње као насељено 
место у арачким списковима из 19. 
века. Враново се под данашњим 
именом спомиње у тим списковима 
тек 1818. године. 
 

Лука Огњановић и 
Душан Радуловић (VI1) 

 

 

Сава Шумановић, пејзаж 

 

In conversation with my great-
grandmother 

 
Where were you born? 
I was born in 1941 in Vrbovac, 

Serbia. Vrbovac is a small village near 
Smederevo. 
 

What was life like at a Serbian 
village in those days? 

Life was very hard. We had to do 
very difficult jobs when we were kids. We 
didn’t have much money. My parents did 
agriculture for living. 
 

What are your most vivid childhood 
memories? 

I don’t know. I have a lot of stories 
about my childhood  to tell you.  I remember 
those days when my friends and I were 
playing in the woods. We used to play  there 
all day long and that was our weekend 
routine. This is my most beautiful childhood 
memory.  
 

What do you particularly 
remember about that time? 

My family and I lived on a farm. My 
brothers, sisters and I used to help with the 
animals. 
 

Do you think children were happier 
when you were young? 

Yes, I think we were. We didn’t have 
the internet, computers or television. We 
played together all the time. I think that life 
used to be healthier, and more fun.  
 

by Sandra Nešić and 
Aleksandra Stanković (VIII1) 



ДОГАЂАЈИ И ДОСТИГНУЋА 
 

Као што смо већ споменули у уводнику, ни десет бројева не би било довољно 
да прикаже све наше активности у  првом полугодишту. Основна школа  
„Доситеј Обрадовић“ добила је почетком школске године „паметну“ учионицу 
у  којој је до сада одржано десетине редовних и угледних часова, предавања, 
презентација и семинара. Тако је знатно   олакшан рад наставницима и 
ученицима,  а савремена технологија стављена у службу стицања знања и 
вештина. У плану је још много тога да се уради. До тада, представљамо вам у 
слици и речи  најзанимљивије догађаје из школског живота! 
 
 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 
 
Прве недеље октобра  2017. године обележена је Дечја недеља. Сваког дана 
организоване су различите активности за ученике: цртање кредом, сликање и 
описивање другова и другарица, пуштање балона, спортске игре, маскенбал и  

учење о животу и раду Вука Караџића. За организацију су се побринуле све 
учитељице уз помоћ библиотекарке Драгославе Маринковић и наставнице 

физичког васпитања Ане Николић. 

 

Учитељице Јасмина Стојановић, Лидија Денковић и Горица Анђелковић са својим ученицима 
пуштају балоне у школском дворишту 



        

      Ученици нижих разреда пред маскенбал                             Наши најмлађи уметници 

 

 
 

Библиотекарка Драгослава Маринковић у школској библиотеци говори ученицима 
о животу и раду Вука Караџића 



КЊИЖЕВНА НЕДЕЉА 
 
Другу годину заредом у нашој школи 
одржана је „Књижевна недеља“ 
током које су ученици и наставници 
имали прилику да се упознају и 
разговарају са неколико домаћих 
писаца. Ове године то су били Саша 
Еди Ђорђевић, Наташа Бундало 
Микић и Ивана Стојић, иначе и 
наставник српског језика у нашој 
школи и организатор целе ове 
манифестације. Поред дружења са 
писцима, одржано је и неколико 
креативних радионица, а сва 
дешавања подржана су учешћем и 

пратећим садржајима од стране 
бројних колега: Александра 
Васиљевића, наставника историје, 
Тијане Ђокић, школског педагога, 
Марије Филиповић, наставнице 
музичке културе, Оливере Ђерић, 
наставнице српског језика из 
средње стручне школе „Деспот 
Ђурађ“... Посебно је занимљиво 
било гостовање гимназијалке Миње 
Савић, иначе награђиване 
песникиње, која је читала своју 
поезију, али и заједно са ученицима 
на лицу места стварала нове песме.  

 
 

 
 

Колажни приказ дешавања са „Књижевне недеље“ 

 



 
 

Детаљ са промоције књиге „Устаник“ Саше Едија Ђорђевића 
одржане у мултимедијалној учионици 

 

 
 

Наступ хора током промоције књиге „Лаковане беле ципеле“ Наташе Бундало Микић 
(стоје: Тамара Денчић, Кристина Миленковић, Татјана Денчић и Теодора Пантић) 



 
АКТИВНОСТИ ХОРА 

 
Хорска секција под вођством наставнице музичке културе Марије Филиповић 
својим симпатичним наступима оплеменио је неколико догађаја током ове 
школске године. Поред већ поменутог учешћа током „Књижевне недеље“, хор 
је учествовао, заједно са ученицима хорске и драмске секције Основне школе 
„Иво Лола Рибар“ из Скобаља, у пројекту дечјег мјузикла „Твоја звезда 
будалица“ у организацији Градског женског хора „Кир Стефан Србин“ и 
Министарства културе Републике Србије. Ученици су наступали 15.12.2017. и 
16.1.2018. године у Центру за културу Смедерево. 

 

 

Детаљ из мјузикла „Твоја звезда будалица“ 



 

Хорска секција у холу Центра за културу непосредно пред наступ (Александра Станојевић, 
Теодора Пантић, Татјана Денчић, Тамара Денчић, наставница Марија Филиповић, Кристина 

Миленковић и Теодора Илић) 

 
 

Хор на промоцији стваралаштва књижевнице Наташе Бундало Микић 
у Центру за културу Смедерево 



ШКОЛА ГЛУМЕ 
 
И ове школске године настављена је сарадња у оквиру школе глуме са 
„Позориштем на Славији“. Полазници школе извели су две представе за своје 
другаре: „Чаробну шуму“ за ученике трећег и четвртог разреда и „Шупу од 
камења“ за ученике првог и другог разреда. 
 

 
 

Сцена из представе „Чаробна шума“ 

 
 
          ПРЕДАВАЊА МУП-а 
 
Током претходних месеци 
припадници Министарства 
унутрашњих послова одржали су у 
нашој школи неколико предавања за 
ученике свих разреда. На тим 
предавањима било је речи о 
штетности дроге и алкохола, о 
безбедности у саобраћају, о 
опасностима од пожара и о 
безбедном коришћењу интернета.  

 
 

Ђаци разгледају полицијско возило 
у школском дворишту 

 



НОВОГОДИШЊА ДЕШАВАЊА 
 
У градској галерији одржана је 25. децембра 2017. године продајна изложба 
новогодишњих радова ученика и учитеља. Свој допринос у виду радова дала су 
сва одељења, а школу су на штанду представљале учитељице Лидија 
Денковић, Ана Васиљевић, Сандра Влатковић и Невена Костић. 
 

 

У празничном расположењу: учитељице Сандра Влатковић, Ана Васиљевић и Лидија Денковић 

Сутрадан, на истом месту, одржано је такмичење градских и сеоских основних 
школа у кићењу новогодишњих јелки. Нашу школу представљали су ученици 
трећег разреда и учитељице Зорка Матејић, Сандра Влатковић и Јасмина 
Стојановић. 

У оквиру манифестације „Зимска Бајка“ додељене су дипломе за школе које су 
учествовале у кићењу јелки, а ђаци су се дружили са песником Мошом 
Одаловићем. Из наше школе су били ученици четвртог разреда са својим 
учитељицама Наташом Голубовић и Горицом Анђелковић. Моша је био, као и 
увек, расположен за дружење, па су се сви добро забавили и вратили кући пуни 
лепих утисака. 



 

Учитељице Сандра Влатковић и Зорка Матејић са ученицима трећег разреда 
након кићења јелке у Галерији Смедерево 

 
 

 

Додела диплома: ученици четвртог разреда са Мошом Одаловићем 



Дана 28.12.2017. године у школи је одржан, сада већ традиционални, 
Новогодишњи базар. Учествовали су ученици нижих разреда, предшколци и 
ученици из продуженог боравка са својим учитељицама и васпитачицама. 
Продато је много новогодишњих украса, честитки, икебана и других 
занимљивих предмета, а ученици су на кратко преузели улогу продаваца и 
добро се забавили. Од прикупљеног новца биће купљена неопходна наставна 
средства. 

 

Ученици на Новогодишњем базару са својим рукотворинама 

 

ДРУГАЦИ УЧЕ ВАЖНЕ ЛЕКЦИЈЕ 

Ученици II1 су се на 
часовима ликовне 
културе и света око 
нас са својом 
учитељицом Аном 
Васиљевић и играли и 
кроз игру научили 
много тога што ће им 
бити од помоћи у 
свакодневном 
животу: како да вежу 
пертле, да гледају у 
сат и шта је то зима. 

 

Задовољни ученици сада знају колико је сати 



ЈЕСЕЊЕ ДРВО 

 

Учитељице Сандра 
Влатковић и Зорка 
Матејић су са 
ученицима оба 
одељења трећег 
разреда правиле 
јесење дрво 
комбинујући 
различите технике. 
Најлепши радови 
изложени су у холу 
школе. 

СЛАВСКИ КОЛАЧ 

Ученици IV1 су на часовима народне традиције правили славски колач са 
учитељицама Горицом Анђелковић и Драгославом Маринковић.  

 

 

Ученици и учитељице са својим кулинарским ремек-делом 

 



„СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН“ 

У оквиру манифестације „Смедеревска песничка јесен“ нашу школу су у 
новембру посетили песници за децу Јовица Тишма и Милош Дунчевић. Они су 
се у шаљивом тону представили ученицима трећег, четвртог и шестог разреда, 
а онда су једну за другом низали своје најбоље песме и тако све присутне 
неприметно увукли у чаробни свет поезије. Јовица и Милош су након дружења 
поклонили школској библиотеци неколико занимљивих књига за децу. 

 

Милош Дунчевић и Јовица Тишма читају своју поезију 

Јовица Тишма: „Постао сам 
писац за децу зато што ми 

име није порасло. Иначе, 
добио сам име по деди, 

Јовану.“ 

Милош Дунчевић: „Моја 
мајка је много волела епске 
песме. Изгледа да сам због 
тога и постао песник – то 

нам је у генима.“ 



ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ 
 
За разлику од претходна два броја, у овом вам представљамо приче испричане 
на мало другачији начин. То су два допадљиво украшена дневничка записа и 
један необичан стрип израђен од стране више аутора. 
 
 

 
 

Елена Миленковић (II2) 



 
 

Ања Јанковић (II2) 



 
 

 

 



 
 

 



НЕБО МОЈИХ МИСЛИ 
 
Поезија је разговор душа... Доказ за то су две песме које вам представљамо у 
овом броју. Написале су их  две другарице из истог одељења, независно једна 
од друге, без икаквог договора. Обе песме су описне. Прва тужно и хладно 
сведочи о сивим јесењим данима који испуњавају видик лирског субјекта. 
Друга јој весело одговара сјајем  зиме и дечјом грајом која оживљава успавани 
пејзаж. И тако, ове две песме разговарају, сведочећи својим контрастом боја 
и расположења о разноврсности живота и људских утисака. Заиста, поезија 
јесте разговор душа! 
 
 

 
 

 
 

ЈЕСЕЊЕ ДОБА 

 
Лето прође, јесен дође. 
Сиво небо, пада киша, 
Лишће лети све до Ниша. 
Остале су голе гране. 
 

 
Нежна се трава не смеје 
Јер је Сунце мило не греје. 
 
Анђела Радојевић (VII1 ) 

 

 
ЗИМА 

  
 
Ево нам је, зима стиже, 
ту нам је, све је ближе. 
Куца нам на врата 
Од сјајнога злата. 
 
Кад се све забели 
И од зиме занеми, 
 
 

 
Тад све утоне у сан 
И полако нестане дан. 
 
Деца праве Снешка 
И свако се смешка. 
Грудвају се, шале 
И пале се звезде мале. 
 
Анђелија Милојковић (VII1) 

 
 

 
 

Илустрација у позадини: Анђелија Милојковић (VII1)



Ђ А Ч К И   А Т Е Љ Е
 
 

 
 

Ученици одељења II2 

 

 
 

Теа Пантић (III2) 



      
 
                            Теодора Илић  (V2)                                     Димитрије Момчиловић (VI2) 
  
  

 
 
                                                                    Илија Костић (V1) 



 

 
Давид Станковић (V1) 

 

 



ДОСИТЕЈЕВА РИЗНИЦА МУДРОСТИ 
 
                                              
 
 
 
 
 
  
                                                           
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
 

Одабрао: Владимир Аранђеловић 
наставник српског језика 

 
 

 ОД  ПЕХА  ДО  СМЕХА  
 

 
 

Сакупио и 
одабрао: 

 
 

Владимир 
Аранђеловић 

наставник 
српског језика

Навика је зла мука. 

Није могуће да је 
човек добар, а 
да није у исто 
време и учтив; 

њему је учтивост 
природна и 

својствена као 
телу сенка. 

Не учимо децу 
нашу измалена 
разнежавању, 
сластољубљу и 
лењости, већ 

мушкости, 
уздржавању и 
трудољубљу. 

Срећан је човек 
који се лако не 

расрди. 

Свако се лакоми 
на лепу ружу, а 
кад увене и не 

обазире се на њу. 

Ко свуда свој нос завлачи, завуче га често 
тамо где не треба. 

Није доста имати лепе 
способности и 

вредности, ваља знати 
добро њима управљати. 

На часу историје 
наставник пропитује 

ученике градиво о 
средњем веку и уместо 

очекиваног одговора 
„феудализам“ доби врло 

оригиналан одговор... 

ФУДБАЛИЗАМ! 

ЛАЗАР: Наставниче, да ли знате коју 
награду је добио Бора Чорба за своју 

последњу књигу? 

НАСТАВНИК: Не знам, Лазаре, коју? 

ЛАЗАР: Нобелову! 

МАРЈАН: Ћути, човече, не бламирај се... 



ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ... 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 

 

 
 

Библија је 
најпревођенија 
књига на свету – 
преведена је на 

око 2 500 хиљаде 
језика. Друга 
књига на тој 

листи је 
„Пинокио“ 

италијанског 
писца Карла 
Колодија. 

Истанбул, највећи 
град у Турској, 
једини је град 

који се простире 
на два континента 
(Азију и Европу). 

 

Француски краљ 
Луј XIV се купао 

само једном 
годишње. 

Усна хармоника је 
најпродаванији 

музички 
инструмент на 

свету.  

Прва папирна 
новчаница  на 

свету издата је у 
Кини пре око 
1400 година. 

 

Кока-кола би била 
зелена да се у њу 

не додају 
вештачке боје. 

При рођењу 
младунче 

слона је тешко 
у просеку 120 

килограма. 

Речи које се у 
једном дану 

објаве на 
друштевеној 

мрежи 
„Твитер“ могу 

да стану у 
књигу од 10 

милиона 
страна. 

Хртови су 
најбржи пси на 
свету, јер могу 

да развију 
брзину од 70 

километара на 
час. 

Чак 18 римских 
императора 
родило се на 
тлу данашње 

Србије. 



 

Основна школа 
„Доситеј Обрадовић“ 

 
Михајла Аврамовића 1 

 11329 Враново 
 

Сајт школе:  
http://www.osdositejo.edu.rs 

 
Фејсбук страница: 

https://www.facebook.com/О
Ш-Доситеј-Обрадовић-

Враново -721510307977264 
 

Имејл: 
osdositejo@open.telekom.rs 

osvranovo@yahoo.com 
 

Телефон: 
026/732-227 
026/732-644 

 
Директор школе: 

Виолета Станимировић 
 

ПОЗДРАВ! 
 

То је све у овом броју! Надамо 
се да вам је било занимљиво, 

али и да сте нешто ново 
научили. Надамо се да сте 

поносни на све оно што смо до 
сада урадили у овој школској 

години. То је резултат 
заједничког рада и међусобне 

подршке, а без сарадње и 
тимског духа, зна се, нема 

успеха! Обећавамо да ћемо и у 
наредном периоду бити 
вредни и оптимистични. 

 

МИ СМО СТВАРАЛИ ЗАЈЕДНО! 
Главни уредник: наставник српског језика Владимир Аранђеловић 
У изради помогли: учитељице Ана Васиљевић, Сандра Влатковић 
и Лидија Денковић, наставник ликовне културе Драган Томић, 
наставница музичке културе Марија Филиповић, наставница 

енглеског језика Марија Илић, ученици Душан Радуловић и Лука 
Огњановић (VI1), Тамара Денчић (VII2), Сандра Нешић и 

Александра Станковић (VIII1) 
Избор илустрација: Владимир Аранђеловић 

Дизајн, обрада текста и слике: Владимир Аранђеловић 

 

ТЕМА СЛЕДЕЋЕГ БРОЈА: „ЛИК СВЕТОГ САВЕ“ 
ПОЗИВАМО СВЕ НАСТАВНИКЕ И УЧЕНИКЕ ДА ДОПРИНЕСУ БОГАТСТВУ 

ЧЕТВРТОГ БРОЈА КОЈИ ИЗЛАЗИ ПОСЛЕ РАСПУСТА! 
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