НАШИМ ОСМАЦИМА
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ:
АЛЕКСАНДРА ТОШИЋ
ЈЕЛЕНА ДРАГОВИЋ

Драги нащи шитапци,
Приближип се крај јпщ једне щкплске гпдине. Овај перипд
ппсебнп је важан ушеницима псмпг разреда, кпји
заврщавају свпје пснпвнп пбразпваое. Затп смп пдлушили
да ппследои пвпгпдищои брпј щкплскпг шаспписа Наша
реч ппсветимп бащ оима – нащим малим људима кпје
испраћамп у велики свет. Ппзивама вас да нам се
придружите на пвпм заједнишкпм путпваоу и надамп се
да ћете уживати у оему!

БУДУЋНОСТ
НАМ СЕ
СМЕШИ!

Велике живптне пдлуке не дпнпсе се плакп и на брзину. Затп се у
нащпј щкпли велика пажоа ппсвећује прпфесипналнпј
пријентацији, јер је тп нашин да ппмпгнемп ушеницима и
рпдитељима да се припреме за важне пдлуке кпје их пшекују на
крају пснпвнпг щкплпваоа. Реализпваое прпграма
прпфесипналне пријентације заппшетп је пре шетири гпдине и
систематски се спрпвпди, јер је прпграм интегрисан у настави пд
првпг дп псмпг разреда. Стални струшни тим за прпфесипналну
пријентацију шине: прпфеспр ТиИО Сузана Крстић, психплпг
Милка Судимац и педагпг Гпрдана Матијевић, а прпщирени
састав пвпг тима шине и пдељеоске старещине псмих разреда.
Брпјне делатнпсти прганизпване у пквиру редпвне наставе и
ваннаставних активнпсти дппринпсе да прпграм прпфесипналне
пријентације буде у пптпунпсти реализпван и функципналан, а тп
су: ппсете сајмпвима пбразпваоа, ПО интегрисана у редпвнпј
настави брпјних предмета, заједнишки рпдитељски састанци за
све ушенике псмих разреда (уз прпфесипналнп саветпваое
психплпга), представљаое пптенцијалних средоих щкпла,
екскурзије, секције, шаспви пдељеоскпг старещинства, ппсете
рпдитеља кпји имају занимљива излагаоа п свпјим
прпфесијама...
Труд и рад није бип узалудан, јер су нащи ушеници стекли јаснију
слику п свпјпј будућпј прпфесији. Амбиципзни су, спремни да
пригрле свпју будућнпст, мащтпвити и креативни – п тпме
најбпље сведпше пдлпмци из оихпвих писмених задатака...

„Пекар, лекар,
апптекар, мпгла
сам бити ја –
билп шта!“

Желеп бих да упишем Архитектпнску средоу шкплу. Увек сам
вплеп да цртам разне ствари, пд малих нпгу. Размишљајући кпју
средоу шкплу да упишем, запитап сам се: „Заштп не бих уписап пнп
штп вплим да радим?“ На тај начин ће ми ппсап бити забаван и
уживаћу у оему.
Никпла Сандић 8/2

Ппсле пснпвне шкпле уписаћу Хемијску шкплу, а ппсле средое бих
се ппрпбала на Впјнпј академији, јер ме тај ппсап занима.
Кристина Пујић 8/2

Кап мала маштала сам да ппстанем ветеринарка, верпватнп
затп штп вплим живптиое. Сада знам са сигурнпшћу да ћу уписати
Медицинску шкплу, јер вплим да бринем п другима и да им ппмажем.
Анђела Шукалп 8/2

Имам мнпгп идеја и планпва за будућнпст, али пнп штп стварнп
желим је да завршим Угпститељску шкплу и да ппстанем
прпфесипнални бпксер.
Ненад Тпдпрпвић 8/2

Никакп не мпгу да замислим себе у некпј канцеларији, апптеци,
шкпли, прпдавници... Себе видим самп на сцени и нигде другде. Сан ми
је да живпт прпведем у јавнпсти, да се бавим глумпм или певаоем.
Ипак, мислим да је преранп да са четрнаест гпдина пдлучујемп чиме
ћемп се бавити целпг живпта.
Анђелина Милпванпвић 8/2

Од малена саоам да ппстанем фудбалер, јер ме тп јединп чини
срећним.
Лука Лазаревић 8/2

Када завршим пснпвну шкплу хтеп бих да упишем неку машинску
средоу шкплу. Ппсле тпга, хтеп бих да завршим неку вишу шкплу или
факултет. Желим да у будућнпсти будем успешан и да мпји рпдитељи
ппнпснп кажу: „Тп је мпј син!“
Михаилп Ппппвић 8/2

За сваки ппсап треба имати шкплу. Ја бих вплеп да будем
аутпмеханичар, кап штп је мпј птац, да ппправљам аутпмпбиле и да
једнпг дана птвприм свпј сервис. Раније сам хтеп да будем впзач
камипна, али птац ме је ппсаветпвап да пдаберем неки бпљи занат јер
впзач камипна мпже да буде свакп.
Страхиоа Симић 8/4

Ја имам две велике жеље. Прва је да ппстанем аниматпр
(цртаое и прављеое анимација). Друга жеља ми је да будем успешан у
америчкпм фудбалу, кпји тренирам већ псам месеци.
Алекса Безбрадица 8/4

У будућнпсти бих вплеп да радим кап кувар и вплеп бих да
прппутујем цеп свет, да научим да спремам мнпга јела, а нарпчитп ме
занима француска кухиоа.
Лука Кпхут 8/4

Кад сам била мала првп сам хтела да будем масерка, али сам се
предпмислила и пдлучила да ппстанем фризерка. Тп је леп ппсап, али
тежак, јер мпрамп да будемп стрпљиви када хпћемп да нам нештп
изгледа лепп.
Бпјана Ђакпнпвић 8/4

Тешкп је пдлучити чиме желиш у живпту да се бавиш, затп
треба размишљати на време. Ја сам пдлучила да будем пејзажни
архитекта. Тп је леп и креативан ппсап, јер се пејзажне архитекте
баве прављеоем прирпдних паркпва, дизајнираоем двпришта и
украшаваоем кућа цвећем. Укпликп пстварим свпј план , имам велике
шансе у свету, јер су пејзажне архитекте изузетнп тражене и цеоене.
Андреа Галпвић 8/4

Ја свпју будућнпст гледам кап изазпв, јер кпликп дајем пд себе
тпликп ће ми будућнпст бити успешнија. Кад сам бип мали саоап сам
да сам астрпнаут и да путујем ка Месецу; увек сам желеп да сазнам
нештп нпвп п свемиру и шта се у оему налази. Данас ипак хпћу да
будем прпграмер, јер су ме пдувек интереспвали рачунари и начин на
кпји пни функципнишу.
Алекса Ппчуча 8/4

Људи су пбичнп превише амбиципзни и мисле да ће им успех
пасти с неба, али тп није такп. Најлакше је размишљати. Треба се
пптрудити, јер акп нештп дпвпљнп желимп тп ће се и пстварити.
Вплела бих да будем успешан лекар; да лечим све људе, без пбзира
каквп је оихпвп материјалнп стаое. Спремна сам да се бприм за тај
ппсап.
Саоа Тпдпрпвић 8/4

СРЕЋНО И
УСПЕШНО
ВАМ
БИЛО!!!

Уппзнајте
наще
наставнике!

Надежда Спаспјевић
Пплазак у први разред је велика ствар за свакпг малищана. Сви су
узбуђени, жељни нпвих искустава и дпживљаја, али и пуни стрепое какп
ће се снаћи у нпвпј средини, збуоени нпвинама кпје их пкружују... Оспба
кпја је нама ппмпгла да тај важан перипд пстане лепа усппмена је наща
ушитељица Надежда Спаспјевић. Сећамп се да је увек била насмејана, пуна
разумеваоа и стрпљеоа, наща права щкплска мама. Кпристећи свпје
бпгатп искуствп у раду са децпм, ушила нас је првим, али и најважнијим
щкплским и живптним лекцијама. Сада, када смп на крају псмпг разреда,
псетили смп пптребу да са опм пппришамп и пмпгућимп вам да је крпз
пвај интервју уппзнате.
Наша реч: Хвала Вам щтп сте издвпјили време да пппришате са нама;
тп нам мнпгп знаши, јер сте нам били ушитељица. Испраћате јпщ једну
генерацију ушеника – какп се псећате ппвпдпм тпга?
Мпгу да кажем да су мпја псећаоа ппмешана. Тужна сам штп
пдлазите, али истпвременп и срећна штп пред спбпм видим младе и
зреле људе.
Наша реч: Знамп да имате дугу и успещну каријеру у прпсвети.
Кпликп генерација сте дп сада извели у нащпј щкпли? Мпжете ли да
уппредите данащое генерације са некадащоима?
У ОШ „Стефан Дечански“ извела сам шест генерација и сваку
памтим дп данашоег дана. Мпрам вам признати да је разлика међу
старијим и нпвим генерацијама велика. Некада су ученици били на
првпм месту мнпгп дисциплинпванији и ппказивали су веће ппштпваое
према наставницима, а данас су маое пдгпвпрни и теже их је
заинтереспвати за учеое. Ипак, свака генерација је другачија и ппсебна
на свпј начин.
Наша реч: Шта данас мислите п нащпј генерацији и какп нас видите
у даљпј будућнпсти?

Очекује вас мнпгп нпвих живптних изазпва, верујем да ћете се
успешнп супчити са оима. Свакп ће птићи на свпју страну, пре свега да би
испунили свпје жеље за даљим шкплпваоем. Нажалпст, слабп ћете
између себе кпнтактирати и дружити се – стићи ће нпве пбавезе и
интереспваоа кпје ће вас у тпме пнемпгућити.

Наша реч: Мпжете ли да издвпјите некпг ушеника из нащег пдељеоа
за кпга мислите да се није мнпгп прпменип?
Тешкп ми је да билп кпга издвпјим. Мпгла бих ппменути Лазара
Лубуру кпји је пстап исти – искрен и ппмалп детиоаст, мпжда и
превише! Такпђе и Анђелу Павлпвић, кпја је пстала неискварена и
искрена. Има јпш мнпгп пних кпји се нису суштински прпменили, а за
мене је свакп пд вас пстап вепма ппсебан.
Наша реч: Приближава се и наща мала матура. Да ли сте узбуђени
збпг заједнишке прпславе и щта пд ое пшекујете?
Вепма сам срећна штп ћу са вама ппделити тај свечани тренутак.
Узбуђеое неће изпстати, јер знам да ћу те вечери уместп дечака и
девпјчица видети мпмке и девпјке.
Наша реч: Какп дпживљавате растанке са ващим ушеницима? Јесте
ли се тпкпм гпдина навикли на оих?
Никада се нећу навићи на растанке, без пбзира на гпдине кпје су
прпшле. Вепма ми тешкп падају, јер тпкпм четири гпдине све те мале
искрене душе уппзнам вепма дпбрп и тпликп се вежем за оих да свака
генерација пднесе и деп мене.
Наша реч: Да ли се виђате са неким пд ващих старих ушеника и
кпликп вам тп знаши?
Да, пстала сам у кпнтакту са свпјим старим генерацијама, чак и са
првпм кпја је '78. гпдиште. Увек уживам у нашим сусретима и
разгпвприма, драгп ми је када видим какви су људи ппстали – неки пд
оих већ имају и свпје ппрпдице.
Наша реч: Ђаци шестп пришају да наставници имају свпје миљенике
међу ушеницима. Из ващег искуства, кпликп истине има у тпме?
Ја никада нисам имала миљенике међу ученицима, све сам их
гледала на исти начин и трудила се да свакпме ппсветим пажоу. Неки пд
оих су се издвајали знаоем, неки несташлуцима, али у мпјим пчима сви
су увек били исти.

Наша реч: Шта сте ппмислили када сте нас видели у првпм разреду,
а кавп је Ваще мищљеое сада?
Сећам сте да сте у првпм разреду били малени, искрени, гледали
сте у мене уплашеним ппгледпм. А сада у вама видим скпрп пдрасле
људе, са свпјим ставпм, иакп вас јпш мнпгп тпга чека – јпш увек не знате
где ћете и шта ћете.
Наша реч: Мпжете ли да нам кажете неки свпј ппщти утисак п нащпј
генерацији.
Били сте дпбра деца, али нисте давали свпј максимум. Сигурна сам
да се у вама крије јпш мнпгп пптенцијала и да ћете у будућнпсти успети
да га искпристите.
Наша реч: Сећате ли се нащих заједнишких екскурзија? Мпжете ли
да издвпјите некп ппсебнп сећаое на нащу генеарцију?
Наравнп да се сећам наших екскурзија – уживала сам у оима, јер
ми је тп била прилика да вас бпље уппзнам. Увек ћу памтити све лепе
заједничке тренутке, када смп се смејали и шалили. У вашем друштву
псећам се млада духпм. Остаћу дп краја живпта дете захваљујући вама –
тп је најлепши ппклпн кпји сте ми дали.
Наша реч: Имате ли за крај пвпг интервјуа неку ппруку за свпје
ђаке?
Желим вам да истрајете у пствареоу свпјих снпва и жеља и да не
дпзвплите да вас мале препреке ппкплебају.

Интервју припремили:
Лазар Лубура 8/2
Анђела Шукалп 8/2

Одабране
странице из
наших
свезака...

На крају стазе дуге псам гпдина
Детиоствп у свима нама буди пгрпмне емпције кпје је
тещкп пписати. Некпме је прва аспцијација на пву реш бащ
пснпвна щкпла, јер су опј прпвели мнпгп гпдина.
Другарствп представља срећу и мпћ. Када имате са
неким да ппделите свпје лепе и ружне тренутке, псећате се
мпћнп и испуоенп. Вепма ми је тещкп дпк пищем п пвпј теми,
јер ми све усппмене праве један хапс у глави. Не мпгу да
замислим нпћ упши првпг септембра. Од тада креће један
нпви перипд у нащим живптима и све ће се прпменити. Осам
гпдина је заиста дпвпљнп да уппзнате свпје пдељеое. У мпм
пдељеоу је билп и препирки, свађа, али и пних вепма лепих и
емптивних тренутака. Сада знам да смп кап једна ппрпдица.
Вище их не ппсматрам кап ушенике, негп кап мпје најближе.
Знам оихпв ппглед на свет и оихпва размищљаоа. Ми смп
сада на решима врлп јаки и оима ппказујемп да нисмп тужни,
али ћемп када дпђе матура схватити да смп се преварили.
Нарпд каже да је све щтп је лепп краткп и да свему дпђе
крај, али љубав и усппмене ппбеђују све!
Видпсава Маринкпвић 8/4

Мала матура
Кажу да је мала матура ппсебна, слатка, лепа и да не
мпже да се ппреди са матурпм из средое щкпле. Чини ми
се да су у праву, јер ми је тещкп да ппищем и дпшарам све
крпз щта тренутнп прплазимп.
Еуфприја је ппшела. Дилеме щта пбући. Шминка.
Фризура. Ципеле. Сви мисле да је дешацима најлакще да се
спреме, али пни су ти кпји мпрају скупити храбрпст и ппзвати
девпјшицу на матуру. Све је предивнп, ппсебнп псећај када
знащ да пдрастащ – да си на раскрсници и да мпращ
пдабрати свпј пут. Матура није самп прпслава збпг заврщетка
пснпвне щкпле – славищ нпви ппшетак и и испраћащ све
дпживљаје сакупљене у пвих псам гпдина. Опращтащ се пд
другара с кпјима си се свађап, плакап, смејап, дпживеп
мнпгп тпга. Ппмисап на крај у нама буди разлишита псећаоа.
Радујещ се нпвим ппзнанствима, нпвпј средини, али ипак са
спбпм на тај пут нпсищ псам дугих гпдина: прву свађу, прву
симпатију, све пне лепе и ружне мпменте.
Мала матура је пред нащим вратима. Те вешери пбући
ћещ хаљину, щтиклице, имаћещ прелепу кпсу и щминку, у
руци цвет. За другу руку држаћещ пратипца и кренути у неки
нпви свет – свет у кпјем вище нема гледаоа крпз прсте...
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ШКОЛСКИ
ВРЕМЕПЛОВ

Ђпрђе Балащевић је у свпјим стихпвима пдавнп пписап прпмене кпје
нас пкружују и прате целпг живпта:
Свакп време има свпју бпју,
малп фарби а времена разна,
нагађати кад је бпље билп
тп су самп преклапаоа празна.
Од чпвека дп чпвека,
и пд века па дп века,
ппнештп се и прпмени,
не баш мнпгп, благп мени...
Крпз нащу щкплу прпщле су мнпге генерације – тп је пнп щтп је шини
ппсебнпм и бпгатпм. Хпдници јпщ увек памте пдјеке брпјних гласпва,
щкплске клупе сведпше п ђашким нестащлуцима, а наставници нпсталгишнп
препришавају разне згпде и незгпде. О пвпј теми писала нам је Ана
Сићпвић, из свпје перспективе и из угла свпје ппрпдице:

Некад и сад
Некад и сад. Две тпликп разлишите, а такп блиске реши. Некад и сад
се смеоују генерацијама, пренпсе на пптпмке. Некада је билп другашије.
Мпји рпдитељи су дпста старији пд мене, ипак сам ја најмлађе дете, и затп
се оихпвп време када су се щкплпвали вепма разликује пд мпг. Честп су
ми пришали свакакве дпгпдпвщтине из оихпвпг детиоства. Ипак, нећу се
враћати тпликп уназад, јер ми је задатак да пищем п времену мпјих
сестара. Имам их три, све су старије, и да, пд истих рпдитеља, ппщтп нам
тп питаое шестп ппстављају. Верпватнп затп щтп је сада непбишнп имати
дпста деце, за разлику пд не такп давне прпщлпсти. У свему се угледам на
оих три, једнпг дана бих желела да будем кап пне. Честп се нащалим са
целпм ппрпдицпм и кажем да сам јединп ја из савременпг дпба, јер су сви
пни рпђени прпщлпг миленијума. Весна је најстарија и најпдгпвпрнија

међу нама, дпк је Јелена две гпдине млађа пд ое. Заједнп су ищле у щкплу
и шувале једна другу, такп да сам оихпва искуства сппјила у пвпм тексту.
Весна: Нисмп имали ни мпбилне телефпне када сам ја била у
пснпвнпј щкпли, ни друщтвене мреже. Све се рещавалп путем фикснпг
телефпна. Када хпћещ са неким да пришащ нещтп малп ппверљивије, пнда
вушещ пнај фиксни телефпн са каблпм крпз спбе, па се некп и саплете на
оега. Акп те некп зпве да се дпгпварате нещтп, дпгпварате се прекп
фиксних телефпна: ,,Дпбар дан, мпгу ли дпбити тпг и тпг?“ Па пнда:
,,Извините, тај није кпд куће.“ А данас фиксни вище нама ни не звпни.
Вище времена смп прпвпдили наппљу пд данащоих генерација. Чак смп и
у седмпм и у псмпм разреду играли пдбпјку, дружили се... У ствари,
виђали смп се мнпгп вище, а ређе смп се шули. Кад смп се налазили, сви су
дплазили на време, никад никп није каснип, јер ниси мпгап да јавищ да
каснищ. Прпстп мпращ да дпђещ у тп дпгпвпренп време.
Јелена: Кад сам била седми разред, ппшела сам да излазим. Тада
нисмп имали мпбилне телефпне, тп јест ппшели су да се кпристе, али,
наравнп, тп је бип луксуз. Рпдитељи нису имали какп да нас зпву. Прпстп
не мпгу да замислим какп изгледа тп време. Зналп се када дплазимп кући.
Имала сам дпзвпљен излазак дп 22, па дп 22.10, па дп 22.30. И кад видим
да је 22.20, имам 10 минута да дпђем, а треба ми 20 минута дп куће, тп је
тршаое. Тршим, тршим кући самп да бих стигла, а мама ме шека на вратима.
Управп збпг тпга щтп нисмп имали телефпне, па, какп се тп каже
пппуларнп, „мували“ смп се какп смп се сналазили. Ја сам ппзајмила
телефпн пд старије сестре какп бих ппслала ппруку дешку кпји ми се
свиђап. Тад су биле у мпди пне ппруке кпје се римују, пне глупе, љубавне
ппруке. Такп смп ппшели кпнверзацију. Једнпм је у щкпли прпфеспрка
францускпг видела мпг дешка и мене, а игрпм слушаја тата је оу ппзнавап.
Плащила сам се да ли ће пна оему икада нещтп такп рећи,
прпкпментарисати да ме је видела, па сам пд тпга стрепела свакпг дана
када дплазим кући.
Катарина је треће дете у нащпј ппрпдици и рпђена је псам гпдина
ппсле Јелене. Најближа ми је пп гпдинама и затп сам верпватнп највище
времена вплела да прпвпдим са опм кап мала.

Катарина: Штп се тише мпг детиоства, играла сам фудбал и свакпг
дана смп ищли наппље да играмп жмурке. Такпђе смп се играли и рата, а
неке дрвене прешаге су нам биле пущке. Увек сам се вище дружила са
дешацима негп са девпјшицама. Нисам мнпгп вплела да се играм луткама.
Нисмп кпристили ни фиксни, ни мпбилне телефпне, негп смп сви били ту
из краја. Зналп се да ујутру идемп у щкплу, а кад се вратимп малп ушимп, а
затим пдмах наппље. Сви су тп ппщтпвали. Првпг дешка сам имала у
седмпм разреду и рекла сам мами да идем да се видим са дешкпм. Она ми
је рекла да сам јпщ мала за тп, али ја сам свакакп имала дешка и та
назпвивеза је трајала шак 10 дана. Када смп заврщили пснпвну щкплу, тпг
лета ппсле матуре смп се свакпг дана пкупљали на пппуларним кпцкама и
на трибинама. Билп је ту вище генерација. Имала сам рпк дп када да се
вратим кући и пн се ппщтпвап, кпликп је билп мпгуће. Тп летп ћу заувек
памтити, јер смп се на један леп нашин растали и наставили даље у средоу
щкплу. И данас се сашувала та наща фантастишна шетвпрка, кпју смп
шинили: Ђпрђе, Раденкпвић, Милица и ја. Нас две смп увек седеле у трећпј
клупи дп прпзпра, а оих двпјица у клупи испред нас и увек смп терали
щегу, да такп кажем, на шасу. Најупешатљивије ми је тп щтп смп и дп сада
пстали такп дпбри пријатељи.
Ана: Најлепще пд свега ми је тп щтп смп такп брпјна ппрпдица и щтп
увек имам кпга да питам за савет. Мпји рпдитељи шестп кап изгпвпр щтп
дпста брину за мене навпде тп да је у оихпвп време билп мнпгп
безбедније. Мпгуће је да јесте, али не бих се слпжила, јер се сада на мнпгп
бржи нашин мпже сазнати акп нещтп није у реду. Верујем да ће нащим
пптпмцима бити шуднп пвп време пнпликп кпликп је мени шуднп и странп
све пвп щтп су ми сестре испришале, иакп је тп билп пре самп десетак
гпдина. Ппнекад ппжелим да се вратим у тп дпба када сам се тек рпдила и
да ппкущам да живим такп. А пнда схватим да је све релативнп, јер ппстпје
мнпга племена и мнпги људи кпји сада живе пнакп какп су живели мпји
рпдитељи или шак кап оихпви рпдитељи, такп да се некад и сад увек
преплићу, а шак и у истп време ппстпје и некад и сад.
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Заврщетак пснпвне щкпле се приближип, птварају нам се мнпге нпве
мпгућнпсти и брпјни избпри су пред нама. У такп важнпм тренутку за све
нас, мислим да је битнп да знамп кп смп и пдакле дплазимп. Железник је
бип нащ крај пткад знамп за себе и увек ће бити деп нащих живпта. На
први ппглед делује кап пбишнп бепградскп насеље, али свакп местп у
свпјпј истприји шува неку ппсебну пришу и ми ћемп се пптрудити да вам је у
пвпм тексту испришамп.
Железник је насеље у граду Бепграду, на ппщтини Чукарица. Пп
ппдацима из 2002, Железник је имап 20.851 станпвника. Налази се у
централнпм делу ппщтине Чукарица, на пкп 12 килпметара југпзападнп пд
центра Бепграда. Крпз оега прптишу Железнишка река и Читашки пптпк.

Стари век
Насеље Железник је једнп пд најстаријих у пкплини Бепграда.
Најстарија људска насепбина кпја се налазила у атару данащоег
Железника мпже се датпвати у 2. или 3. век нпве ере, ппщтп је приликпм
изградое фабрике „Ивп Лпла Рибар“ на лпкалитету Калеми прпнађен
римски саркпфаг. Натпис са саркпфага на латинскпм језику сведпши п
бправку старих Римљана на прпстпру данащоег Железника. Сам сппменик
је из II века нпве ере и пднпси се на римскпг легипнара, касније римскпг
цара Клаудије II Гптскпг, кап и на оегпву жене Луцилу кпја је била
стаципнирана у ппмпћнпм пдреду легије. Археплпзи сматрају да се у
Железнику налазила римскп утврђеое где се вадилп сребрп и железп.
Ппдатак п тппипницама, кап и сам разлпг за име Железник, налази
се у делу Аустријанца Феликса Каница „Србија – земља и станпвнищтвп пд
римскпг дпба дп краја XIX века“. Каниц је написап да самп име Железника,
места кпје лежи нещтп западније (пд Авале), и пстаци тампщоих великих
тппипница указују на некадащоу прпизвпдоу железа. У нарпднпм
предаоу ппстпји јпщ једна теприја п преради железа, пп кпјпј је руда
вађена у Сремшици, на лпкалитету Прпвалија, а у Железнику је тппљена.
Средои век
Истприја Железника у перипду пд 3. дп 15. века се за сада мпже
самп генералнп рекпнструисати уз истприју Бепграда. Иакп је први писани
ппмен п селу тек из 1528. гпдине, на пснпву материјалних пстатака,
тпппнима и прпнађенпг старпг нпвца, мпже се рећи да је у атару данащоег
села ппстпјала насепбина пд 13. века, кпју су наизменишнп насељавали
Мађари и Срби. Железник се ппсле пада Србије ппд псманску власт 1459.
гпдине налазип на сампј граници између угарскпг Бепграда и турскпг
Жрнпва на Авали, практишнп на нишијпј земљи, све дп 1521. гпдине када је
Сулејман I псвпјип Бепград. У катастарским ппписима Бепграда и пкплине
из 1528. гпдине налази се и селп Сухи Железник, предак данащоег
Железника. Сухи Железник је заузимап прпстпр пд Чукарице, прекп
Макища, дп Остружнице и гранишип се са ливадпм Макищ на пбали реке
Саве, а са друге стране су била села Дреоска и Дпоа Остружница, дпк је

самп селп билп верпватнп на узвищенијем месту уз данащоу улицу Ива
Лпле Рибара.
У пппису из 1560. гпдине налази се јпщ један знашајни ппдатак у вези
са истпријпм Железника. Тп је сведпшанствп п ппстпјаоу некадащоег
манастира Превелика, кпји се први пут ппмиое у пвпм пппису. Ппузданп
се мпже рећи да је манастир саграђен у перипду између 1536. и 1560.
гпдине и да је најверпватније ппрущен тпкпм Великпг бешкпг рата 1683 –
1699 гпдине.

Нпви век
У перипду аустријске владавине (1717-1739) ппет се у писаним
дпкументима ппмиое селп Железник. Најзнашајнији ппдатак налазимп у
извещтају егзарха Максима Раткпвића из 1733. гпдине, у кпм се ппмиое
селп Железник и црква кпја је саграђена гпдину дана раније.
Из Турскп-аустријскпг рата (1788-1791) пстала је запамћена битка у
кпјпј је пдред „фрајкпра“ ппд впђствпм капетана Радиша Петрпвића и
Влајка Стпјкпвића (најверпватније жаркпвашкпг кнеза) разбип Турке кпд
Кушук-Хусеинпве впденице, у близини Железника, где су Срби ппсекли 40
турских глава.
Организатпри и впђе Првпг српскпг устанка у Железнику били су
браћа Арсеније и Ђпрђе Милпванпвић Гузпоа, кпји су у тп време били
међу шувенијим људима у пкплини Бепграда. Ђпрђе је ушествпвап у свим
припремама за устанак, на Остружнишкпј скупщтини 1804. гпдине и на
прегпвприма са дахијама кпд аустријскпг генерала Женеја. Највећи
ппказатељ кпликп је ппвереоа Карађпрђе имап у оега јесте оегпвп
именпваое за надзпрника града бепградскпг. У служби је пстап да 21.
септембра 1813. гпдине. Тпкпм бправка у Бепграду, пзидап је на Дпрћплу
једну лепу шесму, кпја се звала Гузпоина шесма. Ђпрђе Милпванпвић је
ппгинуп 1817. гпдине на Руднику (сматра се да је ликвидиран пп налпгу
кнеза Милпща).
У сампм Железнику и оегпвпј пкплини у прве две гпдине устанка
билп је мнпгп сукпба, а у марту 1804. гпдине дахија Мула Јусуф је тпкпм

једпг испада из Бепграда ппгубип щестпрп мещтана. Следеће гпдине
крчалија Алија Гущанац је спалип селп, дпк се једна пд већих битака, у
кпјима су ушествпвали и тадащои устаници из Железника, пдиграла кпд
Белих Впда 1806. гпдине.
Устаници из Железника и Остружнице су такпђе узели ушещће у
Другпм српскпм устанку и пкупљали су се у впјсци капетана Никпле
Станкпвића из Остружнице, а лпгпр им се налазип у неппсреднпј близини
Железника. Задатак им је бип да пазе на кретаое Турака из Бепграда и на
Обренпвац. Устаници из Железника и Остружнице ушествпвали су у
пслпбађаоу Палежа (Обренпвца) заједнп са устаницима кнеза Милпща и
Јпвице Милутинпвића.

Железник у Србији
Административнпм ппделпм, Железник је у Милпщевпј Србији пстап
у саставу Бепградске нахије и Ппсавске кнежине све дп 1830. гпдине.
Сретеоским уставпм из 1835. гпдине и нпвпм административнпм
ппделпм, Железник је припап Ппсавскпм срезу, а нпвпм ппделпм из 1856.
гпдине припап је срезу Врашарскпм. Кап веће селп у срезу, Железник је
имап свпју ппщтину пд 1839/40. гпдине, изузев у два наврата крајем 19.
века, када је пдлукпм министра унутращоих ппслпва укинута Железнишка
ппщтина и фпрмирана јединствена Жаркпвашка, састављена пд три села:
Жаркпвп, Железник и Кнежевац.
Мещтани Железника су такпђе били ушесници Српскп-турскпг рата.
Нищ и Враое су пслпбпдили бпрци из Шумадијскпг кпрпуса у кпјем је билп
и дпста впјника из Железника и пкплних места, ппд кпмандпм генерала
Јпвана Белимаркпвића.
Селп Железник далп је 214 жртава у Балканским ратпвима и Првпм
светскпм рату. У перипду пд пктпбра 1915. дп 1918. гпдине Железник је
бип ппд аустријскпм пкупацијпм, а приликпм првпг упада Аустријанаца у
Железник у нпвембру 1914. гпдине у зарпбљенищтвп је пдведенп скпрп
све мущкп щтп се затеклп у селу. Од оих 124 самп се тридесетак вратилп
кућама. Највище их је билп интерниранп у лпгпр Нежидер, а нещтп маое у

Недмеђер и јпщ неке лпгпре у Аустрији и Немашкпј. Свим ппгинулим
бпрцима и жртвама рата, 1919. гпдине ппдигнут је сппменик у ппрти
железнишке цркве Светпг краља Стефана Дешанскпг.

Железник је пп други пут бип пкупиран 1941. гпдине пд стране
фащистишке Немашке. Окупација је трајала дп пслпбпђеоа у пктпбру 1944.
гпдине, кпје су дпнеле партизанске јединице и Црвена армија. У пвпм рату
Железник је дап 53 жртве из редпва НОБ-а, 17 из Равнпгпрскпг ппкрета,
једнпг у впјсци Краљевине Југпславије, дпк су 4 мещтана стрељана накпн
заврщетка рата.
У рату у бивщпј Југпславији 1991-1995. гпдине кпји је впдип на
прпстпру бивще СФРЈ и за време ваздущних удара НАТО снага на СР
Југпславију 1999. ппгинулп је псмпрп станпвника.

Данашоица
Данас је Железник мпдернп, урбанп градскп насеље кпје
непрекиднп напредује у свакпм смислу. О тпме сведпше и званишне
статистике, нпр. брпј станпвника пп гпдинама:
1900 — 1.562; 1921 — 1.987; 1961 — 10.727; 1971 — 16.912;

1981 ‒19.731; 2002 — 20.851

Ипак, шиоеница је да су оегпв најлепщи и најважнији деп дпбри
људи: гпстпљубиви, срдашни и увек спремни да ппмпгну. Затп се лакп
мпже десити да, када истински уппзнате Железник, пставите свпје срце у
оему. А ми, псмаци, сигурнп ћемп га увек нпсити у нащим срцима.
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КРАЈ... И
НОВИ
ПОЧЕТАК...

Осмаци,
Желимп вам да пснпвну щкплу напустите ведри и распплпжени, са
псмехпм на лицу.

За крај,мпжда кап смернице на путевима кпји се пред вама птварају,
дарујемп вам неке пд најлепщих живптних ппрука великпг песника
детиоства Мирпслава Антића:

1.
Никад немпј да се враћаш
акп стварнп у свет крећеш.

Немпј да ми нештп петљаш.
Немпј да ми хпћеш-нећеш.

Опаснп је кап муоа,
ппаснп је кап метак,
кад у теби вечнп куоа
и шуоа се твпј ппчетак.

Свуд се стаје.
Свуд се мпже.
Самп не у исте кпже.

2.
Не гужвај се, не саплићи
п сппствени реп
и траг.

Шта ти значи старп сунце?
Старе стазе?
Стари праг?

Тп је пнп за чим мпже
да се пати.

Тп је пнп чему мпжеш
срце дати.

Ал' акп се икад вратиш,
мпраш знати:
ту ћеш стати.

И пстати.

3.
Очима се у свет трчи.
Главпм кппа млакп вече.
Од реке се чпвек учи
ка мприма да пптече.
Од звезде се чпвек учи
да запара небп сјајем.
И пд друма: да се мучи
и вијуга за бескрајем.

Опаснп је кап змија,
ппаснп је кап метак,
кад у теби вечнп клија
и ћарлија твпј ппчетак.

Нек ти челп зпре пре.

Ти за кпрен ниси ствпрен.
Цеп ти је свет птвпрен.

4.
Па дај, буди таквп чудп
штп не уме ништа малп,
већ кад кренеш – крени лудп,
устрепталп,
радпзналп.

Кп зна куд ћеш?
Кп зна заштп?
Кп зна шта те тамп чека?

Све су жеље увек беље
кад намигну издалека.

Па акп се и ппзлатиш,
ил' све тешкп,
скупп платиш,
увек иди самп напред.

Никад немпј да се вратиш.

