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Драги наши читапци, 

Великп нам је задпвпљствп да вам представимп нпвп издаое шкплскпг 

часпписа Наша реч, кпјим ћемп пбележити крај пве 2017/2018. шкплске 

гпдине. Трудили смп се да наш часппис буде испуоен разнпврсним и 

занимљивим прилпзима, па верујемп да ће свакп у оему прпнаћи неки 

свпј чарпбни кутак.  Малп ћемп се прпшетати Србијпм, приближити вам 

различите сппртпве, ппкушати да вас насмејемп и вратимп Сунце у ваше 

живпте, пдведемп вас у царствп коига и уппзнамп вас са нашим 

наставницима. 

Ппсебне ппздраве шаљу вам вредни и креативни чланпви наше 

нпвинарске редакције: 

- Лазар Дамоанпвић 6/4 

- Катарина Ћирић 6/4 

- Јпвана Пелевић 6/4 

- Ана Лукић 6/4 

- Михаела Париппвић 4/2 

- Јпван Ђакпвић 6/4 

- Огоен Гаврилпвић 6/4 

- Стефан Вучић 6/4 

- Никпла Ћирић 6/4 

- Милица Исајлпвић 8/2 

- Ана Сићпвић 8/2 

- Кристина Јанкпвић 6/4 

- Наташа Кпп 6/4 

- Маркп Ружичић 6/4 

 

Уживајте у текстпвима кпје смп припремили за вас – дп септембра, 

када се ппнпвп видимп!   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...у Тршић, на 

Републичкп 

такмичеое из 

српскпг језика и  

језичке културе 

Впдимп вас... 



 

 

Трщић је насељенп местп, удаљенп девет килпметара југпистпшнп пд 

Лпзнице, у Машванскпм пкругу, на надмпрскпј висини пд 233 метра. Није 

великп (пп пппису из 2011. гпдине у оему је живелп 1.154 станпвника), али 

је свима у Србији ппзнатп кап местп рпђеоа Вука Стефанпвића Карачића, 

кпји је свпјим радпм пбележип српску коижевнпст, језик и културу.  

Какп би се на прави нашин сашувала усппмена на Вука и оегпв рад, у 

Трщићу је ппдигнут етнпграфски парк са сппмен-кућпм. На месту где је 

била ппрпдишна кућа Вука Карачића, 1933. гпдине ппдигнута је двпделна 

брвнара, кпја је увек пуна ппсетилаца из целе Србије, пре свега 

щкплараца. Ппвпдпм стпгпдищоице пд Вукпве смрти (1964. гпдине) у 

Трщићу је ппдигнут амфитеатар са ппзпрницпм кпји пдгпвара пптребама 

прганизпваоа Вукпвпг сабпра, а 1987. Трщић дпбија целпвит изглед кап 

културнп-истпријска сппменишка целина. 

 Однедавнп, у Трщићу је заживеп и сепски туризам претвараоем 

ппрпдишних кућа у атрактивне пбјекте намеоене за смещтај гпстију, кпји 

мпгу уживати у културним садржајима, али и дивнпј прирпди и пбјектима 

нарпдне архитектуре. 

Трщић јесте гепграфски малп српскп местп, али је културнп и 

истпријски вепма знашајнп. Укпликп га ппсетити, сигурнп ћете уживати и са 

спбпм ппнети незабправне утиске. 

Маркп Ружишић 6/4 

Евп какп смп ми видели Трщић крпз пбјектив фптп-апарата: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На Републишкпм такмишеоу из српскпг језика и језишке културе у 

Трщићу ушествпвала је ушеница наще щкпле Ана Сићпвић 8/2. Ана је 

дпстпјнп репрезентпвала нащу щкплу на пвпј великпј смптри и ппжелела је 

да свпје утиске из Трщића ппдели са вама:  

Двадесет щестпг маја ищла сам на свпје првп Републишкп 

такмишеое из српскпг језика. Жеља ми је пдувек била да ппсетим 

Трщић, рпднп местп Вука Стефанпвића Карачића. Ппщла сам стппама 

свпје сестре и у 11 шаспва села да радим тест. Задаци, пшекиванп, нису 

били лаки. Ја сам ппнпсна на свпј успех и задпвпљна пним щтп сам 

ппстигла. Накпн тпга следип је пбилазак Вукпве куће и музеја. Кућа 

верпдпстпјнп приказује некадащои живпт. Ошарана сам прирпдпм и 

уским стазицама пп щуми. Надам се да ће ми се у наредним гпдинама 

ппнпвп пружити прилика да ппсетим Трщић. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Кажу да су у нарпдним ппслпвицама сашуване највеће живптне 

мудрпсти и филпзпфије. Ова латинска ппслпвица је пдувек била актуелна, 

јер прганизпвани сппрт свпје кпрене има јпщ у антишким временима (прве 

плимпијске игре праганизпване су јпщу 8. веку пре нпве ере у Гимназијуму 

у Гршкпј), а данас је уз ппдрщку медији ппдигнут на јпщ вищи нивп. 

Бављеое сппртпм пружа нам прилику да се психишки и физишки правилнп 

развијемп; ппмаже нам да наушимп да кпмуницирамп, да функципнищемп 

у тиму, да се радујемп ппбедама и извлашиме ппуке из ппраза, да 

ппщтујемп прптивнике и шаснп се бпримп за свпје местп на сппртскпм 

терену... Ппсветивщи се сппрту на прави нашин, временпм стишемп 

вещтине и сппспбнпсти кпје ће нам бити неппхпдне у живпту, усвајамп 

праве мпралне вреднпсти и израстамп у дпбре људе.  

 Сваки сппрт је занимљив и леп на свпј нашин, па треба пдабрати 

пнај кпји нам највище пдгпвара. Нащи ушеници су ппкущали да вам 

приближе неке пд оих пписујући свпја искуства и дајући вам преппруку 

какп да летп кпје је пред нама претвприте у врхунскп сппртскп уживаое... 

 АТЛЕТИКА 

Атлетика је вепма пппуларна и вепма важна сппртска дисциплина – 

не зпву је узалуд краљицпм сппртпва! Она дпнпси мнпгп дпбрих 

ствари, а неке пд оих су развпј тела, здрав живпт и дпбра кпндиција. 

Овај сппрт захтева велику снагу и ппсвећенпст, јер тренинзи нису 

лаки. Најппзнатији атлетишари у Србији су пни кпји су тренутнп и 

најуспещнији: Ивана Шпанпвић (скпк у даљ), Емир Бекрић (400 м с 

преппнама), Михаил Дудащ (десетпбпј), Асмир Кплащинац (бацаое 

кугле). Када ппшнете да тренирате, мпрате бити вепма ппрезни, јер 

акп не пазите лакп мпже дпћи дп ппвреда. Ја сам за атлетику ппшела 

да се интересујем 2015. гпдине; сппртски струшоаци сматрају да је 

најбпље  да се са тренинзима ппшне у ранијем узрасту (7–14 гпдина), 

јер атлетика развија мптприку кпд деце. Тренери улажу велики труд 

какп би вас ушинили щтп бпљим и успещнијим атлетишарима.  

Атлетика је пд 1896. гпдине укљушена у редпвни прпграм 

плимпијских игара; врлп је интересантна и разнпврсна, јер пбухвата 

тркашке, бацашке и скакашке дисциплине. Ипак, већина људи када 

ппмене атлетику мисли бащ на тршаое. Трке се трше на терену пд 400 



 

 

м, а упбишајене депнице су 100 м, 200 м и 400 м, дпк се 60 м трши 

самп у двпрани; трке се трше на терену пд 400 м и сваки такмишар 

има свпју стазу. 

Акп желите да тренирате атлетику знајте да за тп треба мнпгп впље и 

храбрпсти, али се труд на крају увек исплати – затп вам је тпплп 

преппрушујем! 

Катарина Ћирић 6/4 

 

 

 

 ФУДБАЛ 

Сваки сппрт је пп нешему специфишан, али пп мищљеоу људи у свету 

најпмиљенији је фудбал. Фудбал је игра у кпјпј је пптребна прпцена, 

срећа и, најважније, жеља. Он се игра на два гпла, на терену дужине 

20 метара, са пп десет играша на пбе стране и једанаестим гплманпм. 

Чпвек кпји суди п правилима игре и пази да све на терену прпђе какп 

треба зпве се судија. Фудбал се игра нпгама (никакп рукама, псим 

акп нисте гплман), а циљ је да се ппстигне щтп вище гплпва. Тп је пре 

свега тимска игра, щтп знаши да нису битни ппјединци већ је у првпм 

плану цела екипа.  

Ппсебна занимљивпст у вези са фудбалпм су гпстпваоа. Сада се ви 

питате защтп? Па затп щтп на тај нашин пбилазите разне делпве ваще 

земље и света. 

Фудбалска прганизација је вепма слпжена. Наравнп, најбитнији су 

играши, али ту су и тренери, меначери, разни клубпви. Тренер вам 

гпвпри какп да се ппнащате на терену, саветује вас какп да играте у 

складу са ващим знаоем, ппмаже вам да  ппстанете јпщ бпљи играш. 

Меначер впди рашуна п ващем бучету, ващем угпвпру у клубу и 

интереспваоу других клубпва за вас. Када су у питаоу клубпви, 

укпликп се прпфесипналнп бавите фудбалпм верпватнп ћете их 

шестп меоати. Људи мисле да фудбалери меоају клубпве самп збпг 

нпвца, али истина је малп другашија – щтп су у бпљем клубу услпви 

су бпљи, лакще је играти фудбал и брже се напредује јер играте са 

најбпљим играшима. 

У фудбалу ппстпје разне лиге, а оихпви називи зависе пд државе у 

кпјпј се налазите. Најппзнатије и најгледаније су енглеска лига 



 

 

(ппзнатија кап Премијер лига), щпанска лига (Примера) и 

италијанска лига (Калшп). Ппстпје и нека малп елитнија такмишеоа 

пппут Лиге щампипна и Лиге Еврппе; дп оих је малп теже дпћи, јер 

је пптребнп да будете међу најбпљим екипама у свпјим 

наципналним лигама (српскпј, щкптскпј, хпландскпј...) – самп пни 

кпји су на врху табеле мпгу прпћи дп еврппских такмишеоа.  

Тренутни рекпрдер пп брпју псвпјених титула у Лиги щампипна је 

щпански клуб Реал Мадрид (кпји је и пвпгпдищои ппбедник, щтп је 

оихпва тринаеста титула), а у Лиги Еврппе тп је такпђе щпански клуб 

Севиља. 

Овп су самп украткп пснпвне ствари и занимљивпсти п фудбалу. 

Фудбал је кап живпт – акп се не трудите и не фпкусирате на пнп щтп 

радите никада неће бити дпбрих резултата. 

Стефан Вушић 6/4  

 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ФУДБАЛУ 

Светскп првенствп у фудбалу је све ближе – ппшиое 14. јуна, щтп 

знаши да није псталп јпщ мнпгп времена. Кап да су праганизатпри из 

ФИФЕ нас питали кпји би нам датум највище пдгпварап, јер бащ тада 

се заврщава щкплска гпдина, па ћемп без сметои и щкплских 

пбавеза мпћи да уживамп у фудбалским мешевима. Наравнп, и вама 

преппрушујемп да истп тп ушините – тп је турнир кпји гледа цеп свет и 

титула на Светскпм првенству је највреднија пд свих. У пвпм перипду 

све нас ппмалп ухвати еуфприја и жеља да будемп деп пве велике 

сппртске манифестације – купују се и лепе у албуме слишице 

пмиљених екипа и фудбалера, прате се без даха најнпвије 

фудбалске вести, ищшекују кпнашни спискпви играша и припремне 

утакмице, издвајају фавприти...  

Мислим да је Русија правп местп за прганизацију Светскпг првенства 

из вище разлпга: мнпгпбрпјни туристи мпћи ће да уживају у 

лепптама пве велике земље; има велике и лепе стадипне, кпји ће 

сигурнп бити испуоени дп ппследоег места. 

Кпнашнп ће и наща фудбалска репрезентација ушествпвати на 

Светскпм првенству, а тај тренутак смп нестрпљивп шекали. Овп је 

прилика да нащи репрезентативци дају све пд себе; биће у групи са 

Бразилпм, Швајцарскпм и Кпстарикпм. Селектпр наще 



 

 

репрезентације је Младен Крстајић, а нпви капитен Александар 

Кпларпв. На првенству ће бити некпликп фавприта: Бразил, 

Аргентина, Шпанија, Немашка; мпрамп признати да наща 

репрезентација није међу оима. Ипак, велики је успех и тп щтп се 

наща репрезентација пласирала међу најбпље светске наципналне 

тимпве, јер неким великим фавпритима тп није успелп, нпр. Италији. 

Истпријат Светских фудбалских првенстава је вепма занимљив, а 

мени је ппсебнп интересантнп првп првенствп кпје је пдржанп у 

Уругвају 1930. гпдине. На тпм щампипнату наща репрезентација 

пстварила је свпј најбпљи пласман дпщавщи дп пплуфинала, а 2010. 

п тпме је снимљен пдлишан филм Монтевидео, бог те видео! 

Занимљивп је да тада Србија није била међу фавпритима и била је са 

Бразилпм у групи, бащ кап щтп ће бити и у Русији. Кп зна, мпжда ће 

се истприја ппнпвити – гледајте Светскп првенствп у Русији и 

сазнаћете! 

Никпла Ћирић 6/4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Живптиоскп 

царствп 

 

 



 

 

Живптиое и, пре свега, кућни љубимци су велики и знашајан деп 

нащих живпта. Прпвпдећи време са оима, ушимп да ппщтујемп и ценимп 

живи свет пкп себе. Психплпзи кажу да пдрастаое деце у друщтву 

живптиоа мпже да им дпнесе мнпгп кпристи. Дпк се забављају са свпјим 

љубимцима и брину п оима, малищани развијају здрав пднпс према 

живптиоскпм свету, кап и важне пспбине пппут хуманпсти, племенитпсти, 

пдгпвпрнпсти. Деца никада не забправљају свпје пријатеље из 

живптиоскпг света и увек радп пришају п оима. Једну пд таквих дивних 

приша са вама је ппжелела да ппдели ушеница Михаела Париппвић 4/2: 

Чини ми се да већина нас има некпг кућнпг љубимца, билп да је тп 

машка, пас или зец. Мислим да мпрамп вплети и ппщтпвати 

живптиое, бащ кап и прирпду кпја нас пкружује.  

Ја ћу вас у пвпм саставу уппзнати са свпјим кућним љубимцима, а 

тп су два зеца. Они нису агресвни, мирни су и преслатки. Имају тек 

месец дана и зпву се Кпкп и Маза – Кпкп је мущкп, а Маза женскп. 

Редпвнп их храним купуспм и травпм. Тпкпм дана вплим да се играм са 

оима, јер су живахни и бескрајнп забавни. Један мпј зец је црне бпје, а 

други брапн. Дпбила сам их недавнп, 8. маја 2018, кап рпђендански 

ппклпн. Знам и када је оихпв рпђендан – рпдили су се 6. априла 2018.  

Ппмалп впле да се грицкају, али ја ћу их вплети дп краја живпта. Имају 

мекане и пуфнасте пбразе и црне пши. Вепма су псетљиви и сигурна сам 

да мпгу да предпсете када су у ппаснпсти. 

Сматрам да су кућни љубимци највеће бпгатствп, јер пни ће нам 

увек бити најбпљи и највернији пријатељи! 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмех је најбпљи 

лек! 



 

 

Пита тата Перицу: 

- Перице, кпга више вплиш: маму или тату? 

- Обпје. 

- Дпбрп. А да мама пде у Париз, а ја у Америку,                  

где би ти птишап? 

- У Париз, јер је тп супер град. 

- Дпбрп. А да мама пде у Америку, а ја у Париз, 

где би ти птишап? 

- У Америку. 

- Заштп? 

- Затп штп сам у Паризу већ бип. 

 

Какп се зпве Бранкп Кпцкица дпк спава? 

  Легп кпцкица! 

 

 

 

- Тата, да ли је мастилп скупп? 

- Није, сине, штп питаш? 

- Па прпсулп ми се пп тепиху у дневнпј спби и мама се страшнп 

изнервирала. 

 

                  

Играли мрави и слпнпви фудбал. Ппштп је закаснип, један мрав 

задихан улете на 

терен и упита судију: 

- Кпји су мпји?!                                                   

 

Прилпг припремили наши смехплпвци: 

Јпван Ђакпвић 6/4 

Огоен Гаврилпвић 6/4 

 



 

 

Кпначнп нам је стиглп прплеће! Жељнп смп га ишчекивали и сада 

свакпдневнп мпжемп да се радујемп оегпвпм најлепшем веснику – 

Сунцу !  Онп нам дпнпси дпбрп распплпжеое, али нас и инспирише и 

надахоује. 

Евп шта су п тпме написали ученици наше шкпле... 

СУНЦЕ НА ОБОДУ  ГРАДА 
 

 

 

 Једна  стара  индијска прича каже да кад небп плаче, Сунце 

се крије иза балдахина, а пнда се ппд оим прптеже дуга кап веза између 

светпва. Дуга нас ппдсећа на савршенствп, пблаци на пнп штп дпђе и 

прпђе у живпти, а Сунце на буђеое живпта.  

И свакпг дана та искра живпта изађе изнад бепградских 

пблакпдера. И свакпг дана живпт ппчиое ппнпвп. Ппстпји нештп у 

рађаоу нпвпг дана. Најлепше је свитаое. Први милујући зраци Сунца 

греју нам пчи и срце и маме псмех на лицу. 

Иакп је тај излазак мнпгп лепши на планини, пучини мпра или у 

шуми, ја га вплим и у свпм граду. 

Сунчеви зраци се пдбијају п стакла мирисних пекара, људи се буде 

и журе на ппсап, а неки уживају уз врућу кафу на терасама... баш 

градски! И кад јесен није кишна, септембарскп Сунце је у свпм пунпм 

сјају. Капљице впдене ппраним улицама сијају, а ппжутели и ппали 

листпви са дрвећа бацају се у загрљај златних зрака светлпсти. 

А кад Сунце залази, најлепше залази у септембру. Баш тада ивице 

града се разливају на црвенпм хпризпнту. На западнпј страни града, 

Сунце пдлази на ппчинак, дајући нам све свпје бпје. 

И такп, кап штп је реченп у индијскпј причи, Сунце је укралп пд 

дуге самп тпплпту, смејући се жутп и црвенп. 

А сутра ће бепградски пблакпдери ппнпвп дпживети рађаое и 

умираое Сунца, ппет у једнпм дану, ппет у истим бпјама... 

Милица Исајлпвић 8/2 



 

 

  

 (Ппследои зрак светлпсти) 

Ппсветип сам себе теби 

и не би билп мене да ни тебе не би. 

 

                                                     Били смп клинци. 

Питала си ме једне вечери заштп Сунце тпне 

пстављајући мрак за спбпм, и ја, 

гледајући бпју твпјих пчију, небески плаву, 

рекап сам ти: „Сунце не мпже вечитп бити са тпбпм“. 

Самп си се насмејала. Нисам бип у праву. 

 

Били смп млади. 

Пплупијана с првим зракпм Сунца си рекла: „Заштп ппстпји дан? 

Фали ми вечити мрак и сан. Билп би нам лакше, не би ударалп у главу.“ 

Самп сам се насмејап. Ниси била у праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Били смп зрели. 

Са дететпм у наручју си причала п зубатпм Сунцу, седећи, 

и ја, гледајући оене пбразе кпји ппстају све већи, 

ништа ти не рекпх, већ се запитах заштп у свпјим 

малим, нежним рукама не милујеш мпје дете. 

Ппкправап сам се тишини, дппуштајући јпј 

да влада мнпме, дпнпсећи мнпгп штете. 

 

Али заштп, једина мпја, никада ме ниси упитала 

заштп је Сунце на небу такп краткп? 

Заштп тпк живпта путује дпк се не спута п какву 

препреку и нестане брже нп шта је ппчеп свпј пут? 

Затп штп ниси знала, те хладне зимске нпћи, 

дпк си дете скривала ппд свпг капута скут, 

када је мрак ранп дпшап и кад си оему у руке пала, 

и дпк ти је хладнпћа нагризала кпсти, 

да ће твпј дух птићи заједнп са ппследоим зракпм светлпсти. 

Ана Сићпвић 8/2 

 

 

 

 

 



 

 

Сванулп је јпш једнп јутрп. Кп се први прпбудип? Па, Сунце! Сунце 

је првп изашлп и прпбудилп се пре свих нас. Онп нам је далп знак да се и 

ми прпбудимп и заппчнемп нпви дан. 

 Неки дани нам прптекну пдличнп, а неку јакп лпше. Тада смп 

незадпвпљни и ппнеки пут гпвпримп себи да не желимп да живимп. 

Онда схватимп да су те наше бриге мале. Кад сване јутрп и кад 

ппгледамп у Сунце, треба да будемп радпсни штп је пнп изашлп и 

пбасјалп наш град. Кад га ппгледамп, видимп наду, љубав, светлпст. 

 Ујутру, кад заппчнемп нпви дан, не треба да се нервирамп и 

размишљамп негативнп већ да будемп срећни и пустимп дан да 

прптекне најлепше штп мпже. Акп нас некп евентуалнп изнервира, 

пдмах треба да замислимп Сунце какп пбасјава град и да будемп срећни 

штп је пнп извпр живпта и штп без оега нема светлпсти. Да нема 

светлпсти, бип би мрак и не бисмп видели сву пву прирпду и леппту пкп 

нас. Зими, кад је хладнп, Сунце једва видимп. Онп се наљутилп на нас 

штп не мислимп ппзитивнп, па је птишлп на другу страну планете Земље 

да је греје и пбасјава. Тада је у некпм другпм граду тпплп и сунчанп, а 

сигурнп се и тада тамп некп нервира. 

 Да се Сунце не би наљутилп на људе, пдмах им викнимп сви у глас, 

да нас чују: „Хвала ти, Сунце, штп си ту, штп си нам извпр живпта и штп 

нам дајеш мнпгп наде!“ 

Кристина Јанкпвић 6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прпнашла сам ппхабану коигу са странама ппжутелим пд старпсти 

и, заинтереспвана за пнп штп пише у опј, ппчела сам да читам: 

 „Пре мнпгп гпдина, живела сам у великпм двпрцу у мпћнпм 

краљевству. Мпја ппрпдица је била бпгата и имућна, али смп живели у 

страху пд пстатка света. Мнпги људи су хтели да нас искпристе, али су 

мнпги хтели и да нас се птарасе. А какп и не би? Гпдинама уназад, наша 

ппрпдица је била на лпшем гласу. Отац мпг прадеде је бип сурпв владар, 

кпји није имап нималп милпсти за нарпд кпји живи у оегпвпм 

краљевству, а без кпг би прппап. Они би дане прпвпдили на ппљу, а нпћи 

у прпнулим, хладним кућицама, гладни и жедни, дпк је пн хранип свпј 

егп и пдмарап се на трпну, у свпјпј палати пд злата. Мпжда нисмп 

директнп ппвезани са златпм кпје је украп, убиствима кпје је ппчинип и 

нарпдпм кпји је мучип, али једна ствар је сигурна: скинути љагу са имена 

ппрпдице Пристиус неће бити лакп.“ 

 Застала сам са читаоем и псећала сам кап да ми је некп прпбп 

стпмак ужареним парчетпм метала. „Јеси ли у реду, изгледаш кап да си 

видела духа?“ Марина је нестрпљивп чекала мпј пдгпвпр. „Дпбрп сам, 

самп ме малп бпли стпмак.“ Лагала сам јер нисам хтела да је бринем. 

Осим тпга, нисам ни знала шта се управп десилп. Марина је мпрала да 

иде, јер је са ппрпдицпм ишла на пут, али ја нисам мпгла да чекам да се 

врати, мпрала сам да сазнам штп више п тпј девпјци чија ппрпдица нпси 

име наше ппрпдице. Такп сам наредних некпликп дана прпвела 

ишчитавајући оен дневник. И даље се не сећам да сам ту коигу раније 

видела на нашем тавану и баш збпг тпга сам хтела да пткријем шта се у 

опј крије. Штп сам више читала, све више ме је занимала, али пнда ми је 

један деп текста ппсебнп привукап пажоу: 

 „Да бих се ппмирила са чиоеницпм да мпјих рпдитеља више нема 

и да бих делимичнп мирнп легла да спавам, сваке вечери сам пдлазила 

на Сунчанп брдп, на истп местп где се сада уместп нашег раскпшнпг 

двпрца налазе самп темељи пнпга штп је мпја ппрпдица стварала 

векпвима уназад; ту сам гледала залазак Сунца. Осећала сам се сппкпјнп 

и безбрижнп, скпрп да сам мпгла да псетим оихпвп присуствп, управп 

ту, где сам се рпдила, расла и била примпрана да пдрастем пре 

времена.“ 



 

 

Кад сам чула да је оихпва ппрпдица живела на Сунчанпм брду, 

срце је ппчелп да ми куца кап лудп. Сетила сам се једине лекције из 

истприје кпју сам икада запамтила, а у опј је писалп да је местп где ја 

живим, Персапитејис, некада билп Сунчанп брдп. Тп значи да је пна 

некада живела пвде! Не мпгу да ппишем псећаое кпје ме је тада 

пбузелп. Била је тп мешавина среће, узбуђеоа и жалпсти, јер нисам 

дпбила прилику да је уппзнам. Имала сам псећај кап да смп иста пспба. 

Када сам наставила да читам, ппјављивала су се мнпга имена кпја су ми 

звучала превише ппзнатп. Тп су била имена мпг пца, мајке, ппкпјне баке 

и деде и других рпђака. Више нисам знала шта да радим, тп сазнаое је 

билп кап кпја је прелила чашу! Мпрала сам да дпбијем неке пдгпвпре на 

питаоа кпја ми нису дала мира: кп су пни, заштп псећам тплику 

ппвезанпст са оима и заштп сваки пут када чујем име члана мпје 

ппрпдице пнп пдзваоа у мпјпј глави дпк се не ппјави лик пспбе кпја је 

пписана у дневнику. Ппкушала сам да целу пву ствар са мистерипзним 

дневникпм са тавана и пптенцијалним путпваоем крпз време или шта 

гпд да је пва збрка сачувам за себе и неке детаље да ппделим са 

Маринпм, али накпн две недеље истраживаоа и апсплутнп никаквих 

инфпрмација, пдлучила сам да питам пне кпји најверпватније знају п 

чему је реч – мпје рпдитеље. 

 Сачекала сам прави тренутак, када су срећни и пдмпрни, тј. када 

сам кпначнп дпбила пцену вишу пд двпјке, и тада сам рекла: 

„Мама, тата, Марина и ја смп на тавану пре пкп месец и пп дана 

нашле нечији дневник. Ппчеле смп да читамп из радпзналпсти, али 

ппсле, када сам наставила да читам сама, сазнала сам да је девпјка кпја 

је написала дневник члан ппрпдице кпја нпси истп презиме кап и ми. 

Али ни тп није најлуђа ствар! Наставила сам да читам и сазнала да се 

дпста имена ппклапа са именима из наше ппрпдице и да је тада живела 

на месту где ми живимп!“ Они су ме саслушали, и накпн тпга су 

рекли:„Нашла си га?! Ми га тражимп већ гпдинама! Та девпјка и оена 

ппрпдица су наши преци, а оен дневник су једнпм приликпм нашли 

радници кад се градип пвај град, кпји је у дпба када је пна живела бип 

краљевствп, а кпји се временпм претвприп у пгрпман град кпји је сада 

наш дпм. Наши преци се никад нису селили, такп да је наша ппрпдица 



 

 

пвде већ векпвима. Углавнпм, када су га прпнашли, пднели су га у музеј 

и тамп је требалп да пстане, али управник музеја нам је кришпм дап оен 

дневник, јер је мислип да пн припада нама. Наравнп, ппдигла се велика 

гужва пкп чиоенице да тпг дневника нема, али смп се ми и управник 

правили невешти, такп да су се сви временпм смирили. Али драгп нам је 

штп си га нашла, јер смп га негде затурили и нисмп мпгли да га нађемп. “ 

Била сам пресрећна и ппнпсна штп су ми рекли кп су мпји преци. Сад 

када сам знала кп је пна, мпгла сам да наставим са читаоем мирне 

главе: 

 „Прпшли су месеци пд када сам ппследои пут писала у дневнику, 

али ствари нису биле такп лаке пд смрти мпјих рпдитеља. Ппштп мпјих 

рпдитеља нема, а замак је срушен, ппслуга и витезпви су птишли. Ја сам 

ппстала мета, незаштићена, слаба. Живим у малпм ппдруму једне 

кпвачнице, али ћу ускпрп мпрати да идем. Немам пара, а газда ме неће 

пустити да живим пвде акп му не платим.“ 

 И раније ми је билп тешкп да читам какп су је мучили самп збпг 

оенпг презимена, а кампли сада када знам да је пна била деп наше 

ппрпдице. Ипак, нисам разумела мнпгп тпга, на пример – да ли је успела 

да прпслави ппрпдицу Пристиус и да ли је успела да нађе нпви дпм. 

 Била сам вепма узнемирена када сам читала ппследои деп текста. 

Иакп су стране пре пвпг дела недпстајале, ипак сам мпгла да сазнам пнп 

штп ме је занималп:„Нашла сам срећу. Удата сам, имам двпје предивне 

деце, кпји више нису деца. Нећу ппживети јпш дугп, дпктпри кажу да 

имам јпш некпликп дана живпта, нп не жалим. Живела сам лепп упркпс 

грешкама прадединпг пца. Тешкп хпдам, али сам изразила жељу да пп 

ппследои пут видим залазак Сунца на Сунчанпм брду, такп да су ми ту 

жељу испунили и тиме ми ппмпгли. Не мпгу речима да ппишем шта сам 

тада псетила, бип је тп један пд најлепших тренутака кпје сам икада 

прпживела. Такп да пвпм приликпм кажем: Дпвиђеоа!“ 

 

 

 



 

 

Сва сам се најежила дпк сам читала тај ппследои деп и пбузела ме 

је нека туга.  Билп ми је неверпватнп да једна коига садржи тпликп 

ствари п кпјима раније нисам ни размишљала. Сада ппсматрам крпз 

прпзпр свпје спбе какп Сунце сија на ивици града и ја гледам у истп небп, 

у истп Сунце у кпје су некада гледали и мпји преци. 

Наташа Кпп 6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛИМО ВАМ ДА И ВИ 

ПРОНАЂЕТЕ СВОЈУ СУНЧАНУ 

ПРИЧУ! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уппзнајте 

наще 

наставнике! 



 

 

Бпјан Ћурувија 

У пвпм брпју щкплскпг шаспписа пдлушили смп да вам представимп 

прпфеспра физишке културе Бпјана Ћурувију, кпји је и разредни старещина 

пдељеоу 6/4. Уз прпфеспра Бпјана завплели смп сппрт и прихватили 

физишку активнпст кап саставни деп нащих щкплских дана, щтп данас и 

није такп шест слушај. Евп щта је нам је све пткрип разгпварајући са нащим 

нпвинаркама... 

 Наша реч: Шта су преднпсти ппсла наставника, а щта мане? 

 Преднпсти ппсла наставника су дружеое са децпм, враћаое у 

младпст, а мана је везиваое за децу кпја временпм пдлазе. Наставник 

мпра вплети свпј ппсап и ппсветити се пнпме щтп ради, јер ппсап у 

щкпли нпси велику пдгпвпрнпст. 

 Наша реч: Шта вплите у раду са децпм? 

 Вплим оихпву знатижељу за усвајаоем нешег нпвпг, нпр. нашин 

кпмуникације, усвајаое нпвих мптпришких сппспбнпсти. Са оима никад 

није дпсаднп и сваки дан је нпви изазпв. Вплим када приметим да се 

деца накпн некпг времена меоају набпље, јер оихпв напредак мпжемп 

ппмалп сматрати и свпјим успехпм. Најважније је да из щкпле изађу 

кап дпбри људи и тп нам је свима заједнишки циљ. 

 Наша реч: Какп сте се ппределили за ппсап наставника у пснпвнпј 

щкпли? 

 Мпј првпбитни план бип је да студирам грађевину, али ипак сам 

се нащап на ДИФ-у јер сам тренирап кпщарку и завплеп сппрт. Никада 

се нисам ппкајап збпг таквпг избпра, јер и данас уживам у свпм ппслу. 

 Наша реч: Да ли је тещкп бити разредни старещина? 

 У мпм пдељеоу није тещкп бити разредни старещина, јер су сва 

деца дпбра. Лепп кпмуницирамп и пкп свега мпжемп да се дпгпвпримп, 

а разреднпм старещини тп мнпгп плакщава ппсап. 

 

 



 

 

Наша реч: Реците нам нещтп п важнпсти физишке активнпсти. 

Сматрате ли да су деца данас дпвпљнп физишки активна? Какп савремени 

живпт и седеое за рашунарпм утише на оих? 

 Оснпвна ствар је пшуваое здраве функције шпвекпвпг прганизма, 

какп у физишкпм и здравственпм такп и у психишкпм и менталнпм 

смислу. У данащое време деца нису дпвпљнп активна. Ппјавпм 

таблета, кпмпјутера и савремених телефпна деца велики деп 

времена прпвпде седећи, услед шега дплази дп прпблема са кишмпм, 

гпјазнпщћу и кпнцентрацијпм. Дугп седеое за рашунарпм и маоак 

сппртских активнпсти узрпкују слабпст мускулатуре. Кпд деце дплази 

дп диспрпппрције између трупа, кпји је ппрастап, и мускулатуре, кпја 

је слаба. Деца немају свест п тпме да треба да се исправе када хпдају 

или седе. Најшещћи дефпрмитети кпји се јављају су кифпза или 

кривљеое кишме, „пбла леђа“ и скплипза, пднпснп увртаое кишменпг 

стуба и увртаое у страну. 

 

Наша реч: Кпји Вам је сппрт бип пмиљени у детиоству, а кпји данас 

највище пратите? 

 Када сам бип млађи, први сппрт кпји сам ппшеп да тренирам бип 

је фудбал – мпји другари су тада играли фудбал, па сам с оима птищап 

на први тренинг. Касније сам се заинтереспвап за кпщарку, кпју и данас 



 

 

највище пратим јер је један пд најдинамишнијих сппртпва и захтева 

пунп размищљаоа у тпку саме игре.  

 Наша реч: У ппследое време атлетика је све пппуларнија кпд нас и 

мнпги је називају „базишним” сппртпм. Да ли бисте мпгли да нам пбјасните 

щта тп знаши и да ли мислите да је тп ташнп? 

 Атлетика је један пд најстаријих пблика сппртских такмишеоа, 

јер пптише јпщ из дпба старе Гршке. Она заиста спада у тзв. базишне 

сппртпве, щтп знаши да је база (пснпва) за бављеое другим 

сппртпвима. Атлетским вежбама се ппстиже снага, брзина, скпшнпст 

и пкретнпст, а те сппспбнпсти су пснпва за бављеое билп кпјим 

другим сппртпм. 

 Наша реч: Пп Ващем мищљеоу, кпји су најбпљи сппртпви за 

правилан  физишки и психишки развпј детета? 

 Најбпљи сппртпви за дпбар развпј детета су гимнастика, 

пливаое и атлетика. Они, кап група базишних сппртпва, ппзитивнп 

утишу на психишке и физишке сппспбнпсти и децу на прави нашин увпде у 

сппртски живпт. Свакпм бих преппрушип неки пд базишних сппртпва, 

али пптребнп је пре свега прпценити индивидуалне сппспбнпсти и 

интереспваоа детета, па на пснпву оих преппрушити најприкладнији 

сппрт. 

 Наша реч: Мпжете ли за крај пбјаснити защтп је за децу кприснп да 

се баве сппртпм? 

 Сппрт ће их препбликпвати у здраве, свесне и пдгпвпрне 

лишнпсти. Тимски рад тпкпм бављеоа сппртпм пмпгућава деци да 

индивидуалне квалитете ппдреде тиму, да псете припаднпст групи, 

стекну сампппуздаое и науше да правилнп кпмуницирају. А када једнпм 

уђу у свет сппрта, сигуран сам да никада неће ппжелети да га 

напусте. 

Интервју припремиле: 

Ана Лукић 6/4 

Јпвана Пелевић 6/4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У магишнпм 

царству 

реши... 

(щкплска 

библиптека /фптп-

реппртажа) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фптп-реппртажу припремили: 

Катарина Ћирић 6/4 

Лазар Дамоанпвић 6/4 

Захваљујемп се на сарадои и гпстппримству нащпј библиптекарки 

Рпксанди Игоатпвић! 

 

 


