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Драги наши читапци, 

Представљамп вам нпвп издаое шкплскпг часпписа Наша реч. Овај брпј 

ппсветили смп Дану шкпле кпји ће бити свечанп пбележен 24. нпвембра. 

Пптрудили смп се да вам прикажемп Оснпвну шкплу „Стефан Дечански“ 

из разних перспектива и да вам пмпгућимп да је видите нашим пчима: 

крпз пзбиљне истпријске и савремене прилпге, али и крпз псмехе, 

музику, бпје, стихпве, ведрину, јер све тп чини наше шкплске дане 

ппсебним.  

Овај часппис је пре свега  делп вредних чланпва нпвинарске секције и 

свих ученика наше шкпле кпји су свпјим радпвима дппринели да наша 

шкплска прича буде јпш лепша и садржајнија.  

 Ппсебну захвалнпст дугујемп кплегама, увек спремним  да ппмпгну и 

учествују у нашем раду, а тп су: 

- Александра Елезпвић, прпфеспр музичке културе 

- Спфија Кпвачевић, верпучитељица правпславне верпнауке 

- Љиљана Шарац, прпфеспр српскпг језика 

- Габријела Вујић, прпфеспр ликпвне културе 

- Никпла Никачевић, прпфеспр ликпвне културе 

 

 

УЖИВАЈТЕ!!!   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Уппзнајте 

наще 

наставнике! 



 

 

Александра Елезпвић 

 Александра Елезпвић, прпфеспрка музишке културе, већ дугп ради у 

нащпј щкпли. Са опм се сусрећемп на шаспвима музишке културе, али и 

тпкпм прпба и наступа хпра кпји впди. Свпјпм струшнпщћу и ентузијазмпм 

дппринела је да наушимп да преппзнајемп квалитетну музику, завплимп је 

и уживамп у опј. Оен дппринпс у нащим щкплским данима је заиста 

велики, јер свима нам у живпту недпстаје ппмалп уметнпсти, па и 

пдабраних музишких садржаја. У пвпм интервјуу сазнаћете мнпгп нпвих и 

занимљивих ствари п нащпј прпфеспрки Елезпвић, а најавиће нам и 

велики музишки прпјекат кпји се припрема за предстпјећи Дан щкпле. 

Уживајте!  

 Наша реч: Ви сте наставник кпји иза себе има већ дпста генерација. 

Мпжете ли нам рећи кпликп дугп радите у щкпли и какви су Ващи утисци п 

опј? 

 У шкпли радим 29 гпдина. Извела сам мнпгп различитих 

генерација и тпкпм тпг времена прпменилп се дпста ствари. Кад сам 

ппчела да радим, технплпгија није била тпликп развијена, настава се 

више свпдила на креду и таблу. Данас је технплпгија вепма 

напредпвала и сматрам да тп треба искпристити – већ 12 гпдина 

мпја настава је мултимедијална, прилагпђавам се савременпм 

систему. 

 Наша реч: Какп, пп Ващем мищљеоу, треба да изгледа дпбар ђак, а 

какп дпбар наставник? 

 Те две ствари су ппвезане, ппвлаче једна другу. Укпликп се 

наставник труди да наставне садржаје штп више приближи деци, 

пнда ће и ђаци завплети и лакше савладати тај предмет. Дпказ да је 

тп прави приступ су мпје три бивше ученице, кпје су ми данас и 

кплегинице. Не пчекујем пд деце да на часпвима буду кап впјници. 

Најважнија је сарадоа – дпбар ђак треба да дпзвпли наставнику да 

предаје, а наставник мпра ппштпвати свпје ђаке. 

 Наша реч: Каквп пбразпваое је пптребнп да бисте предавали 

музишку културу у пснпвнпј щкпли? 



 

 

 Пптребнп је завршити факултет Музичке уметнпсти, билп кпји 

смер. Ја сам, кпнкретнп, завршила педагпшки смер, за наставника. 

 

 Наша реч: У нащпј щкпли већ дугп времена ппстпји хпр кпји Ви 

успещнп впдите. Да ли је тај ппсап тежак и кпликп се разликује пд редпвне 

наставе? 

 Впђеое хпра је вепма захтеван ппсап, мнпгп тежи и другачији пд 

редпвне наставе. Тешкп је све прганизпвати, јер  хпр чине ђаци пд 

петпг дп псмпг разреда. Пптребнп је мнпгп снаге и вежбаоа какп би се 

сви гласпви ујединили. Термини за прпбе су такпђе прпблем, а ђаке не 

бих мпгла да зпвем на прпбе субптпм  јер имају тренинге. 

 Наша реч: Да нисте наставница музишке културе, кпјим ппслпм бисте 

се бавили? 

 Била бих ИТ инжеоер. 

 Наша реч: Реците нам свпје мищљеое п данащоим музишким 

трендпвима и музишкпм укусу нпвих генерација. 

 У музици ппстпји самп квалитетна и неквалитетна музика – пна 

кпја ће бити памћена и пна кпја ће се забправити за некпликп месеци. 

Немам ништа прптив савремене музике, али има свуда и дпбре и лпше. 

Нисам један пд пних наставника кпји мисле да је самп класична музика 

дпбра. Реп је специфична врста уметнпсти – мпже се ппхвалити 

пдличним текстпвима, али представља рецитпваое уз музичку 

пратоу. 

 



 

 

 Наша реч: Кплика је важнпст музишке културе и музишкпг 

пбразпваоа ушеника у нащим гпдинама? 

 Пп мпм мишљеоу, велика. Мислим да није у дпвпљнпј мери 

преппзната пд стране шире заједнице и рпдитеља. У пснпвним 

шкплама се учи ппшти дпмен. Мпј циљ у пбразпваоу је да ђаци науче 

да разликују дпбру пд лпше музике. 

 

 Наша реч: Чули смп да се припрема химна наще щкпле. Какп теку 

припреме и кп све ушествује у ствараоу химне? 

 Припреме су ппчеле и пплакп напредујемп. Аутпр химне је Иван 

Никплић, рпдитељ наше ученице трећег разреда. Јпш увек се израђује 

матрица. 

 Наша реч: Защтп је важнп да наща щкпла кап једнп пд свпјих 

пбележја има и химну? 

 Ја сам кап дете ишла у шкплу кпја је имала свпју химну и, 

ппдстакнута тим лепим искуствпм, један сам пд иницијатпра да и 

шкпла у кпјпј радим дпбије свпју химну. Деца у шкпли прпведу псам 

гпдина и требалп би да им тп време пстане у леппм сећаоу, баш кап 

штп сам се ја лепп псећала дпк сам кап дете певала химну свпје шкпле. 

 Наша реч: Када мпжемп да пшекујемп да ће химна щкпле бити 

гптпва и да ћемп мпћи да је шујемп? 



 

 

Требалп би да све буде гптпвп дп Дана шкпле, али нас чека јпш 

дпста ппсла: треба снимити у студију, направити сппт кпји ће 

радити један пд бивших ђака наше шкпле кпји се тиме бави. 

 

Химна ПШ Стефан Дечански 

 

У јужним предграђу 

Главнпг града 

Ппстпји шкпла, великпг срца 

У кпју идем ја 

 

Између кућа 

Између зграда 

Свакпга дана, чује се граја 

Из нашег двпришта 

 

Ту псам гпдина 

Пунп ствари учимп 

Прве љубави 

Другарствп памтимп 

 

                                    Рефрен:      Руку ппдигни 

Јер сви смп ппнпсни 

У шкплу идемп ми 



 

 

Стефан Дечански 

 

Руку свпју ми дај 

За нашу шкплу, за наш крај 

Слпжнп певамп сви 

Стефан Дечански 

 

Наша реч: За крај, мпжете ли да нам дате свпју музишку преппруку за све 

шитапце нащег шаспписа. 

 Преппручујем им да слушају све пнп штп је складнп за увп и штп 

смирује. Јединп штп не бих преппручила су реп, хард рпк и хеви метал, 

јер је дпказанп да негативнп утичу на нервни систем, раздражују и 

изазивају агресију. 

Интервју припремиле: 

Кристина Јанкпвић 7/4 

Јпвана Пелевић 7/4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Псмех је најбпљи 

лек! 



 

 

 

 Шкпла је пре свега институција у кпјпј стичемп знаое, 

пбразујемп се и израстамп у дпбре људе. Ипак, није све у опј увек такп 

пзбиљнп и стрпгп, штп мпгу да пптврде сви кпји се с нпсталгијпм 

сећају шкплских дана. Шкплске клупе чувају и наше прве псмехе, 

учипнице ведар дух наших шкплских дана, а табле трагпве наших шала 

и забава. Јер каква би тп шкпла била да се у опј не чује весела ђачка 

граја и не виде оихпва насмејана лица?  Мпжемп да се ппхвалимп да у 

нашпј шкпли тпга има и више негп дпвпљнп, па смп пдлучили да деп 

свпјих ведрих и насмејаних дана ппделимп са вама 

 

Заштп је дигитрпн најбпљи ђачки пријатељ?  

Затп штп на оега увек мпжеш да рачунаш. 

 

 

 

Питап учитељ Перицу: 

- Објасни ми рад мптпра. 

- Мпгу ли свпјим речима? 

- Наравнп. 

- Брммммм, брммммм... 

 

На часу математике, наставник пита Перицу: 

- Кпликп је 6*5? 

- 31. 

- Јесте, али када ти дпдам 1 у дневник! 

 

 



 

 

Каже тата Перици пре ппласка у шкплу: 

- Акп данас дпбијеш јединицу из математике, не пбраћај ми се, кап 

да се не ппзнајемп. 

Касније тпг дана, пита тата Перицу: 

- Какп је билп у шкпли? 

- А кп сте Ви, гпсппдине? 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељица испитује Перицу пред таблпм: 

- Ппкажи нам на карти где је Америка. 

- Евп је! 

- Одличнп! Верице, кп је пткрип Америку? 

- Перица!  

 

 

 

 

Прилпг припремили: 

Огоен Гаврилпвић 7/4 

Јпван Ђакпвић 7/4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Истпријски 

кутак 
 

 



 

 

СТЕФАН ДЕЧАНСКИ 

 У средоем веку ппстпјалп је пунп знашајних српских владара, 

ппгптпвп из династије Немаоића. Један пд оих је и Стефан Дешански, шије 

име нпси наща щкпла. За оега смп први пут шули на шасу истприје у петпм 

разреду, а  следеће щкплске гпдине смп детаљнп ушили п Немаоићима и 

наще знаое п Стефану Дешанскпм знашајнп се прпщирилп. 

 Оегпвп пунп име билп је Стефан Урпщ Трећи Немаоић, а ппсебнп је 

занимљивп какп је тпм имену придпдатп и Дешански. Наиме, у складу са 

задужбинарскпм традицијпм свпје ппрпдице, бип је ктитпр Виспких 

Дешана, манастира кпји је и данас ппнпс српске културе, ппзнат и признат у 

целпм свету. 

 Живпт Стефана Дешанскпг бип је узбудљив и пун препкрета, бащ кап 

и време у кпјем је живип. Рпђен је 1276. гпдине. Бип је син српскпг краља 

Милутина и птац будућег српскпг цара Дущана. Пд младпсти је прплазип 

крпз мнпгпбрпјна искущеоа. Бип је наследник српскпг престпла, али је 

збпг пплитишких и државних пдлука свпг пца мпрап да прпведе кап талац 

некпликп гпдина на двпру татарскпг кана. Када се вратип у Србију, пженип 

се бугарскпм принцезпм Тепдпрпм и дпбип на управу Зету. У браку са 

Тепдпрпм дпбип је трпје деце: синпве Дущана и Дущица и ћерку Јелену. 

 

 Гпдине 1314. ппшиоу ппрпдишни несппразуми, кпји ће у великпј 

мери пдредити судбину Стефана Дешанскпг. Ппбунип се прптив пца (пп 



 

 

већини извпра на нагпвпр властеле), али је бпрбу изгубип и за казну је 

пслепљен и ппслат у Цариград. У Србију се вратп тек 1321. гпдине, накпн 

смрти пца Милутина, и заппшеп бпрбу за престп са пплубратпм 

Кпнстантиним. Истпришари истишу да је Стефан Дешански бип спреман да 

се са Кпнстантиним дпгпвпри и препусти му деп власти, али је накпн 

оегпвпг пдбијаоа бип принуђен да се за свпје наследствп избпри 

пружјем. У тпме је и успеп – из сукпба са Кпнстантинпм изащап је кап 

ппбедник, пбјавип је да му се вратип вид и крунисап се за краља 6. јануара 

1322. У тп време умрла му је прва супруга, па се пженип византијскпм 

принцезпм Маријпм Палеплпг – из брака са опм дпбиће сина 

Симепна/Синищу и кћер Тепдпру. 

Ни ппсле тещкп извпјеванпг права на српски престп и крунисаоа, 

Стефан Дешански није владап у миру. Време у кпјем је живеп захтевалп је 

пд оега да сталнп буде у приправнпсти и брани интересе Србије и српскпг 

нарпда. Уследили су сукпби са Дубрпвникпм, Бпснпм, Византијпм и 

Бугарскпм. Ппсебнп треба издвпјити битку кпд Велбужда 1330. гпдине, у 

кпјпј је српска впјска ппбедила бугарску – накпн тпга Србија је ппстала 

најмпћнија сила на Балканскпм пплупстрву. Ипак, уживаое у 

велишанственпј ппбеди није дугп пптрајала – Дущан, син Стефана 

Дешанскпг, на нагпвпр властеле ппдиже ппбуну прптив пца. Кап да се 

истприја ппнпвила, али пвпг пута са другашијим исхпдпм  - Стефан 

Дешански је тпкпм пве бпрби зарпбљен кпд Нерпдимља, а пптпм пребашен 

у Звешан у тамницу. Умрп у затпшенищтву 11. нпвембра 1331. гпдине.   

 Српска правпславна црква канпнизпвала је Стефана Дешанскпг кап 

Светпг Краља, збпг оегпвпг мушенищтва и благпвернпсти. Стефан Дешански 

није бип самп вещт впјскпвпђа и ппсвећен владар, већ ја свпјим делима 

задужип и српску културу (ппдизаое манастира Виспки Дешани), щтп је 

најбпље пписанп у делу Григприја Цамблака Житије Светпг Стефана 

Дечанскпг. 

Прилпг припремили: 

Стефан Вучић 7/4 

Маркп Ружичић 7/4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм Светпг 

Краља 

Стефана 

Дечанскпг у 

Железнику 

(фптп-реппртажа) 
 



 

 

          Храм Светпг Стефана Дешанскпг у Железнику ппдигнут је 1905. 

гпдине. Саградили су га Катарина и Михајлп Јпванпвић, тргпвци из 

Железника. Оихпва ппрпдишна слава била је Свети Стефан Дешански, па су 

цркву ппсветили свпм светитељу. Кап оени задужбинари (ктитпри), 

сахраоени су у крипти храма. 

Спфија Кпвашевић, верпушитељица правпславне верпнауке 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фптп-реппртажу припремиле: 

Тепдпра Никплић 7/2 

Тепдпра Праизпвић 7/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... МАНАСТИР 

ВИСПКИ ДЕЧАНИ 
 

 

 

ИСТРАЖИВАЛИ 

СМП ЗА ВАС... 



 

 

 

           Манастир Виспки Дешани представља прави бисер српске 

средопвекпвне културе из еппхе Немаоића. Задужбина је српскпг Светпг 

Краља Стефана Дешанскпг и оегпвпг сина цара Дущана, а тп нам је ппсебнп 

привуклп пажоу јер је Стефан Дешански и назив наще щкпле. Оегпве 

мпщти ппшивају пвде, щтп манастиру даје ппсебан знашај. Манастир је 

ппсвећен Христу Пантпкратпру и Вазнесеоу Гпсппдоем – Спаспвдану. 

Манастир припада Епархији ращкп-призренскпј. 

            Држава Србија преппзнала непрпцеоиви културну, уметнишку и 

истпријску вреднпст Виспких Дешана, збпг шега је пвај манастир 

представља неппкретнп културнп дпбрп кап сппменик културе пд 

изузетнпг знашаја.   

 

Гепграфски пплпжај манастира Виспки Дешани је изузетан. Налази се 

на Кпспву и Метпхији, у једнпј удплини ппред решице Дешанске Бистрице 

југпзападнп пд Пећи, исппд планинскпг масива Прпклетије. 



 

 

 

          Григприје Цамблак, српски средопвекпвни коижевник и игуман 

манастира Виспки Дешани, у делу Житије Светпг Стефана Дечанскпг 

написаним између 1402. и 1406. гпдине, пписап је защтп је Стефан 

Дешански пдабрап бащ пвп местп за изградоу свпје задужбине: „А сам, 

ппставивши шатпре, ту пребиваше дивећи се краснпме месту, јер лежи 

на највишим местима, сачишћенп сваким дрвећем, мнпгпгранатим и 

мнпгпплпдним, а уједнп равнп и травнп, а пдасвуд теку најслађе впде. Ту 

извиру велики извпри и напаја га бистра река, чија впда пре укуса даје 

великп руменилп лицу, а ппсле укуса великп дпбрп раствпреое телу, 

такп да се никп не мпже наситити насладе впде. Са западне стране 

затварају га највише гпре и оихпве стрмине, и птуда је тамп здрав 

ваздух. Са истпчне стране пвпме се приуппдпбљава великп ппље, 

навпдоаванп истпм рекпм. Таквп је дакле местп часнп и дпстахвалнп за 

ппдизаое манастира. ”  

          Данас се леппта прирпде у пкплини манастира најбпље мпже видети  

на снимцима из ваздуха. 

 



 

 

 Изградоа цркве Христа Пантпкратпра заппшета је ктитпрствпм 

Стефана Дешанскпг 1327. гпдине. Накпн смрти Стефана Дешанскпг, оегпвп 

делп је наставип цар Дущан и пкпншап је градоу манастира 1335. 

Манастир је успеп да ппстане у тещким услпвима и пребрпди све бурне 

истпријске дпгађаје на нащим прпстприма, пставщи да сведпши п истприји 

и култури нащег нарпда. 

Псликаваое манастира заврщенп је знатнп касније – ппследое 

фреске заврщене су пкп 1348. гпдине. Управп леппта и уметнишка вреднпст 

фресака у Виспким Дешанима истакнуте су кап главни разлпг щтп је пвај 

српски средопвекпвни манастир 2004. стављен ппд защтиту УНЕСКА 

(специјална прганизација Уједиоених нација за пбразпваое, науку и 

културу). У пбразлпжеоу пве светски ппщтпване прганизације наведенп је 

да су фреске Виспких Дешана један пд највреднијих примера тзв. 

ренесансе Палеплпга у византијскпм сликарству и драгпцен запис п 

живпту у 14. веку. Такп се манастир Виспки Дешани нащап на светскпј 

мапи културних дпбара, где му је свакакп и местп.  

 

Прилпг припремили: 

  Огоен Гаврилпвић 7/4 

                    Јпван Ђакпвић 7/4  
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У недељу 28. пктпбра, у ппрти цркве Светпг Стефана Дешанскпг у 

Железнику, пригпднпм свешанпщћу пбележенп је 100 гпдина пд 

пслпбпђеоа Железника у Првпм светскпм рату. Ушенице наще щкпле 

Натаща Кпп 7/4, Кристина Јанкпвић 7/4 и Анђела Петрпвски 8/4 биле су 

знашајан деп пве манифестације. Наиме, пне су ппказале свпју креативнпст 

и таленат написавщи литерарне радпве п Првпм светскпм рату – на тај 

нашин ушествпвале су на кпнкурсу кпји је ппвпдпм пвпг знашајнпг јубилеја 

расписап Савез пптпмака ратника Србије ратпва 1912 – 1920 (ппдружница 

Железник). Квалитет радпва нащих ушеница преппзнат је и признат, щтп је 

пптврђенп наградама кпје су им дпдељене. Оихпви радпви биће 

пбјављени и на званишнпм сајту Републишке прганизације савеза пптпмака. 

 

 



 

 

Натаща, Кристина и Анђела су  свпјим радпвима свим шитапцима 

ппслале универзалне ппруке љубави, хуманпсти и тплеранције, не 

забправљајући прпщлпст и верујући у лепщу и светлију будућнпст. Сигурни 

смп да је таква будућнпст заиста пред оима и да су у нащпј щкпли 

направиле тек свпје прве знашајне коижевне кпраке. Уживајте шитајући 

оихпве радпве, дп неке нпве лепе коижевне вести из наще щкпле! 

Први светски рат 

 Дпк дивпви Антанте и Централних сила пптпаљују ватру 1914. 

гпдине, пбишан нарпд даје свпје живпте за живпте других. Ту ппшиое 

приша Албрехта и Немаое, впјника кпји су бранили свпје ппрпдице 

најбпље щтп су мпгли. Албрехт, Немац, беще шпвек седе кпсе, кпји је 

живеп у скрпмнпј, али леппј кућици у Берлину заједнп са свпјим 

петпгпдищоим синпм Ервинпм. Оегпва жена умрла је на ппрпђају, а пн је 

пстап да се брине п детету. Други впјник, Немаоа, живеп је у једнакп 

скрпмнпј, симпатишнпј кући у Ници, у Францускпј. Живеп је са рпдитељима 

и млађпм сестрпм Милицпм, кпја је недавнп напунила десет гпдина. Имап 

је деветнаест гпдина, али је бип вепма незреп у ппређеоу са свпјим 

врщоацима. Оегпв птац Мпмшилп бип је Србин и један пд впјника у 

Балканским ратпвима, где је ппстап инвалид, накпн шега  се са ппрпдицпм 

преселип у Француску. Бип је пшајан щтп не мпже у рат да брани свпј нпви 

дпм. Дпк су ратни авипни летели изнад оихпвих глава, пбпјица су знали 

где ће се Немаоа упутити и ппдједнакп крили стрепоу иза веселих реши, 

пригущених вестима п рату кпји се приближава.  

 Албрехт, иакп блед, пщтрих црта лица и светлих, прпзирних пшију, 

бип је ппщтен шпвек нежне дуще и благих реши. Вплеп је да се изгуби у 

сппственим мислима и да пусти руку да сама ниже реши у дневнику кпји је 

впдип. Честп је тугу пптискивап смехпм, а свпм дешашићу пружап самп 

љубав, јер је знап куда га пут впди у будућнпсти. Затп би пп хартији низап 

разне бриге и страхпве, јер би их у супрптнпм урезап Ервину у сећаое. 

Такп једна страна из оегпвпг дневника гласи:  

„Драги Дневнише сапутнише, 

Лпще ми је, стварнп ми је лпще. За три дана напущтам дпм и све щтп имам 

и пдлазим да браним свпју дпмпвину. Није ме брига ни за кућу, ни за пут, 



 

 

самп ме бпли щтп пстављам Ервина за спбпм. Биће пн у реду без мене, 

биће с оегпвпм бакпм Хедвигпм, али ја нећу бити дпбрп без оега. Какп пд 

мене пшекују да напустим јединп щтп ми је псталп у живпту, пнп щтп вплим 

највище на свету, без шега не мпгу да живим? Преживећу ја и Французе и 

Британце, не дам се ја такп лакп, али какп сина да пставим, па јпщ такп 

малпг? Лпще ми је, и биће ми лпще све дпк се не вратим, акп се вратим.” 

 И такп се пбпјица упутище правп у ппаснпст, у рат. Пун Берлин, а 

пуна и Ница забринутих шланпва ппрпдице. Мащу и плашу за свпјим 

херпјима, кпји једнакп пшајавају. Мала деца збуоенп гледају и рпне сузе, 

оихпве мајке их теще гпвпрећи: „Пн иде на пут на некп време, вратиће се 

ускпрп, пбећавам.” Али какп мпгу да пбећају кад и саме знају да није 

сигурнп? Мнпги су већ спремни да их вище неће ни видети. У тпм тренутку 

није билп неппзнатих људи. Сви су делили исту лажну наду, пшај и јецаје 

кпји су пдзваоали улицама. И такп кренуще. 

 У впзу су се мпгли шути самп кратки, тещки уздисаји кпји су стварали 

сумпрну, прпгаоајућу атмпсферу. Пдједнпм, Албрехт прекину тищину и 

незграпнп извади свпју свеску из чепа, ппрезнп пищући: 

 „Драги Дневнише сапутнише,    

Дпщап је дан збпг кпга нисам спавап. Тај прпклети рат унищтип нам је 

живпт, и тп не самп нама већ и свима псталима: Французима, Србима, 

Грцима, Американцима – свима. Ервина нисам мпгап да ппгледам у пши; 

нисам знап да ли ће тп бити ппследои пут да видим оегпвп малп, пкруглп 

лице. Пптпунп ме је пбузеп страх.” 

 Немаоа, иакп дпвпљнп стар, није ташнп схватап щта се дещава. Све 

се десилп вепма брзп. Дпк је седеп у впзу, пред пшима су му се јављала 

лица оегпвих рпдитеља и Милице кпја је све време грлила маму рукама 

мпкрим пд суза. Тада је схватип. Тај детиоасти мпмак је мпрап да трши 

непријатељу у руке и да не гледа назад. Бип је у впзу пунпм неппзнатих 

људи, на путу ка немашкпј граници. Ухватила га је паника, па ппше гледати 

пп впзу не би ли се смирип. Видеп је светлп кпје је треперелп и бацалп 

застращујуће сенке на зидпве и впјнике кпји су се хватали за главе и гутали 

гпрке сузе. „Тп је тп, ја идем у рат”, ппмисли прислаоајући кплена уз груди 

и мумлајући себи у браду. 



 

 

 Гпдину дана касније, пбпјица су се навикли на нпви нашин живпта. 

Немаои је јединп плакщаое билп писмп кпје је једнпм месешнп слап 

свпјпј ппрпдици у Ницу. Бип је вепма интелигентан и ушен мпмак. Тп му је 

била прилика да им каже кпликп му недпстају и кпликп једва шека да се 

врати кући. Пбавезнп би свакп писмп наглас прпшитап свпм другу Гију да 

би се уверип да дпбрп звуши, а Ги би га пажљивп слущап. Сваки пут, 

Немаоа би званишнп ппшеп са „Мпја впљена ппрпдицп...” Вплеп је да 

пище, али пвпг пута је свака решеница била прпткана нпсталгијпм и 

страхпм пд смрти. 

 Билп је време. Немци су заппшели битку за Верден 21. фебруара 

1916. гпдине, а Французи су се ппсветили пдбрани Вердена. Такп, и 

Немаоа и Албрехт нащли су се у истпј бици, и пбпјица су се бприли за исту 

ствар. Самп су хтели да пдбране свпје впљене кпји су нестрпљивп шекали 

оихпв ппвратак. Немаоа је накпн битке пдведен у бплницу у Францускпј, а 

ппрпдици је ппслап писмп: 

„Мпја впљена ппрпдицп, 

Не мпгу да вам ппищем кпликп ми недпстајете. Тренутнп сам у бплници, 

али дпктпри кажу да ћу бити дпбрп. Мплим вас, не брините превище и 

пазите се. 

С љубављу, 

Ващ Немаоа”   

 Рекап им је щта је псећап, али не и щта је билп на бпјищту. Није им 

рекап кпликп је људи убип. Није им рекап кпликп оихпвих впјника је 

убијенп. Није им рекап да је убип бледпг шпвека пщтрих црта лица и 

светлих, прпзирних пшију, кпји је са спбпм нпсип слику дешака истих таквих 

пшију. Али пре свега, пни оему нису имали прилику да кажу кпликп га 

впле. Дпк је пдгпвпр на оегпвп писмп стигап, Немаоина бплнишка спба 

била је празна. Ппрпдица из Нице и петпгпдищои дешак Ервин шекали су 

свпје херпје, али их никада нису дпшекали. Албрехта је убип 

деветнаестпгпдищоак кпји је издахнуп у бплнишкпј спби и кпга су мпрали 

да сахране такп младпг.  



 

 

Мали Ервин изгубљенп је гледап слику свпга пца на грпбу пд 

мермера, а да је мпгап да шита  бип би пптресен уклесаним решима : 

„Једна пд жртава Великпг рата, кпга су убили људи уместп времена”. 

 Лакп је прптивнике видети кап звери, али мпрате упамтити: Нису 

впјници криви за ратпве, већ пни кпји их заппшну, а иза свакпг впјника 

ппстпји и ппрпдица кпја за оим тугује. 

Наташа Кпп 7/4 

Дечак у Великпм рату 

 Билп је тп давне 1914. гпдине. Тада сам имап самп десет гпдина. Тек 

је ппшеп летои распуст. Тих дана сам се играп с другарима на ливади. Били 

смп жељни авантура, вплели смп да се играмп рата, а нисмп ни слутили 

кпликп је тп стращнп и да ћемп тп дпживети. Тек смп у щкпли и пд 

рпдитеља ппшели да ушимп п живпту и свакп пд нас је живеп у мащти и 

снпвима – нисмп били спремни за дпгађаје кпји су нас шекали. 

 На Видпвдан, 28. јуна, прпбудила ме је приша рпдитеља. Птвприп 

сам прпзпр и видеп људе какп панише и щапућу п тпме да је неки Гаврилп 

Принцип у Сарајеву убип аустрпугарскпг престплпнаследника Франца 

Фердинанда. Прищап сам баки и питап је щта би тп требалп да знаши. 

Рекла је да не жели п тпме са мнпм да приша, да сам ја мали за тп. 

Пдједнпм, на врата су закуцале кпмщије – са оима је бип и мпј друг 

Бранкп. Слущали смп щта нащи рпдитељи пришају. Гпвприли су да је 

Аустрпугарска пптужила Србију за убиствп у Сарајеву и тражили су да 

оихпве судије истражују убиствп у Србији; акп Србија тп буде пдбила, 

Аустрпугарска ће јпј пбјавити рат. Пд тада сам свакпг дана бип забринут, 

нисам ни сам знап защтп кад су ми рпдитељи гпвприли да ће све бити у 

реду. Вика нарпда прпбудила ме је 28. јула, щтп је знашилп да је рат ппшеп. 

У мпјпј кући била је тищина. Стегап сам песнице и прищап тати. Питап  сам 



 

 

га са кпјим државама ратујемп. Пбјаснип ми је да ппстпје Силе антанте 

кпјима припадају Србија, Француска, Русија, Велика Британија, Румунија, 

Гршка и Црна Гпра и да се пни бпре прптив Централних сила, Немашке и 

Аустрпугарске.  

Прекп Дрине, Аустрпугарска је напала Србију и успели смп да се 

пдбранимп у Церскпј бици – непријатељи су се ппвукли. Битка је трајала 

пд 16. дп 19. августа 1914. Све тп време, Бранкп и ја смп бпдрили нащу 

впјску пд куће. Дпщап је децембар. Бака ми је рекла да се ппздравим са 

татпм. Пбећап ми је да ће се вратити. Никад нисам губип наду. Ппсле 

дужег времена, 15. децембра, птац је заиста дпщап и вратип ми псмех на 

лице, али са Бранкпм тп није бип слушај. У Кплубарскпј бици преживеп је 

мпј тата, али Бранкпв није. Тещип сам га гпвпрећи да се оегпв птац бприп 

дп краја и да треба да буде ппнпсан на оега. У тпј бици је српске впјска 

спрпвела прптивпфанзиву ппд кпмандпм Живпјина Мищића, прптив 

брпјније и бпље ппремљене аустрпугарске впјске. 

Ппшетак наредне гпдине није бип дпбар за мпг пријатеља, а ни за 

пстали српски нарпд. Бранкпва мајка је у јануару 1915. умрла пд 

епидемије тифуса. Пн је накпн тпга живеп кпд нас. Јакп је тещкп ппднпсип 

све щтп се дпгпдилп, јер је бип вепма везан за рпдитеље.  У јесен 1915. 

ппнпви смп нападнути. Чуп сам мајку какп каже да мпрамп Бранкп, пна и 

ја да кренемп са стрицем и нащпм впјскпм ка Нищу. Питап сам щта ће бити 

са бакпм, јер је била инвалид – дпбип сам пдгпвпр да ће пна пстати да 

шува кућу.  

Стигли смп у Нищ. Ни сам не знам какп сам издржап тпликп хпдаоа. 

Сталнп сам брпјап кпраке какп би ми време брже прпщлп. Чуп сам и за 

свпју несрећу – мпј птац је ппгинуп бранећи Бепград, ппд кпмандпм 

мајпра Драгутина Гаврилпвића. Бпрба је трајала три дана.  Ускпрп је и 

Бугарска напала Србију. Није билп времена за размищљаое, мпрали смп 

да кренемп према Прпклетијама, а не према Скппљу. Да бисмп у тпме 

успели, црнпгпрска впјска је сашекала Аустрпугаре кпд Мпјкпвца и ту се 

пдиграла велика битка јануара 1916. Црнпгпрскпм впјскпм кпмандпвап је 

сердар Јанкп Вукптић. Успели су да ппбеде у тпј бици  и пмпгуће нам да се 

ппвушемп. Кретали смп се ка Прпклетијама, а мајка и ја смп тещили једнп 

другп збпг смрти пца. 



 

 

 Када смп стигли у Пећку патријарщију, ту је краљ Петар пставип 

круну. Са Бранкпм сам прислущкивап разгпвпре впјника и нашуп да нас на 

мпру шекају брпдпви кпји ће нас пребацити на Крф. Свакпг дана билп је све 

хладније, а ледени ветар нам се увлашип у кпсти. Све вище и вище људи је 

умиралп. Ппнестајалп је хране. Чуп сам самп какп щкрипи снег ппд 

људским кпрацима и какп један пп један шпвек пада у снег. Клекнуп сам и 

плакап, изгубивщи впљу и снагу, али Бранкп ми је дап руку и рекап да 

мпрамп наставити даље. Дпгпвприли смп се да ћемп успети и једнпг дана 

се вратити у Бепград. Сви смп били исцрпљени. Гледап сам у земљу и 

кпрашап, а када сам ппдигап главу видеп сам мпре. Тада су пдвпјили 

Бранка и мене, а да тп нисмп ни слутили. Укрцали смп се на разлишите 

брпдпве – мпј је плпвип ка Крфу, а оегпв у Француску. Тада сам први пут 

плпвип мпрем. Псећап сам се усамљенп, пстап сам самп са стрицем. Када 

смп стигли на Крф, схватип сам да сам пстап без Бранка.  

Накпн ппправка на Крфу, мпј стриц и пстатак впјске птищли су ка 

Сплуну, да се бпре на Сплунскпм фрпнту. Ппправип сам се и угпјип. 

Уппзнап сам девпјшицу Хелену и прпвпдип мнпгп времена са опм. 

Сппразумевали смп се прекп блпка за цртаое, цртајући у блпку пнп щтп 

смп желели да кажемп. Цртап сам Бранка, мене и нащу кућу. Цртап сам и 

Албанску гплгпту, најбплније тренутке из мпг живпта. Занималп нас је какп 

је на Сплунскпм фрпнту. Хтели смп да се искрадемп и пдемп да им 

ппмпгнемп. Ппкущали смп тп да урадимп, али нас је Хеленина бака 

зауставила. Америка се укљушила у рат на страни Сила антанте. 

Кпманданти и впђе Сила антанте били су Петар Бпјпвић, Живпјин Мищић, 

Франще д' Епере и мнпги други. Пд албанске пбале дп реке Струме бприле 

су се међунарпдне савезнишке снаге са Централним силама. У септембру 

1918. Франще д' Епере ппкренуп је свпју велику пфанзиву, накпн кпје су 

српске и француске снаге пслпбпдиле Србију. Бепград је пслпбпђен 1. 

нпвембра, а 10. нпвембра рат је заврщен такп щтп је мађарски грпф дпщап 

у Бепград и затражип примирје. 

Евп, сада је 1933. гпдина. Живим у Бепграду са свпјпм ппрпдицпм. 

Заврщип сам факултет. Прпщле гпдине сам накпн мнпгп времена ппнпвп 

видеп Бранка. Бип је у Бепграду. Присетили смп се ратних гпдина и 

завладале су емпције кап да се уппщте нисмп раздвајали. Бранкп је пстап 



 

 

да живи у Францускпј, али није забправип на пбећаое да ћемп се накпн 

рата наћи у Бепграду, иакп му је требалп дпста времена да га испуни. На 

крају је јединп важнп да ћемп ми заувек пстати дпбри пријатељи. 

 

Кристина Јанкпвић 7/4 

Велики рат 

 

Велика сила да ппкпри Србију је ппжелела. 

Мислили су лакп ће; Србија је мала, брзп би пала. 

Србија јесте мпжда мала, али и већима да је ппкпри није дала. 

Нису пзбиљнп схватили српску истприју бурну, хтели су брзп у амбис да 

нас гурну. 

Стигли су у Србију мислећи тп је щала, али тада су схватили да Србија није 

мала. 

Великп Србија срце има, тп мпра да буде јаснп свима. 

 

 

Анђела Петрпвски 8/4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ШКОЛА, 

У БОЈАМА И 

РЕЧИМА... 



 

 

Мпја шкпла 

 

Кад септембар дпђе нпви, 

зачује се звпнп гласнп. 

„Ппчела је шкпла!“, 

узвикнуше ђаци радпснп. 

 

Сада смп старији 

и идемп у разред више. 

Тамп нам сваки наставник 

на табли, разне задатке пише. 

 

Другари сви су на брпју 

и свакп је у свпју клупу сеп, 

пгласилп се шкплскп звпнп 

и први час је ппчеп. 

 

У свпју шкплу радп идем 

да бих нпва знаоа стекла, 

а и да бих свпју тајну 

најбпљпј другарици рекла. 

Тамара Антанаскпвић 5/4 



 

 

 

 

 

 



 

 

На великпм пдмпру 

 Чује се звпнп, наставник затвара дневник, ппчиое велики пдмпр. 

 Сви трче наппље, на вратима се скпрп сударају. Шкплскп 

двприште је препунп насмејаних дечијих лица. Видим мпје другаре какп 

се смеју и играју. Пкрећем се и пажљивп ппсматрам групу првака – пвп 

је оихпв први дан у шкпли, међу оима је и мпј брат. Псмех ми се 

раширип на лицу. Какп је леп пвај велики пдмпр! Сва деца журе да 

ппједу ужину какп би имала више времена за игру. Ппет се чује звпнп, 

кпје нас ппдсећа да је време за ппвратак на наставу.  

Пдмпр је брзп прпшап, али се на часпве враћам срећна  јер знам да 

ме у шкпли чека јпш мнпгп великих пдмпра.  

Андријана Брзакпвић 5/4 

 

 

 

 



 

 

Песма п шкпли 

 

Шкпла је мнпгп важна и снажна! 

Пкупи нас за час, а звпнп нам некада дпђе и кап спас. 

 

Тпликп пд мене, самп некпликп речи –  

шкпла не мпже да се ппише тек такп и другарствп се не налази 

лакп! 

Амела  Дурмиши 5/4 

 



 

 

Звпнп дпђе и прпђе, али пцене нам дпђу и никад не пду! 

Ваоа Јанкпвић 5/4 

Мпја шкпла 

 

Распуст је прпшап, ппет ће дпћи. 

Септембар је месец за радпсти нпве  

кад свака шкпла зпве свпје ђаке:„Дпђи! 

Брзп, немпј да касниш – чека те српски и матиш.” 

Анђела Јелић  5/4 

 

 



 

 

Чудесна шкпла 

 

Пва мпја шкпла чудесна је, пуна ђака и пуна псмака. 

У пвпј се шкпли све мпже научити, али се мпраш малп и ппмучити. 

Шкпла нам је чудесна и лака, затп су у опј увек пуне клупе ђака. 

Сваки је разред права брига, али шкпла је лепа кап коига. 

Никплина Маркпвић 5/4 
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