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Драги наши читаоци,
Ближи се крај 2020. године, која је за све нас била пуна изазова, али нам је и омогућила
да у њој научимо много тога новог и постанемо богатији за нека нова искуства.
Тема корона вируса је неизбежна и утиче на наше животе, хтели ми то ли не. Зато смо
одлучили да се са њом боримо на најбољи могући начин – занимљивим прилозима које
смо припремили за вас.
Овај часопис је првенствено гласило наших ученика, јер им омогућава да истакну своје
ставове, поделе са вама своје емоције и размишљања. Вредни чланови наше новинарске
редакције су и овог пута својом посвећеношћу и ентузијазмом учинили да наш часопис
буде одјек истинског школског живота.
Посебну захвалност дугујемо колегиницама које су својим прилозима обогатилe наш
часопис, а то су:

-

Гордана Илић, професор разредне наставе
Мирјана Вишекруна Марковић, професор разредне наставе
Слађана Јовичић, професор француског језика
Кристина Мишевић Мраовић, професор енглеског језика
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Ковид 19 –
приступ
забрањен!
(фото-репортажа)
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Фото-репортажу припремили:
Снежана Вилотијевић 5/2
Милош Праизовић 5/2
Ана Првуловић 5/2
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Наша реч интервју: Ученица 8/2 Лана Бачко
Драги наши читаоци, у овом интервјуу представићемо вам Лану Бачко, ученицу осмог
разреда наше школе. Сви смо ми посебни и занимљиви на свој начин, а Лана је
амбициозна, талентована и храбра девојчица која нам је у овом разговору дозволила да
завиримо у њен чаробни свет и откријемо све његове лепоте. Причала нам је о својим
плановима, жељама, интересовањима и омогућила нам да је упознамо на најбољи могући
начин. Уживајте!
Наша реч: Покушај да нам се представиш у кратким цртама. Да ли мислиш да те
људи виде на прави начин?
Лана: Ја сам Лана Бачко, имам 13 и по година и идем у осми разред Основне школе
„Стефан Дечански”. Волим да идем у школу, али поред школе се бавим и јахањем.
Јашем четири године у Коњичком клубу „Потковица” на Београдском хиподрому.

Лана Бачко са освојеном медаљом
Наша реч: У садашњим околностима не можемо избећи питање о вирусу ковид 19
и другачијој организацији наставе. Како си се прилагодила новонасталој ситуацији?
Лана: Знам скоро па све о вирусу, није ми тешко поштовати мере, једино ми је
много жао што последњу годину у овој школи нећу провести са свим својим
друговима.Тешко је мало пратити овакву наставу, комбиновано на даљину и у школи
– лакше је много када се иде у школу сваког дана.
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Наша реч: Издвој једну школску анегдоту/успомену која ти је посебно остала у
сећању.
Лана: Има их много, али посебно памтим када смо у трећем разреду играли игру
Ланац. Била сам између две девојчице, пошто су оне много брже од мене – у једном
тренутку су ме развукле, мени су ноге излетела и пала сам на леђа. Нисам се ударила,
али ми је било баш смешно и тога се сећам и данас.
Наша реч: Шта ти се у школском животу највише допада, а шта би променила?
Лана: Највише ми се допада одлазак у школу. Волим све своје другаре и
наставнике, мада нисам баш пуно комуникативна. Јако бих желела да са свима
остварим добру комуникацију, али имам, не знам ни ја, као неки страх који не успевам
да превазиђем. Али ту је мој пратилац Вања, коју много волим, и она ми пуно у свему
помаже. Што се тиче промена, волела бих да се у школи мање учи, као и сви моји
вршњаци, али свесна сам да је то немогуће.
Наша реч: Имаш ли узоре у животу? Ко ти пружа највећу подршку?
Лана: Имам узоре, наравно – то је моја мама Злата. Она ми је и највећа
подршка, без ње ништа не бих постигла. Мама је много упорна у свему са мном. Волела
бих да будем као она, јака и комуникативна.
Наша реч: Како проводиш слободно време? У чему највише уживаш?
Лана: Своје слободно време највише проводим у слушању музике – слушам све
врсте музике. Често и радо се дописујем са другарицама. Волим и да шетам и са мамом
увек искористимо дан за шетњу.
Наша реч: Имаш ли неки хоби којем посебно посвећујеш пажњу? Зашто си га
одабрала и какве резултате постижеш?
Лана: Имам хоби, а то је јахање. Јашем четири године и имам пуно медаља.
Највећи успех сам постигла у Бањалуци 2019. године на Балканском такмичењу у
паракоњаштву – освојила сам друго место и сребрну медаљу.
Коње просто обожавам. Мој коњ се зове Тими, а јахала сам и Шамала и Вихора.
Изабрала сам овај спорт тако што ме је мама одвела на хиподром и већ при
првом сусрету са коњима ја сам их заволела. Та љубав траје и дан-данас и све је већа.
Ја жељно ишчекујем сваки тренинг.
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Лана Бачко и Тара на такмичењу
Наша реч: Реци нам нешто о својим плановима за будућност.
Лана: У будућности планирам да завршим неку средњу школу – још увек нисам
сигурна коју тачно, али ће бити нешто у вези са компјутерима. Што се тиче јахања,
планирам да стигнем до параолимпијаде.
Наша реч: Имаш ли, за крај овог разговора, неку поруку за ученике наше школе.
Лана: Све се може постићи, само ако си упоран и имаш подршку.
Ја све ученике ове школе могу само да похвалим, јер никада се нисам осетила као
неко кога су задиркивали – напротив, увек су били ту да ми помогну. Посебно желим
да похвалим своје другаре из разреда и своју разредну Наташу Костић, која ми је
долазила у посету док сам била у болници. Волим их све и жао ми је што ћемо се ускоро
растати.
Захвална сам и мојој учитељици Нади Спасојевић, која се увек бринула и
распитивала за мене.
Хвала свима у школи „Стефан Дечански” што су ми омогућили пријатан
боравак у њој током ових осам година.
Интервју припремила:
Јулијана Нешић 8/2
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Дан школе!
(избор логоа)
Новембар је за све у ОШ „Стефан Дечански” увек посебан месец, ужурбан и свечан,
јер управо тада прослављамо дан њеног оснивања. Ове године прилагодили смо се
околностима и одлучили да поводом Дана школе изаберемо званични лого, који ће уз
школску химну бити обележје наше школе.
Реализација овог пројекта почела је у септембру месецу. Спровеле су га колегинице
које предају ликовну културу, Габријела Вујић и Драгана Малушић, са својим ученицима.
Резултат њиховог заједничког рада био је велики број изузетних цртежа ученика наше
школе, од којих је девет ушло у најужи избор.
Одабрани радови објављени су на паноу у холи школе, где су ученици могли да их
виде и гласају за онај који им се највише допао на нивоу одељења. Гласови ученика узеће
се у обзир када комисија буде доносила коначну одлуку који рад ће бити одабран за
званични лого ОШ „Стефан Дечански”. До тада, представљамо вам радове који су ушли у
најужи избор.

15

16

17

18

19

20

Одабране
странице из
наших свезака...

21

„Мени је школа мало боља од платформе
због тога што у школи имам са ким да
причам на одморима, а током онлајн
школовања седимо на столицама и
досађујемо се зато што нема другара и
другарица, а има веша и усисавања по кући.”
Александар Панић 5/2

„Колико ја знам, у онлајн школовању свима је тешко – чак и наставницима.”
Сара Антонијевић 5/2

„Почела је школа у доба короне. Сви се
дезинфикујемо и стално носимо маске.
Мени се више свиђа да идем у школу сваког
дана, а не сваког другог. Уши ме боле јер по
цео дан носим маску. Све је било
једноставније пре корона вируса.”
Сања Калаџијски 5/2
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„Потпуно нам се променио живот – како нама, тако и људима целог света. Све
је стало и многе ствари су нам ограничене, а узрок тога нам је нов и непознат
– наравно, то је корона вирус.
Нормално смо ишли у школу и све је било добро код нас у Србији. Међутим,
једног дана смо сазнали да се корона вирус, нажалост, појавио и код нас.
Убрзо после тога је прекинута настава у школама, уведено је ванредно стање
и било нам је ограничено кретање. У том периоду смо ишли онлајн у школу.
Гледали смо часове на телевизији и пратили наставу на школској платформи.
Било је тешко све то испратити, научити и урадити у задатим терминима, али
смо некако и то успели. Завршила се школска 2019/2020. година. Летњи
распуст је прошао уз многобројне дезинфекције и обавезно ношење маски, са
мање дружења и излазака. Није могло да се путује на море, а уведена је и
социјална дистанца. Надала сам се, а и жарко желела да школску годину
започнем са својим другарима у школским клупама, кабинетима, салама... Та
моја жеља се делимично испунила. Неколико дана пре почетка нове школске
године попуњавали смо анкету како бисмо желели да похађамо наставу. Биле
су опције онлајн или настава у школи. Већина је одабрала да иде у школу, али
нису знали да то подразумева дељење по групама и похађање наставе сваког
другог дана. Волела бих да школу похађамо као раније. Много више ми
одговара предавање наставника на часовима, са учионицама пуним ученика.
Овако се виђамо само са једном групом другара. Међутим, вирус ковид 19 не
престаје, већ напротив – све се више шири.
У овој ситуацији, када нас је задесио вирус ковид 19, ја помало осећам и страх.
Плашим се за своју породицу, пријатеље, али и за многобројне људе широм
света који се боре са овом опаком болешћу. Превише људи је умрло! Лека још
нема, и поред великог труда људи који на томе пожртвовано раде. Желела
бих да све ово већ једном прође, да сви будемо здрави и срећни, да путујемо
и да се дружимо.”
Ивона Крстић 6/6
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„Мој најбољи друг током онлајн школовања био је ТВ.”
Рајан Абу Хаија 5/2

„Мени ванредно стање није сметало.
Проводила сам много времена са мамом и
братом – чак смо мама и ја почеле увече да
гледамо филмове уз кокице. И са татом сам
гледала филмове, али он после првог филма
одмах заспи.”
Даница Барбир 5/4

„Корона је зауставила многе школе и једног дана је стигла и до наше. Школа у доба
короне је тежа, али смо срећни што и даље неким данима можемо да идемо у школу.”
Никола Милошевић 5/4

„Треба да се пазимо овог вируса. Ово није
шала и треба да се слушају савети и
новости. Чувајте се!”
Ђорђе Мартић 5/4
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English
corner
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Experience Serbia by Djurdja Jovic
You should know that you haven’t lived until...
...you've seen an absolutely amazing view of our beautiful country - green fields with lot of
flowers and diverse types of animals like stag, rabbit, falcon, bear and many more... Or
monuments, like Kalemegdan's Victor and fantastic view of the Sava river ...
...you've visited gorgeous Saint Sava's temple or Petrovaradin fortress...

...you’ve heard the beautiful voice of our singers, especially divine voice of female singers
singing our traditional songs. Or sound of instruments like bagpipes, pipe or “gusle" and
something that will bless your eyes is our traditional dance “folklor”.
...you’ve tasted our unreal food. If you haven’t eaten “burek”for breakfast, with cheese, meat
or plain, with nothing at all. Or something that we serve for our guests called “meze", plate with
all kind of ham, especially “pršuta", cheese and boiled eggs. Of course, you have to try special
dish of beans ,called “pasulj". And for sure, you can’t leave in case you haven’t tried “sarma",
minced meat rolled in cabbage. Really delicious. But if you like, you can also try our sweets,
because we have plenty of them.
...you’ve met our people. Yes,we are loud and sometimes a bit annoying but we are hospitable
and kind to tourists. So, dear reader,come and visit Serbia in summer when it’s hot and sunny
or in winter when it’s cold and snowy. We are looking forward to see you.
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Наша школа
у борби
против
короне!
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Последњих десетак месеци никоме од нас није било лако – корона је ушла у наше
животе и све окренула наглавачке. Наравно, морамо бити опрезни и одговорни, али не
смемо ни дозволити да нам тај пандемијски непријатељ контролише животе.
Душко Радовић је одавно написао стихове који нам могу послужити као мото у
овим тешким временима:
Домовина се брани лепотом
И чашћу и знањем
Домовина се брани животом
И лепим васпитањем
И баш у складу са тим, наши наставници и ученици бране себе, своју домовину,
право на свој живот, смех и одрастање на најбољи могући начин: креативношћу,
ентузијазмом, оптимизмом, лепотом природе, ведрим животним порукама које нам у
овим данима свима помало недостају.
Ево доприноса ученика и наставника ОШ „Стефан Дечански” свеопштој борби
против свега што нам прети и угрожава нас!

У одељењима петог разреда одржан је огледни час из француског језика и то у радној
недељи 27.4.2020. – 30.4.2020. Час је реализовала наставница француског језика Слађана
Јовичић у одељењима 5/1 и 5/3.
Циљ часа је био упознавање ученика са елементима цивилизације и културе Француске,
тачније Париза на један неубичајен начин. Наиме, наставница је напиравила виртуелну
изложбу знаменитости Париза у бесплатном online програму artsteps. Назив изложбе је
Visitons Paris ! – Посетимо Париз!
С обзиром да се због тренутне ситуације настава у нашој школи реализује преко
платформе за учење на даљину, час је реализован тако што је ученицима постављен
следећи документ (у коме се налази линк за приступ изложби). И наставници наше школе
су имали могућност да приступе изложби.
Једанаести час

(27.4.2020. – 30.4.2020.)

Bonjour, comment ça va ?
Visitons Paris !
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Драга децо,
Најпре неколико речи о томе како се слави Први мај у Француској.
En France, le 1er mai est la fête du Travail. On offre du muguet comme porte-bonheur ce jourlà.
У Француској, Први мај је празник рада. Тог дана људи једни другима поклањају ђурђевак
да им донесе срећу.
Већ смо научили како да на француском кажемо музеј (le muée), позориште (le théâtre),
парк (le parc), стадион (le stade) и осталу лексику у вези са јавним простором.
Учили смо како да се снађемо и шта да кажемо ако се изгубимо у Француској.
И још нам остаје да посетимо Париз, а док се то не деси, време је да виртуелно обиђемо
неке од најлепших знаменитости Париза.
Дакле ваш задатак за данас је да погледате виртуелну изложбу Visitons Paris ! на линку
који ћете видети у наставку…
УПУТСТВО ЗА ПОНАШАЊЕ У МУЗЕЈУ:
Саветујем вам да изложби приступите преко компјутера, уколико имате могућности, јер је
доживљај лепши, а преко мобилног не можете видети у потпуности.
1. Имате опцију start the guided tour – стрелицу – у том случају вас програм сам води од
слике до слике. (ПАЖЊА: када дођете и станете испред врата морате ОБАВЕЗНО да
кликнете на њих да бисте их отворили и ушли у просторију и наставили даље са посетом.)
Имате могућност да кликнете на сваку слику како бисте добили детаљније информације о
датој знаменитости (на француском и српском језику), а потом настављате даље са
посетом.
2. Постоји и друга варијанта да сами кликнете на слику коју желите да видите и тако имате
могућност да обилазите музеј по редоследу који вама одговара. И наравно, и у овом
случају, морате отворити врата да бисте ушли у другу просторију.
А сада уживајте у авантури! Линк за приступ је следећи (стисните на тастатури Ctrl и
кликните на следећи линк):
https://www.artsteps.com/view/5ea854e0dd08524a85c0fc4b
За домаћи задатак је потребно да ми одговорите на следећа питања, сликате и пошаљете
ми на мејл. Рок за израду домаћег задатка је понедељак, 4.4.2020.
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1. Да ли вам се допала ова виртуелна посета музеју?
2. Зашто?
Bonne journée !
На основу коментара деце се може закључити да је деци овакав, за њих нов начин рада
занимљив и интересантан. Ево неких од коментара ученика:
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Дана 6. 10. 2020. године, одржан је угледни час из математике у одељењу 1/1. Ученици су
у диференцираном раду, кроз игру класификовали предмете према својствима,
одређивали њихово место у простору, одређивали место пресека линијама.
Час је био увод и у физичко и здравствено васпитање које су отворили игром „Крени
напред ако знаш“.
Учили су и утврђивали знања кроз неоптерећујуће задатке.
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ТУШИРАЊЕ ЛЕПИМ РЕЧИМА

У месецу октобру у оквиру ЧОС-а и пројектне наставе у трећем разреду реализивана је
активност из ШРПа – Туширање лепим речима. На овим часовима, задатак ученика је био
да за друга/другарицу из одељења напишу што више лепих речи и да им то прочитају.
Ова активност је допринела да се ученици осећају јако лепо и задовољно. Сви смо
уживали у лепим речима који су другари упутили једни другима. Од лепих речи настали су
панои који сада красе наше учионице.
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Ученици 1/1, чланови секције креативна радионица правили су предмете и фигуре живих
бића од плодова јесени и том приликом изложили своје радове у учионици. Искористили
су сваки сакупљени кестен и жир, кромпир, шаргарепу, келерабу, карфиол, орах...
Оживели ликови поздравили су заједно са ученицима јесен.
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Из нашег угла...
(школска анкета)

Сви знају да ученици заправо чине једну школу – они су суштина нашег рада и зато
се у ОШ „Стефан Дечански” њихово мишљење веома вреднује и увек узима у обзир.
У складу са тим, у току првог полугодишта школске 2020/21. године спровели смо
анкету како бисмо сазнали какво је расположење наших ђака и какво мишљење имају о
организацији наставе током пандемија вируса ковид 19.
У анкети је учествовало 80 ученика, из следећих одељења: 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 6/6, 7/2,
7/4, 8/2, 8/3, 8/4. Ево резултата до којих смо дошли:
1. Заокружи само један начин похађања наставе за који мислиш да је најбољи:
А) онлајн
Б) у школи
В) комбиновано, по групама.
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Sales

похађање наставе онлајн
похађање наставе у школи
похађање наставе комбиновано, по групама
неважећих листића

2. Уколико си се одлучио/-ла за похађање наставе у школи или по комбинованом
моделу, заокружи слово испред ставке која ти је најважнија током боравка у
школи:
А) дружење
б) лакше усвајам знања
в) прија ми директан контакт са наставницима

Sales

дружење

лакше усвајам знања

прија ми директан контакт с наставницима

неважећих листића
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3. Ако је твој избор онлајн настава, наведи зашто би њу одабрао/-ла.
Објашњење свог избора дало је само 8,75 % ученика.
4. Заокружи једну од понуђених ставки која ти највише смета током боравка у школи
у другачијим условима?

Sales

ношење маске

скраћени часови и велики одмор

коришћење школске платформе

похађање наставе по групама

поштовање нових правила у школи

неважећих листића

5. Напиши уколико имаш неки предлог како би се боравак у школи и настава могли
унапредити у околностима пандемије вируса ковид 19.
Само 13,75 % ученика дало је своје предлоге.
Подаци које смо прикупили током анкетирања ученика омогућили су нам да
њиховим очима видимо предности и мане организације наставе у ванредним околностима
којима смо сви морали да се прилагодимо. Њихово утисци, идеје и предлози дали су нам
драгоцене податке о ученичкој перспективи.
Ученици би желели да се што пре врате редовном и уобичајеном начину похађања
наставе у школи, јер им највише недостаје дружење (чиме се наглашава важност развијања
социјалних вештина у школском окружењу). Скоро подједнако им је важно то што су
проценили да им настава у школи омогућава да лакше усвајају знања, чиме је један од
најважнијих циљева школе као просветне установе стављен у први план. Током ванредних
оклоности, у школи им је највише сметало ношење маски (што се може посматрати и из
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психолошке перспективе), али у великој мери и коришћење школске платформе (тешко им
је да се организују) и похађање наставе по групама (недостају им другари који нису са њима
у групи). Нажалост, мали број ученика је дао конкретне предлоге како побољшати ситуацију
– чини се да осећају шта им смета, али немају конструктивних идеја како би се ти проблеми
могли решити и настава другачије организовати.
Ова анкета дала нам је многе одговоре, али и отворила нова питања којима ћемо се
бавити у неким од наредних бројева нашег школског часописа. Зато будите уз нас! Поздрав
до следећег читања.
Анкету припремили и реализовали:
Милош Праизовић 5/2
Марија Добријевић 5/2
уз помоћ осталих вредних чланова новинарске секције, а то су: Ђорђе Цмиљановић 5/1,
Ивона Крстић 6/6, Јулијана Нешић 8/2, Александра Арсић 8/3

ВИДИМО СЕ У
НОВОЈ 2021.
ГОДИНИ!
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