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У ОВОМ БРОЈУ... 

Драги ученици, родитељи и наставници, драго ми је што вас 

могу обрадовати часописом наше школе где ћете моћи да 

видите и прочитате много тога занимљивог. Ваши другови, 

чланови Новинарске секције у Житорађи, дали су велики 

допринос повратку „Звонца“. 

Да, повратку. Први број изашао је из штампе 19. маја 1984. године. У овом 

броју имаћете прилику да видите како је изгледао, како су тадашњи ученици 

писали и које су све успехе постизали.  

Ново „Звонце“ за сада ћете моћи да читате овде на сајту, а надамо се да ћемо вас 
обрадовати и штампаном верзијом. Сместите се удобно и уживајте у наредним 
странама. 



 

Времеплов 
Исечци из старог „ЗВОНЦА“ 

МАЈ, 1984. 

Звонце 

Звони звонце на сав глас 
да најави први час, 
да најави школу што постоји 
и да јој име „Топлички хероји“. 
Да у њој има осам разреда 
и много ученика и наставника. 
И—гледајте: у задњој клупи 
оно двоје што чаврљају 
и запамтите да се у школи 
и прве љубави рађају. 
А кад Бане да Ани жваке 
она му вели: 
- Јој што су добре и слатке! 
...и звони звонце на сав глас 
да најави први час. 
 
Ђорић Аница, 8-4 

 ПОНОСИМ СЕ ИМЕНОМ СВОЈЕ ШКОЛЕ 

 Лепа је моја домовина. О како је волим! Ипак, 
мени је надраже моје место. Мало, али за мене 
велико. Место које је за цветну слободу натопљено 
крвљу топличких хероја. 
 Текла је крв топличких хероја: Татка, Ћићка, 
Кајице и других. После тешких борби и многих 
жртава непријатељ је побеђен и истеран из наше 
земље. Дошла је слобода. Како је лепо бити 
слободан, живети без страха и убијања, без пуцњаве. 
 Данас се поносим топличким херојима, а моја 
блистава и срећом обасјана школа, носи баш такво 
име: „Топлички хероји“. Њом се и поносим, јер у њој 
живи моја велика породица. Ту постајем човек, учим, 
радујем се, тугујем, ту и ја живим. 
 Ту је и 110-та годишњица моје школе. Петицама 
хрлићемо њој у загрљај узбуђених срца, а она ће 
куцати једним огромним  срцем за све нас. Њен 
живот, ношен вихором и обасјан сунцем, кроз капљу 
младости—младост вечног пролећа, дочека и 
испраћаја. 

 Премостила је многе дане, осунчане јутром 
младости. Гледам је међу дрвећем мог озареног 
детињства. У њој је пролетело четрнаест петица 
мојих пролећа. Занело ме лепотом крила, очарало 
висином и расту-жило растанком. Она живи међу 
нама и њена дела одзвањају нашим братимље-њем, 
такмичењима и успесима. 
 Певаћемо песме без прекида, ми њени потомци, 
који познајемо срећу, заувек рођену и песму стварања 
слободних пролећа. Горећемо у пожару боја, 
изгорећемо у њеном рођенданском пламену. 
Девојчице ће развезати машне, завезаће их 
голубовима за крила, да зауставе време. Хоћемо 
вирове сећања и косе дебеле и танке у школи среће. 
 Опићемо се радошћу, бићемо будни у име палих и 
пустићемо птицу њеног раста срећну и уздигнуту, 
како крилима простор мрви. 
 
Стојановић Валентина, 8 разред 

Топлички хероји  

Добри су другови моји 
у житорађској школи 
која носи име 
„Топлички хероји“. 
Школа је добила име 
од топличких хероја 
који су се храбро борили 
и нису своју крв жалили, 
зато су и пали 
свој живот дали 
за слободу оних 
који су остали. 

 
Михајловић Виолета, 5-1 

Школа 
 
Школо драга школо мила 
много си ме научила. 
Много теби хвала. 
Све што имам 
ти си мени, школо, дала. 
Зато школа нека буде 
сваком радост, срећа 
а за доброг ђака—највећа! 
 
Стаменковић Зорица 5-4 

У мају 
 
У мају, 
у том дивном рају 
кад карнфили  
и руже цветају. 
У мају, 
у том дивном рају. 
Тада је радостан 
цео свет ко пољана. 
Најлепши је цвет умају. 
У мају, 
у том дивном рају! 
 
Цветковић Биљана 6-2 

Младост 
 
Говорили су да сам неозбиљна 
и ужасно детињаста. 
Да сам пупољак живота, 
да се никад нећу заљубити. 
Данас бих хтела све да их видим 
да им кажем: да су пупољку  
Испод латица потекле сузе 
болне љубави. 
Деца могу да воле, 
Деца највише воле, 
Али „деца“ воле скривено. 
 
Пешић Јасмина 5-4 



 

Времеплов 
Исечци из старог „ЗБОНЦА“ 

Неки наш свет 

Хеј, другари! 
Хоћемо ли да тражимо свет 
где ћемо да живимо слободно? 
Тамо нећемо морати 
сваке вечери да перемо ноге, 
тамо неће бити 
страшне баба-роге,  
не морамо после цртаног филма 
одмах у кревет, 
а ујутру да устајемо 
тачно у девет. 
Тамо не морамо: 
да перемо зубе, 
да идемо у школу, 
да из географије 
учимо о јужном полу, 
да будемо очешљани, 
да слушамо старије 
и радимо вредно, 
тај наш свет? 
Хоћемо ли да тражимо 
Хоћете! 
Дивно! Идемо да нађемо 
тај наш крај, 
а поћи ћемо, шта мислите, 
у јуну или мају. 
Ја бих то да буде сутра, 
јер једва чекам да видим тај крај 
у коме влада вечити сјај! 
 
Дачић Емица, 7-5 

Тито је звезда 
која небо краси, 

Тито је звезда 
која се не гаси. 
Тито је цвеће 

које увенути неће. 
Тито је сунце 

које сја, 
Тита волим и ја. 

 
Стошић Драгана. 1-1 

НАША ЗВЕЗДА 

 Моје одељење 
 
Е, да знате ви какво је моје одељење: 
неко некога воли, или се са неким бије. 
Јоцу Виолета стално туче, 
а Горан, на часу, Горицу за косу вуче. 
На Јасмининој футроли пише: 
„Мики, не волим те више!“ 
„Бане и Ана се лудо воле“ 
пише на полеђини једне футроле. 
А, јесте и то, како да није, 
да се Ивица и Ћирић мотају 
око Валентине. 
Суза се стално са Зораном бије, 
а иза свега тога сигурно 
се љубав крије. 
Е, да само знате ви 
какво је моје одељење... 
(уосталом: дођите па се уверите!) 
 
Ђорић Аница, 8-4 



 

Радови ученика 
Један писмени задатак... 

Кућни љубимци 

Већина нас је имала, или има, кућне љубимце. Дају вам љубав, дају вам радост, 
али пре свега, дају вам срећу. Њих није брига за ваш изглед, друштвени положај, 
финансијски статус, за вашу веру, расу и сл. Љубимци вас виде онакве какви јесте и 
воле вас безусловно. Постоји брдо предности у поседовању љубимца, а ја ћу навести 
неколико.  

Студије су показале да људи који поседују љубимце воде активније, и стога 
здравије, животе. Током година се показао смањењен ризик од  срчаних болести и 
алергија код људи који чувају љубимце. Поред побољшаног квалитета физичког 
здравља, јављају се и добробити у области менталног здравља, нпр. знатно умањен 
ниво стреса (што помаже код превладавања анксиозности и депресије), веће 
самопоуздање, смањено осећање усамљености. Кућни љубимци нам помажу  да 
постанемо одговорније особе. Животиње нам помажу и у пословном одсеку. Људи који 
пате од анксиозности имају сопствене службене псе или мачке који их могу упозорити  
и помоћи им у току напада панике, док слепе особе или особе са инвалидитетом имају 
псе водиче. Пси су иначе дугогодишњи партнери припадника војске, полиције и 
ватрогасних служби, а прича се и о укључивању паса у детектовању рака коже у 
медицини. Љубимци вам побољшавају и продужују животни век.  

Ја лично имам два љубимца шестогодишњег лабрадора Максимуса и 
трогодишњег мачка Лакија. Количина љубави коју гајим према њима је неизмерљива. 
Никада нисам помислила да тако мала створења могу толико драстично да ти промене 
живот на боље. Још увек се сећам дана када сам на поклон добила Макса. Константно 
говорим да је он најбољи поклон ког сам икада добила. У зиму 2016. године посетила 
сам мог деку који ми је рекао да има изненађење за мене у дворишту. Чувши то, тамо 
сам се и запутила. Одједном сам угледала легло штенади који трче унаоколо и њихову 
поносну мајку. Но, када су они угледали мене, сви су се уплашили и сакрили се иза 
њихове мајке. Сви осим једног... То је био, или боље рећи постао, Макс. Од тренутка 
када је почео да жваће моје пертле, знала сам да ће ми бити најбољи друг до краја 
живота. Макс је јако размажен, признаћу. Због тога смо ми криви. Откад је ступио 
шапицом у нашу кућу, добио је апсолутно све шта је хтео и то се никада није 
променило. Али такође се није променила наша љубав према њему или његова према 
нама, нити то  колико се забављамо заједно и то је мени битније. Уостаом сви имамо 
неке мане. За Макса сам деки заувек захвална. Лаки, међутим, није имао тако лак 
почетак за разлику од Макса. Он је био заробљен три ноћи у гомилу грмља док га моја 
мајка и ја нисмо ослободиле и удомиле. Због његовог застрашујуће усамљеног почетка, 
Лаки се боји самоће. Целе три година након тога, он ипак не сме да буде сам у соби. 
Али, прошлост не можемо проментили колико год горка била. Ове дане мачак Лаки 
проводи излежавајући се и једући. Налик Максу, сваки његов хир је услужен, наравно. 
Ја вам, стварно, не могу описати колико ме они усрећују и колико су ме учинили бољом 
особом. Без њих наша породица не би била оно што јесте данас и за то сам им 
неописиво захвална.  

Искрено препоручујем да набавите кућног љубимца. Добићете животног 
пријатеља и усрећити и њих и себе. Верујте ми, због  те одлуке нећете зажалити.  

 

           Ема Иоана Трајковић, 8/4  



 

Радови ученика 
Цртежи... 

МОЈА 

ДРУГАРИЦА 

И ЈА 

НАСТАВНИЦА 

СРПСКОГ 

Аутор: 
Лена Станковић 6-4 



 

Радови ученика... 
У стиху и прози... 

МОЈА ПОРОДИЦА 
 

Свако има своју породицу коју чине особе које га воле. Породица је најважнија 
јер се у њој осећамо сигурно и срећно. За мене је моја породица посебна и радо 
причам о њој. 
Живим са мамом, татом и старијим братом. У мојој породици влада срећа, смех, 
љубав и слога. Веома волим своју породицу и уживам у сваком тренутку који 
проводимо заједно. Заједно проводимо слободно време, причамо и разговарамо 
о свему што нам се дешава. Најлепши дани су субота и недеља, јер смо сви код 
куће и имамо времена за све наше активности. Од родитеља брат и ја учимо како 
треба да се понашамо, они нас васпитавају 
и помажу нам око школских обавеза. 
Срећан сам када ми можемо да им 
помогнемо и да заједно обављамо послове. 
Породица је накјлепше место у коме смо 
срећни и заштићени. Нико нас не може 
више волети од ње, јер смо прави мали тим 
који живи и ради заједно. 
 
Александар Петровић, 6-3 

Ујна и ујак 
 

Реши Стефан да 
се жени 
Мало живот да 
промени. 
 
Живот му се 
сада мења, 
Андријана му је 
жена. 
 
Колико су лепи били,  
Све вампире поплашили. 
 
Наша млада много спава,  
Нешег Стефчу боли глава. 

 
Лана Анисијевић, 6-4  

Нова година 
 
    Сви знамо шта је 31.12. Да, тада је Нова година. 
Дан је као и сваки други, али једна ствар је другачија. 
Чекамо поноћ, испаљујемо ватромет и честитамо 
једни другима празник и желимо све најбоље. То је 
оно што и моја породица и ја радимо, али то није све. 
Поподне спремамо, пумпамо балоне и играмо се. 
Мојој најмлађој сестри то је била трећа Нова година.  
   Тада смо моја млађа сестра и ја добиле нове 
пријатеље Леу и Леа. Лео је мој пас, а сестрина је 
Леа. Ово вам причам јер је то наш поклон за Нову 
годину. Брат је добио дрон, а најмлађа сестра таблу.  
    Гледали смо концерт на телевизији, затим смо 
изашли и гледали ватромет. Након тога, гледали смо 
филм. 
    Нова година је празник који као и 
остали празници окупи породицу и сви 
проведу време заједно. 
 
Лана Анисијевић, 6-4   



 

Представљамо вам... 
ОШ у Доњем Црнатову 

Добро дошли у школу цвећа и пријатељства.  
 На самом почетку села Доње Црнатово 
налази се осмогодишње истурено одељење 
Основне школе "Топлички хероји". Осим из 
споменутог села, нашу школу похађају 
ученици из Горњег Црнатова, Горњег и Доњег 
Дреновца и Бадњевца.  
 Унутрашњост школске зграде позната је по 
бајковитом ентеријеру у ком можете видети 
много богатог и негованог цвећа. И сам 
екстеријер о ком се посебно води рачуна, место 
је опуштања и забаве за ученике и запослене.  
 Школски живот одвија се између редовне 
наставе и разноликих ваннаставних 
активности. Тако учитељи и наставници са 
ученицима на маштовитим и креативним 
радионицама стварају мала уметничка дела 
која се затим излажу на новогодишњим и 
васкршњим продајним штандовима. Са 
пажњом припремамо и обележавамо значајне 
датуме: Дан толеранције, Дан биодиверзитета 
и, наравно, Дечју недељу првих дана октобра. 
Изнад свега, са највећим уживањем и 
задовољством припремамо Светосавску 
академију.   
 Посебно се можемо похвалити изузетним 
колегијалним односима, разумевањем и 
подршком запослених. Када једном уђете у ову 
школу, као ученик или наставник, постајете 
део једне изванредне велике породице, а то је 
непроцењив осећај.   



 

Представљамо вам... 
ОШ у Доњем Црнатову 

Фото-албум школе у Дреновцу 



 

Дечија недеља 
 

Дечија недеља 

Дечија недеља обележава се сваке године током прве 
недеље октобра. На нашим просторима Дечија 
недеља се обележава од 1934. године, и од тада се 
мења и развија прилагођавајући своје програмске 
циљеве стварним потребама и проблемима деце. 
Дечија недеља подстиче даљи развој услова за бољи 
положај детета и подсећа све релевантне друштвене 
актере на неопходност пружања образовне, 
социјалне, здравствене, културне и финансијске 
подршке сваком детету у нашем друштву. 

Циљеви дечије недеље су: 

-Скретање пажње најшире јавности на права и 
потребе деце. 

-Указивање на одговорност коју породица, школа, 
држава и њене институције имају у заштити деце и 
остваривању њихових права. 

-Презентација до сада постигнутих резултата. 

Дечија недеља 
  
Дечија недеља, 
дечији празник 
Кад свако дете осмех 
на лице стави, 
креду у руке и брзо из клупе, 
Испред школе уметност прави. 
Свако је дете уметник прави  
кад четку у руке стави, 
трибали мали школом се шарене, 
да успомена никад не увене. 
Сваког октобра деца се радују  
спремна за њихову луду параду, 
кроз игру и шалу  
Дечију недељу обележавају. 
 
Кристина Стојановић, 6-4 



 

Вуков рођендан 
 

Вук Стефановић Караџић је био сакупљач народних умотворина и 

писац првог речника српског језика. Рођен је 7. новембра, 1787. 

године у Тршићу. Познат је по реформи српског језика, реформи 

ћирилице и сакупљач народних умотворина. Вуков рођендан се 

обележава у школама, на часовима срепског језика. Умро је 7. 

фебруара, 1864. године у Бечу. 

Ива Костић, 6-3 

„...Са својом штулом нисам могао мислити ни на 
коња, ни на рат, те сам морао, хтео не хтео,  
навикавати, колико сам могао,  на седење код 
куће. Да нисам имао штулу, био бих, можда, 
погинуо од Турака, као многи моји вршњаци, а 
моја штула ме је натерала да тражим мира, да 
мирно читам књиге, да мирно записујем на 
хартији оно што сам чуо и видео оком...“ 
 
-Вук Стефановић Карађић- 



 

Језичке недоумице 
 

Нешто бисте написали, али се двоумите: правилно 

или неправилно. На правој сте страни! 

У овом броју изабрали смо недоумице и грешке 

које смо приметили као најчешће. 

Наш Лазар се потрудио и ево његових запажања. 

 

надамном 

офтамолог 

оделење 

свакодневница 

немогу 

колегеница 

штиклирати 

строжији 

 

нада мном 

офталмолог 

одељење 

свакодневица 

не могу 

колегиница 

штриклирати 

строжи 

НЕПРАВИЛНО Х ПРАВИЛНО  

Када желимо некоме да упутимо извињење онда ћемо се ИЗВИНИТИ ,  

а не ИЗВИНУТИ Х, јер овај глагол означава савијање, извијање. 

ХВАЛИ ми 

лепа реч. 

Каже се: 

ФАЛИ ми 

лепа реч. 

ФАЛИ  

је презент 

глагола 

фалити који 

значи исто 

што и 

недостајати.  

 

 

ХВАЛИТИ 

значи 

упутити 

некоме 

похвалу. 

Надамо се да 

вам ови 

глаголи неће 

више 

задавати 

бриге!  



 

Занимљива наука 
Биологија... 

Најдубљим сном спава индијска 
мечка коју заиста не може 
пробудити никакав звук, ни 
ломљење околног грања ни лавеж 
паса. Осим ње, истим дубоким 
сном спавају и сви крупни сисари, 
као што су дивље мачке, медведи 
итд. 

Детлић је у стању да кљуца по кори дрвета и 

до 25 пута у секунди.  

Најпознатији детлић је свакако Пера детлић, 

јунак цртаног филма из прошлог века. 

Супротно укорењеном 
мишљењу, магарци спадају у 
најпаметније копитаре. Они, на 
пример, длакама на бради 
пробају да ли је кроз жичану 
ограду пуштена струја, а на 
опасно место ступају само 
кад господар пређе преко 
њега. 

Групе џиновских сипа 
настањују воде Атлантског 
океана.  

Њихове очи имају пречник 
до пола метра. 



 

Еко страна 
 

Животна средина је простор који нас окружује. 
У њој се налазе природни ресурси: вода,ваздух, 
земљиште, биљке и животиње. 

Човек је одувек утицао на животну средину и 
прилагођавао је својим потребама. У почетку тај 
утицај није био велики али данас је врло негативан. 
Због својих потреба човек је променио састав воде, 
загадио ваздух и земљиште, променио је климу, 
створио велику количину отпада. Све је то штетно по 
биљни и животињски свет. 

Многе врсте биљака и животиња су нестале, а 
исто толико их је угрожено и прети им нестанак у 
блиској будућности. Да би све оне опстале, да би 
будуће генерације људи удисале чист ваздух и пили 
чисту воду, потребно је да чувамо животну средину. 
Природу треба користити а не искоришћавати! 

И наша школа даје велики допринос. Део је 
великог међународног пројекта Еко-школа. Овај 
пројекат покренула је Фондација за едукацију у 
области заштите животне средине. До сада је наша 
школа спровела неколико успешних пројеката, и што 
је најважније, подстакла све нас, ученике да бринемо 
о средини у којој живимо. 

Богдан Јанковић,  6-4  



 

Мали велики људи 
Мали, али за хуманост су знали 

Ученици 7-2 одељења наше школе, изненадили свог другара поклонима које 

су му купили, а све  нас у школи задивили својом хуманошћу и добротом. 

„Тиме што доброту ширимо 

око себе истовремено је и 

учвршћујемо и у себи 

самима.“ 

-Арне Гарборг 



 

Мисли и цитати 
 

„Наде 

образованих 

јаче су од 

богатства 

неуких.“ 

-Демокрит 

„Геније без 

образовања је 

као сребро у 

руднику.“ 

-Бенџамин 

Френклин  

„Деца не подносе 

васпитавање, морате 

крити од деце да их 

васпитавате. Па ако 

на крају и примете да 

су преварена и 

васпитана – биће им 

криво, али ће тада 

већ бити касно.“ 

-Душко Радовић 



 

Шарена страна 
Свега по мало... 

Размишљај као велемајстор 
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Бели на потезу: 

Бели у једном потезу даје мат 

црном краљу. Пронађи потез. 

На часу историје наставник пита: 

 Микице, шта су урадили јужни 

словени кад су прошли Дунав? 

 Па...стали су да се осуше! 

Час историје 

Анегдоте о познатима... 

Лаза Костић 

Сваког јутра Лаза Костић 
практиковао је у његово доба 
популарну „шведску гимнастику“ 
са гвозденим ђуладима и трчао по 
периферији Новог Сада, а онда 
имао обилан фруштук у 
изнајмљеном самачком стану. 
Једном је таман, уз све остало, 

изнео на сто и добро сушену шарену сланину, кад му 
наврати кум. 

 Ајде куме, прихвати се и ти мало! 
 Не могу, већ сам код куће јео, само ћу мало 

чалабрцнути. 
Међутим, узе кум једно парче, па друго, па треће и још 
одсече добру комадешку, а Лази не остаде пуно, те не 
издржа да му не пребаци: 
 Слушај куме. Од сад ћеш ти код своје жене 

чалабрцнути, а к мени дођи да једеш. 

Да ли сте знали? 

Просечна особа 

обично трепће 20 

пута у минути, али 

када користи 

рачунар он/она 

трепће само 7 пута у 

минути. 

Ваше радове можете 

слати на мејл: 

novinarska.ostopheroj@

gmail.com  

Главни уредник: 

Данијела Цветковић 

Сарадници: 

Јелена Зафировић 

Бојан Милић 

Дигитална обрада: 

Бојан Милић 

Читајте нас 

и следећег 

месеца... 

Ћао! 

Видимо се 

опет. 
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