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 Шарена страна 

У ОВОМ БРОЈУ... 
Баба и гугл 
 
Гледала баба испод ока 
Гледала док крпи иглом 
гаће, 
Муке моје и моје браће 
Док гинемо на онлајн пољу 
Док учимо нову интернет 
школу. 

Питала баба с руком на боку: 
”Је л може тај Гугл да нарани стоку?” 

- Не може. 

”Је л може тај Онлајн Бог 
Да одмени на њиву Драгана мог?” 

- Не може. 

”Питај тамо Интернета тог, 
Не мора да ређа циглу, 
Само да ми удене ево конац у иглу!” 
        -Не може. 

”Леле и куку, куј да ви учи 
Тај ли незналац, 
Баба ће све да ви научи, 
Баба је, мори, спрам Гугл – 
чист генијалац!” 
 
 Миљана Т. Ст. 

„Да би особа била добра у ономе што ради, у овом 

случају директор основне школе, мора да да целог 

себе. Посао је такав да за директора не 

постоји ,,нерадн асубота и недеља, празник“ јер када 

се десе одређени проблеми они траже моментално 

решење како евентуалне недостатке ученици и 

наставници не би осетили. Па самим тим, слободно 

време за приватни живот је сведено на минимум.“ 



 

Интервју 
Горан Станојевић - директор 

1. Да ли имате у плану постављање 

ормарића за ученике? 

Да, у плану је постављање школских ормарића,  

aли реализација тренутно чека реновирање 

школе да би се стекли добри услови и спровела 

идеја у дело. У међувремену, можемо разрадити 

заједно са ђачким парламентном идеју, како би 

ормарићи требало да изгледају и направити 

финансијску конструкцију, колико би то 

коштало.  

2. Зашто школски час траје баш 45 

минута? 

Скраћење или продужење трајања школског 

часа, честа је тема у школама. Скраћење часа се 

правда потребом да се деци омогући боља пажња 

у праћењу наставе, док присталице продужења 

сматрају да би кроз блок наставу било више 

простора за стицање знања. Према 

истраживањима у Немачкој, дужи школски 

часови омогућују рад са мањим групама ђака. 

Трајање школског часа у свету није универзално 

решено и креће се у распону од 45 до 90 минута. 

У Аустрији, на пример, час траје 50, а у једној 

Немачкој школи, врло прецизно 67,5 минута.  

Школски час какав је многим генерацијама 

познат, установљен је 2. Октобра 1911. Године. 

До тада је трајао 60 минута а скратио га је пруски 

министар културе Август фон Троц цу Золц. Због 

притужби наставника да ученицима пада 

концентрација, поготово у поподневној смени, 

министар је укинуо поподневну наставу, а да би 

задржао исти број наставних сати, скратио је 

школски час. 

3. Да ли ће бити уведене школске 

униформе? 

Исто као и по питању ормарића, чека се 

реализација реновирања, а у скорије време 

урадићемо анкету, да ли су родитељи и ученици 

заинтересовани за такву идеју па ако јесу план је 

да уз помоћ наставника ликовног и свих ђака 

покренемо акцију на тему ,,Моја ђачка 

униформа“ где би ученици цртежима показали 

како замишљају ђачку униформу. Стручни жири 

би одабрао најбоље радове  за које би касније 

ученици могли да гласају.  

4. Да ли ће таблети и рачунари 

заменити уџбенике? 

Сви смо сведоци дигитализације која стиже 

веома брзо у свим сферама друштва па тако и у 

просвети. Већ сада имамо и дигиталне уџбенике 

за које при куповини класичних уџбеника 

ученици добијају кодове који им омогућавају 

неограничено коришћење. Пошто сви ученици 

нису истог материјалног стања потребно је да 

министарство просвете и локална самоуправа 

дају подршку на тај начин што би обезбедили 

довољан број таблета и лаптопова како би сваки 

ученик могао да стиче квалитетно знање. И 

веома брзо престаће потреба за класичним, 

штампаним књигама и сви садржаји потребни за 

квалитетно  образовање налазиће се у 

дигиталном формату који ће омогућити 

ученицима и наставницима отвореност, 

флексибилност и доступност разнородних 

садржаја. 



 

Интервју 
Горан Станојевић - директор 

5. Како видите нашу школу у 

будућности? 

Видим је као једну модерну, добро опремљену 

школу у којој ће се примењивати најновије 

технологије у процесу стицања знања, где ће 

ученици долазити са пуно елана мотивисани за 

учење и из ње излазе задовољни својим радом и 

успесима и пуни лепих и пријатних утисака. 

6. Да ли ће школска зграда 

бити реновирана?  

Искрено се надам, веома брзо. Пошто је 

за реновирање потребан велики новац 

који локална самоуправа не може сама 

да финансира, упутили смо захтев и 

пројекат канцеларији за управљање 

јавним улагањима Владе Републике 

Србије за матичну школу у Житорађи и 

истурено осморазредно одељење у 

Пејковцу.  Очекујемо позитиван одговор 

и коначну реализацију тог пројекта. 

По пројекту је предвиђено реновирање 

комплетне школе, тј. нова столарија, 

кров, водоводна и канализациона 

мрежа, грејање, фасада, видео надзор, 

разглас, сређивање парка, 

асфалтирање паркинга и још 

пуно тога.  

7. Да ли је и колико посао 

директора одговоран?  

Да, посао директора је веома 

одговоран. Директор је тај који је 

одговоран за финансијско 

пословање школе, као и за 

васпитно образовни процес у 

школи и сва дешавања у њој.  

8. Колико времена имате 

за приватни живот с 

обзиром да доста времена 

проводите у школи? 

Да би особа била добра у ономе што ради, у овом 

случају директор основне школе, мора да да 

целог себе. Посао је такав да за директора не 

постоји,,нерадна субота и недеља, празник“ јер 

када се десе одређени проблеми они траже 

моментално решење како евентуалне недостатке 

ученици и наставници не би осетили. Па самим 

тим, слободно време за приватни живот је 

сведено на минимум. 



 

Светосавске награде 
Ликовни радови 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ ПОВОДОМ 

ДАНА СВЕТОГ САВЕ 

Категорија од 1. до 4. разреда: 

1. место ИВОНА МИТРОВИЋ 

2. место АЊА КРСТИЋ 

3. место ВАСИЛИЈЕ ДИСИЋ 



 

Светосавске награде 
Ликовни радови 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ ПОВОДОМ 

ДАНА СВЕТОГ САВЕ 

Категорија од 5. до 8. разреда: 

1. место ИВОНА МИТРОВИЋ 

2. место АЊА КРСТИЋ 

3. место ВАСИЛИЈЕ ДИСИЋ 



 

Радови ученика... 
Испричаћу вам једну бајку 

Пас и три мачета 
 
Некада давно у далеком селу, живео је један пас ког су звали Мирко. Био је, као што 
му име каже, миран и често је дремао и спавао. Мада, иако је био доста стар па се 
због тога лако успавао идаље је био најбољи ловац и чувар у селу. 
 Како је време пролазило, Мирко је губио снагу, вид, покретљивост, глас, ... и 
почео је полако да стари. Иако је знао да му је остало још неколико година, његов 
живот улепшавала су три мала мачета: Маза, Блеко и Ванилко. Често су му спавали 
на леђима и будили га када је било време за ручак. Тако једне вечери пас задрема. 
Лукава лисица звана Лија искористила је непажњу пас чувара да добије обилну 
вечеру. Провукла се код рупе на дрвеној огради и полако прошла поред Мирка и 
малих мачића. Ушла је у кокошињац и појела једну од три кокошке. Сутра ујутро 
чула се велика бука: 
Где је настала кока носиља !? Фали нам једна кокошка! – узвикивали су власник 
имања и његова жена. 
Мирко, сва јадан и тужан јер му је нестала пријатељица и што није могао да 
заштити њу и остале коке које су у опасности рече: 
Морам да пронађем ту звер која је отела кокошку! 
Мирко са своја три пријатеља крене истраживати кокошињац све док Маза није 
пронашла лијину длаку: 
Види, ово је длака неке риђе и смрдљиве животиње, Мирко пробај нањушити 
његов траг – узвикну једно маче. 
И тако је и било, Мирко нањуши лијин траг који је нестао до ограде. 
Мачићи, схватише да лисица пролази кроз рупу на огради, па Мирко залаја да би 
привукао пажњу власника. Власници потрчаше и узвикаше да је кокошка лако 
побегла па су зато пустили панику да им нека звер једе кокошке. Закрпише ограду, 
али је Миркова највећа мука била што људи не могу разумети, јер би иначе знали 
каква опасност следи. 
Те вечери, лисица је опет пошла по своју вечеру али је пролаз био затворен. Мирко 
је још био будан али и тако уморан од данашњег дана, полако, сасвим полако 
заклапао своје очи. Лисица и ако је била гладна чекала је да пас скроз заспи. И онда 
је полако прескочила ограду и отишла по своју вечеру. Коке су биле обазриве али је 
лисивца зграбила једну. Задња кока је толико кокодакала да су је власници чули. 
Власници су одмах изашли и угледали лисиццу како носи у устима коку и Мирка 
који се тек пробудио. 
Власници, бесни истерали су Мирка јер није сачувао још једну кокошку. Мирко сав 
јадан седео је испред капије и чекао ноћ. Мачићима је толико било жао па су 
направили план са Мирком. 
Чекаће ноћ и лисицу. Мирко и једно маче биће у кокошињцу и чекати лисицу. Да се 
Мирко не успава пазиће једно маче. А остала два ће пазити код власника - да када 
дође лисица они крену да мњаучу и гребу прозор. 
Тако се и збило, власници су били толико поносни на Мирка и мачиће и чували су 
их до краја живата. 
 
 

Дуња Миленковић 5-5  



 

Радови ученика 
 

ПТИЦА И ГЛИСТА 

Падала је киша. Мала глиста је изашла из земље како би 
уживала у кишном дану. Једна птица седела је на грани. 
Угледала је глисту и питала је: „Да ли си се изгубила?“ 

Глиста одговори уплашено: „Нисам, изашла сам из земље јер 
ми се свиђа ова киша.“ Птица рече: „Ја сам гладна, шта бих 
могла да поједем...“ Тада се глиста уплаши поче да бежи назад 
у земљу јер је мислила да ће птица њу појести. Птица јој рече: 
„Стани, нисам мислила тебе да поједем. Видела сам мало даље 
неку пшеницу. Желим само да се играм са тобом.“ 

Тако су провеле неко време заједно, а када је киша престала, 
глиста је кренула натраг у земљу. Птица јој је пожелела срећан 
пут. 

Вековни непријатељ може постати пријатељ и неће наудити 
само ако то жели. Пријатељство и доброта увек могу победити.  

Лана Анисијевић, 6-4 

Лена Станковић, 6-4 

Аутопортрет 



 

Представљамо вам... 
ОШ у Пејковцу 

 
Kо зна да ли баш случајно, у години ослобођења Ниша од Турака, 1878, у 
селу Ђакусу, у турској штали, почела је са радом једна основна школа. 
Затварана, у оба светска рата паљена, пребацивана у приватне просторије, 
па ипак опстала. A пред сам крај рата, 1944. године,  оформљена као 
самостална основна  школа и  добила име по једној хероини. Најстарији 
становници са ових простора памте и преносе причу о Kајици Бастић, 
младој сеоској учитељици  која је изгубила свој  живот мењају га за животе 
својих ђака. Школа је са поносом носила име ове дивљења вредне девојке, 
а њена биста  и сада чува  школско двориште. 
 Још једна храбра и талентована жена део је наше историје. То је Милева 
Левица Јакшић, најмађа кћи великог песника Ђуре Јакшића, која у овој  
школи службовала. У Ђакусу је 1889. године и завршила свој млади 
живот , a њене кости почивају на ђакуском гробљу. 
 Прослим генерацијама на част, а будућим као надахнуће: представљам 

вам  школу 
богате  и 
бурне историје,  Основну школу 
“Топлички хероји” у Пејковцу. 
 Нова школска зграда у Пејковцу 
изграђена је 1969. а настава у њој је 
почела фебруара 1970. године. Од 
1977. и школа у Пејковцу се припаја 
јединственој мрежи школа – ОШ 
“Топлички хероји” са седиштем у 
Житорађи. 
 Ова осморазредна  школа има 
дванаест одељења, четири одељења у 
млађим и осам одељења у старијим 
разредима. Ове  2021/22. године,  
похађа je 210 ученика.  Школи у 
Пејковцу припадају и три 

четвороразредне  школе из Самариновца, Држановца и Старе Божурне, чији ученици након 
завршеног четвртог разреда долазе у Пејковац где настављају пети разред. Такође, од петог 
разреда, придружују нам се и ученици из Бучића и Доње Расоваче. 
 Школа и данас оправдава своју историју трудећи се да будућност својих ученика темељи како 
на традиционалним вредностима, тако и пратећи модерне токове у образовању и 
васпитању. Посебно су занимљиве радионице страних језика, радионице о превеницији насиља  и 
оне о толеранцији и сарадњи. 
Хол  je препознатљив  по изложеним радовима ученика који га красе и  редовно се мењају 
пратећи сезоне. 
 Сваке године обележава се Дечија недеља 
увек интересантим и разноликим активностима. 
Светски дан хране, Дан поезије, Дан заштите 
животне средине, и Дан планете Земље које на  
креативан, инoвативан  и увек другачији начин 
обележимо, обогаћују  школски живот  и 
атмосферу. Посебна занимљивост је Дан 
девојчица у априлу, најлепшeм месецу пролећа. 
И, наравно, над свим тим, Вуков рођендан  и 
Савиндан, када и ученици и наставници свечано 
прослављају  школску славу. 
 У насем Пејковцу шkолско звоно једне  од 
најстаријих установа у Србији сваког јутра позива 
нас на заједничку мисију: да растемо заједно. 

Кајица Бастић 

Школа некада 

Школа сада 



 

Представљамо вам... 
ОШ у Пејковцу 



 

Еко страна 
 

У оквиру пројекта Еко-школа, као што је 

познато, у нашој школи се организује низ 

акција. Сви знамо да је веома важно да 

водимо рачуна о животној средини. Да све 

не остаје само на причи показали су нам 

ученици који су очистили школско 

двориште од отпадака. Тиме су свима 

послали поруку да је довољно да свако од 

нас да мали допринос и да нам околина 

буде и лепша и здравија за живот. 

   Будимо одговорни према својој 

околини!  



 

Такмичења ученика 
 

У току фебруара ученици наше школе имали су прилику да се такмиче и покажу своје знање 
и способности на општинском такмичењу Књижевна олимпијада, општинском такмичењу 
из српског језика и језичке културе, из математике (резултати још увек нису познати, па ће 
бити објављени у следећем броју), а одржано је и такмичење у шаху. 
Ево и који су се ученици пласирали на следећи ниво такмичења: 

Књижевна олимпијада 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 Анђела Ђермановић, 

Житорађа (друго место) 

 Миња Станковић, 

Житорађа (треће место)  

Српски језик и језичка култура 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 Наталија Крстић,  

Житорађа (друго место) 

 Каја Петровић,  

Житорађа (треће место)  

Српски језик и језичка култура 

ОСМИ РАЗРЕД 

 Илија Динић,  

Житорађа (треће место) 

 Ема Иоана Трајковић ,  

Житорађа (треће место) 

 Николија Марјановић  

Житорађа (треће место) 

Књижевна олимпијада 

ОСМИ РАЗРЕД 

 Ива Савић,  

Житорађа (прво место) 

Шах 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1. Лазар Накић, 

Житорађа, 

2. Вељко Илић, 

Житорађа 

3. Петар Ристић 

Житорађа 

Српски језик и језичка култура 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 Даница Марковић,  

Д. Црнатово (треће место) 

 Сташа Богдановић,  

Житорађа (треће место) 

 Јована Крстић,  

Житорађа (треће место) 



 

Занимљива наука 
Хемија 

Експеримент Змај 

Најпре се од флашице и картона направи ,,змај“. 

У флашицу се сипа сирће, течност за прање 

судова и боја за храну. У комадић xaртије се 

стави сода бикарбона и чврсто се увије. Затима се 

убаци у флашицу и долази до рекције. 

1 2 

3 

4 
5 6 

Како можемо искористити затвараче 

пластичних флаша. Пластичне затвараче 

поређамо у круг као на слици. Загрејемо 

добро пеглу. Преко затвараца ставимо лист 

папира и питискамо пеглом. 



 

Ин мемориам 
Драгослав Златановић 

Драгослав Златановић  

     Рођен је 11.7.1946. године у Житорађи. Већи део 

детињства провео је у Бору, а седми и осми разред 

завршио је у родном месту. Учитељску школу 

завршио је у Пироту, а  ВПШ, група за српски језик 

и књижевност, у Нишу. Као наставник радио је у 

подножју Копаоника, СО Брус, а затим до пензије у 

ОШ „Топлички хероји“ у Житорађи. У младости се 

бавио писањем поезије, а збирку својих песама 

објавио јекасније, тек 1998. године под називом 

Заборављене песме.  

      Овом приликом, у знак сећања, објављујемо две 

његове песме.  

МУЗЕЈ ВОШТАНИХ ФИГУРА 
 
Једном ми рекоше у лице 
да из града и са улице 
потребно је да се преселим. 
Замислите у –музеј! 
 
Не у музеј воштаних фигура 
јер то би била ипак игра груба, 
већ у музеј старе и трошне речи, 
У загрљај Јакшићу и Змају. 
 
Кажу да они тамо  
станарину и храну не плаћају. 
Рачуне за дангубу и труд 
стављају на терет свима 
и сеју их свуда и свуд. 
 
Не, још увек сам јак. 
Инвалидну пензију не примам 
и плашт који сам огрно не скидам 
па макар ушо у колону оних о којим пишем, 
да раме уз раме са њима 
од мрачне зоре до сумрака првог 
чекам на радост и уздишем. 
 
Не, у музеј нећу отићи 
а ако ћу остати без руку, 
ја хоћу да гледам муку 
и њихову и своју. 

БЕО ЛЕПТИР 
 
Знам да ћу стати 
кад из мене истече последња 
звездана кап месечине, 
када ће љубав нестати 
у каналима тајним и мрачним. 
 
Знам да ће ме нестати 
у вихору занесених погледа 
упртих у плаво небо. 
 
Са последњим дахом 
излетеће бео лептир, 
собом ће однети слатке и горке 
речи: 
љубав, занос, плаво, месец, 
смрт. 

Драгослав Златановић  

(1946-2022) 



 

Ризница мудрости 
 

Мораш се привићи 

на мало туге у 

животу...Нећеш 

знати шта је права 

срећа – ако је не 

будеш имао са 

чиме упоредити.  

Пауло Коељо  

Одлучио сам се за 

љубав. Мање је 

истинито и мање 

вјероватно, али је 

племенитије. И 

љепше. Тако све 

има више смисла. И 

смрт. И живот.  

Меша Селимовић 

Свако ће знати да 
вам каже колико 

има коза и оваца, 
али не и колико 
има пријатеља.  

 
Сократ 



 

Звонко и Звончица 
Језичке недоумице 

 

незнам 

нежелим 

дали 

Јаковов 

за Павлета 

сво време 

вишљи 

кајиш 

 

не знам 

не желим 

да ли 

Јаковљев 

за Павла 

све време 

виши 

каиш 

НЕПРАВИЛНО Х ПРАВИЛНО  

Звончице, види, 

125 пратиоца имам 

на инста!  

Није пратиоца 

него пратилаца! 

Пошто се број 

завршава са 5, 

тако је правилно.  
Ни са ким, не 

са никим!  

Смараш, Звончице, 

кога брига за то! Са 

никим толико не 

пазим кад причам!  

Битно да си 

разумела шта 

сам тео!  

Хтео, а не тео! 

Звонко, сладак 

си, али поради 

на својој 

писмености!  

Звончице, муко моја!!! 

Припремили: 

Ива Костић и 

Лазар Андрејић 



 

Анегдоте познатих 
 

Јован Дучић 

Јован Дучић је, као дипломата, често 
долазио у Београд и одседао у хотелу. 
Једном га пријатељ упита: 
- Дука, што стално одседаш по 
хотелима, кад можеш у Београду себи 
да купиш кућу? 
А песник одговори: 
- Шта ће ми кућа, у Београду ћу 
добити улицу.  

Јован Дучић био је српски песник, писац, 

дипломата и академик. 

У дипломатији је успешно службовао преко три деценије 

у неколико градова. Он је први југословенски дипломата 

са титулом амбасадора. 

Један је од најзначајнијих песника српског модернизма и 

најзначајнији лиричар. 

Док је трајао књижевни караван по Херцеговини, Густав 
Крклец сазна да је Десанка Максимовић опет сломила 
ногу и да се налази у Игалу на лечењу. Предложи 
књижевној братији да Десанки пошаљу телеграм: 
- Драга Десанка, мораш, коначно, схватити, да 
ниси стонога. 

Густав Крклец био је хрватски књижевник.  

Најважнији део Крклецовог књижевног дела чини поезија. У периоду 

између два рата радио је различитим загребачким редакцијама. Био је 

уредник Нолита у Београду од 1929. до 1933. године. 

Писао је и есеје, критике, путописе, фељтоне и афоризме. Много је 
преводио, највише са руског, немачког, али и са словеначког и чешког 
језика.  

Густав Крклец 

Пролазио Михаило Лалић поред једне 
београдске библиотеке. Управник га 
препозна и позове га да сврати, а писац 
одговори: 
- Хвала, не могу. Боље да не видим 
колико књига нисам прочитао.  

Михаило Лалић био је црногорски и српски књижевник, академик 

САНУ и ЦАНУ. 

Као писац Михаило Лалић се на почетку књижевног рада определио 
за тематику — Други светски рат и географско поднебље — Црну Гору, 

док се у каснијим делима у великој мери бави и Првим светским ратом.  
Михаило Лалић 



 

Column 
English corner 

 In world there are like 1 500 000 000 people  that 
speak English, and other 1 000 000 000 are learn-

The letter “e” is the most 

often used in English. 

No Englishword rhymes with 
month, orange, silver and purple.  

English is offically the sky 

language.No matter in 

which coutry are you, all 

pilots speak English.  

The shortest complete 

sentece is “I am’’, and 

the oldest word in 

English is “town”. 

Shakespeare invented some words like 
birthplace, blushing and torture.  

Shakespeare invented 
17,000 new words  

Novak Djokovic speak five language fluently (Serbian, English, Germany, 

French and Italian). He's also shown some level of proficiency in several 

other language.  

Припремила: Миа Стајић 7-3 



 

Шарена страна 
Свега по мало... 

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. 

Чланови новинарске секције: 

Богдан Јанковић 6-4, Ива Костић 6-3, Лана Анисијевић 6-4, Лазар Андрејић 6-3, Лена Станковић 6-4, 
Петар Милошевић 6-3, Страхиња Динић 6-4. Кристина Стојановић 6-4, Ива Крстић 6-4 

Размишљај као велемајстор 
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Бели на потезу: 

Бели у два 

потеза даје мат 

црном краљу. 

Пронађи потезе. 

Решење из  
прошлог броја: 
Дама Е4 

Пита отац малог Перицу: 

- Сине јел има нека петица у школи? 

Перица одговара: 

- Има, добијају деца. 

Први 
компјутерски 
миш је направио 
Dag Engelbart 
1964. године, од 
дрвета. 
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АФОРИЗАМ 
МЕСЕЦА  

Ако се по јутру 
дан познаје, 

данас ћу 
преспавати прва 

два часа.  

Откачена школа - 
Бојан Љубеновић  

Пуж почиње да се пење на 
зид тако што преко дана 
напредује према горе 3 
метра, а ноћу док спава 
склизне доле 2 метра. 
Шестог дана је пуж успео на 
врх зида и на њему преноћио. 

Питање: Колико је висок 
зид? 

МОЗГАЛИЦА 


