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Тајанствена у својој лепоти, 
у коси носи мирис поља. 
Рањива у бескрајној доброти, 
себи довољна, горда и боља. 
 

Све своје дане поносно броји, 
носи са собом и смех и ране. 
Године тешке и оне лаке 
на лицу су јој уцртане. 
 

Ал' сваким даном цвета к'о ружа, 
плени и свуда уставља дах. 
Осмехом сваког разоружа 
а иза себе оставља прах. 
 

Погледом бистрим отапа лед, 
искуством својим понос гради. 
Препрека нема, не може стати, 
зна шта жели, воли и ради. 
 

Гордим кораком кроз живот гази, 
за њу сад више повратка нема. 
Зна да судбина никад не мази. 
Она је нова, она је ЖЕНА. 
 
Данијела Цветковић 

 Радови ученика - 8. март 

 Представљамо вам 

 Еко стране 

 Занимљива наука 

 Ризница мудрости 

 Дан поезије 

 Звонко и Звончица 

 Шарена страна 

У ОВОМ БРОЈУ... 

Март је месец у коме се обележава велики 

број дана везаних за природу и екологију... 

Неки од њих су обележени и у нашој школи 

разним активностима у самој школи, али и у 

природи. На наредним странама више о томе. 

ЖЕНА 



 

Радови ученика 
Осми март 

Писмо мајци 

                Желим да знаш колико ми недостајеш сваку ноћ, сваког поподнева, 

сваког дана. 

                Знам колико се трудиш за нас, да нам сваки дан буде весео, да никад 

нисмо гладни и да нам није хладно. Тих дана када си била у Словачкој сваку ноћ 

сам плакала. Мило ми је било кад год позовеш да ти чујем глас. Нисам могла 

дочекати дан твог повратка. Сећам се, када смо се једне ноћи сестра и ја 

уплашиле, фалила си нам. Ту је била баба, али ипак тебе нико не може да 

замени. Када си се вратила кући срце ми је било пуно, била сам пресрећна. Тада 

си се сакрила у кутију, сви смо мислили да је нека играчка, али је испало још 

боље, вратила си се. И даље се сећам тог тренутка. 

               Знај да ја знам сваку твоју сузу, сваку твоју бол, сваку твоју тугу, сваку 

твоју срећу и волела бих да могу више да учиним и да ти помогнем.  

                                                                                                 Твоја Хелена! 

Хелена Илић 4/1 

Моја мама 

Ако би ме неко упитао ко је најбоља 

особа на свету, рекла бих без 

размишљања да је то моја мама. Она 

је јединствена, она је најбоља, њу 

нико не може да замени. Љубав коју 

осећам према њој не могу речима 

описати. Своју породицу воли више 

од себе. Сваки дан вредно ради и ја 

сам јој јако захвална на томе. Једног 

дана, када дође време да и ја будем 

мама, желим да будем баш као она. 

Анастасија Јовановић 3/1  



 

Радови ученика 
Осми март 

Писмо мајци 

     Мајко, много ми недостајеш. Много те волим, али ми је жао што се не 

виђамо. Волела бих да дођеш да ме видиш. Волела бих да знам где си, да 

дођем код тебе. Волела бих да ти кажем нешто: ја те не мрзим , ја те волим. 

Јеси ти мене оставила, али ћеш увек бити у мојој души и срцу. Мајка је нешто 

посебно, мајку нико не може да заборави. Моја мајка се зове Сенада 

Усаиновић. Мајка је својој деци увек била потребна. 

     Мама, желим још нешто да ти кажем.А Ти си моје сузе, цвет, моје 

очи...Мама, ти си мој живот! 

                                                                                  Мартина Усаиновић 4/1  

 

Моја мама 

    Моја мама је једина особа која је увек ту 

за мене, мој ослонац и моја највећа 

подршка. Најјача жена која се носи са 

свим лошим и свим добрим што нам се 

дешава у животу. Увек је била највећа 

подршка сестри, тати и мени, увек је била 

особа која ће дати искрен савет. Жена која 

има спољашњу, а поготово унутрашњу 

лепоту. Особа која ми је помогла да 

савладам прва слова и бројеве. 

    Довека да ти се захваљујем, мама, неће 

бити довољно. Мајко, хвала ти што 

постојиш. Љубав према мојој мајци тешко 

је речима описати. 

Ања Ракић 3/1  



 

Представљамо вам 
ОШ у Дубову 

Дубово, мала али успешна породица! 

Школа као образовно-васпитна установа, одувек се сматрала другом породицом, коју су 

чинили, чине и дан данас ученици заједно са својим наставницима и помоћним радницима. 

Најбоље је то објаснио наш песник Љубивоје Ршумовић: ,,К' о да ми је кућа родна, штета што 

не ради ноћу.”  

Дубовска школа је отворена давне 1893. године. Како је назначено у документима, школа је 

радила до 1911/1912. године. За време Првог светског рата, школа није радила. Под веома 

тешким условима школа је успела да ради током Другог светског рата. Битна година за школу у 

Дубову, јесте 1949. када је наша школа од четвороразредне прерасла у осморазредну школу. 

Првобитни назив школе био је ,,Радош Јовановић Сеља“ по нашем топличком хероју и колеги. 

Школа је назив добила 1964. године, као основна осморазредна школа у оквиру општине 

Житорађа. Општина Житорађа бројила је четири основне осморазредне школе у Житорађи, 

Дубову, Пејковцу и Доњем Црнатову. Године 1976. донета је одлука о спајању у једну основну 

школу под називом Основна школа ,,Топлички хероји“ Житорађа.  

Како је наша школа једна мала али одабрана заједница, наставници и ученици између себе 

имају лепу сарадњу, која је пуна поверења и поштовања. Заједничким радом, који је пре свега 

проткан љубављу, наставници заједно са својим ученицима постижу значајне резултате и 

успехе. Ученици уживају у својим активностима и радо уче од својих наставника. Наставници, 

поред тога што су ту да ученицима пруже најбоље образовање и васпитање, они су ту и да 

својим ученицима увек пруже помоћ, какав год проблем био у питању. Веома је битно, како је 

то пре свега мотив наше школе, да се однос ученик-наставник базира на поверењу и 

поштовању. Удруженим снагама и са истим циљем, наставник ће заједно са својим ученицима 

постићи невиђене резултате. Љубав, рад, поштовање и поверење, јесу основе на којима се 

темељи рад наше школе!  



 

Представљамо вам 
ОШ у Дубову 

После љубави, Мирослав Антић 
 
 Важни је можда и адава да џана 
 мануш је жељно тек ако желинел, 
 и ако тут цело де тек шај тад 
 те ова цела.  
 
 Заџана тек ако вакера речја искрена 
 иста. И само кад и амен рода шајнеби 
 неко те сретнинемен.  

Љубавно растанко, народна лирска 
песма 
 
 Дуј лулуђа а на бостањи бариле: 
 Плаво зумбули и зелено када. 
 плаво зумбули џан ко јек тан, 
 Ачиљи и када ано бостињи кокори.  
 Поручинђа о зумбули катро адава тан! 
 Душо моја, а но бостањи кадо, 
 сартуке ано бостањи кокорјаке, 
 соске о девел о листо хартија, 
 соске гори дали калиме,  
 соске о море дали каљи боја, 
 па писинав трин берш да не би 
исписинава ми хољи.  

Дарман, Десанка Максимовић  

 

 Ма, ма приђин манге, 

 мангав атар те волинае 

 те дуј јака. 

 Јер срећа је шужи док џакерелпе, 

 док тутар јек знако де. 

 

 Ма, ма приђин манге, 

 исима више дражи 

 ака ја гудљи дар џакера и дар.  



 

Еко страна 
Дан река  

Међународни дан река обележава се 14. марта, у циљу указивања на значај река и њихову 
неизмерну вредност. На овај дан, позива се на одговорност према рекама и право свих људи на 
чисте реке, што директно утиче на једно од основних људских права – право на здраву животну 
средину.  

Топлица 

Кроз село у ком ја живим протиче река 
Топлица. Могу да је посматрам само са 
моста. Не могу да стигнем до њене обале, 
зато што се плашим растиња око ње и 
разних животињица које живе у отпаду који 
несавесни људи бацају. Молим сву децу и 
наше родитеље да се организујемо и кад 
дође пролеће почистимо отпад око реке да 
би могли и ми као некад они да весело 
трчкарамо по њеним плићацима лети. 

(Марта Милојевић,1.разред, 
Вољчинац) 

Топлица 
 
Моје село је равница, 
Кроз њега протиче река Топлица. 
Сваког дана у слободно време, 
Тата поред Топлице прошета мене. 
 
На обали је често чика Вујица, 
Пуна му је чуварка лепих рибица. 
Уживање поред Топлице 
Било би још веће,када би  
Поред ње расло лепо дрвеће. 
 
Чувајмо Топлицу  
Не бацајмо смеће, 
Јер је сутра можда бити неће! 
 
(Митић Ђорђе 4.разред 
Вољчинац)  

Топлица 
 
Топлица је моја дивна река, 
И као звезда бела 
Протиче кроз многа села. 
 
Дању се види ,а ноћу жубори 
Као да говори. 
Сви је воле,сви је хвале 
И о њој збијају разне шале. 
 
Природа нам је подарила 
Да би многа насеља украсила. 
Она спаја многа места 
Али је у Вољчинцу најлепша. 
 
Била би још лепша , 
Кад је не би загађивали, 
Када би је сви пазили  
И о њој бринули. 
 
За мене је она дивна река 
Пуна лепоте и живота. 
 
(Марјановић Анђела 4.разред 
Вољчинац) 



 

Еко страна 
Дан река 

Топлица 
 
Топлица је река, 
Стара је доста, 
Али пролази испод  
Сеоског моста. 
Зна јој се почетак, 
Зна јој се и крај, 
Најлепша је у мој крај 
 
Лепа је споља 
Лепа је изнутра 
Ал ћу се у њој купам мало сутра. 
 
Вода је мирна 
Нема осеке и плиме, 
Да мама не брине. 
 
(Илија Цветковић 4.разред 

Вољчинац.)  

Марта Милојевић 1.разред, Вољчинац 

Огњен Илић 2.разред, Вољчинац 



 

Еко страна 
Дан шума  

Светски дан шума се обележава 21.3. На иницијативу Европске пољопривредне конфедерације 
овај датум је установљен још 1971. године од када се обележава као Дан шума. Обележавањем овог 
датума скрећемо пажњу на драгоценост овог ресурса који је из године у годину све угроженији због 
непланске сече. Шуме су стабилизатор климе и у великој мери утичу на пречишћавање ваздуха.  

Ученици из Дубова са наставницима у шетњи по оближњој шуми. 



 

Еко страна 
Дан врабаца 

20. март – Светски дан врабаца 

Осим што званично остављамо зиму иза себе и 
зарањамо у пролеће, на данашњи дан цео свет 
се осврће на још један феномен – значајан пад 
бројности врабаца у свету. До ове појаве долази 
због смањења њиховог природног станишта и 
све већих површина прекривених бетоном. 
Врапци данас зависе од нас и наших одлука. 

У Србији живи три врсте врабаца – покућар 
(Passer domesticus), пољски (Passer montanus) и 
шпански врабац (Passer hispaniolensis). Ниједна 
од ове три врсте није званично угрожена, 
међутим пад бројности је приметан у 
последњих неколико деценија. Ово је један од 
примера где заправо можемо на време да се 
позабавимо проблемом а не да чекамо 5 минута 
пред катастрофу и кукамо како ће врапци 
ускоро нестати. 



 

Занимљива наука 
Историја 

Историјска грађа тврди да је француски 
монарх Луј XVI био и више него 
сујеверан човек. Према томе слепо је 
веровао свом астрологу, који га је измеу 
осталог, саветовао да сваког 21. у 
месецу ништа не ради. Касније се 
показало да је овај познавалац звезда 
био у праву, те да је овај број стварно 
био баксузан краљу. 21. јуна 1791. 
године, након избијања Француске 
револуције, Луј је ухапшен, 21. 
септембра 1972. године, у Француској 
је престало да важи монархистичко 
уређење и коначно, 21. јануара 1973. 
године, Луј XVI је погубљен на 
гиљотини.  

Милунка Савић–Глигоревић била је 
српска јунакиња Балканских ратова 
и Првог светског рата, наредник у 
Другом пуку српске војске „Књаз 
Михаило“, жена са највише 
одликовања у историји ратовања. 
Рањавана је у борбама девет пута. 
Због неизмерне храбрости Французи 
су је прозвали „српска Јованка 
Орлеанка“.  

Прослављени шведски метал бенд Sabaton пре неколико година објавио је песму посвећену 

херојској одбрани Београда у Првом светском рату и мајорку Гавриловићу, а њихова нова песма 

“Lady of the Dark” посвећена је Милунки Савић, српској хероини и жени са највише 

одликовања у историји ратовања. 

Момци из бенда потврдили су на свом сајту и друштвеним мрежама да је “Госпа из таме” из 
њихове песме управо Милунка Савић, “Српкиња која је заузела братовљево место, у војсци, 
прерушила се у мушкарца и на крају постала један од најодликованијих војника уопште у 
Првом светском рату”. 

“Подигните руке за Госпу из мрака 

Војника без жеље за убијањем и филантропским срцем 

Заувек је сломила правила, она је девојка у униформи 

Борећи се раме уз раме са мушкарцима, борила се до краја.”  Рефрен песме 



 

Ризница мудрости 
 

Глупости свима 

падају на памет 

али их паметни 

прећуткују.  

Исак Њутн 

 Образовање је 
најмоћније оружје које 
можете употребити да 
промените свет.  
 

Нелсон Мендела 

Нема горег мрака 

од незнања.  

Вилијем Шекспир 

Љубав према 
родитељима, то је 
главна и основна 
школа љубави. Без те 
школе не иде се даље.  
 
Николај Велимировић 

Учење је 

као 

веслање, 

чим се 

престане, 

одмах се 

креће 

назад. 

Лао Це 



 

Дан поезије 
 

Дан поезије се обележава 21.3, првог дана пролећа. И ми смо дали свој допринос 

тако што смо писали поезију. Били смо креативни. Неко занесен природом, неко 

понет љубављу, неко се, пак, играо речима. Ево наших песама, читајте и уживајте! 

Данијела Цветковић  

ПРОЛЕЋЕ 

Пролећни дани су нам дошли 

а зимски напокон отишли. 

 
Птице полако долазе 

а снежни дани одлазе. 

 
Цвеће се полако буди  

да људе не пробуди. 

 
Сунце је обасјало планету 

и ближимо се лету. 

 

Ива Крстић, 6-4 

ЉУБАВ 

Овако је био план, да те волим сваки дан. 

Дан је ипак време кратко 

а тебе је волети баш слатко. 

Боље је мени без тога плана, 

ја те волим свакога дана. 

 
Саша Укић, 6-3 

ПРОЛЕЋЕ 

Пролећни дани су почели 

и траву су цвећем украсили. 

 
Птичице певају 

док се дечица радују. 

 
Више меда није у пећини, 

сада ће се загрејати. 

 
Зимски снови су дуго трајали, 

пролећни дани су све разбудили. 

 
Пролеће ће брзо проћи, 

опет ће нам зима доћи. 

 
Маја Величковић, 6-4 

ПРОЛЕЋЕ 

Руже су црвене, љубичице су плаве, 

Поред потока има зелене траве. 

Птичице певају, поток жубори, 

Пролеће је лепо,  

То свако збори. 

 
Немања Бећировић 6-3 



 

Дан поезије 
 

ПРОЛЕЋЕ 

Пролеће стиже, а трава се диже 

Сунце граја као из раја 

Кроз успомену су ласте проласте 

Ветар дува и биљке чува, 

Биљка рече и вода потече. 

 
Анђелија Станојевић, 6-3 

ПРОЛЕЋЕ 

Пролеће је као један свет, 

Цвеће лево, дрва десно, 

Сваки облачић побеснео. 

Сви су мало тамни 

Али баш јутрос уранили. 

Поточић жубори, 

Пролеће је лепо, то свако 

говори. 

 
Војин Милчев, 6-3 

ПРОЛЕЋЕ 

Када дође пролеће 

Крећу лепши дани 

Сад нам ласте долећу, 

Сви излазе вани. 

 
Богдан Ицић, 6-4 

ВИСИБАБА 

Није краба, није жаба, 

То је само висибаба. 

Висибаба децу чува  

да их ветар не одува. 

Она је лепа, она је бела 

И увек је весела. 

Висибаба чува стоку 

На земљи, трави и потоку. 

 
Страхиња Динић, 6-4 



 

Језичке недоумице 
 

 

скалпер 

Јер тако? 

 

пантофне  

Седи кући.  

Иди код куће. 

квоцијент 

интелигенције  

 

скалпел 

Је ли тако? 

Је л тако? 

пантофле  

Седи код куће.  

Иди кући. 

коефицијент 

интелигенције  

НЕПРАВИЛНО Х ПРАВИЛНО  

Између броја сати и минута пише се 
тачка! Дакле:  
 
НЕПРАВИЛНО: 9:59 или 9,59  
 
ПРАВИЛНО: 9.59 

Предлог ЗА се НЕ 

УПОТРЕБЉАВА уз 

глаголе! Према томе:  

НЕПРАВИЛНО 

То је за неверовати! 

То је за полудети! 

ПРАВИЛНО 

То је невероватно! 

То је да човек полуди! 



 

Звонко и Звончица 
Нове речи 

Аутсајдер: онај који 

је изван чега, 

неупућен човек  

Луцидитет: ведрина, 

бистрина духа, 

јасност, свесност  

Морбидан: болестан, 

болешљив; сликовито: 

мекан, нежан  

Санкционисати: значи 

одобрити, потврдити, 

озаконити. Међутим, 

насупрот овом значењу, 

јавило се ново: казнити, 

кажњавати  

Скептик: онај који ништа 

одређено не тврди већ само 

исказује своје мишљење уз 

двоумљење; сумњалица, 

неповерљив човек  

Сугестија: утицање на 

кога, надахнуће неком 

мишљу, наговарање 



 

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 

8   

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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 A B C D E F G H 

Бели на 

потезу: 

Бели даје мат 

у једном потезу. 

Пронађи потез. 

Решење из прошлог 
броја: 
Бели: Дама Е4  

Сине, како је било на испиту? 
 Побожно. 
 Како то? 
 Фино, професор пита, ја се 

крстим, ја одговорим, 
професор се крсти. 

Није ми јасно зашто 

стављају средства за 

успављивање у 

уџбенике. 

Кажу да је 

Александар 

Велики, када је 

слушао неку 

оптужбу, стављао 

руку на једно уво. 

Када су упитали 

зашто то ради, он 

је одговорио: 

 Друго уво чувам за оптуженог кад се 

буде бранио. 


