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   Реч-две редакције 
 

       Драги читаоче, ево нас опет: ми смо ти верни, а верујемо да си и ти нама. Полако, 

али сигурно ушли смо у другу годину издавања нашег школског часописа ,,Младост―. Име 

нам је такво да, и када будемо прослављали стоти број часописа, остаћемо млади. Зато се 

трудимо да у духу младости сваки нови број часописа буде са неком лепом променом, како 

би млади стручњаци рекли – са неком новом пројекцијом, елеганцијом, иновацијом, 

креацијом, инсталацијом или манифестацијом! Јер то се заиста и трудумо: да у име лепе, 

пројектоване будућности, у елегантној форми, иновирамо нове ученичке креације и 

уметничке ,,инсталације“, а све у циљу да наш часопис буде жив као нека фешта и 

манифестација – јер као што на манифестацијама има много тога да се и прочита и види и 

чује – и наш часопис има пуно занимљивих тексова, слика, фотографија, а ту су и разноразне 

песмице које ће, сигурни смо, у вама пробудити неке нове срећне мелодије. Зато је наш 

часопис и позориште и биоскоп и концерт – у малом, лепом паковању. Зато, изволите, 

послужите се, јер све је ово због вас, драги наши читаоци, гледаоци и слушаоци! Хвала вам 

што постојите!   

Са поштовањем, 

редакција школског часописа ,,Младост―. 
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- Коју сте основну школу  похађали и колика је 

разлика у односу на данашњу школу и ученике? 

Похађао сам ОШ ,,Лола Рибар“ у Рашки. То је било 

време квалитетног наставног процеса, организације 

и дисциплине ученика. Тадашњи образовни систем 

био је узор свим европским земљама, које су по 

моделу нашег школства градиле своје системе. 

Данас ми са Запада преузимамо нешто што је 

некада било наше. 

- Да ли је лакше бити наставник или директор? 

Као наставник историје, изузетно сам волео свој 

посао. Радио сам га са пуно енергије и 

креативности, трудећи се да мотивишем ученике и 

на један занимљивији начин приближим историју 

као предмет. Посао директора ми прија, не због 

титуле, него зато што имам прилику да, заједно са 

својим сарадницима, допринесем унапређењу 

услова рада школе, са новим идејама које се 

трудим да спроведем у дело. 

- Шта мислите и о ученицима наше школе? 

Ученици наше школе су јако добра, вредна и 

креативна деца, која прихватају све позитивно што 

се дешава у нашој школи, дајући свој допринос. 

Успех ученика је бољка сваке школе. Увек се могу 

постићи бољи резултати. Веома је мали број 

недисциплинованих ученика са којима обављамо 

разговоре и успевамо да нађемо позитивно решење. 

- Током претходне две године обезбедили сте 

донације за низ поправки, као и за набавку 

великог броја наставних средстава. Да ли је још 

нешто у плану? Какве иновације бисте желели 

да уведете? 
Планови су да свака учионица буде опремљена: 

пројекторима, таблама, рачунарима и интернетом. 

У том циљу, школа је израдила и пројекат којим ће 

конкурисати код релевантних министарстава. Од 

иновација, у плану је набавка образовних софтвера 

са којима ћемо иновирати наставни процес, а 

наставу учинити примамљивом и забавном.  

- Који су Вам најважнији приоритети ове 

школске године? 

Приоритети су: опремање школског хола 

пројектором, електричним пројекционим платном 

и звучницима за потребе пројекције филмова; 

презентације; семинаре и приказивање осталих 

садржаја који ће користити ученицима и 

наставницима. У плану је измештање библиотеке 

са спрата у приземље школе, њено опремање 

новим полицама, рачунарима, пројектором, 

платном и читалачким простором. 

- Наша школа је победила  на конкурсу 

Екуменске хуманитарне организације у циљу 

промоције интеркултуралности. Да ли бисте нам 

рекли нешто више о томе? 

Наша школа је једна од десет школа у Србији које су 

од Екуменске хуманитарне организације добиле 

донације у износу од 110.000 динара за реализацију 

пројекта ,,Кад разумем, ја умем―. Пројекат се односи 

на промоцију интеркултуралности, прихватања 

различитости. У том циљу биће одржано четрдесетак 

радионица за ученике наше школе. Пројектом је 

обезбеђена и мултимедијална опрема за библиотеку. 

У мају ће у нашој школи бити организована изложба 

радова на тему различитости. Заслужни за 

реализацију овог пројекта су: Тијана Симоновић, 

психолог; Јелена Чеперковић, учитељица из 

продуженог боравка и директор школе. 

- Шта бисте препоручили ученицима који 

размишљају о упису у нашу школу? 
Наша школа је место које пружа образовање, 

безбедност, могућност испољавања креативности, 

како ученицима, тако и наставницима. 

- Како Ви видите ову школу за неколико година? 

Тешко је дати прогнозу, али видим је као школу 

опремљену савременим наставним средствима, 

условима за рад на завидном нивоу  и наставницима 

који ће, као и до сада, пружати подршку и помоћ 

ученицима свим неопходним саветима. 

- Шта бисте, за крај овог дружења, поручили 

ученицима наше школе? 

Будите, као и до сада, вредни, креативни, духовити, 

спремни да заједничким снагама унапређујемо нашу 

школу. 

Наши новинари питају 

Интервју са директором школе 

Питања  су осмислили  ученици  VIII разреда.  

Интервју су реализовале: Дејана Новчић,  

Александра и НевенаЧеперковић, ученице VIII-2.  
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 Ове школске године отворена је ,,савремена 

учионица” са интерактивном таблом, интернетом и 

озвучењем. То је омогућило да наши ученици усвајају нова 

знања помоћу савремених наставних средстава, а 

наставницима да на ефикаснији начин припреме ученике за 

нове облике рада и учења. 

Из живота школе 
2016/2017. године 

 У овој школској години модернизацији наше школе убедљиво највише 

је допринела Екуменска Хуманитарна Организација – ЕХО, из Новог Сада. 

Од њих смо у виду донације добили: пројектор и пројекционо платно, флип-

чарт таблу за опремање савремене библиотеке и простора за извођење 

радионица. Мало ли је! Али, морамо поменути да је свему томе заслужна и 

наша школа, прецизније: директор Игор Дрманац, психолог Тијана 

Прибаковић и учитељица Јелена Чеперковић, који су на објављени конкурс 

ЕХО-а на тему интеркултуралности приложили одговарајући педагошки 

пројекат који је својим квалитетом утицао на ЕХО да вредном донацијом награди управо нашу школу 

– заједно са свега 10 школа на целокупној територији Републике Србије! Дакле, пре свега браво за  

ретку дарежљивост Екуменске Хуманитарне Организације, али браво и за инспиративност и 

самоувереност нашег директора, психолога и учитељице! Нека се за ЕХО чује ехо наше захвалности 

све до Новог Сада! Увек сте нам добродошли!!! 

 Ученици нижих разреда, од 29. 10. до 4. 11. 2016. године, били су на 

рекреативној настави у Сокобањи, подно прелепе планине Озрен... Замислите 

само – они су са својим учитељицама шетали улицама Сокобање, у којој је 

често боравио наш чувени нобеловац Иво Андрић! Сигурно ће после ове 

рекреативне наставе наши ученици имати више инспирације и за српски језик, 

али и за остале предмете!    

 

    Пролећном екскурзијом која следи, ученици наших нижих разреда 

путоваће на Опленац и у Орашац, али то ће, у суштини, бити путовање у 19. 

век, у време Првог српског устанка. Такође, 

упознаће се са историјом династије Карађорђевић, 

њеним славним почецима и славним данима, 

њиховом доприносу слободи и култури Србије. А 

после Опленца и Орашца следи Буковичка бања – да 

се ученици мало одморе од новостечених 

историјских знања. Срећан пут! 

 
 

 Старији разреди су крајем октобра 2016. године били у посети Београду. Иначе, свака шетња 

кроз Београд заиста је шетња кроз векове: Калемегдан – 17. и 18. век, Кнез Михајлова, Саборна Црква, 

Синагога, конак кнегиње Љубице, Скадарлија, Музеј поште, Народна 

скупштина – 19. век, тржни центар Ушће – 21. век. 

А музеј Николе Тесле – то је шетња кроз читаву 

будућност. На крају остаје највећи грађевински  и  

архитектонски  понос и Београда и Србије –– Храм 

Светог Саве,  један од три највећа православна 

храма на свету – а улазак у њега није само улазак у 

20. и 21. век, већ помало улазак и у саму вечност... Ипак, да би и ви 

проверили шта су наши ученици све видели у Београду, питајте их сами!   
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Овог пута наше одважне кликераше питали смо шта је то живот. Да чујемо прво оне из Штулца:  

-Живот је да једу месо, да пију, да кољу. 

-Живот је када се потопиш у воду. 

-Живот је кад се пролеће весели. 

-Живот је кад се Бог буди у небу.  

-Живот је кад људи у селу праве материјале: 
нож, секиру, виљушку, кашику, сточић, ванглу, тепсију. 

-Живот је  у граду када свашта купујеш.  

-Живот је у граду када се људи запошљавају.  
Нина Стаменковић 2/2 

-Живот је љубав.  
Неда Ђорђевић 1/2 

А затим ове из матичне школе: 

Кликераши 

-Живот је кад околина пршти, зуји и мирише. 

-Живот је песмица.  
Лука Симић 2/2 

-Живот је када дишу. 
Лука Котлајић 2/2 

-Живот је школа. 
Срећко Топаловић 1/2 

-Ж
ивот је

 када доносимо младунце.  

Лазар Алексић 2/2 -Ж
ивот је кад си се тек родио.  

Давид Топаловић 2/2 

-Живот је дисање. 
Урош Баралић 1/1 

-Живот је од онога што живимо.  
Анђелија Терзић 1/1 

-Живот је где живимо.  
Лена Боћанин 1/1 

-Живот је ветар који осећамо.  
Матеја Лукић 1/1 

-Без живота се не може живети.  
Вања Миодраговић 1/1 

-Живот је када учиш нешто ново.  
Димитрије Николић 1/1 

-Живот је мука.  
Нађа Милутиновић 1/1 

-Живот је када се шетамо и негде идемо.  
Мина Ђорђевић 1/1 

-Живот је пријатељство и нека ствар уметности.  
Данило Томић 1/1 

-Живот је девојка.  
Матеја Кузмановић 2/1 

-Живот је све лепо и ружно што нам се деси.  
Вељко Рајков 2/1 

-Живот помаже свим живим бићима да могу да опстану.  
Данило Предолац 2/1 

-Живот је једна лепа појава. 

-Живот је кад ниси сам.  

Јелена Тодоровић 2/1 

-Живот је када живимо слободно.  
Ива Бугариновић 2/1 

-Живот је када се заљубимо, али кад нас нико не тера да се на силу заљубљујемо. 

-Живот је кад се женимо са девојком.  

Филип Ракић 2/1 
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Песма о животу 
 

Живот је права ствар, 
хвала што ми је дат на дар. 

Живот је када се живи лепо и слатко, 
и морамо се трудити да не траје кратко. 

Живети живот уз цвркут птица, 
и гледати децу насмејана лица. 

То је права ствар, 

и од Бога најлепши дар. 
Милица Степић II-2 

Младост 
 

Има један крај 
у мом срцу спи, 
ту рођена ја сам 
и зове се Врњци. 

 

У мом крају школа, 
у њој дечја радост, 

то је моја школа 
и зове се ,,Младост“! 

 

У ту је школу 
ишла моја прабака, 

каже:,,Уместо ограде, 
била је тараба!“ 

 

Имала је учитеља, 
тврдог као камен, 

у коси је имао 

један бели прамен, 
и бркове црне 

као птица кос, 
а старе је наочаре 

гурао на нос. 

 

Садашњи су учитељи 
модернији мало 
и до својих ђака 

стварно им је стало. 

 

Кроз моју су школу 
многе генерације прошле, 

и многе ће, надам се, 
бити добродошле.  

Неда Џамић V-1 

Школа 

 
Увек нешто лепо 
има код те школе, 
увек су у клупама 

другари што те воле. 

 

На одмору маломе 

делимо чоколаде,  

а кад дође велики, 
ужину од мармеладе. 

 

Виде нешто луцкасто 
и наставници у томе, 

кад за рођендане 
делимо бомбоне,  

и увек се насмеју 
јер има за све, 

ал' другу из клупе 
оставимо две. 

Маша Бисерчић V-1  

Пријатељство 

 

Пријатељство је један велики круг, 
ретко нађеш неког да ти буде друг. 

 

Ретко нађеш неког да причате о свему, 
да по цео дан не промените тему. 

 

Ретко нађеш неког да домаћи препишеш, 
ретко нађеш неког ко ће знати како дишеш. 

 

Ретко нађеш неког, ко одати те неће, 

када ти долазе дани без зрна среће. 

 

Ретко нађеш неког сличног себи, 
јер ти без таквог могао не би! 

Марија Радичевић V-1 

Пролеће 

 
Кад процвета испред куће цвеће, 
тада знамо да стигло је пролеће. 

Јагорчевина, зумбул и лала, 

то је цвеће што нам је природа дала. 
 

Људи почињу више да раде. 

Баште се саде. 

Цврчак цврчи, 
а мрав травицом трчи. 

 

Дрвеће је процветало 
и срећу донело. 

Лептир лети са цвета на цвет, 
а пчела у кошници прави мед. 

                  Николина Петровић       

Песници Младости 

Седми март 

 
Сваки пад  у мом животу чинио ме јачом, 
мала остала без оца, то је било страшно. 

Седам година је прошло, ја никако да схватим, 
и даље сањам дан кад ће тата да се врати. 

Отишао без речи тужног седмог марта, 

у писму сестри рекао:,,На небу је тата.“ 
Од тог дана сузе хладне лију ми низ лице, 
полако се ближи крај моје тужне приче. 
Само кад се сетим оних срећних дана, 

брат, сестра, ти, ја и мама, а сада само сећања. 

Боли стара рана, опет ми је тешко, а знам да сам сама. 
 

Кад најтеже је било, ја остала сам сама. 
Сваког дана желим само да те видим 

и загрлим јако, а и сама знам да то није лако. 
Видимо се једног дана кад затворим очи, 
тата, чекај ме у рају, и ја ћу некад доћи. 
Само кад се сетим оних срећних дана, 

брат, сестра, ти, ја и мама, а сада само сећања. 
Боли стара рана, опет ми је тешко, а знам да сам сама. 

Валентина Николић V-2 
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Јесен 

 
Јесен је доба кише и блата, 

али и шумског лишћа од злата. 

 

Јесен је доба кад се воће проба, 
доба моба и птичјих сеоба. 

 

Јесен је лепа и њено име 
подсећа на време свадбовања 

и долазак зиме. 

 

Прође лето, дође јесен, 
са дрвета пао кестен. 

 

Час на главу, час на бок, 
пада кестен, туп, туп, ток. 

 

И ове јесени слика је иста, 
шума умире и не олиста. 

 

Умире лишће, умире трава 
и дрвеће иде да спава. 

 

И рекао би сад свако, 
умире све, то је тако. 

 

Облак љути што сунце гаси 
и муња сјајна што кишу краси. 

 

Живот се ипак у јесен буди, 
запамтите ово, људи! 

 

Тијана Петровић V-1 

Кад ми лоше иде 

 
Има дана у недељи 
кад ми лоше иде. 

Зграбим лопту, осмех пустим 
низ улицу, до Атлантиде, 

и полетим попут ветра 
да ме очи света виде. 

 

Цврчци цврче, птице поју, 
пчеле зује, мисли роје. 

Све до сунца, па још даље, 
сви певају песму моју. 

 

Глава ми бистра, чиста, 
кад истрчим у минути 

двеста-триста  хвата, 

снага се појачава мени 

баш на свака пола сата! 

 

Дођем кући задовољан, 
са  осмехом до ушију. 

Мрзовољу, бес и љутњу, 

капи зноја нек' попију. 
Кристијан Томић VII-1 

Живот 

 
Живот је цвеће, 
живот је трава, 

живот је кад 
мој брат спава. 

 

Живот је кад падне 
мрак, живот је 
кад нас обасја 
сунчев зрак. 

 

Живот је и зелена 
гора, живот је и талас 

дубоког мора. 

 

Живот је птица пој, 
живот је пчела рој. 

 

Живот је дечја игра, 
живот је скок младог тигра. 

 

Живот је на свету 
најважнија ствар, 

живот је од оца и мајке 
највећи дар. 

Алекса Котлајић IV-1 

Песници Младости 

Кишни дан 

 
Пада, пада кишица, 

зелени се трава, 
а по трави скакуће 
мој љубимац Гара. 

Пролеће је, топло је, 
киша му баш прија. 
Маца гледа, чуди се 

и почне да кија. 
О, гле луда кучета, 

сквасиће се цео, 
а кад киша престане, 

биће куцов бео. 
Јана Чеперковић I-1 

Само сан 

 
У једноме трену уснила сам 

сан, 
да је увек леп и сунчан дан. 

Да је живот само игра, 

и да немамо никаквих брига. 

 

Уснила сам како летим, 
мислила сам:,,Ма не морам ни 

да слетим!“ 
Неки људи обучени у бело, 

било их је пуно село. 
Имали су крила они, 

али нису били авиони. 

 

То је био само сан, 
који ми је улепшао дан. 

Јер знам да је то био рај, 
и ту је песми дошао крај. 

Анђела Чолић VII-1 

Живот 

 
Живот се створи, 

живот се рађа, 
као на мору 

кад исплови лађа. 

 

Развија се као 
цвеће у пролеће, 

буја, цвета, мирише 
и понекад уздише. 

 

Живот је бајка, 
ако су са тобом 

отац и мајка. 

 

Живот је река, 
шума и небо ведро, 

када по њему птице лете, 
а не бомбардери и 

бомбе љуте, 
што усмрте 

веселе животе 
и оставе ране љуте. 

 

Животу ништа више 

не треба сем 
златног сунца и 

мирног неба. 
Тамара Николовски V-1 
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Они долазе 
   Као што се по јутру дан познаје, тако се и наша школа познаје 

по ђацима-првацима. Током приредбе за њихов пријем били су 

баш онакви какви треба да буду: радосни и послушни. А сваки 

педагог зна да чиста радост ђака-првака временом постаје – љубав 

према школи, а послушност – марљивост и вредноћа. Зато су и 

учитељице Данијела Радовановић и Милијана Маричић, које су 

ове године имале ту част да преузму ђаке-прваке, такође имале 

разлога за праву радост! Али, да не заборавимо да похвалимо и 

садашње петаке, бивше четвртаке, који су ђацима-првацима 

приредили разнолик културно-уметнички програм. Е, то се зове 

другарство! 

Новогодишњи вашар 
 Новогодишњи вашар нас увек подсети како ми сами 

себи понекад можемо најбоље да помогнемо. Новац од 

продатих новогодишњих ученичких честитки биће уложен у 

побољшавање услова учења истих тих ученика. Леп начин да 

сваки ученик схвати како је понекад и лепо и лако 

истовремено доприносити и себи и својим другарима, а и 

својим учитељима. 

 А лепо је и када одрасли мало подетиње, а то се у 

нашој школи догоди увек пред Нову годину када деца наших 

запослених добијају – дедамразовске, новогодишње, слатке и 

слане ПАКЕТИЋЕ – обезбеђене средствима школе и 

школског синдиката. Па погледајте само те осмехе и малих 

и великих!  

Културни дани школе 

Они одлазе 
 А да ли се наши садашњи осмаци сећају времена када су они били ђаци-прваци? Било би добро 

да се тога сете, па да у мислима прођу кроз свих ових осам година школовања, јер тада ће према својој 

Основној школи ,,Младост“ имати осећање важније од свих других осећања – захвалност! Јер, 

захвалност према основној школи биће амајлија и срећан знак за лепо започињање – средње школе. 

Утолике пре што ће се у септембру и они сами поново прозвати – прваци, прваци средњошколци!... 

Осмаци, не заборављајте вашу ,,Младост“ да вас не би био малер!              

Еко-дани 
 Лепо је када се поклопе жеље директора и запослених, а још је 

лепше када се поклопе жеље директора и ученика. Идеја наших ученика да 

школско двориште оплеменимо зеленилом (дрвеће, украсно биље), изнета у 

претходном броју овог часописа, поклопила се са истом идејом директора. 

У име тог срећног споја идеја, у послу садње дрвећа заједно су учествовали 

и ученици и директор! И сви запослени, по жељи. Иначе, за ,,зелену“ 

донацију захвалност дугујемо добрим људима и установама у којима раде 

добри људи: Бобану Петровићу, председнику удружења грађана за заштиту 

животне средине Врњци из Врњаца, ЈКП-у ,,Бањско зеленило“, Марини 

Илић, дипломираном инжињеру агрономије, Дарку Радовићу из Врњаца и 

Живораду Жићи Ђурђевићу из Великог Шиљеговца. Хвала вам – ваши 

дарови (дрвеће) и буквално ће сваке године да буду све већи и већи, и да 

заједно расту са нашом школском децом. Леп начин да се једни других увек 

сетимо кад год бацимо поглед на наше, од сада, помало и ваше школско 

двориште. Хвала вам још једном! ,,Где год нађеш згодно место ту дрво 

посади, а дрво је благородно па ће да награди!“ Ј.Ј. Змај.    Бобан Петровић 
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Свети Сава  
 И овогодишња Светосавска 

приредба поново нас је вратила у 

древну прошлост, са циљем да нам 

помогне како да корачамо ка 

будућности. На вечне вредности 

Светосавља подсетили су нас наши 

ученици и учитељице, а да цела 

приредба добије и карактер академије, 

побринула се наставница српског језика Вишња Костић, оригиналим спајањем средњевековних и 

модерних приказа  светог лика и дела највећег Србина – Светог Саве.  

Дечија недеља 
 Кажу психолози да две ствари човек читавог живота ради на потпуно исти начин као и у 

детињству: то су спавање и радовање. Е па, за време ,,Дечије недеље“ спавања нема, већ има само 

сневања и радовања! Било је ту и хуманитарних дана (пакетићи ђачког прибора), па ,,школских“ дана 

(ђаци су били у улози учитеља, наставника, директора, домара, ,,теткица“, рачуновођа, правника, 

психолога, библиотекара), па онда уметничких дана (осликавање честитки и писање порука 

другарства), и на крају спортских дана ... Ма, питајте нас чега није било!... Као доказ, ево слика које  

говоре више од хиљаду речи!  

Франкофонија 2017 

 Свечана приредба поводом Дана француске културе, 

,,Франкофонија 2017”, реализована је у Сали врњачког 

биоскопа у понедељак, 3. априла. Присутни гледаоци су 

имали прилике да се кроз речи, музику и игру упознају са 

чарима и духом Француске и њене културе.  

Већ пету годину за редом одржава се ова манифестација која 

популаризује француски језик, као и дружење младих из свих 

основних школа на територији општине Врњачка Бања са 

ученицима Гимназије.  

У веселом и инспиративном програму и ове године су 

учествовали  ученици ОШ ,,Младост” Врњци. Ученици наше школе су извели песму која промовише 

спорт и позитивизам код младих. У хорском извођењу учествовали су ученици петог, шестог, седмог и 

осмог разреда. Наступ наших ђака је био веома запажен и награђен огромним аплаузом публике која 

их је бодрила и певала заједно са њима. 

Ускршњи салон 
 Замак културе сваке године на наш највећи празник, Васкрс, буди у ученицима уметничке 

склоности својом већ традиционалном изложбом ускршњих јаја. Можда она нису још увек савршена 

као Фабержеова, али нико не сме да гарантује да се једног дана од малих излагача и уметника неће 

изродити неки нови Фаберже. То само Бог зна. Христос васкрсе – ваистину васкрсе! ( Иначе, Фаберже 

је чувени француски јувелир и уметник који је, за руског цара Николаја, на непоновљиво леп начин 

украсио јаја направљена од сребра, злата или драгог камења). На XV Ускршњем салону у ,,Замку Јован 

Белимарковић”  наши ученици су освојили  награде - Шарано ускршње јаје: Анђелија Терзић I1, 

Сузана Миловановић VII2; - Цртеж/Слика/Колаж: Милош Васић IV1, Лука Кнежевић I1, Димитрије 

Николић I1, Лена Боћанин I1, Софија и  Војин Котлајић III, Лука Бабић III, Урош Баралић I1;   

- Aсамблажи: Каја Срејић IV1. 
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Ликовни радови 

Катарина Красић 81 Кристиан Томић 71 

Урош Антонијевић 81 Марина Обрадовић51 

Александра Чеперковић 82 Тамара Обрадовић 72 Александра Чеперковић 82 
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Ликовни радови 

Марина Обрадовић  51 
Неда, Маша, Маја, Мина 51 

Марина Обрадовић  51 Кристина Булатовић 81 

Александра Чеперковић 82 Аља Младеновић 81 

Страхиња Бошковић 51 Кристиан Томић 71 
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 Пуно је хуманитарних организација у Србији. Све оне најчешће пружају новчану и 

материјалну помоћ – у храни, лековима, гардероби, неке чак граде куће или поклањају 

станове. Али, сматрам да би у оквиру таквих хуманитарних организација требала да постоји 

посебна канцеларија у којој би радио психолог, јер људима, а поготово деци која су сиромашна 

и која страдају, муче се и трпе разне невоље, њима  би веома важна била баш помоћ 

психолога. Јер детету које већ има тешке животне проблеме може много помоћи психолог, јер 

у млађим годинама најбоље се могу избећи опасне последице таквог живота – управо уз помоћ 

психолога. Дрво се исправља док је младо. 

Дејана Новчић 8/2 

 У свакој школи на жалост има све више туче. Зато би било 

добро да се у школски тим који се бори против злостављања деце 

укључе и ученици, и то не само они од којих се очекује да неће 

малтретирати друге, него баш они од којих се очекује да ће друге 

малтретирати. Ако би се баш таквим ученцима дала одговорност 

према другима, врло је могуће да би они на тај проблем насиља 

гледали из супротног угла – не из угла мучитеља, него из угла 

заштитника. Тако би се и они временом поправљали. 

Валентина Николић 5/2 

 Волела бих да библиотека буде већа, па да они који воле читање остају 

после часова и тамо у библиотеци читају разне књиге. Исто тако, два пута 

месечно, библиотекар би могао да долази у наше учионице и препоручује нам 

добре и популарне књиге за децу, јер ја знам да нас који волимо да читамо 

нема баш много, али нас ипак има. 

Тијана Петровић 5/1 

 Моја идеја је да се у великој фискултурној сали набави теретана 

прилагођена за ученике и да се у часове физичког васпитања уведе 

вежба ,,дизање тегова“ и оцењивање ,,дизања тегова“, јер многи ученици не 

знају како се вежба у теретани, а то може бити јако опасно за здравље. 

Димитрије Терзић 5/2 

 Моја идеја је да се у школску наставу физичког васпитања уведу 

часови борилачких вештина, да би се ђаци који воле да малтретирају другу 

децу ту испразнили од негативне енергије и да би видели да постоји неко 

јачи и од њих. Такође, ваљало би да се сви ученици науче самоодбрани. 

Борилачке вештине би се оцењивале. 

Лазар Димитријевић 5/1 

Имам идеју 
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Галерија фотографија 
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Песмарица за велике  

Деки, бре, много радиш,                                                          

немој да нас заборавиш! 

Погнуте главе за послом идеш, 

много се, Деки, много, бринеш. 

Смањи бригу, повећај осмех, 

смејање, брате, није грех!  

Наша је Ната, 

иако женско, 

прави тата-мата! 

Некад јој све мрско, 

а некад равно све до Баната! 

У сваком случају остаје Ната 

мајстор и женских и мушких 

заната – 

и ауто да поправи, 

и кафу да скува! 

Кажем вам – геније прави –  

та ће сваког у свему да одува! 

Људи, управо ово наш је Дане, 

човек-змај без икакве мане! 

У сталном раду проводи све школске дане; 

па нека и он својом душом мало дане! 

Нена и Гага прави су тим: 

прва мудро ћути, друга од енергије пламти! 

Без Нене заборавили бисмо шта је – доброта! 

А са Гагом знамо шта је – лепота живота! 

Мирне савести ту јој је снага: 

кад треба – жустра, кад треба – блага. 

За такве ствари не тражи налог, 

Прибаковић Тијана –  

школски психолог! 

Та новац дели ни по бабу ни по стричевима; 

та не дрхти ни пред љутим мачевима! 

Она не зна ни за Марка ни за Јанка;  

упамтите тај спој – рачуновођа,  

па још – Стојанка! 

Важна лика, духа орна, 

запослена чеда њему су покорна! 

Корака лака, он вођ је дични:  

тише мало! – то наш је директор,  

свему вични! 

Како да се власт не уздрма – прави зналац; 

вредних и радних људи већ одавно – знанац; 

иначе, за хватаче кривина – опасан мамац, 

ако Бог да постаће и легендарни –   

наш директор Игор Дрманац!  

Да баш толико сваког воли, 

и никад никог ни за шта да моли –  

а овамо, опет, начитана и превејана,  

па то може само – библиотекарка Дејана! 

Да закон нема хиљаду лица  

ту је наша Јеца правница! 
А кад ствари закоче, па устреба погон млазни, 

Јеца се обрати –  приправници Зази! 

Зоко, човече, па где си ти нама! 

Зачас те има, а зачас те нема! 

Ти знаш:  

живот је препун разних дилема,  

ал` заједно решићемо и сто проблема! 

Зато дођи чешће међу нас, 

биће весело, биће и бум и трас! 

Запеваћемо сви на сав глас; 

веруј, Зоко, у томе је прави спас! 

Добро нам дошла у добри час! 
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 Еуро-кар Станић постаје прави, добри, верни комшија наше школе. И ове године 

пословодство овог успешног предузећа изашло је у сусрет нашој школи и нашим ученицима, и 

омогућило им да у оквиру програма ,,професионалне оријентације“ изближе и практично 

упознају и ефекте добро организованог рада, и савремене  видове успешног пословања и 

иновација, а све у циљу буђења инспирације и мотивације код наших ученика,  најпре добрим 

примерима из аутомеханичарске, саобраћајне и економске струке, примерима који ће, надамо 

се, и у њима пробудити спој воље и маште, и утврдити идеју да је свака 

пословна замисао остварива, само ако то довољно искрено желимо! 

Приправници 

 
 Шта је то: младо, а жељно посла, неискусно, а пуно знања? 

Одговор – то је приправник. Добро, а да ли то звање може још 

мало да се појасни? Да!... Наставник –  сви знамо шта је. Психолог – 

такође. Педагог, учитељ, правник, наставник, рачуновођа – све то ми 

знамо шта је. Е, приправник је помоћник било ког од ових 

запослених, помоћник који једног дана треба самостално да ради 

исти посао. И још, замислите, тај помоћник све то ради – за џабе! 

Добро, не баш сасвим за џабе. У реду, али из ког онда разлога 

приправник ради и помаже? Па зато што у том раду зарађује нешто 

много вредније од новца, зарађује – радно искуство. Помажући свом 

претпостављеном, тј. свом ментору, приправник упознаје ,,тајне“ 

датог занимања, па кад буде добио дуго жељени посао, чим почне да 

ради, радиће тај посао не добро или врло добро, него – одлично! 

Тако ће свако предузеће или установа са нашим приправницима 

имати оцену: одличан 5. Дакле, наша школа гаји и мале и велике 

одликаше; мали одликаши су – ђаци, а велики одликаши су – приправници! А ко су ваши 

приправници? Ево, управо овде ћемо навести имена наше ,,фантастичне  шесторке“ која чини 

приправнички победнички тим ОШ ,,Младост“: Упамтите та имена: Дијана Петричковић, 

професор српског језика, Марко Влашковић, професор историје, Снежана Прибаковић, 

професор разредне наставе, Милица Стаматовић, професор разредне наставе, Андријана 

Ђорђевић, финансије и администрација, Александра Марковић, логопед. Само напред!  

Професионална оријентација 

 Сарадња са средњим школама. У оквиру програма професионалне оријентације 

крајем априла угостили смо професоре и ученике бањске 

Гимназије. Они су у циљу промоције својих образовних 

смерова организовали пригодну презентацију за наше 

основце. Циљ је једноставан: вратити стару славу коју је 

гимназијско образовање у Србији увек имало, и подсетити 

одличне ученике да је први, прави корак истинског 

академског образовања могућ најпре кроз – Гимназију. 

Будући интелектуалци и академски грађани – изволите!  
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Наши најбољи 

 Наша школа од јуна прошле године организује једну оригиналну манифестацију по којој ће се 

свакако издвајати – то је свечана додела диплома ученицима 8. разреда, који тим чином и званично 

завршавају основно образовање. Сам емотивни  контекст тог 

догађаја инспирисао је руководство наше школе да тај свечани дан 

буде заиста свечан – сваке године у част наших формираних 

основаца, будућих средњошколаца, биће организован концерт 

озбиљне, класичне музике – дакле, спој лепог и озбиљног – што ће 

управо бивати симбол новог, зрелијег 

и изазовнијег животног периода који 

је пред њима. За изведбу 

прошлогодишњег концерта класичне музике (клавир и виолина) биле су 

заслужне сестре Ивана и Бојана Шеровић. У свечаној атмосфери 

посвећеној малим-великим људима, одликовање за ученика генерације 

добила је Зорана Црноглавац. У част њеног значајног успеха 

наставница српског језика Дијана Петричковић обавила је интервју, 

надамо се први у Зоранином низу.  

Интервју са ђаком генерације, Зораном Црноглавац 

 
- Да ли си очекивала да ћеш баш ти бити ђак генерације? 

Не, наравно да нисам, јер је то огроман успех за једног ђака, али морам 

признати да сам непрестано о томе маштала. 

- Колико труда је било потребно уложити у настави и на такмичењима? 

Што се тиче наставе и такмичења, за то је било потребно уложити доста труда 

и напора, мада сам ја у свему томе уживала, тако да ми није био проблем да се 

посветим школи и учењу, то ми је на неки начин представљало релаксацију. 

- Шта си уписала након основне школе? Да ли си задовољна својим 

избором и какав је твој школски успех сада? 

Средња школа за коју сам се определила је ,,Гимназија“ – Врњачка Бања, 

друштвено-језички смер. Врло сам задовољна својим избором, а што се тиче 

успеха у школи, задржала сам просек из основне школе 5,00 и заиста се надам 

да ће тако и остати до краја мог средњошколског образовања. 

- Чега се најрадије сетиш из времена проведеног у ОШ,,Младост“? 

Из основне школе се најрадије сећам својих драгих учитеља и наставника, који 

су великим делом заслужни за све ово што сам до сада постигла. 

- Најдражи/најзанимљивији тренутак из основне школе? 

Најдражи тренутак ми је одлазак у Амбасаду, где сам освојила прво место на такмичењу из географије 

на енглеском језику. То је, заиста, оставило велики печат на мене, јер нисам ни слутила да ћу икада у 

свом животу остварити нешто тако велико и да ћу баш ја представити нашу школу. 

- Шта би поручила нашим ученицима? 

Ученицима бих поручила да верују у себе, да поштују наставнике, да се потруде да остваре своје 

циљеве и,  наравно, да представе нашу школу у најбољем могућем светлу. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА ОШ „МЛАДОСТ“, ВРЊЦИ  

 

Географија:  

Љубан Стевановић 

 

Давид Срећковић – 7. р.  

1. место окружно 

Нина Лекић – 7. р. 

1. место окружно 

Џудо:  

Павле Котлајић 

3. место окружно 

Рукомет: Живојин Стошевић 

девојчице—1. место окружно 

 

ТИО - архитектура:  

Саша Вучинић 

 

Емилија Мислопољац – 6. р.  

2. место општинско 

 

Биологија:  

Милица Манојловић 

Нина Лекић – 7. р.  

1. место општинско 

 

ТИО - ШЗОС: 

Анђелија Чановић 

 

Неда Џамић – 5. р.  

2. место општинско 

 

Хемија:  

Војкан Добричић 

 

Давид Срећковић – 7. р.  

2. место окружно 

Нина Лекић – 7. р. 

похвала окружно 

 

Физика:  

Весна Радић 

 

Давид Срећковић – 7. р.  

1. место општинско 

 

Историја:  

Драган Париповић 

 

Давид Срећковић – 7. р.  

3. место окружно 

учешће републичко 

Рукомет: Живојин Стошевић 

дечаци—3. место окружно 

Историја: 

Љубан Стевановић 
 

Александра Чеперковић – 8. р.  

1. место оопштинско 

Лука Бисерчић – 8. р. 

 3. место општинско 

Лука Булатовић-8.р. 

 3. место општинско 

Бојана Шеровић - 5.р. 

 3. место општинско 

Ученици који су постигли резултате на ваншколским активностима: 

Бојана Шеровић – 5.р. Међународно такмичење „Даворин Јенко“ Београд – 

1.награда – клавир, Републичко такмичење Београд – 1. награда – соло клавир, 

Међународно такмичење гудача Ниш – 2. награда - виолина 

Ивана Шеровић – 3.р. Такмичење ,,Бинички” Београд – 1. награда – виолина, 

Међународно такмичење гудача Ниш – 2. награда – виолина 

Марија Радичевић – 5.р. 14. интернационални карате куп Врњачка Бања - 

3.место (кате и појединачно), 3. место (кате и екипно), Интернационални карате 

куп Светога Саве – 2. место (кате и појед.), 1. место (борбе и појединачно) 

Ненад  Радовић – 4.р. Међународни турнир „Срећно 2016“ – 2. место 
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 Пре 800 година у тадашњој архиепископији у манастиру Жичи крунисан је први 

српски краљ Стефан, због прве српске краљевске круне прозвани Првовенчани. Он је 

први од седам краљева из лозе Немањића који су се крунисали у манастиру Жичи. Нама 

бар, у Врњцима, Жича није толико далеко. А свакоме коме је Србијица драга, ма где 

живео, Жича никако не може бити далеко, јер, хтео-не хтео Жича му је – у срцу. 

 Пре 100 година, у фебруару, на југоистоку Србије подигнут је Топлички устанак, једини 

устанак у Европи током Првог светског рата. Иначе, то је још један од устанака нашег народа у 

вишевековном низу, почев од 16. века – устанака који су подизани просечно сваких педесетак година, 

не толико против некога, колико за нашу слободу: устанци крајем 16. и током 17. века у Босни, 

Војводини и Црној Гори, па крајем 18. века чувени устанак у Србији познат као ,,Кочина крајина“, па 

кроз 19. век: Карађорђев и Милошев устанак, и устанак прозван ,,Невесињска пушка“ у Херцеговини, 

па Топлички устанак, па устанак Драже Михајловића, 20. век. Иначе, ми бисмо волели да је овде крај 

са устанцима. 

Подсетник 

    Ове године, у октобру, обележава се 125 година од рођења нашег највећег 

романописца и за сада јединог нобеловца, Иве Андрића. Осим награђеног 

романа ,,На Дрини ћуприја“, за сву вечност остају дела: ,,Проклета авлија“, ,,Јелена, 

жена које нема“, ,,Мост на Жепи“, ,,Пут Алије Ђерзелеза“... Занимљивост: у својим 

тајним списима, за које је заветовао да се отворе неколико деценија после његове 

смрти, Андрић је оставио сведочанства о свом великом родољубљу према Србији. 

Ето новооткривене, а дуго сакриване тајне нашег нобеловца. Следимо га у томе; 

само, ми не морамо више тако тајно. 

    Могло би се рећи да је 2017. година, година независности, јер три земље (од којих су две међу 

највећима)  славе свој дан независности: Канада  у јулу слави 150 година независности од Велике 

Британије, Индија у августу слави 70 година независности такође од Велике Британије, и Финска у 

децембру слави 100 година независности од Царске Русије. Па, нека је са срећом! 

    У октобру 2017. године навршава се тачно 50 година од смрти Ернеста 

Геваре де ла Серне, чувеног Че  Геваре. Овај Аргентинац, шпанско-ирског порекла, 

био је Кубанац у души, а револуционар и борац за слободу у духу. Прави је прототип 

човека који се не мири са ропством и коме је слобода преча од свега. Многи 

историчари сматрају да је (заједно са Фиделом Кастром) својом жртвом и борбом за 

независност Кубе од Сједињених Америчких Држава, дао пример свим земљама 

Средње и Јужне Америке да се боре за своју слободу и независност. Иначе, Чеов 

портрет, приказан и у нашем часопису, проглашен је за најпопуларнији портрет 20. 

века – са његовим портретом и слобода је постала популарнија!   

    Пре 100 година, у априлу 1917. године, током Првог светског рата САД су се прикључиле 

силама Антанте (Велика Британија, Француска, Русија) и тако помогле у одбрани Европе од 

империјалистичких циљева Аустро-Угарског и Немачког царства. Исти подвиг Американци ће 

поновити и у Другом светском рату, бранећи Европу заједно са истим савезницима, против истог 

непријатеља – само овога пута не царске већ нацистичке Немачке. За то им хвала.  

 Највећи европски филмски фестивал, фестивал у Кану, на коме је наш 

прослављени редитељ Емир Немања Кустурица два пута освајао главну награду – 

,,Златну палму“, и тако се сврстао  у ред од свега шест редитеља којима је полазило за 

руком да по два пута освоје ово велико признање – ове године у мају прославља 70 

година постојања.  
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ПРИЈАТЕЉИ, САРАДНИЦИ  И ДОНАТОРИ ШКОЛЕ 

 

 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА – Бобан Ђуровић 

ШКОЛСКА УПРАВА КРАЉЕВО – Миљојко Луковић 

МЗ „Врњци“ – Живота Смиљанић 

МЗ „Руђинци“ – Драган Лазић 

МЗ „Штулац“ – Саша Стојановић 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «РАДОСТ»  

УГОСТИТЕЉСКО – ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ГИМНАЗИЈА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА  

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ВРЊАЧКА БАЊА 

БИБЛИОТЕКА ДР ДУШАН  РАДИЋ – ВРЊАЧКА БАЊАвић 

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – ВРЊАЧКА БАЊА 

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД – ВРЊАЧКА БАЊА 

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ДОМ ЗДРАВЉА – ВРЊАЧКА БАЊА 

БОБАН КОМЕРЦ – Бобан Миковић 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР  

ИНТЕРКЛИМА ДОО – Станимир Чеперковић 

ИНТЕРКЛИМА ГРАФИКА – Петар Чеперковић 

ФЛУИДО ТЕХНИК – Мирослав Шљивић 

С.З.Т.Р. ЧЕЛИК – Милутин Симић 

ГИГАНТ – Горица Симић 

AБЦ АУТО КОМЕРЦ ДОО  – Душан Стевановић 

ПЕКАРА ,,КЕОПС” - Ненад и Марко 

РЕСТОРАН ,,ДУКАТ” - Сава Чеперковић 

МЕБЕЛ – Славољуб Савић 

РАЗВИТАК – Срећко Дуњић 

БЕТМОНТ МИЈАТОВИЋИ – Слађан Мијатовић 

ДУШАН ПРИБАКОВИЋ 

ЖИВОЈИН ЖИКА РАДОСАВЉЕВИЋ 

ДОБРИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ – ГИЛЕ 

ГОРАН РАДОВАНОВИЋ 

ДАРКО РАДОВИЋ 

МИШО БОГОЈЕВИЋ 

НЕБОЈША БОБАН СТАМАТОВИЋ 

ПРЕДРАГ КОТЛАЈИЋ 

ИВАН БОШКОВИЋ 

Сарадници на пројекту „Професионална оријентација“  

EURO CAR STANIĆ – Горан Станић 

 

Спонзори 
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