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Од нас је све почело пре 89 година! 
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Стих-два редакције 
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исплешћеш прошлост – од чисте свиле! 

 

Часопис овај нек ти је пример, 

нек ти уцрта путању и смер! 

...Од редакције – унапред хвала, 
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Колико дуго радите у овој школи? 

У ОШ „Младост“ рад сам започео јануара 2005. г. У 

периоду од 2010. до 2014. год. имао сам паузу јер сам 

се налазио на месту директора ОШ „Бане 

Миленковић“ у Новом Селу.  

Пошто сте раније радили као професор, а сада 

радите као директор, да ли је лакше радити са 

децом или са одраслима? 

Могу слободно рећи да јесте. Веома је важно 

успоставити одређена правила у комуникацији и раду 

са ученицима; уколико се тога придржавате, 

принципијелни сте, онда немате проблема. Ред, рад и 

дисциплина, а уз то међусобно поштовање на 

релацији ученик – наставник добитна је комбинација. 

У раду са одраслима је мало теже, имате формиране 

личности са врлинама и манама, одређене људе који 

нису склони да се мењају—мењају радне навике, али 

на велику срећу немам проблема у комуникацији и 

углавном свака несугласица буде решена.   

Можете ли нам укратко описати посао директора 

школе? 

Посао директора је веома тешко описати. 

Одговорност за све и свашта, једном речју. Директор 

је организатор наставе, одговорно лице за 

функционисање и рад школе. Поред праћења 

наставног процеса, неопходно је познавање Закона и 

Правилника везаних за рад школе, као и 

рачуноводствено-финансијских послова. Најважнија 

је безбедност ученика и запослених. У данашње 

време директор мора да буде лидер и менаџер, да 

обезбеђује наставна и информациона средства како би 

се пратио тренд савремене наставе и образовања. 

Могло би се много тога рећи, зато бих се на овој 

реченици зауставио.   

Шта је потребно да један директор опстане и буде 

успешан  у свом послу као Ви? 

Пре свега хвала на тој реченици. Ја већ осам година 

обављам посао директора. Веома је значајно да 

волите посао који обављате и већ сте пола посла 

одрадили. Наравно за све то потребна је добра 

сарадња пре свега са запосленима, родитељима, 

ученицима, а од велике је важности сарадња са 

Општином Врњачка Бања која нас увек подржава, 

Месним заједницама Врњци, Руђинци и Штулац. Ту 

је и Школска управа Краљево као и остале школе, 

институције, организације...  

Који су Ваши критеријуми и шта по Вашем 

мишљењу чини једног доброг просветног радника? 

Да би неко био добар просветни радник мора у себи 

да има емпатију и несебичну љубав према деци и 

свом послу. Да буде одговоран, поштен, вредан,  

радан, дисциплинован, предузимљив, мотивисан... да 

остварује добру комуникацију са ученицима и 

међусобно поштовање како са ученицима, родитељима, 

тако и са колегама.  Није у питању робот, све се то 

може постићи.  

Да ли Вам посао директора оставља бар мало 

слободног времена и како га проводите? 

Неопходна је добра организација, подела посла, 

задужења, неговање тимског рада и велико поверење у 

своје блиске сараднике. На тај начин успевам да се 

организујем како би слободно време искористио на 

најбољи могући начин. Често проводим време 

пешачећи, возећи бицикл, у дружењу и путовању. Али 

као директор често сам ангажован и ван радног 

времена.  

На који сте пројекат, који сте до сада радили,  

највише поносни?  

Веома сам поносан не све пројекте који су у последње 

време реализовани, а било их је много. Највише сам 

поносан на пројекат који је реализован крајем прошле и 

почетком ове школске године, а то је замена столарије, 

реконструкција санитарних чворова и изградња анекса 

фискултурне сале. То је заиста било неопходно 

одрадити како би ученици и запослени имали боље 

услове за рад.  

Можете ли нам рећи нешто о Вашем плану за 

наредни период? 

Имам велике планове које овом приликом не бих 

износио, али издвојићу план да се одраде послови који 

су неопходни да фискултурна сала добије употребну 

дозволу и буде пуштена у рад. На тај начин велику 

добит имаће ученици наше школе, али и мештани 

Врњаца.  

Шта је за Вас највећи изазов у обављању посла 

директора? 

Не постоје посебни изазови. Ниједан дан није исти, 

увек је динамично, рађају се идеје у тренутку, неке које 

се одмах реализују, неке у краћем временском року, а 

неке морају сачекати одређени тренутак како би биле 

спроведене. У томе јесте чар овог радног места, али бих 

се опет вратио реченици да се мора волети посао, како 

би резултати били видљиви.  

 И на крају, да можете да вратите време, да ли 

бисте опет изабрали свој посао или бисте се 

определили за нешто друго? 

Искрено, изабрао бих поново наставнички позив. 

Учити од некога и некога је велика част и одговорност. 

Целоживотно учење је предуслов да будете што 

квалитетнији како бисте на најбољи начин могли 

преносити знање и искуство другима.   

Интервју са директором школе 
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Из живота школе 
2018/2019. године 

Стара-нова школа 

      Ево новог лица школе – новоокречена, обојена фасада; ево нових очију 

школе – нови, бели прозори, сијају се, дању као сунце, ноћу као месец; ево 

нове чистоће у школи – нови, модерни санитарни чворови; ево нове спортске 

хале са свим пратећим објектима! Када би се, дакле, школама као хотелима 

давале звездице, наша школа би их имала – бар 5 *****! 

Екскурзије 

   Од 5. до 8. октобра 2018. године спровдене су две дводневне 

екскурзије за ученике виших разреда. Екскурзије су биле школа у 

великом – час историје: римска палата Ромулијана, Лепенски вир, 

средњевековни град Голубац, музеј Хајдук Вељка; час музичке и 

ликовне културе: музеј Стевана Мокрањца и музеј Милене Павловић 

Барили; час корелације географије и физике: хидроелектрана Ђердап; 

час биологије: ергела Љубичево; час веронауке: манастир Раваница; 

велики одмор: дискотека у хотелу ,,Лепенски вир“. И на крају, кући – у 

Врњце и Штулац. Видесмо, научисмо, вратисмо се. Ајд` у здравље!  

Првачићи 

   И за радост, и за узбуну. За радост: наша школа уписала је нову генерацију 

првака – укупно 17 (15 ђака у матичној школи, 2 ђака у Штулцу), а првачићи јесу 

нешто навредније што свака школа има!  За узбуну: уписано је само 17 првака – 

готово три пута мање него у не тако давној прошлости. Заиста, школе се морају 

враћати  традиционалној методици рада, у којој је истицање васпитања и породице 

основни предуслов рада и постојања – и опстајања! А српска породица, као и школа, 

увек је служила – деци, и то деци – у што већем броју! 

Мали-велики матуранти 

   Да подсетимо на поносну оригиналност наше школе: сваке године наша школа почетком јуна 

испраћа осмаке, мале матуранте, и то на изразито свечан и достојанствен начин – концертом класичне 

музике – желећи тиме да им укаже да су са завршетком основне школе постали ,,млада господа“ нашег 

друштва, и да своју личну културу, коју почињу да стичу у основној школи, треба да негују кроз читав 

свој живот. Концерт класичне музике на виолини и клавиру извеле су бивше ученице наше школе 

Ивана и Бојана Шеровић у присуству осмака и њихових разредних старешина Јелене Матић и 

Анђелије Чановић, у јуну 2018. године. На звуке класичне музике нико се од осмака није – насмејао, 

дакле – положили су и ,,културни“ део ,,мале матуре“! 

Пази шта радиш! 

      Паметно и етички коришћен видео надзор може бити користан у 

превентиви насиља и одвраћању од наношења штете и ученицима и 

школском инвентару. У то име наша школа је опремљена са 16 камера, 

од планираних 32 (за школски објекат у Штулцу планирано је 8 

камера). Камере раде 24 часа, а директор школе има директан, ,,лајв“ 

увид у свих 16 екрана, не само на канцеларијском компјутеру, већ и на 

личном мобилном телефону. Неко ће рећи да је то нарушавање јавног и 

друштвеног интегритета ученика и запослених, али да поновимо реченицу са почетка: паметно и 

етички коришћен видео надзор доноси више користи него штете! Нека нас камере подсете да ако сами 

себе посматрамо, ни од кога и ни од чега  нећемо осећати страх или непријатност. Пазим шта радим! 
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Светосавска приредба 
   И овогодишња Светосавска приредба вратила нас је у прошлост, 

како бисмо прославили лик и дело највећег српског светитеља—

Светог Саве. Приредба је одржана 27. јануара 2019. године са 

почетком у 10 часова у холу школе. Уз помоћ наставнице српског 

језика Јелене Вучетић, наставника музичке културе Саше Јовичића, 

као и наших учитељица, ученици су још једном показали своје 

рецитаторске и драмске способности кроз извођење стихова и 

драмских текстова о Светом Сави. На тај начин смо се подсетили 

родоначелника српске књижевности, утемељивача српске цркве и 

првог српског просветитеља. Путовао без пута, а пут којим ми данас ходамо за њим се рађао. Приредбу 

је пропратила бројна публика коју су чинили: представници Цркве, Општине, других школа и 

установа, родитељи, радници школе, ученици и остали гости. 

Вашар, па још – Новогодишњи 
      Новогодишњи вашар 2018/2019. има чак три креативне новине. 

Прва: први пут су учествовали ученици старијих разреда. Друго: 

први пут су поклони прављени по принципу реупотребе – оно што 

би се бацило искоришћено је за креативне картонско-пластично-

папирно-целофанске  скулптурице! Треће: први пут стваралачким 

процесом координирао је наш школски еколог Слоба Цветковић – 

како би нас научио најмодернијим токовима светске културе у којима 

је уметност у складу са — екологијом! Иначе, унутар самих 

скулптура најчешће су били посакривани разноразни слаткиши –  тако да се нико није бунио против 

још једне хипер-модерене тенденције: да је уметност постала и – јестива! 

Дечија недеља 
      У октобру 2018. године ,,Дечија недеља“ у нашој школи протекла 

је у духу екологије: старији разреди су школу и школско двориште 

довели у цакум-пакум стање; нижи разреди су одгледали еко-

филмове ,,Мој пријатељ штиглић“ и ,,Орао крсташ“, и у екологију 

убацили мало историје: филм ,,Седам лица персијске цивилизације“, и 

мало спортских активности: у новој школској фискултурној хали. Све 

у свему ,,Дечија недеља“ свима је била по укусу!  

Семинар који је обележио школску годину 
   6. и 7. априла у школи је одржан дводневни семинар везан за пружање 

прве помоћи. Семинар је спровео Центар за стучно усавршавање из 

Крушевца, а предавач је била докторка хитне службе Гордана Симић. 

Сви наставници су били презадовољни, будући да је ово био семинар 

чији је теоријски део у максималној мери био подређен пракси – пракси 

при пружању прве помоћи. У свом досадашњем службовању просветни 

радници наше школе на практичнијем семинару нису били. А с обзиром 

да је циљ овог семинара спашавање живота, овај семинар био је не само 

најпрактичнији, већ и најкориснији и најплеменитији до сада. Све у свему много тога смо научили, 

много тога обновили, утврдили и увежбали: да би наставник учио ђаке, и сам мора да остане ђак! 

Предавања против насиља  
      Психолог-приправник Јована Ваљар одржала је низ предавања у вишим разредима о начину 

примене правилника о заштити ученика од злостављања и занемаривања. Ученици су могли да увиде 

да сложеност процедуре показује колико проблема својим лошим понашањем може да направи не 

један човек него једно – дете! Сам процес истраге и кажњавања кривца је толико дуг и замарајући – а 

грешка се најчешће почини у тренутку – да су ученици сигурно схватили да се никако и  ни због чега 

не исплати бити ,,негативац“ – ако ни због чег другог, онда због силног времена које ће изгубити док 

се над њима буде вршила правда! Не дај, Боже!  
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- Ви сте нови педагог наше школе. Шта бисте истакли као њене предности, а шта као елементе који 

пружају простор за унапређење? 

    У нашој школи се последњих година улагало у свим аспектима и ту се види значајан помак.  

Предности школе огледају се првенствено  у добром руковођењу и повољној  школској клими. Похвалан је 

и одмах уочљив опремљен и  лепо уређен школски простор,  потреба и жеља свих запослених да напредују 

у струци и раду. За ово је од великог значаја заслужно  квалитетно и ангажовано руководство школе на челу 

са директором који се залаже за коректне међуљудске односе, као и за стално унапређење и иновације на 

свим нивоима. Потенцијале које можемо у наредном периоду да искористимо односе се на унапређење 

наставе, активности које су у функцији предузетничког учења код ученика, покретање ученичке задруге по 

чему би као школа били препознатљиви и јединствени у односу на друге школе. 

- Које су Ваше активности у овој школској години које бисте истакли? 

   Рад педагога је присутан у скоро свим областима и сегментима рада школе. У раду педагога важан је рад 

са свим наставницима, а односи  се на област  планирања рада, праћење реализације програма, присуство на 

часовима, саветодани разговори са ученицима, сарадња са родитељима и још много тога. У односу на све 

наведено, посебно бих истакла активности које остварујем  кроз сарадњу са члановима ученичког 

парламента. У том погледу имали смо низ акција које су допринеле да сви заједно сарађујемо—ученици, 

наставници, директор и локална заједница, што нам је помогло да научимо нешто ново, покажемо хуманост 

и узајамну сарадњу. Првенствено бих истакла успешну хуманитарну акцију под слоганом „20 динара, 

друже“, где је сав прикупљен новац на иницијативу ученичког парламента дониран „Удружењу родитеља 

деце са сметњама у развоју“. Потом смо имали новогодишњу акцију, а након тога и активност поводом 

обележавања Дана жена. На посебан начин ученици виших разреда показали су да могу бити иницијатори, 

сложни, да се истовремено друже и забаве, сарађују и обрадују друге.  

- Каква је Ваша сарадња са свим актерима школског живота (ученици, колеге, родитељи, локална 

заједница,  општинске установе)? 

   Живимо и радимо у малој средини где се међусобно знамо и то је још једна предност када се реализује 

активност са другим актерима. Пре ангажовања на пословима школског педагога радила сам у невладином 

сектору где сам имала прилике да оставарим успешну сарадњу са свим релевантним институцијама и 

установама у локалној заједници, тако да се та сарадња само наставила кроз школске активности. Рад у 

школи са мањим бројем ученика има предности свакако. Сарадња са ученицима је похвална, баш из разлога 

јер свако дете познајемо и уколико постоји потреба за укључивањем педагошко-психолошке службе, то се и 

остварује на ефикасан начин, уз узајамну сарадњу, како са дететом, тако и са родитељима уз координацију 

са наставницима или учитељима.  

- Који су Ваши планови као педагога у будућем периоду? 

Примарна идеја ми је усмерена на покретање  ваннаставних активности, нечег посве другачијег, 

иновативног, што ће допринети развијању и унапређењу компетенција сваког ученика, а у циљу 

испољавања предузетничких особина и покретање иницијативе, како би вештинама и знањима са којима 

располажу могли да се  прилагоде  сталним променама и потребама друштва.   

- Можете ли нам за крај рећи нешто о раду ученичког парламента пошто сте координатор истог?  

Ученички парламент омогућава ученицима демократски начин удруживања ради заступања интереса свих 

ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Преко 

представника ученичког парламента, ученици могу да дају предлоге, иницијативе за унапређење, 

побољшање услова рада, покретање акција или активности које су њима битне. 

Имамо укупно 9 ученика из седмог и осмог разреда, од тога једног председника, заменика и записничара, а 

осталих шест ученика су чланови ученичког парламента. На основу плана рада ученичког парламента за ову 

школску годину предвиђене су активности, док седнице имамо углавном једном месечно. Обележили смо 

неке битне датуме као што су: Дан жена, обележавање Светског дана планете Земље, Дан школе, 

Међународни дан породице. Кроз ученички парламент подстиче се комуникација и доношење заједничких 

одлука, пружа могућност колективног одлучивања, уважавање различитих ставова и партнерског односа са 

наставницима и стручним сарадницима школе. 

Разговор са педагогом школе 
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Кликераши 

    Ајмо, кликераши, када се осећате нај-сасвим, потпуно-сасвим срећни! 

   Кад ми буде све тачно. Петра Прибаковић 1/1 

   У мајчином загрљају. Николина Топаловић 1/2  

   Кад је Божић. Анастасија Миодраговић 2/1 

   Кад сам први пут пливала без даске. Николина Гашић 2/2 

   Када моја тетка Викица, и пас Луси, добију бебу. Анђела Јефтић 2/2 

   Када сам био на Дрини и спавао у дрвеној кући. Немања Стругаревић 2/2 

   Кад нам дође неко ко нам дуго није био. Јана Чеперковић 3/1 

   Кад урадимо нешто за другог. Димитрије Николић 3/1   

   Ја сам увек срећна. Мина Ђорђевић 3/1 

   Кад сам у школи, и код куће, али више код куће. Данило Томић 3/1 

   Кад од клупа и столица направимо позорницу. Неда Ђорђевић 3/2 

   Кад спавам. Ива Бугариновић 4/1 

   Кад су сви око мене срећни. Јелена Тодоровић 4/1 

   Када ме брат пређе. Лука Котлајић 4/2 

   Када се смејем без разлога. Нина Стаменковић 4/2 

   Када идем на фолклор. Соња  Степић 4/2 

   Када пада снег. Лука Алексић 4/2 

   Када Соња прави смешне фаце. Мина Благојевић 4/2 

                                 Интервју са васпитачем продуженог боравка 

- Реците нам како се изводи настава у продуженом боравку? 

   Настава почиње у 11.30. пошто деца у нашој школи увек иду преподне, и када заврше са својим 

часовима (они који имају пет часова долазе у 12.25.), долазе у продуженио боравак, када се договарамо 

шта ћемо да радимо – домаћи, учење нових лекција, вежбање. Када добијемо слободно време, играмо 

се посебним, едукативним играчкама, гледамо цртане филмове, или одлазимо напоље. 

- Које су новине којима се продужени боравак може похвалити? 

   За ову годину новина је та да смо добили нови ЛЦД телевизор, како би још квалитетније попунили 

слободно време. Затим смо осликали једну страну зида наше учионице, како 

би амбијент био што лепши и пријатнији, и како би се деца осећала као код 

своје куће. Такође, у овој години смо обрадили и пресвукли душеке на којима 

деца одмарају. 

- Каква је ваша сарадња са учитељима и родитељима? 

   Могу се похвалити да је сарадња одлична! Моје колеге увек ми излазе у 

сусрет, и веома су ажурни у решавању проблема који се појаве. Увек се 

заједно договарамо шта треба додатно провежбати са децом, шта треба 

саопштити родитељима.  Иначе, сарадња са родитељима је перфектна! 

- Који су ваши будући планови и идеје? 

   У наредном периоду увешћемо више шетњи и, рецимо, одлазак у биоскоп 

или позориште,   како им се излазак напоље не би свео само на игру. 

- Чиме су деца посебно задовољна? 

   Деца у продуженом боравку посебно су задовољна пре свега амбијентом у коме остају, а надам се и 

са мном. Они мене доживљавају као другу мајку, а не као учитељицу. Јер ја ауторитет не стварам 

давањем оцена, већ представљањем себе као њиховог пријатеља или члана породице са којим могу 

поделити сва своја осећања и потребе. 

- Шта би поручили деци продуженог боравка? 

   Поручила бих да остану иста оваква каква су досада била: искрена, да прихватају критику, као што и 

ја прихватам критике које добијам од њих, да и даље буду сарадљива. Једном речју – да сви будемо као 

једна породица! 
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Моја школа 
 

Школу у коју идем ја, 

свако дете у околини зна. 

Многе генерације извела на пут, 

наравно, за то је потребан труд. 
 

Ученик сам петог разреда, 

сада се ниједна грешка не гледа, 

прилагођавам се наставницима свим 

и морам да се помирим са тим. 
 

Све наставнике у суштини волим 

и за оцену желим да учим и да се борим. 

Разредни Саша је пример у свему, 

увек могу да му се пожалим и похвалим њему. 
 

Заштита је у свему прва, 

зато наш разредни треба да се чува. 

Поред њега имам наставницу омиљену, 

у мом срцу срдачно примљену, 

она је Марија Стојановић, драга, 

а за њу ми је потребна снага. 
 

Трудим се да научим од Маје све 

геометрију, разломке и неједначине. 

Математика је јако тешка 

и ту не сме да се прави грешка. 
 

Али, Маја је ту да ми објасни све 

и не знам шта бих без ње. 

Умиљата, нежна и добра у души, 

спремна у свему да нам знање пружи. 
 

Све у свему, важно је да слушамо 

и да градиво не пропуштамо. 
 

Да наставници буду поносни на нас 

и да воле када дођу на наш час. 
Николина Петровић V-2 

Наша школа 
 

Обновљена школа „Младост“ 

свима пружа срећу и радост. 
 

Свако дете јој се клања, 

она је најлепша у општини Врњачка Бања. 
 

Наша школа има добар правац 

јер је њен директор Игор Дрманац. 
 

У учионици вири мали ранчић, 

прваке учи Весна Станчић. 
 

Коса линија, усправна и танка, 

други разред учи Ивановић Бранка. 
 

Њу су деца заиста хтела, 

трећи разред учи Радовановић Данијела. 
 

У четвртом разреду свако насмејан,  

лекције им предаје Аџић Дејан. 

                                     Лена Боћанин III-1 

Песници Младости 

Школа 
 

Школа је мени други дом 

и увек је носим у срцу свом. 

У школи делимо све радости, туге 

и увек се ослањамо једни на друге. 
 

Школа је мени као други дом 

и увек ме држи у крилу свом. 

У школи влада право другарство 

и то је за мене моје мало царство. 
 

Школа је мени други дом 

и моје детињство тече са њом. 

О нама брину наши учитељи, 

они су нам као други родитељи. 
                        Огњен Јовановић II-1 

Школа 

 

Моја је школа драга, лепа и свима знана, 

срце славног природњака, 

и у њој преко двеста ђака. 

 

Моја је школа фина и царица је од давнина. 

Отмена је, права дама, 

сваком ђаку друга мама. 

               Мина Благојевић IV, Штулац 

Моја школа „Младост“ 
 

Школа је моја пуна знања 

 и доброг васпитања. 

Школа је највећи пријатељ наш, 

она те спрема да много знаш. 

Кад кренем у школу „Младост“, 

осетим праву радост.         

             Стефан Благојевић  I1, Штулац 
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Госпођа нам драга  
 

Прича о мојој наставници 

права је то бајка, 

сваког жели да усрећи 

као да му је мајка. 
 

Марија Стојановић права је дама, 

математику да објасни, нема јој мана. 
 

Сад наставница куца  нам на час, 

а мене њена песма прати на сав глас. 
 

Сат куца тик-так, 

наставница гледа у све нас. 
 

Ускоро растанак чека и њу и нас, 

кад у срцима пуним туге 

плач наш чује се на сав глас. 

Калина Томић V-1  

Најбоља разредна 

  

Љубичица плава, а ружа румена, 

наша разредна је најлепша жена. 

Некада је љута, некада ведра, 

али нас воли преко неба. 
 

Смеђа коса, румени образи, 

у учионицу нам срећу доноси. 

Најлепши сте Ви, знамо ми то сви, 

Ви ћете нас поносно на пут извести. 
 

Најлепше очи она има,  

у школи нам српски предаје свима. 

У учионицу улази као дама, 

воли да нам предаје и прича са нама. 
 

Пуно плаката имамо ми 

јер се труди да нам буде лепо у школи. 

Велико срце као планета, 

најлепши осмех овога света. 

Софија Котлајић, Јана Игњатовић, Кристина 

Седларевић, Миљана Лазаревић V-1  

Песници Младости 

Учитељица Данијела 
 

Наша учитељица је мила 

јер има много стила. 

Много је добра и фина, 

увек срећна и искрена. 

Она жељу има 

да помогне свима. 

Стрпљива учитељица Данијела 

много је на пут ђака извела. 

Она нас учи, 

а понекад и мучи. 

Кад је љута, 

ми јој се склонимо с пута. 

Када викне тишина, 

дигне се прашина. 

Када за крај часа звони, 

она нам се поклони. 

Ми смо добри ђаци, 

за њу смо прави весељаци. 

                Милош Топаловић III-1 

Историја 
 

Ропско и тужно место, 

Грци су ратовали јако често. 
 

Герузија је било веће строго, 

да се свађа није могло. 

Сваке четврте године Олимпијске игре, 

сви су се спремали као чигре. 
 

Пирамиде велике и моћне 

градио је свако, али није било лако. 

У митске приче веровали су сви, 

од  Минотаура су се плашили. 
 

Еуфрат и Тигар биле су реке две, 

Нил им се придружио касније. 

Тешко је то време било 

јер се тада благо крило. 

                 Теодора Атанасковић V-1 

Другарица Мина 
 

Другарица Мина 

у школи је фина. 

Много је драга, 

за говор је блага. 

Зато се с њом дружим 

и све јој увек пружим. 

        Софија Бежановић II-1 
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Ликовни радови 

Огњен Ђукић 51 Огњен Ђукић 51 

Миљана Лазаревић 51 Огњен Ђукић 51 Стефан Миладиновић 61 

Софија Котлајић 51 Неда Џамић 71 Софија Котлајић 51 
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Лука Боћанин 51 

Ликовни радови 

Јана Игњатовић 51 Илија Радовановић 52 Неда Џамић 71 

Милош Миодраговић 81 Тамара Николовски 71 Ученици шестог разреда 

Софија Котлајић 51 

Миљана Лазаревић 51 
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Галерија фотографија 
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Галерија фотографија 
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Песмарица за велике  

Тим за неожењене и неудате 
 

Мирна као јагње психолог Јована, 

сад је на трудничком – скроз је задовољна! 

Поред ње Сузана, па још и Марина, 

свака од њих јесте по трудница једна. 
 

Наша школа, ево, прилог школству даје, 

шта лепше од мами школске дечурлије. 

Ко примери стоје многим неудатим, 

ил` неожењеним – на кредит још младим: 

Оливере, Слобо, Маро, Виолета, 

шта чекате више, сами Бог вас пита! 
 

Женидбу, удају мало убрзајте, 

није ваљда да се ви брака плашите? 

Све животне цаке лепше су удвоје, 

питајте остатак – колеге из школе. 
 

Обрадујте школу, директора свога, 

и сваког колегу као рођенога! 

Потрошиће радо на вас динар који, 

до тих ваших свадби школа дане броји! 

ОШ ,,Младост“ Врњци стари батлија је 

да се сродне душе нађу што скорије. 

Оливере, Слобо, Маро, Виолета, 

обрадујте све нас – баш овога лета! 

   Кристина, правник-приправник 
 

Кристина, човече, ти си дама-ипо; 

скупа кола возиш, ал` си скромна притом. 

Домаћица већ си, а млада и лепа, 

ти си прекор оној што јој смета шерпа! 
 

Достојна си замена Јелене правнице,  

а кад сте заједно код вас је пролеће: 

кекс грицкате као веверице, 

странкама нудите чипс, чоколадице: 

не живи се људи година хиљаду – 

нек смо јешни, сити и на радном месту! 
 

Козметичког листа верне претплатнице, 

кад се наручате – да сте лепотице! 

Дотеране, вредне – екипа сте права, 

вас две заједно – милион долара! 

      Наставничка молба педагогу Милени 
 

Добро дошла, Милена, мало се опусти – 

немој само провере да вршиш по школи. 

Котларницу посети, притисак попусти – 

смеху твоме, уз кафу – ко ће да одоли! 
 

Ти иначе јеси жива као струја; 

кад нас ловиш ходником – очи ти ко муње! 

У послу си заиста тајфун и олуја, 

само мало успори – супер си без сумње!  
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Активности 

Одржано предавање здравствених радника 
   Патронажна служба Здравственог центра Врњачке Бање одржала је нашим 

четвртацима предавање о важности здраве исхране, хигијене и о телесној и 

полној зрелости. О здравој исхрани наша сеоска деца већ пуно знају, јер наше 

село се, хвала Богу, још увек здраво храни. Што се хигијене тиче наша школа је 

најчистија у општини,  Швајцарска у малом: бачен папир или ужина, давна су 

прошлост за нас! А стручна предавања о телесном и полном сазревању тема су 

која у времену разних безобразлука и бестидности на електронским медијима, долазе као битна и потребна 

новина. Нормално, ми не заборављамо нашу лепу, народну, васпитну традицију која нас учи да је здрава 

породица мерило свега здравог. Чистота тела је пола здравља, а чистота душе – она друга половина. 

Шта је то бизнис? 
      Економски и финансијски термини су најчешћи баук и за образоване људе. 

Чим се неки економиста појави на ТВ-у објашњавајући како решити неку 

економску проблематику, 95% људи га ништа не разуме! Е, да би се тај 

проценат смањио, па да разумемо шта неко планира са економијом света, или 

наше државе, или нашег села, или наше куће, или нашег новчаника – или да би 

ми сами умели да покренемо неки сопствени бизнис, економисти Валентина 

Крстић и Јелена Михајловић из Омладинског центра Врњачке Бање, одржале су 

предавање о финансијској писмености и економској предузимљивости. Надамо се да аконтација, берза,  

депозит, инфлација и дефлација, новим генерацијама неће бити део страног него српског језика! Једном 

речју: надамо се да наша деца полако уче и схватају да се добар бизнисмен може бити – и у Србији!  

Полицајци-предавачи 
      МУП и Министарство просвете остварују одличну сарадњу: у свим школама у Србији организују се 8 

предавања – по једно месечно – за ученике 1. 4. и 6. разреда, са двоструким циљем: да ученике упозори  на 

понашања која наносе штету и другима и нама самима, као и да од ученика формира будуће сараднике у 

спречавању ширења свега што ремети здравље и животе свих нас. Последица тога је већ видљива: најмлађи 

нараштаји све више и више имају истинског поштовања према полицијским службеницима – видећи у њима 

пријатеље, а не нешто туђе! 

Поново ради – позориште 
      Из Београда у остатак Србије поново стиже – путујуће позориште! Оно је у 

нашу школу стигло 2.11. 2018. године у 8 часова – баш уместо првог часа, и то са 

представом ,,Зато што те се плашим“. Представа и глумци, предвођени познатим 

глумцем Иваном Јевтовићем, путују по Србији и њеним основним и средњим 

школама, приказујући на сликовит, уметнички начин ругобу насиља, његове 

узроке и последице, и начине како га надмудрити; представа јасно показује каква награда у будућности чека 

мудре ,,жртве“, а каква казна заблуделе и упорне насилнике. Тишина у ученичкој публици буди наду да ће 

ову поучну представу ученици дуго, дуго – дуго памтити! На своју корист.  

Самоспознаја – то сам ја 
   Шта би волео да радиш кад порастеш? Понекад нашим пубертетлијама 

досадимо са овим питањем, заборављајући да је личност важнија од професије. 

Питање ,,ко сам“, прече је од питања ,,шта сам“! Да би ученици 7. и 8. разреда 

што боље упознали себе, пре него што правилно одаберу своје будуће 

занимање, помогли су им чланови тима Професионалне оријентације Дејана 

Данијлић, Јован Ваљар и Марија Лазовић.  

   Кад нешто мало размислимо, овакав ,,тим за самоспознају“ и нама старијима био би од користи – можда 

смо се мало заборавили! 

Дрога – најочигледније зло 
   Дрога је највеће зло људске заједнице. О овој преозбиљној теми нашим седмацима и осмацима говорили 

су доктори социјалне медицине и инспектори полиције из Краљева, у оквиру трибина које се спроводе по 

свим основним и средњим школама у Србији. На жалост, дрога се у Србији појављује и у основним 

школама – било је случајева и у нижим разредима! – па, да би се ова потпуно неприродна и нељудска појава 

затрла једном заувек, деци треба што чешће говорити о томе. Не заборавимо колико су деца поводљива и 

прекомерно радознала. Ојачајмо им карактер и научимо их да зло осете пре његових последица.  
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Наши најбољи 

Гоч – нова Петница 
   Чујте и почујте! Министарство просвете отворa – нову Петницу, нов научно-истраживачки центар за 

младе! Где? На Гочу, у оквиру дечијег одмаралишта ,,Гоч“! Можемо да замислимо колико ће деце бити 

више и у Врњачкој Бањи, колико више дружења, сарадње са школама широм Србије! Зато су град 

Краљево и Природно-математички факултет из Крагујевца овога марта организовали истраживачки 

семинар као претечу научно-истраживачког центра, на коме су учествовали ученици основних и 

средњих школа из целе Србије. Наше претече и представници будућих младих научника били су Мина 

Стевановић (за биологију) и Лазар Димитријевић (за хемију), предвођени наставницом биологије 

Милицом Манојловић. Лепи докази да су били део овог пројекта су захвалница за наставницу и 

дипломе за ученике. Нек и ове захвалнице и дипломе буду претеча и најава будућих награда и 

признања за научна открића! Нека из Врњачке ,,Младости“ извиру млади научници! Тако логично 

звучи, зар не?    

Успех еко-секције 
   Ученици петог разреда предвођени наставником еколошке секције Слободаном 

Цветковићем, постали су део еко-часописа за децу ,,Чувари равнице“ из Новог 

Сада. Наши ученици добили су целу страну која је била крцата њиховим чланцима 

о заштити животне средине (чак 7 чланака!) Сви они се слажу у једном: једини 

кривац за загађење природе је – човек, јер не поштује проста правила и не улаже 

ни минимум труда. Ако људе правично критикују деца, надамо се да ће наша деца 

– када постану људи – постати онај део нашег друштва који смо изгубили, а који 

полако обнављамо – савесни појединци који ће се одлучно и храбро успротивити 

оним несавесним! Храброст је очигледно потребна и у миру –  у име природе. Јер, 

домовину чини и природа!  

Јапанска игра го 
      Вила ,,Даница“ била је домаћин првенству Србије у игрању 

јапанске игре ,,го“, у организацији  Удружења за игру го, из Ниша. У 

оквиру првенства организовано је учење ове занимљиве игре. Из наше 

школе игру је научило чак 20 ученика. Игра ,,го“ служи за развијање 

вијуга, па се надамо да је наша школа добила нових 20-оро кликераша-

мозгаша, са бар 200 нових вијуга – по ученику! 

Хуманост на делу 
      Две хуманитарне и јавне акције организовала је наша школа у претходном периоду. Прва је 

била ,,20 динара, друже“. У овој акцији ученици једанпут у полугодишту дају по 20 динара, а 

сакупљени новац школа донира одређеној јавној установи; новац уручују три ученика, а установе не 

морају нужно бити оне којима је потребна хуманитарна помоћ, већ и установе које су често и саме 

донатори. Зашто? Циљ је управо да се ученици укључе у јавни живот и међуинституционалну сарадњу 

како би сами увидели начине функционисања државних и друштвених органа. Овог пута дониран је 

УРДОР, а у плану су: Удружење ветерана, ЈКП Бели извор, Меркур, Интерклима... На овај начин код 

ученика се развија не само хуманост, већ и предузетништво, социјална освешћеност, сарадљивост и 

организациони и управљачки дух. Ученици морају што пре постати свесни да сви њихови будући 

послови не припадају само њима, већ свима нама! Радимо не само за себе, већ и једни за друге. Сви 

зависе од свих! 

   У другој акцији учествовало је одељење 7/2, предвођено наставницом историје Јеленом Лазић. Они 

су се прикључили хуманитарној акцији удружења ,,Милица“ под називом ,,Поклонимо јастук уместо 

цвета“, и прикупљених 6 јастука поклонили СБ за интерне болести Врњачке Бање. Свима којима су 

јастуци намењени, сви ученици и запослени наше школе од срца желе удобније болничке дане, лепши 

сан и успешан опоравак! Нека им ,,лака ноћ“ буде у име ,,доброг дана!“ 



Основна школа „МЛАДОСТ“ – Врњци                               страна 17 

   Мај 2019. године                                                               Школски часопис - број 4.  

 

ОНИ СУ НАШ ПОНОС 

Живојин Стошовић 

Рукомет:  

Девојчице -2. место општинско 
Дечаци - 2. место општинско 

Кошарка:  

Девојчице -1. место општинско 
Дечаци - 2. место општинско 

Фудбал:  

Девојчице -1. место општинско 
Дечаци - 2. место општинско 

Живојин Стошовић 
Пливање:  

Стругаревић Филип 
Учешће на 

републичком 

такмичењу. 

Живојин Стошовић 
Џудо:  

Савковић Ненад 8р. 
2. место окружно, учешће 

на републичком, 

Булатовић Вељко 6р. 
учешће на окружном, 

Димитријевић Лазар 7р. 

учешће на окружном. 

Весна Радић  
Физика:  

Алекса Котлајић 6р. 
3. место, општинско, 

похвала на окружном. 

Војкан Добричић 
Хемија:  

Димитријевић Лазар 7р. 
3. место, општинско, 

Миодраговић Милош 8р. 

учешће на окружном. 

Милица Манојловић 
Биологија:  

Мина Стевановић 8р. 
1. место, општинско. 

Дејан Аџић 
Математика:  

Ђорђевић Марко 4р. 
2. место, општинско, 

учешће на окружном, 

Петровић Андријана 4р. 
3. место, општинско. 

Анђелија Чановић 
Техника и технологија:  

Лукић Лука 5р. 
3. место, општинско. 

Слободан Радаковић 
Песниковање:  

Мислопољац Емилија  
,,Отаџбина”, Ђ. Јакшић 

Слободан Цветковић 
Еко-секција (5р.):  

Лукић Лука  

Топаловић Теодора  

Томић Калина 

Стругаревић Филип 

Петровић Николина 

Радмановац Марија 

Стојановић Елена 

Дејан Аџић 
Песниковање:  

Бугариновић Ива 4р. 

Предолац Данило 4р. 

,,Аждаја своме чеду тепа”, 

Љ. Ршумовић 
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 Ове године Српска Православна Црква обележава 

800 година од стицања аутокефалности (независности) од 

Васељенске Цариградске Патријаршије. За то се изборио 

Свети Сава 1219. године, на црквеном сабору у византијском 

граду Никеји. Захваљујући свом изузетном  вишедеценијском 

труду и раду на уређењу и организацији цркава и манастира 

у тадашњој Србији, као и на ширењу хришћанства међу 

Србима и житељима Немањићке Србије, Васељенска 

Патријаршија, са тадашњим патријархом Манојлом I, 

произвела је Саву у првог српског архиепископа (до тада су 

то били Грци), а Цркви у Србији дала да самостално бира 

своје црквене поглаваре, чиме је Црква у Србији стекла суштинску независност. Ово је 

изузетан јубилеј за наш народ, јер од пре 800 година у нашим црквама службе се врше на 

српском језику, а поглавари и свештеници су са нашег говорног подручија, што је основни и 

елементарни предуслов да човек, како би рекли богослови – живи у заједници са Богом. 

Такође, са независношћу Цркве, ми као народ стекли смо слободу да уређујемо нашу веру без 

икаквих присилних утицаја са стране – а слобода у хришћанској вери претходи свим њеним 

основним врлинама: вери, нади и љубави. Дакле, ми Срби обележавамо 800 година откада смо 

постали истински православни хришћани. Ако то сачувамо, све остало иако изгубимо – 

сачуваћемо оно једино вредно – душу. Нека нам је благословено 800 година слободе српске 

душе!  

Подсетник 

    800  година обележава и манастир Милешева, 

други по рангу српски манастир – одмах после манастира 

Студенице. Манастир Милешева је познат по званично 

најлепшој фрески на свету – Белом Анђелу (Свети Архангел 

Гаврило). Слика те фреске је 1962. године послата првим 

сателитским сигналом из Европе у Америку, а затим из 

Америке у свемир, као најлепша слика која репрезентује 

уметничке домете људског рода, и која је упућена могућим 

цивилизацијама које постоје ван наше планете. Може ли 

бити веће почасти? Такође, у манастиру се налази и уметнички најлепше осликан фреско-

портрет нашег Светог Саве. Фреске су највероватније радили најбољи грчки фрескописци – 

хвала им што су својим талентом тако почаствовали и толико прославили нашу Србију! 

 Ове године обележава се 30 година од смрти Данила 

Киша, и 10 година од смрти Милорада Павића, два чувена 

српска модерна романописца. Изузетна 

и мало позната чињеница је та да су 

обојица својевремено били кандидати 

за Нобелову награду за књижевност: 

Киш 1989. за роман ,,Енциклопедија мртвих“, а Павић 2006. године 

за роман ,,Хазарски речник“. Ко каже да српска књижевност није 

велика?   
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ПРИЈАТЕЉИ, САРАДНИЦИ  И ДОНАТОРИ ШКОЛЕ 

 

 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА – Бобан Ђуровић 

ШКОЛСКА УПРАВА – Бојана Маринковић и сарадници 

МЗ „ВРЊЦИ“ – Јелена Срејић и Савет 

МЗ „Руђинци“ – Драган Лазић и Савет 

МЗ „Штулац“ – Саша Стојановић и Савет 

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ВРЊАЧКА БАЊА 

БИБЛИОТЕКА „ДР ДУШАН РАДИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА 

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – ВРЊАЧКА БАЊА 

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА — ВРЊАЧКА БАЊА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ВРЊАЧКА БАЊА 

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ДОМ ЗДРАВЉА – ВРЊАЧКА БАЊА 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА 

БОБАН КОМЕРЦ – Бобан Миковић 

ИНТЕРКЛИМА ДОО — Станимир Чеперковић 

ИНТЕРКЛИМА ГРАФИКА – Петар Чеперковић 

ФЛУИДО ТЕХНИК – Мирослав Шљивић 

С.З.Т.Р. „ЧЕЛИК“ – Милутин Симић 

AБЦ АУТО КОМЕРЦ ДОО  – гдин Душан Стевановић 

МЕБЕЛ – Славољуб Савић 

„ГИГАНТ“ – Горица Симић 

„БЕТМОНТ“ МИЈАТОВИЋИ – Слађан Мијатовић 

„МЕТАЛОПЛАСТИКА“ — ДРАГАН СРЕЋКОВИЋ 

„МИРКИЋ“ – Мирко Јевремовић 

ПЕКАРА „НС ПЕК 2018“ – Немања Станојевић 

ПРЕДРАГ КОТЛАЈИЋ 

НЕБОЈША — БОБАН СТАМАТОВИЋ 

СНЕЖАНА ПРИБАКОВИЋ 

ДАРКО ОБРАДОВИЋ 

ДУШАН ПРИБАКОВИЋ 

ЖИВОЈИН ЖИКА РАДОСАВЉЕВИЋ 

ДАРКО РАДОВИЋ 

НЕБОЈША И МИЉАН ЛАЗАРЕВИЋ 

СЛАВИША ЏОПАЛИЋ 

ЗОРАН КАРАЈОВИЋ 

ДРАГАН ДРАШКОВИЋ 

Сарадници на пројекту „Професионална оријентација“  

„EURO CAR STANIĆ“ – Горан Станић 

Пољопривредно-хемијска „Др Ђорђе Радић“ Краљево  

Средња приватна школа Ушће – Београд ИО Трстеник 

Техничка школа – Трстеник  

Спонзори 
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