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РЕЧ ПО РЕЧ ... 

 
РЕЧ ПО РЕЧ 

Драги другари, поштовани родитељи и наставници, 

Пред нама је нови број „Основца“ – школског листа Основне школе „Димитрије Туцовић“- 

Чајетина.  

Сада смо мало другачији – уместо у штампаној, представићемо Вам се у електронској форми. 

Дакле, да бисмо се упознали и дружили, посетите сајт наше школе. Верујемо да ће свако пронаћи 

нешто занимљиво. Зато, закорачите унутра... Изволите, само напред... 

Представићемо Вам секције... 

Разговарали смо са психологом... И она нас је уверила да је побуна о.к, али и да нам то не даје 

право да вређамо друге. 

Школска библиотекарка нам је одшкринула врата оног тајанственог света од кога смо се, 

неправично, можда сувише удаљили... 

Разговарали смо са ђацима генерације 2012/2013, Пеђом и Милићем, и они су убедили наше 

новинарке да постоје дечаци који су у исти мах и лепи, и паметни, и спортисти, и... 

Писали смо... Цртали...  

Мало смо се „модирали“... И скицирали „ђачки модни бонтон“... 

С поносом ћемо Вам представити и нашу еко-школу... 

Дошапнућемо Вам и нешто од онога што смо планирали за будућност... 

Задовољство нам је да Вам представимо др Мирјану Стакић, списатељицу чији се романи читају 

широм земље,  нашу бившу  наставницу  која је сада универзитетски професор. 

Упознаћете наше најмлађе колеге, ученике четвртог разреда, који су за све нас припремили 

најукусније колачиће који се зову „Златиборчићи“ и који се, веровали или не, не једу, него се 

читају... 

Дакле, дружите се са нама... Читајте наш часопис...  

И, наравно, срећан нам свима Дан школе... То је, да се не заборави, и наш рођендан... 

 С поштовањем, 

РЕДАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЂАЧКИ ЗАКОН 

Ово је ђачки закон, чврст као тврђава, 

нико не сме да каже да су деца рђава! 

И има да се поштује ова наша воља, 

сва су деца добра, само су нека боља! 



 

 

 

 

  

 
СЕКЦИЈЕ 

ДА ПОЧНЕМО... ОД НАС... 

(„А што да не? И Бог је најпре себи дао браду!“ ) 

ЛИТЕРАРНО-НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Од септембра 2013. године ето нас у новом, подмлађеном, саставу – најактивнији чланови су ученици 

петог и шестог разреда Основне школе на Златибору: Никола Митровић, Менча Лојаница, Лука 

Црепуљаревић, Јелена Ђукић, Јелена Савић, Сара Александрић, Марија Ђукић, Петар Љубојевић, 

Дејан Пековић,  Душица Кнежевић, Теодора Стаматовић, Ксенија Смуђа, Томка Златић, Александра 

Бајић... 

Они су најупорнији. Имало је, истина, и оних који су, спорадично, навраћали да се друже са нама, 

понешто прибележе, науче или предложе... 

Организовали смо две књижевне вечери којима су присуствовали наши родитељи, наставници и 

другови, али и представници локалних медија(zlatibor.tv). На првој, која је наш пионирски подвиг, а 

која је одржана 6. новембра 2013. године , читали смо своје радове, а неке од њих имаћете могућност 

да прочитате на овим електронским страницама... Друго поетско вече посветили смо мајкама... Није 

био осми март, био је двадест осми, и било је од срца... Било је искрено, пала је и по нека суза...  

У међувремену, научили смо да су вест и извештај основни облици новинарског изражавања. 

Проучавали смо функционалне стилове, најдуже се задржавајући на публицистичком. Завирили смо и 

у технику израде репортаже и интервјуа... И покушали да применимо оно што смо научили... 

Све време смо прикупљали грађу за школски годишњак.  

Секцију води професор српског језика Марија Вуловић, у сарадњи са својим колегом Ристом 

Перишићем. 

 
  

 

  

ФОТО-СЕКЦИЈА 

„Ова секција је врло занимљива, али и корисна“, 

кажу њени најмлађи чланови, ученици петог 

разреда. Секцију води професор хемије и 

наставник математике Иван Митић. Деца 

упознају технику израде и сами праве дигиталне 

фотографије. „Кроз игру – до знања! То је мото 

нашег наставника и руководиоца ове секције!“, 

каже Лука Црепуљаревић, један од златиборских 

„фотографа“. 
 



 

 

 

 

  

 
СЕКЦИЈЕ 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

  

 

 

 

 

 

 

Поред тога, ученици су припремани за Смотру рецитатора у Косјерићу. Андријана Јокић, која нас је 

тамо представљала, добила је високе оцене жирија.  

Својим знањем и талентом неколико ученица рецитаторске секције употпунило је и приредбу 

поводом Нове године у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју „Зрачак“. 

Ученици су припремили и део програма за Дан школе. 

Рецитаторску секцију води професорка српског језика Јагода Јеремић. 

 Секција има добру сарадњу са наставницима разредне наставе, којима је помогла у одабиру ученика 

млађих разреда за Смотру рецитатора, на којој је, са Андријаном Јокић, учествовала и ученица 

четвртог разреда Горица Браловић. 

Уз смех и дружење, понеку емотивну сузу док други говоре стихове, радо примамо нове чланове. 

Придружите нам се! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецитаторска секција окупља око тридесет 

љубитеља казивања лепе речи. Чланови су 

ученици од петог до осмог разреда. 

 Ученици су имали прилику да говоре своје 

стихове на поетско-драмској вечери „Ми бисмо 

искрено... А ви?“ која је изведена у Библиотеци 

„Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини, у сарадњи са 

драмском секцијом. Изведби су присуствовали 

наставници и ученици, родитељи, а медијску 

подршку пружили су ТВ „Чајетина“ и Интернет 

телевизија „Златибор“. 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА МЛАЂИХ 

РАЗРЕДА – „ЗЛАТИБОРЧИЋИ“ 

Учитељ Обрад Рајевац окупио је најмлађе новинаре у 

нашој школи, решен да их уведе у свет новинарства... 

Пет ученика четвртог разреда истакло се вредноћом, 

ревношћу и одговорношћу у обављању новинарских 

задатака. То су Александра Јелић, Дуња Мишовић, 

Светлана Јанковић, Наталија Божовић и Лука Радовић.  

Они су припремили електронски часопис 

„Златиборчићи“  који  је саставни део нашег часописа. 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Професорка Јелена Станојевић успешно 

води наше младе глумце, ученике од 

петог до осмог разреда. У сарадњи са 

рецитаторском секцијом они су 

осмислили и реализовали поетско-

драмско вече под занимљивим геслом 

„Ми бисмо искрено.  А  ви?“  Ту су 

показали део онога што су научили на 

секцији: како се уживети у улогу и 

променити перспективу посматрања, али 

и то да глумац није појединац на сцени 

већ неодвојиви део целине коју чини 

заједно са осталим извођачима. 

„Прилично се радило и на адаптацији 

Нушићеве „Аутобиографије“. Најпре 

смо у потпуности адаптирали текст, а 

потом се потрудили да га, на најбољи 

начин, изведемо на сцени и приближимо 

публици. Премијерно извођење 

планирано је за Дан школе“, каже 

професорка Јелена Станојевић. 
 

 



 

 

 

  

 
СЕКЦИЈЕ 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

Наши ученици су активни чланови саобраћајне секције која има 14 чланова. Секција се реализује на 

Златибору и у Чајетини, а ученици имају могућност да упознају и примене саобраћајне прописе. 

Крајњи циљ је, наравно, безбедан учесник у саобраћају! 

Саобраћајну секцију на Златибору води професорка Биљана Чоловић, а у Чајетини професорка Ирена 

Кнежевић. 

Чланови ове секције пласирали су се на Окружно такмичење које се одржава у Косјерићу, 11. 05. 

2014. године. „Такмичење је екипно, што додатно подстиче тимски дух наших ученика и додатно их 

мотивише за заједнички рад, “ кажу професорке, истичући да ова секција не укључује само одличне 

ученике, као што то најчешће бива кад су ваннаставне активности у питању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФРАНЦУСКО ПОЗОРИШТЕ 

Ово је секција која се може похвалити и трајањем и бројем чланова. Секцију води професорка 

француског језика Ивана Милојевић која истиче да су у овој години највреднији били златиборски 

петаци и шестаци. 

Тренутно су заокупљени драматизацијом „Малог принца“, а редовно учествују у програму 

„Француске вечери“  која се традиционално одржава у Ужичкој гимназији. 

Чланови ове секције активно учествују у културном животу школе – можемо их видети на 

школским свечаностима, слушати како певају на француском језику или говоре стихове француских 

песника. 

Професорка Милојевић, такође, припрема ученике за „ДЕЛФ“ – испит из француског језика на 

коме ученици стичу међународно признате дипломе. 

Ове године је 16 ученика наше школе успешно положило овај испит, а у последње четири године, 

колико наша школа учествује у овом пројекту, око 50 ученика је стекло диплому „ДЕЛФ“'- а. 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 

Учитељ Петар Јевремовић уводи четвртаке у свет 

калиграфије. Тринаест ученика на овој секцији 

упознаје историју лепог писања, као и средства 

којима се служе они који овладају овом 

вешином: од пера, преко оловке, до туша и 

четкице.  

,, Verba volant, scripta manent“- 

Речи лете, оно што је написано остаје! 
 



 

 

 

 

 

  

 
СЕКЦИЈЕ 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Ово је секција која окупља младе екологе и љубитеље природе. Ученици су масовно укључени у рад 

еко-секције, која, само на Златибору, има педесетак чланова, а у Чајетини  чак  седамдесет три! 

Секцију воде професорке биологије Зорица Милосављевић (у Чајетини) и Снежана Тучић (на 

Златибору). 

„Од ове школске године наша школа је укључена у међународни програм „Еко школе“ где се посебно 

бавимо облашћу ЕНЕРГИЈЕ. Организују се акције и радионице на којима се бавимо правилним 

избором, употребом, праћењем потрошње и промовисањем уштеде електричне енергије“, каже 

професорка Снежана Тучић. 

 

  
 

Чланови еко-секције  труде се да обележе еколошки важне датуме: Дан озонског омотача 

(извођење пригодне представе), Дан планине (шетња и сакупљање лименки), Дан планете земље, Дан 

заштите животне средине (спровођење уличних акција које промовишу заштиту природе), Дан 

заштите животиња, Дан очувања биодиверзитета... 

Активно учествују у акцијама уређења(  Водице, Чајетина, Тић поље на Златибору, школско 

двористе), сакупљају папир и лименке за рециклажу, одазивају се и учествују у хуманитарним 

акцијама (сакупљање пластичних чепића које је организовао Центар за церебралну парализу из 

Ужица). 

Од прикупљених средстава организовани су излети (Тара, Сирогојно), а у оквиру програма еко-

школе  чланови еко-патрола (међу њима су, поред ученика 7. и 8. били и ученици  3. и 4. разреда) 

обишли су Кокин Брод и специјални резерват природе Увац. 

 



 

 

 

 

  

 
СЕКЦИЈЕ 

  

 

  

  

ЗЛАТИБОРСКИ ПЛИВАЧИ 

„У здравом телу – здрав дух“ свакако је 

мото професора физичке културе Владимира 

Вучићевића који води једну од најбројнијих 

секција  у школи. 

Пливање је избор чак педесетак ученика 

наше школе, углавном петака са Златибора и 

из Чајетине. 

Тренинзи у базену „Чигота“ ретко се 

пропуштају, а наши пливачи могу се 

похвалити медаљама са међуопштинских 

такмичења, као и учешћем на републичком 

такмичењу. 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Ова секција ради две школске године, а 

чланови су ученици седмог и осмог разреда. 

Области којима се ученици баве везане су 

углавном за рачунарску графику и анимацију. 

„То им омогућава да искажу своју 

креативност, али и да надограде и прошире  

информатичка знања“, каже руководилац 

секције, професорка Ана Павловић и додаје да 

ће ученички радови бити изложени за Дан 

школе, а „будућност секције је да се повеже 

градиво седмог и осмог разреда“. 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Чињеница да чак 30 ученика учествује у 

раду ове секције говори да су наши ђаци 

даровити цртачи, будући сликари, 

илустратори, иконописци... 

И овде су најбројнији и највреднији 

ученици петог разреда. 

Учествовали су на бројним ликовним 

конкурсима, а награда у виду професионалног 

сликарског прибора свакако је подстицај да се 

боје и четкице не испуштају из руку. 

Изложбе за прославу Светог саве и Дана 

школе део су опуса наших талентованих 

ученика.  

„Прошли су кроз технику сликања сувог 

пастела, зидног сликарства и сликања на 

платну, што није уобичајено, нити је део 

редовног школског програма“, каже Даница 

Јевтић Шишовић, професорка ликовне 

културе која води ову секцију. 



 

 

 

 

  

 
СЕКЦИЈЕ 

РИБОЛОВАЧКА СЕКЦИЈА 

О раду ове секције највише ћемо сазнати из исцрпног извештаја Петра Љубојевића, ученика шестог 

разреда, нашег новинара и риболовца: 

„Риболовачка секција броји око четрдесет чланова, узраста од седам до петнаест година. 

Риболовачко такмичење одржава се у пролеће на Рибничком језеру. Почиње у девет и траје до 

дванаест часова. Сваки тим има три члана и капитена. Победнички тим је онај који упеца највећи број 

риба или рибу највеће тежине. Редовни такмичари добијају штапове за пецање, качкете и мајице са 

натписом еко-секције са којом, неизоставно, добро сарађујемо.                   .    

 
Сваки тим надгледа чувар који даје корисне савете и увек је ту да, ако затреба, помогне. Улов се носи 

на пребројавање, а затим се враћа у воду. 

Циљ љубитеља риболовачке секције је дружење и боравак у природи, а заједнички интерес је да се 

ангажује што већи број деце.“ 

Секцију води Владе Радибратовић, учитељ и заменик директора наше школе. 

   

  

СЕКЦИЈА „SNOW-BOARD“ 

Ова секција има 17 чланова, а њих учи, 

окупља и води на такмичења професор 

музичке културе Марко Кутлешић. „Он је и 

тренер, и организатор, и менаџер!“, кажу наши 

такмичари: Страхиња Милинковић, Богдан 

Весовић, Матеј Гавовић и Видоје Нинчић. 

„Већ две године смо, екипно, други у Србији“, 

рекао је професор Марко за наш лист. „Донели 

смо медаље са Копаоника – такмичили смо се 

за КУП Србије и КУП Београда. Освојили смо 

преко двадесет медаља!“ 



 

 

 

 

  

 
ПАМЕТНИ РАЗГОВОРИ – Марија Новаковић, школски психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

У фази пубертета (код девојчица између 10. и 12, а код дечака између 11. И 13. године) истовремено 

се јављају многе физиолошке и физичке, али и низ психичких промена. 

Једна од карактеристичних промена је промена става и понашања деце према родитењима и 

наставницима. 

Адолесценција је период бунтовништва, супростављања сваком ауторитету, време кад млада особа из 

детињства прелази у свет одраслих. 

Период адолесценције посебно карактерише тежња младе особе да се на неки начин отргне контроли 

одраслих из свог окружења – родитеља, наставника и свих осталих који им „говоре шта да раде“. Ово 

је сасвим очекивана појава с обзиром да млади желе да одрасту и управо покажу окружењу да су и 

они сада „велики“ и да могу самостално да одлучују о неким аспектима свог живота. 

Међутим, независност подразумева и одговорност, неизвесност, ризик доношења како добрих, тако и 

лоших одлука, па онда излажење на крај с тим. Из тог разлога, млада особа мења свој однос од 

потпуног супростављања ставовима одраслих и систему вредности, до потребе за разумевањем, 

заштитом и, чак, ушушкавања под окриље одраслих где је све лепо и сигурно, као кад смо били мали. 

Када заиста разумемо ове две опречне тежње код младих, знаћемо и на који начин да изградимо 

однос према њима. 

-Који су то облици понашања који нису прихватљиви, а срећемо их? 

Пубертет је време појачане тврдоглавости, непослушности и пркоса према одраслима. 

Деца постају критична према својој околини, „контрирају“ у свему, радо расправљају и намећу своје 

мишљење. Одбацују правила, стално тестирајући „границе“ одраслих. 

Већина младих у овом добу испољава знакове емотивне лабилности; лако мењају расположења и без 

значајнијег повода, често су наглашено весели или потиштени. Понекад без разлога ѕаплачу или 

прасну у смех. 

Карактеристична је и одбојност према супротном полу: девојчице потцењују дечаке, не желе да се 

друже са њима, а дечаци задиркују девојчице, подсмевају им се или ругају, па их чак и физички 

нападају. Може се појавити појавити склоност дечака да користе непристојне изразе или псовке, да 

цртају „непристојне“ цртеже... Све је то последица буђења нових осећања везаних за интезивирање 

полног нагона који још није оријентисан на реалан начин. 

У односу према школи опажа се извесна површност и немарност. Често је присутна недисциплина 

као и смањена концентрација за рад. То може бити разлог што многа деца постижу слабији успех у 

петом и шестом разреду. Осим тога, деца овог узраста постају врло критична према наставницима. 

Ах, тај пубертет! 

Из разговора са школским психологом сазнали смо да је природно и за 

наше године карактеристично да смо стално у покрету, да скачемо, 

вичемо, много причамо, повремено гунђамо, реагујемо исхитрено и 

импулсивно.... Сазнали смо, међутим,  и да нема те револуције коју 

нису изнели управо млади.Схватили смо да је у реду побунити се 

против неког или нечег, али то нам не даје право да вређамо друге. 

Дакле, „нападнимо проблем, а не човека!“, како каже наша 

„психологица“. 

А ви, драги родитељи, и ви, драги наставници, схватите нас: лепо нам 

је, али нам није лако! Ако не верујете нама, верујте психологу!  



 

 

 

 

  

 
ПАМЕТНИ РАЗГОВОРИ – Марија Новаковић, школски психолог 

- Шта бисте саветовали наставницима? 

Уместо да се деца грде и кажњавају, корисније је о свим променама разговарати на миран, озбиљан и 

пријатан начин, па им тако помоћи да боље разумеју себе и лакше нађу пут до зрелијег понашања. 

Треба допустити младима да постепено шире делокруг самосталног доношења одлука како би се 

осећали одрасло и одговорно, али уз објашњење и показивање зашто је важно поштовати и нека 

правила. Кад млади заиста разумеју чему та правила служе и не осећају да су она само „наметнута од 

одраслих“, онда немају проблем са тим да их поштују. 

- А шта препоручујете родитељима „пубертетлија“? 

Однос према ауторитету изграђује се у породици. Детету треба пружити љубав, али понекад треба 

захтевати да одустане од неких својих жеља и да се подреди вољи одраслих. Изградња здравог односа 

према ауторитетима је важна за живот. 

ИЗБЕГАВАЈТЕ СВАКУ ПРЕТЕРАНОСТ!!! Претеране слободе нису ништа боље од престрогих 

забрана. 

Тинејџерима су потребна чврста правила. Чврста правила, наравно, не подразумевају и гвоздену 

дисциплину. Важно је да знају шта може, а шта ни у ком случају не може „да прође“. 

Родитељи, разговарајте са децом! Важно је да дете разуме зашто родитељи кажњавају нека 

понашања. Да би то постигао, родитељ мора да разговара са дететом како би му приближио свој 

начин размишљања и предочио свој систем вредности. Потребно је објаснити детету зашто оно не 

сме да се понаша на дати начин, у чему је штетност тог понашања, како треба уместо тога и слично.  

Тако се повећава вероватноћа да ће дете усвојити дата ограничења. 

- А шта саветујете деци? Како се изборити са собом, и са светом, и са пубертетом? 

Да би живот у људској заједници био могућ, она мора бити организована, у њој мора постојати 

известан ре (хијерархија). Себичност и слобода сваког појединца морају бити ограничене у оној мери 

која не угрожава слободу и права других људи.  

Само ако сви, и родитељи, и наставници, и деца, покажемо више разумевања, стрпљивости и 

уважавања, моћи ћемо да се договоримо и тако решимо међусобне несугласице.  

 

Новинари: Дејан Пековић и Ксенија Смуђа 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

  

 
КЊИГА НАС ЗОВЕ ДА ЈОЈ СЕ ВРАТИМО 

 

 

 

 

 

Млади данас читају осетно мање него што би  

требало и знатно мање него што су читале раније  

генерације. Ипак, још увек има деце која се у  

слободно време друже са књигама, и то не само  

онима које су предвиђене школским програмом. 

 

- Јесмо ли, пошто смо укључили видео-игрице и фејсбук, „искључили“ књиге из наших живота? 

Мораћу да спроведем анкету (шалим се). Нису их, верујем, сасвим искључили, али су их, чињеница 

је, прилично потиснули. Требало би вратити књиге у свакодневицу наше деце. Са књигом је и лепше 

и боље, а они се само читањем могу уверити у то. 

- А наставници? Да ли и колико читају наши наставници? 

Мислим да наставници доста читају. Наравно, неки више, неки мање, колико им то слободно време 

омогућава.  

  

 

Са школском библиотекарком Недељком 

Јовановић разговарали смо о „кризи читања“ 

која је, између осталог, обележје данашњице. 

Она нас је убедила да ипак није све тако црно и 

да још увек има оних који верују да је књига 

најбољи пријатељ - чак и у ери „фејса“ и  

„твитера“! 

 

- Како заинтересовати децу да више 

читају? Како их убедити да закораче 

усвет књига? 

Најважније је не одустајати – децу треба 

континуирано мотивисати за књигу и 

читање. Ученик мора да осети запажање и 

интересовање својих васпитача и родитеља 

за оно што читају. Јака мотивација за децу 

могу бити сусрети са писцима. Након тих 

сусрета и дружења са писцима, деца 

обавезно траже у библиотеци њихове књиге. 

Такође их мотивишу и радују књижевне 

вечери унутар наше школе, где они могу да 

искажу своју креативност и део свог 

унутрашњег света, чак и нешто што их 

мучи. 

И, наравно, требало би, према 

могућностима, набављати књиге, неке нове 

наслове, који одговарају духу данашњег 

времена и укусу савременог младог читаоца. 



 

 

 

 

  

 
КЊИГА НАС ЗОВЕ ДА ЈОЈ СЕ ВРАТИМО 

- Шта понудите деци за читање ако од Вас затраже савет или препоруку? 

Ученицима најчешће препоручујем књиге „свевременског“ карактера, са израженим хуманим 

порукама. Такође их учим да књига треба да буде прилагођена њиховом узрасту. Набројаћу неке 

наслове књига за које сам сигурна да би свако дете требало да прочита: „Бајке“ Гроздане Олујић, 

„Кроз пустињу и прашуму“ Х. Сјенкјевича, „Срећни принц и друге бајке“ Оскара Вајлда, „Књигу за 

Марка“ Светлане Велмар Јанковић,  „Збогом, мојих петнаест година“ Клод Кампањ, „Песме“ Десанке 

Максимовић и, наравно, осталих наших песника (Шантића, Дучића, Јакшића, Б. Радичевића...), затим, 

наравно, „Приповетке“ Иве Андрића и Боре Станковића... 

- Које су књиге ђацима најинтересантније? 

Сваки ученик је засебна личност, па су им тако и интересовања различита. Најчешће траже књиге 

авантуристичког духа, али је и епска фантастика врло популарна међу младим читаоцима. Деца воле 

„Хари Потера“, али и књиге Градимира Стојковића као што су „Хајдук у Београду“, „Хајдук на 

Дунаву“... 

- Колико често ђаци посећују библиотеку? Шта сте, као библиотекар, предузели да те посете 

буду чешће и шта ћете још предузети? 

Пошто библиотека на Златибору ради само два дана у недељи, ђаци углавном долазе по потреби, да 

задуже или врате књигу, или, ако имају „слободан час“, да нешто прочитају, напишу, попричају са 

мном, затраже савет. Наравно, требало би да долазе чешће, а ја их редовно упућујем и на Градску 

библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новинарке: Ксенија Смуђа и Теодора Стаматовић 

 

 

 

Да би посећеност школске 

библиотеке била боља, предложила 

сам директорки да се школа 

претплати на неки добар часопис, 

конкретно „Политикин забавник“. 

Стална сарадња са наставницима 

матерњег језика такође је предуслов 

да се деца мотивишу  за редовно 

посећивање библиотеке. Планирала 

сам да са професорком Маријом 

Вуловић организујем са децом квиз 

из књижевности;  разматрамо и 

„оцењивање“ „Дневника читања“, а 

све то са циљем да књига и дете 

похрле једно другом у сусрет и да тај 

„загрљај“ што дуже траје.  



 

 

 

 

  

 
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ 

МЕНЕ СУ УСПАВЉИВАЛИ БАЈКАМА... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И то је оно што је најлепше. Али радити на универзитету подразумева и писање и објављивање 

научних радова, учешће на научним скуповима и конгресима. Иза свега тога стоји читање и писање, 

као и у професији писца, само на један другачији, да не кажем озбиљнији, већ објективнији начин. 

Тако да ове две професије у мени и нису баш толико помирене. Свака тражи крајњу посвећеност, 

рецимо, кад настаје роман, у стању сам да се сатима и данима не одвајам од рачунара, судбина ликова 

и прича заокупе ме толико да са њима делим имагинарну реалност, док их коначно не уобличим и не 

завршим књигу.  

У последње време, пар месеци уназад, писац у мени мало је занемарен. Почела сам да пишем нови 

роман и једноставно схватила да са оваквим темпом рада, не могу да му се посветим. Али, не да се та 

стваралачка страна моје личности. Она једноставно тражи, и налази простор за себе. Тако да у сваком 

тренутку предаха надиру речи и инспирација и ја се поново враћам поезији која настаје као излив 

емоција и мисли у тренутку, и не захтева временски континуитет стварања као проза. 

При том сте и родитељ двојице дечака који су наши вршњаци. Како их мотивишете да читају? 

Мислим да је за развијање љубави према читању и књижевности уопште врло важно рано детињство. 

Мене су успављивали бајкама и причама и ја сам и несвесно преузела тај модел. Кад сам исцрпела 

репертуар познатих прича, да се не би понављала, почела сам да их стварам. Тако и настао мој 

последњи роман „Николај“, који је, уствари, модерна бајка намењена тинејџерима и младима. Деца 

усвајају моделе понашања од својих родитеља, често, чак и против своје воље, несвесно, попримају 

систем вредности који се поштује у кући. Шта би вредило да ја својој деци говорим да морају да 

читају а да сама то не чиним? Не говорим им никада директно да морају да читају, јер би то било 

контрапродуктивно. Свако је морање, обавеза и терет. Читање је, за мене, извор задовољства и 

уживање, и та осећања покушавам да пренесем на своју децу. Често им купујем књиге, али тако да их 

пустим да их сами бирају. Корице се тада разгледају, прелиста садржина. Књига зрачи и најчешће 

тако поклоњену књигу дете прочита. Почела сам и да их водим на Сајам. То је права светковина у 

част књиге. И зрео човек, а камоли дете, несвесно бива део те приче. Мој старији син је прошле 

године, када смо се враћали, још у аутобусу почео да прелистава и чита књиге које је сам одабрао. 

Све ово не значи да сам ја задовољна тиме колико они читају.  

Др Мирјана Стакић, професор српског језика и књижевности, била 

један од омиљених наставника у нашој школи. „Било је лепо учити од 

ње!“, изјавила је једном приликом Сара Веланац, ученица 8. разреда 

која се ове године пласирала на Републичко такмичење из српског. 

Професорку  Стакић, ауторку романа „Анина прича“, „Хајдучица“, 

Кисело грожђе“, „Изгубљене душе“, „Ханина кћи“ и „Николај“, 

завичајну песникињу  и редовног  члана  Удружења књижевника 

Србије, али и универзитетску професорку, питали смо како је бити 

писац и наставник, како да научимо да пишемо и, наравно, какве је 

успомене везују за нашу школу. Најдраже нам је, наравно, што је још 

увек сматра својом, а нас својом децом и својим ђацима. 

 

Ви сте писац и професор. Како сте „помирили“ у себи ове две 

професије? 

Бити писац и бити професор су врло сличне професије. Обе захтевају 

посвећеност целог човека, преданост послу, велики рад, улагање 

енергије и пуно времена. Само један аспект посла у професији 

универзитетског наставника је видљив, то је настава. 



 

 

 

 

  

 
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ 

Ја сам у њиховим годинама читала пуно више, али тада није било мобилних телефона, рачунара, 

интернета... Интернет је у великој мери постао виртуелна књига у којој се могу наћи информације из 

свих подручја живота. Ту можда нема пуно естетике, може да ми се лично и не свиђа, али наша деца 

су део тог новог времена, а на нама је да се потрудимо да им развијемо  љубав према духовним 

вредностима, а не да само кукамо и жалимо се како постоје различите кризе, па и она коју називамо, 

„кризом читања“.  

Водили сте школу креативног писања. Шта саветујете деци – како да научимо да пишемо? Је 

ли писање дар, занат или обоје? 

При Културно спортском центу водила сам две године школу кретивног писања чији су полазници 

били ученици ваше и моје  школе из Чајетине и са Златибора. И пре него што вам дам савет – како да 

научите да пишете, морам исказати једну импресију: толико је креативне и литерарно надарене деце 

у златиборском крају, да сам ја сигурна да ће у следећих двадесетак година бар двоје од њих постати 

значајна имена на нашој књижевној сцени. Е сад, зашто, бар двоје, зашто, не сви? Зато што је за 

писање поред талента, који је важан, али не мора да игра пресудну улогу, нужан и велики рад.. Тај 

рад подразумева читање. Читањем добрих песама, прича, учи се писање. Али то није, да се изразим 

речником рачунара,  copy –  paste. Читање богати фонд речи, развија осећај за реченицу, подстиче 

машту. Нико вас не може научити да пишете као Андрић или Селимовић, али свако може научити да 

пише коректно, у смислу да прегледно, јасно и писмено изрази своје мисли и осећања и да у томе има 

и извесне лепоте. Дакле, ако желите да научите да пишете, читајте, читајте што више. 

Много путујете. Радите са децом и младима. Они од Вас уче о језику и књижевности. А Ви од 

њих? 

Пуно учим од деце и младих са којима радим, при томе не мислим на сам проток информација који је 

увек двосмеран, нарочито када је реч о студентима. Мислим, на једно сасвим другачије учење. 

Контакт са младима ми помаже да не изгубим перцепцију невиног сагледавања света, веровања у 

добро, правду, љубав, чуда. То је веома важно за моју професију писца, а и за мене као човека. 

Какве Вас успомене везују за нашу школу? Имате ли пријатеље међу својим бившим колегама. 

Срећете ли своје бивше ученике? 

За школу „Димитрије Туцовић“ ме везују најлепше успомене. Уствари, успомена је кад нешто прође, 

а ја у својој перцепцији школу још увек доживљавам као своју. И кад сретнем своје колеге, од којих 

су велики број и моји добри пријатељи, добар део разговора посветимо школи. Ко год се бави 

професијом просветног радника, зна да рад у школи није обичан посао. Он се не завршава са 

престанком радног времена. То је велика емоција која траје. Некада испуњеност због успеха ученика, 

идентификација са њиховим проблемима као да су сопствени, дакле, некада радост, некада и туга, и 

забринутост, али бити наставник емотивно заокупља целог човека. Место у коме сви живимо је мало 

и своје бивше ученике стално срећем. Они, којима сам предавала, још увек ме поздрављају са 

наставнице. Драги су ми ти сусрети, али издвојићу један, сусрет са учеником коме сам пре неколико 

година била разредна. Срели смо се у аутобусу, заједно смо путовали, и он и ја, са посла. Похвалио 

ми се да ради у  сервису и да је међу бољим мајсторима. Не можете да замислите колико сам поносна 

на њега. Као ђак био је немирко, са не баш сјајним оценама, али, постао је цењен у свом послу, 

одговоран и добар човек. И то је најважније, бити добар и поштен човек, одговоран  и према себи и 

према другима, и квалитетно обављати посао којим се бавиш. 

 



 

 

 

 

  

 
ПРОЧИТАЈТЕ ... 

„Николај“ (одломак) – др Мирјана Стакић 

Моји родитељи су нестали. Од моје седме године, ова велика соба, коју делим са још три дечака ми је 

дом. Зову се Саша, Алекс и Марко, и они су ми једини пријатељи, јер боље и друге,  немам. Млађи сам од њих 

и физички слабији, а они то често користе да ми наређују. Морам да ујутру намештам њихове кревете, пре 

него што стигну васпитачи да прегледају собу и да сређујем сав неред, који направе. И када за ручком имамо 

неки слаткиш, који се некоме од њих свиђа, ја им га великодушно поклоним. Боље то, него да ми га пред свом 

децом отму, и тако да ме додатно понизе. Недавно је у Дом долазила нека госпођа, која је рекла да је психолог. 

Говорила је о злостављању међу децом, и верујте ми да сам препознао себе у већини примера које нам је 

наводила. До тада нисам ни знао да се то зове злостављање, у нашем Дому, то је право јачих. Једном ми је 

Алекс, када је био добре воље, објаснио да сам слаб и смотан, и да зато морам да их трпим, али да ће  се све то 

променити кад и ако ојачам, или ако се појави неки дечак који је слабији и од мене. Тада ће он морати да их 

слуша, а ако сам паметан, наређиваћу му и ја. Не желим да се појави неко ко је слабији од мене. Можда би му 

било тешко и можда би и плакао, а овде су према сузама и плачљивцима нарочито сурови. Ја знам да постоји 

још један начин да се све то промени, а то је да се моји родитељи врате. 

 Дом у коме живим зове се „Дечја радост“. Мало је праве радости у овим собама у којима живе деца без 

родитеља. Неки су ту само привремено. Родитељи су им болесни или сиромашни, па чекају да оздраве или да 

се запосле. Добро памтим једну девојчицу, зове се Маша. Била је овде свега пар месеци, али је сваког дана 

плакала. Рекла ми је да има само маму и да им се кућа запалила, и да ће мама Споменка доћи по њу, чим 

сагради нову кућу. Ја сам јој веровао, други нису. Сви овде имају приче о родитељима или рођацима, који ће се 

једног дана појавити. И свако од нас верује само у своју причу, све остале проглашавамо за бајке. Ја имам 

дванаест година, а то је довољно да у бајке више не верујем.  

Мама Споменка се заиста појавила. Дошла је са пуним кесама слаткиша за децу, Машине пријатеље, 

како је рекла, и одвела Машу. Васпитач је донео слаткише у собу, да их међусобно поделимо. Можда, 

погађате, да мени није запало скоро ништа. Када сам купио шарене шушкаве папириће, које су Саша, Алекс и 

Марко разбацали свуда по поду, замишљао сам да су то скупа одела и хаљине млечних карамела и тврдих 

пуњених воћних бомбона. Од сребрне фолије, по којој су још остале мрвице чоколаде, направио сам авиончић. 

Увек га носим у џепу, а кад спавам, ставим га под јастук, да ме подсећа на Машу. 

Неки дечаци и девојчице одлазе, па се поново врате. Смештају их у хранитељске породице. Васпитач 

нам је објаснио да су то људи који те узму, па брину о теби као да су ти прави мама и тата. Ако је тако, не знам 

зашто се деца враћају и зашто их из једне хранитељске породице шаљу у друге. Један Миша са другог спрата 

се хвалио да је променио чак три хранитељске породице. Хтео је само да испадне важан пред старијим 

дечацима, а ја знам да је после сваког повратка крадом плакао у купатилу и да су му капци стално били црвени 

и натечени. 

Неки, за које кажу да имају среће, бивају усвојени. Кад си усвојен, онда те више не шетају од 

привремених до привремених мама и тата, већ те сместе у породицу, која те прихвати и воли као да је твоја. То 

је права срећа, која ретко задеси неког из нашег Дома, јер су овде смештена све велика деца, преко пет година, 

а одрасли траже напуштене бебе. 

Не знам зашто не желе велику децу. Маша ми објаснила да је то због наших сећања. У њима живе наши 

прави родитељи.  

− Одрасли не желе да ризикују са дететом, које има сећање −  рекла ми је.  

Маша је била тако паметна, пуно ми недостаје. За све је имала објашњење и никада ми се није ругала. 

Ја не бих волео ни да ме усвоје, ни да ме сместе у хранитељску породицу. Моји прави родитељи би 

могли да се појаве и да ме траже, а Саша, Алекс и Марко, намерно не би рекли где сам. Замислите онда колико 

би они били тужни. Био бих тужан и ја, а можда и ти моји нови родитељи, уколико би ме заволели. То је онда 

трострука туга. Боље је овако. Код мене не постоји ни најмања шанса, да би неко могао да ме усвоји.  Питате се 

због чега? Рећи ћу вам. Превише сам ружан. Руке и ноге су ми дугачке и танке попут штапића. Једном ми је и 

васпитач Станко рекао: 

−  Једи, Николај, сав си попут гранчице. 

То је чуо Марко, па су ме онда зезали данима и звали Гранчицом. 



 

 

 

 

  

 
ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

СВЕ СЕ МОЖЕ КАД СЕ ХОЋЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Са једне стране, то јесте награда, заслужено признање, а са друге, опет, намеће обавезу да оправдамо 

то што су нас наградили и не изневеримо очекивања, најпре сопствена, а потом и очекивања наших 

наставника и другова. 

- Да ли су вам, пошто сте били најбољи ђаци, „пришивали“ епитете као што су „штребер“ или 

„бубалица“? 

Нису. Трудили смо се да будемо добри другови и мислимо да смо у томе успели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милић Дучић и Предраг Ћитић су учили у истом одељењу. Никада, кажу, 

нису били ривали. Били су и остали сјајни другови.  Данас су 

гимназијалци. Обојица су одлични ученици првог разреда Ужичке 

гимназије природно-математичког смера. Из наше школе су понели све 

петице,  знање и дипломе са разних такмичења, од општинских до 

републичких. 

- Шта за вас значи бити ђак генерације? Је ли то награда, терет, или 

обоје? 

- Да ли је било тешко постати и остати најбољи ђак, најпре у одељењу, 

а потом и у школи? 

Нисмо ми имали те претензије. Једноставно, учили смо за себе, за живот... 

Уз мало рада и труда то, верујте, и није тако тешко... Сада је свакако знатно 

теже. Сви су предмети на свој начин тешки. Много је озбиљније. Сада нам 

је, обојици, најтежи енглески... 

-  Шта је са слободним временом? Хоби? Девојке? 

За све се нађе време. Само се треба добро организовати. И не одустајати! 
 

Ми им желимо да остану  „вуковци“, да и даље следе своје снове и да их, као што то чини наша 

школа, и Ужичка гимназија памти као најбоље! 

Новинарке: Јелена Савић и Душица Кнежевић 

Милић Дучић 

Предраг Ћитић 



 

 

 

 

  

 
ПРЕПОРУЧУЈЕМО... 

МОДНИ БОНТОН ЗА ЂАКЕ 

Свима нам је важно да лепо изгледамо ,поготово девојчицама .Хтели да признамо или не,  сви бар 

мало  пратимо моду . 

Да ли дванаестогодишњак /иња треба да се  облачи као да има 25-30 година ? Сачувајмо дете у себи ! 

Ми вам препоручујемо да се  облачите у складу са својим годинама и приликом за коју се спремате . 

Ево наших предлога како би требало да се обучете за  

одређену прилику: на игранку, девојчице, а и дечаци,  пре свега треба да ставе осмех на лице и да 

обуку оно у чему се добро осећају .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девојчице често бирају једнобојне или хеланке са 

занимљивим принтом , као и тунике уз лепршаве ешарпе, 

док дечаци облаче фармерке и кариране кошуље .  

 За школу треба да се облачите једноставно , али својствено 

свом стилу. Девојчицама препоручујемо фармерке , 

једноставну мајицу и отмени џемперчић или горњи део 

тренерке . Дечацима , пошто се више баве спортом , 

углавном , тренерке и мајице са занимљивим натписима. 

. Што се тиче аксесоара , скоро свака девојчица у школи 

воли да носи барем један комад накита . Ми вам 

препоручујемо да никада не носите огрлице , 

наруквице,прстење и мињђуше у исто време , јер "мало је 

много ".Препоручујемо вам да носите ситније и 

дискретније минђуше или наруквице у разним бојама и са 

привесцима под условом да не праве превише звукова . То 

би могло ометати час .  

 

Аутори: Александра Бајић и Томка 

Златић 

ЧУЈЕМ КАКО ЗЛАТИБОР ДИШЕ 

 

Шетам ливадама Златибора. Гледам око себе и 

дивим се лепоти мога краја. 

Златибор је тако леп: мека трава на коју се можеш 

лећи, док те опушта цвркут птица...Деца се играју 

лоптом. Ах, како је леп мирис, шири се свуда.Овде 

и ливаде дишу, као и мој Златибор. Лече и срце и 

душу шареним цветовима, као да се надмећу 

бојама.  

Ову идилу ремети шапат ветра, који тако силно 

груне кроз борове гране, као да се такмичи са 

цвркутом птица. Небо је ведро. Све је тако 

божанствено. Златибор нам доноси неку лепоту 

коју смо он има. 

Поносан је мој Златибор на прелепи Торник и људе 

који су отишли у свет, јер онај ко је на њему 

поникао, а и онај ко га је само једном посетио, увек 

му се радо враћа.  

То што мој Златибор има, нигде нема! 

Тијана Томовић, 3.  награда на конкурсу 

 



 

 

 

 

  

 
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ЕКО-ШКОЛУ 

     ЕКО-КОДЕКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе 

наставнике и другаре  моле: 

Штедимо воду, а посебно струју, 

нова екo-правила се поштују. 

Тамо где можеш искључуј уређаје, 

поштуј оно што ти природа даје. 

Економично перимо на одмору руке- 

штедећемо воду без имало муке. 

Док дању у учионицама учимо, 

искључимо светло-најважније научимо! 

Изолација, родитељи драги, врло је битна, 

да задржимо топлоту- поправка је ситна. 

Молимо за штедљиве сијалице нове, 

да не бисмо имали проблеме ове. 

Обавезно заменити уређаје старе, 

они троше много и брже се кваре. 

 

У Ш Т Е Д И М О  Е Н Е Р Г И Ј У! 

Аутор: Јагода Јеремић, проф. српског језика 

Е, а кад идеш на журку неку, 

туширај се краће, не потроши „реку“. 

Наша школа је решила енргију да штеди 

и у екологији да победи. 

Ево још савета за мајстора чила: 

Немој вода да цури око вентила. 

Редовно бриши са лампе прашину, 

користи Сунце и сјајну месечину. 

Главна је ствар драги моји: 

Не користи сијалицу у боји. 

И ако треба дана свакога, 

искључуј светло где нема никога. 

Јуче је далеко иза нас, 

       Земљу смо добили на чување строго, 

       у штедњи енергије наш је спас, 

       уложићемо у будућност много! 

Укључи се и Ти, 

     бар мало више: 

     штеди од Сунца, ветра, 

     од кише.... 

     за будућност понајвише 

Теодора Жунић прва награда на конкурсу I-IV 
 

М. Танасијевић прва награда на конкурсу V-VIII 



 

 

 

 

  

 
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ЕКО-ШКОЛУ 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ  ЕКО-ШКОЛЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У 

ЧАЈЕТИНИ 
 

Основна школа „Димитрије Туцовић“ у Чајетини је од протекле јесени укључена у међународни 

програм  Еко-школе. У овај програм се укључују школе које бригу за животну средину представљају 

као трајну вредност и начин живљења кроз квалитетан модел васпитања и образовања. Основна идеја  

програма Еко-школе је подстицање иницјативе да школа као централна установа окупи све релеванте 

чиниоце у локалној заједници, како би се на квалитетан и организован начин обрађивале теме и 

спроводиле активности од значаја за очување и унапређивање стања животне средине. 

Конститутивна седница  Еко одбора  у школи ,,Димитрије Туцовић” је одржана у октобру 2013. 

године уз присуство представника свих релевантних локалних организација и институција. 

На овој седници основан је Еко-одбор који је усвојио Програм који се веома успешно спроводи у 

школи.  

До сада су реализоване разне активности, а међу најважнијима су: предавање о енергетској 

ефикасности коју су реализовали припадници погона ЕПС-а у Чајетини, расписавање ликовног и 

литерарног конкурса на тему очувања енергије за све ученике Основне школе „Димитрије Туцовић“ 

(матичне школе и издвојених одељења), излет чланова Еко-патроле и Еко-одбора и посета 

хидроценралама на Златарском и Увачком језеру, као и резервату „Увац“. 

Литарарно-ликовни конкурс је расписан 31. јануара, а жири је изабрао по три најбоља рада у 

категоријама ученика од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда. Аутори најбољих радова су награђени, 

а њихови радови представљени су у Основној школи у Чајетини, 5. марта, када се  обележава  

Светски дан енергетске ефикасности. Награде и дипломе за ученике обезбедило је Удружење грађана 

„Златиборски круг“, а школа је ученицима даривала књиге. 

Претходних месеци се у школи интензивно радило на промовисању теме о енергији  и њеном 

очувању. Реализован је велики број предавања и радионица на редовним часовима и ваннаставним 

активностима. Сви запослени су показали изузетну заинтересованост и укључили се у програм. 

Ученици свакодневно воде Еко-дневник у који уписују запажања о еколошком понашању у школи, а 

чији се резултати налазе на еко-паноу школе у виду еко-дрвета. 

Да би се програм успешно реализовао,  потребно је  да све заинтересоване стране узму активно 

учешће, као и да се читава школа и локална зајеница што више укључе у садржаје  предвиђене 

планом и програмом. Сви чланови Еко-одбора имају учешћа у активностима. Програм медијски 

подржава телевизија „Чајетина“ и интернет телевизија „Златибор“.  

О активностима Еко-школе се више може сазнати на званичом сајту Основне школе „Димитрије 

Туцовић“, као и на Фејсбук страници Еко- школе. 

Јагода Јеремић, члан Еко-одбора  

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

  

 
ЕКОЛОЗИ ПЕСНИЦИ 

РАДОВИ СА ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА НА ТЕМУ ОЧУВАЊА ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУЈЕМ КАКО ЗЛАТИБОР ДИШЕ 

Чујем како Златибор дише 

и своје високе борове њише, 

како ветар своје песме пише 

и како река дубоко уздише. 

 

Чујем како Златибор дише 

и како зелену траву квасе мокре кише, 

како је бели снег покрио планину 

и како сумрак обузима долину. 

 

Чујем како Златибор дише, 

како пастир у фрулу дува све више и више, 

како стадо на пашњаку пасе, 

како се ноћне светиљке полако гасе. 

Катарина Веланац – 1. награда 

ЧУЈЕМ КАКО ЗЛАТИБОР ДИШЕ 

Чујем како Златибор дише 

док тихо шуми планина стара, 

чујем како плућима својим 

опојни, свежи ваздух нам ствара. 

 

Чујем како Златибор дише 

и тако храни биће свако, 

и зато су веселе птице, 

и зато бреза трепери лако. 

 

Чујем како радосна, свежа,  

запева шума, малени гај, 

и с њом се радују сви који воле 

планину светлу к`о сунчев сјај. 

 

Чујем понекад Златибор тихо, 

моли све оне који га трују, 

да престану себи да штете, 

и ја их молим да ово чују! 

 

Миланко Савић, 2.награда 
ИМАМ ПРАВО ... 

Имам право на Сунце здраво,  

ваздух чист и блиставу воду, 

имам право на небо плаво, 

на чисте реке и природу. 

 

Имам право на Сунце здраво,  

на његов леп и блистав сјај, 

и на његову топлоту ја имам право, 

без Сунца нама би дошао крај. 

 

Имам право на чист ваздух,  

ваздух без чађи, ваздух без дима. 

Да загађеног ваздуха нема,  

било би добро свима. 

 

Имам право на блиставу воду, 

чисте реке, чиста језера. 

Знам да сада баш не могу, 

ал` желим да пијем воду са врела. 

Имам право на Сунце здраво, 

 ваздух чист и блиставу воду,  

имам право на небо плаво, 

на чисте реке и природу.            

 Јелена Милекић 2. награда 

ЧУЈЕМ КАКО ЗЛАТИБОР ДИШЕ 

КАД СУНЦЕ СИЈА, 

ПАДАЈУ КИШЕ, 

СЛУШАМ КАКО, 

МОЈ ЗЛАТИБОР ДИШЕ. 

 

ОД ЊЕГОВОГ ДИСАЊА, 

ТАЛАСА СЕ ТРАВА, 

ЈЕЛКЕ СЕ ЊИШУ, 

А ЈЕЗЕРО СПАВА. 

 

КАД СЕ СУМРАК СПРЕМА, 

А ВЕЧЕ ЈЕ ТИШЕ, 

И МОЈА ДУША  

У ТОМ РИТМУ ДИШЕ. 

 

СА ТОБОМ ДИШУ, 

И ПТИЦЕ И ЉУДИ , 
НАЈДРАЖА ПЛАНИНО, 

УВЕК ТАКВА БУДИ!  

 

Петар Љубојевић, 3. награда  



 

 

 

 

  

 
ЂАЧКИ КУТАК 

ПИСЦИ, ПЕСНИЦИ И СЛИКАРИ – СВИ СУ МЕЂУ НАМА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето, то сам ја 

Одрасли ме често доживљавају као добру, вредну и радну особу, али није увек тако.  

Ја сам јако немиран дечак који крши и ломи све по кући, па моји баба и деда често то не могу да трпе. 

Знам да будем несташан, чак и хистеричан. Али, чим изађем из солитера, чујем како кажу: „Ено га 

Лука, наш херој, домаћин!“ 

У школи сам јако марљив и вредан, чак толико да сам ишао код психолога. Признајем, јако сам 

немиран код куће, али за то је крива моја сестра Лена. Још од малена сам, гледајући како је сви пазе, 

био љубоморан на њу. Тетка из Београда, на пример, често донесе сестри огроман поклон, а мени – 

ништа. Најгоре је, међутим, кад Лена почне да ме удара и изазива. После ми ипак буде жао зато што 

има проблема са ходом, а сетим се да сам и ја, кад сам био мали, исте муке задавао родитељима.  

Себе доживљавам као веома осетљивог и помало плашљивог дечака. Сваки нови задатак за мене је 

изазов и трудим се да га урадим што боље. Откад ми је отац преминуо, нисам више онај Лука којег је 

било баш брига за школу. Мама ми сада често говори: „Опусти се, Лука, добар си у школи, нема 

разлога за толики стрес и страх!“ 

А ја? Ја сам једноставно такав и можете ми хиљаду пута рећи да се опустим, не вреди... Једноставно, 

ето, то сам ја. 

Лука Црепуљаревић V/2 

Породица – центар мога света 

Породица – то је једно велико царство у коме живе дворани. 

Тата – краљ великог царства, а мама, његова краљица која управља заједно са њим. Брат је принц тог 

краљевства, а ја, ја сам, у односу на њих, само просјак који нема никаквих права сем да учи, учи и 

учи. Али, ма колико они били већи и поноснији од мене, ја ћу их с љубављу пратити у њиховим 

походима. Ко одустане – нека се не нада бољој и лепшој будућности!Мајка заједно са мном и са 

братом наставља пут. Али, где је тата? Тата је одустао. Породица се смањује за једног члана. Мајка 

мора да стане на ноге и да каже: „Колико год живот био тежак, ја ћу се са мојим синовима потрудити 

да га учиним лепшим и бољим, да га претворим у рај који може остати само нама и никоме више!“ 

Тако је и учинила, а мене више не схвата као просјака, већ као младића који може тек толико да јој 

помогне. Мали принц је хтео да иде у свет, па је породица смањена на два члана. Мајка и ја се не 

предајемо. Идемо даље. Настављамо пут, све док нас ноге носе... 

Породица не може да се растави као неки комадић земље који се, ето, одвоји од свог земљишта и она 

је, заиста, центар мога света. 

Никола Митровић V/2 

 

 



 

 

 

 

  

 
ЂАЧКИ КУТАК 

Да имам чаробни ћилим... 

Летим... Хладно је...“Чекај мало!“, помислим, „Није ово мој начин маштања!“ Сада падам...Чврсто 

стежем меки ћилим...Стао сам! На земљи сам. Магла ме окружује. Из неког разлога, не желим да 

будем овде. Мрачне силуете...у мистичној магли...Разоткривају, а...О, не...то су... наставници!!! 

Чврсто стежу оронуле дневнике и прете ми јединицом! Магла нестаје. У школи сам. Зомби-деца иду 

ка мени! Пали су под власт наставника и изгубили здрав разум! 

Ћилим је почео да режи. Деца су потрчала ка мени вичући: „Лојо, сад си наш!“ Почињем да бежим, 

сатеран сам у ходник, баш испред кабинета за српски језик. Врата учионице се изненада отварају... 

бела светлост ме заслепела... То је наставница српског! Пружа ми нешто лагано, али чврсто... то је... 

петица!!! 

Узимам је. Наставници се повлаче . Деца ми прилазе. „Бежите!“, викнем и ударим их петицом. 

Враћају се у „нормално стање“. Више нису зомбији. Идем према наставницима. Повлаче се у ћошак. 

Дижем петицу, и... „Чекај!“, помислим, „Па ту је и моја разредна!“, схватам. 

„Ја волим те наставнике и немам срца да их повредим овим смртоносним оружјем!“ 

Одједном... Више нисам у школи. Ћилим је поред мене. У својој сам соби. Ћилим је у ствари ћебе, а 

наставници су плишане играчке. Мало сам се занео у игру!  

Ово можемо назвати одломком, а целу причу не бих стигао да напишем ни за цео живот... 

Михаило ЛојаницаVI/1 

 

Причам ти причу са свог породичног стабла 

Моје породично стабло је врло занимљиво. Свака грана памти неку причу... Ја их готово све знам 

напамет, али има један догађај за који нисам ни сигурна да се заиста десио... 

Моји преци су се венчавали из љубави. А бака и дека? Па, не знам како се то зове. Закључите сами! 

Био је кишан дан. Бака је „умирала“ од досаде док је седела на кревету и хеклала столњак. Није ни 

слутила шта се дешава испод њеног прозора! Дека је већ увелико припремао сцену за концерт под 

прозором. Био је мокар и било је хладно, али се чинило да кишу и хладноћу не осећа.  

Узео је гитару и већ у првом такту измамио баки осмех...Да се разумемо, дека није умео да пева, али... 

Било је романтично! Зато га је бака и волела... Певао је и певао. Обоје су уживали. Бака се смешила 

као каква принцеза на врху недостижне куле! Имала је кратке плетенице и није их, као у оној причи, 

могла спустити доле, ка деки... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Њој је пријала декина љубав и пажња, али осталим укућанима – 

никако! Њеној мами је било доста!Увукла је заљубљену кћерку у 

кућу, а на романтичног певача просула лавор хладне воде! 

„Пробуди се, Јелице, овај мали није за тебе, ми смо господска 

кућа!“, грдила је бесна мајка која није схватала колико се, 

заправо, они воле. 

Деки није сметало. Могао је да пева до сутра, али гитара се 

напунила водом. Штета. Деки је било лепо, баки је било лепо, па, 

и мени је било лепо док сам слушала! Дека данас прича како је 

био пијан, ако се то стварно десило... Шеретски осмех га одаје... 

Душица Кнежевић VI/2 

 

 



 

 

 

 

  

 
МИ БИСМО ИСКРЕНО... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишем ти... 

Да и после три вечности мислим на тебе. 

Да проводим ноћи сањајући исти онај сан 

Што сањасмо загрљени под месецом. 

Пишем ти... 

Док ти свакога дана виђаш ново небо, 

А ја плачем под истим оним под којим  

  смо се срели, 

Први пут заједно насмејали... 

Пишем ти... 

Да се моје очи сваког јутра губе у твојој 

Слици, а сломљено срце пада ми у руке. 

Да твоја писма знам напамет 

Да ми твој глас одзвања у ушима и свако 

Слово твог имена пише ми на челу. 

Пишем ти да те волим... 

Да не заборавим... 

 Сара Веланац VIII 1 

 

Шта да урадим? 

 

Шта да урадим 

Шта да јој кажем 

Колико је волим 

Како да јој покажем? 

 

У мојој школи 

одељења два, 

две учионице, 

у њима ти и ја. 

 

Звоно звони 

оглашава крај часа, 

у себи мислим: 

„Ево мени спаса!“ 

 

 

Трчим кроз ходник, 

тражим твоје лице, 

да бих те видео 

прескачем по две 

степенице. 

 

Једно до другог 

стојимо ми, 

да тебе волим 

то знају сви. 

 

Да те пуно волим 

рећи ћу ти,  знај, 

за то треба времена 

док скупим храбрости,  

мало сачекај. 

Немања 

Филипововић V 2   

 
Шта се догодило? 

Шта се догодило са овим степеницама? Некада, када бих 

силазила у школу, зраци младог пролећног сунца би се 

одбијали од сваки најситнији камен узидан у њих... 

Заустављали би се на мом лицу. А сада се на њима 

оцртава сва суровост златиборске зиме. 

Та зима заледила је и моје срце. Ништа нема исту 

вредност као пре. Кроз сиву маглу видим сјај тих црних 

очију. Чини ми се да све знам. Више не тражим одговоре 

у њиховим дубинама. Сваки случајан сусрет погледа 

прошао би хладно, бело и тмурно. Мислила сам да бих 

могла то лице да препознам међу хиљадама... Данас га и 

не приметих. Његова тамна коса, усне, нос, стопили су се 

са зидовима ове школе. Глас му је заборављен и 

изгубљен у мноштву других, танких, грубих, високих и 

ниских. Ишчезао је... 

Снег који је пао сакрио је многа сећања негде у оној 

јесењој, влажној, али тако мирисној трави. Снег ће се 

отопити, тајне ће остати опет далеко, док не дође време... 

На старом, оронулом зиду, остала су два имена, једно 

поред другог. Вероватно, написана сасвим случајно, 

нечијом непознатом руком. 

Ана Гавовић VII 3 

 

Речи застају...  

Она мисли да смо само другари, 

али ја желим нешто више. Знамо се откад 

смо кренули у школу, тада нисам марио за 

девојчице. Она је права другарица, 

помаже ми са учењем, увек је ту за мене. 

Када у нешто нисам сигуран, храбри ме 

својим погледом пуним наде. У мени се 

полако рађала звезда која је своју светлост 

усмерила ка њој. Не смем да јој кажем 

шта осећам, не знам како ће реаговати.  

Љубав је чудан осећај, заголица те нешто 

у стомаку и сав си испуњен срећом. 

Жмарци ти пролазе кроз тело и осећаш се 

тако нестабилно, несигурно, откуцаји срца 

одзвањају у ушима...  

А ја... само на њу мислим, не дозвољава 

ми ни да спавам. Не желим да покварим 

наше пријатељство...  

Никола Јанковић VII 3 



 

 

 

 

  

 
ЂАЧКО ПЕРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихо сипи јесења киша... 

Киша, киша, киша... Кап по кап, пада на земљу као какав уморан човек у постељу. 

Уморан од сурових људи, уморан од окрутног света око себе, уморан од неправде... 

Историја ових кишних јесењих капљица је чудна. Свака је кап прича за себе. У  неким капљицама 

људе се роде, па им живот буде чист и невин. Некоме је капљица само маска под којом се крије. Иза 

те маске стоји сурово чудовиште у телу човека. 

Нека капљица заврши на босим ножицама детета које се родило чисто и невино као суза, а онда му је 

наметнута борба за живот. Нека, опет, заврши на кишобрану окрутне госпође која се вози у скупим 

колима и која за немаштину нити зна, нити мари. Управо такве, наизглед отмене, али крајње 

безобзирне госпође, упрљале су овај свет, упрљале су ову тиху јесењу кишу... 

Неки људи који су били окрутни, промене се када само једна чиста кап доспе на њихов длан,  а неки, 

који су били добри, промене се ако само једна упрљана капљица доспе до њих. 

Постоје људи који негују праведност у себи. Њих не може спречити хиљаду прљавих капи – они ће 

остати честити и правични. Нажалост, таквих људи је мало! А управо они држе овај свет на ногама! 

Ова тиха јесења киша пада као нада за бољи живот. Пада као симбол радости свим добрим људима на 

планети! 

Томка Златић VI/1 

Уметност је... 

Стварање. Лепота, жеља, оно што нас чини срећнијим и бољим. 

Уметност је искра која живи у сваком од нас – неко ће стварати, 

 неко, опет, уживати у створеном  ...   Само треба препознати ту  

искру и препустити се... У уметности нема правила.  

Уметност је када писац оно што чује и осећа пренесе на папир.  

То више није обичан комад папира, то је његова чежња,  

срећа, његов понос...  У ствари, то је уметност. Уметност је и плес. 

 Сваки корак је посебан. Уметност живи у слици. Свака има своју причу. 

Постоје људи безосећајни, прљаве душе, безобзирни... Њих може променити само један додир са 

уметношћу. Њихово срце омекша. Почињу да обраћају пажњу на свет око себе. У њихову душу уђу 

најлепше песме. Оков зла који им је стезао срце постао је златни венац. 

За  мене, уметност је чаролија. Уметност је нешто што нас тера да маштамо. Нешто без чега живот не 

би имао боје.  Песма живота, љубави! Стварност уме да буде сурова, али уз уметност, и живот постаје 

најлепша бајка. 

Марија Ђукић VI/1 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
СА ЛИМСКИХ ВЕЧЕРИ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Теодора Кутлешић, ученица VII-2, 

награђена је трећом наградом на 

традиционалним песничким сусретима 

ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ. Са Теодором 

нисмо радили интервју. Верујући Андрићу који 

каже да „ПИСАЦ ГОВОРИ СВОЈИМ ДЕЛОМ“ 

њене награђене песме преносимо у целости! 

 
Шум јутарње туге 

 

Вода, толико гласно, а тако тајновито 

шушти. 

Седим сама, око мене светлост, у ствари 

најтамнија тама. 

Јецање, зрикавци, самоћа, жбуње, патња. 

Дишем, уздахнем шум јутарње туге, затим 

недисање. 

Недисање једну целу вечност. Устајем. 

Идем у заборав, гушим празнину у срцу 

коју је она оставила.  

Врати се, мама! Врати дечју чаролију у 

мени, хајде, време је... 

Ова плажа, ведрина неба, слан мирис мора, 

моја коса, моје речи, ветар, 

Песме које пишем, гитара, ништа није исто 

откада ме не мази најнежнија рука. 

Откада је број анђела повећан за један, 
откада тата неспретанко спрема ручак, о да... 
Баш све од тада! 
 

Поглед, осмех, трен 

 

Осмех ми никада није био блиставији, 

Он, заљубљени, због мене мршавији. 

Он је све што сада желим. Желим 

Његове неслане шале више него онај жути лак, 

Више него рафаело куглице, више него 

последњи мирис јак! 

Вредности детета мењам за вредност сјаја 

његових очију.  

Његов покрет, корак, писма, песме знам 

напамет! 

Просто, више ништа није исто. 

Скок у грудима, додир његове топлине на мојим 

леђима.  

Ледени лед у мени, језа крој косу пролази, а 

топлина гласа... 

Диван свет! Прелепо љубичасто небо и шарена 

трава. 

Ово није заљубљеност, ово је и од тога јаче. 

Извукао ме је из детињства и направио ме 

највећим дететом. 

Туфнаста пчела 

 

Да ли добро видим? Туфна бела... 

Да ли добро видим? Више нема туфне беле! 

Црвенило, једна огромна мрља. Црвенило у мени... 

Често схватим да смо сви ми туфне, па смо тако 

шарени... 

Чудно срце, чудан разум, чудне речи.  

Ова глава луда!!!  

А ја, ја сам оно што никада не бисте рекли да сам. 

Ја, ја, ја! Магнет за све цртице, туфне, квадратиће... 

Мени је магнет магнет, а магнету сам магнет ја. 

Пчела, обична пчела...Пре свега пчела која зна са 

туфнама. 

Те туфне, то су људи. Најсавршеније, најгрозније 

нарави. 

Мед је споредан, само циљ, а путања су деца, 

тинејџери, баке, деке... 

Сакупљам, сабирам, сазревам, одузимам... 

На крају, ипак, циљ. Да ли после циља има циљ? 

Не гледајте ову песму као прозу, јер није лака и не 

римује, 

Не гледајте живот кроз циљ и крај, јер крај је само 
крај!  

 
 



 

 

 

 

  

 
ЈОШ МАЛО ПОЕЗИЈЕ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама 
 

Мама,хвала ти за све оно што јесам 

И за све оно што нисам. 

Хвала ти за неиспаване сате, 

За мудре речи пуне вере 

Извини за све скривене мисли, 

За нанете муке 

И знај да сам ту где јесам  

Само због тебе. 

Сећам се прошлости, 

Стално си ту  

Увек уз мене  

И у добру, и у злу. 

Колико си се само жртвовала, 

Пазила, сањала, 

Да би ме одвела  

На прави пут 

Извини за све скривене мисли, 

За нанете муке, 

И знај да сам ту где јесам  

Само због тебе, 

Мама. 

Андрија Благојевић VIII 

 

Шта се тo са мном догађа 

 

Шта се тo са мном догађа, 

Нека ме невидљива стрела погађа! 

 

Стално ми се он по глави мота, 

постао је део мог живота. 

 

Ово ми се није догађало пре 

Кад помислим на њега срце лудачки бије! 

 

Потпуно сам несвесна свега, 

Љута сам на себе, љута на њега. 

 

Не знам шта да радим, ни шта да мислим, 

Не умем ништа паметно да смислим. 

 

У школи нас раздваја само једна клупа, 

Како му прићи, и како да му кажем, 

а да не испаднем глупа?! 

  Бранка Зарић VI 2 

 

 

Волео сам те 

 

Волео сам, волео, али како? 

Волео сам јако, јако. 

 

Волео сам те као сунце после кише, 

Али, шта знам, можда и више. 

 

Као што песник воли своје песме, 

Као жедан путник хладне воде са чесме. 

 

Волео сам, волео сам те, али како? 

 

Могу да кажем волео сам те 

јако, јако.   Лука Вирић V 1 
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Уводна реч 

 

Припремили смо „Златиборчиће“ – најмлађи и најслађи школски лист. 

Учитељ Обрад Рајевац и његови четвртаци аутори су свега што видите на страницама које су пред вама. 

„ Сами смо осмислили, реализовали, откуцали. Сами смо уметали фотографије у текст!“, поносни су 

новинари.  

„Знатан део онога што смо урадили савладали су на часовима „Од играчке до рачунара“, а на секцији смо 

применили научено“, каже учитељ Обрад. 

Забавићемо се. 

Дружићемо се. 

Дакле, једимо колачиће и читајмо „Златиборчиће!“ 

УПОЗНАЈМО НАШЕ ДРУГАРЕ: ТАКМИЧАРЕ, СПОРТИСТЕ 

 
У млађим разредима наше школе има 156ученика. Осим школским, баве се и неким ваншколским 

активностима. Иду на фолклор, тренирају фудбал, кошарку, одбојку, тенис, нордијско трчање, аматерски 

се баве глумом, певају … Један од спортова је пливање. Велики број се рекреативно бави пливањем али 

група ученика на такмичењима постиже запажене резултате. Један од њих је Михаило Анђић ученик 4/1 

разреда. У организацији Савеза за школски спорт Србије учествовао је 3. децембра 2013. године на 

Републичком такмичењу у Београду и освојио запажено завидно четврто место. Са њим смо разговарали у 

школи на Златибору 

 

Шта те навело да тренираш пливање? 
-Хтео сам да стекнем кондицију и зато што тако покрећемо све 

 мишиће и постајемо  отпорни на све болести. 

Са колико година си почео да тренираш? 
-Са тренирањем сам почео крајем осме године. 

Колико дуго тренираш? 

-Сада имам десет година,тако да тренирам око две године. 

На ком базену тренираш? 
-На базену у Чиготи у Институту за штитну жлезду на Златибору. 

 Базен је мало старији, није баш олимпијски, али можемо да тренирамо. 

Да ли си задовољан својим тренером? 
-Задовољан сам тренером, мало је строжи, али он тако форсира децу. 

На колико си такмичења ишао? 
-Ишао сам на тридесет-четрдесет такмичења. 

Имаш ли трему пред такмичење? 
-Зависи од мог расположења, а и ако је конкуреција слабија нећу имати трему, а ако је јача, нормално да 

ћу имати мало треме. 

Какав је осећај док се бориш за прво место? 
-У првом делу ти се чини као да сигурно побеђујш, а у другом као да други тебе побеђују. 

Колико имаш медаља? 
-Имам двадесет медаља, од којих су шеснаест златних, три сребрне и једна бронзана. 

Како си се осећао када си освојио прву златну медаљу? 
-Било ме је некако срамота када сам се попео на постоље. Сви ти људи који су били ту су ми стварали 

неки страх. 

Да ли си задовољан својим успехом? 
-Наравно да сам задовољан. 

Имаш ли неког идола? 
-Имам идоле -  Мајкла Фелпса, а од домаћих Милорада Чавића. Мајкл Фелпс ми је идол зато што је он као 

човек-робот. Какве је он све провокације примао на Олипијади и није одговарао! 

Да ли желиш да наставиш да тренраш и какви су ти планови за будућност? 
-Наравно да ћу наставити да тренирам док год будем могао. Уздам се у себе да ће нешто бити од мене у 

пливању. 

 

Да ли си задовољан својим тренером? 

 



 

 

 

 

 

 
ЗЛАТИБОРЧИЋИ 

Смучарски клуб  

У уторак 26.11.2013. у 17h тренер смучарског клуба Златибор је посетио Основну школу ,,Димитрије 

Туцовић” на Златибору. Циљ његове посете  био је  да деци покаже основне покрете и објасни значај 

нордијског скијања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поред скија, опрему чине цокуле, лаки штапови, рукавице, наочаре, комбинезон, марама, капа и трака. 

Карактеристично је да је врх ципеле (прсти) преко веза чврсто везан за скију ,а пета је слободна 

(одвезана).  

Поред досадашњих чланова у клуб се уписало још тридесет нових чланова. Тренинзи се одржавају 

два пута седмично,  а упис нових чланова је суботом и недељом у 10 часова у просторијама клуба у 

спортској хали на Златибору, где сваки нови члан бесплатно добија комплетну опрему и после 

договора почиње са тренинзима. 

 

 

 

 

 

 

 

Нордијско скијање у нашем крају је осмишљено у 

периоду између Првог и Другог светског рата. Због 

великих снегова и непроходних путева Златиборци из 

села Рудине почели су сами да израђују скије да би 

себи олакшали кретање. Први скијашки клуб основан 

је 1948. године под називом ,,Смучарско друштво 

Рудине”. У марту 2001. године стари чланови овог 

клуба покрећу га као ,,Смучарски клуб Златибор”. 

Циљ им је био да омладина златиборског краја покаже 

свој урођени таленат и да овај спорт оживи. У клубу 

поред активних чланова има доста рекреативаца. Клуб 

годинама остварује добре резултате на разним 

такмичењима. Бранка Кузељевић, која је годинама 

тренирала у овом клубу, представљала је нашу земљу 

на Олимпијским играма у Торину 2006. године.  

 

Значајну подршку клуб има и од владе Норвешке у опреми, 

новцу и  обуци тренера тако да је за чланове клуба све 

бесплатно: опрема, путовања, тренинзи,  смештај на 

такмичењима, припреме. Осим што је добра забава, скијање 

је добро за здравље. Скијањем се покрећу сви мишићи и 

одржава равнотежа целог тела. Одлично је и за плућа јер се 

вежба на чистом планинском ваздуху.  

Стилови, које користе док скијају, зову се слободни, 

класични стил и бијатлон. Додатне активности за добру 

форму су: бициклизам, ски-рол, крос трчање, играње 

фудбала на једној скији, планинарење. Скије за нордијско 

скијање, за разлику од алпских, су танке, дугачке и лаке.  

 

ВАТРОГАСЦИ                                                                               

     Ватрогасна екипа из Чајетине посетила је 23. 10. 2013. 

Основну школу на Златибору и упутила децу у основне 

задатке свог занимања.  

   Ученици трећег и четвртог разреда окупили су се  на 

школском терену и са пажњом слушали ватрогасце. Показали 

су деци опрему сваког ватрогасца, као и заједничку опрему 

без које се не излази на терен. Објашњавали су како 

функционишу поједине ватрогасне справе. Деца су сазнала 

шта је разделница, чакља, напртњача и ватрогасна секира. 

Ватрогасци су палили сирену и дозволили ученицима да 

испробају заштитну кацигу. Постављали су питања деци, али 

су и ученици питали све што желе и добијали одговоре 

 
 


