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  Како ви видите образовање? Да ли је знање највеће богатство? 

„Образовање је најмоћније оружје којим можеш променити свет.“ (Нелсон Мендела) 

 

ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ!   ШТО ВИШЕ ЗНАШ, ВИШЕ ВРЕДИШ!   ЗНАТИ, МИСЛИТИ, САЊАТИ – ТО ЈЕ СВЕ! 
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22. 

Прочула се вест преко фејса, 

родитељи у паници, 

нису криви професори, 

лења су им деца. 

Чуо ово Лав, па почео да риче, 

Али не вреди, нико више не цени  

празне приче. 

 

Весна Митровић Иванов, наставник српског 
језика  и књижевности 

 

Дошло доба,  

Да и сова мора, 

Да се едукује преко монитора. 

Више није доста што по мраку види! 

Уместо да поједе уловљеног миша, 

он јој служи: 

 да барата по тастатури, 

да копира, слика, 

све што ће ноћу да лови и снима. 

 

Срећом, у сове су велике очи,  

па могу да издрже,  
 низ предавања и слика,  

које им шаље професорска, он-лајн елита. 

Фотографским памћењем, 

Сова, у ес-дневнику, добија највише 
оцене. 

„Највећа нада сваке земље 
лежи у примереном 
школовању младих.“  

( Еразмо Ротердамски) 
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Тема овог 22.броја је ОБРАЗОВАЊЕ : НАСТАВА 
НА ДАЉИНУ, КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ УЧЕЊА – 
НАША ИСКУСТВА 

 

Ова тема се природно наметнула  јер већ 
седам-осам  месеци интензивно живимо и 
радимо   „на даљину“ и „комбиновано“.  

И свакодневни живот и школа променили су се 
из корена, ненадано, за само неколико месеци 
2020.године. 

Када смо у јануару 2015.године, у броју 14 
„Пипете и Бирете“ за тему  изабрали да пишемо 
о учењу коришћењем информационо-
комуникационих технологија, као о 
иновативном приступу настави и учењу - кроз 
прве покушаје, огледне и сарадничке  часове, 
„изокренуте“ учионице итд. - ни слутили нисмо 
да ћемо у марту 2020.године сви, баш сви, како 
у Србији, тако и широм планете, морати да се 
суочимо са великим изазовом - наставом на 
даљину.  

Због  проглашене пандемије корона вируса и 
угрожене здравствене безбедности, 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, врло брзо је донело одлуку да се 
школе затворе и да се настава организује он-
лајн. 

 

 

 

 

 

Од 15.марта 2020.године и  ђаци и наставници 
су се тако  нашли на још недовољно познатом и 
недовољно истраженом терену. Пуно 
недоумица, непознаница, нових апликација и 
платформи за учење, снимање часова стручних 
предмета, нису нас уплашили, већ смо се 
великом брзином прилагодили и покушали да 
у датом моменту радимо најбоље. Школска 
2019/20. завршила се у јуну, према плану,  
појединачним, заказаним доласцима ученика 
да би се закључиле оцене стечене током целе 
школске године. 

Ова нова 2020/21. година почела је такође у 
специфичним условима, комбинованим 
моделом наставе, мало непосредним радом на 
часовима у школи, мало наставом на  даљину. 
Мали  проценат ђака се определио само за 
наставу он-лајн, с тим што и они треба да дођу у 
школу , по позиву, за тестове и оцењивање.  

О нашим искуствима, као и свим другим 
школским активностима, које су се у 
међувремену одвијале, читаћете у овом броју, 
који ће остати као својеврсни документ једног 
необичног времена и околности које су нас 
навеле да мењамо понашања и навике, да 
више водимо рачуна о свом здрављу , да учимо 
како да се прилагођавамо ситуацији, да будемо 
одговорни према себи и другима, да 
размислимо о свим „малим“ стварима, које се 
подразумевају, а  важне су и  чине живот лепим 
и испуњеним. 

И на крају, само да поменемо да је 20. 
новембра 1957. године наша школа отпочела са 
радом, те се овог новембра навршава 63 година 
постојања школе. Овај број часописа томе 
посвећујемо, са пуно љубави и ентизијазма, 
који нас, упркос свему, не напушта. 

Уредници броја:  ♥♥♥ 

Бојана Станкић и  

Весна Митровић Иванов  
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Образовање 

Образовање или едукација (лат. educatus, educate, educere — изнети; ducere 
— водити) је процес промене личности у жељеном правцу усвајањем 
различитих садржаја, зависно од узраста и потреба јединке.  

Образовање је од изузетног значаја у сваком друштву, те се образовањeм у 
свакој држави, кроз концепцију и садржину утиче на појединца да прихвати 
вредности и норме система. Будући да образовање, поред образовних садржаја 
(стицање знања и вештина), укључује и васпитне циљеве, током школовања се 
постепено формира и свест и гледиште појединца, развија осећање за властиту 
културу, друштвене вредности и норме. 

 Школа је  најзначајнија институција образовно-васпитног карактера. 

.“ Школа је мост између породице и друштва као целине.“  ( Талкот Парсонс) 
Школа припрема дете за његову будућу улогу у друштву. 

Развојем нових технологија, образовање постаје глобални процес, па осим  у 
школи, учење постаје доступно свима, те се различитим начинима, и формално 
и  неформално  може преносити акумулирано знање, вештине и вредности, с 
генерације на генерацију.  

Формално образовање је процес који почиње са основном школом и траје све 
до завршетка факултета. Реч је о усвајању знања у високо структурисаним 
условима по званично утврђеним плановима и програмима чији је један 
од циљева и  добијање дипломе.  

Неформално образовање, са друге стране, најчешће подразумева учење у 
реалним ситуацијама, кроз практичан рад, није временски ограничено и 
акценат му је на усвајање применљивих знања и вештина, а мање на 
добијање дипломе. У то спадају различите обуке, курсеви, тренинзи и 
самостално учење. 

Оба типа образовања имају своје предности и мане, а оно што  сигурно јтреба 
истаћи је да су и један и други и те како потребни. Због тога данас многе 
образовне институције у свом приступу комбинују најбоље од оба модела 
образовања. 

.                 „ЧОВЕК СЕ УЧИ ДОК ЈЕ ЖИВ!“             

Да бисте били успешни у било ком 
послу, императив је да се стално 
усавршавате како бисте остали у 
току са новим знањима и 
искуствима, променама које се 
дешавају у тој области, да учите од 
других и са другима, а то, 
заправо,значи  да практикујете 
концепт целоживотног учења. 
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                                             Кен Робинсон:  

Промене парадигме система образовања 
Свака држава на свету у овом тренутку има реформе у јавном образовању. Постоје два 
разлога зашто је то тако. Први разлог је економски. Људи покушавају наћи начин како 
да образују нашу децу како би заузела своје место у економским токовима 21. века, с 
обзиром на то да ми не можемо предвидети како ће економија изгледати у будућности. 
Други разлог је културолошки. Свака држава у свету покушава схватити како да 
образујемо децу да имају осећај за културу и да уједно буду део глобализације у свету. 

Поставља се питање како да објединимо све ове проблеме? Проблем је у ствари да 
желимо упознати будућност чинећи оно што су други радили у прошлости, те на том 
путу упознавања срећемо милионе деце које не виде сврху одласка у школу. Када смо 
ми ишли у школу имали смо један пут остварења наших циљева, а то је да ако радимо 
марљиво и добро чинимо, успећемо и у даљем школовању, а касније ћемо и наћи посао 
који смо желели.  Међутим, данас деца не верују у то. Боље је да имате диплому о 
завршеном школовању него је немати, али ни то није гаранција у данашње време да 
ћете моћи пронаћи посао. 

Проблем је што је садашњи систем образовања био дизајниран, смишљен  за друго 
доба.  Био је смишљен у време интелектуално културног просветљења и у економским 
околностима индустријске револуције. Пре средине 19. века није било никаквог 
система за јавно образовање. Многи нису имали довољно новаца да плате школско 
образовање, тако да су били неспособни за писање и читање. Појављују се многе 
претпоставке о социалној структури и капацитету. То је било подстакнуто економијом 
тог времена. 

Затим долазимо до интелектуалног модела ума и то представља академску способност. 
Постоје два типа људи: академски и неакадемски, паметни људи и они који то нису. 
Многи изврсни људи мисле да нису толико паметни јер су осуђивани због одређеног 
погледа њиховог ума. 

Ми покушавамо нашу децу провести кроз пут едукације на неестетички начин. Уместо 
што их успављујемо, требало би их „оживети“ и пробудити, покренути њихова чула. 
Данашњи систем је осмишљен по узору на интересе индустријализације. Школе су 
огранизоване као фабрике: звона која обележавају почетак и крај часа, у свакој 
просторији се одржава одређени час и предмет, ми још увек образујемо децу у великим 
групама. Поставаљмо их у систем школовања на основу њихових година. Зашто то 
радимо, зашто су најважније претпоставке и услови колико они имају година? Да ли је 
то заправо оно што је најбитније? Некада је боље да су деца распоређена у мање групе, 
него у веће, или да су сами. Све је везано за стандардизацију. 

Као закључак, морамо размишљати о људској способности, морамо препознати да је 
боље учење у групама, јер ако дође до раздвајања нећемо имати исти резултат. Морамо 
схватити да поделе на паметне и оне које нису, као и на академски образоване и 
неакадемски образоване људе су мит и да морамо размишљати и гледати на свет 
реалније него што то чинимо тренутно. 
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                                             Кен Робинсон:  
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На западу школе пролазе кроз систем рангирања на основу резултата њихових ученика 
на завршним тестовима, а висина државне субвенције је у директној вези са тим. 
Природно је да се школе надмећу у овој трци, па своје ђаке неретко спремају 
искључиво за што успешније полагање ових стандардизованих тестова. Ова припрема 
се често своди на меморисање чињеница које ће се тестирати, док се занемарује 
разумевање. Штавише, овакав систем намеће хијерархију школских предмета, при чему 
су математика и језици на самом врху, док су други предмети попут ликовног или 
музичког, у другом плану. Занемарује се повезаност сродних, па чак и несродних 
области, који у стварном (ваншколском) животу ступају у свакодневну интеракцију и 
обликују нашу личну и професионалну свакодневицу.  

 

Сер Кер Робинсон ( 1950- 2020)  био је један од 
најутицајнијих савремених мислилаца на пољу 
образовања. Британац је и аутор  и ко-аутор 
многобројних књига, приручника и чланака у овој 
важној области, од којих се може издвојити његова 
најновија књига Creative  Schools као и књиге Out of 
our minds: Learning to be creative и The Element; 
How finding your passion changes everything. Када је 
на једној од ТЕД конференција одржао предавање 
под називом ,,Како школе убијају креативност“ 
постао је икона реформаторске клике методичара и 
мислилаца који желе да мењају образовни систем 
из корена. Својом скромном појавом и 
ненаметљивим, а опет неодољивим смислом за 
хумор (који га је и учинио тако популарним), дао је 
глас целом реформаторском покрету. 

“Ако ниси спреман да погрешиш, 
никада нећеш направити нешто 
оригинално!” – Сeр Кен Робинсон  
 

 

Робинсон започиње своје 
предавање шаљивом опаском да 
су сви људи на овај или онај 
начин заинтересовани за питање 
образовања, а да људи који се 
њиме заправо баве никада нису 
популарни саговорници на 
журкама.  Oбразовање је увек 
популарна тема за разговор о којој 
свако има већ припремљено 
мишљење, али  мали број људи 
нешто ради на том плану. 
Разговор о образовању своди се на 
снобовска надметања ко је уписао 
своје дете у престижнију школу, 
при чему нико не може тачно да 
каже зашто је баш ,,његова“ 
школа престижнија од неке друге. 

 

„Чињеница је да, с обзиром 
на изазове са којима се 
суочавамо, образовање не 
треба реформисати - оно 
треба трансформисати. Кључ 
ове трансформације није у 
стандардизовању образовања, 
већ у његовом 
персонализовању, изградњи 
постигнућа на откривању 
појединачних талената сваког 
детета, стављању ученика у 
окружење у којем желе да уче 
и где могу природно да 
открију своје истинске 
страсти “. (Кен Робинсон) 
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Као резултат тога, деци се од најранијег узраста намеће систем учења који је 
несвојствен њиховој истраживачкој и креативној природи. Робинсон то коментарише 
шаљивом опаском да се у модерном свету успех не постиже уз помоћ образовања, већ 
упркос образовању. 

 

 

Још једна важна опаска Кена Робинсона је да школе занемарују чињеницу да је 
будућност неизвесна, и да не можемо знати ни како ће свет изгледати за десет година, 
па да стога школе морају подстицати креативност, критичко мишљење и 
мултидисциплинарни приступ материји која се учи. Он истиче важност препознавања 
скривених талената које свако дете поседује. Робинсон тврди да је свако дете поседује 
неки таленат, а да их традиционално школовање често укалупљује у већ предвиђен 
животни сценарио, занемарујући њихова интересовања. 

Као пример, он наводи случај девојчице чији су родитељи били убеђени да њихова кћер 
има поремећај у учењу који произилази из поремећаја пажње. Девојчица се на часовима 
стално врпољила, на шта је учитељица скренула родитељима пажњу, након чега су је 
одвели код психолога. Након краћег разговора са девојчицом, психолог је пустио 
радио, а девојчица је одмах поскочила и почела да игра по просторији. Психолог је 
потом родитељима рекао да девојчица нема никакав проблем, већ је једноставно рођена 
играчица. Та девојчица била је Џилијан Лин, прослављена балерина. 

Као један од најживописнијих примера дечје креативности Робинсон наводи случај 
шестогодишње девојчице која је на часу ликовног врло пажљиво нешто цртала и сва се 
унела у свој цртеж, а када јој је учитељица пришла и питала шта то црта, девојчица је 
одговорила: ,,Бога“. На учитељичину опаску да нико не зна како Бог изгледа, девојчица 
је узвратила: ,,Знаће за који минут”. 
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НАСТАВА  НА ДАЉИНУ и КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ – НАША ИСКУСТВА 

Из угла ученика     Шта је он-лајн настава? 

Он лајн настава или учење на даљину је када деца добијају одређени 
материјал од својих професора како би код куће у време вируса могли да 
наставе даљи план и програм учења. 
Свака особа је дошла у ситуацију да је одређени период морала да похађа он 
лајн наставу. Неки су се снашли, а неки мало теже. 

Зато издвајам одређене позитивне и негативне ставке он-лајн наставе. 

Позитивно је да: 
 

 неки ђаци  су били у могућности да поправе негативне оцене својом 
активношћу. 

 деца су проводила више времена са породицом што можда до тада нису 
могла. 

 нека деца којима треба више времена за учење, писање и схватање 
одређених лекција су имала довољно времена, тако да  им је овај начин 
учења много одговарао. 

 нека деца су се бавила својим хобијима: читањем књига, сликањем, 
цртањем, кувањем, писањем песама, играњем игрица, гледањем филмова 
или серија. Развијали су своју креативност. 

 

Негативно је да:  

 деца су кварила свој вид буљећи дуго у  мобилне телефоне и рачунаре. 
 деца нису била довољно физички активна, па су били могући проблеми од 

дуготрајног седења. 
 нису сви у потпуности пратили рад на платформама, па је то довело до 

недовољног стицања знања (појављују се рупе у знању). 
 деца нису имала могућности да се друже са пријатељима као пре. 
 неки професори нису били у могућности да објективно процене знање неких 

ученика. 

 

         Анђела Ђорђевић- II/2 
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Моје искуство са он-лајн наставе 
 

     Одувек сам само слушала о томе како неко учи путем интернета, слуша 
наставу на даљину, комуницира са професорима преко разних апликација 
путем видео позива. Никада нисам то раније практиковала- никада ја нисам 
учила на тај начин. Нити сам мислила да би икада дошло или могло да дође до 
тога. 
Међутим, лепо се каже, увек је све могуће. Упознала сам се и ја са таквим 
начином учења другом половином треће године средње школе. 
Изгледало је то овако... 
  Проглашава се ванредна ситуација у Србији, затварају се школе, настава ће 
се одржавати на даљину. Било је доста заблуда у мојој првој реакцији. Искрено, 
било је доста и страха. Много питања вртело ми се по глави. Верујем, не само 
мени, мада било је и доста оних који су били скроз опуштени поводом те 
ситуације. 
На самом почетку, било ми је некако нестварно, као да је то немогуће, 
некако нисам могла да себи у глави потврдим чињеницу да ће се од сад заиста 
доста тога одигравати преко интернет мреже. Када сам касније увидела и 
некако прихватила ту чињеницу, и када је све већ почело да се одвија ,будио се 
све већи страх и више питања и размишљања. Како ће се све одвијати? Да ли 
ће бити тешко? Да ли ћу се снаћи? Како ћемо све да постигнемо да пратимо? 
Да ли ћу имати меморије за све апликације које треба да преузмем, шта ако не 
будем имала? Шта ако ми нестане интернет, па се нешто не пошаље? Да ли ће 
професори бити ригорознији, како ће се они снаћи?  Сами видите, баш велики 
број питања ми се врзмао по глави. 
Сама по себи ,особа сам на жалост која се доста оптерећује, понекад мало 
песимистична ,не могу да будем опуштена и смирена. Због тога, све сам то на 
почетку теже прихватила. Чак сам некад имала мало нелогична размишљања, 
плашила се неких глупости. 
Временом, како је све текло, како смо се већ привикли, смирила сам се. Страх 
је нестао. Схватила сам да није толико лоше. 
Била сам увек особа која воли полако ,са дугим размишљањем, уз мале паузе, 
да учим, радим нешто, пишем, а на часу за мене није било довољно времена. 
Увек сам била ограничена ,тих четрдесет и пет минута увек ми је правило 
проблем и никад нисам волела ту ограниченост. 
Спорија сам као особа, таква сам, волим када имам времена. Онлајн настава 
мени је то време донела. Учећи онлајн, нисам била ограничена, заправо, имала 
сам тај неки рок али био је наравно много дужи него што траје школски части 
могла сам да се лепо организујем. Радила сам све полако, уз паузе, дубоко 
размишљање и концентрацију. Учила сам, сналазила сам себи добра чињеница 
је нисам имала ни проблем са интернетом. Онлајн настава ,заправо, мени је и 
побољшала успех на крају треће године. 
Четврту годину започели смо уз комбиновани начин рада, где је дакле 
укључено и да идемо у школу ,а поред тога и да идемо онлајн. Сналазим се и 
тако, само треба да се прати све, ради нон стоп, мало повезују ствари али све у 
свему није толико лоше, бар не мени. 
 
Дакле, ја сматрам да као и све што има своје предности и мане, тако има и он-
лајн настава. 
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Моје искуство са он-лајн наставе 
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Научила нас је новом принципу рада ,томе да будемо самосталнији и 
сналажљивији, што ће нам, свакако, за живот некад затребати. Овакав начин 
рада нас не  ограничава, већ имамо више времена да се организујемо, боље 
напишемо, научимо ,одрадимо задатак, фокусирамо се на то што имамо да 
урадимо. 
Опет, с друге стране, има и мана. Није све тако сјајно, многи ђаци ништа нису 
ни учили нити радили за време те наставе. Многи су изгубили због тога вољу за 
учењем, одвикли се од школе. Мислим да и ми који јесмо учили, доста мање 
смо заправо усвојили, и да смо се сви мало изгубили радне навике. Уосталом, 
увек је боље када нешто слушаш уживо, више памтимо, лакше је, када је неко 
ту и када објашњава, када имамо контакт са људима. 
Да ,контакт, то је битно. 
Ми се пола године нисмо ни дружили, нити разговарали уживо са професорима, 
што је дакле, као што рекох лоша страна код он-лајн наставе. 
     Има неких предности и мана, али свакако сматрам да је донекле све са 
разлогом, и да све ово што је настало, што се дешава тренутно, што је уведен 
овакав начин рада има разлог и ко зна зашто је боље. Свакако, увек треба да 
учимо и да се испробамо у нечему новом. 
 

Сара Белошевић IV/4 

 

                         Искуство са он лајн наставом 

                                      -добре и лоше стране- 

Светска криза изазвана новонасталом ситуацијом и проглашењем пандемије корона 
вируса у целом свету донела нам је многе промене. Неке од њих никада не бисмо 
могли ни да замислимо пре свега овога.  

Већ почињем да се питам како смо изгледали раније када смо нормално шетали 
градом без маски, седели у кафићима и парковима. Сада сви некако изгледамо исто. 
Само се маске разликују. Туфнице, срца, цветићи, беле, зелене, плаве, кљунасте, 
хируршке... 
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Посебна новина која је највише погодила нас најмлађе је увођење новог начина 
наставе-даљински, тј. он-лајн.  

Ја сам најпре сумњала у ту могућност. Посебно сам се бринула због недостатка или 
слабог сигнала интернета код куће и скромних могућности у нашем домаћинству што 
се тиче компјутерске опреме. Ни са телефонима није била много боља прича. 

Дан по дан, како време одмиче, како се ређају лекције, задаци наставника...чини ми 
се да се навикавамо, и ја, а и сви у кући. Најчудније од свега су били часови физичког 
васпитања. „Препешачите 500 корака...одрадите и снимите вежбе које радите у 
кућним условима..” Срећом,  имамо двориште, пешачиле смо, сестра и ја, од улице 
до улазних врата и саме себи биле смешне. Временом се чак и рат са млађом 
сестром и старијим братом, око компјутера, свео на примирје. 

На крају прошле школске године резултати су били, у мом случају, чак знатно бољи 
него када смо свакодневно долазили у школу. Што се мене тиче, некако сам била 
одморнија, са више енергије, јер се нисам гурала по превозу и устајала у 6 сати. Као 
да је остало више времена да се посветим лекцији, преписивању, тражењу одговора, 
слању домаћих задатака. 

Морам признати, у пар наврата, било је и трауматично. Послати хитно нешто што 
наставник тражи, рок је последњи, а интернет забаговао. Тада би завладао општи 
хаос у кући. Отац ,мајка, сви нервозни, кажу :  „Какво је то време дошло, ово у наше 
време није било .Газили смо снегове да би стигли до школе, а види данас...Ово 
ништа не иде на добро“.  Да ли иде, или не иде, ја не знам, али мени прија. 

Ипак, одужило се. Па, где је то дружење у ходницима школе док смо на одморима, 
окупљање по дворишту пре почетка наставе, дошаптавања на часу, па и заједнички 
одлазак после школе у шетњу или неки кафић? Ипак је то нешто што приличи нашем 
узрасту, што нам је и потребно. 

Дистанца јесте потребна, али боравак у кући није само  физичко већ и социјално 
дистанцирање. 

 

Бојана Ковачевић II-2 
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Моје искуство са наставом на даљину 

 У данашње време људи се навикавају на разне ствари. У односу на прошлост, изгледа 
да је тај процес доста бржи. Ове године ја, па и остатак света, имали смо прилику да се 
сусретнемо с нечим што није видљиво голим оком, има га свуда и може оставити 
огромне последице за људе, па и смрт истих. То је вирус који је цео свет затворио у 
своје домове.  
Самим тим, школовање је морало да се одвија управо у домовима ђака, преко интернет 
мреже. Тада настаје хаос. Имала сам утисак да је агонија тек почела, а на крају се 
испоставило да нисам само ја била у праву. У том периоду сви наставници и већина 
ученика били су ,,слуђени". Цела прва недеља те ,,онлајн" школа била је предвиђена за 
неку врсту адаптације, како би се наставници и ученици ,,сабрали“ и успоставили 
контакте, преко разних апликација и платформи. Није ми било толико тешко да се 
прилагодим. Знала сам да морам да имам доста стрпљења као и разумевања, како бих 
била што редовнија. Такође, знала сам да ће то професорима олакшати да поднесу све. 
Није ми се допадало што инструкције нисмо добиjaли редовно, већ би се то дешавало у 
било које доба дана или ноћи. Самим тим, многе лекције и области које смо радили 
биле су сажетије, а оцењивање је било са смањеним критеријумима. Професори су, као 
и ми били свесни да домаће и задатке које нам прослеђују, могу се лако лажирати или 
преписати. Морам да признам да caм се често на тај начин сналазила.  
Дани и месеци су пролазили, а мени је све више недостајала рутина одласка у школу. 
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свом циљу.  
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ИЗ УГЛА НАСТАВНИКА:  

Снимање часова за РТС и настава на даљину 
Новина са којом су се средином марта 2020. године сусрели сви учесници васпитно-образовног 

процеса примљена је, у тој првој недељи 
рада, на различите начине. После 
почетних спотицања врло брзо је, свако са 
своје стране савладао све што је било 
неопходно за комуникацију.   

Подела посла, прикупљање потребних 
података, међусобно упућивање колега на 
разне могућности наставе на даљину, 
посматрано са ове дистанце, трајала је 
само до првог звона.   А, потом, како то 
обично бива, свако од нас, наставника,  
сигурно је заузео  своју улогу. 

Основна школа "Иван Горан Kовачић" у Београду постала је студио где су се снимали часови 
који су се потом емитовали  на РТС -у  у оквиру програма учења на даљину. Снимало се у више 
кабинета и док су неки наставници били пред камерама, други на ходницима су се ужурбано 
припремали за своје "сетове."   

За све нас који смо ангажовани за снимање часова, а разговарали смо о томе пре снимања, 
било је веома стресно пред почетак снимања и са доста треме јер никада нисмо држали час пред 
камерама. Осим треме, ја лично, осећала сам и велику одговорност како према ученицима, тако 
и према колегама. Имали смо дилему како ће нас наши ученици оценити а посебно наше колеге.  

Учионица је ,,живи организам" који дише и свако од нас води час у интеракцији са својим 
ученицима. Питања и одговори ученика, заједничко решавање проблема сада је заменила празна 
учионица и није уопште било лако.  Камера и тишина са једне стране, а ти са друге. Међутим, 
сама помисао да предајем ученицима широм Србије довела је до тога да замислим моје ученике, 
њихове реакције, чујем питања и одговоре, чујем смех и осећам да су разумели оно што им 
предајем. И трема је полако нестала. Кад се снимање завршило, онда у смо у глави ,,премотавали" 
све што смо рекли, да нисмо направили неки лапсус. И на крају олакшање да сте завршили један 
посао који ће помоћи и како  ученицима тако и  колегама широм Србије.  

Предности учења на даљину смо  сви ми, имплементирали у регуларни облик наставе 
током ове школске године тако што, на платформи за учење,  сваком одељењу постављамо 
предавања унапред или дајемо, као домаћи задатак, да погледају и анализирају видео материјал 
објављен на РТС планети, и на основу тих садржаја напишу  задатке како би на самим часовима 
остало више времена за сам рад у правцу разјашњења или дискусије о проблемима са којима су 
се ученици суочили током индивидуалног рада.  

Драгана Ранковић, 

 наставник технолошке групе предмета 
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Моје искуство у вези снимања часа за РТС 
 
 На самом почетку ванредног стања, 18. марта 2020.године снимио сам час за предмет 
„Техничко цртање и машински елементи“ у ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Београду. 
После неколико дана час је емитован на РТС Планети у оквиру програма учења на 
даљину. 
Свакако сам био свестан да није исто држати предавање испред камера без ученика и у 
учионици пуној ђака са интеракцијом коју уобичајено имамо са њима. Мислио сам да 
ће ме трема обузети, поготово што сам први пут ставио испред камера, али као да 
нисам имао времена да се уплашим, па сам изашао испред камера са минималним 
тремом.  
Такође, био сам свестан да градиво "држим у малом прсту", те сам желео да изабрану 
тему презентујем на једноставан и интересантан начин, баш као да су ученици ту, 
испред мене. 
Наравно, био сам мотивисан и великом одговорношћу према школи у којој радим, 
колегама и ученицима који ће предавање моћи касније да гледају тако да сам се трудио 
да час "изгурам" на најбољи начин. Није било баш лако, јер је предавање требало 
свести на 20 до 30 минута. 
 Поред позитивних коментара које сам касније добијао, интересантно је да сам после 
снимање мислио да сам могао боље, али сам генерално био задовољан, јер сам храбро 
изашао испред камере, и поред свих отежавајућих околности, снимио час  на најбољи 
могући начин. 
 
Дејан Милојковић,  
наставник технолошке групе предмета 
 

 
Мој утисак је да сам током ванредног стања, у сваком тренутку, са сваким учеником 
могла да се чујем, и да сам и тим индивидуалним приступом помагала да ђак схвати 
градиво, разуме задатак. Подстицала сам креативност, тако да су ученици исказивали 
своје мишљење и став о различитим темама, радили презентације, самостално или у 
тиму. Размењивали смо утиске о омиљеним песмама и филмовима. Тиме сам, сматрам, 
допринела да се и у ова тешка времена, развијају и важне „меке“ вештине код ученика, 
те и  њихова аутономност, организованост, поштовање времена и рокова.   

Бојана Станкић, наставник енглеског језика 

Изазови у образовању младих 

Настава на даљину и 
комбиновани модел донели су и  
нове изазове у наше школство. 
Између осталог,  са ученицима 
смо успоставили  контакте преко 
друштвених мрежа ( Viber, 
Whatsapp) и различитих 
платформи за учење (Edmodo, 
Google classroom, Zoom). 
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СЕМИНАРСКИ РАД       Изборни предмет : Извори загађења животне средине  

 
Супстанце које имају канцерогено дејство на организам 

Канцерогено дејство токсина огледа се у изазивању малигних промена (рак или канцер) 
различитих органа у организму. Такве канцерогене материје претварају нормалне ћелије у 
ћелије рака које се убрзано деле стварајући малигне туморе, који расту и угрожавају околина 
ткива-метастазирају. 

Кадмијум – Cd 

Кадмијум се налази у  II б групи периодног система, прелазни је метал сребрнасто беле боје. У 
природи се јавља у рудама цинка, бакра и олова. У елементарном облику, није растворљив у 
води, док су хлориди, нитрати и сулфати растворљиви. На високој Ph вредности ће се   
таложити, јер су карбонат и хидроксид нерастворљиви. Слично цинку, кадмијум се користи у 
електроиндустрији, у многим врстама средстава за прање, у батеријама, телевизорима, као и у 
керамици, фотографији, инсектицидима, у индустрији пластике и челика, и као легура са 
бакром, оловом, сребром, алуминијумом и никлом. Налази се у ниској концентрацији у 
стенама, угљу и нафти, те се природно чешће налази у подземној води него у површинској. 
Мека вода ниске Ph вредности  може да садржи више концентрације кадмијума.  

Према препоруци ЕУ, и по нашем правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, 
гранична вредност за кадмијум је 5, тј. 3mg/l. Кадмијум усвојен из хранљиве подлоге углавном 
се задржава у корену биљке, у стаблу и листовима је приближно исти, док је мањи удео у 
подземном делу биљке. Неке биљке, на пр. детелина, имају способност да акумулирају 
кадмијум из земље. У семену житарица, гајених на врло контаминираном земљишту, најчешће 
не прелази 1 mg/kg суве материје. Овај елемент  се највише апсорбује у парадајзу, салати и 
спанаћу, где концентрација Cd у вегетативним надземним органима може износити и до 160 
mg/kg. Апсорпција кадмијума зависи од растворљивости његових једињења. Код људи се јавља 
мучнина и повраћање, при већим концентрацијама Cd-a.  Кадмијум се примарно акумулира у 
бубрезима и има дуго време полураспада, од 10 до 35 година, а може проузроковати  бубрежну 
дисфункцију, хипертензију и анемију. 

Олово – Pb 
Олово је природни елемент, метал. Међутим, олово се тешко ослобађа из земљине коре, 
а значајан део олова присутног у животној средини резултат је људских активности и 
његове масовне употребе у разним гранама индустрије, те производима опште 
употребе. С обзиром да је као руда релативно лако доступан, употребљавали су га још 
стари Римљани у систему водоснабдевања( оловне цеви), а у 20.веку олово је био 
неизоставан додатак бојама за разне површине и производе, као и бензину. Управо та 

И током ове школске 2020-2021.године суочавамо се са многим изазовима и 
навикавамо се на нове начине учења. Прилику да покажу своју сналажљивост и 
креативност имали су ученици  II/ 3, када су из изборног предмета Извори загађења 
животне средине добили семинарске радове на тему: Дејство загађујућих супстанци 
на здравље људи. 
Један од најбољих радова написала је Лејла Јусовић. Најзанимљивији радови 
ученика биће објављени у оквиру учионице Извори загађења животне средине II/3 на 
платформи Едмодо. 
 
Марија Ђуровић, наставник технолошке групе предмета 
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И током ове школске 2020-2021.године суочавамо се са многим изазовима и 
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ученика биће објављени у оквиру учионице Извори загађења животне средине II/3 на 
платформи Едмодо. 
 
Марија Ђуровић, наставник технолошке групе предмета 
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масовна употреба олова кроз векове је и довела да је и данас, иако је забрањено или 
ограничено као састојак разних производа, олово присутно у људском организму у 
различитој концентрацији. Данас се олово и даље користи у рударству и металургији, 
као и производњи акумулатора. Неизоставан је састојак одређене електричне или 
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Олово је отров који се скупља у организму и штетно делује на различите системе 
органа. Након излагања олову, оно прелази у крв где делује на синтезу црвених крвних 
зрнаца и хемоглобина, и доводи до појаве анемије. Путем крви, доспева у срце, јетру, 
бубреге и мозак. Дугорочно излагање олову доводи до поремећаја у физиолошким 
функцијама и раду наведених органа, што коначно доводи и до повишења крвног 
притиска, оштећења бубрега, поремећене елиминације штетних материја, те поремећаја 
моторике, слуха, говора. Један од првих симптома изложености олову су и бол у 
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Јусовић Лејла II/3 

АКТУЕЛНОСТИ    

Радионица Центра за права детета 
 

У оквиру пројекта „Учење о правима детета кроз вршњачке едукације у школама“ који 
Центар за права детета организује и спроводи у основним и средњим школама , у нашој школи 
је  одржана радионица 11.марта 2020.године. 

У радионици су учествовали представници Ученичког парламента и Вршњачког тима школе, 
као и ученици првог разреда у оквиру рада Тима за подршку ученицима у прилагођавању новој 
средини. 

Активисти центра, Андреа Рајичић и Ненад Mилетић, иначе ученици III/3 наше школе, и Уна 
Љиљак, ученица првог разреда Четрнаесте гимназије, уз помоћ Тамаре Томашевић и Јасмине 
Миковић, из Центра за права детета, упознали су присутне  са основним информацијама о 
Конвенцији о правима детета, и препорукама Комитета за права детета, те показали 
публикације  „О теби се ради“, које јасним  и разумљивим језиком, прикладним дечјем 
узрасту, помажу деци и младима да разумеју своја права у различитим областима која се тичу 
њих самих, у образовању, правосуђу, социјалној и здравственој заштити… Више о томе на 
линку: http://tvojaprava.opd.org.rs Током радионице, ученици су у групама размишљали о 
својим правима, те о томе дискутовали, делећи и своја лична искуства, из свог окружења, а 
потом у форми квиза, утврдили своја знања о овој, веома значајној и занимљивој теми. 

 Андреа Рајичић, IV/3 
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Безбедност на интернету – Safety on Internet   

У оквиру e-Twinning  пројекта “Healthy Generations” који се организује онлајн, ученици 
су добили задатак да направе постере, инфографике на тему „Безбедност на интернету“. 

С обзиром на тренутну ванредну ситуацију, због проглашене пандемије, настава се од 
16. марта реализује на даљину - преко интернета. 

 Новонастала ситуација је захтевала упознавање ученика са правилима безбедности на 
интернету. Као искуснији, ученици који су део e-Twinning пројекта са 
наставницом  Горданом Пешић су својим вршњацима, уз помоћ постера и 
инфографика, приказали најважнија правила којих се треба придржавати за безбедно 
коришћење интернета. 

Барбара Фаркаш, III/8 

РЕВИЈА ТАЛЕНАТА 2020. 

Ваннаставна активност у организацији Вршњачког тима наше школе, Ревија талената,  одржана 
је у петак, 13.марта 2020.  под слоганом „What a wonderful world“. 

Од 2015.године до сада , Ревија талената се организује у нашој школи са циљем да охрабри 
ученике да превазиђу трему пред јавни наступ  и да покажу својим другарима какве све 
различите таленте негују. 

Ове године, такмичили су се ученици свих разреда обе смене: ђаци су певали, играли, свирали, 
приказали своје цртеже и уметничке фотографије. Публика је заиста имала шта да чује и види: 
школски рок бенд, једну пијанисткињу, фолклор,  етно и поп музику… 

Жири је честитао свим учесницима, и једногласно изабрао прва три места: Жаклина 
Радосављевић, ученица III/7, победила је песмом „Јутро“, Анђела Марковић, уч.III/4 је са 
другарицом одиграла фолклорну нумеру, и освојила друго место, а треће место је припало 
Кристијану  Емини, ученику III/п2, за презентацију уметничких фотографија, које је направио на 
фото-секцији у школи. 

А ја сам на труби, са уживањем,  одсвирао џез нумеру „What a wonderful world“. 

 

Петар Јовановић II/2 
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ОН –ЛАЈН КОНКУРС :  

НАЈЛЕПШЕ ВАСКРШЊЕ ЈАЈЕ – НАЈЛЕПША ВАСКРШЊА КОРПА 

Јаје, као симбол живота, и обичаји везани за фарбање јаја на Васкрс , радост коју делимо током 
Васкршњих празника, били су довољна мотивација ученицима да се одазову на овогодишњи, 
посебан, он-лајн конкурс под називом : НАЈЛЕПШЕ ВАСКРШЊЕ ЈАЈЕ – НАЈЛЕПША 
ВАСКРШЊА КОРПА 2020. и поделе своја мала ремек дела. Ову активност осмислио је  и 
реализовао Вршњачки тим наше школе. Пристигло је  19 веома лепих, креативних радова.  

Сви ученици су на крају школске године  добили похвалнице, а на сајту школе 
објављени су сви радови!  

  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ  

И 456.ГОДИШЊИЦЕ ШЕКСПИРОВОГ РОЂЕЊА 

У нашој школи, од 2014.године сваке године у априлу прослављамо међународни Дан 
књиге и причамо о Шекспиру из различитих углова посматрања његовог живота и дела. 

Ове године, у специфичним условима у којима смо се нашли, традиционална чајанка 
заказана је за 23.април у пет по подне: свако у свом дому, са својим укућанима, попио 
је шољу чаја, али сви заједно били смо у контакту, „ на мрежи“. 
Овај дан обележен је занимљивом интерактивним задатком који нам је професорка 
енглеског језика Бојана Станкић задала. Ученици су размењивали занимљиве изреке, 
мисли, цитате славног писца из његових најпознатијих дела. Анализирали смо их и 
тумачили значење и контекст када су настали, време куге и карантина у Шекспирово 
доба, упоређујући са садашњим тренутком и околностима. 
 

 

За најлепшу васкршњу корпу 
награђени су ученици: Гајић Ненад, 
Кнежевић Милица и Стојковић 
Милица. За најлепше васкршње 
јаје награђени су:Милановић 
Сања,,Зиндовић Анђела и Станковић 
Теа..Kомисија је донела одлуку да 
посебно награди рад Саре Полимац 
за укупан утисак-аранжман. 

 

23.април 
2020. 
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Валентина Јовић и Катарина Жарковић, тада ученице III/4, разматрале су у својој 
презентацији како би то било кад би се Шекспир сада пробудио, и закључиле да не би 
губио време, већ би био креативан и писао , остављајући поколењима дела од изузетне 
важности. Њихове другарице из одељења, Катарина Којић, Анђела Матијевић, Сара 
Белошевић, такође су, веома инспиративно сагледале Шекспира као писца, 
објашњавајући његов животни ток и цитирајући његове мисли о свим важним 
аспектима живота и смрти. Ученици III/9, Илија Петровић и Милош Врховац, урадили 
су занимљиве онлајн постере, а ученици I/2 , II/3, II/4 тумачили су цитате о 
радозналости, пријатељству, поштењу, знању, добру и злу. 

Било је ово једно занимљиво после подне у доба карантина. Креативност није изостала! 

Валентина Јовић, IV/4 

 

  

ЕВРОПСКИ ДАН СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

За разлику од прошле године, када смо са школом ишли на обележавање Дана страних језика, 

 и имали прилику да посетимо културне центре у Кнез Михајловој  улици ( Институте Гете и 
Сервантес,  

Француски културни центар), нажалост, ове године, због пандемије, то нисмо могли.  

Али, Савет Европе је сада осмислио интерактивне игре и различите изазове везане за учење 
језика, преко Google play-a.  Занимљиво и забавно, али није био исти доживљај као прошле 
године, уживо, те се надамо да ћемо се наредне године дружити уживо и учити о 
специфичностима страних језика непосредно. 

Андреа Рајичић, IV/3 

 

 

26.09.2020. 
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Валентина Јовић, IV/4 

 

  

ЕВРОПСКИ ДАН СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

За разлику од прошле године, када смо са школом ишли на обележавање Дана страних језика, 

 и имали прилику да посетимо културне центре у Кнез Михајловој  улици ( Институте Гете и 
Сервантес,  

Француски културни центар), нажалост, ове године, због пандемије, то нисмо могли.  

Али, Савет Европе је сада осмислио интерактивне игре и различите изазове везане за учење 
језика, преко Google play-a.  Занимљиво и забавно, али није био исти доживљај као прошле 
године, уживо, те се надамо да ћемо се наредне године дружити уживо и учити о 
специфичностима страних језика непосредно. 

Андреа Рајичић, IV/3 

 

 

26.09.2020. 
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Употреба нових апликација – Pixton app 
Учење на даљину има и својих предности. Многи ученици су се 
извежбали радећи на компјутеру, и користећи многе различите 
апликације, поспешујући своју креативну природу, добили сјајну 
прилику да се изразе. 
 
Ево како смо  једну школску анегдоту представили кроз причу у 
стрипу уз помоћ Pixton app. 

 

 
 
Марко Гигић, IV/9  
Дијана Пантић III/7  
 

 

 

 

 

 

 

Pixton 
app 
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ПРОЈЕКТИ 

 ДОДЕЛА e-Twinning НАГРАДА – НАЦИОНАЛНА ОЗНАКА 
КВАЛИТЕТА 
Фондација Темпус је 13.10.2020. године, организовала конференцију „Сарадња Србије 
и ЕУ – Стварање могућности за унапређивање образовања кроз Еразмус+ програм“ са 
жељом да укажу на значај сарадње Србије и ЕУ кроз Еразмус + програме и њихов 
утицај на развој институција и организација у Србији. 
 
Том приликом, Фондација Темпус доделила је Националне ознаке квалитета као јавно 
признање за рад на e-Twinning пројектима. Од 303 пројеката, који су ове године добили 
ознаку квалитета, награђено je 5 који су добили највише оцене као примери добре 
праксе. Међу награђеним пројектима је и пројекат „Healthy Generations“ у коме су 
учествовали и ученици III/7 и III/8 наше школе под менторством наставнице хемије 
Гордане Пешић. 

 

Циљ пројекта био је да се, кроз проучавање различитих аспеката хране и хранљивих 
материја, побољшају прехрамбене навике тинејџера.  

Пројекат  „Healthy Generations“ прерастао је у одобрени КА229 Еразмус+ пројекат под 
називом „Eat Smart Save Your Land („Храни се правилно, сачувај своју планету“), који 
ће финансирати Европска унија. 
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Покренут нови ЕРАЗМУС + пројекат „Eat Smart. Save your Land“ 

„Храни се правилно, сачувај своју планету“ је КА229 Еразмус + пројекат где 
партнери из Грчке, Турске, Аустрије, Србије, Италије и Француске препознају следеће: 
а) Ако желимо да нахранимо будуће генерације здравом храном унутар планетарних 
граница, морамо трансформисати прехрамбене навике, побољшати производњу хране и 
смањити расипање хране, 
б) Школе су идеална окружења за подршку европском зеленом договору јер су оне 
одговорне за образовање младих и њихову способност да се понашају као одговорни 
грађани који у потпуности учествују у грађанском и друштвеном животу, али постоје 
велике разлике у начину на који их тумаче и баве се њима „Зелени раст“ (образовање о 
одрживости и исхрани), 
в) Заједничким радом свих партнера помоћи ћемо ученицима да се стекну потребну 
„писменост“ о храни (како и где се храна узгаја и производи, од којих састојака / 
супстанци је направљена, како се преноси, да ли је безбедна и здрава, итд.) како би 
могли повезати обавезну тему исхране са одрживошћу и супротставити се климатским 
променама. 

Координатор пројекта у нашој школи је наставница хемије, Гордана Пешић. Пројекат 
ће трајати две године. 

Kомпостирање 

 

 
 

 

 

Једна од тема пројекта “Храни се паметно, сачувај своју 
планету“  је и компостирање. Како да од сувог лишћа, траве, 
сламе, струготине, остатака воћа и поврћа,  направимо компост 
– квалитетно „ђубриво“ и побољшивач квалитета земљишта?  

Наши ученици су започели израду школског 
компостера. Добили смо донацију палета од фирме 
„Термомеханика“ и ученици су уз помоћ школског домара 
Ђуре, саставили основну конструкцију.  

Пошто у школском дворишту има опалог лишћа, 
започели смо акцију прикупљања материјала за компостер. 
Ученици образовног профила техничар за заштиту животне 
средине су скупљали су лишће у школском дворишту у оквиру 
акције уређења школског дрворишта.  

У другој половини новембра очекујемо завршетак 
радова на школском компостеру и његово пуњење. 

 

Ивана Габоров II/3 и Петар Јовановић II/3 
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Међународни  дан борбе за смањење губитака и 
отпада хране 

 

Ове године наша школа је започела рад на 
пројекту “Храни се паметно, сачувај своју 
планету“. Овим пројектом су обухваћени 
ученици оба подручја рада, јер је темом 
пројекта обухваћена производња хране, 
правилна исхрана, смањење отпада од хране, 
заштита животне средине, рециклажа и 
компостирање. Пројекат је на самом 
почетку, али су ученици већ имали неке 
активности. Анализирали су колико се у 
Србији баца храна и која храна завршава 
најчешће као отпад.  

У Србији је у 2019.години бачено 
247000 тона хране, што је 35 kg по 
становнику. Највише се баца хлеб (10,18 kg), 
месо (7,18 kg), млеко (6,74 l), воће (5,7kg), 

поврће (5,33kg). Поводом 29.септембра – Међународног дана борбе за смањење губитака 
и отпада хране, наши ученици су дали предлоге како искористити стари хлеб, јер се он 
највише појављује међу баченом храном у Србији. Било је ту старих, нама познатих, 
рецепата за попару, прженице, тост, а за овај часопис смо издвојили један савременији и 
јако укусан за мафине.  
 

МАФИНИ ОД „СТАРОГ“ ХЛЕБА  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребно је:        
- кришка „старог“ хлеба 
- 1 јаје 
- мало млека 
- кашика киселе павлаке 
- 50g фета сира 
- 50g шунке                      
 
Исећи „стари“ хлеб на коцкице. У посуди умутити 
јаје, мало млека, кашику киселе павлаке. Додати 
коцкице хлеба. 
Додати на коцкице исечен фета сир и шунку. Овом 
масом пунити модле за мафине и пећи. 
 Пријатно!       Дијана Пантић III/7 
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Покренут e-Twinning пројекат „Green Environment“ 

Овај пројекат ће ученицима наше школе помоћи да проуче и разумеју 
различите аспекте повезане са заштитом животне средине, кроз проучавање фактора 
одрживог развоја – воде, ваздуха, тла, хране. Бољим разумевањем значаја и 
повезаности заштите животне средине са нашим активностима, ученици ће развити 
критички, одговоран и активан однос према животној средини.  Пројекат у нашој 
школи води наставник хемије, Гордана Пешић, и трајаће годину дана. 

  
Пројекат: A CULTURAL JOURNEY (ПУТОВАЊЕ КРОЗ КУЛТУРУ) 

Пројекат нуди сјајну прилику ученицима да сазнају и прихвате разлике између различитих 
култура. Омогућиће им да постану свесни сопствених вредности и вредности партнерских 
земаља. Пројекат траје до јуна 2021.године.  
Координатор и ментор ученицима у нашој школи је професорка Бојана Станкић. 
  
Главни циљеви пројекта: Развијати свест о сопственој култури, као и култури других народа, 
упознати и доживети културе различитих земаља, проширити поглед ученика на свет који има 
различите културне елементе, промовисати културне отворености, подстаћи жељу за 
упознавањем традиција и обичаја специфичних за сваки регион, приступати с поштовањем и 
толеранцијом различитим културама, видећи културу као подручје за развој креативности. 
 
Развијајући језичке и ИКТ вештине и креативност, представљајући нашу културу, обичаје и 
традицију, наши ученици ће имати прилику да се на овом пројекту упознају са вршњацима-
тинејџерима из Турске, Грчке, Румуније Италије, Шпаније, Португала, Пољске, Албаније и 
Грузије. 
 
Већ на почетку пројекта, ђаци показују креативност при изради идејног решења за лого 
пројекта. 
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 ИЗ ЂАЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

У Ж И В А Њ Е  И М А  И М Е  
       
– МОКА КАФА-  
 
1. Скувати турску кафу или еспресо 
2. Убаците коцку или кашичицу путера 
3. Преко путера сипајте малу количину кафе и 
сачекајте 15 секунди, а затим миксером за 
нес-кафу направите пену. 
4. Додати кашичицу какао праха. 
5. Засладите једном кашичицом меда. 
6. Измиксајте све. 
7. Додати остатак кафе и по укусу, млека. 
 
 

 
Кафа није само кафа, кафа је ритуал. Моменат достојанства. 
Начин да се седне, саберу мисли и истински ужива!!! 
 
                 РЕЦЕПТ: КЕКС-РОЛАТ СА КАФОМ 
 
Састојци: 250 г млечног кекса, 175 г шећера у праху, 1 рендана штангла црне 
чоколаде (чоколада од 200 г), јака кувана црна кафа. 
За фил: 60 г маргарина, 75 г прах шећера, кесица ванилин шећера. 
 
Припрема: У млечни кекс и прах шећер додајте нарендану чоколаду. Замесите 
масу додајући кувану кафу по потреби. Поделите на три дела и сваки развијте 
као тесто дебљине 4-5 мм. Смесу би требало да растањите на алуминијумској 
фолији. 
Сваки од три дела премажите врло танко умућеним филом, ставите слојеве 
један на други и савијте у ролат. Оставите да се стегне. 
 
Напомена: Можете сваки ролатић да увијете посебно, па да два ставите један 
до другог, а трећи изнад њих, на месту где се састављају. Овако склопљен 
ролат, кад се сече на шните, личи на детелину с три листе. 
ПРИЈАТНО!!! 
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                 РЕЦЕПТ: КЕКС-РОЛАТ СА КАФОМ 
 
Састојци: 250 г млечног кекса, 175 г шећера у праху, 1 рендана штангла црне 
чоколаде (чоколада од 200 г), јака кувана црна кафа. 
За фил: 60 г маргарина, 75 г прах шећера, кесица ванилин шећера. 
 
Припрема: У млечни кекс и прах шећер додајте нарендану чоколаду. Замесите 
масу додајући кувану кафу по потреби. Поделите на три дела и сваки развијте 
као тесто дебљине 4-5 мм. Смесу би требало да растањите на алуминијумској 
фолији. 
Сваки од три дела премажите врло танко умућеним филом, ставите слојеве 
један на други и савијте у ролат. Оставите да се стегне. 
 
Напомена: Можете сваки ролатић да увијете посебно, па да два ставите један 
до другог, а трећи изнад њих, на месту где се састављају. Овако склопљен 
ролат, кад се сече на шните, личи на детелину с три листе. 
ПРИЈАТНО!!! 
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Драга Савета  
Шта мислите о последицама  оваквог модела образовања на који су 
приморани сви због епидемије Корона вируса? 

Радила сам анонимну анкету на питање : Да ли вас комбиновани модел ефикасније 
подстиче на континуирано учење, планирање и постигнућа? 

Ово су неки одговори ученика: 

-Професори се труде да у року од 30.минута објасне што више, а на нама је да 
слушамо… 

-Када идемо он-лајн у школу имамо пуно више времена за учење и дружење. 

- Много је лакше када идемо константно у школу. Овако нема ко да нам објасни тешке       
предмете. 

- Компликована ми је он-лајн настава, траже много и то убија жељу за животом и иду 
пребрзо са лекцијама. 

- Много ми је тешко да испратим наставу оне недеље када сам код куће. Не успевам да 
се организујем. Резултати су лошији него пре. 

Закључак педагога школе: Од средњошколаца , који нису довољно зрели: емотивно, 
ментално и психолошки, очекује се да поступају као студенти. Ово подсећа на слушање 
предавања и полагање испита.   

Паралелно са образовањем и стандардима, као и усвајањем изабраних исхода, нико се 
не пита да ли деца могу да се адаптирају на ограничења сваке врсте.. Не певај, не грли, 
не скачи, не вичи, не рукуј се, не љуби. 

Последице ове пандемије су бројне, слојевите и непрепознатљиве на први поглед. Тек 
ћемо их у наредном периоду сагледати. 

                                                              Педагог школе- Слађана Ђурић Радовановић  
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 Књижевност- лирика 

 
Снови 

 

Снови су као бајке, 

које су само наше, 

Нико их осим нас не зна, 

јер су плод наше маште. 

   

 

У сновима сањамо,  

неке лепе, неке сетне,                                                                             

а понекад и страсне ствари. 

Али, када се пробудимо, 

схватамо да су то само, 

измишљене чари. 

 

У дечијим собама, 

светла се гасе, 

и снови почињу, 

спавање да красе. 

 

Лука Филиповић- 2-3 

 
 

 

Порука песника из карантина, у току 
епидемије колере 

Све ће отићи и све ће проћи, 
отићи ће све бриге и паника, 
опет ће путеви постати равни 

и вртови ће опет бити пуни цвећа. 

Позовимо у помоћ разум, 
Победимо болест силом знања, 

И дане тешког испита 
преживимо као једна породица! 

Постаћемо чистији и мудрији 
не подлегли мраку и страху. 

Уздигнимо се духом и постаћемо 
ближи и бољи једни према другима! 

И нека се за празничним столом 
Сви опет радујемо Животу, 

И нека и на овај дан Свевишњи 
пошаље комад среће у сваки дом! 

А.С. Пушкин (1827 г. ) 
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1. Како је дошло до тога да ти дођеш у Београд? Да ли је главни узрок фудбал и како су 
твоји родитељи прихватили твој одлазак?  
Тијана:  Наравно да је фудбал, па тешко, нормално као и сваки родитељ када се одваја 
од свог детета.  

2. Играш за најпознатији београдски клуб, кажи нам како је бити део тима Црвене звезде?  
Тијана: Част ми је да носим грб тако великог клуба, од малена навијам за Звезду и са 
поносом носим тај дрес. 

3. Да ли те друштво у школи подржава и како они реагују на твоје успехе? 
Тијана: Па, генерално подржавају ме другари из школе, срећни су због мене. 

4. Колико медаља си освојила до сада? Која ти је омиљена утакмица коју ћеш памтити?   
Тијана: Имам  20-ак медаља, било је доста турнира. Омиљена утакмица ми је против 
Војводине, сматрам да сам веома добро одиграла ту утакмицу. 

5. Имаш ли неки ритуал пред утакмицу? 
Тијана: Немам баш ритуале, али подржавам играче који их имају.  

6. Да ли имаш довољно времена за себе поред утакмица и обавеза у школи? 
Тијана: Па искренo, немам баш много времена, а  када га имам, искористим да га 
проведем са породицом. 

7. Колико често имаш тренинге? 
Тијана: Тренирам сваког дана. 

8. Који је твој највећи блам на терену?  
Тијана: Хвала Богу није ми се то до сада десило, а надам се и да неће. 

9. Какав је осећај био када си први пут играла на терену Црвене звезде? 
Тијана: Диван, заиста, памтићу тај осећај до краја живота... 

10. Учествовала си и  у школском такмичењу у атлетици, колико је било тешко и како су 
текле припреме? 
Тијана: Припреме су текле лепо, није било тешко, с обзиром да се бавим спортом у 
коме има пуно трчања, то ми је доста помогло. 

11. То је било градско такмичење где си освојила прво место.  Јеси ли размишљала о томе 
да се поред фудбала бавиш и атлетиком? 
Тијана: Нисам, и раније сам пробала да је тренирам, али ипак… приоритет ми је 
фудбал, тренутно.  

12. И последње питање: За кога навијаш? 
Тијана: За Црвену звезду, наравно !                       
 
Интервју водила:  Миљана Миљевић, III-3  

СПОРТ 
ИНТЕРВЈУ СА ТИЈАНОМ ЖАРКОВИЋ, ученицом III-3 

Тијана је родом из Крушевца, а у Београд је стигла због спорта.  
Активно се бави фудбалом, а за нашу школу често осваја златне 
медаље. Недавно је победила на градском такмичењу средњих 
школа у атлетици.  
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ 
У јеку пандемије, важно је сачувати не само физичко , већ и 
ментално здравље. 

 Вицеви, шаљиве поруке и мудри цитати, о свему и свачему из 
живота, па и на рачун ове ситуације, многима помажу да се 
одбране од стреса, страха и панике!  
  

-Можемо ли ре-инсталирати 2020?   

-Очигледно има ВИРУС! 

 Како се на савременом српском језику каже РЕСАВСКА ШКОЛА? 

    „ОН-ЛАЈН НАСТАВА“! 

 

 ЉУБАВ је највећа врлина.  
 Све што човек дели са другима, смањује се, осим љубави.  

Што је више дајете, више је имате. (Патријарх Павле) 

Пита мајка сина:  

 -Како је било на тесту? 

- Добро.  
- Шта ћеш добити?  
- Неоправдани! 

- Тата, тата, ја знам да користим iPad, Smartphone,  

Edmodo…Шта си ти користио кад си ишао у школу?  

-Мозак, сине.
Останите здрави, 

срећни и весели!!! 

МИНУС ФАЗА БРЖЕ 
ПРОЂЕ,  АКО СИ 
НЕЖАН ПРЕМА 

СЕБИ!!! 

Убио ГОЛИЈАТА? 

_  _  _ И Д 

( КОВИД) 
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  Како ви видите образовање? Да ли је знање највеће богатство? 

„Образовање је најмоћније оружје којим можеш променити свет.“ (Нелсон Мендела) 

 

ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ!   ШТО ВИШЕ ЗНАШ, ВИШЕ ВРЕДИШ!   ЗНАТИ, МИСЛИТИ, САЊАТИ – ТО ЈЕ СВЕ! 

 



 

 

Милош Врховац IV-9 

 

Давид Спасић IV-4 

 

 

Анастасија Глигорић I-9  

 

 

 

 

Александра Застрановић III-8 

 

Исидора Томић II-4 

 

Јана Аврамовић I-9

 

 

Фотографско-литерарна секција 

Фотографско-литерарна секција постоји већ три године. Окупља ученике који воле да посматрају свет 
који их окружује. Иако слика, а у овом случају фотографија, говори више него хиљаду речи, ипак се 
трудимо и да вербализујемо то што нам је привукло пажњу, те други део програма ове секције 
припада писању прича. Секција се тренутно у великој мери реализује онлајн, али када услови допусте 
(нпр. лепо време, могућност боравка на отвореном...), онда идемо сви заједно и фотографишемо.  
Ученици свих разреда и одељења су добродошли, а са нама остају и они који су већ завршили школу. 
Сви заинтересовани ученици се могу јавити професорки Ивани Манојловић, која и води ову секцију. 


