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ЛЕТИ ПЕСМА ОКО СВЕТА
Аутор: Јелена Поповић, професор српског језика и књижевности

ЗАМИСЛИТЕ
Замислите, децо, једно весело море!
Какво море? – Море без боре.
Ту слова плове и пљуште форе,
Да ли ми верујете? – Од јутра до зоре.
Замислите, онда, у мору лађу,
На лађи екипу од меда слађу,
А они што мало у дубине зађу
Праве бисере мудрости нађу.
Замислите сад како песник један,
Добродушни Душан, а Радовић вредан,
Скочи са лађе у вир непрегледан,
Ћуп песама изрони изванредан!
Успут улови страшног лава,
Савлада чудовиште са седам глава,
Лагано упеца плавог зеца,
јер га воле поштована деца.
Док таласи страшни хује,
Он ти дечје снове снује,
по лађи се горе-доле шета
и већ лети песма око света.
Замислите, људи, нас на лађи тој,
Међу књигама не зна им се број,
Скупљамо у мрежу тек малени рој,
Да поново чујемо тих песама пој.
Е, сад почиње права журка тек,
Бољу неће имати ни чувени Мек,
А против досаде биће прави лек,
Нашем Душку славимо од рођења век!
2

МЕЂУНАРОДНИ ДАН КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
Аутор: Ивица Хорватић, професор разредне наставе

На конкурсу Народне библиотеке “Радислав Никчевић”, а поводом
Међународног дана књиге за децу и стогодишњице рођења великог писца Душана
Радовића, на ликовном конкурсу “Био једном један...”, награђене су: Лола
Миловановић, Ива Рочкомановић и Лара Судар, ученице одељења 4-1. Свој таленат
негују на више поља (тенис, балет, писање, музика), а ово је тек почетак њихове
блиставе каријере.
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ПЕЂА ТРАЈКОВИЋ - НАЈВЕРНИЈИ ЂАК НАШЕ ШКОЛЕ
Аутор: Маја Алексић, професор српског језика и књижевности

УВОДНА ПЕСМА
Ово је прича о једној школи,
Ово је прича о љубави –
Како се школа истински воли,
Како се памти и како слави.
Ова је прича у сваком ретку,
У свакој речи од слова до слова
Увек и заувек на почетку,
И увек звучи као нова.
Ова је прича препуна сјаја,
Без правог краја и свршетка,
Она ће трајати до бескраја –
Све сам почетак до почетка.
Ово је прича о исконском добру,
О знању, лепоти, игри, радости...
Која одувек у октобру
Почиње као празник младости.
У овој причи која кружи
Из неког тамо прошлог века
Један се песник са школом дружи
И као дечак и као дека.
Од првог звона овај је чича
Гледао како се школа рађа...
Чичи ће ускоро и чича-мича,
А школа - никада лепша и млађа.
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ПРОНАЂИ ТЕСЛУ У СЕБИ
Не служе школама адресе
Тек да им поштар писмо донесе
И на капији затруби,
Ил' да се снађе
и себе нађе,
расејани професор кад се изгуби.
Адреса треба да занесе
И ђаке на прави пут понесе,
Јер име улице
Посади клице
Да од сваког ђака
Улица добије свог имењака.
Замислите онда каква би мука
Задесила школу у улици неког хајдука,
Па да све ђаке
Претвара у шумске јунаке –
Буљубаше, харамбаше,
Да се људи школе плаше!
Или да се школа мала
Нађе у улици генерала.
Генералу, теби хвала,
Ал доста нам је ратова, вала.
Да улица по писцу носи име
Школа би, можда, добила тиме
Да из ње излазе писмени ђаци,
Што, признаћете и није лоше,
Но, по писцима се зову само сокаци
У њих не стаје од школе ни ћоше.
Улици у којој је наша школа
Име је позајмио Тесла Никола.
Мало је школа којим се десе
Тако симболичне, лепе адресе.
Од првог разреда кујемо планове:
Растемо у велике Теслине фанове.
Школа се наша држи на геслу –
Учи и нађи у себи Теслу.
Пеђа Трајковић
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ПЕЂА ТРАЈКОВИЋ – ИЗ НАШЕГ УГЛА
Аутор: Маја Алексић, професор српског језика и књижевности

ЧИКА ПЕЂИНА ТЕОРЕМА - НА КРАЈУ КРАЈЕВА, КРАЈА НЕМА
Био је то бркати чика.
Волео да пише,
волео да слика.
Мало да слади,
па опет, да чика.
Вечитог дечака- слика и прилика!
Био је то човек чије очи греју,
од чијег осмеха добијеш идеју,
чији стих те храбри,
стисак руке снажи,
па ти живот сваког трена
постане све дражи.
Тај чика је овде,
иако је тамо.
Љубављу нас учио
да љубав свима дамо.
Доброте срце пуно
и ципеле ужурбане,
носили га брзо,
сваког трена,
испред времена.
И однели га у нека лепша поља:
где су свитања боља,
где су сећања боља
и где је воља јача од свега.
А нама је суморно без њега.
Јер сад су јутра сасвим обична
и врло чудна,
будна од надања
и чекања:
да се бркати чика
с качкетом на глави
бар јави,
да руком тресне,
да изује ципеле обесне,
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па да заједно, боси,
прошетамо по тек рођених стихова роси
и да у ритму грокенрола
поздравимо Луиса Керола
и Алису у Земљи чудесној,
за његове идеје мајушној и тесној.
Ма, Чика Пеђа је умео све по реду!
Отргао од старости Машиног деду,
вратио из прошлости креду,
мазнуо Ћурана од давнашњих дана,
па се наша Јагодина
шепури до Јадрана.
Дешавају се чуда!
Но, и туге се десе.
Али остају те вечне адресе:
у срцу, души и једној улици
где живе уздаси, осмеси, најлепши празници,
где се слави знање, успех, радовање,
где ђаци духом личе на Теслу,
а у грудима им пламти жар,
љубав према школи “17. октобар”.
А у дубини свог веселог бића,
поштују аманет Пеђе Трајковића.
Заиста за њега
не важи “чича-мича”!
Тај вечни дечачић,
враголасти чича,
златне лествице сад по небу кује,
савладава олује
и нама се дичи,
јер свака лепа реч
на Чика Пеђу личи.
Одувек је било,
а биће довека.
Све док младост врца,
све док око искри
и Сунце шара тмурни облак сиви,
живи Чика Пеђа.
Да, заувек живи!
Маја Алексић,
професор српског језика и књижевности
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ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА ДА РАСТЕ ДО НЕБА
Аутор: Весна Ивановић, професор разредне наставе

Под овим слоганом су ученици Основне
школе „17. октобар“ , као и сви малишани Србије,
обележили Дечију недељу. Активности планиране
поводом
Дечије недеље су отпочели ученици
другог разреда са својим разредним старешинама,
отварањем изложбе ликовних радова, у холу школе,
трећег октобра 2022. године.
Ученици другог разреда воле да показују
своју креативност кроз ликовно стваралаштво.
Овогодишњи слоган је био веома инспиративан за
њих. Показали су својим радовима да им је
потребан боравак у природи, игра и дружење са
вршњацима, жеља за кућним љубимцима. Било је ту
и радова будућих еколога који су исказали своју
забринутост и потребу за очувањем планете Земље
и чистијим ваздухом.
Нацртаним школама и необичним изумима, своју потребу за знањем су нам
представили будући наставници или научници. Радови испуњени срцима и звезданим
небом су можда рани радови неких писаца, сањара или боема. Палета светлих, веселих
боја расута по радовима, осликава њихову ведру и блиставу слику живота.
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Ипак, оно што неће избећи оку посматрача ове изложбе је срећна породица која
је на већини цртежа. Оно што њима највише треба у овом трнутку је топлина дома,
љубав и заштита од стране родитеља. Љубав која им улива поверење и сигурност.
Љубав која их бодри у успесима, али и у неуспесима. Топао загрљај, искрен савет и
пољубац пред лаку ноћ, безусловна љубав је оно што исијава из њихових цртежа.
Наши мали уметници.

II1

II2

II3
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МОЈА ПРВА ЗАБАВНА УЧИОНИЦА
Аутор: Слађана Ђорић, професор разредне наставе

Полазак у школу је веома важан
догађај у животу, како детета, тако и
целе породице. Иако је радостан, он је
за многе и стресан. Да не би било суза у
септембру, сматрали смо да је потребно
привикавање на амбијент, учитеље и
школски програм.
Средином
марта,
школске
2021/2022.године, почела је са радом
,,Моја
прва
забавна
учионица“,
намењена деци Јагодине, узраста од пет
до седам година.
Стручни тим наше школе
састављен од учитеља, наставника,
психолога, педагога, уз подршку
директорке, осмислио је низ забавноедукативних активности. Циљ је био
припрема за школу будућих првака,
психолошка припрема родитеља, а
уједно и промоција школе. Кроз 14
радионица и часове енглеског језика,
прошло је више од сто малишана.
Кроз игру су се упознавали са
положајима у простору, геометријским
облицима, учили основне појмове
енглеског језика уз музику, певали, плесали, вајали, цртали, дружили се и тако
ненаметљиво упознавали своје будуће другаре и окружење.
Последња радионица је била у природи. Деца су учествовала у играма
спретности и брзине, учили о очувању животне средине. Посетили су коњушницу
,,Медокс“ и дружећи се са животињама и дивним људима, провели једно лепо поподне.
Овим пројектом се још једном доказала наша колегијалност, тимски рад и
ентузијазам. Мали полазници су сада ученици четири одељења првог разреда који су са
нестрпљењем дочекали да уђу у своје ,,забавне учионице“ и почну да стичу нова знања
и школска искуства.
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НАШИ ПРОЈЕКТИ
Аутор: Раде Мишковић, професор разредне наставе

Ученици трећег разреда, са својим родитељима и учитељима, реализовали су у
школској 2021/2022. години, у оквиру предмета Пројектна настава, више занимљивих
пројеката:
- Свет бајки;
- Наша радио-емисија;
- Одељењска библиотека;
- Позориште сенки;
- Здрава храна;
- Занимљивости из шумског света.
Сваки од ових пројеката је на свој начин допринео стварању позитивне
атмосфере међу ученицима, добром међусобном сарадњом и комуникацијом, као и
могућношћу да се ангажовани ученици афирмишу у појединим областима.
„Свет бајки“ је ученицима приближио могућност сагледавања бајки из угла сценографа,
костимографа или кореографа. Ликови из „Црвенкапе“ и „Пепељуге“ су оживели на
сцени. Неки ученици су открили свој унутрашњи, скривени таленат као текстописци
или режисери.
„Наша радио-емисија“ је пројекат који је изазвао велико интересовање међу
ученицима. Многи од њих су се показали као успешни новинари, водитељи,
истраживачи, сниматељи и монтажери снимљеног материјала.
Обрађиване су различите теме које привлаче дечију пажњу. Неке од њих су
актуелности из школског живота, познате личности из наше историје, спортска
такмичења, свет животиња, интервју: Мој друг / другарица, како да лакше учим и друге.
Резултат рада је радио-емисија за децу: „Мали новинари“.
„Одељењска библиотека“ је пројекат који је имао за циљ да лепе и занимљиве
књиге нађу пут до малог читаоца. У време технолошких чуда, мобилних телефона и
компјутера, књиге су неправедно запостављене. Ученици су имали задатак да у
библиотекама, градским, школским, кућним или на интернету, откривају, проналазе
такве књиге, да их прочитају и препоруче својим друговима. Направљена је база радо
читаних књига по имену „Одељењска библиотека“. Овај пројекат се стално проширује и
допуњује новим насловима.
Ученици више читају књиге, развијају машту и богате свој речник.
„Позориште сенки“ је пројекат у коме су сви ученици били ангажовани, заједно са
родитељима. Направљена је мала сцена. Различити облици, под утицајем светлости,
стварали су визуелне ефекте, сенке, које су анимирала деца. Ученици су подељени у
групе. Свака група је имала задатак да реализује по једну представу, према тексту који
сами одаберу или напишу и да направе одговарајуће облике помоћу којих ће изразити
драмску радњу.
Пројекат је изазвао велико интересовање међу децом, тако да су неке групе
ученика направиле и по неколико представа.
„Здрава храна“ је увек актуелна тема. Деца су научила шта је за јело здраво, а
шта није. Шта треба од хране или пића уносити свакодневно у организам, шта
повремено, а шта треба потпуно избегавати. Научили су шта садрже поједине
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намирнице, због чега су важни витамини, беланчевине и протеини, зашто треба јести
поврће и воће, зашто је здравија свежа, него кувана храна, зашто није здраво јести
много слаткиша, како грицкалице штетно утичу на наш организам.
Храна се може декоративно приказати. Ученици су правили моделе животиња од
воћа и поврћа. Воћна салата и сок од свеже цеђеног воћа су незаменљиви за децу.
„Занимљивости из шумског света“ је био пројекат намењен истраживачком
новинарству. Ученици су имали задатак да откривају, проналазе из разних извора,
енциклопедија, новина, природњачких музеја, а пре свега интернета и уз помоћ
родитеља и учитеља, све што је интересантно о биљкама и животињама из наших шума.
Резултат ових истраживања су богате илустрације и текстови који нам откривају многе,
до сада, нама непознате тајне из шумског света.
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Аутор: стручни тим школе

Разред

Бр.
ученика

први
други
трећи
четврти
пети
шести
седми
осми
СВЕГА

58
67
89
88
76
108
91
92
669

Одличан

Вр. добар

Добар

Довољан

57
73
73
53
61
56
50
423

10
13
13
15
35
27
27
140

2
1
7
11
8
15
44

1
1
1
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Недовољан

1

3

1

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОДИНИ
Аутор: стручни тим школе

ПРЕДМЕТ

ОПШТИНСКО

ОКРУЖНО

РЕПУБЛИЧКО

СРПСКИ ЈЕЗ
ФИЗИКА
БИОЛОГИЈА
СТРАНИ ЈЕЗИК
ХЕМИЈА
ГЕОГРАФИЈА
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЈА
ТЕХНИЧКО
СВЕГА:

4
7
2
3
6
8
22
1
1
54

4
7

2

2
3
2
12
1
1
32

15

2
1
2
1
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СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
Аутор: стручни тим школе

Редни
број

Име и презиме ученика

Разред и
одељење

1.

Коста Мијушковић

2/1

2.

Лола Миловановић

3/1

3.

Лара Судар

3/1

4.

Сара Миловановић

5.

Дуња Миладиновић

3/1

6.

Најда Недељкковић

3/1

7.

Вељко Милошевић

3/1

8.

Михајло Бошковић

3/1

9.

Миа Милутиновић

3/3

10.

Вукашин Благојевић

3/4

11.

Миња Миленковић

4/1

12.

Срна Миљковић

4/1

13.

Јован Петровић

4/1

14.

Максим Јанићијевић

4/2

15.

Нада Богдановић

4/3

16.

Ива Милосављевић

4/3

17.
18..

Богдан Драговић
Михаило Мићовић

4/4
4/4

19.

Михајло Вујанац

4/4

Остварени резултати на такмичењима

Прво место на окружном и пласман на републичко
такмичење у џудоу
Учешће на Републичком финалном такмичењу из
математике „Мислиша 2022“ Београд
На општинском такмичењу из математике освојила
је 2. место
Вицешампион међународног тениског турнира
Chery Cup Skopje (MK) у категорији U10 green level.
На општинском такмичењу из математике освојила
је 3. место
1.награда у категорији А клавир12. Међународни
фестивал Музичко пролеће- Смедерево
1.Место на општинском такмичењу Шта знаш у
саобраћају-члан тима
На школском такмичењу у рецитовању „Песниче
народа мог“освојио друго место
2. место на отвореном купу Србије у каратеуМеморијал Драгослав Радовановић Пјер, категорија
кате-појединачно
На општинском такмичењу из математике освојила
је 2. место
Друго место на државном такмичењу у скоку у даљ
1. место на оптинском такмичењу из '' Шта знаш о
саобраћају ''- члан тима
Математика- похвала на окружном такмичењу
Прво место на школском такмичењу у рецитовању
и учешће на општинском
1. место на оптинском такмичењу из '' Шта знаш о
саобраћају ''-екипно
1. место на оптинском такмичењу из '' Шта знаш о
саобраћају ''-екипно
Треће место на школском и учешће на окружном
такмичењу из математике
1. место на оптинском такмичењу из '' Шта знаш о
саобраћају ''-екипно
Похвала на окружном такмичењу из математике
Треће место на школском такмичењу у рецитовању
1. место на оптинском такмичењу из '' Шта знаш о
саобраћају ''-екипно
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
Аутор: стручни тим школе

Редни
број

Име и презиме ученика

Разред и
одељење

1.

Александар Тодоровић

5/1

2.
3.
4.
5.

Андреја Миленковић
Александар Тодоровић
Николија МиловановићВук Марковић

5/1
5/1
5/1
5/1

6.

Круна Тодоровић

5/2

7.

Немања Петровић

5/2

8.

Филип Рајковић

5/2

9.
10.

Нађа Ђенић
Леда Миловановић

5/2
5/3

11.

Михајло Стевановић)

5/3

12.
13.
14.
15.
16.

Јован Агатоновић
Ђурђа Нићифоровић
Јана Тодоровић
Уна Мутавџић
Михајло Ђуричић

5/3
5/4
6/1
6/1
6/1

17.

Маша Милосављевић

6/2

18..

Петар Милосављевић

6/4

19.

Јана Николић

6/4

20.

Сава Миловановић

7/1

21.
22.
23.
24.

Катарина Сентић
Александар Божиновић
Лана Петровић
Јана Обрадовић

7/1
7/1
7/1
7/1

25.

Ена Јовановић

7/2

26.
27.
28.

Илија Јеремић
Дора Деспотовић
Војин Јанковић

7/2
7/3
7/3

29.

Лав Илић

7/3

30.

Лука Раденковић

7/3

Петар Гајић
31.

32.
33.
34
35.

7/4
Лена Здравковић
Павле Вељковић
Сара Мијајловић
Новак Милановић

7/4
7/4
7/4
7/4

Наставни предмет
Српски језик - 1. место на Општинском такмичењу у
рецитовању и учешће на Окружном
Биологије- учешће на Окружном такмичењу
Математика - 3. место на Општинском
Математика – учешћена окружном
Џудо- учешће на Републичком такмичењу
Математика - 1. место на Општинском
1. место на Окружном
Српски језик- 3. место на Општинском
1. место на Окружном
Биологија- 2.место на општинском , учешће на окружном
Математика – учешће на окружном
Математика –3. Место на општинском, учешћена
окружном
Српски језик- учешћена окружном
Историја - 2.место на општинском , учешће на окружном
Џудо- 2. м. на међуокружном и учешће на републичком
такм.
Џудо - учешће на међуокружном такмичењу
Џудо – 3. Место на републичком такмичењу
Српски језик - 2.место окружном,
Физичко- пливање (републичко)
Џудо- учешће на међу општинском
Шах – учешће на републичком
Математика- учешће на регионалном так.
Математика- прва награда на општинском и учешће на
окружном
Физика – 2. Место на опшинском и окружном
Техника и технологије- 2. Награда на општинском и 2.
Награда на окружном
Српски језик- 2. Место на опшинском и 3. На окружном
Физика- 3. награда на републичком
Математика- 3.награда на републичком
Хемија – 2. награда на републичком
Географија – 1. место на републичком
Хемија- 2. награда на окружном
ХемијаБиологија
Хемија- 2.место на општинском и учешће на
Републичком такмичењу
Џудо – 3. место и пласман на републичко
Учешће на окружном такмичењу из географије
Републичко такмичење из географије 3. место
Српски језик – 2. место на општинском такмичењу
Географија – 2. место на општинском такмичењу
2. место на општинском такмичењу из саобраћаја
Математика -1. награду на општинском и учешће на
окружном
Српски језик – учешће на окружном
Физика- прво место на окружном и учешће на
Републичком
Хемија- учешће на окружном
Хемија - 3. место на општинском из
Пливање- учешће на Републичком
Џудо- учешће на Републичком
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ OСМОГ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22
Аутор: стручни тим школе

Редни
број

Име и презиме ученика

Разред и
одељење

1.

Елена Милосављевић

8/1

2.

Нађа Тодоровић

8/1

3.

Лена Миленковић

8/1

4.

Јован Јовановић

8/1

5.

Алексија Михајловић

8/3

6.

Марија Јаковљевић

8/3

7.

Неда Николић

8/4

Посебне дипломе

Атлетика(1.место на опш. и 1.место на међуопшт.
такмичењу)
Географија (3.место на општ. и учешћена окружном
такмичењу)
Енглески језик(3.место општ. и 1.место на
окружном такмичењу)
Енглески језик(2.место на општ. и учешће на
окружном такмичењу)
Физика(2.награда на општ. и учешће на окружном)
Математика(3.награда на општ. и учешће на
окружном)
Географија(2.место на општ. и учешће на
окружном)
Физика(1.место општ.)
2.место окружно физика
Хемија(1.место општ. и 2.место окружном и
пласман на Републичком)
Математика(3.место на општ. и похвала на
окружном)
Енглески језик(2.место на општ. и 1.место на
окружном и учешће на Републичком)
Физичко васпитање
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ – АЛЕКСИЈА МИХАИЛОВИЋ
Аутор: стручни тим школе

Алексија Михаиловић је
на иницијалном
тестирању за полазак у школу показала високу
мотивисаност и зрелост. Њене интелектуалне
способности су изнад просека што су потврдили
тестови интелигенције (ревидирана БС скала).
Школске обавезе схвата савесно и испуњава их
ентузијазмом, врло темељно и са разумевањем.
Учествовала је у школским приредбама и
хуманитарним концертима, воли да глуми, свира
гитару, самостално усавршава енглески језик, тренира
одбојку. Нашу школу представљала је на многим
такмичењима, а свој ентузијазам и жељу да сазна
више наставила је да негује и у периоду онлајн наставе
када је процес учења знатно отежан, али се она врло
лако прилагодила новом начину учења и стицању
знања.
Поносни смо што је Алексија својим понашањем, радом, преданошћу и
постигнутим успесима на најбољи начин представљала нашу школу.
Заслужено је понела титулу Ученика генерације.
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РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Аутор: Марина Антонијевић, педагог школе

Концепт завршног испита за ученике осмог разреда утврђен је 2010. године са
циљем да се обезбеде подаци о степену остварености образовних стандарда за крај
основног образовања и васпитања, што је основа за вредновање квалитета обавезног
образовања. Тек након обављеног испита сматра се да је ученик завршио основну и
стекао право уписа у средњу школу.
Ученици су до ове, школске 2022/2023. године, полагали завршни испит
решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета српски језик, односно матерњи
језик, математика и комбинованог теста. Комбинованим тестом испитиване су
компетенције из природних и друштвених наука и обухватћени су садржаји из
наставних предмета Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.
Резултати завршног теста значајни су како за ученике тако и за саму школу.
Почевши од уписа у средњу школу за школску 2018/2019. годину на основу општег
успеха (шести, седми и осми разред) ученик може да оствари највише 60 бодова. На
завршном испиту максимално 40 бодова и то: на тесту из српског језика и математике
по 13 и комвинованом тесту 14 бодова.
Резултати завршног испита су један од критеријума за вредновање рада школе
(Правилник о стандардима квалитета рада установе Службени гласник РС - Просветни
гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године). Како би школа у области постигнућа
ученика испунила прописане критеријуме потребно је да резултати на сва три теста
буду на нивоу или изнад републичког просека.

Графикон 1
Резултати на завршном испиту у јуну 2022. године потврђују квалитет рада
наших наставника и ученика. Постигнућа наших ученика су изнад републичких, али
исто тако и изнад постигнућа ученика на нивоу целе општине и округа. (Графикон 1)
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Графикон 2
Највише тешкоћа на тесту из математике ученици су имали код задатака из
области Обрада података. (Графикон 2) Тачне одговоре из ове области дало је 60%
ученика.

Графикон 3
Код српског језика најмање тачних одговора било је из области Вештина читања
и разумевања прочитаног (графикон 3) а код комбинованог теста највећи проблем су
представљали задаци из физике. (графикон 4).
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Графикон 4
За ученике који завршавају осми разред ове школске године концепт полагања
завршног испита се мења. Полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три
теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност,
из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе
наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија,
Историја, Физика и Хемија. Ученик осмог разреда се најкасније до 30. децембра
изјашњава писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у
средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест. (Правилник о
изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању- Објављен је
“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2022.) С обзиром на промену
концепта полагања трећег теста, промењен је и концепт бодовања. Ученик ће моћи да
оствари највише 14 бодова на тесту из српског јеика и тесту из математике и 12 бодова
на трећем тесту.
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СВАКО МИРОВАЊЕ И КРЕТАЊЕ У ПРИРОДИ ЈЕ РЕЛАТИВНО
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ
Аутор: Владан Јовановић, професор физике

За време првог светског рата једном француском авијатичару се десио необичан
догађај. У току лета авионом, приметио је да се близу његовог лица креће неки мали
предмет. Мислећи да је то инсект авијатичар га је ухватио руком, али на његово
изненађење то је био немачки метак. Да ли је ово могуће?
Авион и метак, у датом тренутку, имају исте брзине. Тада је метак за авијатичара у
мировању. Зато није било тешко да га ухвати руком (на руци је имао рукавице, услед
трења са ваздухом метак се загреје).
Ученик Сава Миловановић је од првог
разреда ученик наше школе и има одговоран и
дисциплинован однос према раду.
Долском у шести разред Сава Миловановић је
показао велико интересовање за физику. За сваки
задатак проналазио је свој поступак за решавање.
На такмичењима из физике постизао је завидне
резултате. И у шестом и у седмом разреду на
Државном такмичењу из физике осваја 3. место.
Сава Миловановић је вредан, способан и
сналажљив ученик. Показује наклоност према
природним наукама и као такав је у лето 2022.
године био гост Истраживачке станице Петница
код Ваљева.
Награђени Mлади физичари
6. разред
Петар Милосављевић (2.награда Општинско и
Окружно такмичење)
Урош Костић (2.награда Општинско и Окружно
такмичење)
Ђорђе Ђокић (2.награда Општинско и Окружно
такмичење)
7. разред
Сава Миловановић (1.награда Општинско , 3. награда
Државно такмичење)
Петар Гајић (3. награда Општинско, 1. награда
Окружно и учешће на Државном такмичењу ).
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МАТЕМАТИЧКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ
Аутор: Стручно веће наставника математике

Стари Индуси су имали обичај да математичке законитости и задатке изражавају
стиховима. Чувени индијски матаматичар Баскара II (1114-1185) је у својој књизи
''Лилавати'', која је представљала главни уџбеник из аритметике и вештине мерења,
поставио задатак о лотосовом цвету у стиху.
Задатак о лотосовом цвету
У језеру тихом стоји лотос часно,
Пола стопе над водом процветао красно.
Не имаше среће по ветровитом дану,
Цвет паде на воду, две стопе у страну.
Е сад одредите, млади детективи,
Дубину језера где тај лотос живи.
Задатак се решава применом Питагорине теореме и квадрата бинома.
Драги наши ученици седмог и осмог разреда и драге колеге који волите и знате
математику, покушајте да нацртате скицу која одговара датим условима и решите овај
интересантан задатак!
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ПАНОНСКО МОРЕ - МИСТЕРИЈА ДАВНИХ ВРЕМЕНА
МЛАДИ ГЕОГРАФИ
Аутори: Љиљана Вукићевић и Драгана Миленковић, професори географије

Панонско море је водена површина која је постојала на територији данашње
Војводине и целе Панонске низије и шире, неких 10 до 30 милиона година. У току
алпске орогенезе, дошло је до издизања Алпа, Карпата и Динарида и спуштања
Панонског копна у које је продрла вода праокеана Тетиса и тако је настало Панонско
море.
Оно је имало фазу сланог мора, па слатководног језера и на крају баре, отекло је
данашњим током Дунава у Црно море пре 600.000 година. Докази о постојању мора и
језера су пешчари, лапорци, наслаге соли у Тузли, налазиште нафте и гаса у Војводини
и Славонији, Ђердапска клисура, Балатон.

Млади географи школе “17.октобар“ традиционално су, и у протеклој школској
години, постигли изванредне резултате на свим нивоима такмичења.
Поменућемо најуспешније.
У конкуренцији ученика седмог разреда најбоље резултате су постигли Катарина
Сентић 7/1 ,са освојеним првим местом на општинском, окружном и првом наградом
на Републичком такмичењу, Војин Јанковић 7/3 је освојио прво место на општинском и
окружном такмичењу и 3. награду на Републичком такмичењу, Вања Милићевић је била
трећа на општинском такмичењу, а Дора Деспотовић 7/3 и Лав Илић 7/3, остварили су
друго место на општинском и учешће на окружном такмичењу из географије .
Од ученика осмог разреда, најуспешнији су били Јован Јовановић који је освојио
друго место на општинском и изборио учешће на окружном такмичењу, као и Елена
Милосављевић, док је Нађа Тодоровић освојила треће место на општинском такмичењу.
Надамо се и очекујемо да ћемо и ове школске године постићи одличне резултате, па чак
и надмашити себе.
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ИЗ ЗАВИЧАЈНЕ ИСТОРИЈЕ
Аутор: Професор Нинослав Станојловић, историчар јагодински

Устанички војвода и мирнодопски кнез Милоје Тодоровић (1762-1832)
У поводу 260 лета од рођења и 190 година од
смрти Милоја Тодоровића, ред је да се подсетимо
нашег гласовитог земљака и јунака многих бурних
историјских дешавања, којима наша Србија није
оскудевала.
Преци
знаменитог
и
данас
помало
заборављеног Поморавца Милоја Тодоровића,
трговца, фрајкорског каплара из Кочине крајине,
левачког кнеза, устаничког војводе, обер-кнеза
јагодинске нахије, члана Народне канцеларије,
депутирца,
председника
београдског
и
крагујевачког суда, потичу са Косова, одакле су се,
преко Црне Горе, где су извесно време живели,
доселили у топличко село Бела Вода, код
Прокупља или Урћуба , како су га Турци називали.
Након аустријско-турског рата 1737-1739.
године, када су Турци поново успоставили власт
над читавом Србијом, дошло је до друге велике
сеобе српског народа , под вођством патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте.
Управо у то време, по шкртим историјским подацима и породичној традицији, из
топличког села Бела Вода у село Црнче код Јагодине, на обронцима планине Црни Врх,
доселиле су се четири породице, узајамно родбински блиско повезане, доневши са
собом у нови завичај и своје старе крсне славе, Ђурђевдан и Светог Илију.
По именима и надимцима својих најстаријих и најугледнијих чланова, ове
вишечлане породице понеле су следећа презимена - Павић, Трањић, Ћуковић и
Тодоровић. У овој последње наведеној породици 1762. године родио се син, који ће
ускоро на крштењу, у оближњем манастиру Јошаници , добити име Милоје.
Милоје Тодоровић (или Теодоровић, како је у неким документима записивано
његово презиме) имао је буран животопис. У младости се успешно бавио трговином, да
би након избијања новог аустро-турског рата 1788. године, приступио добровољачком
одреду аустријског официра Михаила Михаљевића, где је, заједно са Карађорђем
Петровићем, и осталим саборцима, остао до краја Кочине крајине. Остало је
забележено да је за показану храброст добио капларски чин. После Свиштовског мира
1791. године Милоје напушта фрајкор и враћа се у завичај, где је поново почео да се
бави трговином, али је такође, као отресит и угледан човек, око 1803. године био
изабран и за левачког кнеза, под чијом влашћу је била и суседна област Белица.
Преживевши сечу кнезова, на лични позив самог Карађорђа, активно се укључио у
припреме и почетак буне на дахије, која се убрзо претворила и у организовани устанак
потлаченог српског становништва против османлијске власти.
Кнез Милоје је са војском, која је била распоређена од Багрдана до Трстеника,
учествовао у многим бојевима Првог српског устанка. Под његовом командом, између
осталих, били су кнезови и устаничке војсковође – Стеван Јаковљевић из Белушића,
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Јевта Становић из Обрежа, Никола Бабовић из Грабовца, буљубаше Мијушко и Мијалко
Шапоњић и други. Сви они, али и бројни незнани јунаци из Јагодинске нахије, нарочито
су се истакли у више јуриша, којима је ослобођена Јагодина 1804. године, а потом у
биткама за ослобођење Крушевца и одбрану Делиграда две године касније и многим
другим окршајима са Турцима.
За успешно командовање и примерно лично јунашптво септембра 1811. године
Милоје Тодоровић добио је војводски чин. Остало је више података о томе да су се
војвода Милоје и његов први сарадник кнез Јевта, током устанка, изузетно обогатили.
Међутим, ако је олакшавајућа чињеница, треба истаћи да су и остале српске старешине,
током свих тешких и крвавих устаничких година, дошле до великог иметка.
Потписивањем Букурешког мира 1812. године створена је нова ситуација у Србији.
Након изласка Русије из рата са Турском, српски устаници остали су без моћног
савезника, али не и без наде да ће у преговорима са Турцима добити можда и више од
онога што је предвиђала осма тачка Букурешког мира. Истовремено са покушајима да
се дипломатски реши новонастало стање, устаници су спровели и припреме за наставак
ратних сукоба. Јуна 1812. године Милоје Тодоровић и Јефта Становић били су одређени
да бране положаје код Гургусовца. Наређено им је да што пре изведу војску на ове
положаје, али да избегавају сукобе са Турцима. Војвода Милоје и кнез Јевта су се, до
пролећа наредне 1813. године, више пута са гургусовачких положаја, враћали у
Јагодину, где су обучавали нове војнике. Карађорђевом наредбом да се главнина српске
војске пребаци у Источну Србију, јер је то био најкритичнији део фронта, војводи
Милоју је, почетком априла исте године, наложено да уреди шанац у Зајечару и
истовремено пренесе препоруку тимочким кнезовима да сав народ са границе склоне у
планине и да се клоне сукоба са Турцима. Уколико би Турци продрли преко границе, да
настоји да их, уз помоћ устаника из других шанчева, врати натраг. Поред шанчева у
Гургусовцу и Зајечару, Милоју је наређено да утврди шанац и у Вражогрнцима.
Јуна 1813. године, када је наставак борби са Турцимa био известан Карађорђе је
наредио да се поправи већ постојећи и изграђени нови шанац и у Јагодини. Тај задатак
је такође тада добио војвода Милоје Тодоровић. Он је за почетак, морао да припреми
јапију тј. дрвени грађевински материјал, а градња новог јагодинског шанца требало је
да почне, тек пошто сам вожд одреди њен положај. До краја истог месеца све је ово
урађено, као и постављање српских топова на гредама тавана напуштене џамије у
Јагодини.
Иначе, априла 1813. године Јагодина је била место састанка вожда и највиђенијих
српских војвода, на коме је прихваћен план одбране од Турака, на основу концепције
Младена Миловановића, који се тим поводом жестоко сукобио са Карађорђем. Једна од
одлука овог важног војног саветовања била је да војвода Милоје Тодоровић преузме
команду у Гургусовцу, односно да буде под непосредним руководством Младена
Миловановића, команданта југоисточног фронта. Али, почетком исте године Карађорђе
се у Јагодини, опет састао са појединим устаничким старешимана, који су тада
променили Младенов план о одбрани Србије. Убрзо је дошло и нове жестоке свађе
Младена и Карађорђа, после које се вожд разболео и наредних петнаестак дана провео
лечећи се у манастиру Јошаници.
Турски напад на српске положаје почео је средином јула 1813. године, када је 200
хиљада Османлија напало четвороструко слабију устаничку војску. У наредних пар
месеци устанак је крваво угушен. Октобра исте године велики везир Хуршид паша,
командант турских трупа ушао је у Београд.
Крајем септембра 1813. године војвода Милоје Тодоровић са породицом и великом
групом устаничких старешина, међу којима је био и сам Карађорђе, прешао је у
Аустрију и настанио се у манастиру Фенек. У овом фрушкогорском манастиру, коме је
подарио чесму, која и данас постоји, Милоје је остао до почетка марта 1815. године,
када се вратио у родно село. Наредних неколико несеља крио се по Црном врху,
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очекујући да поново букне устанак. Када је ишчекивани устанак, на Цвети исте године,
избио, Милоје се ставио на чело устаника из Јагодинске нахије. Са рођеним братом
Пантом, који се нарочито истакао јунаштвом у овом боју, разбио је турску војску на
Таборишту, код села Белице и тако пресекао комуникацију турских гарнизона у
Јагодини и Крагујевцу. Битка на Таборишту била је прва већа победа српске војске у
Другом српском устанку.
По завршетку борби отпочели су дуги преговори кнеза Милоша Обреновића и
новог београдског везира Мараши Али-паше. Велику улогу у овим дипломатским
активностима одиграо је Милоје Тодоровић. Од првог сусрета српског књаза и
Марашлије у Ћуприји, преко успешно окончаног усменог договора ове двојице око
примирја у манастиру Јошаници, до слања прве српске депутације у Цариград, августа
1815. године, протекло је веома мало времена. У поменутој српској делегацији, која је
уз помоћ руског посланика, лепо примљена код султана Махмуда II и том приликом
добила акт, којим су и писмено потврђени услови примирја, био је и кнез Милоје
Тодоровић.
Приликом аудијенције код турског цара, кнез Милоје добио је на дар сабљу
димискију, са сребрним корицама и ашу, проткану златом. Након месец дана, ова
делегација се, успешно обављеног посла, вратила у Србију.
Осим овог, Милоје Тодоровић је био активни учесник многих потоњих
историјских дешавања, као и носилац високих државних функција – члан Народне
канцеларије (1815-1816), кнез нахије јагодинске (1816-1818), кнез вароши ваљевске
(1818-1819), поново члан Народне канцеларије (1819-1824), а од 1824. и непрестани
приседатељ суда. Након прерастања Народне канцеларије у Београдски суд (магистрат)
постављен је 1826. године за председника ове институције, али је исте године
премештен за члана Великог народног суда у Крагујевцу, где је остао наредне две
године. У јесен 1829. године, поново га видимо као члана Београдског суда, да би
наредне 1830. године био пензионисан као совјетник.
По завршетку државне службе, Милоје Тодоровић вратио се на своје велико имање
у родно село Црнче, где је остао до смрти 25. септембра 1832. године. По последњој
жељи, сахрањен је у порти оближњег манастира Јошаница. На надгробној плочи, коју
му је подигао син Јевта, исклесано је Милојево попрсје, са сабљом у руци. Испод
попрсја налазе се стихови урезани у каменој плочи, својеврсна кратка Милојева
биографија. Поменути стиховани епитаф кнеза Милоја Тодоровића, чији је аутор његов
син Јевта, гласи :
Чуј отац од сина
На гробу твог спомена:
Ја на гробу твом
Не треба да ридам
Јер у срцу мом
Још твој понос имам,
Још ђенерала Михаљевића
Ти си каплар био
И Наполеон ти си с њиме био
Ка војвода српски, с Карађорђем ти си
Разгонио Турке, те те слави вила,
У Цариград први за свој род ишао,
Жртвовао си живот, кроз беде си прошао,
Као члан савета скончао си лета,
Нек ти је вечна памет док траје света !
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По сећању савременика Војвода Милоје Тодоровић био је висок, глават и плећат
човек. Имао је велике веђе и дуге бркове. Био је крупна стаса и имао повећи трбух.
Кажу да је био тежак 100 ока. Носио је ћурак и везене чакшире. Добре коње је увек
јашио. На коњу је имао кубуре, а о бедрима криву димискију. Према речима устаничког
хроничара, умног полиграфа Вука Стефановића Караџића од свију српски старешина с
којима је војевао, ајдук Вељко је најволио слушати Вујицу и кнеза Милоја Тодоровића.
Надамо се да ће овај кратки животопис савременика и саборца великог вожда
Карађорђа Петровића, бити изазов и обавеза неког будућег, приљежнијег и педантнијег
историка да осветли лик и дело знаменитог Поморавца и Србина Милоја Тодоровића, са
још више биографских детаља.
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НАШ ЈЕЗИК- НАШЕ БЛАГО
Аутор: Милена Цветковић, професор српског језика и књижевности

Језик представља основно средство комуникације и споразумевања међу људима.
У свету постоји много језичких породица. Свака језичка породица заузима једно
географско подручје и у себи садржи сродне језике. Тако српски језик припада великој
индоевропској породици језика.

Наша школа негује традицију очувања и што бољег познавања српског језика.
Изучавању историје српског језика посвећује се доста пажње. Идеја јесте да наши
основци савладају основне појмове из историје српског језика, али и стекну увид у
друштвено-историјске факторе који умногоме утичу на сам језик и са њим стварају
нераскидиву везу као и узајамно прожимање и међуутицај. Прате се промене на
језичком плану још од прасловенског језика све до стања у савременом српском језику.
Упознавање са овим градивом код ученика уме да изазове благу неверицу. Наиме,
помало збуњени, али и са критичким освртом , наши ученици најпре дочекају ново
градиво, питајући се: Ако није граматика, ако није књижевност, шта је онда?
Проучавање прошлости српског народног и књижевног језика обједињује више
дисциплина што на јединствен начин резултира корелацијом више предмета. Нас,
њихове наставнике, посебно радује та знатижеља и радозналост коју се трудимо да
употпунимо знањем на иновативне и младима интересантне начине. Пратећи план и
програм наставе, када на ред дођу лекције из историје српског језика, ходницима наше
школе одзвањају сва слова и писмена којима су се још Ћирило и Методије служили.
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Учећи о историји српског језика, ученици добијају темеље, али и надоградњу
језичких и мисаоних способности што је предуслов за настанак и развој појмова о свету
и себи у свету.
Узимајући у обзир претходно наведено, наша је обавеза да развијемо
свеобухватно и разумљиво језичко образовање
које ће помоћи у стварању
интелектуалне и социјалне личности ученика.

31

НАША МАЛА ГАЛЕРИЈА „ОДМОР“
Аутор: Наташа Крстић, професор ликовне културе

У заносу инспирације свако креативно
дело створено је из дубине душе. За самог
уметника, његово дело је од непроцењиве
вредности, била то слика, скулптура,
графика...
Тек кад се изложи у галерији, постаје
вредно пажње.
А шта је заправо галерија?
Сама реч значи простор за излагање
уметничких дела.
Име галерија води порекло од
издужених просторија у палатама из 17. века,
које су служиле да повежу већи број дворана
које су биле украшене уметничким делима.
Тако и наша школска галерија "Одмор"
има дугу и богату историју. Оснивач је мој
цењени професор Бранислав Ђокић-Кан, који
је поставши професор ликовне културе у
нашој школи, добио генијалну идеју да преуреди простор у централном делу школе и
створи јединствену галерију која ће излагати радове талентованих ученика и врсних
уметника.
Када ми је препустио рад галерије, за мене је то била велика част и одговорност,
али и стрепња да ли ћу испунити очекивања и задржати континуитет и квалитет рада
галерије. Било је ту заиста необичних и авангардних поставки: архаични костими од
коже, модног креатора Славице Петровић, маске од кашираног папира Дејана
Марковића, изложба оригами-диносауруса, уникатног накита Мионе Ћирић, играчака
од дрвета Владана Јевтића...
Многи наши талентовани ученици, а данас академски уметници излагали су у
нашој школској галерији: Драгослава Милосављевић, Слободан Штетић, Мила Гајин.
Прошле године ученица Софија Лазаревић изложила је своје пејзаже рађене уљаним
пастелема, а сада Гала Стефановић гостује са својим необичним сликама.
Из године у годину галерија траје и опстаје, излозбе се ређају, а плодови нашег
рада се нижу у уметничким школама и академијама.
И тако нека остане.
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КОЛЕГИНИЦА КОЈА СЕ ПАМТИ
Аутори: Снежана Ристић и Весна Миленковић, професори разредне наставе

Наслов овог текста је посвета на шољи,
коју смо поред осталог 5.11.2021. године
поклонили драгој колегиници за успомену на нас
из „Седамнаестог“.
Биљине ђаке препознаћете у ликовима
лекара, професора, банкара... Њен ђак своју децу
учи или ће учити раду, реду и дисциплини, јер
тако је од учитељице научио.
Отворена за иновације, али и позната по
својој практичности, Биљана Петровић је у
сваком активу била радо прихваћена и уважена
колегиница. Рецепте за успех делила је
несебично. Начин рада и пливање кроз шарено
море планова, програма, обука и презентација,
може
се
назвати
посебним
стилом,
препознатљивим и захтевним - Биљинним
стилом рада.
Наш актив је одласком Биље у пензију био
посебно дирнут, па јој је и испраћај са
поклонима за успомену уприличен тако, да буде
на понос и њој и нама чији је део колектива била.
Родитељи и ученици испратили су је
дивним речима: Биља, учитељица која се памти!
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ПОСТОЈЕ ЉУДИ КОЈЕ, ЈЕДНОСТАВНО, ВОЛИШ
Аутор: Ивица Хорватић, професор разредне наставе

Сви смо ми само путници кроз нечији
живот.
Тајна успеха није у томе да човек ради оно
што воли, већ да воли оно што ради.
Радмила Стајић је такав човек.
Поред својих синова, на стазе успеха је
извела осам генерација ђака, а једна од њих је и
генерација моје ћерке Милице.
Рада је жена од књиге. Она их не пише
(мада ме не би изненадило да и то уради), али са
књигама
другује,
чита
их,
прелистава,
препоручује.
Завршетак радног стажа је дочекала у
школској библиотеци радујући се што је и наше
најмлађе, првачиће, научила да воле и поштују
лепоту писане речи.
Много сам научио од својих учитеља, још више од мојих колега, а највише од
мојих ученика. Све је уписано у незаборав.
Радмила Стајић је колега за сва времена, пријатељ у добру и у злу. Моји први
учитељски дани били су пуни корисних савета, препорука и конструктивних критика на
којима сам био бескрајно захвалан.
Иза нас стоје заједнички пројекти који су обележили време ентузијазма, идеала, а
настали као плод изазова и жеље да покажемо ко смо то ми, из “Седамнаестог”.
Искуства са екскурзија, рекреативне наставе, семинара и излета, су само делић сећања
које потврђује да ниједно доба није касно за учење. Рада је то потврдила својим
дошколовавањем на Педагошком факултету и доказала да се степеницама живота човек
не може попети са рукама у џеповима.
Постоје људи које, једноставно, волиш. Тек тако... Ни због чега посебно. Лепо ти
је од саме помисли да постоје. Могу бити далеко, али су увек ту, уз нас.
Радмила Стајић већ неко време ужива у пензионерским данима и желимо јој да
то уживање буде још лепше, слађе и што дуже.
Сви смо ми путници кроз нечији живот.
А кроз Радин живот, поред многобројних генерација ученика, нас, колега,
пријатеља и породице, сада путује и њен унук, Јован. И уче једно од другог...
И то је најдрагоценија, животна награда.
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ПОНЕШТО И ЗА РОДИТЕЉЕ
САВЕТИ ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА О ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ
Аутор: издвојено из опуса Владете Јеротића

Највише се волите када је дете мало!
Владета Јеротић је истакнути српски лекар, психијатар, књижевник и академик.
Извојили смо неке од његових мисли које се односе на родитељство и васпитање деце.
 „Ако је дете немирно, пусти га, често је то интелигентно и бистро биће. А родитељи,
у незнању, за мирно и послушно дете кажу "моје добро дете", а оно је у ствари
уплашено, несигурно“.
 “Дете до краја треће године је упијајући ум, као сунђер је. Колико би само требало да
се отац и мајка тада воле највише! И да тако буде до пете године, па после нека буде
мало и препирки, али првих три до пет година, и због детета и због себе, да дете
види, упије љубав оца и мајке. Остаће скрипт, па ће тражити у своме браку да понове
оно што су доживели првих три до пет година, и добро и лоше!”
 ”Не знам да ли је иједан човек у стању да воли ако није био вољен. Или, на други
начин, колико смо и са каквом снагом у детињству били вољени, толико и ми волимо
друге”.
 “Дете старо три, четири године слуша мајку и оца како се не свађају, него
расправљају о некој теми, па се не слажу. Без повишеног тона, свако износи своје
аргументе, пуштајући и оног другог да каже то што има. Ту почиње дијалог и тако се
дете учи дијалогу. Иако ништа не разуме, (шта је то о чему родитељи причају) негде
у лету успеће да ухвати да се не слажу, али да и мајка и отац разговарају користећи
аргументе, а не повишен тон”.
 “Радозналост и љубопитљивост нису исте ствари. Немојте своју децу претварати у
љубопитљиву децу. Дете се рађа врло сложено. Да не плашим младе, али, фетус све
памти. Јако је важно да мајка дете носи радосно. Пазите, није исто радосно и весело.
Треба да носи, колико год може, са радошћу. Наравно и отац је јако важан. Треба
обоје подједнако да желе дете. И није битно само како се мајка у трудноћи храни,
врло је важно и како се осећа, јер она своја осећања преноси фетусу. Знате како, кад
је мајка љута дете се склања на крај постељице, а кад је срећна дете се пење према
срцу. Снимали су то научници”.
 “Не треба одмах грдити дете, говорити му: “Шта ће од тебе бити”, “Опет не радиш
добро!” Треба хвалити децу када ураде нешто добро, јер иако рано постану горда,
могу се кориговати. Завидљивост је чешћа у породицама где има више деце. Кад је
двоје деце, родитељи треба да пазе, јер се природно јавља завидљивост, а деца често
мисле да отац и мајка више воле брата или сестру”.
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 “Дете је у досадашњем патријархалном васпитању код Срба васпитавано у крајностима:
или је одгајано у претераној строгости или у претераној разнежености (нарочито
последњих деценија), због некорисне болећивости родитеља коју треба разликовати од
љубави. Ваља се ипак сложити да није упутно истицати тзв. пресудну улогу родитеља у
васпитању деце, а првенствено у току првих неколико година живота детета, јер и
генетика и промена спољашњих рђавих околности у доцније, повољније прилике може
утицати на исправљање негативних обележја у понашању детета”.
 “Послушност од других можемо захтевати само ако смо и ми сами послушни. Још је
Достојевски упозоравао родитеље да не ограничавају своју децу, већ прво да сами
испуне завет Христов о послушности, па тек онда дозволе себи да је изискују од деце”.

 "Оно што ће одлучити да се дете погрешно развија јесте недостатак топлине,
сигурности и ауторитета код самих родитеља. Јер ако је дете заиста на почетку
беспомоћно, од кога оно може да добије онај први неопходан импулс ка сигурности и
збринутости него од родитеља. Оно нема никакав други критеријум за сопствену
вредност него признање које добија од своје најближе околине".
 "Управљање својим агресивним и сексуалним енергијама које су нам биолошки дате,
у виду урођених нагона, започиње врло рано и колико правилно контролишу те
нагоне прво родитељи, а касније и друштво, у многоме зависи будући развој
личности. Импулсивно препуштање наглим експлозивним пражњењима ових
енергија, са последицама које су нам из свакодневног искуства свима добро познате,
није само "фатум" наше индивидуалне прошлости и нашег националног
темперамента већ и слабост, неуроза и незрелост сваког појединца који ништа не
чини да би васпитао вољу и моралну хигијену својих анималних прохтева".
 "Уколико мајка својом љубављу према детету испољеном дојењем, бригом и
приврженошћу (не и претераном бригом, јер је та брига онда знак неуротичног
страха код мајке)- овој мајчиној љубави убрзо се придружује и отац – остану
доследни у испољавању истинских осећања према детету (остајући стално
привржени једно другом у љубави) – створени су повољни услови да вера детета у
живот остане у њему трајна".
 "Оно што је код деце лепо, фасцинантно, боголико, то је њихово поверење – оно што
је Ериксон назвао праповерење са којим свако дете долази на свет, њихово брзо
опраштање увреда, дивљење, чуђење. То су елементи које вреди сачувати за цео
живот".
 "Родитељи се питају зашто дете увек, кад би му отац или мајка рекли, рецимо, немој
то радити, или немој то јести; или ево ја сад морам да изађем, а имаш у соби пуно
играчака, али пази, ова играчка може да ти донесе неку невољу; или имаш пуно воћа
разноврсног, ал’ немој баш ово воће, биће ти лоше – зашто дете увек, али баш увек
уради то што сте му забранили? Зашто баш ТО, кад родитељ каже НЕ? Човек осећа
сталну потребу да се забрана крши, да се границе испитају, да се уради баш оно што
не би требало, како би се проверило зашто је то забрањено. Али ако је родитељ то
рекао у пуној љубави, остајем при томе, дете ће послушати. Ако је родитељ рекао
"немој то да радиш", у љубави, без трунке неке жеље да га дете послуша по сваку
цену, тада дете неће урадити ништа лоше. Тада то неће бити изазов за њега да не
послуша, јер ће осетити љубав са којом се од њега то тражи".
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 "У Европи данас мушкарац заједно са женом учествује активно у чувању деце од
њиховог рођења и поделе су скоро маргинализоване. Свако кажњавање и
награђивање деце је уцена. Прво правило антипедагогије је – дете поштуј и учи од
њега, наравно волите своју децу".
 "Ако је дете немирно, пусти га, често је то интелигентно и бистро биће. А родитељи,
у незнању, за мирно и послушно дете кажу "моје добро дете", а оно je у ствари
уплашено, несигурно. Наравно, роди се и понеко добро дете које је једноставно
такво, иако је сналажљиво и паметно. Грешка је велика што оно немирно дете туку, а
оно је најчешће интелигентно дете. И баш та интелигенција му не да да се помири
лако са свим што му се каже".
 "Веома попустљиве границе омогућавају интензиван утицај споља али такво
прихватање промена може да угрози специфичан породични идентитет. Овакве
породице карактерише незаинтересованост и међусобна неповезаност чланова.
Родитељи нису заинтересовани за раст и развој деце. Деца имају превише слободе и
не праве разлику између добрих и лоших поступака. Емоционални односи су хладни
и дете не осећа да је вољено, заштићено и сигурно".
 "Важна ствар која одређује функционалност породице су и породична правила.
Породична правила су потребна јер чувају породицу и обезбеђују сигурност и
предвидивост, што је посебно значајно за најмлађе чланове. Њима се одређује
организација живота, начин породичног функционисања, систем вредности и
веровања. Међутим, проблем настаје када се о тим правилима недовољно или ретко
говори јер се она углавном подразумевају, али на тај начин постају нејасна.
Недовољно јасна правила обликују хаотичне породичне односе а крута правила (која
се не мањају) доприносе компликованим породичним односима. У функционалним
породицама отворено се комуницира о правилима. Она су јасна и подложна
променама у складу са потребама чланова породице".
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МАЛИ ИНВЕНТАР СВАКОДНЕВНИХ НЕДОУМИЦА
„ДА-НЕ“ АДАПТИВНИ УПИТНИК
Аутор: Рада Петровић Шумар, школски психолог ( из књиге:,,Емоционална
ителигенција”, Лоренс Е. Шапиро)

1. Да ли озбиљне проблеме скривате од детета?
Не. Већина психолога сматра да родитељи не би
смели да скривају озбиљне проблеме, чак ни од
веома мале деце. Деца су знатно еластичнија него
што многи људи схватају и могу да имају велику
корист од реалних објашњења проблема.
2. Да ли отворено расправљате о својим промашајима?
Да. Да би постала реалистична у својим размишљањима и очекивањима, деца морају да
науче да прихватају родитељске позитивне особине као и мане.
3.Да ли Ваше дете гледа ТВ више од 12 сати недељно?
Не. Ова пасивна активност доноси много штете на свим пољима интелектуалног и
емоционалног развоја. Сцене насиља на ТВ, у видео игрицама и клиповима, нарочито
су проблематичне за децу која имају тешкоћа са контролисањем беса.
4.Сматрате ли себе оптимистом?
Да. Јасно је да је у данашње време тешко наћи начина за оптимистички став према
животу, али увек постоји оно АЛИ. Проучавања показују да су оптимистичка деца
срећнија, да су успешнија у школи и физички здравија. Основни начин развијања
оптимистичког или песимистичког става код деце јесте посматрање и слушање Вас.
5.Да ли помажете детету да негује пријатељства?
Да. Истраживања недвосмислено показују да имати ,,најбољег,, пријатеља, нарочито у
узрасту између 9- 12. године, критичан догађај у схватању важности социјалних односа.
Учење пријатељству требало би да почне пре него што дете прохода.
6. Да ли пратите садржаје које Ваше дете гледа на ТВ или које игра на видео
играма
Да. Неопходно је и потребно да се укључите у њихове активности овог типа (посебно
на друштвеним мрежама, прегледима различитих клипова). Примећено је да играње
компјутерских игара непримереног садржаја доводи до агресивности деце, чини
безосећајним за осећања других, отежава реалне социјалне контакте, а у тежим
случајевима воде у зависности нове врсте које носи ово време.
7. Да ли проводите 15 или више минута дневно у игри или активностима са
дететом?
Да. Количина проведеног времена са децом је мање важна од квалитета и посвећености
у тим тренуцима. Данашњи живот је брз, борба за опстанак сурова па је јасно да треба
направити листу приоритета. Време проведено са малом децом у игри или у
различитим активностима са старијом децом јача њихово самопоуздање, повезује децу
и родитеље и то су моменти када се изграђује родитељски ауторитет и поверење.
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8. Да ли имате јасне и постојане начине васпитавања детета?
Да. Значајан број проблема који погађају данашњу децу произилиза из непостојаног
става родитеља, посебно када је питање постављање граница у понашању. Јасан говор (
без много образлагања), кажњавање увек за исту грешку, истрајност родитеља у казни,
недвосмислено јединство мајке и оца у васпитним поступцима и мерама чине да дете
има јасну представу шта сме, а шта не. Подршка и похвала не смеју изостати, али само
онда када за то постоји ,, покриће“ . Многи стручњаци верују да су претерано благи
родитељи узрок све већег броја проблема у детињству, укључујући и пркос и
несоцијално понашање.
9. Да ли сте искрени са дететом по питању болних тема које изазивају стрес?
Да. Многи родитељи покушавају да заштите и сачувају децу од стреса али у стварности
то прави већу штету него корист. Деца која нису научила да се ефикасно боре са
стресом постају рањива код озбиљнијих проблема кад порасту,нарочито у односима са
другима.
10. Да ли ,,ускачете“ у решавање неког проблема када Ваше дете има тешкоће?
Не. Колико Вас се већ определило за одговор Да ? Нашој култури је својствено
претерана заштита деце по свим могућим питањима,(често и када није потребно).
Истрживања показују да деца могу да решавају проблеме раније него што Ви мислите.
Кад Ваша деца науче да решавају сопствене проблеме, она добијају самопоуздање и уче
се важним друштвеним вештинама.
11.Да ли инсистирате на томе да Ваше дете увек покаже лепе манире према
другима?
Да. Лепи манири се једноставно уче и изузетно су важни за школу и за успех у
друштву.
ДОБАР ДАН, ДОВИЂЕЊА, ХВАЛА, МОЛИМ,ИЗВИНИТЕ... Једноставно је.
12. Да ли скрећете пажњу деци на хумор у свакодневном животу, чак и у њиховим
проблемима?
Да. Све већи број студија показује да је осећај за хумор не само важна друштвена
вештина него и значајан фактор за ментално и физичко зрдавље детета. Све је лакше и
једноставније када се сагледа и смешна страна, неке за децу, ,,страшне “ситуације.
13. Јесте ли флексибилни у погледу радних навика и потреба за организовањем
Вашег детета?
Не. Има много начина да будете флексибилни, али радне навике у то не спадају. Да би
дете било успешно у школи и касније у послу, оно мора да се научи самодисциплини,
планирању времена и вештини организовања.
14.
Да ли сте истрајни чак и кад се дете жали да је нешто претешко
или кад нема успеха?
Да. Један од најважнијих састојака у стварању успешне личности јесте способност да
се на најранијим узрастима истрајава упркос неуспеху у да се превазилазе. Ми, као
родитељи, смо веома болећиви када је у питању и најминималнији потребан напор наше
деце (Зашто да се дете мучи ?).
15. Да ли детету јасно стављате до знања да Вам је јасно да није искрено, чак и кад
је реч о ситницама?
Да. Дечје схватање искрености мења се како деца расту, али би искреност морала
стално да се истиче у породици.
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16. Да ли поштујете интиму свога детета, чак и кад мислите да ради нешто што
није добро ни за њега ни за остале?
Не. У васпитању деце интима и поверење иду руку под руку. У сваком узрасту деца
могу да схвате разлику између онога што могу да задрже за себе и онога што Ви треба
да знате.
17. Да ли очекујете да се учитељ Вашег детета бави његовим мотивационим
проблемима без Вашег учествовања?
Не. Мотивисање деце почиње код куће. Проучавање других култура показује да су деца
успешнија уколико су родитељи више укључени у њихово образовање.
18. Да ли мислите да треба да будете толерантни код проблема своје деце зато што
и Ви имате исте проблеме?
Не. Није изненађујуће да деца често имају исте проблеме као и њихови родитељи. Ако
се борите са озбиљним тешкоћама као што су депресија или нерасположење, морали
бисте да потражите начин како бисте променили сопствено понашање као и понашање
свог детета.
19. Да ли верујете да за сваки проблем постоји решење?
Да. Деца као и одрасли, могу да се науче тражењу решења уместо да се њима
оптерећују. Овај позитивни приступ сагледавању света може да ојача самопоуздање
Вашег детета, као и његов однос преме другима.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Аутор: Биљана Тодорић

ДИВНА ПЕСМА
Не жури кроз живот,
тако се само прашина диже.
Живот се живи лагано,
а свако на циљ стиже.
Мене су учили маленим стварима
које су битне,
срећан је само онај ко жели
ствари ситне.
Руке су ту да грле,
а не да носе ствари.
Душа је увек млада,
јер само тело стари.
Не граби, него стичи,
у себи срећу гради.
Вредност се чува унутра,
а не на фасади.
Застани тек да схватиш,
шта у животу вреди.
Да имаш ком да се вратиш,
да има ко да те следи.
Само те једно молим,
речи се ових сети,
на циљ ће стићи свако,
било да гмиже ил` лети.
Увек се са душом игра
анђео или враг.
Човек се памти по оном
какав остави траг.
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