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Љиљана Вековић, директорка школе

Разговор с поводом



О          чекивали  смо  да  3.  септембра  ове  године  видимо 
фискултурну салу у школском дворишту. Маштали смо о томе да прве 
часове,  и  поред  лепог  времена,  одржимо  у њој.  Да  ли  ћемо  и  зимус 
часове  физичког  васпитања  проводити  у  школском  дворишту 
грудвајући се, или ћемо вежбати у новој сали?

„Очекивања свих нас у школи су била превелика. И ја сам као 
и ви током пролећа и почетком распуста много маштала и силно желела да 
се  то  деси  и  нову школску  годину  кренемо  у  реновираној школи  и  часове 
физичког  реализујемо  у  новој  сали.  Као  што  видите  жеље  су  једно  а 
реалност је друго. Сва процедура око разних сагласности и израде пројекта 
траје  дуго  и  то  су  једини  разлози  због  чега  се  наша  очекивања  нису 
остварила.  Уверена  сам  да  ћемо  ипак  у  догледно  време  угледати 
фискултурну  салу  у  нашем  дворишту.  Нажалост  и  ове  зиме  ћемо  часове 
физичког организовати као до сада али са надом да ће то бити последња 
зима без услова  за нормално одржавање часова физичког  у  топлој  сали.“

Протеклу школску  годину  завршили  смо  поневши  у  јуну 
месецу  својим  кућама мноштво  диплома  са  републичких  такмичења. 
Да ли сте  спремни да и ове школске  године уђете  у нове изазове са 
нама и пружите нам неопходну подршку и помоћ?

„Наравно да сам спремна за сваки вид помоћи и организацију 
ваших такмичења јер знам да сте ви у томе најбољи. Велики је изазов бити 
на  челу  једне  овако  бројне  школе  са  преко  1000  ученика  и  стотинак 
радника. Али  је већа и обавеза да свима створите подстицајну атмосферу 
за рад и  велике  успехе. Прошла школска  година била  је  изузетна,  низали 
смо  успехе  на  свим  пољима.  Морам  да  похвалим  ученике  који  су  ме 
прошле школске године учинили јако поносном и срећном, јер сваки њихов 
успех  је и наш. Када кажем наш мислим на наставнике,  учитеље, стручну 
службу и управу.

Најуспешнији  прошле  школске  године  био  је  Страхиња 
Симоновић који је на републичком такмичењу карикатура освојио 3. место, 
био учесник републичког такмичења из физике и биологије а био је и у врху 
окружних  такмичења  из  српског  језика,  хемије  и  шаха.  О  успесима  свих 
наших  ученика  и  наставника  у  протеклој  школској  години  припремљен  је 
детаљан извештај за овај број школског часпописа.

Ја  се  још  једном  захваљујем  свима  њима  а  и  њиховим 
наставницима  и  учитељима  без  којих  прошла  школска  година  неби  била 
овако успешна. Радујем се следећој школској години јер знам да ћемо бити 
још успешнији, да ће се за нас чути широм Србије.“

Какви су ваши планови за ову школску годину?
„Надам  се  да  ћемо  ове  школске  године  почети  са 

реновирањем школе,  да  ћемо  успети  да  набавимо школски  инвентар  који 
нам  је  потребан.  Веома  се  надам  новој  сали  за  физичко.  Оно  што  је 
извесно да ћемо набавити нову преносиву интерактивну таблу  коју ће сви 
наставници  моћи  да  користе  у  свим  учионицама.  Набавићемо  један  број 
нових наставних средстава да би свима било лакше за рад и ученицима и 
наставницима.  Дигитални  кабинет  смо  обновили  порудићемо  се  да 
обновимо  и  мултимедијалну  учионицу  и  омогућимо  нашим  ученицима 
занимљивију  наставу.  Двоје  наставника  је,  на  конкурсу  Министарства 
просвете,  освојило  Дигиталне  учионице  које  ће  користити  у  раду  и 
осавременити наставу. Ја сам ту за све идеје и планове да помогнем да их 
заједно остваримо.“
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Чули  смо  од 

старијих да су они имали 

опремљене  кабинете  за 

сваки  предмет.  Волели 

бисмо  да  и  ми  осетимо 

предност  таквог  начина 

учења и рада. Да ли  је то 

могуће?

„Тачно  је  да  се 

некада  настава  изводила 

тако  што  су  ученици 

долазили  у  учионице 

наставника  који  су  ту 

учионицу  користили.  Да  би 

учионица  била  кабинет, 

треба  да  испуни  неколико 

критеријума.  Неки  од  њих 

су  помоћна  просторија  за 

припрему  рада,  наставна 

средства  која  ће  користити 

само  наставници  у  том 

кабинету.  Кабинети  би 

морали  да  се  закључавају 

за  време  одмора,  наши 

ходници  су  мали  да  приме 

толики  број  ученика  док  не 

дође наставник.

Размишљали  смо 

да  уведемо  такав  начин 

рада,  да  определимо 

учионице  одређеним 

предметима  и  наишли  на 

први  проблем,  различит 

број ученика у одељењима, 

нека  одељења  имају  и  по 

29  ученика  а  нека    мање. 

Због  тако  великог  броја 

ученика  у  свакој  учионици 

морамо  имати  15  клупа  и 

29 столица. 

Ми  у  овом  тренутку 

не можемо  да  задовољимо 

тај  критеријум.  Када  би 

успели  да  набавимо 

одређен  број  клупа  и 

столица  и  када  би 

оштећења  школског 

намештаја  била  мања, 

вероватно  би  то  било 

могуће.“

Кабинети



Резултати такмичења
Ове  школске  године  показали  смо  изузетне  резултате  на  такмичењима  из  готово  свих 

предмета.  Успеси  су  се  низали  и  у  спортским  такмичењима,  и  у  надметању  у  познавању 
саобраћаја, као и у шаху. 

Ученик

Лука Вељковић

Стефан Ђорђевић

Никола Коцић

Вук Булатовић

Маша Томић

Страхиња Симоновић

Ива Пауновић

Страхиња Симоновић

Маша Томић

Милица Станојевић

Исидора Јовановић

Страхиња Симоновић

Лазар Миловановић

Маша Томић

Лана Симоновић

Исидора Јовановић

Ива Вељковић

Маја Марковић

Ива Вељковић

Вук Булатовић

Страхиња Симоновић

Вук Булатовић

Вук Булатовић

Вук Булатовић

Страхиња Симоновић

Јана Јовановић

Лука Бургић

Страхиња Симоновић

Место

2.

2.

3.

1.

3.

1.

2.

5.

учешће

3.

1.

2.

2.

3.

2.

учешће

2.

2.

5.

1.

2.

4.

1.

учешће

1.

3.

похвала

учешће

Раз.

2.

2.

3.

1.

8.

7.

5.

7.

8.

8.

8.

7.

5.

8.

5.

8.

7.

7.

7.

8.

7.

8.

8.

8.

7.

7.

7.

7.

Наставник

С. Божић

Ј.Милосављевић

А. Митић

Д. Ђинђић

Б. Стојиљковић

Д. Ђорђевић

Д. Ђорђевић

Д. Ђорђевић

Д. Ђорђевић

М. Стефановић

М. Стефановић

Г. Ђорђевић

М. Андрић

М. Стефановић

Б. Коцић

М. Стефановић

М. Андрић

М. Андрић

М. Андрић

М. Младеновић

Д. Цонић

М. Младеновић

Н. Банковић

Н. Банковић

Д. О. Стаменковић

Д. О. Стаменковић

Д. О. Стаменковић

Д. О. Стаменковић

МАТЕМАТИКА  ОКРУЖНО

БИОЛОГИЈА  ОКРУЖНО

БИОЛОГИЈА  РЕПУБЛИЧКО

СРПСКИ ЈЕЗИК  ОКРУЖНО

СРПСКИ ЈЕЗИК  РЕПУБЛИЧКО

СРПСКИ ЈЕЗИК – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА  

ОКРУЖНО

СРПСКИ ЈЕЗИК – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА  

РЕПУБЛИЧКО

ХЕМИЈА  ОКРУЖНО

ХЕМИЈА  РЕПУБЛИЧКО

ГЕОГРАФИЈА  ОКРУЖНО

ГЕОГРАФИЈА  ОКРУЖНО

ФИЗИКА  ОКРУЖНО

ФИЗИКА  РЕПУБЛИЧКО

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  ОКРУЖНО
Ученик

Кристина Ристић

Кристина Ристић

Кристина Ристић

Жељко Кувељић

Илија Илић

Стефан Игњатовић

дечаци

девојчице

девојчице

девојчице

Aндрија Миленковић

Виктор Ђурковић

Димитрије Николић

Љубиша Вељковић

Константин Стошић

Војин Стевановић

Огњен Ристић

Милош Демировић

Марко Демировић

Андрија Бабић

Данило Ћеранић

Дуња Драмићанин

Милош Демировић

Алекса Величковић

Андрија Бабић

Никола Драгићевић

Андрија Миленковић

Константин Стошић

Војин Стевановић

Огњен Ристић

Михајло Грујић

Лука Перић

Виктор Ђурковић

Димитрије Николић

Љубиша Вељковић

Место

2.

учешће

полуфи

нале

3.

2.

2.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

3.

3.

3.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Раз.

8.

8.

8.

5.

5.

6.

58.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

3.

3.

3.

5.

5.

6.

3.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

Наставник

Ј. Филиповић

Ј. Филиповић

Ј. Филиповић

Ј. Филиповић

Д. Китановић

Д. Китановић

Д. Нишавић

Р. Илић

Р. Илић

Р. Илић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  РЕПУБЛИЧКО

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ – HIPPO 2016. прелиминарни ниво

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУОКРУЖНО

ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО

ФУДБАЛ  МЕЂУ ОКРУЖНО МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

(УЧИТЕЉСКО ДРУШТВО)

ФУДБАЛ  ОКРУЖНО

ФУДБАЛ МЕЂУ ОКРУЖНО

МАЛИ ФУДБАЛ – УЧИТЕЉСКО ДРУШТВО, НИШ 

ГИМНАСТИКА МЕЂУ ОКРУЖНО
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Ученик

Милош Демировић

Андрија Бабић

Дуња Драмићанин

Андрија Марјановић

Лука Николић

Огњен Барац

Хелена Тодоровић

Ваљко Пауновић

Страхиња Симоновић

дечаци екипно

Анастасија Стошић

Андрија Марјановић

Николија Васић

Страхиња Симоновић

Петра Аранђеловић

Марта Пејчиновић

Страхиња Симоновић

Николија Васић

Петра Аранђеловић

Марта Пејчиновић

Милица Бабић

Немања Бабић

Место

учешће

учешће

учешће

1.

2.

3.

2.

1.

2.

2.

4.

учешће

2.

1.

2.

3.

3.

учешће

учешће

учешће

2.

2.

Раз.

5.

3.

5.

2.

2.

4.

7.

7.

7.

8.

2.

4.

7.

5.

4.

7.

4.

4.

4.

5.

6.

ГИМНАСТИКА – РЕПУБЛИЧКО

ШАХ  ОКРУЖНО

ШАХ  РЕПУБЛИЧКО

ЛИКОВНА КУЛТУРАОКРУЖНОМАЛИ ПЈЕР

СВЕТОСАВСКИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРСБЕОГРАД

ЛИКОВНА КУЛТУРАРЕПУБЛИЧКОМАЛИ ПЈЕР

ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ  БАВАНИШТЕ

БЕСЕДНИШТВО

Наставник

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Ј. Стојановић

Д. Нишавић

Д. Нишавић

Д. Нишавић

Д. Нишавић

Д. Нишавић

Д. Нишавић

Д. Нишавић

Ј. Обрадовић

Ј. Пантић

Б. Вукајловић

Н. Грбић

Ј. Пантић

Б. Вукајловић

Ј. Пантић

Ј. Пантић

Ј. Пантић

В. Ивић

С. Миљковић

Ученик

Милица Стојановић

Ива Момчиловић

Сташа Пауновић

Јана Јовић

Неда Милић

Софија Радуловић

Дуња Драмићанин

Мила Видаковић

Жељко Кувељић

Михајло Миленковић

Вељко Јовановић

Страхиња Јанковић

Анђелија Денић

Миљана Стоичић

Јована Миловановић

Петра Живковић

Филип Ивановић

Калина Павловић

Ивана Лукић

Тамара Стевановић

Милица Николић

Ива Сретеновић

Анђелија Денић

Александар Вукићевић

Место

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

2.

1.

2.

3.

3.

Раз.

3.

3.

3.

3.

3.

5.

5.

5.

5.

5.

8.

8.

3.

4.

4.

8.

8.

3.

6.

5.

4.

2.

3.

1.

Наставник

Б.Антић

Б. Антић

Б. Антић

Б. Антић

Б. Антић

М. Стефановић, Б. 

Коцић,

 М. Андрић

М. Стефановић, Б. 

Коцић, 

М. Андрић

Љ. Петковић, 

Ј.Пантић, Б. Антић, 

Б.Митровић

Љ. Петковић, 

Ј.Пантић, Б. Антић, 

Б.Митровић

Љ. Илић

М.Стефановић

Б. Вукајловић

Ј. Пантић

Б. Ђорђевић

Љ. Петковић

С. Трифуновић

РИЗНИЦА ТАЛЕНТА  РЕПУБЛИЧКО  екипно

РИЗНИЦА ТАЛЕНТА  РЕПУБЛИЧКО

Хвала нашим наставницима  што су нам пружали несебичну помоћ и подршку у 
раду. 



Примери за углед

Свечана додела диплома за учеснике републичких такмичења и за ученике ,носиоце дипломе Вук 
Караџић посебно се памти као јединствени дан у животу.

Школске  2017/2018.  године  за  најбољег  међу  најбољима  изабран  је,  одлуком  Наставничког 
већа, ученик Вук Булатовић, 8/5.

Вукови другари кажу да је с правом проглашен ђаком генерације јер просто не могу да поброје 
колико  је диплома донео са републичких такмичења којима су се сви заједно радовали. Истичу да  је 
Вук, пре свега добар друг, да свима жели да помогне и да је увек спреман својим осмехом да усрећи и 
најтужнијег  пријатеља. На матурској  вечери Вук  истиче да  је  за њега  то  вече,  вече  радости  и  среће. 

Завршивши осмогодишње школовање, он себи поставља нове циљеве. Каже да се ове вечери 
осећа  помало  чудно,  да  му  пролазе  кроз  главу  сви  успеси  и  неуспеси,  све  екскурзије  и  сви  часови 
пропитивања  пуни  страха  и  неизвесности. Журећи  ка  својим  другарима  у  сали,  уз  осмех  каже  да  ће 
дане проведене у овој школи са својим другарима заувек памтити.

 Филип Пауновић 8/5



Н      аша школа  је  на  крају  прошле школске  године  наградила 
ученике који су на окружним и републичким такмичењима постигли завидне 
резилтате одласком на наградну екскурзију. Било је чак 63 ученика млађих 
и старијих разреда.
Ученици су заједно са наставницом српског језика Марином Стефановић и 
учитељицом Јелицом Пантић обишли Пирот, Понишавски музеј који је 
познат по сниманју сцена за серије „Зона Замфирова“ и „Ивкова слава“. 
Ученици су имали прилике да виде аутентични изглед тадашњих кућа, 
просторија као и двориште некадашњих српских, богатих породица.
У повратку су обишли манастир Темска, а затим и Нишку бању. Екскурзија 
је ученицима била занимљива и садржајна, али и дала подстрек за даљи 
рад и успехе. 

Душица Мишовић 7/5
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„Знање  је  моћ“, 
каже  стара  пословица. 
Када  се  за  то  знање  не 
добије  само  књига  као 
награда,  већ  летовање, 
то  је  онда  права  ствар. 

СО  Прокупље  је 
организовала летовање у 
трајању  од    седам  дана 
за  одличне  ученике, 
учеснике  републичких 
такмичења, али и за децу 
из материјално  угрожених 
породица. 

Пред  сам  крај 
летњег  распуста,  од  18. 
до  25.  августа  они  су 
уживали  на  црногорском 
приморју  у  кампу 
„Буљарица“. 

20  ученика,  под 
будним  оком  наставнице 
Наташе  Банковић 
памтиће  дуго  ове  дане. 
Кажу да су се током дана 
дружили  на  плажи, 
сунчали  се,  купали  и 
шетали плажом где су се 
родиле и прве симпатије. 

Истичу  да  ће  им 
вечерња  дружења  и 
журке  заувек  остати  у 
сећању,  као  и  бројна 
спортска  такмичења  у 
поподневним терминима.
                                         
Милица Петровић 7/5

Буљарице  
летовање које 
се памти



У протеклој години...
Свако дете с нестрпљењем ишчекује прославу свог рођендана. На стотине ђака наше 

школе ,пуни узбуђења и радости прославили су 54. рођендан свог другог дома у коме проводе 
већи део свог одрастања.
Богатим културно уметничким програмом,казивањем поезије,глумом,игром и песмом уз помоћ 
наставница српског језика, Марине Стефановић, Биљане Коцић и Марије Андрић, и ове године 
показали смо своју свестраност и своје умеће. Уз помоћ наставника Горана Бабића и Дејана 
Ђорђевића  многи  су  показали  свој  таленат  и  љубав  према  музици.  Са  својим  ученицима 
Горица Ђорђевић традиционално сваке године спроводи литерарни конкус. Конкурс је отворен 
за ученике свих школа у граду.

Свака  недеља  је  дечија,  сваки  дан  и  сваки  трен  треба  посветити  деци.  Има  ли  шта 
лепше него кад осмех среће дечија лица краси. Има ли радости веће него кад деца бујају и 
расту као мајско ливадско цвеће. Дечије душе су искрене и чисте, дечија срца искрено воле, 
зато желе најдраже уз себе да их увесељавају и веселе.
Прошле школске  године,активности  поводом  Дечије  недеље  (02.1006.10.2017.  године)  биле 
су, као и увек, усмерене ка деци и за децу.
У школи је најпре организована добродошлица првацима и петацима, а већ сутрадан смо сви 
заједно,  као  једна  велика  породица  отишли  у  салу  биоскопа  и  уживали  у  представи  „Обрни 
окрени“.  У  току  ове  недеље  посебно  занимљиви  дани  су  резервисани  за  игру  и  спорт.  Тада 
наши наставници и учитељи играју са нама фудбал и одбојку и просто,на тренутак, као да смо 
сви деца. Хвала им што нам улепшавају те дане! „Игре без граница“ је нешто што сви жељно 
ишчекујемо  јер  их  само  осмишљавамо,  а  потом  завлада  такмичарски  дух. Фрдње, љутња  и 
нервоза  су  саставили  део  ових  игара.Кад  све  то  прође  хуманитост  и људскост  опет  обузме 
наша  срца.  Баш  у  овој  недељи  спроводимо  низ  хуманитарних  акција.  Прикупљамо школски 
прибор  за  оне  којима  је  потребан,  посећујемо  Специјалну  школу,  дружимо  се  са  нашим 
вршњацима и задовољни смо што их усрећујемо својом посетом и поклонима. Када је помоћ у 
питању, спремни смо увек да помогнемо и тада је за нас свака недеља Дечија.

Милица Петровић 7/5



Дечији савез у нашој школи чине ученици млађих разреда. Под будним оком учитељице 
Љиљане Илић они показују да су растом деца, али да су у души велики људи. Током школске 
године они су спровели низ активнсти којима су показали да су веома зрели и одговорни када 
је неки задатак пред њима.

Светски дан детета, 20. новембра за њих је веома занимљив. Тада они преузимају улогу 
учитеља  и  веома  су  поносни.  Својом  маштом  и  креативношћу  учествују  у  изради 
новогодишњих честитки и бојењу јаја за ускрс. Раме уз раме са својим старијим другарима они 
формирају своје штандове и срећно сваки новчић стављају у касицу јер знају да ће тај новац 
отићи  хуманитарне  сврхе.  Храбро  су  прихватили  изазов  и  са  својим  учитељима  обилазили 
своје другове који уче у школи на терену у Доњој Сражави и Бабином Потоку.
Ученици трећег и четвртог разреда, у јуну, када је већ школи крај имају такмичење у лепом 
говору. Уживам и поносна сам на њих док их слушам.

Душица Мишовић 7/5 

Прве  суботе  јуна  месеца,  традиционално,  већ  дужи  низ  година  у  нашој  школи  се 
организује еколошка изложба  "Слободан Вековић Дацо", изложба цвећа и кућних љубимаца. 
Уз песму, игру, стихове о природи и значају чистог ваздуха за здравље свих нас, а ове године и 
уз  маскембал  ђака  четвртог  разреда,  уживали  смо.  Посебан  утисак  на  мене  оставили  су 
цветни  аранжмани  које  су  са  пуно  љубави  и  маште  радили  ученици  млађих  и  старијих 
разреда. Захвалнице за нјихов труд нису изостале, јер се наша директорка Љиљана Вековић 
труди да награди сваки наш рад.
                                                         

Василије Миленковић 7/5
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У протеклој години...



У протеклој години...
Новогодишња  грозница  куповине  за  тренутак  је  обузела  ученике  наше  школе.  Веома 

озбиљно је схваћен задатак продавца али и жеља да се пронађе најбоље израђена честитка. 
Честитке су стварали величанствени ученици у којима се крију прави уметници.

Новогодишњи  вашар  је  нешто  што  се  у  нашој  школи  спроводи  већ  дуги  низ  година. 
Чланови Ђачког парламента у сарадњи са Дечијим Савезом пуни маште, креативности, али и 
усхићења пред новогодишње празнике праве честитке и жељно ишчекују 28. децембар, када 
их продају. Родитељи, радници школе па и сами ђаци сваке године, с једнаким одушевљењем 
колико су деца креативна и маштовита, купују честитке по симболичним ценама. Сви ђаци се 
радују прикупљеном новцу јер знају да ће бити потрошен за уређење учионица. 

И ове године је наша школа унела у себе прави новогодишњи дух, а без сумње ће бити 
лепо и следеће године.

Хвала људима доброг срца ,Саши Миловановићу, Зорици Прентић и Миливоју Крстићу, 
који су нам улепшали дан казујући своју поезију. Ови људи су различте животне доби, а оно 
што их спаја је поезија коју пишу у Дому културе где организују књижевне вечери и дружења.

Сара Стојиљковић 6/4



И ове  године  је  ускрс донео радост и весеље. У школском дворишту су  се продавала 
ускршња јаја. Разне боје, нијансе и украси мамили су око сваког посматрача. Насмејана лица 
ученика  и  наставника  продала  су  на  стотине  јаја.  Ученици  су  били  свуда  по  школском 
дворишту  тако  да  је  ускршња  атмосфера  веселила  ученике.  Пролазници  као  и  родитељи 
ученика  куповали  су  јаја  своје  деце.  Одржана  је  и  ускршња  изложба  на  којој  је  изабрано 
најлепше  ускршње  јаје  и  постављено  је  за  чувара  куће  у  школи.  Њега  је  украсила  Петра 
Михајловић, ученица одељења 2/2.

Душица Мишовић 7/5 

У нашој школи, као и у школама широм Србије, 27.  јануара одржава се школска слава 
Свети  Сава.  Прославу  ове  светковине  започели  су  ученици  са  својим  учитељима  и 
наставницима  у  оквиру  одељења,  химном  Светом  Сави  и  сечењем  колача.  У  присуству 
запослених, ученика, родитеља и пријатеља наше школе и ове године одржана је приредба у 
част Светог Саве.

Школска слава одржана је и међу одраслима.Сечење славског колача организовно је у 
просторијама школе.Ове године Колачари су били чланови стручног већа физичке културе који 
су се потрудили да све буде организовано.

Милица Петровић 7/5
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У протеклој години...



Литерарно стваралаштво
Немања,  ове  школске  године  си  био  веома 

успешан.  Готово  на  свим  литерарним  конкурсима  твоји 
радови  су  пленили  чланове  жирија.  Нема  конкурса  на 
коме ниси освојио једну од прве три награде. Просто не 
могу  да  повежем  твоју  хиперактивност  у  школском 
дворишту са твојим стиховима који су препуни емоција и 
мисли које се нижу једна за другом.

Да ли си ти један дечак код куће,а други у школи? 
Одакле црпеш инспирацију за радове које пишеш на већ 
тадате теме?

 Ја једноставно волим да се дружим, стално сам 
у  покрету  и  увек  сам  спреман  за  акције  са  друговима. 
Фудбал,  бицикл  и фолклор  су  моје  преокупације  током 
данас.  Пишем  обично  у  вечерњим  сатима  када  се  у 
мени  и  око  мене  све  смири.  Тада  ми  мисли  саме 
надолазе, просто идеју из главе у једном даху пренесем 
на папир.

Који ти је рад најдражи?
 Врло ми је тешко да издвојим најдражи рад,јер 

сам у сваки унео део себе. Заувек ћу памтити тренутак када сам писао рад у коме сам описао 
свој доживљај и негодовање у тренутку када сам у болници угледао своју тек рођену сестру. 
Данас је не бих мењао ни за каквог брата, она је моја срећица и мезимица у породици. 

Учешћа на конкурсима и 
постигнути резултати
 Споменпарк ,,Крагујевачки октобар“, 
Крагујевац, друго место
 ,,Коло српских сестара“ – Куманово, треће 
место
 ,,Табла“, Ниш, прво место
 Културно образовни центар “Топлица“, 
Прокупље, прво место
  “Деца у Лужници“, Бабушница, трећа 
награда
 Марковдански сусрети деце и песника, 
Панонија, трећа награда
 Дани ћирилице, Баваниште, друго место
 РТВ Белами и ,,Табла“, Ниш, прво место
 Дечји културни центар,  Београд, прво 
место
 Дечји културни центар, Београд, друга 
награда

Немирни лептир у мом стомаку
Седнем тако у пиџами,
А јато звезда напољу се роји,     
Просто се својом светлошћу мами,
Она што у првом реду стоји.
Лепа је. Плава. Дуге кике има,
Очи јој сјаје најлепшим сјајем,
Узимам перо, узимам папир,
Да јој, бар, најлепше стихове шаљем.                
Песма се ниже  стих по стих.
Стих први сада не личи на мене 
Уместо витеза и храброг момка,
Ја сам кмекавац што за љубав вене.
У другом стиху срце ми игра,
Стало на црту,ту, изнад главе,
Ал шта да радим, шта да чиним
Када ме много муче те очи плаве?
Немирни лептир у мом стомаку
Мира ми не да и само шара
Четврти стих ниче лагано
И прелепу песму у низу ствара.
И тако песма моја,
Песма саткана од љубавних боја,
Од плавих очију, смеђе косе,
Од усана румених ко вишње зреле,
Нижу се моји стихови пуни росе
И стварају песму за заљубљене.                

Верујем да ћеш и ове школске године бити 
тако надахнут, да ћеш будно пратити конкурсе и 
даривати нам прелепе мисли и стихове!
            

Са Немањом уживала у разговору 
Наталија Ивановић



У шареном сну
Волим да спавам. Волим да се излежавам у кревету када немам обавеза.
Дремам ја тако, укуткао се, топло, кад само чујем, уз неизбежни тресак вратима:
„Нено! Неенооооо!“
„Јој, мала досада!“, помислих у себи и навукох ћебе још више на лице. Али безуспешно.
Мали незвани гост већ увелико скаче по мени и износи ми своје захтеве. Ух! Радо бих скочио 
да мали незвани гост атерира са мог кревета, али у моменту се разнежим и сетим се...
Јака тима. Снег. Лед. Лед оковао све својим светлуцавим бисерима. Зима прекрила сваки 
кутак својим белим плаштом, у свако двориште послала беле балерине.
Мама огромна. Једва хода. Треба ускоро да се породи. Чекамо бебу. Не знамо да ли је дечак 
или девојчица. Желим брата. Имам две сестре. Шта ће ми сестра? Оне су досадне и узимају 
моје ствари без питања.
Одлазимо на последњи преглед у Дом здравља да сазнамо да ли ћу добити брата или сестру. 
Обично смо увек пратили маму када иде на контроле. Свима је било смешно, али и 
симпатично што сво троје идемо са мамом, а ми смо тада били пресрећни.
Докторка гледа. Каже да је све у реду. Каже да је девојчица.
„Ух!“  ја разочаран
„И никако не може да буде дечак“  прозборих.
Она се насмеја: “Срце, ја нисам мађионичар“.
Мама се насмеја. Ја се намрштих. Можда је нећу волети. Нисам желео сестру. Шта ће ми 
сестра!
Свиће нови дан. Нови ледени дан. Будим се и устајем. У кући тихо. Празно. Нема ми маме. 
Отишла је. Отишла у болницу.
Чекамо новости. Не јављају ништа. Ништа се не догађа. Мама је добро, чујем, али нешто се 
дешава. Још нема бебе.
Други дан. Јутро. Нема новости. Бринем. Можда је зато што не желим сестру. Разочаран сам. 
Шта ће бити сада? Тужан сам! Где ми је мама?
Одједном кобну тишину прекидају кораци кроз кућу. Улази тата. Грли нас. Каже да смо добили 
сестру.
„Ух, сестру!“, помислих.
Каже да је много мала. Показује нам слику.
Не желим сестру. Драго ми је да је мама добро, али не желим сестру.
Одлазимо у болницу. Сво троје са татом. Улазимо у шок собу. Белина зидова убија. Мама 
бледа, бледа... осмехну се кад нас виде. Грлим је јако. Она ме љуби у потиљак. Стојимо поред 
кревета и ћутимо. Кораци прекидају тишину. У собу улази сестра и доноси замотуљак. Ставља 
га мами у наручје. Погурасмо се да је видимо. Мама је мало подиже. Малена ружичаста глава 
провирује из пелена. Мали носић. Румена усташца. Жмури. Косица, она три прамичка која 
вире из пелена, слепљена.
Додирнух ту малу, минијатурну руку. У моменту, сузе ми наврше на очи. Погледах сестре. Сузе 
им, у тишини, клизе низ образе. Тата вешто скрива поглед. Мама нас све грли и тихо плаче.
Чудо мало. Срце ми се разнежи. Заволех је у секунди највише на свету, а тако силно сам 
желео брата.
Данас, након четири године, могу да кажем да сам пресрећан што имам то мало „чудо“ поред 
себе, и никада више, од дана када сам је први пут угледао, нисам посумњао у љубав коју 
осећам према њој.
Да је та љубав обострана и снажна то свакога дана, итекако, осећам.

Немања Бабић 7/4
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Летние каникулы

Во время летних каникул я была на море¬,читала книги, гуляла и смотрела телевизор. 
В  июле месяце  я  отдыхала  на море  в  Греции.  Там  я  ездила  на  автомобиле  с  мамой, 

папой и братом. В Греции нам было очень интересно и красиво.Там было много иностранных 
туристов. На море я купалась, загорала и пливала. Вечером гуляла возле моря и по улицам 
этого  города.  Когда мы  вернулись  с  моря,  я  узнала  что  получила  награду.  Это  был  подарок 
моей школы за отличный успех на соревновании по сербскому языку. В месте Булярице нам 
тоже было очень красиво, потому что со мной было много учеников нашей школы.

Я очень довольна етим путешествием. Ето было в августе.
             После того мы пошли в школу. Но, лето кончилось и наступил новый учебный  год. Мы 
снова в школе!
                                  Ива Величковић 8/1

My generation problems

Lately  smartphones, social networks and lots of other things are the centre of “culture“. That 
can be good, but sometimes it is   “oh my God, do these kids have parents“? 

The first and the biggest problem is drug, especially cigarettes. Those are illness. Why teens 
smoke? Is  it because they think they will  look smarter or older? I really don’t understand. The only 
goal they achieve is their smell, better say stench.

The  second problem  is  having  your  own opinion. Many  teens  are  like  “If  I  say  something  I 
really  think, maybe the others won’t agree and they will make fun of me and I will be  the dumbest 
person  in  the world“...   Again, once upon a  time Miley Cyrus said:  “Don’t be afraid! Whatever you 
say, you will be right!“. Аnd I will add: Don’t be like others, be like you. You are the one and only, the 
unique person in all glory of existence.

Also,  teenagers don’t  respect  their parents and blame them for everything bad  in  their  lives. 
They are obssessed with unimportant people out of  their  family. And  that  is wrong. We must know 
parents are our best friends and they can solve any problem we have. 

Sometimes I want to go back in time and be part of some better and peaceful world.
Вук Булатовић 8/5

School days

School  days...  I’ll  probably  forget  those  two  days  after  it  ends.  There  were  many  funny 
moments through my school time but not as many as bad, boring and stupid ones.

In school we learn stuff we need for our life which is totally ok and understandable, but at the 
same time we learn some details that are so useless. Most of  the school  is a waste of  time. If you 
ask me some of  the subjects are not  important.  I can’t understand why  I need  them for my  future. 
And not only that those subjects are boring, some teachers are too. But, that is my experience. Most 
of them are nice really and they try very hard.

I would lie if I say there was no fun in school. When you have fantastic people around, there 
are jokes, fun time and lots of laugh. Our class often was in trouble because our “games“ were noisy. 
Our classroom was above principal’s office and that was the biggest problem. We used to throw rolls 
of papers at each other. We brought food inside secretly in many ways. It was funny and interesting. 
We ate so fast in fear teacher wil come in. 

Even  though  we  had  some  fun,  mostly  it  was  very  hard  and  everybody  wanted  to  go 
somewhere far away. We don’t hate it but I it wasn’t something we would come back to.

Милош  Средојевић

Кутак за стране језике



The most important thing in my life

There was this quote I heard some time ago: “Love? Love fades away. But things? Things are 
forever.“ And I realy love it because it is true,things last forever and they are more  important.

The most important thing in my life is , I could say 100%, a book. Now,which book, that’s a bit 
more difficult  to  tell.  It was  “Eragon“,  but now, when  I  know  the entire plot  of  “Wheel of  time“ and 
“Mistborn“, it is a bit harder for me to choose. All of these books and their sequels helped me a lot. 
Books give you material to think about. 

“Wheel of time“ has 14 books and I have read them all, so yeah, there are lots to think about. 
They help you  escape the cruel reality. “Eragon“ has dragons and huge cats that talk, so, for me, it’s 
heaven. Books make me happy, make me smile and laugh, but they can also make me really sad. In 
“Mistborn“ both the main characters die. I mean, they die to save the world, but still it is sad, because 
they were both my favourite characters, so I was in shock.

In “ Wheel of time“ one of the best characters in the history of the world dies. Her death also 
saves  the  world,  but  leaves  the  readers  in  complete  shock.  Like,she  just  died!  Out  of  nowhere! 
Highly unfair  if  I may say so. But who am I  to  judge?  I  litterally killed off  the main character  in my 
Serbian  written  paper,because  there  was  no  more  time  to  write.  So,  basically,  my  reaction  in  a 
moment of panic was: “Let’s  murder someone!“

Fantasy  novels  have  a 
huge  impact  on  my  life, 
obviously.  Now  I’m  talking 
about  my  endless  lovefor 
books, so it’s gonna be weird if 
I  don’t  mention  “Harry  Potter“. 
It can also make me very sad, 
because  J.K  Rowling  has  no 
mercy when  it  comes  to  killing 
characters.  I’m  just  grateful 
she  doesn’t  like    George  R.R. 
Martin. 

Everyone dies in “The game of thrones“ and I have only read the firs book! I can only imagine 
what  happens  as  the  story  continues. So,  I  do  not  have  a  favourite  book,  but  the most  important 
thing in my life is  100% a book.

Кристина Ристић 8/3

Comment je passerais mes vacances d'été

Pour mes vacances d'été,  j'aimerais aller en Italie et en France. Je voudrais visiter  les villes 
italiennes comme Milan, Rome, Naples, Venise et Vérone. D'abord, j'irais en avion de Niš à Rome. A 
Rome, je me promènerais à travers ses rues et je visiterais toutes ses beautés. Je continuerais mon 
voyage vers Milan, la ville de la mode et du football. Puis, je visiterais Naples et les ruines au pied 
du volcan Vésuve. Je verrais aussi Vérone, la ville de l'amour Roméo et Juliette. Je ferais un tour sur 
la  gondole  à  travers  les  rues  de  Venise.  Je  me  baignerais  à  l'ouest  dans  la  mer Adriatique.  Je 
mangerais des spaghettis et de la pizza. Aussi, je voudrais aller à Paris, une des plus belles villes du 
monde.  Je  mangerais  des  croissants  français  au  sommet  de  la  Tour  Eiffel.  J'écouterais  de  la 
musique française en naviguant la Seine en bateaux mouches. Ça serait un congé de rêve.

Маша Томић 8/3
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Кутак за стране језике



Слика  говори  више  од  речи

Питала сам Милицу Бабић да ли више воли 
да  слика  или  да  пише.  Ове  две  уметности 
међусобно  су  повезане.  За  обе  је  потребан  пре 
свега  таленат  ,али  и  упорност  у  раду  и  стварању. 
Милица  каже  да  јој  је  мама  улила  љубав  према 
читању  и  писању,  а  да  је  сама,  као  врло  мала 
испољила  таленат  за  сликање.  Просто  не  знам  у 
чему си била боља школске 2017/18.  године,  како 
то успеваш?

Уживам у сликању, то ме опушта, усрећује и 
чини  задовољном. Подједнако волим и да вајам и 
да  сликам.  Волим  и  портете  и  природу,  шта  ћу 
радити,  зависи  од  тренутног  расположења. 
Једноставно,  најсрећнија  сам  са  празним платном 
испред себе, четкицом и палетом боја. Сликам све, а пишем само на оне треме за које имам 
инспирацију оног тренутка када их прочитам.

Милица истиче да ће се кроз даљи живот свакако бавити сликањем јер је сликање њена 
прва права љубав. У  тренутку  када сам разговарала са њом,  скромно ми  је рекла да  је већ 
положила  пријемни  испит  за  упис  у  Уметничку  школу.  Каже  да  дугује  посебну  захвалност 
наставнику  Бранку  Вукајловићу  који  је  стално  подстицао  да  слика  и  учествује  на  бројним 
ликовним конкурсима. Верујем да ће Милица бити наш будући велики сликар!

Миличина постигнућа у ликовном и литерарном стваралаштву:
• Панонски дечји град, Марковдански сусрети деце и песника, друга награда
• Књижевни сусрети "Гордана Брајовић", трећа награда за прозу у категорији од 5. до 8. 

разреда основне школе
• Picasso art contest, Golden artist (2. mesto)
• Народна библиотека "Његош", Књажевац, друга награда за поезију на 26. светосавском 

књижевном конкурсу Андрићу у част  "Ситнице ми боје живот"
• KOЦ Прокупље, Захвалница за учешће на ликовној радионици "Планета Земља"
• KOЦ Прокупље, Захвалница за учешће на ликовној радионици "Панорама Прокупља" 

Као најдражу, где је постигла врхунац 
свог  досадашњег  стваралаштва,  Милица 
истиче  Другу  награду  на  Светосавском 
књижевном конкурсу за ученике основних и 
средњих школа Србије, Српске и расејања 
2017/18. године.
                                                                           
 

У разговору са Милицом
уживала је Анђела Милановић 7/5

Млади ствараоци



Такмичење у беседништву је заживело у нашој школи некако спонтано. За саме 
учитељице ово је био велики изазов. Саме су донеле одлуку да се опробају са својим 
ученицима и увеле овај вид такмичења у ниже разреде. Одушевљење је обострано.

1. јуна 2018. године, одржано је треће по реду такмичење у беседништву. Од 38 
учесника, жири који су чинили професори српског језика из других школа у граду, Саша 
Јововић и Јелена Савић, као и професор енглеског језика Наташа Виријевић, тешка срца је 
издвојио три ученика. Кажу да су сви најбољи !
1. место: Милица НИколић 4/3
2. место: Ива Сретеновић 2/5
3. место: Александар Вучићевић 1/3 и Анђелија Денић 3/1
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Издвајамо

Поред ученика који постижу посебне резултате на такмичењима, у школи постоје и они
који нису у могућности да савладају градиво предвиђено наставним планом и програмом. Ови 
ученици раде по посебном, индивидуалном програму.
По ИОПу  1  ради  укупно  50  ученика  (27  у млађим  и  23  у  старијим  разредима). По ИОПу  2 
ради укупно 17 ученика. Занимљиво је и нама као наставницима и веома драго да, иако раде 
по специјалном програму у школи, ови ученици имају интересовања за неке друге активнсти 
где постижу изузетне резултате.
Марко Демировић IV1 редовно осваја медаље на такмичењима у гимнастици
Милош Демировћ VI5 освајао је злато и сребро на такмичењима у гимнастици
Вељко Пауновић VIII1 последње три школске године је учесник републичког
такмичења у шаху.

Они  сами  негују  свој  таленат  и  оно  у  чему  су  пронашли  смисао  свог  живота,  а 
наставници и педагошка служба школе се труде да савладају неопходно градиво и оспособе 
их да га примењују кроз живот.



Тасманијски тигар

Тасманијски  тигар  је  некада живео  на 
острву Тасманији, јужно од Аустралије.

Нажалост,  последњи  тасманијски 
тигар умро је 1936. у зоолошком врту. Барем 
је то оно у шта верујемо ! На стотине људи је 
од тада пријавило да  је видело овог тигра у 
природи. Међу њима су у  један истраживач, 
који  је  пријавио  да  је  видео  тасманијског 
тигра  1982.  године,  као  и  један  радник 
националног  парка  Тасманије,  са  пријавом 
из  1995.  године.  Ипак,  и  даље  нема  доказа 
да је ова животиња још увек жива.

ЈЕТИ (човеколики мајмун са смеђим крзном)

Давне  1832.  године  један  планинар  је 
пријавио да  је видео великог мајмуна са дугим 
смеђим  крзном,  који  хода  на  две  ноге  као 
човек.    Животиња,  који  су  прозвали  „сташни 
снежни  човек“  виђена  је  на  Хималајима,  у 
Непалу.  Од  тада  су  многи  планинари 
изјављивали  да  су  видели  ову  животињу,  којој 
су  дали  име  Јети.  И  отисци  стопала  и  длаке 
непознате  животиње  пронађени  су  у 
планинама.  Неки  стручњаци  сматрају  да  су 
аутентични,  али  одлучујући  доказ    у  виду 
скелета, на пример  још увек недостаје.
                                                                            

АМСТЕРДАМ  главни град Холандије

Амстердам је главни град Холандије. Основан је у 12. веку као мало рибарско место на 
реци  Амстел.  Овај  град  броји  негде  око  975  хиљада  становника  и  значајно  је  трговинско  и 
културно седиште Холандије. У граду се налази више музеја попут Земаљског (Рајкс) музеја, 
музеја Ван Гога и Рембрантовог музеја. Амстердам карактришу многи  кружни  канали  који  су 
заједно дуги преко 100 километара.

Трг Дам је трг који се налази у центру Амстердама у Холандији. Реч “дам” на холандском 
језику  значи  брана  и  заправо  представља  место  где  су  холандски  рибари  пре  пар  стотина 
година саградили своје куће, како би се заштитили од немирних вода реке. Након тога, град се 
почео проширивати полазећи од овог места.

У  Амстердаму  се  налази  међународно  познати  фудбалски  клуб  Ајакс,  рекордер 
Холандије по броју освојених наслова шампиона. Амстердам је био место одржавања летњих 
олимпијских игара 1928.  године.,  а олимпијски  стадион се и даље користи  за нека атлетска   
такмичења. У граду одређену дужу традицију има и Амерички фудбал. Током 1990тих и 2000
тих екипа Амстердам Адмиралс спадала је међу најпознатије европске екипу у овом спорту.

припремили: Василије Миленковић и Филип Пауновић 7/5

Да ли сте знали ?
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Загонетке и мозгалице

*1  Џон је заробљен у соби. У соби се налазе 
сто,  столица,  2  врата  и  рупа  у  плафону 
пречника 15 центиметара. Иза првих врата се 
налази  гладан  лав  који  није  јео  неколико 
дана.  Иза  других  врата  се  налази  стаклени 
тунел  који  увеличава  сунчеве  зраке  и  ствара 
толику топлоту да би и само отварање врата 
убило Џона. Како да побегне?
*2   Два оца и два сина пошли су у риболов. 
Сваки од њих  је уловио по  једну рибу. Зашто 
су онда кући донели само 3 рибе?
*3  Облак је моја мајка, а ветар мој отац. Мој 
син је поток, а ћерка плод земље. Шта сам ја?
*4    На  крају  једносмерне  улице  стајао  је 
полицајац  и  наплаћивао  је  казну  свим 
возачима  који  су  возили  у  недозвољеном 
смеру.  Када  је  наишао  таксиста  из 
недозвољеног  смера,  полицајац  га  је 
поздравио и није му наплатио казну. Зашто?
*5    Отац  и  син  доживе  саобраћајну  незгоду. 
Оца  сместе  на  одељење,а  сина  одведу  у 
операциону  салу  из  које  изађе  хирург  и 
узвикне: "Ја не могу да оперишем свог сина!“. 
У чему је фора ?
*6    Маркова  мама  има  четири  сина:  Исток, 
Запад и Север. Како се зове четврти син?
*7    Два  ловца  су  отишла  у  шуму  да  лове 
фазане. На  једној  грани су видели  једну сиву 
препелицу,  три  црне  жуне,  једног  шареног 
фазана  и  две  вране.  Ловци  су  истовремено 
запуцали  и  обојица  су  погодили  птицу  исте 
боје. Колико је црних птица остало на грани?

*1  Ледени чај:  Две девојке су селе на вечеру 
и  обе  наручиле  ледени  чај.  Једна  је  била 
толико  жедна  да  је  попила  пет  чаша  док  је 
друга  тек  завршавала  прву.  Девојка  која  је 
споро  пила  је  умрла  на  месту,  док  је  друга 
преживела.  Полиција  је  открла  да  је  у 
леденом чају  нађен отров. Како  је могуће да 
је девојка која је попила 5 чаша преживела, а 
ова друга умрла ?
*2  Која врата изабрати? Убица сте и осудили 
су вас на смрт. Једини начин да се избавите је 
да  уђете  у  једну  од  понуђених  соба.  У  једној 
од  њих  бесни  пожар,  у  другој  вас  чекају 
наоружане  убице,  а  у  трећој  соби  налази  се 
лав  који  није  јео  годинама.  Коју  собу  ће  те 
изабрати?
*3    Убиство:  Супруг  је  убио  жену  у  својим 
колима  и  побегао.  Када  је  полиција  дошла 
позвала  га  је  и  рекла да му  је жена  убијена. 
Он  је  одмах  спустио  слушалицу  и  дошао  на 
место злочина. Полиција  је схватила да је он 
убица и ухапсила га. Како су сазнали да је он 
убица ?
*4  Лопов: На једном крстарењу почеле су да 
нестају ствари са брода. Срећом, на броду је 
био детектив ког је капетан унајмио да окрије 
ко  је  лопов.  Детектив  је  једног  дана  седео  у 
својој соби и размишљао о томе ко би могао 
да  буде  лопов.  Одједном  је  неко  покуцао  на 
врата  и  угледавши  детектива  рекао:  “О 
извините,  ја сам мислио да је ово моја соба“, 
и затим је изашао. Детектив је одмах схватио 
да је он лопов. Како?

решења:
1)  Сачека да падне мрак (то би видео кроз 
рупу на плафону) и затим би прошао кроз 
тунел.  2) На пецање су ишли:Деда,отац и 
син.  3) Киша  4) Таксиста је ишао пешке.
5) Хирург је била мајка  6) Зове се Марко
7) Ниједна,када су ловци пуцали птице су се 
разбежале.

решења:
1) Ова која је умрла је сипала лед,а у њему је 
био отров. 2) Треба ући на трећа врата, јер, 
ако лав није јео годинама, сигурно је већ 
мртав. 3) Зато што полиција није рекла том 
човеку где је место злочина. 4) Нико не би 
куцао на сопствена врата.

Да ли мислите да сте довољно паметни да решите пар загонетки и 
мозгалица? Такође будите детектив и решите пар злочина...



Светско  првенство  2018.  је  21.  светско   
фудбалско првенство по реду. Одржано је у 
Русији од 14.  јуна до 15.  јула 2018. године. 
На  светском  првенству  су  учествовале  32 
репрезентације из 5 конфедерација. Ово  је 
прво светско првенство одржано у источној 
Европи.  На  крову  света  по  други  пут  се 
нашла  репрезентација  Француске  која  је  у 
финалу  резултатом  4:1  савладала 
Хрватску,  најуспешнију  балканску  земљу  у 
историји  фудбала.  На  трећем  месту  се 
нашла  Белгија  која  је  у  утакмици  против 
Енглеске славила резултатом 2:0.

ОЧЕКИВАЊА И РЕАЛНОСТ
#1    Италија    Невероватно    је  то  да  се 
четвороструки првак света није ни квалификовао 
за светско првенство после чак 60 година !
#2    Немачка    Можда  и  највећи  фаворит  за 
светског  првака  није  прошао  ни  групну  фазу  ! 
Немци су у послењем групном колу изгубили од  
Јужне Кореје !
                                                                         
СРБИЈА  Репрезентација Србије  је урадила оно 
што  се  од  ње  и  очекивало.  Победила  је 
Костарику,  али  су  Бразил  и  Швајцарска  били 

прејаки  за нашу репрезентацију. Са  задовољавајућа 3 бода Србија  је  завршила првенство  у 
групној фази имавши исти резултат као Немачка !

НАГРАДЕ:
златна лопта: Лука Модрић (Хрватска)

најбољи млади играч: Килијан Мбапе(Фран.)
златна копачка: Хари Кејн (Енг.,6 голова )

златна рукавица: Тибо Куртоа (Белгија)
награда за фер плеј: Шпанија

припремио Филип Пауновић 7/5
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