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Синови наши, кажите свима, 
на коси овој спомен трајан 

стоји. 
Слави и пламти, 
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далеко су сада, 

подно брда стоји 
школа наших снова. 

О слободи уче поколења нова, 
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Верица Раденковић  
директор  Основне школе  
,,Бубањски хероји“  

Испод легендарног Бубња, септембра 1972.године, никла је Основна школа ,,Бубањски хероји“, 
изграђена средствима самодоприноса грађана Ниша. Вредне руке ученика, њихових родитеља и 
радника школе, створиле су један од најлепших паркова у граду, а школа је изменила изглед 
радничког насеља Ледена стена и постала њен понос. 
Знањем и васпитањем обогатила је 45 генерација које је са много љубави и пажње послала у 
даљи живот. Ученици ове школе постали су вредни радници, врхунски лекари, просветни 
радници, успешни економисти, правници, инжењери, талентовани глумци, писци или спортисти. 
Формирали су своје породице, савесно обављају своје родитељске дужности и свако, на свој 
начин, доприноси средини у којој живи. Традиција се наставља: некадашњи ученици данас су 
родитељи садашњих ученика. 
Од свог постанка па до данас, школа је увек имала стручни наставни кадар. Годинама су се 
наставници и управа школе трудили да очувају поштовање и сарадњу са многим школама и 
институцијама. Захваљујући њима школа се у првим деценијама свог постојања збратимила са 
школама широм тадашње СФРЈ. Размена искустава, сарадња и дружење у то време остварена је 
са Основном школом ,,Силвије Крањчевић“ из Загреба, Основном школом ,,Ослободиоци 
Београда“ из Београда, Основном школом ,,Светозар Марковић“ из Лесковца, као и са многим 
тадашњим удружењима и учитељским друштвима. 

Последње деценије у школи донеле су и новине у таквим разменама искустава. Оно што је обележило рад школе последњих петнаест 
година је учешће у различитим образовним пројектима који су управо имали за циљ сарадњу са школама у Србији, али и ван ње. Од 
2006. године до данас школа је реализовала следеће пројекте: 
Пројекат смањења степена насиља у школама – ’’Школа без насиља’’; 
Пројекат унапређења квалитета образовних услуга - ’’ДИЛС ’’; 
Пројекат дописног пријатељства са школом из Јапана; 
Пројекат професионалне оријентације ученика; 
Пројекти везани за образовну инклузију; 
Пројекат развоја људских ресурса у образовању ( ’’Развионица’’); 
Пројекат ’’SHARE’’; 
Пројекат везан за развој спорта у школама; 
Пројекти међународне просветне сарадње са школама из Русије. 
Рад у оваквим пројектима обогатио је квалитет наставе и учења што се и 
издваја као кључни квалитет наше школе. Тај квалитет промовишемо на више 
начина:  
- кроз сарадњу са предшколским групама која има за циљ упознавање будућих ученика и њихових родитеља о начину рада у школи;  
- организовањем угледних, огледних и амбијенталних часова који показују висок ниво припремљености и способности наставника, 
али и моделе наставе која садржи употребу нових наставних средстава и иновативних метода рада;  
- подстицањем талентованих ученика који показују посебна интересовања за поједине предмете или области; 
- додатном подршком ученицима и њиховим породицама; 
- непрестаним улагањем у осавремењивање наставе, поштовање међуљудских односа, заједничкој сарадњи; 
-обезбеђивањем безбедне и подстицајне средине за свако дете. 

Основна школа ,,Бубањски хероји“ постала је лидер у непосредном окружењу. Углед 
школе је велики, а то потврђују и похвале које добијамо од релевантних установа за 
образовање и васпитање. Наша школа је проглашена једном од десет најбољих 
школа у Републици Србији, а по оценама Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања. Од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у октобру 2016.године, добили смо плакету као пример успешне школе у 
којој се примењују самостално 
развијене добре праксе и 
модели образовања и која 
континуирано настоји да 
унапреди свој рад активним 

приступом савладавања изазова.  
Наша школа је школа у којој свако дете има једнаке шансе за успех, у којој се 
учи хуманости и толеранцији, и која развија све облике сарадње са 
родитељима, локалном заједницом и свима онима који имају за циљ боље 
окружење, добро учење и неговање правих вредности код наше деце.  
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OШ „Бубањски хероји“ 
 

Основна школа ,,Бубањски 
хероји” налази се у Нишу и 
припада градској општини 
Палилула.  
Школа је основана 1972. године.  
Изграђена је испод легендарног 
брда Бубањ, у насељу Ледена 
стена. 

Име је добила по херојима који 
су стрељани на Бубању за време 
Другог светског рата.  
.Од њеног оснивања, део школе 
је и издвојено одељење у 
насељу Милка Протић. У почетку 
је школа у том насељу имала 
четири разреда, а касније су 
отворена одељења и за више 
разреде. Прва учитељица била је 
Милка Протић, учесница у 
Другом светском рату, по којој је 
насеље и добило назив. 
Наставу данас похађа око 729 
ученика.  
По оценама Завода за 
вредновање квалитета 
образовања и васпитања, наша 
школа је једна од десет 
најбољих школа у Републици 
Србији. 
Страни језици које је могуће 
учити су немачки,француски и 

енглески језик.Организован је и 
продужени боравак за ученике 
од првог до трећег разреда. 
Школа има организовани хор 
који организује наставница 
музичког Весна Марковић, у 
којем могу певати ученици од 
првог до осмог разреда. 
Дан школе се прославља 9. маја, 
а поводом овог дана, ученици 
наше школе, уз помоћ 
наставника, сваке године 
спремају занимљив програм. 
Ове године за дан школе смо 
спремили и нови број школског 
часописа. 
Први број  часописа „ЛС ЛИСТ“ 
штампан је 2002. године, а 
уређивале су га наставнице 
српског језика Наташа Миоковић 
и  Елизабета Каралић. 
Неко време лист није био 
штампан, али смо ове године 
одлучили да га обновимо. 
Трудили смо се да сачувамо 
традицију овог листа, али и да 
уведемо неке новине.  
Уз помоћ наставница српског 
језика и библиотекарке наше 
школе припремили смо 
занимљиве текстове у нади да ће 
се садржај нашег часописа 
свидети како ученицима тако и 
наставницима. 
С поштовањем, 
Ученици ОШ ,, Бубањски хероји” 
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У oквиру зajeдничкoг истрaживaчкoг прojeктa 
Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Tимa зa сoциjaлнo 
укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa, Институтa зa психoлoгиjу Филoзoфскoг 
фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и УНИЦEФ-a, 3П – Примeти, Прoмoвиши, 
Прoшири идeнтификoвaнo je 10 oснoвних шкoлa кoje су пoкaзaлe висoк 
квaлитeт и прaвeднoст oбрaзoвaњa, нa oснoву пoстигнућa учeникa, рeзултaтa 
зaвршнoг испитa и спољашњег вредновања квалитета рада. 
 
ОШ „Бубањски хероји"  једна је од ових идентификованих добрих школа. 
Добре праксе школе описане су у студији случаја са идејом да се прошире и 
на друге школе, односно да оно што чини квалитет рада у  ОШ ,,Бубањски 
хероји" буде доступно и применљиво и у другим школама, посебно у оним у 
којима је на основну резултата спољашњег вредновања утврђен низак 
квалитет. 
 
Због тога су Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,  
УНИЦEФ и Центар за образовне политике (ЦОП), Mинистaрствo прoсвeтe, 
нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe 
сирoмaштвa започели реализацију Пројекта ''Унaпрeђивaњe квaлитeтa 
oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти 
систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa 
измeђу шкoлa''  (SHARE). 

 
Пошто је Пројектом  предвиђено да се повежу 
школе са добром праксом и школе у којима 
постоји значајан простор за унапређивање 
рада. У оквиру овог пројекта школе ће се 
повезивати кроз механизам хоризонталног 
учења и заједно радити на унапређивању 
квалитета рада, најпре у области наставе и 
учења. Овај процес биће  вођен  и  подржан од  
стране посебно изабраних и обучених  ментора, 
а  ОШ ,,Бубањски хероји" имаће менторску 

улогу у односу на школе у којима је потребно значајно унапређивање 
квалитета рада. 
 
За  учешће у овом Пројекту путем јавног позива изабрано је 10 школа које на 
основу резултата спољашњег вредновања нису оствариле потребан квалитет 
рада. Ове школе ће се повезати са  ОШ "Бубањски хероји"  и осталим школама 
у којима постоје добре праксе и кроз заједничке активности, односно 
заједничко учење биће унапређен рад како у школама са ниским, тако и у 
онима са високим квалитетом рада. 
 

Тијана Ранђеловић, библиотекар 
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Најновија књига о Харију Потеру – Хари 
Потер и уклето дете Осма прича. 
Деветнаест  година касније… 
 
Нови роман „Хари Потер и уклето дете“  
није класична нарација, већ драма,  
сценарио за представу о младом чаробњаку  
која се премијерно изводи у Лондону 30. 
јула.  
Радња се одвија тамо где је стала последња 
књига; 19 година после велике битке.  
Хари ради у Министарству магије, има троје 
деце и бори се са својом прошлошћу. 
Роулингова је одлучила да објави књигу због 
свих који неће бити у прилици да погледају 
представу у Лондону која је распродата до 
маја 2017. године и биће најава екранизације 
књиге „Фантастичне звери и где их наћи“,  
који ће публика гледати на биоскопском 
платну од новембра, а прати и отварање 
тематског парка Харија Потера  
у Универзаловом студију у Лос Анђелесу. 
Нова књига је заснована на оригиналној 
причи Џ.К.Роулинг, Џона Тифанија и Џека 
Торна.  
Од срца препоручујем свим љубитељима 
фантастике и магије.  

Једва чекам да нам дође у биоскопе ова 
незаборавна авантура! 
Уосталом, зашто је не бисте прочитали сами.  

За све фанове Харија Потера и његових 
авантура посетите моју facebook страницу: 
 
https://web.facebook.com/Svi-mi-koji-volimo-
Harry-Pottera-160578180816325/  
 

 Филип Манчев VII/2 

ПРОЧИТАЈТЕ! 

Жил Верн - ,,Пут у средиште земље" 

Радјард Киплинг  - ,, Књига о џунгли “ 

Џоана Роулинг - ,, Хари Потер " 

Жил Верн- ,,Двадесет хиљада миља под морем  
 
Александар Дима Отац - ,,ГроФ Монте Кристо " 

Урош Петровић - ,, Загонетне приче"  

Бранислав Нушић - ,,Аутобиографија " 

Алекса Пушкић V/3 
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ШКОЛСКЕ 
УНИФОРМЕ 

Школске униформе постају обавезне у 
школама. Велики део ђака основних школа 
говори „НЕ“ за униформе, али има и оних 
који их жељно ишчекују. 
У униформама би сви изгледали исто, и не 
би било одвајања на оне који имају и оне 
који немају. То је једна од предности 
униформи.  
Униформе би требало да се уведу одмах на почетку следеће школске 
године. 
Неке породице немају новца да својој деци приуште нову одећу и 
обућу, па деца у школу долазе у исцепаним патикама и носе стару 
одећу наслеђену од старије браће и сестара. Оваквим породицама би 
униформе одговарале, јер им деца више неће у школу ићи у старој 
одећи већ у униформи какву имају и деца из богатијих породица. 
Колико год се ђаци противили униформама оне ће једног дана постати 
наша свакодневница и свима ће се свидети. 
                                                                                     Лазар Милетић VII/3 

Школски   Ормарићи 
Свакодневно деца у школу долазе са пуним ранцима.Не само ја , него и други ученици, 
мислимо да школа треба да  добије ормариће. Зашто тако? Зато што  ђаци не би сваког 
дана носили ранчеве пуне књига. Када дођу у школу, ученици би прво оставили ранце у 
ормариће , и узели књиге и свеске које су им потребне за час , тако не би  шетали са 
тешким ранцима по учионицама.Дешава се да ученици изгубе своје ствари и не могу да 
их нађу.  Када бисмо имали ормариће не бисмо губили своје ствари ,већ бисмо их  
ставили у своје ормариће. Сваки ученик би требало да има свој кључ од ормарића , како 
ствари не би биле украдене.  

Волео бих да ормарићи буду шарени, и да имају налепнице са нашим именима. 

Станоје Китановић VII/3 
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У нашој школи је ове године било организовано много 
активности у којима су ученици учествовали. Обележили 
смо Светски дан воде;читали смо поезију у знак 
обележавања Светског дана поезије;сетили смо се 
величанственог Мике Антића и обележили дан његовог 
рођења; организовали смо ускршњу продају јаја... 
Поред тога ,имали смо прилике да упознамо јединог живог  
логораша Владу  Јовановића и слушамо његово потресно 
предавање. 
Информисали смо се о безбедности на интернету, 
вршњачком насиљу, итд.  
До краја школске године ће бити организовано још 
занимљивих активности. 
На facebook страници наше школе  
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/?fref=ts 
можете се редовно информисати о активностима које су 
биле организоване у школи, али и о онима које тек следе. 

Дешавања у издвојеном одељењу 
припремила – Јасмина Николић, проф.разредне наставе 
Дана, 28.3.2017., у издвојеном одељењу ОШ "Бубањски хероји" у насељу "Милка 
Протић", одржана је приредба за децу која ће 
наредне године кренути у нашу школу. Циљ ове 
приредбе је упознавање будућих ученика са 
школом, учитељицама и новим другарима. 
Приредбу "Чистоћа је од злата јабука" посвећену 
екологији, припремили су ученици млађих разреда. 
Посебан утисак на гледаоце оставили су 
костими направљени од рециклираних материјала. Ученици четвртог разреда 
под руководством наставнице енглеског припремили су скеч 
 "The mice wedding "- (Мишја женидба) и извели је на енглеском језику.  
 
Дана, 12.4.2017., у издвојеном одељењу ОШ"Бубањски хероји" у насељу "Милка Протић", одржана је ускршња 
продаја јаја. Ученици млађих разреда су на часу ликовне културе осликали јаја разним техникама и изложили их у 
школском дворишту. Гости ове манифестације су били ђачки родитељи, који су куповали офарбана јаја. У дворишту 
је владала веома весела атмосфера. Шаренило боја, смех и радост су додатно учинили овај догађај лепим. Ученици 
су веома заинтересовани за овакав вид продаје, јер сакупљени новац могу да искористе за куповину неопходних 
ствари, плаћање улазница за музеј или неке друге потребе. 
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Моја школа «Бубањски хероји» 
 
У мојој школи «Бубањски хероји» 
нико се не гоји. 
Учитељица Добрила нас лепо активира, 
док се играмо нико нас не дира. 
 
На мојој школи велика су врата, 
кроз њих улази много наставника и ђака. 
У нашој школи стално се учи 
свако дете мора све да научи.. 
 
На великом одмору се дружим са Данилом, 
са поносом и стилом. 
Купујемо укусне ужине 
И правимо дружине. 

Немања Николић II/1 
 

Од моје куће 
на пута пола 
налази се моја школа. 
 
То је зграда велика 
и лепог је облика 
у њој има ђака првака 
па све до осмака. 
 
Из дана у дан 
све се више ђака роји 
у мојој школи «Бубањски 
хероји». 
 
У школи мојој  
лепо пролази време 
сви уче и раде 
и јављају се без треме. 
 
Школа је ђачка мајка 
све у њој је као бајка 
и учитељица наша Добрила 
је као добра вила. 
 
Мојој школи данас је рођендан 
ја јој желим да још дуго траје  
и многе радости ђацима даје. 

Нина Ђукановић II/1 
 

Моја школа к’о сунце је лепа, 
лепша је и од најлепшег цвета. 
Друга кућа свима нам је сада, 
да постане човек ,сваки ђак се нада. 
Многа знања она нама нуди 
и понека љубав у њој се пробуди. 
Другарство и срећа у школи нас прате 
кад порасту ,радо јој се деца врате. 
Бубањски хероји то смо ми 
на тебе су поносни ђаци сви. 
Школо моја, поносна сам на успехе 
твоје, 
кад порастем бићеш ти на моје!!! 
Алексанра Томовић II/1 

Од куће до школе, 
ја покупим другаре своје. 
 
Школо моја мила,  
волимо те до небеских крила. 
 
Школа је добра, 
за сваког ђака, 
с нашом учитељицом 
свака тема је лака. 
 
Ми смо нашој учитељици  
захвални до неба, 
јер нас она учи 
шта нам у животу треба. 
 
Од школе до куће 
ту има шале 
нас дечице мале 
 

Лазар Арсић II/1 

Школица је моја мила 
лепа као добра вила. 
 
Задатке нам она поставља 
а никад нас саме не оставља. 
 
Од десет у Србији најбоља  је она 
и за то је заслужила пуно диплома. 
 
Распуст је увек дуг, 
а зато је прави друг. 
 
Школа је лепа, школа је мила 
за време распуста ђаци као птице 
добију крила. 
Ања Станковић II/1 

 
 
Мени је школ веома драга. 
Једва чекам да пређем преко њеног прага. 
Дарује нам знање, срећу и радост, 
лепшу и срећнију чини нам младост. 
 
У школи се љубав и другарство рађа, 
основна врлина је стрпљивост, не свађа. 
Делимо ужину, брижно радимо сви, 
лепо нам је, зато школу волимо ми. 
 
Наша школа, наша је друга мајка 
Много је волимо! Верујте, није бајка. 
Питајте неког мог друга шта највише воли. 
Рећи ће вам: «Школу «Бубањски хероји»! 

Матија Јовановић II/1 

Моја је школа најлепша и најбоља, 
као приповетка «Седам прутова». 
 
Она има разне боје, 
као да носи шналице моје. 
 
Моја школа је тако лепа, 
као да има тридесет цвета. 
 
Два плус два, 
то свако дете зна. 
 
Паметнице смо другари и ја, 
учитељица нас је научила. 
 
Школско двориште је дивно, 
на њему се фудбал игра фино. 
 
Да нема моје школе, 
не бисмо имали жеље нове. 

Маша Крстић II/1 

Има једна школа фина, 
пуно прозора и врата она има. 

 
Чврсто школа на Леденој стени стоји, 

а зове се «Бубањски хероји». 
 

Неуморна је школа као и њени ђаци, 
пуно знања и петица их краси! 

 
Од јутра до мрака дочекује и испраћа сву 

децу, 
јер су на најлепши украс на свету! 

 
У школи се склапају пријатељства јака 

и тако нам прође  
још једна школска година лака! 

Наталија Николић II/1 
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Аплауз за књигу 
 

Аплауз за себе 
једна књига моли, 

да је свако дете прочита, 
да је свако дете заволи! 

 
Није ништа пуно 

што та књига тражи, 
она само неће 

да заврши у гаражи. 
 

Почетак је битан, 
после нема фрке, 

ићи ће већ она 
од руке до руке. 

 
Аплауз за себе 

једна књига моли, 
да је свако дете прочита, 
да је свако дете заволи! 

 
Андријана Манасијевић  IV/3 

ПЕСМА AНДРИЈАНЕ 
МАНАСИЈЕВИЋ ЈЕ ДОБИЛА ПОХВАЛУ НА 
КОНКУРСУ ,,АПЛАУЗ ЗА КЊИГУ“ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ ,,СТЕВАН СРЕМАЦ“ 

Школа 
 
Моја школа кућа друга 
у клупама друг до друга. 
Не скидамо осмех с лица 
ми смо као породица. 
 

Сви гледамо у њу једну, 
јако драгу, нама вредну. 
Њена прича као бајка, 
учитељица наша, друга мајка. 
 

Буде некад свађа нека, 
ал и онда она ту је. 
Као мајка нас утеши  
и  са нама проблем реши. 
 

Другарица поред мене, 
као сестра она ми је. 
Са њом делим своје тајне 
и она их вешто крије. 
 

Знање стичем сваког дана 
једног дана човек бићу 
Школу као породицу 
у  свом срцу ја носићу.   
               Ива Миленковић IV/2 

Пријатељство – пут до среће 
 
 

Пријатељ је онај прави 
који је добре нарави. 

Он је име твога здравља, 
кад си болестан – он те 

опоравља. 
 

Свако је рођен 
да буде срећом вођен. 

Хвала им за срећу што сузе 
брише, 

јер такав се пријатељ не 
налази више! 

 
За сваку твоју бол пронаћи ће 

лек, 
онај прави пријатељ, ту биће 

заувек! 
Живот нису само снови пуни 

жеља, 
већ сазнање да до смрти 
имаш правог пријатеља. 

 
Пријатељство пружај свима, 
а највише својим вољенима! 

Што је пријатељство веће 
имаћеш и више среће! 

                       Лана Шемић IV/3  

Другарство 
 

Другарство је лепа реч, 
то је као цео свет, 

другарство је као књига, 
у другарству нема брига. 
Кад се другарство створи 

сви знају тад се воли. 
Другаре је лепо имати, 

али их морамо и чувати. 
Ако другарство имаш,чувај га 

јер може да ти затреба!         
 

Наталија Богосављевић I/3 

Неправда 
 
Неписано правило... 
стално ме је гњавило! 
Волим лопту, дрес и траву, 
волим фудбал и забаву. 
Аа... Дечаци нам то право 
ускраћују! 
Примењено је стално правило- 
неписано! 
Да дрес, лопта и копачке 
нису за девојке! 
Ја се овоме противим 
јер без фудбала не могу да живим. 
Они ће нас “повредити” 
Аха! 
Показаћу им једног дана! 
У фудбалу ћу их средити! 
И надам се да у овоме нисам сама. 
Нећу да будем дама! 
Кажем, хоћу да играм фудбал  
И то без срама. 
Само још да скупим храбрости 
мало 
и доказаћу им да је до фудбала и 
девојчицама стало. 
Анђелија Богосављевић V/3 

Стицање знања 
 
Ружно је рећи 
да се знање не 
може стећи! 
 
Може се стећи 
сви ће ти рећи. 
 
Казаће ти: 
“То је лако”, 
али то није тако! 
 
Биће ти боље 
ако имаш знање 
своје. 
 
Своје знање 
употреби 
јер оно заиста 
вреди. 
 
Ана Антић V/3 
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Кад сам била мала 
Већина нас се сећа неког догађаја из периода кад је био мали. 
Кад сам ја била мала, волела сам да цртам по зидовима. Није било зида у кући на коме нису 

били моји цртежи, све до онде докле сам могла да дохватим. 
Једног дана мама и тата су окречили и строго забранили шарање по зидовима. Мом цртању 

је дошао крај. Била сам много тужна. Нисам више желела ни у свесци да пишем. То је трајало 
данима. 

Да би ме родитељи развеселили, једног дана, на једном зиду, мама је нацртала Сунце, тата 
је нацртао облаке, а сека дрво. На мени је остало да завршим цртеж. Сва срећна нацртала сам 
кућицу, и девојчицу, и дечака, и цветиће, и ласту, и лептира, бубамару, пчелицу  и сваког дана 
још по нешто. То је био зид на коме је цртање дозвољено. Био је то најлепши зид у кући. Свако ко 
би дошао код нас дивио би се нашем уметничком делу. 

Данас се радо сећам тих дана када сам била мала. 
Kалина Миленковић I / 2 

Пријатељство – пут до среће 
 
 
 Одувек је постојала разлика између нација, раса или вера, али све те ствари занемарују се помоћу 
једноставне, али јаке везе, моста сваке нације, пријатељства.  
 Особа пријатеља сматра за најрођенијег, за оног који би дао последњи залогај хлеба за њу. Јер 
пријатељство је мост, а човек без њега не може да пређе на другу стану највећег понора од свих, 
усамљености. Усамљеност је као змија која вреба свој слабашни плен, али увек поклекне под снажном 
везом пријатељства. Сам, човек је спутаван разним комплексима, стаховима, али ако се особа крај њега 
нађе, и пружи му највећи, најјачи штит од свих – љубав – ништа не може да стане на пут томе. 
Пријатељсто није размишљање, већ љубав пружана из сваког делића срца. А кад је та љубав пружена, 
доћи ће и заслужена награда, поверење друга. Кад се човек запита који је најбољи поклон на свету, увек 
му промакне оно најважније – пријатељство. Промаке, баш зато што је за многе драж истинског 
пријатеља још непозната, још неоткривена, и многи не знају да пријатељство говори више од било ког 
геста. Кад са пријатељем спознаш прави пут, то мора бити пут до краљице живота, среће. Мада, и то 
није битно јер како кажу, од пријатеља нема веће среће.  
 Постоје људи који ми никада нису били јасни, они који се упорно изолују, удаљују од чаробног 
света пријатељста. Прескоче га као блатњаву бару, али не знају да се испод одговорности и брига крије 
један читав свет безусловне љубави и поверења. На жалост, људи у то не верују, и сваки преживљава за 
себе, као вук самотњак одбачен од чопора. Али ту постоји једна разлика. Ма колико пута човек из 
заједнице пријатељства буде одбчен, он ће увек бити способан за нова пријатељства, нове авантуре, 
нова искушења. 
 Многи људи мисле да пријатељство дође и прође. Али, пријатељство је као једна сасвим обична 
школска лекција. Када је једном проучиш, једном искусиш сваку потешкоћу коју ти она зада, кад си 
сигуран да је знаш и разумеш, она ти остаје за цео живот. Зато бих желео да пренесем поруку свакој 
особи: ма колико човек био стар и истрошен, невољан за даље, жељан сопствене смрти, пријатељство 
ће га подићи у висине које никада раније није спознао, јер пријатељство је пут до среће.                 
  

         Јевтић Петар VI /3 
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Најлепша реч МАМА 
 
 Мајка је моја другар прави, 
она све одговоре има у глави. 
Ту је за мене сваког тренутка, 
каже ми да сам најлепша лутка. 
 
Кад невоља дође и притисне туга, 
она се појави као дуга. 
Лице озари па се насмеши, 
увек је ту да ме утеши. 
 
Захваљујем мами за све што ми је дала 
и још једном: ,,Хвала ти, мама, хвала!“ 
                                                                        
Даница СтевановићII/3  

Моја мама 
 

Моја је мама 
чаробна вила,  
руке су њене 

меке ко свила. 
 

Када сам тужан 
она ме теши 

сваки мој проблем 
уме да реши. 

 
Мама ме храни, 

чува и пази, 
мама ме воли 

и често ме мази. 
 

Нежно ми прича  
бајке и приче, 

у њима принчеви  
на мене личе. 

 
Моја се мама 
Ивана зове, 

када падне ноћ 
улепша ми снове. 

                     
Матеја Панић V/3 

Најлепша реч МАМА                                                                       
 

                      Свако дете има 
најлепшу мајку на свету, 

она му је важна 
као сунце маленом цвету. 

 
Као кап воде, 

док тај цветић цвета и листа, 
сваком детету његова мама 

најлепше блиста. 
 

Љубав бескрајну даје 
кад је срећно, тужно или снено, 

Сваку мајку највише воли 
дете њено! 

 
                           Андреа ПерићIII /2 

Најлепша реч МАМА 
 
 

Највише на свету волим 
своју маму ја, 

зато што је лепа и увек са 
мном весела. 

 
Волим своју маму 

зато што је добра и личи на 
даму. 

 
Воли своју маму ти, 
волећемо је и ми. 

 
Благи осмех направи, 

мамин пољубац добиј ти! 
 

 Наталија МанчевIII /2 
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Здравоград 
-велика авантура- 
 У једном далеком селу живео је сер Броколи ,краљ Здравограда.Он је био исти као броколи 
само што је имао особине људи,непрестано је шетао дворцем и причао:,,Видиш,рекао сам ти!“. 
   Здравоград је имао многе становнике, али најбољи  су били принцеза Шаргарепа, господин Купус, његов 
најбољи пријатељ Црвена Ротквица, принц Краставац Чарни, његов батлер Кисели Краставчић и,наравно, ја -
Јабука.Сочним и киселкастим укусом,била сам најсочнија јабука на целом свету! 
   Господин Црвена Ротквица,батлер Кисели Краставчић и господин Купус,нису излазили из кафане,сер 
Броколи и принц Краставац Чарни само су причали о спољашњем свету,а принцеза Шаргарепа и ја највише 
смо волеле да шетамо шумом.Увек би среле неког јежоцветића,неку зекоровницу или трешњопчелицу. 
Моја бака Јагодица је највише волела да јаше зекоровнице,али је сада престара за то. 
   Једнога дана у Здравоград су дошла деца!Страшна и окрутна створења људске расе која желе све за себе!
Отели су сер Броколија и принца Краставца Чарног. ,,Морамо да их спасимо!!!“ Спакованих ствари,принцеза 
Шаргарепа,батлер Кисели Краставчић,господин Црвена Ротквица,господин Купус и ја,узјахали смо 
зекоровнице и кренули на дуг пут до деце. 
  После сат времена путовања,наишли смо на пећину.Били смо изненађени када смо на улазу у пећину 
пронашли врата.Не било каква,велика гвоздена.Имала су изрезбарену велику површину у облику цветног 
змаја.Зачудо,на њима није било полуга,нити кваке.На средини је само стајала златно-жута кутија на којој су 
била уклесана слова азбуке. Принцеза Шаргарепа је знала,то је била загонетка за улаз у пећину 
пролећног,цветног змаја.Пошто је имала добро око,одмах је спазила загонетку: 
,,Скривено крилце скривено рилце.Кад те убоде ето незгоде.Али и сласти кад те почасти.“ 
Писало је сребрним словима изнад тастатуре.Покушавали су и покушавали,али им ништа није падало на 
памет.,,Знам!“,узвикну принцеза Шаргарепа радосно. ,,То је пчела!“Пошто је лагано одговор куцала на 
минијатурној тастатури, врата се отворише уз благи клик,одмах потом чуло се змајево урликање.,,Ко је то?!“, 
чуо се груб глас из пећине. ,,Принцеза Шаргарепа!“,узвикну принцеза радосно.,,Ох, другарице,шта ти 
треба?“,овог пута мало блажим гласом. ,,Тражим Броколија и Краставца“,уздахнувши рече 
Шаргарепа.,,Помоћи ћу вам!“, рече змај. 
Змајево име је Арлонд,змај пролећа,цвећа и љубави.Рече им да се попну на његова леђа и кренуше на дуг лет 
до деце... 
Успут,сретали су друго воће и поврће.Када су стигли на улаз у двориште,спазили су сто на коме су били 
принц Краставац Чарни и сер Броколи.Смејали су се! 
  Неколико минута касније,схватили смо да су деца била добра и да су их повели на фестивал пролећа!Било је 
ту и такмичења.У такмичењу за најлепшу причу,победила сам ја -Јабука!Деца су вратила сер Броколија и 
принца Краставца Чарног,а ми смо се вратили као ЈУНАЦИ!!! 

Нина Степановић V/4 

Где нестају слова? 
 

Још један досадан дан за Николу.Решио је, од досаде, да мало 
исече књигу и узме папире из ње, да би правио папирне авионе. 
Исцепао је једну страну и слова су почела да га грде: 
„Хеј ти! Врати нас у нашу књигу! Није лепо цепати књиге.“ 
Никола није веровао својим очима. Слова из књиге су говорила. 
Он им љутито одговори: 
„Ма ко сте ви да ми кажете шта смем, а шта не смем?“ 
„Слова, хајде сви  да изађемо из књиге, да видимо како ће онда да 
учи“, проговори једно од њих. „Кад нас нема, неће моћи да учи“, чуло 
се још једно слово. 
Друг упита Николу: „Зашто цепаш књигу?“ 
Никола му одговори љутито: „Зашто да је не цепам?“ 
„Књиге су нам потребне. Пуне су знања и не треба их уништавати. 
Позајмићу ти једну књигу, прочитај је и видећеш да су књиге 
корисне“, одговори му друг. 
Три дана касније, Никола је прочитао књигу и вратио је другу. Обрати 
му се: 
„Хвала ти што си ми показао колико су књиге важне. Никада их више 
нећу уништавати. Да, схватио сам и да су пријатељи важни исто 
колико и књиге.“ 

Нађа Ђорђевић V/3 
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Пролеће се буди 
 
Пролеће се буди, 
весели су људи. 
На улици је граја 
Весело до краја. 
Ива бере лале, 
Јова љубичице мале. 
Пролеће се буди  
и све најбоље нам нуди. 

Лана Крстић III/2 

Пролеће 
 

Стигло је пролеће, 
процветало цвеће. 

 
У шуми из травице 

љубичице дигле главице. 
 

Птичице весело цвркућу, 
и оне се радују пролећу! 

 
Меда је завршио зимски сан, 
пробудио га пролећни дан. 

 
Пролеће је стигло 
све на ноге дигло! 

 
Процветало је сво цвеће 

и деца су пуна среће. 
 

Јер кад пролеће дође, 
све на боље пође! 

Маша Стојановић  I /2  

Пролеће 
 

Пролеће рано стигло 
је сада, 

а са њим и поља 
белих рада. 

 

Сунце прекрива зелено 
поље, 

у пролеће сви су 
добре воље. 

 

Расту поља љубичица, 
са севера  

долазе јата птица. 
 

Природа буји, цвета, 
дише, 

због цветова 
све дивно мирише. 

 

Остарити никад неће 
Сунце 

љубав и пролеће. 
Матеја 
Панић 

V/3 

Стигло је пролеће 
 

Чула сам неко куца на моја врата. 
Отворим и мислим дошао је тата; 
али то је пролеће, са собом повело је и 
цвеће 
и учинило да олиста дрвеће. 
 

Чује се дечија граја, ту је и моја другарица 
Маја. 
Све је озеленело, цвеће је траву 
ошаренило. 
 

Сунце се смеје и сву децу греје. 
Лептирићи  лете, радује се дете. 
Птице певају најлепше песме, 
Облак сузу да пусти не сме. 
 

Јер стигло је пролеће, 
кад цвета шарено цвеће 
и листа дрвеће. 

Нађа Ђорђевић V/3 

Пролеће 
 

Дошло нам је пролеће 
и олистало дрвеће! 
 

Замирисало је цвеће 
и привукло мале лептириће. 
 

Птице песме поје, 
пчелице се роје, 
мрави мравњаке праве, 
сви долазак пролећа славе! 
 

Сунце сија, 
свуда се чује дечија граја 
јер пролеће је најлепше  
месеца маја. 
Ана Антић V/3 

Пролеће 
 

Ветар ми шапуће 
како птичица цвркуће, 

како цврчак цврчи, 
а дете травицом трчи. 

 

Лептири лете са цвета на цвет, 
обићи ће, чини ми се, читав свет. 

Цвеће израшће метар; 
тако бар каже ветар. 

 

Дошло нам је пролеће 
и замирисало је цвеће! 

Да, дошло је пролеће 
и олистало дрвеће! 

 

Када сунце гране 
зраке раштрка на све стране. 

Свако дете потрчаће 
јер је дошло пролеће. 

 

Анђелија Богосављевић  V/3 

Prolećno cveće 
 

Kad poraste svo cveće, 
To zna svako dete, 

Došlo nam je proleće 
I laste nam dolete. 

 

Visoko je drveće, 
A maleno cveće, 

Nije važno koliko je 
Važno da je proleće. 

 

Leptiri lepršaju 
Preko zelenog brega, 
Prošla nam je zima 
Nema više snega. 

 

Svakom detetu je 
Prošla tuga, 

Kad vidi na nebu 
Da se pojavila duga. 
Natalija Mančev III2 
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Дошло је најлепше годишње доба, а то је пролеће. Сва 
деца га воле јер је најшареније у целој години. 
Ливаде и пашњаци прекривене су меканим зеленим 
тепихом. Дрвеће је прекривено малим пупољцима који 
тек што су процветали. Све животиње из шуме, чак и 
медвед, буде се из зимског сна и траже храну. Пчелице 
лете од цвета до цвета и сакупљају полен. Сунце греје 
на плавом светлом небу, а ветрић пирка. У дворишту 
расту стидљиве љубичице, црвене лале и зумбули.  
У парковима се чује дечја граја и осећа се мирис укусног 
воћа. На гранама цвркућу птице и доносе храну својим 
птићима. Цела природа се буди и раширених руку 
поздравља пролеће. 
Ленка Станковић III/2 

Proleće u mom kraju 
 

    Osećam kako proleće mirno dolazi u moj kraj. Vesnici proleća svuda su okolo: 
raznobojne lale, visibabe i stidljive ljubičice. Svakom detetu se pojavio veliki osmeh na 
licu. 

    Svaki put kad izađem napolje, osetim opojan miris cveća i 
zvuk ptičjih pesmica. Male vredne pčelice lete sa cveta na cvet, a 
društvo ima prave šareni leptirići. Majka priroda je sašila nova 
odela za ogolele grane. Mladi zumbul me podseća na 
novogodišnje zvončiće. Topli prolećni dani su i mene izmamili 
napolje. Na livadama raste razno cveće i čuje se žubor potoka. 
Na vedrom plavom nebu, posle hladne kiše, Sunce sa šarenom 
dugom je tada jedini gospodar. 
    Proleće je jedno od najlepših godišnjih doba. Svako dete se 
raduje proleću i strpljivo ga očekuje. 

Natalija Mančev III2 

Пролеће је стигло 
с песмом у наш крај, 
стиже нам брзо  
и Први мај. 
 

Вратише се причице, 
замирисаше 
љубичице, 
расцвета се дрвеће, 
замириса сво цвеће. 
 

Стигоше нам трешње 
и јагоде зреле 
па се сви веселе. 
Шарени се ливадица, 
запевала славуј 
птица, 
вредне пчеле почеле 
да нам праве мед, 
све природа сада 
доводи у ред! 
Петковић Лена I/3 

Стигло је пролеће, 
процветало цвеће. 
Сунце греје сваког 
дана, 
облака нема, није 
тама. 
 

Диван је дан, 
сви се веселе и 
смеју 
у пролећним 
данима 
у месецу мају.  
 
Мина Митић 1-3 
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Урош Симић је ученик 5.разреда ОШ,,Бубањски хероји“. 
Поред тога што је одличан ђак, Урош је и талентован за писање, 
рецитовање и плес. Дружељубив је, весео и ведар, а када је школа 
у питању увек је одговоран и марљив. Представљамо вам одломак 
из књиге коју је Урош написао. Наслов „Ларина бајка“ указује да се 
у књизи говори о веселој девојчици и њеним необичним 
доживљајима. ,„Ларина бајка“ можда подсећа на причу „Алиса у 
земљи чуда“ јер су обе девојчице маштовите. 

Књига је написана у јулу 2015. године. 

Порука је да никада не треба стати када нешто јако желиш, јер то 
је урадила и Лара.                                                        
 

                                                                   
 

,,ЛАРИНА БАЈКА“ 
 

,,Била једна девојчица по имену Лара. Лару је одувек занимало где ласте иду 
када је зима, па је решила да то сазна. Пошто је имала једно ластино гнездо на 
црепу њене куће она реши да сачека зиму па кад крену ласте на југ да их прати. 
Прошла су сва три годишња доба: пролеће, лето и јесен и никако да стигне 
зима, али Лара је била упорна и дочекала је зиму. Она спреми шта јој је 
потребно напише поруку родитељима и крене на пут са ластама. Лара је 
мислила да ће да хода, али ласте су веома спретне и брзо лете зато је морала да 
трчи. Дуго је трчала а ласте се нису уопште заустављале. Тако је Лара трчала, и 
трчала и није се заустављала, успут је пила воду, јела,  чак и слушала музику 
док се једном ласте нису спретно спустиле на земљу. Лара успори трчање и виде 
како ласте копају рупу. Зачудила се , и настави да гледа .То је био тунел. Оне 
су отишле у чудесан тунел а за њима и Лара...“ 
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Сарадња српске и руске школе кроз предмет историја… 
међународни тематски часови 

 
Ученици основне школе „Бубањски хероји” из Ниша, које предводи професор историје Ђорђе Бојанић, ученици 
из Русије, чланови Руско-српског клуба у центру за додатно образовање “Восхождение” у граду Шуjа Ивановској 
области, које предводи  Александар Николајевич Муравјов и недељне школе у граду Долгопрудни које 
предводи  Мариjа Козлова, заменик директора лицеjа броj 5, Московска област (Руска Федерација), заjедно су 
учествовали у угледном видео (међународном) часу са темом  «Свети Сава као просветитељ  Српски и његов 
утицај у Русији». 
Циљ овог часа је обострано упознавање ученика са темом – «Свети Сава као просветитељ  Српски и његов 
утицај у Русији» – као и о руско-српским везама. Такође, имамо циљ да покажемо да Србија никада не заборавља 
искреног пријатеља и брата који јој је помогао у најтежим тренуцима . 
Циљ је и проучавање српске и руске историје, културе и српско-руских друштвених и културних веза. 
Ова и сличне, већ обрађене  теме, које кроз ову врсту међународних часова већ две године обрађујемо, су 
веома  важне за проучавање историје наших земаља. Важно је  и да кроз овај вид додатних часова, ђаци, како у 
Србији тако и у Русији, науче нешто више о сарадњи два братска народа. Ово су видео часови који су доступни преко 
Јутјуба, а ову идеју смо реализовали  уз сагласност родитеља и школа. 
 
На самом почетку као уводни део текста  “Ко удара тако позно у дубини ноћног мира на капији затвореног светогорског 
манастира”  у руском преводу  чита руска ученица  Алена Пасхина из Долгопрудног. 
 
Док будете гледали  видео видећете да је ово врло занимљив међународни час и да из њега можете доста 

тога новог научити. 
 
Веома је занимљив део ученика  ОШ “Бубањски хероји”  који су део часа снимили 
у  Храму  Успења Пресвете Богородице у Доњој Врежини  (део када Раско од цара 
Теодора  и патријарха Манојла добија дозволу да се одвоји од Охридске 
архиепископије и оснује самосталну српску цркву). 
На часу је приказан  и део из првог анимирног образовног цртаног филма о Растку, 
аутора,  ђакона Дејана  Јовановића, вероучитеља школе «Бубањски хероји». 
Свакако је занимљив  и део који преносе  руски ђаци… 

 
 
Александар Николајевич као наставник историје добро познаје везе и духовно јединство руског и српског народа које 
сеже у дубину векова, и зато је реализацију својих планова почео управо од часова историје са својим колегом из 
Србије. 
Муравјов и његове колеге и ученици су 2015. године успоставили контакт са школом „Бубањски хероји“ из Ниша и 
споразумно се договорили да одрже први заједнички међународни руско-
српски онлајн час на тему „Цар Николај II и руско-српски односи почетком 20. 
века“. Овај час, такође, можете погледати преко Јутјуба. 
Лепо је било сарађивати са руским ђацима… ипак ту велику даљину 
која раздваја два братска народа  сада спаја технологија и обострана братска 
љубав ученика и професора… које веже само један циљ… Братска нераскидива 
веза кроз историју. 
 
Занимљиво је да је недавно Николајевич Муравјов постао руководилац Руско-
српског клуба у центру за допунско образовање „Успон“ у Ивановској 
области. 
У оквиру овог центра се реализује пројекат „Образовна сарадња православних 
народа Русије и Србије“. На часовима ђаци уче традицију и културу Србије. 
Александар Николајевич Муравјов им прича шта у животу Срба представља 
крсна слава, како Срби славе Божић и који манастири постоје у различитим деловима Србије. 
Александар Николајевич Муравјов је обичан наставник који има малу и једноставну жељу: да се његови ученици једног 
дана сретну са друговима из Ниша са којима стварају веома значајне ствари. Није толико важно где ће се срести („Или 
они код нас, или ми код њих“, каже Муравјов). 
Радује ме и то што у Русији има доста наставника из разних руских школа који следе идеју Муравјова и учествују са 
својим ученицима у овом пројекту. Надам се да ће се ова идеја  у наредним годинама знатно проширити и по другим 
школама у Нишу и школама у Србији. 

Наставак на следећој страни 
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 У току су припреме   за час на 
тему «СВЕТИ ВЛАДИМИР, 
ВЕЛИКИ РУСКИ КНЕЗ». 

 
То је наш мали допринос који 
наши српски и руски  ученици 
заједно са својим 
наставницима Ђорђем 
Бојанићем,  Аександаром 
Николајевич Муравјовом  и 
Мариjом Козловом   пружају  
руском и српском народу ради 
очувања  српско – руских 
братских односа. 
 

 
 
 

РУСИ СРБИМА НА ДАР 

 
Чланови Руско-српског клуба у 
центру за додатно образовање 
“Восхождение” у граду Шуjа 
Ивановској области (Руска 
Федерација) које предводи 
проф.историје Александар 
Николајевич Муравјов и 
директор школе jерођакон Сава 
(Семаков Сергеj Јурјевич) као и 
чланови наставничког већа, 
послали су пакет са руским 
књигама, писмом и Божићном 
честитком ОШ „Бубањски 
хероји“ из Ниша као поклон за 
успешну сарадњу. 
Овај чин довољно говори о 
њиховим руским вредностима, 
култури и духовности. 

Велико им хвала!!! 

 

 

Сарадња српске и руске школе кроз предмет историја… 
међународни тематски часови 

 
У пролеће 2016. године одржан је час у коме је учествовала наша школа и неколико руских школа из 
Ивановске и Московске области  (Поњкинска основна школа и Палехска средња школа из 
Ивановске области, лицеj броj 5 града Долгопрудни  из Московске области  Руске Федерације). 
Час је био посвећен теми „Руска емиграција у Србији“. Они су говорили о братским везама наших 
народа и о догађајима коjи су били сто година раниjе. 
Тим поводом је организована и видео-конференција у којој су гостовали потомци руских емиграната у 
Србији. 
Овом часу велики допринос својим учешћем су дали ипођакон, проф. Андреј Тарасjев, председник 
Друштва за очување спомена на Русе у Србији, проф. др  Александр Нагорни,  професор на 
Медицинском факултету Универзитета у Нишу, Зорица Пелеш, биограф проте Стевана 
Димитријевића, научно-истраживачки радник и публициста, Дејан Серафимовић,  председник 
Друштва Српско – Руског пријатељства, Гроф Сава Владиславић из Ниша. 
Велики допринос овом међународном часу свакако су дали и професори и њихови ученици… 
Олга Баранова, професорка историjе Палехске средне школе Ивановсе области ( Руска Федерациjа) 
и њен ученици. 
Александар Муравјов, наставник историjе Понкинске основне школе Ивановсе области (Руска 
Федерациjа) и његова колегиница. 
Татјана Охрименко, наставница  руског jезика и књижевности Понкинске основне школе Ивановсе 
области (Руска Федерациjа) и њихови ученици. 
Мариjа Козлова, заменик директора лицеjа броj 5 града Долгопрудни Московске области  (Руска 
федерац Руска Федерациjа) и њена ученица. 

 
Радује ме и то што у Русији има доста наставника из разних руских школа који следе 
идеју Муравјова и учествују са својим ученицима у овом пројекту. Надам се да ће се 
ова идеја  у наредним годинама знатно проширити и по другим школама у Нишу и 
школама у Србији. 

проф. историје Ђорђе Бојанић 
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Интервју: Алекса Робавс - ђак 
генерације ОШ »Бубањски хероји» за 
школску 2015/2016 годину. 

 
Алекса Робавс рођен је 
21.5. 2001. године. За 
ученика генерације 
изабран је због изузетног 
успеха на такмичењима из 
физике и математике. 

Био је ученик одељења VIII/2. 
Своје слободно време проводи у 
дружењу с пријатељима. Воли да игра 
фудбал и шах. 
После завршене основне школе уписао је 
Гимназију «Светозар Марковић». 
 
Како си се снашао у новој школи? 
 
 Одлично, допада ми се. 
 
Да ли ти је промена школе тешко 
пала? 
 
 Морам да признам да ми је на 

почетку било тешко. Све је било 
другачије и непознато. Међутим, 
брзо сам се уклопио и нашао 
друштво. 

 
Какво ти је ново друштво? 
 
 Ново друштво ми је добро, али 

и поред тога што са нашао нове 
другаре, нисам изгубио контакт 
са старим друштвом 

 
Шта је другачије у средњој у 
односу на основну школу? 
 
 Имам више обавеза око учења, 

спремао сам се и за такмичење 
из физике. Освојио сам прво 
место на Републичком 
такмичењу. Разликује се 
средња школа од основне 
школе доста, све је озбиљније, 
професори су строжи, имамо 
више предмета и више обавеза. 

 
 
 
 
 

Чега се најрадије сећаш из 
основне школе? 
 
 Најрадије се сећам 

друштва, али и наставника. 
 
Који су ти наставници 
остали у најлепшем сећању? 
 
 Сви су ми у лепом сећању, 

али бих издвојио разредну 
Милену Вуковић, 
наставника физике 
Југослава Ђорђевића, 
наставницу биологије 
Данијелу Лазаревић и 
наставника географије 
Милоша Видосављевића. 

 
Шта би поручио млађим 
генерацијама? 
 
Поручио бих им да редовно уче, 
да прате наставу и поштују 
наставнике. Поручио бих им и 
да увек одвоје време за 
дружење са пријатељима, 
спорт и забаву. 
 
Ања Робавс VI/1 

Ученици наше школе су и ове школске године вредно 
учили, па су тако неки од њих постигли значајне 
резултате на такмичењима. С обзиром на то да, до 
закључивања овог броја школског часописа, 
Републичко такмичење за многе предмете није још 
увек одржано, у следећем броју «ЛС ЛИСТА» ћемо 
вас детаљно известити о успесима на свим 
такмичењима на којима су ученици наше школе узечи 
учешће. 
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ЗАВИСНОСТ – 
ШТЕТНА НАВИКА 

КОЈУ ТРЕБА 
ИЗБЕГАВАТИ 

 
У данашње време 
зависност је честа 
појава и постаје велики 
светски проблем.  
У 21.веку појавила се 
најгора зависност, а то 
је зависност од 
интернета. Условљено 
је сталним коришћењем 
телефона и рачунара, 
учешће на друштвеним 
мрежама и непрестано 
дописивање. чини нам 
се као да живимо онлајн 
и да бисмо без ових 
чуда технике тешко 
могли да 
функционишемо. 
Нажалост, интернет, тј. 
непрестано коришћење 
електронских средстава 
изазива многе 
здравствене тегобе: 

главобољу 
смањен вид 
поремећај пажње 
нервоза 
зависност 

Зато је важно 
проводити своје 
слободно време у игри, 
са вршњацима, у 
читању и у природи. 
,,Зависност или адикц
ија је подложност 
некој штетној навици, 
најчешће, 
психофизичка 
зависност 
од дрога (укључујућил
егалне 
лекове, никотин, кофе
ин и алкохол). У 
последњих пар 
деценија, од 
појаве интернета, 
спомиње се и 
могућност 
постојања зависности 
од интернета. 
Класификације 
укључују више врста 
зависности, попут 
физиолошке, 
психолошке, 
бихејвиоралне и 
конзумптивне. Све 
врсте имају сличан 
ток, дијагнозу, 
прогнозу и 
процедуру.“ 
 
Марта Прокић  V/4 

У пубертету, али и касније кроз младост, вребају многа 
искушења која су примамљива, али и веома опасна по 
ваше ментално и физичко здравље. Да би ученике VII 
разреда наше школе упознали са опасношћу од болести 
зависности, у децембру 2016. године педагог наше 
школе Драгана Стевановић припремила је трибину на 
којој су ученици сазнали много података о овим 
болестима. 
Чланови драмске секције наше школе су се 
придружили овој трибини и припремили поучне сцене 
из школског живота.  
Имали смо прилике да видимо сцене о зависности од 
видео игрица, друштвених мрежа, а приказали су и 
како зависност од пушења утиче 
на младе. 
Зависност од видео игрица 
је психички поремећај који се 
манифестује као опсесивна жеља 
да се проводи време у игрању 
игрица. Особа занемарује 
уобичајне активности попут учења, дружења, прослава 
и има потешкоће да прекине активности на компјутеру. 
Зависност од друштвених мрежа  
Друштвене мреже имају своје 
добре и лоше стране. Добре су те 
што омогућавају комуникацију са 
људима који из одређених 
разлога нису близу нас. Лоше 
стране су те што се коришћење 
друштвених мрежа може 
злоупотребити и довести до великих проблема. 
Такође, због друштвених мрежа се ћесто запостављају 
учење, дружења и свакодневне активности. 
Зависност од пушења је 
активно или пасивно удисање 
дуванског дима. Ова навика је 
веома опасна, а податак да број 
пушача у свету сваког дана расте 
је веома лош. Пушење изазива 
разне болести попут рака плућа, 
језика, грла, упале грла и средњег уха, астму и болести 
срца. 
 
У току трибине педагог школе говорила је и о 
зависностима од дроге, алкохола и коцке. Кроз 
сликовите примере и поражавајуће податке сазнали 
смо да млади све раније почињу да користе дрогу и 
алкохол а да коцку не схватају као порок. Последице 
свих болести зависности су веома погубне– губи се 
здравље, пропада породица зависника, а и на 
целокупно друштво се ово одражава негативно. 
Уценици су веома активно учествовали у трибини кроз 
навођење примера са којима су се сусрели у животу. 
 
Остаје нам да се надамо да су схватили поруку и да ће 
увек имати на уму шта је за њих добро а шта им штети.  
 
Анђелија Богосављевић  V/3 
Ана Антић V/3 
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16.3.2017. године у нашој школи је 
одржано предавање  о безбедном 
коришћењу интернета. Предавање је 
одржао начелник малолетничке 
деликвенције Братислав 
Тимотијевић. 
Речено нам је да на друштвеним 
мрежама не треба да остављамо 
информације о локацији на којој се 

налазимо, личне податке, назив 
школе у коју идемо, број телефона и 
слично. Безбедност на интернету 
можемо остварити уколико не 
остављамо ове податке; не 
прихватамо позиве за виђање са 
непознатим корисницима; не 
прихватамо позиве за пријатељство 
од непознатих особа; не шаљемо 

своје слике нити слике својих 
пријатеља непознатим корисницима. 
Уколико вас неко узнемирава преко 
интернета потребно је о томе 
обавестити родитеље или старатеље. 
 
Наталија Јовановић V/1 
Мила ТончићV/1 

Ученици седмог разреда  направили су анкету за ученике од петог до осмог разреда 
из матичне школе на тему: ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ. 

Прво питање било је колико често користе 
телефон/компјутер. 
5,2% ученика не користи. 
23,7% ученика користи мање од једног сата. 
44,1% ученика користи око  2 сата. 
27% ученика користи више од 2 сата. 
 
 

Следеће питање односило се на то да ли их 
родитељи/старатељи контролишу када 
користе телефон/компјутер. 
44,3% ученика је одговорило да их 
контролишу. 
39,8% ученика је одговорило да их не 
контролишу. 
15,9% ученика је одговорило да то родитељи 
ретко раде. 

Питали смо ученике да ли су некада били 
жртва дигиталног насиља. 
9,1% ученика је била жртва. 
83,4% ученика није била жртва. 
7,5% ученика познаје особу која је била жртва. 

Наредно питање било је да ли ученици 
користе друштвене мреже. 
77,2% ученика користи. 
10,4% ученика не користи. 
12,4% ученика има, али не користи. 

Последње питање односило се на то за шта 
ученици највише користе интернет. 
49,5% ученика користи да научи нешто ново. 
50,5% ученика користи за друштвене мреже. 

Илија Митровић VII/1 
 Катарина Крстић VII/1                                                     
   Милена Младеновић VII/1                                                           
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У марту 2017. године 
ученици ОШ “Бубањски 
хероји” били су у прилици 
да  посете  биоскоп 
“Купина” и погледају филм 
“Зона Замфирова 2: Врати 
се Зоне”. 
Посету биоскопу је 
организовала школа, а све 
у циљу образовања и 
културног  уздизања 
ученика. 
Филм је био веома 
интересантан, посебно 
што је говор, радња и 
тема везана за наш крај.  
У односу на филм “Зона 
Замфирова”, у овом филму 
се  по јављу је  више 
глумаца и, по мом 

мишљењу, радња је 
занимљивија. Тема филма 
је љубав Манета и Зоне и 
њихови проблеми у браку. 
Глумачка екипа није иста 
као у првом филму. 
Манета глуми Милан 
Васић, а Зону Бранкица 
Себастијановић. 
П р е п о р у ч у ј е м  д а 
погледате филм јер је 
веома  занимљив  и 
емотиван. 
 

Анђела Стојановић V/3 

Песма о Зони  
На балкону седе жене мудре 
и Зониној лепоти се чуде. 
„Леле Зоне не нагледасмо те се“, 
старине веле, 
„Позлатиле ти се руке беле“. 
Руса коса спала до недара,  
А образи румени као ружа млада. 
„Црне очи цуро имаш,  
као драгуљи сјаје се. 
У оро кад идеш ситно да заиграш, 
Са памет да им се играш.“ 
Рекоше старине мисао мудру. 
А Зоне главу подиже:  
„Ни једна ме не достиже!“ 
Зоне ће у народној ношњи бити, 
а дукати ће јој с врата падати. 
Зоне ситно заигра  
и поче с удварачима да се игра. 
За Зоне оро престаде и тишина настаде. 
Кад виде Зоне Манета, срце да куца престаде. 
Зона се од земље растаде, љубав права 
настаде. 
Поглед тај и Зону  и Манета састаде. 
Мане Зони пристаје, људи веле иста је. 
Мане Зони пришао је и за име питао је. 
Зоне поцрвене и одговор му даде. 
„Зоне, лепото нишка, очи ће ми остати на 
теби, 
а срце ми за тебе зебе“. 
Мане је помилова по свиленој коси, 

а  русу косу ветар носи. 
Кад се оро заврши, Зоне Менети поглед упути. 
Кад леже да спава, Зони за Манета уврте се 
глава. 
Сутрадан у оро кад стаде, Калина стоји поред 
Мане. 
Сви гледаше у њих! 
Кад их виде следени се, хладна и 
неприступачна. 
Само кратка варница која јој сину у очима 
говорила је да би сручила хиљаде громова на 
Калину. 
Увати се Зоне за једно момче 
и Манета убоде у окце. 
Мане Зону воли и то њега боли! 
Калину боли јер Мане другу за љубав моли. 
Зоне Калину дохвати и голим рукама 
поче да је млати. 
Калину страшни болови муче, 
па поче да плаче и јауче. 
Зоне Калину замрзе и трн у оку јој постаде. 
Златну љуљашку ветар носи, 
а Зонину косу разноси. 
Мане Зону запроси, а она пуче од љубави. 
Кад венчање беше, Зона у свилеленој хаљини је 
била. 
Манетов златни прстен на руку је ставила. 
Љубав права је то била, 
Зоне и Мане су срца мила. 
Ивана Ђорђевић V/4 



 

23  

Наша школа је међу првим школама у граду 
основала ученичку самосталну организацију 

Ученички парламент. Превасходни задаци 
парламента су: развијање демократских односа, 

развијање сарадње са другим сличним 
организацијама у нашој земљи Активности 

Парламента имају за циљ безбедније окружење, 
спречавање вршњачког насиља, промоцију здравих 
стилова живота и хуманост. Фотографије Ученичког 
парламента својеврстан су времеплов досадашњих 

активности.  
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Да ли сте знали? 
 
* У Аустралији постоји књижара  у којој су књиге умотане у папир са кратким 
описом, тако да нико не може да «суди о књизи по корицама. 
 

*“Quokka” је позната као најсрећнија животиња на свету јер 
стално има осмех на лицу. 
 
 
 
* Норвешка је прва земља на свету која је законом забранила сечу 
шума. 

* У Швајцарској је илегално поседовати само једног хрчка, минимум је чувати бар 
два јер постају врло депресивни ако су усамљени. 
*Пуж може да преживи и до три године спавајући. 
*Зебре не могу да виде наранџасту боју. 
*Венера је једина планета која се окреће у смеру казаљке на сату. 
*Земља је сваког дана тежа за неких 100 тона због свемирске прашине која стално 
пада. 
*На свету постоји чак 7000 различитих врста јабука. 
*Соломонска песма (грчка химна) има 158 строфа и најдужа је химна на свету. 
*С обзиром на то да на Месецу нема ветра, кише и воде, отисци стопала 
астронаута, који су закорачили на ово небеско тело, неће бити избрисани најмање 
сто милиона година. 

Анђелија Богосављевић V/3 
Ана Антић V/3 

Наталија Јовановић V/1 
Мила Тончић V/1 

 Д  Ј  К  У  К  Н  П  Н 

 К  Р  У  Њ  Л  Е  Р  А 

 Е  Њ  В  Х  У  Ш  0  С 

 Ц  С  И  З  П  К  Ф  Т 

 Ч  Ђ  О  Г  А  О  Е  А 

 Т  А  Б  Л  А  Л  С  В 

 И  К  С  Д  Р  А  О  А 

 Т  О  Р  Б  А  Ш  Р  Ф 

Пронађи ове 
речи: 
КЛУПА 
ЂАК 
ШКОЛА 
ТОРБА 
ПРОФЕСОР 
ТАБЛА 
ЧАС 
КЊИГА 
НАСТАВА 

Урош Симић  V/1 
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Ниш је највећи град у југоисточној Србији и седиште 
Нишавског управног округа. На подручју Града Ниша 
је, према попису из 2011, живело 260.237 
становника, док је у самом насељеном месту живело 
183.164 становника,па је тако по броју становника 
Ниш трећи град по величини у Србији (после 
Београда и Новог Сада).Налази се 237 километара 
југоисточно од Београда на реци Нишави, недалеко 
од њеног ушћа у Јужну Мораву. Град Ниш заузима 
површину од око 596,73 km², укључујући Нишку 
Бању и 68 приградских насеља.Ниш је био 
административни, војни и трговински центар 
различитих држава и царстава којима је, током своје 
дуге историје, припадао. На простору данашњег 
Ниша, у античком граду Наису рођени су римски 
цареви Константин Велики и Констанције 
III.Географски положај Ниша учинио га је стратешки 
важним и тиме примамљивим градом за многе 
освајаче. Током историје, територијом на којој се 
данашњи град налази прошли су Дарданци, 
Трачани, Илири, Келти, Римљани, Хуни, Авари, а 
затим и Византинци, Срби, Бугари и Османлије. У 
више наврата град су заузимали Мађари и 
Аустријанци. Од Турака је ослобођен 1878. године и 
од тада се поново налази у саставу Србије, с 
кратким прекидима у току Првог и Другог светског 
рата, када је био под окупацијом. Утицај различитих 
народа који су живели на територији данашњег 
града Ниша примећује се у културном наслеђу 
града, пре свега, у његовој архитектонској 
разноврсности.Саобраћајна инфраструктура на 
територији Ниша га чини раскрсницом копненог и 
ваздушног саобраћаја Балкана, (поготово због 
интензивног саобраћаја ка Турској и Грчкој) и због 
тога што се на територији Ниша налази 
међународни аеродром Константин Велики, који 
носи међународну ознаку INI. Важан је привредни, 
универзитетски, културни, верски и политички 
центар Србије. Нишки Универзитет, основан 1965. 
године, има 13 факултета и око 30.000 студената, а 
град је и седиште Нишке епархије Српске 
православне цркве.Град Ниш је од 2004. 

административно подељен на пет градских општина: 
Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и 
Нишка Бања.Име града Ниша може се наћи у 
многобројним историјским изворима из периода 
средњег века до савременог доба. Сва та имена су 
врло слична, зависно од језика на коме су 
записивана: Naissus, Nais, Nisus, Νισσα, Ναισσός, 
Νισος, Niş, Ниш.Прво насеље на територији 
данашњег Ниша основали су Келти у 3. веку пре 
нове ере, а сам град је име добио по реци Нишави 
(Naissa) коју су келтски прастановници звали 
„Вилина река“ (Navissos). Град и река никада од свог 
именовања нису променили своја имена и значење 
које је остало исто: Ниш—Вилинград, Нишава—
Вилинрека.Разни освајачи су за собом оставили и 
своју верзију имена овог града: римски Naissus, 
византијски Ναισσός/Nysos, словенски Ниш, турски 
Niş, немачки Nissa, арапскиТалнаси.Такође извори 
бележе и назив Naica.. 

О старом Нишу 

,,Тадашњи је Ниш имао доста тесних, кривудавих 
сокачића и био је страшно прљав град. Међутим, по 
српским кућама било је узорно, чисто и све је 
мирисало по собама на неко суво цвеће. Свака 
авлија била је ограђена високим зидом и високим, 
јаким дрвеним капијама. У авлијама, баште пуне 
цвећа и османлука за лозе. Ћуприја, која вођаше за 
преко Нишаве за тврђаву, беше широка, дрвена. На 
њој беху подигнути многи дућанчићи са обе стране... 
Ишли смо по српским кућама, сваки нас је хтео од 
свег срца да угости, да почасти као браћу 
ослободиоце, јелом, пићем и преночиштем... Сладак 
живот беше у оном старом и малом Нишу.” 

Ленка Миленовић     V/3                                                                                            
Анђелија Стефановић V/3 
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