ЕНИГМАТИКА
Решите судоку

ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА
Провери своје способности закључивања уз ове занимљиве мозгалице.
1. Маркова мајка има четворо деце. Прво дeте се зове Понедељак, друго Уторак, треће је Среда,
а четврто је?
2. Сељак у свињцу има три розе, две плаве и једну зелену свињу. Колико свиња ти с поносом може
рећи да има нормалну боју коже?
3. Пилот из авиона посматра велико крдо црвених и наранџастих слонова. Које крдо се боље види
из авиона?
4. На крају једносмерне улице стоји полицајац и наплаћује казне свим возачима који се крећу у
недозвољеном смеру. Када је одатле наишао таксиста, полицајац га је поздравио и није му наплатио
казну. Зашто?
5. Отац и два сина треба да пређу чамцем преко набујале реке. У чамцу могу да буду или сам отац,
или два брата, јер чамац не може да издржи тежину сво тројице. Како ће прећи реку?

УОЧИ РАЗЛИКЕ
Пронађите најмање три разлике.
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Драги поштоваоци писане речи,
Пред вама је први број нашег часописа.
Закорачивши у нову школску годину наша
школа је са пуно амбиција кренула у радне
победе. Размишљали смо о томе на који бисмо
начин могли да презентујемо те активности
и са вама поделимо бар део истих. Окупили
смо одговарајући тим људи који је својом
креативношћу дошао на идеју да то буде овај
начин - школски часопис. Жеља нам је да наши
ученици, колеткив, родитељи, и сви они који
су на било који начин део наше школе буду
поносни на нашу “Софиу”, назив који нас увек
треба подсећати на то да мудрост треба владати
светом. С обзиром на то да смо већ на самом
почетку кренули са успешном организацијом
многих манифестација, није било тешко
пронаћи инспирацију за овај вид комуникације.
Први број замислили смо као нешто што
тек треба да најави све оно чиме ћемо се у
наредним издањима бавити и подстакне нас да
радимо још амбициозније и креативније. За вас
смо припремили најзанимљивије догађаје који
су се у нашој школи одиграли током претходног
месеца. У нади да ће нам сваки наредни број
бити још оригиниалнији и квалитетнији,
срдачно вас поздрављамо.

Часопис издаје Основна школа: "Јован Шербановић", Рановац
За издавача: в.д. директора школе Весна Шуберт
Главни и одговорни уредник: Јован Ивковић, наставник српског
језика и књижевности
Редакција: Анђела Бицић, Андријана Петровић, Иван Петровић,
Татјана Радуловић, Милош Сулимановић
Консултант за текст о историји школе: Аца-Гера Животић
Лектура и коректура: Јован Ивковић
Сарадник на пројекту: Сања Љубомировић, педагог
Фотографије: Фото "Раде", Драган Благојевић, архива школе
Штампа: “Стојадиновић”, Петровац на Млави
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Јован Ивковић,
главни и одговорни уредник

Занос човека природом у њеном најширем
значењу никад није престајао нити ће икада
престати. Немушти језик, као средство
комуникације, представља људску надмоћ,
односно кључ за разумевање свих језика у
природи. Али заправо, да ли је немушти језик
оличење предности или неке невоље?
У истоименој бајци немушти језик је
приказан у неколико ситуација које доказују
његове добре, али и лоше стране. Чобанин се
обогатио, постајао је све мудрији, али опет у
једном тренутку умало да изгуби свој живот
услед недавања тајне немуштог језика.
Када би се немушти језик поседовао у овом
добу, добу развитка технологије, компјутера,
друштвених мрежа, све би се то изокренуло,
компјутери би пали у заборав, а људи би излазили
у потрагу за животињама и слушали шта то оне
међусобно разговарају. Свет би заличио на оне
цртане филмове о животињама где их људи
у потпуности разумеју и лагодно разговарају
са њима. Било би веома занимљиво и имало
би широку примену у народу; имали бисмо
прилику да уживо живимо цртани филм. Толико
савршенство са собом носи исту толику тежину.
Уколико сте господар овог вишефункцијског
језика морате знати да коришћење језика мора
бити тајно, у супротном бисте били у великој

невољи која би
вас коштала главе,
што је, морате
признати, велика
одговорност.
Бајка је приказала
један
пример
невоље
због
језика. Немушти
језик
захтева
велику опрезност,
одговорносту
коришћењу,
захтева пре свега његово неспомињање, и то
у неким ситуацијама може бити врло тешко и
напорно, али уколико је ваша жеља да га што
дуже и више користите, морате бити истрајни у
томе и језик ће за вас бити један велики додатак.
Немушти језик уме да буде и предност
и невоља, све зависи од тога како се ви
поставите према њему - уколико савладате
његово коришћење у тајности, он ће за вас
представаљати огромну предност у многим
стварима, а у супротном ћете бити у проблемима.
Дакле, све је на вама.
Александра Николић, ученица VIII разреда

Необична прича о јесени
Јесен донoси сваке
године шарено лишће
и разна чуда. Али ова
јесен је посебна због
лепог времена.
Лишће се црвени
као змајева ватра, а
јелке зелене као крљушт.
Ласте, роде и дивље
патке су на југу и уживају уз топле зраке сунца.
Кад киша пада изгледа као да падају конфете.
Вода је чиста као огледало. Ратари ору њиве и

беру кукуруз великом брзином. Дрвеће и трава
се суше као да их је спалио чаробњак.
У шупљини дрвета живи мало створење
и нико га никада није видео. Ја бих хтео да га
видим и да га истражим. Следећег тренутка
открио сам да је то створење једна мала вила.
Она је чинила те јесење чаролије.
Било ми је лепо да за другарицу имам вилу
чаробницу.
Филип Кринуловић, ученик III разреда
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презентација наше народне културе. Најпре смо
почеле са припремом хране, сланих и слатких
производа, а потом смо дошле и на идеју да
обновимо стару месну канцеларију, која је такође
део наше сеоске културе, и која је адаптирана у
простор "Етно куће". Наша кућа специфична је по
томе што се у њој налазе предмети из 19. века. Ту
су све ствари које су чиниле једно домаћинство
из тог времена: кревети, полице, украси... Што се
хране тиче, најчешће се бавимо производњом
старих влашких пецива, као што су, рецимо,
чувене плашинте - јело по традиционалном
рецепту наших предака - истиче Зорица
Петровић, представника удружења "Етно куће"
из Кладурова.
И госпођа Дринка Лепојевић, један од
чланова комисије, истакла је да је ово веома
важан догађај за село и општину и да оваква
организација треба да буде пример другим
месним заједницама како могу себе представити.

Након ових активности, сви гости су
присуствовали приредби која је одржана у
сеоском Дому културе, а на којој је Рановац
доказао зашто је ове године победио на овом
традиционалном такмичењу. Учешће у овом
делу програма преузела и културно-уметничка
друштва из Великог Поповца, Старчева, Рашанца,
Ћовдина и Шетоња. Озарени осмеси присутних,
задовољство и учесника и гостију нама је био
довољан разлог да закључимо да је оваква врста
свечаности свакако допринела комплетнијем
утиску о потенцијалима Рановца. Наравно,
највећи понос за нас је активно учешће наше
школе у овом догађају.

ИСТОРИЈА РАНОВАЧКЕ ШКОЛЕ

аутори: Јован Ивковић, наставник
српског језика и
Анђела Бицић, ученица VIII разреда

Село Рановац налази се у општини Петровац
на Млави у Браничевском округу. Формирало се
највероватније у 17. веку након Велике сеобе
Срба, кад су се и друга насеље обновила живљем
у млавском крају. Рановац је нешто млађе
насеље од околних насеља, међутим, већ из
првих пописа састављених за време аустријске
власти на овим просторима (од 1718. до 1739.
године), види се да село Рановац има знатно
више мештана у односу на друга села.
Становништво села је Влашко, делом је
пореклом из Ердеља, Влашке, Црне реке, Баната,
Тимочке крајине, Шумадије, Ресаве и Мораве.
Највише се бави сточарством и ратарством.
Пораст броја становника у 19. веку створио
је предуслове за градњу прве сеоске школе.
Рановачка школа основана је 1845. године и
била је једна од првих у Млавској кнежевини. У
почетку је имала три разреда, а крајем 19. века
прерасла је у четвороразредну. Најпре су школу
похађала само деца из рановачких заселака, али
касније им се придружују и деца из околних села.
Као први учитељ ове школе спомиње се Вукмир
Милошевић, као учитељ у пензији, који је радио
1863. године.
Крајем 19. века у селу је сазидана нова
школска зграда, и са изградњом је завршена
1905. године. Први ђаци пошли су у нову
рановачку школу у току године 1905/06. год.
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За време Првог светског рата рановачки крај био
је под бугарском окупацијом. Бугарска војска је
школу користила као касарну. После ослобођења
земље 1918. године школска зграда се темељно
реновира. Становници села су финансијски
помагали обнову школе.
Рановачка школа је у време Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца (Краљевине Југославије)
била једна од најбољих у Млавском срезу. Имала
је веома лепо уређено двориште, школску
башту, библиотеку и веома је активно радила на
културно-просветном раду са мештанима села.
Након пораза у Априлском рату 1941. године
долази до окупације земље. Простор централне
Србије долази под немачку контролу. Чак и у
таквим условима настава се одвијала са мањим
прекидима. Наставни кадар је недостајао. Чести
сукоби спречавали су одвијање нормалног
живота.
После ослобођења наших крајева 1944.
године школа почиње поново са редовном
наставом. Тада је још увек била четворогодишња
школа. Након школске реформе 1950. године
прераста у осмогодишњу. Убрзо затим постаје
матична школа за насеља Рановац, Кладурово
и Манастирица. Након Другог светског рата
школа је добила назив “Јован Шербановић”.
Име је добила по Јовану Шербановићу, учеснику
Народноослободилачке борбе и народном
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хероју Југославије. Јован Шербановић је активно
радио на подизању и одржању устанка у
пожаревачком крају. Погинуо је 6. јануара 1944.
године.
Након ослобођења школа почиње поново
да се развија. Све до 1990. год. школа је радила
са великим успехом. Међутим, те године избија
пожар који ју је потпуно уништио. У наредних 13
година школа је привремено смештена у сеоски
Дом културе. Школовање у том периоду било је
отежано због недостатка адекватних просторија
за ученике и наставно особље.
Крајем 2003. године успешно је завршена
изградња нове школске зграде уз велико
залагање мештана Рановца, околних села,
Општине Петровац на Млави и републичких
просветних органа. Нова школска зграда
саграђена је на простору нешто даље од старе
школе. Ђаци и наставно особље коначно су се
уселили у нову школу пред почетак нове 2004.

године. Остаци старе школе коначно су уклоњени
2013. године.
Тренутно школа има око 180 ученика из
Рановца, Манастирице, Кладурова сврстаних у
осам разреда. Укупан број учитеља, наставника
и помоћног особља је око 40. Први директор
школе био је Жикица Станојевић који је почео да
ради након Другог светског рата и био је један
од организатора осмогодишње наставе. После
њега директор је био Чеда Драгојевић. Добросав
Тепавчевић дуго је радио у рановачкој школи
и био директор са најдужим стажом. Њега је
на месту директора наследила Јасна Ивковић,
наставница српског језика. Данашњи вршилац
дужности директора школе је Весна Сцхуберт,
учитељица из Рановца.

ЗАВРШНО ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА 2013.

аутор: Драган Милошевић,
наставник историје

Поводом Завршног такмичења села,
одржаног у Рановцу, наша школа учествовала
је у ораганизацији ове манифестације. Пре
почетка ревијалног дела програма фолклорних
друштава школа је организовала презентацију
документарног филма о Рановцу, као и модну
ревију Андријане Стевановић из Кладурова, чије
су моделе носили ученици и наставници.
Гостима се најпре обратила в.д. директора
школе, Весна Сцхуберт, која је изразила велико
задовољство и част што је на овај начин помогла
у реализацији манифестације. Овој свечаности
присуствовао је велики број мештана околних
села, али и званице из општинске и сеоске
управе, као и гости из већих градова. Посетиоци
су у филму могли видети и чути све оно што
Рановац чини јединственим, али и упознати
се се са његовим потенцијалима и плановима
за будућност. Након модне ревије, сви гости
уживали су и у специјалитетима "Етно куће" из
Кладурова, чији је представник била Зорица
Петровић.
С обзиром на то да су модели Андријане
Стевановић привукли велику пажњу присутних,
4
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питали смо је шта је инспирише да креира овакву
врсту модела.
- Инспирација ми је, пре свега, очување наше
народне традиције која је веома богата. С друге
стране, у мојој породици се ова врста заната
преноси са колена на колено. Још давно се и моја
прабаба бавила овим послом, па је љубав према
изради оваквих одевних предмета пренела и на
своје потомке. За израду се користи такозвани
"стари рад" у комбинацији са новим платном.
У зависности од врсте материјала зависиће
време које је потребно за израду једног модела.
У раду ми помажу сестра и свекрва. Правимо
такве моделе који се могу носити и уз фармерке,
сукње, али ту су и етно хаљине, народна ношња.
Користимо технику хеклања, израде везова и
слично, у зависности од тога да ли је у питању
народна ношња или нека друга врста модела каже за наш часопис Андријана Стевановић.
Нисмо остали равнодушни ни на
специјалитете које је припремио актив жена из
Кладурова.
- Наш мотив да обновимо "Етно кућу" и почнемо
активно да се овим бавимо пре свега је
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ПОЧЕЛА ЈЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА!
Интервју са в.д. директора Весном Шуберт
двадесета година од кад сам у просвети, неко
ко је до јуче био у разреду, бавио се децом, није
се бавио оваквим стварима, сасвим сигурно да
није лако. Чињеница да је много посла, поготово
како је код нас, као што видите, школа још увек у
изградњи. Чекају нас терени, двориште. У сваком
случају има много посла око школе и у школи.
Ипак, свесно сам натерала себе да морам много
да радим да би се сви резултати постигли.
Какав је план рада за ову школску годину?
За школску 2013/2014 год., предвиђен је
завршетак школског дворишта, за шта је већ
урађен пројекат, као и адаптација кабинета
у поткровљу. За завршетак ових радова у
преговорима смо са одређеним фондовима који
треба да донирају средства, па се надам да ћемо
од следеће школске године имати зграду која ће
Пошто сте недавно постали директорка наше комплетно бити у функцији.
школе, можете нам рећи какав је утисак бити
главни и јесте ли се уклопили у нову функцију? Колико је успешно почела ова година?
Од првог септембра ове године постављена Почела је веомао успешно, најпре
сам за вршиоца дужности директора. То значи захваљујући мештанима, то заиста морам
на једно одређено време. Јесам ли се уклопила? да иостакнем - родитељима, мештанима и
Па трудим се, заиста се трудим. Често кажем Кладурова и Манастирице, који су заједно са
за себе да сам особа која неки посао или ради мном ушли у читаву ову акцију, па смо одједном,
или не. Значи, у принципу не радим ништа сви некако окупирани радним еланом. Ето, у
половично. Волим да сваки посао који радим, Кладурову је постављена ограда око мокрих
урадим најбоље што умем. И некако то очекујем чворова, започет пројекат за мале терене је
и од деце, да увек оно што раде, ураде најбоље завршен. И у Манастирици се предвиђају радови,
што могу. То ће увек донети резултат. Веома сам има назнака за побољшање и обнављање
задовољна колективом који је млад, вредан, пун столарије. Како год окренемо свуда има много
ентузијазма, пун воље. Задовољна сам децом, посла, али је мој општи утисак да смо успешно
како смо се сви нашли у истој причи. Сви лепо кренули.
сарађујемо. Задовољна сам и родитељима,
локалном самоуправом. Заиста смо почели једну Школа у Рановцу је недавно добила и донацију
лепу причу, а кад будемо радили интервју, ако из Швајцарске?
бог да за неку годину, онда ћемо видети докле Тако је. Захваљујући донацији из Швајцарске
смо стигли у тој причи.
у виду клупа и столица које нам је даровала школа
Како је почела школска година?
Школска година је почела без већих
проблема. Задали смо себи много задатака које
намеравамо да решимо у наредном периоду.
Наравно да треба пуно труда уложити у све
то. Једноставно, ја сам учитељица, ово ми је
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Tabak 5

из Госауа. То су опет наши људи на привременом
раду обезбедили и организовали. И ја се надам
да ће неко од представника те школе доћи у
посету око новогодишњих празника и да ћемо
тада успоставито даљу сарадњу са том школом.
Да некако направимо другарску основу, да се
посећујемо. Битно је и да су родитељи су кречили
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учионице, освежили их, заиста изгледају дивно.
У приземљу треба још преуредити паркет.
Иначе, на спрату су просторије за ниже разреде
комплетно уређене.
За крај овог разговора реците нам какав је ваш
утисак са манифестације „ Завршно такмичење
села “ у Рановцу.
Да, одиграла се завршна манифестација
на којој је Рановац победник у општини
Петровац на Млави. То је било веома успешно,
и по причи старијих представника из локалне
самоуправе, жирија, било је тотално другачије,
аутентично. Одличан спој старог и новог. Оно

што је карактеристично за то вече, што је вило
много емоција, јесте документарни филм који
је изазвао одушевљење код родитељаи свих
присутних. А онда модна ревија која је спој
старог и новог на крају је изазвала овације. А
поготову кад су и наставници на крају изашли
у улози манекена, што је заиста изазвало
одушевљење. Али оно што је битно јесте да је
читав дан био у знаку те манифестације. Село је
имало и изложбу пољопривредне механизације
и посету успешним домаћинствима од стране
жирија. И на крају завршна приредба у Дому
културе, која је окупила пет околних села, и била
заиста прекрасна.

РАДОСТИ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

Интервју са педагошкињом
Kако je почела школска 2013/2014. година?
Педагошкиња: Мислим да је почела веома
напорно, имали смо сви пуно обавеза, али смо
истовремно били и срећни што смо сви поново
заједно и што тако окупљени можемо планирати
нове активности.
Који је план рада за ову школску годину и које
су то новине?
Педагошкиња: Новине у овој школској години
огледају се у посети родитеља настави, односно
једном месечно планиран је дан када родитељи
могу присуствовати настави и тако се упознати
са напретком своје деце. Планиран је велики
број угледних и огледних часова, презентација,
приказа, где ће наставници учити једни од
других. Од ове године ученици четвртог разреда
упознаваће се са предметном наставом кроз
часове које ће реализовати наставници. Новина
је и програм професионалне оријентације,
који је намењен ученицима седмог и осмог више радова и да ће успеси на такмичењима,
разреда, а који има за циљ упознавање ученика смотрама и конкурсима бити бројнији. Једино
са њиховим способностима и вештинама, са тако имаћемо потврду да смо бољи, јер сматрам
различитим занимањима и школама. Новина је да нам је циљ да превазиђмо сами себе.
Волела бих да се повећа и број хуманитарних
и нова директорка.
акција, заједничких активности родитеља,
наставника и ученика. Волела бих да се смањи
Колико је успешан рад у школи?
Педагошкиња: Сматрам да смо веома успешни, број конфликтних и насилних ситуација међу
али мислим да можемо и боље. Надам се да ученицима. Мислим да је посебно успешан
ће ове године, као и прошле, на Мислиши рад музичке секције, драмско-рецитаторске,
учествовати више од половине ученика школе, новинарско-литерарне и, наравно, рад Ђачког
да ћемо на Регионалном центру за таленте имати парламента.
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Сваке године са великим нестрпљењем
ученици наше школе жељно ишчекују Дечју
недељу. И ове године поводом Дечје недеље,
која је реализована од 7. до 13. октобра,
Ђачки парламент је организовао активности
за целонедељни догађај. Такође, наставници
су били задужени да нам омогуће да сваку
активност реализујемо без проблема, али и
за нашу безбедност, којима дугујемо огромну
захвалност што су нам то омогућили.
Свечано отварање Дечје недеље званично
је обележено 7. октобра у 10 часова пуштањем
„ Балона жеља“, које је омогућила васпитачица
школе, Снежана Радосављевић. Овај гест је на
све ученике оставио веома леп утисак које ће
сигурно памтити. Након одржаних скраћених
часова одржана је прва активност под називом
„ Игре без граница“ на којој су ученици показали
своја умећа у разним играма такмичарског
карактера. Следећег дана одржан је вашар
у којем су учествовали и млађи и старији, па
чак и родитељи и наставници. Трећег дана,
док су млађи разреди уживали у спортском
дану, старији су учествовали на такмичењу „ Ја
имам таленат “, где је примећен велики број
учесника. Претпоследњег дана млађи су могли
да искажу своју креативност у изради лутака са
својим родитељима и учитељима, док су старији
разреди одржали такмичење у рукомету и
фудбалу.

Све што је лепо кратко траје, па је тако дошао
и крај овог нашег дружења. Као круна доброг
расположења и успешно завршене недеље,
одржан је и традиционални
„Маскенбал“ у коме су учествовали ученици
од предшколског до осмог разреда, као и
наставници и учитељи.
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