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Реч уредника
Драги читаоци "Софие",
Част ми је да вам се обратим и након
изласка другог броја нашег заједничког
пријатеља мудрости. Пред вама је, дакле,
још један број новооснованог часописа са
н е ш т о б о гат и ј и м с а д р ж а ј е м . То к о м
претходних месеци школа је била сведок
разноврсних дешавања која желимо да
поделимо са вама и на овај начин.
Прославили смо Дан школе, учествовали на
конкурсима, организовали приредбе,
развили програм професионалне
о р и ј е н т а ц и ј е . . . Ш т о р е ч ј у, ш т о
фотографијом, имаћете прилик у да
освежите сећање на ове догађаје, али и да
с е и н ф о р м и ш ет е о с в е м у ш т о с т е
евентуално пропустили. Желимо и да вам
се захвалимо што је издавање нашег
часописа наишло на леп пријем код свих
вас без којих наша школа не би могла
функционисати.
Срдачан поздрав,
Јован Ивковић
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Дан школе
И ове године наша школа је прославила
свој дан. Овога пута о школи сведочи
168 година постојања. Иако сваки пут за
годину старија, школа је била пуна нових
идеја у организацији прославе свог
рођендана. Освежена младим
колективом, наша слављеница се
такође осетила младом, па је у складу са
тим и програм обиловао занимљивим
садржајем. Већ у преподневним сатима
све је било спремно за дочек гостију,
званица из разних установа: општине,
локалне заједнице, али и свих других
институција и школа. Са осмесима
добродошлице директорка, ученици и
колектив дочекивали су све оне који су
желели да буду део нашег славља.
Гости су нам били директори многих
школа из окружења, али и из других
општина. Међу онима који су нам
ук азали част најпре издвајамо
представнике основних школа из
Баточине и Деспотовца. Након
у п о з н а в а њ а с а го с т и м а , к р а ћ и м
обиласком школе присутни су могли да

уживају у нашем програму, о коме се
више можете информисати на странама
8 и 9. Преседан је био и кратки филм о
школи који је одушевио присутне, а који
приказује тренутни рад школе, све њене
напретке, али и визију коју имамо за
будућност. Програм је чинио пресек
традиционалног и модерног, те су на
сцени ученици певали, рецитовали,
играли, глумили и то тако што је други
део програма осмишљен као драмски
комад са елементима мјузикла. У
реализацији програма учествовали су
наставник српског језика Јован Ивковић
и учитељица Радица Журкић. И док су се
на сцени смењивали учесници програма
и салом проламали аплаузи, у сали
Д ома к улт уре довршавале су се
последње припреме за свечани ручак и
наставак славља. Након свечаног
програма за ученике је, осим закуске,
била организована и журка. Читав дан
протекао је, дакле, у знаку доброг
расположења и слављеничке
атмосфере.
Андријана Петровић

Химна школе
Диван дан, ево будим се,
Својој школи опет враћам се,
У тој клупи где седим ја
Знам да увек сам јој потребан...
Од првог часа, па све досад,
168 година,
на своје знање ја сам поносан,
име јој славим где год пођем ја...
Моја школа даје ми знање и сигурност,
У њој ја имам све што ми треба за будућност,
Лекција нова, памет до крова, пуно слобода
Зато поносно певам - Шербановић Јован.
Марко Благојевић,
наставник биологије
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Дијаспори у сусрет
Циљ програма Дијаспори у сусрет био је
да се презентује рад школе (али и њени
планови за будућност) људима који живе
и раде у иностранству. Присутни су
најпре имали прилике да погледају
кратак документарни филм чија се тема
управо односила на живот и рад школе.
Поред овога, присутнима је презентован
и пројекат уређења школског дворишта,
који је један од приритетних циљева у
наредном периоду. Део програма у
школи био је употпуњен и, сада већ,
традиционалном модном ревијом
модела Андријане Стевановић. Након
презентације у школи, програм је
настављен у Дому културе, а на коме је
присуствовао значајан број мештана.

Главни организатор програма била је
директорка школе, Весна Шуберт.
К у л т у р н о - у м ет н и ч к и п р о г р а м с у
приредили КУД "Жика Поповић" из
Рановца и КУД "Извор младости" из
Кладурова, уз подршку Културнопросветног центра из Петровца. Током
програма додељене су бројне
захвалнице за помоћ, рад и донације
школи. Међу званицама које су добиле
захвалнице нашли су се: Бојан
Фусуљевић, Далибор и Данијела ЈурићСолдатовић, Звездан Будимировић, као
и многи други...
Татјана Радуловић
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Трибина
Поводом Светског дана борбе против
сиде, који се традиционално обележава
1. децембра, школа је организовала
трибину на којој је говорила докторка
Биљана Јеремић. Како је тема
универзална, трибина је била

о р га н и зо ва н а и з а у ч е н и к е и з а
родитеље, који су у препуној
фискултурној сали имали прилике да
чују и активно учествују на ову тему с
обзиром на то да она представља један
од важнијих проблема данашњице.

«Ко пева, зло не мисли»
Да у школи треба неговати праве
вредности и развијати вештине ученика,
то већ сви добро знамо. Позоришна
уметност је свакако једна од њих. Зато
су нам у гостима били и глумци Никола
Протулипац и Владимир Симић, на челу
са глумицом Весном Станковић, који су
извели представу на српском и влашком

језику "Ко пева, зло не мисли". На
одушевљење присутних, у овој краткој
представи приказан је свакодневни
живот људи из овог краја, али и
упознавање са традиционалним
дувачким инструментима као што су:
кавал, двојнице, дудук, гајде, окарина,
лаута...
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Прослава Светог Саве
Као и сваког 27. јануара, све
школе у Србији славе Светог Саву,
школску славу. Концепт прославе у
нашој школи ове је године био нешто
другачији. Ученици и наставници најпре
су присуствовали литургији у цркви
Светих апостола Петра и Павла у
Рановцу. По завршетку литургије,
организован је обред резања колача у
школи где су колачари, традиционално,
били ученици четвртог разреда. У
свечарској атмосфери уз већ уобичајену
поделу пакетића, деца, родитељи,
наставници, и сви пристуни, имали су
п р и л и к е д а у ж и ва ј у у п р и год н о м
програму. Након програма уследио је
коктел за све присутне на коме смо
имали прилике да се уверимо у квалитет
припремљене хране, чију су припрему

организовали родитељи удруженим
средствима. Док се светосавска химна
орила школом, био је присутан дух
заједништва и међусобне солидарности,
чиме је наша школа и овог пута доказала
да уме бити добар домаћин разнородних
манифестација и прослава.
Милош Сулимановић
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ПРОМОЦИЈА ПРВОГ БРОЈА ЧАСОПИСА
Поводом изласка првог
броја часописа «Софиа»
организовали смо
промоцију у виду
књижевно-музичке вечери
на којој су присуствовали
ученици, родитељи,
колектив, али и гости других
институција: Општине,
б и бл и от е к е , Д О И С - а ,
л о к а л н е с а м оу п р а ве и
представници других
школа.Пријатној
атмосфери допринео је и
пригодан програм наших
ученика, који су се
потрудили да промоцију
учине занимљивом.
Анђела Бицић
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ФОТОГРАФИЈОМ КРОЗ НАШ 168. РОЂЕНДАН

Концепт овогодишњег програма Дана школе базирао се на споју традиционалног и
савременог. У складу са тим, публици су представљена два блока. Тако су се у првом
представили нижи разреди и малишани из предшколске групе "Звездице" који су извели
кореографију влашких игара, али и ученици старијих разреда, који су нас подсетили на
традиционалне звуке етно песме. У другом делу програма салом су се прошетали
модерни ритмови кореографија и савременог драмског текста. Фотографијама вам
преносимо део утиска.
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ФОТОГРАФИЈОМ КРОЗ НАШ 168. РОЂЕНДАН
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АКТУЕЛНО

Атмосфера са трибине о АИДСу и представе «Ко пева, зло не
мисли», коју су извели
београдски глумци. Нак он
изведбе, званице су размениле
утиске на коктелу који је школа
организовала.
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Радови са конкурса
Основна школа «Мирослав Букумировић Букум» из Шетоња организовала је
литерарни и ликовни конкурс са универзалном темом «Толеранција је одговор», на
коме су учествовале школе у окружењу. Неколико ученика наше школе освојило је прве
награде, а ми вам у овом броју представљамо победничке литерарне радове Јелене
Радовановић и Луке Илића.

Толеранција је одговор
Одрасли су веома заузети и нервозни,
стално негде журе, немају времена.
Подсећају ме на Белог зеца из "Алисе у
земљи чуда" који носи сат и трчи
понављајући: "Закаснићу, закаснићу."
Људи немају стрпљења једни за друге и
то ствара велике проблеме.
Чини ми се да се та нервоза преноси и
на нас, децу. У школи се често свађамо,
често се чују речи које су речене са
намером да повреде и увреде другога.
Нико не зна одговор зашто је то тако.
Потребно је само мало да се то
промени. Потребно је да на увреду не
одговоримо увредом, да неко попусти.
Када је неко љут, потребно је да га
саслушамо и не свађамо се.
Читала сам причу о бодљ ик авој

прасади. Бодљик ава прасад има
бодље, а хладно им је. Зато се дуго муе
док не пронађу право растојање - да не
боду један другога, а да им буде топло.
Они од тога имају корист. Тако бисмо
могли и ми да се помучимо и потражимо
то растојање, да свима буде добро.
Требало би да учимо од бодљикаве
прасади. Можда је потребно да свако
мало увуче своје бодље и онда би свима
било боље. Не би било толико свађе.
То право растојање је осећај за оног
другог. Оно што не желимо да неко нама
учини, не треба да чинимо другима. Није
толико тешко, зар не?
Јелена Радовановић, ученица 4.
разреда
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Толеранција је одговор
Да ли је толеранција кључ? Кључ те
далеке браве људске душе? Какав је то
кључ? Металан и тежак? Стар и
тајновит?
Та толеранција, тај кључ отвара браве
тешке и тврде, кида ланце
непијатељства и сахрањује старе
клетве. Ипак, у рукама појединца он
немоћан је; потребно му је мноштво да
коти мноштво. Потребни су му гласови,
сложни као један, а када се неки издвоји,
кључ рђа и пада у заборав; слога
заборављена, права скршена,
јединство сломљено.
Толеранција има много облика, сваки са
другачијим кључем. Да ли ћеш
толерисати клањање другом богу; да ли
ћеш палити џамије и друга светилишта?

Хоћеш ли траћити сл ободу к ада
другоме слободу одбијаш? Зар ћеш
човека кога никада ниси видео напасти
због друге националности? Или ћеш му
можда, пријатељски показати пут?
Плашиш се пута? Моће бити горак и
суморан. Може бити да јуриш
неизбежно. Неименован почетак, а
уједно и крај. Корачање без почетка и
краја на хоризонту.
Хоћеш ли подићи кључ из црне баре? За
циљ заборављен? Хоћеш ли имати
воље и храбрости?
Хоћеш ли имати толеранције?
Лука Илић,
ученик 8. разреда
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Ђачки парламент
На почетку школске године, изабрани су
представници Ђачког парламента. До сада су
организовали многобројне манифестације за
ученике ове школе. Председник парламента
Ненад Јовановић, навео је да су од посебног
значаја хуманитарне акције кроз које су
прикупљани слаткиши, одећа и играчаке за
особе које живе у дому. Организоване су
журке и то поводом Дана школе, Дана
заљубљених, краја првог полугодишта.
Такође, биће организовани разни турнири,
затим програм где ће осмаци радити посао
наставника, директора, педагога, секретара,
помоћних радника итд. Организоваће се и
шетња кроз село, зарад бољег упознавања
насеља у коме живимо, прикупљање књига за
библиотеку, садња дрвореда, чишћење села и
прављење маски од ствари које не користимо.
Као што можемо видети програм за даљи рад
парламента је веома богат, а на нама је да у
што већем броју учествујемо у овим акцијама
и да их учинимо успешнијим и занимљивијим.
Анђела Бицић

Чланови Ђачког парламента
као учесници пројекта
«Играј безбедно безбедност деце на
интернету», одржаног у
Орешковици.
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Шта је професионална
оријентација?
Драги осмаку и драга осмакињо!
Ближи се тренутак када би требало да
се одлучиш којим занимањем желиш да
се бавиш, односно коју средњу школу
желиш да упишеш. Средње школе се
обично сврставају у три групе: средње
уметничке школе, средње стручне
школе и гимназије. Након завршене
средње стручне школе можеш да се
запослиш, али можеш и да наставиш
школовање на неким од факултета.
Гимназија те неће оспособити ни за
једно конкретно занимање, али ћеш у
њој бити добро припремљен за
факултет.
Бодовање за средње школе врши се на
основу успеха током шестог, седмог и
осмог разреда и успеха на завршном
и с п и т у. П о р ед о во га , з а с р ед њ е
уметничке школе врши се и провера
одговарајућих знања и посебних
способности и вештина (талента за ту
уметност).
Пре избора саме школе важно је да
обавиш разговор са родитељима,
разредним старешином и педагогом
школе. Важно је и да размислиш о

својим способностима и вештинама, као
и да се добро упознаш са занимањем за
које си заинтересован/а.
У свему овоме помоћи ће ти твој
одељењски старешина и педагог кроз
Програм професионалне оријентације у
твојој школи. Они ће те подстаћи да
размислиш о себи, да боље упознаш
свет рада и занимања, да откријеш у
ч е м у
с и
у с п е ш а н .
Стручњаци кажу да су ово најчешће
грешке у избору школе и занимања:
- Избор школе због близине;
- Избор школе за коју ученици мисле да
је лака;
- Утицај родитеља и занимања којим се
они баве;
- Утицај вршњака (изабрати исту школу
као друг и другарица);
-Изабрати популарну школу;
Информиши се и занимај се за своје
занимање!
Сања Љубомировић
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У сусрет завршном испиту...
У јуну те очекује завршни испит, и ви,
садашњи осмаци прва сте генерација
осмак а која ће, поред српског и
математике, решавати и комбиновани
тест. Овде ћемо те упознати са неким
основним информацијама у вези са
завршним испитом:

Заступљеност појединачних предмета у
комбинованом тесту (број или проценат
задатака), биће структуирана према
проценту заступљености у наставном
плану од петог до осмог разреда;
·Тестови за завршни испит састојаће се
само од непознатих задатака;

Завршни испит служи као средство за
селекцију при упису у средње школе. Од
укупно 100 поена, завршни испит ће
носити 40, а твој успех током основне
школе 60 поена;

Пре завршног испита имаћеш пробни
завршни испит како би упознао/ла
ситуацију тестирања и полагања, и како
би смањио/ла испитни стрес;

Испит ће се састојати из три теста - из
српског, односно матерњег језика,
математике и комбинованог теста из
науке који ће укључивати: историју,
географију, билогију, физику и хемију.

Када дође тренутак завршног испита,
важно је да дођеш одморан/а, сит и
решен/а да урадиш завршни испит
најбоље што можеш. На испит можеш
донети оловке, гумицу, лењир и шестар
Сања Љубомировић

Методе и технике успешног учења

је то учењ е
и зашто учимо?

Човек учи да би се прилагодио средини у
којој живи, али и да би ту средину боље
прилагодио својим потребама. Све што
знаш да урадиш је резултат учења.
Учење је када учиш да пређеш улицу, да
играш фудбал, да направиш своју
омиљену посластицу, да разговараш са
друговима,
да
користиш
мобилни
телефон... Учиш стално и свакодневно.
Део тог учења је и школско учење.
У школу идеш да би се образовао и
припремио за оно што те у животу чека. У
школи раде људи који су се школовали
да раде са децом и да деци пренесу
знање из одређеног предмета.
Навика места - врло је
важно да имаш своје
радно место – кутак за
учење. Идеално је ако
имаш своју собу, али, и
ако није тако, пронађи
макар метар само свог простора који
нећеш мењати и који ћеш користити за
учење.
Навика
времена
сваки рад отпочни и
заврши у одређено
време које сам себи
пропишеш. Кад завршиш један задатак,
аутоматски пређи на други. Строго
извршавај оно што сам себи пропишеш.

Чист радни сто - Са стола склони све
оно што ти није потребно за учење:
забавне књиге, часописе, играчке...
Уклони све што ти може одвући пажњу.
Правилно
седење - Врло је
важно
како
седиш док учиш.
Седење
у
меканој фотељи,
или лежање на кревету, доводи до
опуштања мишића и поспаности. Мисли
почињу да лутају, ученик сањари, а
понекад и заспи! Најбоље је да седиш на
удобној, али тврдој столици са лактовима
на столу. Тај положај изазива напетост
мишића која подстиче будност и пажњу.
Важна је воља и жеља да учимо. Ако
неки ученик има све остале предуслове
за успех у учењу, а нема покретаче
(мотиве) за учење, успех ће изостати.
Дакле, учење је тежак посао и нико те не
може натерати да нешто научиш ако ти
то не желиш.
•

Провесели се кад нешто научиш
(прослави са друштвом).

•

Сваки
напредак
позитивним мислима.

•

Тражи занимљивости у градиву.

пропрати

И запамти: Нико не може знати
све. Знање је када знаш где можеш
пронаћи оно што не знаш.
У следећем броју - Савети за успешно
учење.

Сања Љубомировић, педагог

Штампање часописа помогли:

ZEMLJANI RADOVI

JUGI
RANOVAC

