
 



 



БИЛТЕН 2010. 
Основне школе „17.октобар“

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
 

Овог лета, августа 2010. године ,  у школској згради матичне школе комплетно је 
замењена спољашња столарија.  Унутрашња столарија,  зидови , подови  и степениште, потпуно 
репарирани, тако да је у овом моменту школа комплетно просторно  сређена. У току је  сређивање   
канцеларије стручне службе и секретара, као и кухиња. 
 
 Претходне школске године у школи је  настава  била стручно заступљена из свих 
предмета.  
 2009/2010.  школске године проширили смо се за још једно одељење 5. разреда, тако да 
је  школа бројила   укупно 39 одељења, 20 одељења  млађих и 19 старијих разреда са укупно 1011 
ученика. 
 
 И ове године се у матичној и у подручним школама радило у две смене, по хоризонталној 
подели смена. 

 Ученици из подручних одељења су петком долазили у матичну школу на  часове 
енглеског језика и веронауке, а истовремено се дружили са вршњацима и привикавали на велики 
колектив. 
 
  Наставничко веће је у протеклој школској години одржало 11 седница. На седницама су 
разматрана општа, стручна и посебна питања организације стручног рада и реализације васпитно-
образовног рада. Ове године посебно се бавило безбедношћу ученика, анализом новог закона и 
оптерећеношћу ученика, 7. разреда. 
   
  Стручна већа . У школи су ове године радила стручна већа: 
- наставника српског језика и уметности 
- наставника страних језика 
- математике 
- биологије и хемије 
- историје и географије 
- физике, ТО, информатике  
- физичког васпитања  
- стручна већа 1., 2., 3. и 4.  разреда 
 Разматрали су питања планирања и реализацију свих облика васпитно-образовног рада, 
организације и реализације допунске и додатне наставе, организацију такмичења ученика, 
уједначавање критеријума и начина оцењивања ученика, набавке потребних наставних средстава и 
уџбеника. 
 
  Одељенска већа су на својих 7  седница  вршила анализу реализације свих видова  
васпитно-образовног рада, утврђивала успех појединачно за сваког ученика, разматрала  питања 
дисциплине ученика, организације и реализације екскурзија, сарадње са родитељима  и друга 
питања која су утврђена годишњим програмом .  
 



  У оквиру својих оперативних планова разредне старешине  су све планирано из датог 
оријентационог плана оствариле кроз индивидуални рад са ученицима, рад са одељенском 
заједницом, сарадњом са осталим наставницима, родитељима, стручним сарадницима. Посебно 
су се бавиле пројектом „Школа без насиља“ и безбедношћу ученика..  На основу редовних 
извештаја стручних сарадника  педагошка документација је прилично уредно вођена. 
 
 Савет родитеља  протекле школске године се састао 4 пута. 
 Савет школе давао је сагласност на програм и  бирао  извођача ђачке екскурзије, 
осигуравајуће друштво и добављача ђачке ужине, сагласност за коришћење дечје штампе и остале 
литературе на предлог стручних већа, чланство у Завичајном музеју, Црвеном крсту . Као 
саветодавном телу поднети су извештаји о успеху на крају класификационог периода и 
резултатима на такмичењима ученика,  као и извештаји са изведених екскурзија. Ове године је 
дао нове чланове за састав Школског одбора. Посебно је укључен у пројекат „Школа без насиља“. 
  Стручни сарадници реализовали су свој програм кроз следећа подручја рада: 
- сарадња са наставницима -израда планова рада наставника , школских програма за све разреде,  
педагошко- инструктивни рад у циљу примене оптималних метода и облика рада у настави, 
- рад са ученицима – учешће у формирању одељења првог и петог разреда, учешће у раду 
одељенских заједница, у тестирању  ученика, индивидуални рад са њима. 
- сарадња са родитељима-  осим индивидуалних, одржани су и заједнички родитељски састанци 
са родитељима старијих разреда. 
- посебно су ангажовани у пројектима безбедности,   инклузије и екологије. 
 
 Директор школе своје радне обавезе обављао  је у складу са законским овлашћењима и 
одредбама интерних аката, на основу  Годишњег програма рада,  у сарадњи са члановима 
колектива, Скупштином општине и одељењем МП у Јагодини.  
 Детаљан извештај о свом раду подноси Школском одбору, по новом закону два пута 
годишње. 12.04.2010. године Школски одбор усвојио је извештај за период септембар-март ове 
школске године.  Извештај је урађен по подручјима на којима се и заснива рад директора и то: 
планирање и програмирање, организација и руковођење, праћење и вредновање, педагошко-
инструктиван рад, укључујући и остале текуће послове. 
  

 Школски одбор је у протеклој школској години одржао 5 седница. По планираном 
програму разматрао је и усвајао извештаје о раду школе,  директора и изведеним екскурзијама. 
Усвојио Годишњи програма рада; давао мишљење о кандидатима по расписаним конкурсима; 
разматрао и усвајао попис имовине и завршни рачун за 2009.годину и усвојио школске програме 
за наредну школску годину. 

28.06.2010. престао је мандат овом саставу.  
Нови састав школског одбора: Испред Наставничког већа чланови су: Радмила Стајић, Маја 

Алексић и Иван Милосављевић. Испред Савета родитеља: Зоран Милић, Виолета Станковић и 
Зоран Динић. Чланови ШО испред Града су: Миљана Матић, Др Мирослав Микић и Љиљана 
Радуновић . 
 
 У подручним одељењима наставници разредне наставе су, поред редовних, реализовали и 
предшколски програм. 
 Редовна настава у свим разредима остваривала се на основу школских програма који 
садрже обавезни, изборни и факултативни део, а које су радили у оквиру стручних већа 
(глобалне)и индивидуално(оперативне). Школске програме усвојио је Школски  одбор у 
законском року. 
 Поред редовне организована је и одржавана допунска, додатна и припремна настава о 
чему је уредно вођена документација. 
 По један разред основне школе завршило је 7 одраслих полазника. 
 



 Такмичења: 
 

 ШКОЛСКО ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛ. 
 395 190 76 7 

  
Ученици наше школе, у односу на остале основне школе,  су партиципирали на окружним 

такмичењима са 31 %. тј. од 234 ученика, наших је 76.  
  Математичари , као и увек предњаче. Од 34 ученика из целе Србије, на „Мислиши“ су два 
ученика  из наше школе имала по 100 поена. На екипном такмичењу „Архимедес“ добили смо 3. 
награду. 
 Учествовали смо на републичким такмичењима из географије, хемије, биологије, 
техничког и рецитовања. 
 Ученици другог разреда постигли су запажен успех на регионалној смотри- Фестивалу 
луткарства у Крагујевцу. 
 Ове године наши спортисти су доминирали у Јагодини. Дечаци су узели сва прва места у 
општини и округу  (кошарка, рукомет и фудбал), а на међуокружном заузели 3. места. Девојчице 
су у одбојци и кошарци биле 2. у општини, тако да је добијен пехар за свеукупно најбољу школу 
у општини, а наставник Игор Милановић проглашен је за најуспешнијег. 
 Посебно су се истакли у стрељаштву, ватерполу и клизању. 
 За све награђене ученике и наставнике приређен је коктел у школи. 
 Ученици који су остварили пласман на окружном и републичком и вуковци,  награђени су 
од школе и  СГ  Јагодина  књигама . Троје најбољих добило је новчане награде.  Новчано је 
награђена  наставница хемије,  Татјана Ристић. 
 
   Ваннаставне активности  организоване су кроз часове одељенских заједница и рад секција.  

Ученици млађих разреда у оквиру драмских, ритмичких, ликовних , рецитаторских и 
фолклорних секција које су на нивоу разреда припремали, а и  одељенске приредбе за пригодне 
датуме (Нову годину, Св. Саву, Дан жена),  учествовали су у свим програмима  у оквиру културне и 
јавне делатности  школе.  
  Секције ученика старијих разреда успешно су  радиле по плану  комисије за културну и 
јавну делатност, као и спортске секције. Припремљени су програми за прославе Дана школе и 
Светог Саве. Новинарска секција  је и ове године издала два броја школског часописа  „Растко“   
(бр. 5 и 6 )  и редовно учествовала  у реализацији радио - емисије на Радио Јагодини. Штампан је   
Билтен  и  „Водич кроз ОШ „17. октобар“. 
  
  
   Екскурзије и излети – 
- 1. разред- 10 .06. 2010. Јагодина- Раваница 
- 2. разред – 9..06. излет до Ђурђевог брда 
- 3. разред –  8.06. - Јагодина- Ресавска пећина 
- 4. разред – 9. 06.  – Јагодина – Ниш - Нишка бања 
 
5. разред-30- 31. 05. 2010.  (105 ученика)Јагодина –Пожаревац-Сребрно језеро- Доњи Милановац- 
Кладово-Неготин- Гамзиград 
 
6. разред – 9.-10. 05. 2010.  –(128 ученика)  Јагодина-Крагујевац-Жича- Студеница- Градац- 
Копаоник-Пролом  Бања- Ђавоља варош 
  
7. разред- 27.- 28 .05.2010. (99  ученика)– Јагодина-Зобнатица-Суботица-Палићко језеро-Нови 
Сад- Сремски Карловци –Фрушка гора-  Јагодина 
 



8. разред – 2.-4. 05. 2010.  ( 90  ученика)– Јагодина- Сирогојно- Златибор- Тара-  -Мокра гора- 
Соко град-  Крупањ – Ваљево- Јагодина 
 Ученици 7. разреда били су у Београду на опери. 

У организацији СО Јагодина 65   ученика 4.разреда и 100 осмака провело је 10 дана на 
летовању у Буљарици. 
   У протеклој школској години школа је сарађивала са: 
- Скупштином општине – (пријем ђака првака, „вуковаца“ и награђених ученика (књиге и новчане 
награде ), организација Дечје недеље,кроса РТС-а,  летовање ученика 4. и 8. разреда,  бесплатно 
клизање и посете ЗОО врту, Музеју воштаних фигура. 
- Центром за културу – посете биоскопским и позоришним представама, изложбама,   коришћење 
сале за све наше представе. 
- Здравственим центром – систематски прегледи ученика, предавања у области превенције 
- Друштвом пријатеља деце – Дечја недеља 
- Црвеним крстом , Геронтолошким центром. МУП- ом,  Завичајним музејем ,  Историјским 
архивом ,  Музејем наивне уметности , градском библиотеком , српском православном црквом, са 
свим основним и средњим школама , Педагошким факултетом , са хуманитарним организацијама. 
    
 

  
 
 31.08.2010. год.                                                                                                          Директор, 

                                                                                 Биљана Милановић 
 
 
 

НАША ШКОЛА 
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Носиоци Вукове дипломе школске 
2009/2010. 

 
1. Кристина В. Армуш 
2. Милена З. Глигоријевић 
3. Миљана М. Јовановић 
4. Милица Н. Колаковић 
5. Тијана М. Марјановић 
6. Марко П. Николић 
7. Дејана З. Цветковић 
8. Јован Н. Јовановић 
9. Вук М. Васић 
10. Илија С. Микић 
11. Даница Р. Радосављевић 
12. Ана С. Маринковић 
13. Соња С. Димитријевић 
14. Јована Д. Стевановић 
15. Јована М. Стевановић 
16. Кристина Г. Пешић 
17. Ликушић С. Бојана 
18. Миливојевић Д. Милица 
19. Милошевић В. Милош 
20. Милосављевић Г. Катарина 
21. Петровић М. Ђорђе 
22. Стевић С. Тијана 
23. Стојановић С. Димитрије 
24. Вирџинија Г. Милутиновић 
25. Александар Н. Стефановић 
26. Кристина В. Петковић 
 
Награђени ученици од  1. до 4. 
разреда у школској 2009/2010. 

Години 
 
1. Јелена Јеремић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
2. Миља Кнежевић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
3. Миња Максимовић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
4. Матија Милановић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
5. Ања Петровић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 

6. Сања Самарџић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
7. Даница Чутура 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
8. Илија Стојановић 2/4  - Учешће на 
регионалној смотри луткарства основних 
школа 
9. Анастасија Вочановска 3/4 - Прво место 
на Републичком такмичењу ''Мислиша''   
10. Павле Стефановић 4/1  - Друго место 
на окружном такмичењу из матеметике 
11. Нађа Милојковић 4/1 - Друго место на 
окружном такмичењу из математике 
12. Марта Златковић 4/4 - Друго место 
место на окружном такмичењу из математике 
13. Анђелија Миљковић 4/4 - Друго место 
на окружном такмичењу из математике 
 
Награђени ученици од  5. до 8. 
разреда у школској 2009/2010. 

години 
 
Српски језик 
 
1. Ања Марјановић 5/5 - Друго место на 
окружном такмичењу 
2. Теодора Јанићијевић 6/4 - Треће место 
на окружном такмичењу 
 
Историја 
 
1. Марија Лукић 5/1 - Друго место на 
окружном такмичењу 
Математика 
1. Андреја Ђорђевић 5/1 - Прво место на 
окружном такмичењу 
2. Деспот Марковић 5/1 - Прво место на 
окружном такмичењу 
3. Јована Миладиновић 5/1 - Друго место 
на окружном такмичењу 
 
Физика 
 
1. Душан Јовановић 6/2 - Прво место на 
окружном такмичењу 
2. Гојко Чутура 6/4 - Треће место на 
окружном такмичењу 
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Хемија 
 
1. Јована Стевановић 8/3 - Учешће на 
Републичком такмичењу 
2. Бранислав Јовичић 8/5 - Учешће на 
Републичком такмичењу 
 
Техничко образовање 
 
1. Марија Петровић 6. разред 
 
Спорт 
 
1. Марија Пеулић 5/1 - Прво место на 
Републичком такмичењу у стрељаштву 
2. Владислава Младеновић 5/ 4, 
стрељаштво, екипно и појединачно 
3. Павле Ђокић 6/3 - Треће место на 
међуокружном такмичењу, фудбал 
4. Немања Гајић 6/5 - Треће место на 
међуокружном такмичењу, фудбал 
5. Андрија Велимировић 6/3 - Прво  место 
на окружном такмичењу, кошарка 
6. Стефан Ристић 6/5 - Учешће на 
Републичком такмичењу, пливање 
7. Бајрон Гузман 6/5 - Учешће на 
Републичком такмичењу, пливање 
8. Бојан Ристић 7/2 - Треће место на 
међуокружном такмичењу, фудбал 
9. Никола Стојановић 7/4 - Треће место на 
међуокружном такмичењу, фудбал 
10. Бранков Веселиновић 7/3 - Треће место 
на међуокружном такмичењу, фудбал 
11. Милош Мирковић 7/3 - Прво место на 
окружном такмичењу, кошарка 
12. Сара Павловић 7/3 - Четрврто место на 
републичком такмичењу, пливање 
13. Зорана Станковић 7/3 - - Прво место на 
окружном такмичењу, стони тенис 
 

Нека слике сведоче ... 
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Наша школа некад ...  

 
 

 
и сад ... 

 
 

БИЛТЕН УРЕДИЛЕ ПРОФЕСОРКЕ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 
СВЕТЛАНА ИЛИЋ И МАЈА АЛЕКСИЋ 
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ОБРАТИМО ПАЖЊУ ... 
 
 

 

 
Јована Миловановић 8/2 

 
 
 
 

МИ СВИ ОВДЕ ЖИВИМО И РАДИМО !  
ВЕЛИКA ХВАЛА! 
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РАСТКО БР.7 
октобар 2010

УМЕСТО УВОДНЕ РЕЧИ 
 

10. Писмо 
Младоме учитељу који пита: Има ли 

данас правих хришћана? 
 

 
            Свети владика Николај Жички 

 
Има их, има пуно. Да их нема, сунце 

би се јарко угасило. Јер нашто би тако 
скупоцено кандило светлило једном 
зверињаку? 
 

Требало би мени много хартије да 
испишем дивне примере правих хришћана, 
које сам само ја срео у животу. И теби много 
времена да читаш и душу своју наслађаваш. 
За сад огледај себе у овом једном примеру. 
 

Били смо прошлог лета у Мачви. На 
једној малој станици чекали смо воз. Ја 
смотрих једну старицу сељанку покрај шина.  
 

  Увело старачко лице, но обасјано оном 
чудном тајанственом светлошћу, која се 
често запажа на лицима духовних људи. 
Упитах је: 
 
- Кога чекаш, сестро? 
 
- Пааа, кога ми Господ пошље, рече она. 
 
Из даљег разговора сазнадосмо ово: сваки 
дан она долази на станицу да види да ли ће 
бити неки сиромашни путник који би 
потребовао хлеба и конака. Па кад се такав 
деси, она би га примила радосно као од 
Господа послата. И водила би га својој кући, 
која је ту на један километар даљине. 
 
Још разумесмо из разговора, да она чита 
Свето Писмо, и одлази у цркву на службе, и 
пости, и држи сав закон Божији. Њени суседи 
после нам рекоше, да је та жена права 
светица. 
 
На крају ја покушах да похвалим њено 
јеванђелско гостољубље. Но пре него ја 
доврших она уздахну и рече: 
 
- Зар нисмо ми Његови гости сваки дан, 
целога живота? И сузе јој се засијаше у 
очима. 
 
О милостива и слатка душо народна! Мој 
млади пријатељу, ако се зовеш учитељем 
народним, можеш се често и постидети, но 
ако се зовеш учеником народним, нећеш се 
постидети никада. 
 
Света милост Божија нека те обасја. 
 
 
 

Епископ Николај
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У СВЕТУ ПОСТОЈИ ЈЕДНО 
ЦАРСТВО. 

 
ЦРКВА 
 
Црква је грађевина коју су божанске руке 
подигле 
а саграђена је од најлепше цигле. 
 
Црвена и жута свете су боје 
и на свакој цркви поносито стоје. 
 
У нашој лепој цркви литургија се служи 
и тада се Бог са људима дружи. 

 
Никола Ђукић 6-1 

 
ПРВАЦИ 
 
Када се појави први листић жут, 
у клупу ће деца сести први пут. 
 
Учитеља доброг упознаће тада, 
много ће се радовати дечија бригада. 
 
Свакога дана уживаће у школи, 
а школа прваке више од свих воли. 
 

Никола Ђукић 6-1 
 

 
 „Добро нам дошли прваци“–Станојевић Павле 4/1 
 
ПРИЈАТЕЉ 
 
Ако негде кренеш, пријатеља нађи, 
јер ће теби излазак са њим бити слађи. 
 
Пријатељ је увек ту 
и у добру и у злу. 
 
Ко ти је пријатељ нек' ти срце каже, 

јер оно никада неће да те лаже. 
 

Катарина Шпикић 6-1 
 

ПРИЈАТЕЉСТВО 
 
Питам се још увек шта пријатељ значи, 
чини се да је живот без пријатеља краћи. 
 
Пријатељ је ту друштво да ти прави 
и када ти дођу они лоши дани. 
 
Када имаш друга, 
одмах прође туга. 
Пријатељство је благо највеће, 
без њега нема радости и среће. 
 

Миња Недељковић 6-1 
 

 
„Право другарство“ – Уна Тодосијевић 4/1 

 
МОЈИ ДРУГОВИ 
 
Ја другова пуно имам 
разне похвале од њих примам. 
То су девојчице, то су дечаци, 
а неки су ми прави ортаци. 
 
Мој друг Марко је много јак, 
такође је и одличан ђак. 
Сјајан математичар, Деки му је име, 
често смишља фантастичне риме. 
 
Фудбалер Неца, брз као муња, 
мислиш да се стално око тебе шуња. 
Урош и Михајло су праве ракете 
кошеви су за њих једноставне мете. 
 
Био стар ил' млад, ружан или леп, 
другови ће увек бојити наш свет. 
 

Андреја Ђорђевић 6-1 
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РИЗНИЦА ЖИВОТА                   . 
 

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА 
 

  Помаже Бог драги читаоци у овом броју 
„Растка“ говоримо о седмој по реду Светој 
Тајни, а то је Света Тајна Јелеосвећења 
 

Шта je то Света Тајна Јелеосвећења? 
  Света тајна јелеосвећења састоји се из 
молитава седам свештеника ( презвитера или 
епископа ) , иако може да je изврши и мањи 
број. У вези са тим Свети Симеон Солунски 
каже: ,,Не треба се много бринути за број јер 
број није прописан од Апостола, но иако, 
број није прописан, ипак се треба држати 
старог Предања и треба да су седам 
презвитера , како je стари обичај, a у невољи 
и мање, најмање три... A само један 
свештеник нека не врши Јелеосвећење . Јер 
као што je за архијереја прописано да не 
прима Хиротонију од једнога, тако ни 
Јелоосвећење нека не врши једа свештеник." 
 

Начин савршавања Свете тајне. 
У току овог чина чита се седам одељака из 

Апостола, Јеванђеља и молитава, којим се 
призива Божија благодат на болесника јер je 
Исус Христос дошао у свет да узме немоћи 
људске, a Свети Дух послао у свет да 
чланове живе Цркве исцељује својом 
благодаћу од њихових болести . 

 
Од ког се времена ова тајна вршила у 

Цркви ? 
Од Христовог времена . По заповести 

Христовој апостоли су ишли да проповедају 
Јеванђеље, и међу другим људима, 
помазивали јелејем многе болеснике и 
лечили их. 

 
Шта овде значи болест ? 

  Обољење душе и тела. 
 

Како делује Божија благодат? 
  Она лечи тело од његових немоћи и душу 
чисти од њених грехова. 

 
Да ли се Света Тајна Јелеосвећења врши     

само над тешким болесницима онима 
који умиру? 

Света Тајна Јелоосвећења се врши у току 
Страсне седмице (у среду, четвртак или у 
суботу) и над здравим особама. 
 
Како je пренесено вршење ове свете тајне 

на епископе и свештенике? 
Заповешћу апостола . Свети Апостол Јаков 

пише сасвим јасно: „ Болује ли ко међу вама, 
нека дозове старешине црквене, те нека 
читају молитву над њим и нека га помажу 
уљем у име Господње. И молитва вере 
помоћи ће болеснику, и подигнуће га 

Господ, и ако je грех учинио опростиће му 
се." Пре учествовања у овој Светој Тајни 
верници приступају Светој Тајни Исповести 
a после Светој Тајни Причешћа .AКО се ради 
о болеснику који je у смртној опасности, 
Свете Тајне се врше овим редом : Исповест, 
Причешће na Јелеосвећење. 

 
   Однос према овој Светој Тајни 

  Боравећи телом међу нама, Исус Христос je 
непрекидно исцељивао сваку болест и немоћ 
над људима и тако такође проповедао 
спасење и долазак царства небеског. Његово 
разумевање и опхођење према греху и 
болести најбољи су пут за разумевање Свете 
Тајне Јелеосвећења, онакве каквом je 
сагледавала Црква Божија. Дакле, као што ни 
Господ никада није приступао болести као 
чисто физичком феномену, нити исцељењу 
као медицинском захвату, тако ни Црква 
Јелеосвећење не схвата као какву замену за 
лекарскоумеће. Циљ ове Свете  Тајне као 
уосталом и свих Тајни Цркве                   
je да врати човека у његово право здравље, a 
то je непомућени однос са Богом, односно са 
Телом његовим, које je Црква. Наравно да се 
Црква моли и за потпуно исцељење телесне 
болести али она то препушта једином  
Чудотворцу,  Господу, који зна дубине срца 
човековог и шта je најкорисније за његово 
спасење. 
 
 

 
Пећка патријаршија 

 
Припремила Јована Стојановић 8/3 
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ЖИТИЈА СВЕТИХ                     . 
 

 
Чудотворна икона Пресвете Богородице 

Утешитељке 
 

Покров Пресвете Богородице. 
(1./14. Октобар) 

Одувек је црква прослављала 
Пресвету Богородицу као покровитељку и 
заштитницу рода хришћанскога, која својим 
ходатајственим молитвама умилостивљава 
Бога према нама грешнима. Безброј пута 
показала се очигледно помоћ Пресвете 
Богородице како појединцима тако и 
народима, како у миру тако и у рату, како у 
монашким пустињама тако и у многољудним 
градовима. Догађај који црква данас 
спомиње и празнује доказује само то 
постојано покровитељство Пресвете 
Богородице над родом хришћанским. 1. 
октобра 911. год. у време цара Лава Мудрога 
(или Философа) било је свеноћно бдење у 
Богородичиној цркви Влахерне у Цариграду. 
Народа је била пуна црква. У позадини цркве 
стајао је св. Андреј Јуродиви са својим 
учеником Епифанијем. У четврти сат ноћи 
појави се Пресвета Богородица изнад народа 
са распростртим омофором на рукама, као да 
том одећом покриваше народ. Беше обучена у 
златокрасну порфиру и сва блисташе у 
неисказаном сјају, окружена апостолима, 
светитељима, мученицима и девицама. Св. 
Андреј видећи то јављање показа руком 
Епифанију блаженом и упита га: „Видиш ли, 
брате, Царицу и госпођу над свим, како се 
моли за сав свет?" Одговори Епифаније: 
„Видим, оче и ужасавам се!" Због тога се 
установи ово празновање, да нас подсети 
како на тај догађај тако и на стално 
покровитељство Пресвете Богородице, кад 
год ми то покровитељство, тај покров њен 
молитвено иштемо у невољама. 

ДОБАР САВЕТ ЗЛАТА ВРЕДИ       . 
 

ФАЦА...ХМ...ДА... 
  Шта je то „фаца"? Шта људи подразумевају 
под тим „фаца"? Данас на улици, у школи, 
често можемо чути за неку особу да je фаца, 
али нигде и објашњење шта je то. 
  Ова чињеница ме je баш недавно навела на 
размишљање. Сама сам тражила одговор и 
питала се шта то једна особа треба да 
поседује да би била сматрана „фацом''.Шта 
je то толико лепо у томе да данас скоро 
свако дете жели да га тако види окружење? 
 Одговор нисам нашла,'можда баш зато што 
ja нисам једна од њих, нити то желим да 
будем... Отишла сам у школу. 
 Вест о уништеним појединим деловима 
нове школске имовине се брзо раширила. 
Шестаром избушене клупе и изваљена врата! 
Постављало се питање ко je то урадио. 
  „Ко би могао",помишљала сам у себи, „Ко, 
него оне поносите фаце". Сви смо знали да 
су они. 
  Добили смо услове за рад какве и 
заслужујемо. Да ли их треба уништити? Да 
ли нечији труд и нечију жељу да нама буде 
добро, треба бацити под ноге? Да ли треба 
поштовати нечији рад? Школа нам je друга 
кућа, њена имовина je и наша, представља 
наше личне ствари.Чувајмо их, пре свега да 
би нама било лепо! 
  AKO се на овакве и сличне начине постаје 
фаца, требало би добро да се замислимо и 
схватимо да је такав пут у потпуности 
погрешан.  

Милена Милосављевић 6/3 

 
„Ал сте ви неке фаце“- Миона Рацић 4/1 
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ИНТЕРВЈУ                       .   

 
УЧЕЋИ ДРУГЕ УЧИМО САМИ СЕБЕ ! 

 
   Помаже Бог, драги читаоци! Ево нас са 
Вама у новом броју часописа „Растко“ . И у 
овом броју припремили смо вам један  
интересантан  интервју. 
 
 -Да ли можете на почетку да нам се 
представите? 
  Моје име је Јасмина Стојановић, професор  
математике у   ОШ „17 октобар“ 
 

 
 Јасмина Стојановић професор  математике 
 
- Колико дуго радите у нашој школи? 
  Радим 6 година у овој шкoли а пре тога сам 
радила дуги низ година у„Првој техничкој 
школи“ 
 
 - Зашто сте се баш одлучили да будете 
професор математике, а не неког другог 
предмета? 
 Од малена сам желела да будем професор 
математике, можда jе на ту моју љубав 
према математици  мало утицао и мој тата 
који је био наставник математике, а мало и 
мој професор из средње школе Мирољуб 

Алексић, који ми је рекао да имам дар за 
предавање. 

Мада, када сам уписивала фалкутет  
двоумила сам се између математике,физике 
и књижевности. Физика и књижевност су била 
такође  
моја два омиљена предмета. 
 
-  Да ли волите посао који радите и због 
чега? 
  Наравно да волим овај посао! Иако радим 
већ дуги низ година још увек са  
радошћу  идем на посао.Волим овај посао 
зато што је сваки дан различит, 
зато што волим децу и надам се и она воле 
мене. 
 
 - Колико је математика у животу важна? 
  Математика је јако важна у животу. Па још 
стари Грци су рекли: „Математика је 
гимнастика ума“ ,математика прожима сваку 
науку, чак и оне за које мислимо да немају 
везе са математиком. Књижевност, 
медицина, географија, да не помињем друге 
науке које не могу без математике.   Наравно 
са математиком се срећемо и у свакодневном 
животу. 
 
- Какав сте ученик били у основној школи, 
и  коју сте оцену имали из математике? 
  У основној школи сам била „вуковац“ а у 
средњој сам била одлична 
и наравно увек сам имала 5 из математике. 
 
- Шта мислите о увођењу веронауке у 
школе? 
 Поштујем такву одлуку Министарства јер 
ученици морају бити упознати са религијом 
којој припадају. Веронаука развија добре 
особине у човеку. 
 
- Какав је ваш став према вери? 
  Ја нисам неки велики верник али поштујем 
обичаје везане за наше павославне празнике. 
Нисам рођена у време када се вери давао 
велики значај. 
 
- Да ли имате неки хоби? Који? 
  Мој хоби је читање. Јако волим добру 
књигу. Свима бих препоручила „Ловац на 
змајеве“ Халеда Хосеинија. 
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- И на крају шта бисте поручили нашим 
читоцима? 
  Поручила бих младим читаоцима, да 
сваког дана науче нешто ново. Не мора то 
бити школско градиво, једноставно да 
искористе сваки дан, да им ни један  не 
прође узалуд. И ја имам своју идеју водиљу 
„Учећи друге учимо сами себе“ . Сваког 
дана чујем нешто ново и радујем се томе и 
са задовољством учим и даље. Јер  
образовање траје целог живота. Књига је 
најбољи пријатељ. Она је увек ту да вас 
посаветује, води, покаже вам пут. Уз њену 
помоћ ћете много научити, а ваша личност 
биће богатија. Научићете оно што вам је 
потребно данас и што ће још више бити 
потребно сутра.  
 
  Хвала  на издвојеном времену, желимо Вам 
пуно успеха у даљем раду. 
 

Сара Павловић 8-3 
 
 

 
„Мислите о томе 1.део“ – Урош Милетић 4/1“ 

 
 
 
 
 

МУЗЕЈ ВОШТАНИХ ФИГУРА             .   
 
МОНАХИЊА ЈЕФИМИЈА 

 

 
 

  Поштовани читаоци, ако вас интересује 
како су важне личности наше историје 
изгледале у своје време, довољно је да 
посетите једини Музеј воштаних фигура на 
Балкану који се налази у нашем граду. Како 
су нам рекли из Музеја, ове године су имали 
изузетну посећеност, а један од разлога јесте 
наравно и близина Аква парка и Зоолошког 
врта „Тигар“ који  скупа представљју богату 
туристичку понуду нашег града. 
  Међу многобројним фигурама које се 
налазе у музеју за овај број часописа смо се 
одлучили да вам представимо монахињу 
Јефимију.  Она је била стрина Краљевића 
Марка, надалеко познатог јунака у нашим 
епским песмама, а такође је заједно са 
књегињом Милицом учествовала у изградњи 
манастира Љубостиње. Њено  најпознатије и 
најважније дело јесте „Похвала Светом 
кнезу Лазару“ , која је извезена на црвеној 
свили златним концем. Ово њено дело нам 
показује да је она наша прва песникиња  и 
говори нам да су у то време наше жене биле 
писмене. Но да вам не бисмо све открили 
овде ћемо стати, а ви сами дођите до Музеја 
да видите и саслушате наставак приче која је 
једна од многих које красе нашу светлу 
историју.  

Милица Николић и Зорана Станковић 8-3 
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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ...              . 
МАНАСТИР ЈОШАНИЦА 

  Средњовековни манастир Јошаница лежи на 
свега десетак километара западно од 
Јагодине, у близини древних села Црнча и 
Лозовика, расутих по прибрежју Црног врха. 
Смештен је дубоко у живописној клисури 
истоимене слаповите реке, на заравни 
између брда Равног Гаја и Чукара и усред 
букове и храстове шуме над којом се често 
чује кликтај орлова. Кроз манастир вијуга 
савремени пут који се са запада, од села 
Сиоковца, спушта све до дна клисуре, где 
избија пред каменити вис Шареник под 
којим лежи Јошанички Прњавор, стешњен 
модерним каменоломом. 
 

 
Манастирска црква 

  Језгро манастира Јошаница чини мала, 
двокуполна црква, која је првобитно била 
посвећена св. великомученику Димитрију, 
солунском мироточцу, али је пре више од 
два века добила садашњег патрона, св. оца 
Николу Мирликијског. Ова скромна 
властеоска задужбина из позног средњег века 
представљала је сакрално средиште монашке 
заједнице која је обитавала у клисури и 
брдима око реке Јошанице. Током обнове 
1856–1858. изглед цркве битно је измењен, 
због чега је 1967–1971. подвргнута 
рестаурацији. Окружена је великом 
некрополом као вишевековним 
сведочанством знатног угледа овог светог 
места. На каменим терасама од масивног 
подзида, конструисаним према брду северно 
од храма, налазе се дрвена звонара и 
кованлук,  док је у западном делу порте 
Стари конак, балканско-оријентална 
једноспратна грађевина са доксатом и 
спољним степеништем. Судећи по уљаној 

ведути руског сликара В. Иванова из 1922, 
која се чува у Јошаници, некада је на 
простору иза Старог конака било још 
неколико зграда – велики кошеви, амбари, 
пушница и једна стамбена кућа – док је стари 
звоник био подигнут јужно од цркве. На 
искрченим деловима пропланка простиру се 
манастирске њиве и баште, а крај самог 
корита хучне речице нижу се зграда Новог 
конака, два велика рибњака, штале од тврдог 
материјала и једна стара воденица. Иако 
скривена у црновршким брдима и шуми која 
је некада била тешко проходна, Јошаница је 
у свом скоро шестовековном трајању прошла 
кроз многа тешка искушења наметнута 
историјским збивањима у прошлости 
Шумадије и Средњег Поморавља. Упркос 
томе или можда управо због тога, житељи 
околних села и јагодинске вароши вазда су 
се на празнике и крштења окупљали у њој, 
обнављали је и улепшавали и у њеној порти 
налазили вечни мир и спокој. Данас је 
манастир Јошаница, уз православне вернике 
и ходочаснике, незаобилазна дестинација 
многих поштовалаца средњовековне културе, 
туриста, школских екскурзија и љубитеља 
природе. 
  У манастиру почива и део моштију Светог 
Пантелејмона великог чудотворца и 
исцелитеља, који се призива у молитвама за 
исцелење болесих. Треба напоменути и да 
се сваке године на празник Свих Срба 
Светитеља организује молитвена литија која 
креће од Старе Јагодинске Цркве па до самог 
манастира. Литију предводи Његово 
Преосвештенство Епископ Шумадијски Г. 
Јован .  

Никола Алексић 7/2 
 

 
Манастирски конак 
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СПОРТ                           . 
од наших дописника...   
(Алексе Марковића и Луке Петровића 6/3) 

Svetsko prvenstvo u ko{arci 
2010. 

  Svetsko prvenstvo u ko{arci 
2010. je bilo 16. svetsko 
ko{arka{ko prvenstvo koje se 
odr`alo od  28. avgusta do 12. 
septembra 2010. u Turskoj. 
Prvenstvo su organizovali 
Me|unarodni ko{arka{ki savez 
(FIBA), Ko{arka{ki savez 
Turske i Organizacioni komitet 
2010. 

  Po tre}i put od 1986, a drugi 
put zaredom, na Svetskom 
prvenstvu se takmi~ilo 24 
reprezentacije, umesto 
prethodnih 16. `reb za grupnu 
fazu Svetskog prvenstva je 
odr`an 15. decembra 2009. u 
Istanbulu.  

Dvorane 

  Utakmice grupne fazе igrane su 
u ukupno ~etiri dvorane, a 
svaka grupa je igrala u 
razli~itoj dvorani. A sve 
utakmice eliminacione faze su 
igrane u dvorani Sinan Erdem 
dom u Istanbulu 

Kvalifikacije 

 
 
  Zemqe koje su se kvalifikovale 
su zelene; one koje nisu su 
crvene, a   one koje nisu 
u~estvovale u kvalifikacijama 
su qubi~aste.  Turska se 
direktno kvalifikovala kao 
domaћin, a direktan plasman su 
obezbedile i Sjediwene 
Ameri~ke Dr`ave osvoji{i 
zlatnu medaqu na Olimpijskim 
igrama 2008. u Pekingu. 

  Ve}ina ostalih timova je 
obezbedila u~e{}e preko 
kontinentalnih kvalifikacionih        
turnira (tri iz Afrike, tri iz 
Azije, dva iz Okeanije, ~etiri 
iz Amerike i {est iz Evrope). 
Liban, Nema~ka, Litvanija i 
Rusija su dobile FIBA-ine vajl 
kard pozivnice. 

  Na Svetskom prvenstvu 2010. je 
ukupno u~estvovalo 24 zemqe . 

Na{a reprezentacija  je igrala  u 
sastavu: 

Broj Ime God. Poz.

4 Milo{ Teodosi}  1987 Plejmejker

5 Milenko Tepi}  1987 Plejmejker

6 Aleksandar Ra{i}  1984 Bek

7 Ivan Pauni} 1987 Bek

8 Nemawa Bjelica 1988 Krilo

9 Stefan Markovi}  1988 Plejmejker

10 Du{ko Savanovi}  1983 Krilni centar 

11 Marko Ke{eq 1988 Krilo

12 Nenad Krsti} 1983 Centar

13 Kosta Perovi}  1985 Centar

14 Novica Veli~kovi}  1986 Krilni centar 

15 Milan Ma~van 1989 Krilo

 
Selektor je Du{an Ivkovi}. 

  Zanimqivo da smo izgubili jednu 
utakmicu (posle   2  produ`etka ) 
od Nema~ke , koja se nije daqe 
kvalifikovala  zbog lo{ih igara  
u drugim utakmicama. U  
odlu~uju}oj  utakmici za prvo 
mesto u grupi savladali smo 
Argentinu  sa dva ko{a  razlike 
(odlu~uju}i  ko{evi  Ra{i}a  iz 
slobodnih bacawa) . 

Eliminaciona faza 

Kao  i  u predtakmi~ewu  imali 
smo  jo{  tri  uzbudqive utakmice  
i to:U osmini finala  sa 
Hrvatskom   pobeda u zadwim 
sekundama  ko{em  Ra{i}a iz 
slobodnog bacawa,  
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  U ~etvrtini finala sa  [panijom   
pobeda u zadwim sekundama  
trojkom  Teodosi}a (sa  preko  9 
metara) 

 

  Нa  `alost  u polufinalu poraz  
od  Turske  u zadwim  sekundama  
iako  smo vodili  sve do zadwih 
pet minuta   i to  uz pomo}  
sudija koji  su  bili na strani  
Turske , kao  i   dva  previda  u 
zadwim  trenucima 

1.  izlazak   turskog igra~a  van 
terena  

2.  o~igledan  faul   nad  
Veli~kovi}em  u zadwoj 
sekundi. 

 

   U borbi za  tre}e mesto  na{i 
igra~i  nisu uspeli da se povrate  
od nesre}nog poraza  od Turske . 
Samo su  uspeli da vode u prvom 
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delu utakmice, a  zatim  su 
Litvanci  u drugom poluvremenu  
preokrenuli  me~ u svoju korist.  

 

  С оbzirom на то da je Srbija imala  
najmla|u reprezentaciju  ovo je  
super uspeh  i  nastavak  dobrih 
rezultata  posle  drugog mesta na 
Evropskom prvenstvu  u Poqskoj  
.Ostavili  smo iza sebe  evropske 
prvake  i svetske prvake   
[paniju, Argentinu,Gr~ku ,Rusiju, 
Hrvatsku  i druge. 

Kona~an plasman 

Mesto Tim 
1 SAD 
2  Turska 
3  Litvanija 
4  Srbija 
5  Argentina 
6  [panija 
7  Rusija 
8  Slovenija 
9  Brazil 
10  Gr~ka 
11  Australija 
12  Novi Zeland 
13  Francuska 
14  Hrvatska 
15  Angola 
16  Kina 
17  Nema~ka 
18  Portoriko 
19  Iran 
20  Liban 
21  Obala Slonova~e
22  Kanada 

23  Jordan 
24  Tunis 

 
 
МУДРОСТ И СТВАРАЛАШТВО       . 
 

• Драги људи можда вам се чини да је 
живот  тежак али ако живите љубављу 
,онда  вам је живот лак, леп и срећан. 
Зато волите и волите свој живот. 

Лука Армуш 4/2 
 

 
„Мислите о томе 2.део“ – Јован Михајловић 4/1 

 
• Људи идите у цркву стално и волите 

свој живот непрестано. 
Данко Вујичић 4/2 

 

 
„Мислите о томе 3.део“ – Никола Јовановић 4/1 

 
• Не будите тужни јер и ви имате срећу, 

а за почетак сами , не мислите и не 
чините ружно. 

Александра Милошевић 4-2 
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„Мислите о томе 4.део“ – Стојадиновић Ђина 4/1 

А сада мало без речи... 
 

 
Павле Станојевић 4/1 

 

 
Неда Милосављевић 4-1 

 

 
Јована Милићевић 4/5 

Често буде овако ... 
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А овако је лепше... 
 

 
Ивана Павловић 8/2 

 
 

ЉУБАВ ЧИНИ ЖИВОТ БАЈКОМ ...
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Јована Арсић 4/5 
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