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У овој календарској и школској години припало нам је задовољство да прославимо твој 
осамдесет пети рођендан. Поносни смо што нам је пружена прилика да делимо радост твог 
постојања и трајања. 

Многобројна деца сиромашне старе Чукарице, тачно пре  осамдесет пет година, кренула су 
у потрагу за знањем, а ти, широм си отворила своја врата и дочекала сва та насмејана  лица. 
Мењала си се и расла заједно са њима и, ето, данас си школа опремљена најсавременијом 
опремом где радознала и весела деца одрастају у добре, одговорне и вредне људе. Осим знања, 
са собом носе сећања на дане када су били срећни, тужни, успешни, када су се заљубљивали, 
понекад и свађали и, наравно, са собом носе мноштво заједничких фотографија направљених у 
твом дворишту које краси и Панчићева оморика. 

Иако оду од тебе, они ти се стално враћају јер ти си им била други дом, дом где су научили прва 
слова, где су стекли другаре за сав живот, где су искусили лепоту и моћ првог заљубљивања...

У текућој школској, односно претходној календарској години, обележили смо још један 
значајан јубилеј – 60 година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу за роман 
„На Дрини ћуприја“. Том наградом Нобелов комитет је у Андрићевим делима препознао „епску 
снагу приповедања којом је обликовао теме и приказао судбине људи током историје своје 
земље”. Награду је уручио шведски краљ Густав VI,  6. децембра 1961. године.

Ово је део беседе коју је наш велики писац одржао и којом је изразио захвалност. „Моја 
домовина је заиста “мала земља међу световима”, то је земља која у брзим етапама, по цену 
великих жртава и изузетних напора, настоји да на свим подручјима, па и на културном, 
надокнади оно што јој је необично бурна и тешка прошлост 
ускратила. Својим признањем ви сте бацили сноп светлости 
на књижевност те земље и тако привукли пажњу света на њене 
културне напоре, и то управо у време кад је наша књижевност 
низом нових имена и оригиналних дела почела да продире у 
свет, у оправданој тежњи да светској књижевности и она дâ свој 
одговарајући прилог. Ваше признање једном од књижевника те 
земље значи несумњиво охрабрење том продирању. Стога нас 
оно обавезује на захвалност, и ја сам срећан што вам у овом 
тренутку и са овог места, не само у своје име него и у име 
књижевности којој припадам, могу ту захвалност једноставно 
али искрено да изразим“.

Срећан ти рођендан, драга школо!

Још Један значаЈан ЈубилеЈ

Миа Кристина Челебић, I/3
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Групни рад ученика VII и VIII разреда

Маша Јечменица, V/1Теодор Судар, VII/1

Јесен
Долази нам јесен
жуто лишће, е па шта,
дошла јесен нек се зна.

Доста провода на мору,
деца крећу у школу.
Јесења је корпа
пуна воћа зрела...
Шарене се плодови,
најслађи су гроздови.

Пада киша, ветар дува,
деца срећна, нису сува.
Слатка су весела и мила,
јесен им је раширила 
крила.

Ања Стефановић, III/5

Чаробно пролеће
Спаковала ласта
кофере среће
спремна за пут
на који креће.

На крају пута
преко брда и река
малену ласту
пролеће чека.

Зеленим пољем
мирис се шири
чаробни цветак
из траве вири.

Срећна су деца
срећни су људи
јер нам се топло 
пролеће буди.

Нађа 
Марјановић, II/4

Долази Јесен

Ветар се игра лишћем жутим,
скида ми капу, па се љутим.
Киша нас понекад ноћу буди,
долази јесен, баш се труди.

Корпе су пуне јабука зрелих,
крушака, грожђа, разног воћа.
Ласта нам каже да се сели,
смета јој магла и хладноћа.

Школа од радости само звони,
стижу јој ђаци, срећни и они.
Другаре гледа моје срце,
топло као јесење сунце.

Мила Лукић, III/5

Киша
Киша увек много значи,
биљкама и нама,
јер свака кап цвет натопи
и дà му мирис нови.

Шта би ми без кише,
да цвет не натопи,
да дрво не ороси
и земљу не покваси?

Не би било нашег света
и зелених пашњака,
не би било сласног меда,
јабука и крушака.

Киша увек много значи,
биљкама и нама,
јер свака кап свету угоди
и дрвету крошњу роди.

Тара Бачваревић, III/1

За ову школску годину, у календар важних датумa који се у школама обележавају, уведен 
је 10. април, као Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског 
министра просвете. Наставници наше школе, заједно са својим ученицима, обележиће и овај 
важан датум. У седмици од 11. до 15. априла 2022. године, испланираће у оквиру образовно-
васпитног рада, а у складу са узрастом ученика, активности и садржаје којима би се ученици 
упознали или подсетили на значај имена и дела Доситеја Обрадовића.
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најлепше речи српског језика
„У оквиру манифестације Март, месец 

српског језика, у организацији Друштва за 
српски језик и књижевност Србије, орга ни-
зован је конкурс на који су ученици слали 
своје предлоге за најлепше речи српског 
језика. Ученици различитих узраста, од оних 
који похађају пети разред основне школе до 
оних који завршавају средњу школу, слали 
су изабране речи које сматрају најлепшим 
у српском језику према њиховом значењу, 
звучању, грађењу, симболици или према дра-
гој успомени на оне своје ближње од којих су 
их чули.

Трочлана Комисија, коју су сачињавале 
проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Весна 
Ломпар и мср Весна Николић, изабрале су реч 
праскозорје као најлепшу од оних које су при-
стигле на конкурс. 

Праскозорје је словенска реч која означава 
време пред излазак сунца, кад зора праска, 
пуца. Ова слика видљива је и у сложеној 
творбеној структури те именице. Реч носи 
дубоку симболику рађања, почетка и наде. У 
образложењу своје одлуке ученици су писали 
да им се чини као „да пуца, уз прасак, љуска 
дана који се рађа”, да реч означава „почетак 
нечег новог, лепог и искричавог”, као и да 
се праскозорје односи на „нови дан, нови 
почетак и повратак светлости након таме”, 

док су неки запазили да та „једна реч описује 
толико много”.

У ужем избору нашле су се и речи бла-
годат, благоухан, благовање (јер су због уз-
вишености придева благу њиховом саставу 
биле међу најбројнијим твореницама у срп-
скословенском језику), нигденигдина (због 
ве ликог експресивног набоја), ватра (зато што 
спада у именице које имају највише значења 
у српском језику), преумљење (због тога што 
преумљење следи након искреног покајања), 
мркосвестица (зато што се разликује од оп-
штепознате несвестице).

Међу речима које су се много пута поновиле 
као најлепше налазе се љубав, породица, 
мајка, што сведочи о томе да наша деца, 
упркос свему, држе до правих вредности.“

 Доротеја Лазовић, III/1

ЈезиК, ХРаниТеЉ наРоДа 
Душко Радовић:
„Волите српски језик свакога дана помало. Српски језик 
нема никога другог осим нас“.
Језик је најсавршеније средство спора зу мевања међу 
људима и већ дуго је предмет занимања и истраживања о 
чему сведоче и разни митови. Можда је најпознатији мит 
онај који потиче из Библије, где налазимо објашњење о 
постанку разних језика као о божјој казни због гордости 
људи. Али један од најзинимљивијих потиче из Африке, 
и можда најпотпуније и најлепше објашњава повезаност 
човека и његовог језика: 
„Бог је створио човека јер је волео слушати приче“. 
Да ли је реч изгубила свој прави смисао, значење...? Уместо одговора требало би и ваљало би 
прочитати и ове речи: 
“Природа нам је дала по два ока и по два уха а 
само један језик, да бисмо могли више гледати 
и слушати а мање говорити, јер се никад не 
може рећи толико мудрости колико се може 
прешутјети глупости“.

шТа Је наЈслађе
Теткино мало маче,
Дете од среће кад скаче,
мој чупави пас,
с другарима школски час.

Бело јагње и дебело мече,
бисри поток у селу што тече,
бакин колач и дедино око,
учине од среће да летим ко` соко.

Ива Видаковић, III/2
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Завјештање великог жупана српског Стефана Немање свом сину Светом Сави, Миле 
Медић

завјештање језика
...“Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, 

као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? Језик је, чедо моје, тврђи од сваког 
бедема. Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не очајавај, него гледај и слушај 
шта је са језиком. Ако је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека дубоко 
зађу по селима и градовима и нека слушају. Тамо гдје одзвања наша ријеч, гдје се још глагоља 
и гдје се још, као стари златник, обрће наша ријеч, знај, чедо моје, да је то још наша држава 
без обзира ко у њој влада. Цареви се смјењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који 
остају, па ће се тако освојени дио земље и народа опет кад-тад вратити својој језичкој матици 
и своме матичном народу.“

КРаТКа пРиЧа о маТеРњем ЈезиКу
Колико год сви данас желе да оду што даље у „бели свет“, у веће градове с пуно људи, у 

далеке егзотичне земље за које су сви чули, мени нешто брани да то учиним.
Многи желе да живе у Њујорку, Лондону, Паризу, Ва шингтону, Токију..., а ја то не могу и 

не желим. Питам се зашто су се наши преци мучили и умирали – за људе који више не живе 
у својој земљи? За људе који више не говоре својим матерњим језиком?

Матерњи језик има и носи значај који се не види, не уочава  на први поглед. Не треба 
заборавити да језик чува историју, културу, обичаје, лепоту... Сви турцизми у српском сведоче 
о мукама које су наши преци морали да трпе. Причају приче о вишевековним страхотама и 
мукама које су биле цена наше слободе. Шта је човек без слободе?!

Речи из енглеског и других језика које користимо сва кодневно утичу да се полако наш, 
матерњи језик „квари“, почињемо да се одричемо и удаљавамо од наших изворних – српских 
израза. На тај начин језик нам се губи. Постављам питање ко ће да га негује, ко ће да га чува, 
ко ће да га користи?... Не смемо да заборавимо да је то наш задатак, наша обавеза.

Мина Алексић, VII/2
наше РеЧи свеДоЧе о нама

Толико речи на свету, а тaко мало знамо да их ценимо и користимо, нисмо ни свесни 
њихове моћи. Речи можемо поредити са облацима, оне могу бити нежне и светле, могу да 
нам улепшају дан, живот. Постоје и оне које су тако тмурне и сиве. Понекад, заправо врло 

често, не знамо тежину речи које упућујемо другима. 
Признајем, и мени се дешавало да некада изговорим 
неку непромишљену реченицу, мисао. Наравно, после ми 
буде жао и покајем се. Толико људи који се после таквих 
речи само окрену и оду, то им је постало „нормално“. Не 
схватамо да речи које изговарамо говоре о нама, а не о 
ономе коме смо их упутили. Чини ми се да смо с годинама 
све гори. Срамота. Срамота је што смо изгубили компас. 
Не бринемо о осећањима других, само гледамо како ћемо 
се ми осећати. У ово време, време оваквих генерација и 
оваквих размишљања, постало је срамота упутити некоме 
било какву нежну реч, реч попут облака усред пролећа. 
Сви смо постали огорчени једни на друге. Сад смо попут 
оних тмурних и сивих облака.

И зато се водим оном чувеном реченицом: ,,Није битно 
шта ти каже, него ко ти каже”. Пробајте да протумачите 
ту реченицу на прави начин и да примените у животу 
поруку коју она шаље. Неда Костић, VII/1

велиКо уво
Када деца прислушкују, 
стално нешто шушкају.
Уво им порасте чак до баште.
Баш воле да њушкају 
и све речи измућкају.
Деца су агенти мали,
а праве се да су умиљати.
Тешко је бити шпијун 
дете јер мораш ходати на пете.
Велики су злочинци родитељи 
наши постају све тиши,  
а ми од њих виши.
Кажу да се све врти у круг...
Да ли ћу са мојим дететом и ја 
бити шпијун друг? 

Валентина Анђелић, VI/3
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неКе оД занимЉивосТи о 
ЈезиКу:

На свету постоји 2.700 језика, са преко 
7.000 различитих дијалеката широм све-
та. Према неким истраживањима, сваке 
две недеље један језик нестане. До сада 
је, отприлике, преко 230 језика пот пу но 
изумрло, а 2.400 су у том смислу угро-
жени. Источни Сибир, северозападни 
па цифички плато Северне Америке и се-
верна Аустралија су подручја са највише 
угрожених језика. На пример, један језик 
из Мексика је у опасности да нестане само 
зато што последња два жива говорника 
одбијају да разговарају.

Шпански је, после енглеског, најчешће коришћени 
језик у међународној комуникацији. У земљама ЕУ 
у употреби је 24 радна језика, док у Уједињеним 
нацијама постоји 6 званичних језика.
Највише званичних језика има Јужноафричка Ре-
публика, 11 – највише за једну земљу.
Најзанимљивији податак о употреби језика потиче 
из Папуа Нове Гвинеје, у којој по попису из 2013. 
године живи око 7.398.500 људи, а говоре чак 850 
различитих језика. 
Становници малог канарског острва Ла Гомера, 
користе звиждући језик по имену Силбо Гомеро, 
који је у потпуности развијен и који користи за-
једница од преко 20.000 људи.

Енглеском језику се додаје нова реч отприлике сваких 2 сата, а око 
4.000 нових речи сваке године улази у енглески речник.
Енглески језик је званични језик неба. Није битно одакле су, сви 
пилоти говоре енглеским језиком на међународним летовима.
Једини европски језик који није повезан ни са једним другим 
познатим језиком је баскијски језик који се говори у планинским 
пределима Шпаније и Француске.
Неки језици имају падеже, а неки не. Енглески језик нема ниједан 
падеж, српски има седам, фински око 14 -15, док мађарски има 
око 18, све зависи од дефиниције, а апсолутни рекордер по броју 
падежа је чешки језик који се говори на Кавказу и који има 64 
падежа.
Есперанто је вештачки језик чије је основне карактеристике 
сачинио Лудвиг Лазар Заменхоф давне 1887. године и којим говори 
између 500.000 и 2.000.000 људи;
Измишљени језици су више него популарни! Прво што ће вам 
пасти на памет јесу језици из Господара прстенова, дотраки језик 
из Игре престола, на’ви језик из Аватара и, наравно, незаобилазни 
клингонски из Звезданих стаза.
Ипак, када је реч о измишљеним језицима Толкин је овом детаљу 
посветио највише пажње јер у трилогији Господар прстенова 
постоји чак 12 измишљених језика.

е баш оваКо
Знаш ли ти кад је нешто
Јако и лако?
Али како?

Како нешто може да буде
И лако и јако?
Јел може бити, само ЈАКО
Или само ЛАКО?

Па не знам како!
Да постоји, изгледало би
Ммм....онако

Али како?
Можда баж ТАКО.
Не него ОВАКО!

Е па овако никада нећемо 
сазнати како.
Боље да остане ОВАКО.

Валентина Анђелић, 
VI/3

Исидора Ђокић IV/4

Лена Михајловић, IV/5
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Хелена Ристић, V/1 

Петра Сучевић, II/6

наше Је пРаво Да се РазлиКуЈемо

 Процењује се да на свету има...негде око... Ма, није важан број! На свету има много људи. 
Толико сличности и разлика међу нама, сви желимо да смо срећни, да смо здрави, да волимо, 
будемо вољени...! Причамо истим језиком, а уопште се не разумемо.

     Откуд неразумевање? Да ли је оно повод за сукобе, ратове, невоље? Шта то квари нашу 
срећу? Неко би да ужива у животу и даровима који он пружа, али увек се нађе онај ко га у томе 
спутава. Разлог? Небитан. Онда, и сами себи поставимо питање: „Докле више овако?“. Редовно 
сазнајемо о људима који су изгубили живот зато што имају свој свет, идеју, само зато што се 
разликују. Зар нас баш разлике не чине људима! Не бисте волели да живите у свету где је све 
исто, где нема одступања од правилности и регуларности? Свет у ком живите са милионима 
других људи, сви исти, ништа ново не упознајете, сазнајете, нема изненађења... Било би то као 
да сте у телу без душе, идете а не знате куда. Није баш неки изазов, зар не? Зато, немојте да 
будете они који ће због различитости да некоме науде. Они који то раде, такође се разликују. И, 
наравно, други имају право њих да „казне“. Ипак се ти насилници издвајају, заборављају да сви 
имамо једнака права, бар се тако каже, а ја се питам чему онда свакодневна и упорна борба да их 
остваримо? Нешто се не уклапа у причу о нашим правима. Зар је тешко прихватити истину да 
не постоји право које нам омогућава да га некоме ускратимо. Право да говоримо матерњи језик, 
право да се крећемо, дружимо, бирамо... право да живимо. 

     Где је граница између здравог разума, и тоталног лудила.  Ма, сви смо људи. Ма колико се 
разликовали, ма који језик причали, где живели, шта волели или не волели, људи смо. То је оно 
што нас и чини ЈЕДНАКИМА. Лена Стошић, VII/1

РеЧ  Је Као пТица, КаД полеТи моРа и Да 
слеТи...

       Колико сам само пута била у ситуацији да пожелим 
више од свега да могу да избришем своје речи! Да сам само 
размислила о ономе што сам хтела да кажем! 

   Нажалост, знам да тај проблем немам само ја. Много 
је људи који су осетили ту потребу да изговорене речи не-
стану, или да се надају да ће после неког времена њихове 
речи изгубити на тежини. Дуго ме занимало зашто је то тако. 
Зашто онда када смо најузбуђенији или сигурни да имамо 
“фору” која ће све оборити с ногу, кажемо нешто погрешно?

   То је зато што баш тада најмање мислимо о последицама 
оног што кажемо. Тада смо најсигурнији да на памети 
имамо највеличанственију идеју. Наравно, очекујемо да 
ће се сви сложити. Е, онда то не буде како смо замислили. 
Наше речи не звуче онако шаљиво и безазлено како смо 
замисли, а све што добијемо од саговорника јесу збуњени, 
па и забринути погледи док покушавају да протумаче да ли 
смо заиста мислили оно што нам се управо скотрљало преко 
језика. Понекад је само извињење довољно да „поправимо“ 
оно што је изговорено, али шта онда када ни извињење не 
помаже. Остаје нада да ће се речи заборавити као и бол коју 
смо нанели другим људима. 

   Каква год наша намера била, овакве ситуације често 
проузрокују оштар, додуше оправдан, суд о нама. Не смемо 
дозволити да нам језик буде бржи од ума. Верујем да сте сви 
чули ове мудре речи “да се речи купују, мање би их било.” 

Софија Видаковић, VII/2
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Јована Ђођиоски, V/1

моЈ Кућни Љубимац

Волео бих куцу,
и малу мацу Јуцу.

И једног малог хрчка,
што радосно трчка.

Једну малу рибицу,
што има другарицу Милицу.

Шареног папагаја
да му име буде Гаја.

Огњен Лазић, IV/6

Можда нисам компетентна,
четрнаест ми је лета, 
да причам о чарима овога света,
али рећи ћу нешто из угла детета. 

Имала сам лепо то детињство рано, 
да живот није савршен било ми је страно. 
Сањала сам снове, слушала бајке, 
сада сањам кошмаре и слушам јецај мајке. 

Људима одговара да по изгледу процењују, 
не дају да праве вредности побеђују. 
не дају да живимо у љубави и слози, 
желе да се мрзимо у велокој дози. 

Осуђују друге по боји коже, 
убијају, туку, јер им се може. 
Жене су за кухињу, децу да рађају, 
када су љути на њих гађају.

Да се смеју онима што дом немају,
 да туку девојке кад ручак не спремају,
да гледају колико ко за патике даје, 
да виде које су марке њихове цваје. 

Да вређају људе неке друге вере, 
Да имају ко ће рубље да им пере. 
Да маре за туђе евре и доларе, 
Да маре за туђе фунте и динаре. 

Да пљачкају, пљују, 
отимају, псују... 
Ко им се не свиди одмах под мач, 
да шире о другима лажан трач.

Да не поштују свога оца и мајку, 
да воле само оне што купују у Најку.
да ремете мир, започињу рат, 
да им је неважан и рођени брат.

Да користе искључиво скуп сат, 
да баце јефтин поклон, ал од срца дат. 
Да пале села, куће, градове,
да ремете туђе радове.

Ово није бајка, ово нису снови, 
у то се претворио овај век нови. 
Како време одмиче, све је мање љубави, 
нестали су дани чарни и убави. 

На нама младима свет остаје. 
Када је време да кажемо – ДОСТА ЈЕ!?
Сада је то време, за нове почетке, 
време је да следимо своје давне претке. 

Рече једном Свети деда Павле,
 ,,Бог нас је створио људима 
и тражи од нас да то и будемо” .
Покажимо да можемо – можемо и умемо, 
ВОЛИМО, ЉУБИМО, ЧУВАЈМО, 
БРИНИМО...

„Свак је рођен да по једном умре”, 
речи су нашега Петровића Његоша, 
Изградимо од себе доброга човјека, 
Јер „част и брука живе довијека”.

Видана Трајковић, VIII/6

ТаТа

Тата нас чува, aл’ не зна да кува.
Свугде где пође, он увек нама дође.
Не скидам осмех са лица,
кад ме мој тата голица.
Кад му шутирам пенале,
сви га у парку хвале.
Тата Јоца учи децу,
зашто има гравитације на Месецу.
Сваког минута, свакога сата,
све више те волим Тата!

Огњен Лазић, IV/6

ЖивоТ не милуЈе
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Ана Радуловић, I/6 Маша Глуховић, III/4 Вук Бараћ, IV/1

ЧаРобни свеТ шуме 
Био је то необично леп и сунчан дан. Девојчица из породице Бркић, по имену Маша, једва 

је чекала да се види са својим другарицама. Наравно, планирала је да са собом поведе и свог 
пса Жућка. Они су живели на брду препуном цвећа, па је Жућко обожавао да трчи и грицка тек 
процвале пупољке. 

Када се Маша састала са својим другарицама, одлучиле су да прошетају до шумице и тамо 
уберу мало цвећа. Док су оне брале цвеће, Жућко је поред њих трчкарао. У једном тренутку 
другарице су предложиле да наставе пут, али су схватили да нема Жућка. Почела је потрага. 
Маша је свуда тражила Жућка. Претражила је целу шуму три пута, чак је обишла и своје брдо, 
али њеном псу ни трага ни гласа. С друге стране, на другом крају шуме, Жућко је тражио Машу, 
али безуспешно. Обоје су били тужни... Маша је села код једног дрвета и почела да размишља 
о Жућку. Размишљала је о лепим успоменама које Жућко и она имају са брда. На другој страни 
шуме, Жућко је размишљао о Маши и њеном топлом загрљају кад се врати из школе... Одједном... 
обоје су чули неки чудан глас како их дозива...  

Глас је био дубок, и некако мушки. Маша се окренула иза себе, али видела је само како из траве 
вири цвет. Кренула је ка том цвету и схватила је да цвет говори. У разговору са њим сазнала је да 
цвет има чаробне моћи и да се на другом крају шуме налази још један такав чаробни цвет који 
сад разговара са Жућком. Цвет је рекао Маши да зна где је Жућко и да ће они својом чаролијом 
успети да их поново споје, само је потребно да слушају упутства и иду путем који им они буду 
рекли. И Маша и Жућко су због тога били срећни. Кренули су, свак из свог дела шуме, и после 
дугог хода обоје су се нашли испред једне огромне куле са бодљама и огромним цветом на врху. 
Били су збуњени. Схватили су да су преварени, јер су цветови били зли и ружни. Али већ је било 
касно, цветови су заробили Машу и Жућка, и стрпали их у подрум. Били су тужни и уплашени. 
Међутим, у подруму су упознали и друге затворенике које су цветови ухватили на превару као 
и њих. Ту су били Зизи, Луле, Коле, Тото и Мили.

Пошто су се спријатељили, кренули су да смишљају план за бекство. Зизи је најдуже у затвору 
и она зна најбоље шта треба да раде. План је морао да се одвија у време ручка и одмора. Коле 
се сетио да могу да се послуже одећом од претходних радника. Пошто се нико не сећа радника, 
то ће бити савршена одећа за њих. Зизи и Мими су обукле костиме неких високих жена, па 
им се одећа вукла по поду као да су страшила. Лулу је обукао костим кувара, а Тото костим 
полицајца. Маша се маскирала у девојчицу са џаком, а у џаку је био Жућко. Све је било спремно 
и план је могао да отпочне, тако је и било. Нажалост, није дуго трајало јер су их убрзо стражари 
разоткрили. Позвали су њихове непријатеље, чаробне цветове. Оно што сам заборавила да вам 
кажем јесте да је град у коме су били заробљени био подељен на два дела: с једне стране су 
били зли чаробни цветови, а са друге добри чаробни цветови. Наравно, добри цветови су били 
спремни на борбу и одбрану заробљеника. Добро увек има јаче моћи и већу вољу, и зато увек 
побеђује. 

И на крају, као у свакој бајци, добри цветови су успели да спасу све затворенике. Маша и 
Жућко су опет могли да буду заједно и живе срећно до краја живота.

Ања Денић, IV/4
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Исидора Ђокић, IV/4             Петра Сучевић, II/6Гала Стефановић, I/6    Нина Саџак, II/2

моЈе звезДано небо
Недеља... 
Још једна досадна и тмурна недеља у овом мору пандемијских недељâ и месеци. Осећам се 

као у данима мрмота, где се све понавља, а ја сам беспомоћна да било шта променим и исправим. 
У мени се лагано сакупља неки недефинисани смор и беспомоћност. Све добре књиге су већ 
прочитане и сви занимљиви филмови одгледани. И шта сад? Како да „преболим“ још једну 
мрачну јануарску недељу на овом принудном распусту? Сетих се да сам последњег дана школе 
добила на поклон књигу наше бивше ученице, и одлучих да је потражим и прочитам. Надам се 
да ме неће и она додатно сморити... Читање нам помаже да победимо усамљеност...

Моје звездано небо... 
Занимљив наслов... Узела сам књигу у руке и одједном се преда мном полако почело отворати 

небо прекривено звездама. Уместо улицама Лондона, Берлина, Барселоне... Мила, главна 
јунакиња ове приче, одвела ме у село и прошетала неким заборављеним стазама детињста, или 
детињства наших родитеља. Како су се низале странице, схватала сам да ово није још једна у 
низу испразних и сентименталних књига о напуштеном селу и дечијој слободи у природи. Била 
је то једноставна и топла прича о девојчици Мили и њеном деди Новаку. Односно, о заједничком 
лету које су провели у месту, које је Мила назвала Безданија, као заглављени у времеплову. И то 
није све, јер у тој Безданији нема ништа, ни интернета, ни хаштегова, ни друштвених мрежа, ни 
„нормалног“ купатила, ни кухиње, ни Маше и Таше, ни Огњена... али има ливадâ, краве Софије, 
пса Рекса, дединих четрдесет загрљаја, места најближег небу одакле се најбоље виде звезде... 
И још многих ствари које немају европске престонице за којима је, пре тог лета, патила Мила... 

Пала је ноћ и ја сам завршила са читањем. Књига и читање су, по ко зна који пут, учинили да 
се осећам боље. Скувала сам себи белу кафу и села на терасу како бих могла да гледам у небо и 
у звезде... Пронашла сам неке од својих звезда, али не све... Мораћу да одем у Безданију, на оно 
Милино место најближе небу, тамо ћу их, сигурно, све пронаћи... 

Ана, хвала ти!      Тања Шофранац, библиотекарка

„(...) Само ми је било кул да заједно пијемо кафу и гледамо у небо, иако није било звезда.
Било је тако плаво, широко и насмејано. Шире него у Београду. Плавље од Дунава и Саве 

заједно. Већег осмеха чак и од Огњеновог. (...)
Четрдесет загрљаја дневно је потребно за срећу, одзвањало ми је у 

ушима. Ако је стварно тако, онда сам ја баш једна тужна девојчица. 
Мама и тата ме ретко грле. Поставила сам звездама то питање 
нешто касније, када је дека отишао да спава. Оне су мудро ћутале 
и сјале. Ваљда оне умеју само да буду лепе, тамо горе. Шљокичаве 
попут најлепше хаљине на журки. Или сенке на очима када се будем 
шминкала за матуру. Учинило ми се да су рашириле руке. Примиле 
ме у свој загрљај. Два данас. Само још тридесет осам...“     

Моје звездано небо, Ана Крстић
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Сења Косијер, II/4 Исидора Крстић, II/4 

шТа слушаТи?

За тренутке одмора и уживања, размишљања, 
препоручио бих слушање музике мог омиљеног бенда 
Sabaton, шведске пауер метал групе. Главна тема 
њихових стихова су историјски догађаји, невероватни 
и храбри поступци појединаца који су често и 
неправедно заборављени. У случају да постанете, 
или сте већ љубитељ овог бенда, албум The war to end 
all wars,  званично  је објављен 4. марта 2022.  

Песма Last dying breath посвећена је херојској 
одбрани Београда у I светском рату. Најављује се и 
песма о Милунки Савић, српској хероини Балканских 
ратова и Првог светског рата, нареднику у Другом 
пуку српске војске Књаз Михаило. Милунка Савић 
је жена са највише одликовања у историји ратовања. 
Рањавана је у борбама девет пута. Због неизмерне 
храбрости Французи су је прозвали Српска Јованка 
Орлеанка.

Мотив за настанак песме, аутори су пронашли у 
говору браниоцима Београда, који је одржао мајор 
Драгутин Гавриловић у октобру 1915. године, за вре-
ме одбране Београда у Првом светском рату.

Петар Јаћимовић Живковић, V/4

моЈа оТаџбина
Од Старе планине до прелепе Таре,
од шареног Увца до Обетске баре,
отаџбина моја раздрагано живи,
у њој дани никад нису сиви.

Леп је део отаџбине породица моја,
и другари сви су ту а и преци без броја.
Ја живим у Србији слободно и срећно,
Отаџбина ту је моја, нека живи вечно!

моЈ завиЧаЈ
О моја Србијо, о мој доме,
Сатима бих могао писати о томе!
То је земља у срцу Балкана
Тамо се кува много добра храна. 
Има разних укусних јела
Ћевапа, бурека и сарми са села.

Можеш да видиш како суп  лети,
Калемегдан како ноћу светли.
У природи да нађеш потпуни мир
И обавезно посетиш Лепенски вир.

Од Душана, Карађорђа, Пашића и Тита,
Тесле и Саве скроз се помахнита.
Историја њена задужбине је дала
Владарима њеним велико хвала.
Ту су и разне легенде да те развеселе -
Као  врабац погођен са три стреле.

А највише чему се странци диве,
Најбољи људи у њој живе.
О моја Србијо, о мој доме,
Сатима бих могао писати о томе!

Лука Адамовић, IV/3

завиЧаЈу, завиЧаЈу
Нека твоје лепоте бескрајно трају
Нека свака звездица на небу сине,
Нек` се свака птичица са гране вине.
Нек` сваки цвркут изазива смех,
Нек` свака утеха исправи грех.
Нека се свака њива ори,
Нек` свака река одважно жубори.
Нека дивно сунце обасја Обреновац,
Нек` заразни смех преплави Савски 
венац.
Ти си мени једини у свемиру,
Живи ми ти заувек у миру.

Лука Прошић, IV/3

Зорица Лазар, IV/1

Моја сестра као у машти
Плеше по башти,
Сунце је својим зрацима 
греје
А она се смеје, смеје…

У заносу док она игра,
Као чигра,
Са њом би да скаче
И моје маче.

Оркестар све јаче свира,
Победник мора да се 
бира.
У помоћ долази лија,
Главни судија.

Радост и срећа
Никада већа,
И баш када је требало да 
пресуди
мама ме буди.

побеДниК

Сара Крстић, VI/3
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пРовеРи КолиКо знаш!

 Елена Максимовић, VIII/1Симона Остојић, III/2Лена Михајловић, IV/5
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Сусрети...

Лесковац
Наша земља је пуна значајних и културно-историјски важних градова. Један од 

најзнаменитијих је свакако и Лесковац. Смештен између више мањих планина, понос јужне 
Србије, кроз који протичу бројне реке, Дубочица, Ветерница и Јужна Морава, дом за више 
од седамдесет хиљада људи. Лесковац је један од познатијих градова наше државе, у њему 
се организује низ манифестација. То нас доводи до чувене, једне и једине – лесковачке 
Роштиљијаде. Место где се спремају кулинарски специјалитети са роштиља надалеко 
познатог лесковачког роштиља. Поред лесковачког роштиља, с којима најчешће повезујемо 
овај град, од изузетне је важности поменути и народне обичаје који се махом и данас поштују. 
Коледари с маскама, помало застрашујућег изгледа,  долазе сваке године за време Божића, 
једног од најважнијих православних празника, и благосиљају све куће и укућане, певајући 
од врата до врата. На тај начин се повезује све што је било и што јесте. Такође вредна 
помена, Чешљанка, jединствен догађај у животу сваке младе, одиграва се дан пред свадбу и 
њему присуствују само жене и наравно, музичари. Тог дана теку припреме невесте за свадбу 
и слави се млада и њена удаја, сви се обуку у најраскошније ношње које имају. Чешљанка се 
одиграва увек четвртком пре великог венчања.

Лесковчани су често исмевани због свог начина говора, али ја верујем да је баш тај 
„лесковачки говор“ оно што њих и друге јужњаке истиче и одваја. Лепоту тог говора не 
квари употреба само три падежа, коришћење гласова који се не могу наћи у азбуци, тај говор 
је посебан, он слика ритам њиховог живота. За крај желим још да кажем да су Лесковчани 
гостољубиви, весели, вредни и скромни домаћини, они и њихов град увек нађу нови начин 
да нас изненаде и обрадују, њему се сви радо враћамо. Иако нисам рођена у њему, Лесковац 
припада и мени.

Мина Алексић, VII/2

У срцу Шумадије
Дубоко у срцу Шумадије, обасут јарким зеленилом и брежуљцима, ушушкан је Аран-

ђеловац, град где почивају краљеви. Поред бројних историјских занимљивости Аранђело-
вац је пун забаве и атракција за младе.

Само име добио је по задушбини кнеза Милоша, Цркви светог Аранђела Михајла. Легенда 
каже да је ова задужбина изграђена услед кајања због убиства Карађорђа. Најлепше место 
за читање и пикнике пронаћи ћете у парку Буковачке бање. Осим што је познат по својој 
природној лепоти, знан је и по уметничкој смотри „Мермер и звуци“ која је пропраћена 
музичким, фолклорним и балетским наступима. Сваке године млади, али и стари уметници, 
излажу своја најновија дела. Идеја ове манифестације је спајање вајарства са другим 
уметностима.

Још једна задужбина династије Обреновић, велелепни двор Старо здање, савршен је 
пример архитектуре старог српског романтизма. Само пре двеста година у овој дивној 
грађевини одигравали су се бројни балови и чули се звуци плеса уз музику до касно у поноћ. 
Остатке изумрлих животиња и старе људске цивилизације пронађени су унутар зидова 
тајанствене Рисовачке пећине. Величанствена купола Цркве светог Ђорђа издиже се из 
зеленила Опленца и вечно бди над варошицом Тополом, ушушканом у његовом подножју. 
Унутаршњост цркве украшена је великим лустером направљеним од претопљеног оружја 
које је српска војска користила током пробоја Солунског фронта. Хотел „ИЗВОР“, један од 
најлепших и најпознатијих хотела Србије, сјајно је место за незабораван провод и забаву, 
али и одмор и релаксацију у овом градићу. У склопу хотела налази се највећи и најзабавнији 
аква парк Србије са бројним базенима и тобоганима за најмлађе госте.

Анђела Ковачевић, VII/2



15

Време? Да ли су то дани, недеље, године... 
Време је једина ствар коју не можемо контролистати, не можемо је зауставити нити променити. 

Оно тече  својим током и пролази без обзира на све. Гледајући на њега објективно – време је мерљива 
величина, можемо на њега гледати као на прошло, садашње и будуће, а његов темпо пролажења је 
увек исти. Међутим, гледајући на време субјективно, оно пролази увек другачије – у зависности од 
тога шта радимо, где смо, са ким…
Шта су о времену, његовом значају и пролазности рекли неки од значајних личности:
„Људи увек стижу у тачно време на места на којима их неко чека“. – Пауло Коељо
„Наслони моје време на своје, тако ће вечност дуже трајати“. – Мика Антић
„Сатови убијају време… Време је мртво у оном тренутку када га те мале стварчице откликају. Време 
оживи једино када сатови стану“. – Вилијам Фокнер
О времену се може још пуно тога рећи, сазнати..., али о томе неки други пут, за ову прилику наводимо 
народне називе за месеце које смо користили до скоро краја 19. века.

У различитим словенским језицима, имена месеци која имају исти корен, не означавају увек 
исти месец, па тако нпр. на македонском листопад је исто старо име за октобар али на пољском 
и чешком језику листопад је у ствари месец новембар.

моЈ ЧуКунДеДа
За неке своје претке можемо сазнати на основу фотографија из породичних албума или из прича 

родитеља, бака и дека. 
Мој чукундеда Миленко Остојић је био велики јунак. Рођен је и живео у околини Пожеге. Био је 

висок и витак. Имао је црну, кратку косу и тамне очи. На његовом дугом лицу уочавали су се црни 
бркови, као код већине мушкараца у то време. Носио је шајкачу. Имао је четворо деце и живео од 
пољопривреде. Са својих двадесет година отишао је у рат, Први светски рат. Учествовао је у биткама на 
Церу и Колубари, повлачио се са војском ка Албанији. Тада је погинуло много војника. Мој чукундеда 
је један од малобројних који су преживели и стигли до грчког острва Крф. Када се вратио у Србију 
одликован је орденом за најбољег стрелца свог одреда. Живео је деведесет година и често је причао свом 
унуку, а мом деди, како је преживео рат. Волео је дуго и детаљно да прича о томе.

Поносна сам на свог претка, као и сви у мојој фамилији. 
         Симона Остојић, III/2
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РаД се исплаТи

    Био је то ветровит дан у селу Теговишту. Мој брат, 
сестра и ја смо били у малињаку, сами. Баба и деда су у 
кући спремали ручак. Одједном мој брат и сестра одоше 
у кућу. Наставио сам да берем малине.

    Тада нисмо имали много уштеђевине, па је ово била 
шанса да зарадимо. Баба и деда, углавном баба,  плаћали 
су нам по двеста динара за убрану гајбу. Некада, кад 
имају, дају нам и више. Тишину је испунио бабин глас: 
,,Даки!” ,,Молим”, одговорио сам. ,,Оћеш са снас у Хан? 
Ако не, да ти нешто купимо? Деда остаје кући”, рече она. 
,,Остајем и ја. Купите ми, ма не знам, може неки смоки”. 
,,Ајде, одосмо ми”, заврши баба док је паковала мог 
брата и сестру у кола. Прошло је неколико сати, а ја сам 
убрао седам гајби малина. Биће ту још пара, помислио 
сам. Био сам уморан и легао. Изненада сам угледао 
змију. Много сам се уплашио. Кренуо сам да трчим, али 
сам се саплео. Припремио сам се за најгоре. Погледао 
сам на земљи и видео даљински од играчке змије, мог 
брата, на којем сам лежао. Зато се и померела. ,,Уфф, 
само ми је још фалило да ме змија уједе! Морам мало да 
се одморим”, рекао сам. У том моменту чула су се кола 
и лавеж паса. ,,Ево их, коначно!”, радосно сам узвикнуо. 
,,Даки, колико си гајби убрао?”, упитала је баба. ,,Сто 
посто две”, иронично је рекла моја сестра. ,,У ствари 
десет”, поносно сам одговорио. ,,Данило, немој да...” 
,,Ево, погледај сама!”, љутито сам узвикнуо. ,,Како, деда 
ти је помогао сто посто!?” ,,Деда спава већ пет сати”, са 
смешком сам рекао. Моја сестра је онда бесно ушла у 
кућу са братом. Баба је изненађено  извадила две хиљаде 
динара из новчаника, а ја сам поносно истрчао на ливаду 
и играо се са кучићима. 

Био је то занимљив начин да се преко лета заради 
џепарац.

ДРугаРсТво
Другарство је реч која много значи,
светлошћу и сјајем као сунце зрачи.

И на небу дуга, са лепезом својих боја,
тражи себи друга за маштања своја.

Радост и срећа, не постоји већа,
кад видим лица својих другарица.

Наше мале тајне, и све игре сјајне
боје лице моје у све дугине боје.

Сара Крстић, VI/3

моЈа уЧиТеЉица
Моја  учитељица  је  драга,
у њој  је  велика  снага.
Сваког  дана нас она учи
и увек зна шта нас мучи.

То  је  једна  жена  јака
која  воли  сваког  ђака.
Несебично  љубав пружа,
а и знање и васпитање.

Велико нам  знање  даје
и учи  нас  живот  шта  је.
Ми  учитељицу  волимо  
јако
и увек  ће  остати  тако.

Андрија Иконић, IV/5

Данило Челић, III/6

Војин Лазић, I/3 

Лана Роквић, I/3 

песма о уЧиТеЉици
Од рођења мама и тата
уче нас добром животу,
и како да ценимо
породичну доброту.
Али када крену школске теме,
тада наступа сасвим друго, ђачко 
време.
Учитељица је та која те верно прати
и труди се да све твоје тренутке
на најбољи начин схвати.
Она ти пружа велико знање,
даје ти могућност
да многе задатке пратиш
и да ти због тога добро иде „матиш“,
да ти добра идеја увек брзо сине
и да се твоје знање у небеса вине.
Зато знај – уз учитељицу ћеш
за будућност стећи велико знање,
а то је богато животно имање.

Александар Митић, IV/5
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мекана рука
Мекана рука моје маме,
нежно се спушта на моје раме,
мази и чува ме свакога дана,
уз њен додир никада нисам сама.

Поведе ме мекана рука често
на једно посебно, магично место.
У једну башту препуну цвећа,
а у сваком цвету мирише срећа.

Мекана рука чешља ми косу,
мекана рука скупља ми росу,
мекана рука су моја крила,
са њом сам ја и птица била.

Сара Крстић, VI/3

мој завичај
Мој завичај је моја кућа,
двориште и Липовачка шума.
Оранице плодне, њиве благородне,  
шуме  густе, сва  чула  опусте.

Сремчица је њено  име,
део сам ње и поносим се тиме.
Сремчица је кућа моја,
испуњење свих мојих снова.

Љубав, срећа, радост,
ту проводим своју рану младост.
Враћаћу се ту увек,
јер завичај је то мој заувек!

Зара Станчић, IV/5

завичају
Лепши  од  света, лепши  од  свега,
парк  у  њему  зими  има  доста снега.
И лети  и  зими  ту  је  увек  сјајно,
за  веселу  игру  имање бескрајно.

Док  на  Ади  корачам  бос
увек  ми  лептир  стане  на  нос.
Летње  шаре  има свуда,
подарила  је то природа.
И  по дану  и  по  мраку
 увек  ћу  видети и црно-белу свраку.

За мене  завичај то ће увек бити
и овим путем  ћу  га  поздравити!

Андреј Вујошевић, IV/5

ДоЖивЉаЈ КоЈи ћу памТиТи
Постоје доживљаји који се памте до краја живота. 

Такав је и овај који ћу испричати. Видећете како сам 
савладала страх.

Једног прелепог сунчаног дана сам са татом и мамом 
отишла у нови парк. Највише ми се допала пењалица и 
одлучила сам да је испробам. Поред мреже и тобогана, 
ту је била велика метална шипка за спуштање. Када сам 
се попела до врха шипке и погледала на којој сам висини, 
срце је почело да ми куца све брже и брже. Позвала сам 
тату да ми помогне да се спустим. Тата је понављао да се 
опустим и полако сама спустим, али ја још увек нисам 
била спремна. Тата је отишао до клупе на којој је седела 
мама, а ја сам остала сама. Узнемирена, дрхтала сам и 
руке су ми се знојиле. Рекла сам себи да морам успети. 
Удахнула сам дубоко и лагано кренула да се спуштам. И 
спустила сам се! Била сам пресрећна јер сам успела да 
савладам страх.

Победила сам свој страх и схватила да увек треба 
веровати у себе и никад не одустати пред препрекама.

Неда Јовановић, IV/1

Сења Косијер, II/4

Александра Чекановић, IV/5  Лена Михајловић, IV/5     

Јесења песма
Септембар тече
паприка се пече.

Лишће шушти
парадајз се љушти.

Вредне руке раде
зимницу да засладе.

Најлепше је доба школско
то нам каже домар Бошко.

Лишће шушти, јесен стиже
а вредни ђак почео петице 
да ниже.

Срна Бановић, III/5
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Крај овог нашег дружења привешћемо уз цитате мудрих људи и подсећање на успехе 
наших ученика и њихових наставника. Своје идеје и таленте ученици су реализовали на 
разним такмичењима, конкурсима... Честитамо свима и желимо им још пуно успеха.

У организацији Пријатеља деце Чукарице, и ове године, одржано је општинско 
такмичење рецитатора. С обзиром на пандемијску ситуацију са вирусом корона, није било 
организовано директно такмичење, већ су наставници слали снимке са песмама рецитатора. 
Нашу школу су ове године представљале Дуња Симић, 1-4 и Софија Миленковић, 6-5.

Одлуком селектора Светлане Сретеновић, дипломиране глумице и драмског педагога, 
изабрани су представници за градско такмичење. У старијим разредима прво место, и 
пласман на градско такмичење, освојила је Софија Миленковић са песмом Данијеле Квас 
Нова песма. Честитамо Софији и желимо јој успех на градском такмичењу. Све похвале и 
Вељку Димитријевићу, Софијином другу из одељења који је направи победнички снимак. 

Мали победник - фестивал поезије
Ученици и ученице наше школе, и ове школске године, као и до сада, слали су своје песме 

на овај конкурс. Радова је било доста, а песме двеју ученица – Валентине Анђелић и Саре 
Крстић (обе из одељења VI/3), нашле су своје место међу одабранима: у Зборнику песама са 
фестивала.

Ученице су 1. априла ишле на доделу зборника и награда у Клуб књижевника Србије, 
где су, пред многобројном публиком и жиријем, рецитовале своје објављене песме. 

Сарине песме Другарство, Победник и Мекана рука, 
Валентинине Машта, Велико уво и Е баш овако, налазе се на 
страницама нашег листа.

Мисао је идеја у пролазу. – Питагора
Не жалим што су други покрали моје идеје, али жалим што немају своје. – Никола 

Тесла

Миа Платанић, IV/5

Сара Крстић, VI/3

Зара Станчић, IV/5

Валентина Анђелић,VI/3

Тамара Макањић, IV/5                 

Такмичење Златна сирена

Прва награда: 
Олга Стојковић,I/3
Срна Бановић,III/5
Дуња Лакић, IV/1;

Милан Пејчић,V/6, 
Милица Митић,VII/2  (соло)
Миа Цветковић, VII/5 (соло)

Милица Митић,VII/2 и 
Мина Алексић,VII/2 (дует)
Миа Цветковић, VII/5 и
Софија Матић, VII/2 (дует)

Друга награда: 
Маја Наумовић,VII/6 
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сРећан васКРс – усКРс, Желимо вам миР, РаДосТ и Љубав!

машта
Наша машта може свашта.
На пример, један рибар што ниједну рибу 
уловио није,
али зато у џепу кита крије.
Има и једна мачка име јој је Тачка, 
а велика је као књижица ђачка.
Пингвин један који зна реповати, 
али не и италијански говорити.
Затим један облак, који стално каже НЕ, 
а направљен је од шећерне вуне.
Има и један писац који зна летети,  
кувати и плесати, 
али оловку не зна користити.
Једна кокошка што лисицу једе, 
а кад види  јаје као мачка преде.
Није ли ово заиста чудан  неки СВЕТ,
битно је да ја у школи добијем ПЕТ.

Валентина Анђелић, VI/3

Књиге су штиво за све генерације,
да се више читају свет би био боље место.

Петар Јаћимовић Живковић,V/4

Лара Стаматовић, II/4 Виктор Венеруци, II/4 Исидора Крстић, II/4Софија Несторовић, II/4

Оморику уредила Слађана Тодоровић уз несебичну помоћ колега, наше библитекарке Тање 
Шофранац и чланова новинарске секције.

Човеку треба отприлике две  године да научи говорити и отприлике педесет година 
да научи ћутати. – Ернест Хемингвеј

Волим да слушам. Много сам научио јер сам пажљиво слушао. Већина људи никада не 
слуша. – Ернест Хемингвеј

ЧуДна ЖуРКа
Има једна чудна журка, ноћна журка.
Када ми спавамо све играчке лудују и журку 
спремају.
Када журку припреме, могу да се засладе.
Они се смеју и играју али наше тајне не откривају.
Воле да се шале и дечије шампањце отварају мале.

Валентина Анђелић, VI/3

Живот није само игра,
он нуди и читање књига.

Лука Митровић, V/4

Књиге су рука која нас води у чаробни свет 
маште, авантура и пустоловина.

Вукан Селак,V/4



Петра Живанков, II/6

Софија Јаношевић, I/5

Мила Глуховић, III/4

Дуња Павловић, I/5

Маша Глуховић, III/4

Маша Глуховић, III/4

Марко Љубић,I/3

Петра Лабовић, I/5 Хелена Ђуровић, III/6 

Нађа Томашевић, III/4

Дора Добај, III/3

Ана Тошков, I/6 


