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Почетком септембра, па све до јуна, 
сва места у теби скроз су пуна. 

Клупе и столице, учионице и ходници 
врве од деце, као у кошници. 

 
Прваци, трећаци, шестаци, осмаци; 
сви смо ми исти – твоји смо ђаци. 

Из дана у дан за живот нас спремаш, 
са нама учиш, играш и певаш. 

 
Ко год бар једном у тебе крочи, 
на помен тебе – засјаје му очи. 

Будући ђаци жељно те ишчекују, 
бивши те свуда искрено величају. 

 
Боравак дође к'о друга кућа, 

у дворишту твоме чисте нам се плућа. 
Библиотека нађе за сваког понешто 
и код зубара се врло одлази често. 

 
Радо ћу се сећати разреда свога, 

учитељице, разредне, још много тога. 
На сваку годину сети ме слика: 
једна и једина, моја Францика! 

 
 
 

                                        Момир Марјановић  VI2 
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Сонет Децембар 2019. 

Сумирање 
Човек ће, после нешто више од године 
проведене у новом граду, на новом радном 
месту и у новом радном окружењу, 
очекивано „подвући црту“ и неминовно се 
присетити самог почетка свега наведеног. 
 
Сусрети 
Мила лица колега извирала су са 
различитих страна пространих ходника ове 
сниске симпатичне школе, смештене у 
дебелој хладовини високих јела и борова. 
Враголаста лица девојчица и дечака 
појављивала су се изненада и незнано 
откуда, и провиривала кроз времешна врата 
школске библиотеке којом се ширио 
неодољиви и лако препознатљиви мирис 
нових и старих књига. Захтеви су се, у 
зависности од потреба и жеља, свакодневно 
смењивали – од оних „обавезних“ дела 
попут „Беле гриве“, „Малог пирата“ и 
„Малог принца“; „Орлова“, „Хајдука“ и 
„Чуперка“; преко „Агија и Еме“, „Адријана 
Мола“ и „Џеронима Стилтона“; па све до 
неприкосновене народне књижевности, 
бајки и незаобилазних, савршених 
Андрићевих приповедака. 
 
Активности 
Пред очима новог члана колектива рађали 
су се амбициозни пројекти у којима су 
Солунци „проговарали“, мали (будући 
велики) предузетници креирали макету 
топа, израчунавали површину ове сложене 
фигуре и процењивали цену утрошеног 
материјала, а време прекраћивали 
креирањем аутентичне игре World War 1. Да 
и ови школарци поседују неоспорни 
таленат, могло се јасно видети на крају 
школске године у спектаклу „И Францика 
има таленат“, а за који се пријавило, чак, 
114 ученика. Испољавали су креативност 
осмишљавањем својих наступа за 
истоимени шоу, прављењем различитих 
занимљивости и њиховом успешном 

продајом на базарима пред Нову годину и 
Васкрс, и ревијом шешира којом су 
засенили читав Миљаковац. 
 
Резултати 
Све набројано било је само увертира за 
пливање у мору књига у којима се обрео 
школски библиотекар како би њима били 
награђени ученици за 158 места (од тога – 
111 првих, 31 друго место, 16 трећих места 
и 28 похвала и диплома), освојених на 
ликовним и литерарним конкурсима, 
пројектима, верификованим такмичењима, 
такмичењима Пријатеља деце, Црвеног 
крста... 
 
Закључци 
Ова рекапитулација јасно говори у прилог 
тврдњи да су, неретко, мале школе боље од 
великих јер њих не чине велики, добро 
опремљени кабинети и „скоцкане, 
нашминкане“ учионице, већ паметне мале 
и велике главе оних који у њих иду и који 
друге подучавају. За сваку похвалу је бити 
ученик ове школе и део овог колектива. 
 
 

Снежана Милић, 
проф. срп. јез. и књиж. 

и школски библиотекар  

Уместо речи уредника илити... 
Из угла школског библиотекара... 
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Неколико речи о школи... 
 

 Основна школа „Франце Прешерн“ једна је 
од осам основних школа у београдској општини 
Раковица. Смештена је на једном брежуљку на ободу 
Миљаковачке шуме, у улици Станка Пауновића Вељка 
45. Миљаковац је једно од новијих београдских насеља 
које је у највећем броју насељено седамдесетих година 
прошлог века. Поред шуме, насеље је познато и по 
изворима који су омиљена окупљалишта наших 
ученика. 

 
 
 
 

 
 
 

Назив школе 
  
 У својој богатој прошлости и навршеној 81. години, наша школа претрпела је бројне 
промене ˗ од улица и општина где је постојала, до имена која је носила. Школа је у време 
Краљевине Југославије, када је (сада већ давне 1938. године) основана, носила назив 
Очигледна школа „Кнеза намесника Павла“. Седиште јој је било у улици Љутице Богдана 46, 
на општини Савски венац. Прве године, у осам одељења ове четворогодишње школе, уписано 
је 287 ученика. Одељења су била бројна, са 35 до 40 ученика у сваком. За време у ком је 
настала, школа је била модерно опремљена, са свим потребним инвентаром и училима.  
 Али, само три године по оснивању школе, 1941. године, наша држава нашла се у ужасу 
Другог светског рата. После потписивања капитулације, Београд и Србија нашли су се под 
немачком окупацијом. Туђинска власт осетила се у свим сферама живота, па и у школи. 
Школски инвентар са архивом био је избачен на двориште, одакле су службеници успели да 
извуку и од уништавања сачувају само један мали део. Школа је после тога смештена у један 
локал у данашњем Булевару краља Александра 35. На овој адреси налазила се до фебруара 
1945. године, када је премештена у Ужичку улицу 45 и добила назив Основна школа број 29.  
 Ново име добила је школске 1951/1952, име које и данас носи ˗ Основна школа 
„Франце Прешерн”.  
 
 
 
 
  
 
 
  
 Нове промене уследиле су четири године 
касније. На основу решења Народног одбора 
града Београда 7250/55, од 1. септембра 1955. 
године, основана је Осмогодишња школа 
„Франце Прешерн”. Ова школа формирана је од 
бивше Основне школе „Франце Прешерн” и 
нижих разреда бивше XVI београдске гимназије. 
Настава се одвијала у три зграде ˗ у Љутице 
Богдана 46, Крупањској 3 и Ужичкој 18. 
 

„Припадала сам оној генерацији, чији је почетак школовања био обележен бомбардовањем 1999. године. 
Међутим, прве асоцијације на основну школу односе се на  моје прве „учитељице“ - моју учитељицу и моју 
професорку историје, због које сам се и определила управо за ту науку. Њима дугујем велику захвалност.“ 

Милана Живановић (28), доктор историјских наука  

„Када сам ишла у школу, мислила сам да наставници у њој спавају и раде. Сада, са друге стране катедре, 
схватам да је тако изгледало због њихове посвећености и жеље да нам улију знање и направе од нас 
мислеће људе.“ 

Кристина Ђорђевић (25), професор српског језика и књижевности 

Сонет Децембар 2019. 

ОШ „Франце Прешерн”, 1969. године 
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На данашњу адресу, у улицу Станка 

Пауновића 45, школа је премештена пре 
педесет година, 1969. Како до почетка 
школске године зграда школе није била 
завршена, настава се до 28. новембра 
изводила у просторијама Основне школе 
„Ђура Јакшић” на Канаревом брду. Због 
преоптерећености школе, настава је 
почињала у 15.30, а часови су трајали по 
40 минута. 

 
 Свечано отварање нове зграде на тадашњој општини 
Чукарица обављено је 3. децембра 1969. године. Бројно стање 
ученика било је 400. Ученици су били распоређени у 13 одељења 
старијих разреда и 16 одељења млађих разреда. У продуженом 
боравку радиле су четири групе, а отворена је и библиотека са 
фондом од око 3000 књига. 
 
 Школа је нови назив добила према словеначком песнику 
познатом по сонетима које је посветио Јулији Примицовој, својој 
великој љубави. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Наши ученици 

 
 За осам деценија постојања, кроз нашу 

школу прошло је, на свом путу одрастања, неколико 
хиљада дечака и девојчица. Код нас су учили прва 
слова и бројеве, долазили до нових сазнања, 
истраживали и откривали, а многи од њих постали су 
успешни млади људи у областима којима се баве.  

  
Данас у Основној школи „Франце Прешерн” 

има 25 одељења ˗ 12 у млађим и 13 у старијим 
разредима.  

 
Из године у годину наши ученици радују нас успесима које постижу, наградама које 

доносе са такмичења на којима учествују, својим ентузијазмом и жељом за откривањем нечег 
новог. Заједно са њима растемо и развијамо се и ми, јер наш ентузијазам постаје и њихов 
ентузијазам, а њихови успеси ˗ и наши успеси. 

 
Добрила Кузмановић, професор историје 

 

„ОШ „Франце Прешерн“ била је темељ мог, како 
формалног, тако и неформалног образовања. Не 
могу да замислим посвећенији наставнички 
колектив, бољу организацију и креативније ђаке. 
Одувек  ми се чинило да  је у мојој основној школи 
владало веће разумевање за све ваннаставне 
активности него што је то био случај у другим 
школама. И најважније од свега, пуних 6 година 
након што сам из ње изашао, могу са поносом да 
кажем да сам у „Францики“ постао бољи човек и 
да је била част започети образовање управо овде.“ 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Предраг Ђерковић (21), студент археологије 

„Наша школа је увек имала добре професоре 
који су остављали траг код својих ученика, па је 
тако и моја бивша разредна, наставница 
српског језика Јелена Мандић, својом 
стрпљивошћу успела да развије скривене 
квалитете својих ученика.“ 
 

Татјана Виторовић Ђорђевић (56), 
дипломирани правник 

Сонет Децембар 2019. 

Свчечано отварање школе 
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Директор школе Биљана Благојевић  
о „Францики“, своме послу и још понечему... 

Шта Вас је мотивисало да се кандидујете за позицију 
директора? 
- Мој отац Радивоје Благојевић био је професор у овој школи, 
ја сам била њен ђак, а потом и 22 године учитељ, са 6. 
генерацијом једнако успешном као прва што је била... У 
тренутку када сам мислила да су ми неопходни животна 
промена и већи изазов, тадашња директорка одлазила је у 
пензију. Схватила сам то као знак и – кандидовала се. Верујем 
да би, да је жив, мој отац био веома поносан на мене.  
 
Да ли Вам недостаје рад са децом? 
- Рад са децом је инспиративан, увек другачији, занимљив и 
свакако да ми недостаје. Најлепше догађаје које ћу памтити у 
свом животу ипак сам доживела радећи са децом. Ту су 
предани рад и одрицања; презентације и такмичења; 
неизоставне награде и успеси; много заједнички проведеног 
времена и све ово је незаменљиво и не може да не недостаје.  
Радећи са децом, стварала сам успомене. Учитељски позив је 
много више од саме наставе. Како у улози учитељице, тако и 

данас у директорској, трудим се да будем другачија. 
 
Да ли се променио Ваш однос према колегама откад сте на овој позицији? 
- Из мог (ипак, субјективног) угла – мислим да није промењен, али то, ипак, морате питати 
њих. Сада су нам само улоге другачије, али и даље свако мора радити свој део посла најбоље 
што уме. Ја сам само прва међу једнакима што, свакако, не треба да утиче на наш однос. 
 
Како бисте упоредили радни дан у школи са позиције наставника, а како са позиције 
директора (како, уопште, изгледа један радни дан директора једне основне школе)? 
- Посао учитеља је мање обиман у односу на 
посао директора, па тако имате више времена да 
се бавите оним што вам причињава задовољство. 
Посао директора је превасходно одговоран, а 
потом комплексан и захтеван – испуњен 
свакодневним разговорима са колегама, 
родитељима и ученицима; одговарањем на 
телефонске позиве и мејлове; праћењем наставе, 
техничких услова у школи; решавањем текућих 
проблема... Ретки су дани када можете разменити 
са колегама приче које нису у вези са послом. 
Трудим се да не изгубим на креативности у свом 
послу и да сачувам свој ведар дух. 
 
Шта је најзанимљивији део Вашег посла, а шта је то са чиме сте се сусрели, а што нисте 
очекивали (што Вас је непријатно изненадило)? 
- Најзанимљивији део мог посла је пружање подршке колегама и ученицима и њихово стално 
подстицање на иновације и учешћа у пројектима. То изискује много труда и енергије, али 
резултати доносе још већу сатисфакцију – само у претходној школској години освојили смо 
158 награда. Богатство је видети нас како се радујемо успесима једни других. 

Директор школе 
Биљана Благојевић 

Са својим одељењем школске 2013/2014. 
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Поносна сам на ученике наше школе и на своје колеге. 
Имамо изузетне ученичке родитеље, са одличним 
идејама, стално расположене за сарадњу и на које се увек 
можемо ослонити.  Заједничким снагама чинимо да се 
деца осећају прихваћеном, да усвајају знања, а само тако 
можемо дете припремити за одрасло доба, формирати 
аутентичне личности које ће бити самосталне и 
одговорне за своје поступке. 
Оно што ми је било изненађење јесте чињеница да није 
увек лако балансирати између очекивања родитеља, с 
једне стране, могућности ученика, с друге стране, а у том 
моменту обављати најважнији задатак који школа има – 
остваривање најбољег интереса сваког ученика 
поштујући његову индивидуалност. Сигурна сам да је 
наша школа одличан избор јер ми деци дајемо знање – да 

оду у свет и покажу шта смо их научили, и крила – да могу да се врате знајући где им је дом. 
 
Обављање којих послова Вам представља највећу 
тешкоћу? 
- Највећу тешкоћу ми представља, сигурна сам као свим 
просветним радницима, вођење документације. Потпуно 
смо затрпани папирологијом, а толико је креативнијих 
ствари од вођења исте... 
 
Шта сте променили у школи и који су Ваши даљи 
планови? 
- Много тога је другачије. Изузетне резултате даје 
преподневна настава за ученике старијих разреда јер им 
она оставља доста времена за спортске и друге активности 
мимо школе и могућности да науче предвиђене наставне 
садржаје. 
Увођење савремене технологије у наставни процес помаже 
ђацима да лакше, њима занимљивије, усвоје знања и 
развију креативност. Свака учионица има компјутер, 
пројекторе, поједине од њих и телевизоре; ту су и четири 
интерактивне табле; зелене табле су, у већини случајева, 

замењене белим. Информатички и дигитални кабинет су 
у потпуности оспособљени, а сама школа никад није 
била опремљенија за рад. Настава је покривена 
дигиталним уџбеницима тако да ученици са лакоћом 
усвајају нова градива. 
Уведен је видео-надзор, повезан са мониторинг 
службом.  
Готово све учионице су окречене, купљен им је 
намештај, уређена је просторија за пријем родитеља. 
Након пет деценија реновирана су четири тоалета за 
ученике и један наставнички. 
Поправљен је део крова. 
У плану је да се велико и лепо школско двориште уреди 
садницама и потпуно новом оградом. 
 

Са државним секретаром за 
образовање 

Душаном Кићовићем 

Са председником општине 
Владаном Коцићем 

Са министром просвете 
Младеном Шарчевићем 
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Такође, реновирање фискултурне сале је, свакако, приоритет на 
коме интензивно радим и чврсто верујем да ће за време мог 
мандата добити ново рухо. 
Иако школа полако добија нови сјај, сматрам да још увек није 
доживела свој максимум. 
Свакако, морам напоменути да школе на нашој општини имају 
изузетну подршку челника Општине Раковица, па нам је 
утолико лакше да промене у школама, у материјално-техничком 
смислу, брже остварујемо.  
Нашу школу карактерише још и одлична сарадња са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и са 
самом Школском управом Београда. Њихова подршка 
неопходна је свакој школи, па и нашој. 
 
Шта је то по чему бисте волели да Вас ученици и колеге 
памте у улози директора ове школе? 
- Себе сматрам несвакидашњим директором. Мислим да ће ме 
ученици памтити по једном топлом односу који имам према 
њима, разумевању њихових година и ономе што оне носе. 
Волела бих да ме колеге памте као некога иза чијих је поступака увек стајала само добра 
намера. Кад кажем колеге, мислим и на помоћне раднике наше школе без којих она не би 
могла изгледати онако како изгледа сваког дана. 

 
На самом крају, како изгледа директор наше 
школе приватно – има ли неки хоби, кућног 
љубимца...? 
- Приватно сам весела, ведра особа, пуна 
енергије; веома емпатична; неко би додао – и 
перфекциониста. Уживам у слободном времену 
проводећи га у својој кући, на путовањима или у 
друштву пријатеља. Волим све дивне тренутке да 
забележим фотографијом и преферирам 
графички дизајн. Тиме ћу се, вероватно, бавити 
кад не будем више на овом радном месту. 
Кућни љубимци? – Пси су нешто најлепше што 
родитељи могу да приуште својој деци. Буде 
нека потпуно нова осећања – како у деци, тако и 
у нама одраслима. Ја имам два малтезера – Луну 
и Бубија и имам своје „друштво из парка“ са 
којим проводим слободно време. Многи од њих 
су ученици наше школе, па нас, поред ње, спаја и 
љубав према животињама. Истакла бих и то да 
доста мојих колега има кућне љубимце, тако да 
смо ми један посебан колектив који је за сваку 
препоруку. 
 
Хвала Вам што сте издвојили време да 
одговорите на наша питања. 

 
Разговор са директором водио  

Бошко Кукањац VIII4 

Са колегама и ђацима  

Дочек за прваке 

Одељење II2, школске 2015/2016. 
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 Границе које постоје међу 
државама само су географска 
одредница јер су везе које се 
остварују између народа чврст доказ 
да пријатељство и сарадња не 
познају ни границе, ни разлике, ни 
баријере.  
 Већ дуги низ година, сада већ 
традиционално, наша школа 
остварује значајну сарадњу са 
школама из Словеније. У почетку је 
наша спона била исти назив школе 
који је добила по словеначком 
песнику Франце Прешерну, а сада су 

то једно велико пријатељство и стална размена идеја, искустава и заједничких пројеката. 
Сарадња наше школе и ОШ „Франце Прешерн“ из Крања има дугу традицију. Сваке 

године се организује посета овој школи. Поводи су различити: обележавање школских 
јубилеја, међународни конкурси и симпозијуми, спортске игре, драмски сусрети, заједнички 
пројекти. Поред чланова колектива, и наши ученици, захваљујући овој сарадњи, путују у 
Словенију и упознају се са вршњацима. Присуствују њиховим часовима, радионицама, раде 
на заједничким добро осмишљеним активностима и, што је најважније, стичу нова 
пријатељства. 

Значајно је издвојити само неке примере добре сарадње... Ученици наше школе 
представили су се својим вршњацима изводећи представу „Еко Пепељуга“ на Међународној 
драмској смотри чији је назив био „Srečanje gledaliških skupin šol Franceta Prešerna“. Наше 
колеге учествовале су на такмичењу у спортским играма. „Заблистали“ смо и на њиховој 
сцени поводом обележавања Дана школе ОШ „Франце Прешерн“ из Марибора (када смо 
показали своје „гласовне способности“), потом на Међународном скупу чија је тема била 
„Ko tradicija trči v sodobnost“, као и у реализацији заједничких ликовних и литерарних 
конкурса и пројеката. Колеге из Крања гостовале су са 
својим ученицима у нашој школи када су извели 
награђену представу музике и покрета и када смо 
обележавали Дан школе где су се упознали са Београдом 
кроз нашу визуру, а потом и обишли Авалу, крипту 
Храма Светог Саве, Калемегдан и друге знаменитости 
нашег града. 

Поред ОШ „Франце Прешерн“ из Крања, наша 
школа сарађује и са истоименим школама из Марибора, 
Чреншоваца и Рибнице. Догађај који ће свакако остати 
упамћен јесте и обележавање значајног јубилеја ОШ 
„Франце Прешерн“ из Марибора, када је гост био 
председник Словеније Борут Пахор који је свесрдно 
подржао сарадњу коју годинама остварујемо. 

Поносни смо на пријатељство са колегама из 
Словеније! Увек се радујемо новим сусретима и сваком 
виду сарадње јер је, поред професионалног усавршавања, размене искустава и знања, наше 
заједнички проведено време испуњено и бројним занимљивим догађајима, обиласцима, 
смехом, уважавањем и поштовањем. Осећамо да је то обострано, па нека тако и остане! 

 
Јелена Трошић, проф. срп. јез. и књиж. 

 

Наш директор са директорима школа из Словеније 

Наш директор са Борутом Пахором, 
председником Словеније 
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Моје школовање почиње 1. септембра 1970. 

године, када сам уписан у први разред. Моја 
генерација уједно је и прва која је кренула у први 
разред од самог почетка школске године. 

 
Добро се сећам свог поласка у школу. За 

сваког ђака је то посебан тренутак. Одржана је 
свечана приредба. Био сам  узбуђен и једва сам 
чекао да се огласи школско звоно. Тада сам се 
сусрео са нашом учитељицом Милком Чедић, која 
је допринела томе да нам школски дани остану у 
лепом сећању. Сећам се својих другова и 
другарица, играња фудбала у школском дворишту, 
жмурки, школских униформи (кецеља), омиљене 
лектире („Мали пират“ и „Хајдук Станко“), 
размене сличица фудбалера (Светско првенство у 
Немачкој, 1974. године), доласка наших вршњака из Норвешке за „Радост Европе“, излета у 
Сремским Карловцима и екскурзије у Поречу (Истра) у осмом разреду, а која је трајала девет 
дана; првих симпатија, разних дечјих несташлука који прате детињство и одрастање... 
Памтим свог доброг друга Симу, који је јако лепо писао. Увек сам желео да имам леп 
рукопис попут њега. 

 
Упркос свим позитивним догађајима, постојале су и бројне тешкоће. Пошто сам се 

активно бавио спортом, понекад нисам успевао да ускладим све обавезе. Године 1976. 
отворена је Основна школа „Иво Андрић“ и тада се наше одељење поделило. Велики број 
мојих другара отишао је у другу школу и то ми је тешко пало. Тада нисам ни сањао да ћу 
изабрати учитељски позив и да ћу, већ 28 година, бити учитељ у Основној школи „Франце 
Прешерн“. 

    
Ове године 1. септембра примио сам нову генерацију ђака. Наш први сусрет протекао 

је са пуно емоција. Исто као и пре 49 година, на овај дан, владала је свечана атмосфера. Као 
и деца – ми, учитељи и родитељи, осећали смо велико узбуђење. Данас постоје паметне 
табле, електронски уџбеници, компјутери, као и паметни телефони, али дечје потребе за 
учењем и игром – остале су исте. Док  посматрам своје ученике, обузму ме осећај носталгије 
и жеља да се вратим у детињство. 

 
Мој утисак је да се данашњи ђачки живот у односу на време када сам ја похађао 

школу, није пуно променио. Сви моји ученици остали су ми у неизбрисивом сећању. Било је 
пуно дивних, срећних дана, али и веома болних. 

 
Сваке године, 3. децембра, обележава се Дан школе. На тај дан, 1800. године, рођен је 

велики словеначки песник Франце Прешерн, чије име носи наша школа. Посебно ми је драго 
што нам тог дана долазе у госте наши пријатељи и колеге из братских школа из Словеније, 
да скупа прославимо тај дан и поново осетимо блискост и заједништво. Срећан сам што сам 
заједно са школом растао и сазревао и што су у „Францику“ ишли и моји најближи (чланови 
породице и пријатељи). 

 
                                                                                 Горан Мутавџић, учитељ 

Сећања... 

Децембар 2019. Сонет 

 
Горан Мутавџић 

као ученик 
школске 1974/1975. године 
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Сонет Децембар 2019. 

Вукосава – Вукица Коџо била је стари ков учитељица које су радиле у Основној 
школи „Франце Прешерн“ на Миљаковцу. Милош Коџо, професор географије и наставник 
историје, био је директор Основе школе „Светозар Марковић“ на Врачару. Било је 
неминовно да и сама, растући и сазревајући у просветарској породици, кренем путем 
образовања – и то оног обавезног, основношколског, те да тако наставим традицију своје 
породице. 

Сећам се својих почетака у школи, колико сам била млада, а жељна рада и 
доказивања; ништа ми није било тешко... Не само од родитеља, учила сам и од својих 
старијих, искуснијих колега и имала сталну потребу да напредујем. Пред мојим очима расли 
су и сазревали будући уметници, економисти, правници, лекари, креатори... Циљ ми је био 
да сви они усвоје знања, али и да осете дух заједништва и припадности. Желела сам да, 
превасходно, постану одговорни и савесни и да буду добри људи; они на које ћете моћи да 
се ослоните у сваком тренутку. Рекло би се да ми је то полазило за руком... Када би 
поодлазили из „птичјег гнезда“, позавршавали не само основну, већ и средњу школу, увек би 
ми се радо враћали и доказивали да је вредело сваке изговорене речи и сваке смернице коју 
бих им свакодневно давала. 

Свака „моја“ генерација радила је заједнички све – правили бисмо представе 
(поводом Дана Светог Саве и пријема првака); спроводили хуманитарне и еколошке акције 
(чистили окружење, засађивали дрвеће); сви до једног учествовали бисмо на ликовним и 
литерарним конкурсима; реализовали интересантне наставне јединице кроз угледне часове 
(„Вода, ваздух и земља“), уз сарадњу са колегама предметне наставе (биологија, физика, 
хемија) и ученицима старијих разреда, а уз присуство родитеља; шепурили се на часу 
посвећеном птицама, опонашајући њихов цвркут, обучени у „перје“ направљено од 
различитих материјала и претварајући се да смо неко други на маскенбалима са различитом 
тематиком (роботи, колачићи) и шеширијадама (од круне до шајкаче); пратили актуелне 
теме стварајући одељењске часописе попут оног „Стоп насиљу“ и  „Другарство“. Школски 
хол веома често красили су ученички радови направљени од платна (торбе), вунице 
(шалови), пластике (вазе)... 

 
Креативност је исијавала на сваком кораку. Умела сам да је препознам и подстакнем 

и све тако до сада... до последњих генерација које изводим са једнаким ентузијазмом са 
којим сам прилазила деци и на почетку образовног пута који ми је био недвосмислено 
предодређен. Надам се да ће под мојим окриљем стаса(ва)ти неки нови клинци, жељни 
сазнања и дружења. 

 
                                                           Гордана Бранковић, професор разредне наставе 

Креативност мојих ђака 

Карневал у Раковици, 
група „Колачићи“, 

2019. год. 

Огледни час „Птице“, 
школска 2018/2019. год. 
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Пројекти на које смо поносни 

 
Наставници наше школе примењују најсавременије едукативне материјале које, 

најчешће, сами и креирају.  
 За потребе пројеката „Савремени песници за децу“, 
који је освојио треће место на конкурсу Дигитални час 
и „Бој на Косову“, који је ушао у базу знања, креиран 
је сајт са пратећим дигиталним материјалима. 

 
  
 
 
 
 
 Учешће на конкурсу фирме Siemens захтевало је креирање цртаних ликова који су 
затим анимирани у оквиру цртаног филма „Вода, ветар, сунце у служби енергије“. Пројекат је 
освојио 8. место од 160 екипа учесница. 
 Аматерски филм нашег ученика „Нећу преко везе“ освојио је прво место на конкурсу 
Агенције за борбу против корупције.  
 Пројекат „Топ“ био је подржан Scratch игрицом нашег ученика тадашњег шестог 
разреда Матеје Николића. 
 Ученици наше школе на секцији English4U путем апликације Skype комуницирају са 
вршњацима из целог света. Пројекат Skype with Serbia! добио је ове године признање 
Европска језичка ознака. 

     Пројекат „Читамо и пишемо са Аном Франк“ 
настао је у сарадњи Народне библиотеке Србије, Куће 
Ане Франк из Амстердама и организације 
Тераформинг. Циљеви овог пројекта су упознавање 
ученика са животом и делом Ане Франк и подстицај 
ученика на читање и писање. Као резултат овог 
пројекта настала је путујућа изложба која је ишла од 
школе до школе. Поред програма који је пратио 
изложбу, тадашња школска библиотекарка Јелена 
Трошић је, у сарадњи са наставницом историје 
Добрилом Кузмановић, пројекат проширила на нивоу 
школе. У пројекат су били укључени ученици 
четвртог и седмог разреда, а спроведен је кроз 
радионице.  

 Радионице су рађене методом вршњачке едукације, тако да су знање из ових области 
ученици седмог разреда преносили ученицима четвртог разреда. У гостима су нам били и 
ученици из основних школа „14.октобар“, „Бранко Ћопић“ и „Ђура Јакшић“ .    

 Ученици старијих разреда припремили су за ученике 
четвртог разреда туристичко путовање по Европи, Азији и 
Африци, а које се одвијало у нашој школи. Петаци су у улози 
туристичких водича повели четвртаке у обилазак Седам 
светских чуда старог света. Седам водича водило је седам 
група у ову необичну посету. На овим дестинацијама чекао их 
је и понеки задатак: да склопе слику Зевса, направе макету 
Артемидиног храма, узму пелцер из Семирамидиних вртова и 
засаде биљку... 

 Детаље о пројекту можете видети на следећем линку: 
http://sumablista.wixsite.com/pesnicizadecu 

Сонет Децембар 2019. 

Ученици четвртог разреда, учесници пројекта 
„Читамо и пишемо са Аном Франк“  

Радионица за мале путнике 
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Велики школски пројекат „Упознај Наполеона” објединио је, 
чак, десет предмета. За потребе пројекта креиран је Фејсбук профил 
„Упознај Наполеона“ и интересантан трејлер који је привукао велики 
број ученика од петог до осмог разреда. Виртуелни Наполеон је 
ученицима додељивао задатке у складу са њиховим интересовањима. 
На такмичењу Креативне школе овај пројекат је награђен другом 
наградом. 

У нашој школи обелажена је стогодишњица почетка и краја 
Великог рата кроз два велика пројекта: „Велики рат - The Great War” и 
„Солунци говоре”. Пројекат  „Велики рат - The Great War” ушао је у 
базу знања Креативне школе. 
  
„Нека се чује лепа реч” назив је пројекта у коме су учешће узели 
ученици, наставници, родитељи, бивши наставници, као и бивши 
ученици наше школе.  Сви они такмичили су се, како сам назив 
пројекта каже - у беседништву.    

 У складу са интересовањима ученика, осмишљен је и 
реализован пројекат „Никола Тесла - господар светлости”. Ученици 
су се упознали са животом и радом нашег чувеног научника. Затим 
су о њему правили сликовнице у програму storybird, као и кратку 
позоришну представу. На крају је требало да, на основу стечених 
знања, реше низ задатака како би могли да изађу из escape room-а.   
 Наши ученици и наставници велики су љубитељи животиња, 
многи код куће имају и своје љубимце. Заједничка љубав прерасла је 
у пројекат „Наши кућни љубимци”.  
 „И Францика има таленат” назив је пројекта који у великој 
мери одговара свестраности наших ученика који на овај начин имају 
прилику да покажу шта то све знају и умеју изван својих редовних 
школских активности. 
 
 Мали биолози су, у склопу пројекта „Хербаријум мога краја”, скупљали, пресовали и 
лепили биљке које су проналазили у својој околини. Многи од њих су доносили и хербаријуме 
својих родитеља да би показали наставницима и другарима биљке које се могу пронаћи и у  
другим крајевима наше земље. 
 

 Европски дан језика обележавамо сваке 
године различитим активностима. Ову традицију 
започела је наставница српског језика Јелена 
Трошић. Тога дана представљамо језике који се 
изучавају у нашој школи.  У кабинету за енглески 
пијуцка се чај са млеком, или шета по кишовитом 
Лондону. Наставница кинеског језика, који се 
факултативно учи у нашој школи, представи 
културу и обичаје ове земље. 
 

  Посетиоци  науче покоју кинеску реч, опробају се у писању кинеских слова, сазнају 
нешто о кинеском хороскопу... Уз звуке виолине, у кабинету за руски језик рецитује се руска 
поезија. У школској библиотеци прати се развој српског језика, учи шта је жаргон или се 
изведе нека кратка представа.  
 Много је пројеката којима бисмо могли и желели да се похвалимо.  Неки од њих су: 
„Здравље из биолошке апотеке”, „Упознајмо микросвет”, „Математичка журка”, „Еро с онога 
свијета”, „Дрво живота”, „Поштуј људе, воли животиње, чувај природу”, „Играм фер и ван 
терена”, „Сви смо исто различити”, „Оштро перце”, „Читам, па шта”, „Бизнис план”, 
„Шеширијада”, „Biblio book авантура”, „Fin Pis”, „Сајбер опанак”, „Дигитални Вук Караџић”... 

 
Биљана Недић, професор информатике и рачунарства 

Добрила Кузмановић, професор историје 
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Упали светло, escape room 

Ученик Лука Радош 
као Наполеон 
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Како смо обележили стогодишњицу почетка и 

завршетка Великог рата 
 
 Српска историја учи нас да поштујемо себе, нашу породицу и државу, да чувамо 
сећање на наше претке, да се поносимо њима. Наша школа је, искрено и уз велики труд, 
обележила стогодишњицу Великог рата. 

  Причу о Великом рату 
на српском и енглеском језику  
надахнуто су  говорили ученици 
осмог разреда на Видовдан 2014. 
године. Кроз наш музеј посвећен 
стогодишњици почетка Великог 
рата водили су нас наши ђаци 
који су, попут правих кустоса, 
приповедали о важним 
историјским догађајима, али и о 
појединцима који су чинили овај 
мозаик о Првом светском рату 
потпуним.  

 
 Панои су били распоређени тако да прате боје српске тробојке, а на њима су се 
налазиле одабране фотографије које прате догађаје и појединце који су обележили овај 
период. Родитељи, ученици, гости из других школа и бројни посетиоци бурно су поздравили 
све учеснике овог догађаја.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Четири године касније, 1. 
новембра 2018. године,  у школи је 
изведена документарна драма 
„Солунци говоре”. Текст су 
извођењу прилагодиле наставнице 
историје, српског и енглеског 
језика Добрила Кузмановић, Јелена 
Трошић и Биљана Вишњић, као и 
ученик тада седмог разреда ˗ 
Бошко Кукањац. Мали глумци, 
певачи, плесачи, рецитатори 
показали су велику снагу на сцени.  
 
 
 

Сонет Децембар 2019. 

Из Књиге утисака: 
 
„Презентација је врхунска. Децо, више сте него добри, а ваше знање и труд су очигледни. 
Тема тешка, али ви сте се одлично снашли. Професори су вас дивно водили. Хвала на овом 
тренутку.“ Марина Спасојевић 
 
„Драге Добрила и Биљана! Драга децо! Било је ово озбиљно и потресно подсећање на 
велику епопеју српског народа. Хвала вам. Уложили сте огроман труд и само тако 
наставите.“ Ана Зоговић  

Учесници пројекта Велики рат - “The Great War” 
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  Пред публиком су оживели догађаје који су у трајном 
сећању наше нације. Током ове динамичне представе смењивале 
су се сцене, цитати, рецитације, снимци интервјуа са Радомиром 
Путником и Живојином Мишићем, песме, као и пажљиво 
припремљени плесни приказ патње и тешке судбине жена које су 
испратиле своје синове, мужеве и браћу у рат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Породице многих наших ученика укључиле су се у оба пројекта 
тако што су доносили разне реквизите од кућа, сазнали су на који начин 
су њихови преци учествовали у Великом рату и препричавали, сачуване 
од заборава, породичне приче.  
   Наши мали глумци извели су три сцене награђене представе 
„Солунци говоре” на свечаној академији поводом „Дана српско-руског 
братства”, у препуној сали позоришта „Мадленијанум” у Земуну.  

  

 Овим поводом, директорка наше школе 
Биљана Благојевић примила је Орден српско-руског 
братства, као још једно признање за велики школски 
пројекат. Наши ученици су се, као најмлађи 
ученисници, нашли на великој позорници и ˗ 
заблистали! Сви учесници ˗ и ученици и 
наставници, примили су значке српско-руског 
братства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биљана Вишњић, 
професор енглеског језика 

 
 

 Погледајте кратак филм о „Солунцима” 
тако што ћете скенирати овај код... 
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„... прави споменик, вама палима, подићи ћемо ако будемо 

кадри да сачувамо сећање на вас...“  
Бранислав Нушић 

Сцена из представе 
„Солунци говоре” 

Из „Политике”, 3. децембра 2018. године 

Наши глумци у позоришту Мадленијанум 
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Из другог угла 

Теодора  
Јеремић VII2 

Анастасија 
Антанасковић VII1 

Матеја 
Николић VII2 

Мина 
Трајановић VIII2 

Тијана 
Томић V1 

Петар 
Јовић VIII2 

Лола 
Бабић II1 

Лазар 
Ковачевић VII2 

Лара 
Грандић IV2 

 Оно што школски живот 
ученика и наставника у 
„Прешерну“ чини посебно 
интересантним јесте „И Францика 
има таленат“ – пројекат који се у 
нашој школи успешно одржава од 
школске 2017/2018. године. 
 
 У савременом добу 
технолошког напретка, када 
сајбер свет заузима примат у 
нашим животима, прави је мелем 
за уши и очи видети скривене 
музичке, глумачке и друге 
таленте наших ученика. Тада 
имамо прилику да нашу децу 
видимо из другог угла, да кроз 
комаде које глуме и музику коју 
изводе увидимо неку скривену 
дечју тајну која се у школским 
клупама вешто крије и тада, кад 
од њиховог талента пођу сузе на 
очи нама одраслима, осећамо 
понос што смо на неки мали 
начин део њихових живота и што 
су пред нама изведени можда 
први кораци будућих великих и 
успешних каријера. 
 
 На крају такмичења, које је 
круна једне школске године, 
стручни жири има незахвалан 
задатак – да одабере најбоље међу 
одличнима.  
  
 Награде за победнике и 
нескривено одушевљење публике 
и можда су најбољи подстрек 
осталима да завире у себе и 
пронађу неки успавани таленат 
који чека да буде откривен. 
 
 Наши таленти пишу 
најлепше странице у дневнику 
школског живота „Францике“ и 
док је њих – има и вере у лепа 
времена која су пред нама. 
 

Сузана Николић, 
педагог 
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Последњих  шест година 

професионалног рада у Основној школи 
„Франце Прешерн“, на послу наставника 
ликовне културе, протекло је као трен. 
Радозналост, спремност на изазове  и 
креативност мојих ђака стално су ме 
подстицали да идемо даље и стремимо 
више. 

 
На часовима ликовне културе, 

цртања, сликања и вајања, као и на ликовној 
секцији, радили смо на обавезним задацима, 
али смо израђивали и радове за многобројне 
ликовне конкурсе и пројекте школе. У 
разговору са децом, сазнала сам да им у 
најлепшем сећању остају управо радови 
који излазе из оквира уобичајеног и 
устаљеног. Користили смо сваку прилику да 
научимо нешто ново: декупаж и осликавање 
кутија, ливење и осликавање  гипсаних 
магнета, израда маски и костима, израда 
керамичких руских луткица, прављење 
новогодишњих украса од глине у боји, 
прављење васкршњих аранжмана, шивење 
филцаних беџева...Скоро сваке године 
учествовали смо и на Карневалу у 
Раковици. Тим поводом, истраживали смо 
многе теме (почев од „Пепељуге“) и 
пролазили кроз различита доба у историји 
(од праисторије, преко ренесансе, до Србије 
у средњем веку). Истраживали смо костиме 
и плес различитих раздобља и уживали у 
заједничкој игри, у сваком смислу те речи. 

 
Током последње две године, желећи 

да свима покажемо своје таленте, активно 
спроводимо пројекат „И Францика има 
таленат“. На старту пројекта нисмо могли 
ни да замислимо колико ће деци идеја бити 
занимљива, али смо обе године, ван свих 
очекивања, имали више од стотину 
пријављених ученика. После неколико 
кругова селекције, на финалној вечери 
приказано је тридесетак тачака, а остали 
ученици, родитељи и наставници могли су 
да уживају у наступима. 

 
На многобројним ликовним 

конкурсима у земљи и иностранству 
остваривали смо запажене резултате из 
године у годину, а у оним које су пред 
нама – имамо намеру да наставимо истим 
темпом. 

 
Тања Ђокић, 

професор ликовне културе 

Карневал у Раковици, 
група „Златно доба“, 

школска 2014/2015. година 

Францикини креативци 

Теодора Живадиновић VIII1,                                            
награђен рад 

на 53. Дечјем октобарском салону,  
школске 2017/2018. године 
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   Пројекат Skype with Serbia! добио 
је признање Европска језичка 
ознака 26. септембра ове године. 
Признање се додељује пројектима и 

школама које спроводе иновативне 
иницијативе у области наставе страних 
језика. 

Основна идеја 
пројекта је да омогућимо 
ученицима безбедну средину 
у којој ће без стега желети да 
разговарају на страном 
језику. Повезујемо се са 
учионицама, али и 
институцијама отвореним за овакву сарадњу 
из целог света. Постоје стални чланови 
секције који су носиоци овог пројекта. Ипак, 
скајп активности су отворене за све ученике 
наше школе које позивамо да буду наши 
гости или учесници у самим активностима. 

 Нашим сусретима присуствују 
родитељи, бивши ученици. Пројекат је 
постао препознатљив за школу. 

 
 У априлу 2018. године, на 
интернету сам наишла на сајт 
Мајкрософтове заједнице едукатора 
– education.microsoft.com.  
 

У оквиру овог сајта, наставници се 
повезују са другим наставницима, 
институцијама, говорницима, сарадницима 
из разних професија. Постоји могућност да 
се путем игре мистериозни скајп, 
наставници повежу са другим учионицама. 
Овакав начин успостављања комуникације 
учинио ми се занимљивим и изазовним.  

    Игра мистериозни скајп само је 
почетак упознавања. Следе питања 
ученика и разговор који наши ученици 
воде са ученицима који се налазе на неком 
другом крају света.  

  Друга омиљена скајп активност 
јесте виртуелни излет током кога се 
повезујемо са неком институцијом – 
музејом, зоо вртом, националним парком 
природе... Тада се наша учионица претвара 
у место за предавање које се завршава 
питањима ученика упућеним саговорнику 
који представља своју институцију. 

Часове секције English 4U посећују 
ученици који без проблема говоре на 
енглеском језику, али и ученици који се 
стиде да говоре на страном језику. Свако 
има своју улогу која га чини делом наше 
групе, и свако од присутних доприноси 
раду на свој начин. Често, после неког 
времена, ученици спонтано приђу камери 
и проговоре. Постају сигурнији у себе и 
желе да успоставе контакт. Они уче једни 
од других, налазе се у подстицајној 
средини у којој често нису свесни да уче. 
То је једна од дивних и значајних особина 
скајпа. 

  Током ових часова наши ђаци уче 
о свету око себе, о другим земљама, 
њиховим обичајима, традицијама. 
Вероватно је најзанимљивији тренутак 
нашег рада оних неколико минута пред 
почетак позива. Тада чујем ђаке како, 
гледајући у карту, погађају која је земља 
следећа. Затим се чује препознатљива 
мелодија скајп позива, сви се утишају и 
чекају да угледају са ким разговарамо.  
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Почетак рада секције – 
– сусрет са Португалијом, мај 2018. године 

 

50 скајп сусрета за 50 година  
наше школе на Миљаковцу 
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Сусрет са Индијаном, САД, 
током Дана језика, 2018. године 
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храни, филму и серијама, музици, 
школском животу, биљкама и 
животињама, различитим језицима и 
писмима, традиционалној одећи, 
заставама, певамо српску химну и 
слушамо друге химне, учимо поздраве на 
другим језицима, показујемо наше 
новчанице, учимо о историји и 
географији разних делова света, 
пријатељству и стварима које нас чине 
срећним.  

 Разгледају другу учионицу, 
покушавају да виде да ли је дан или ноћ, 
има ли сата у учионици. Често се 
неочекивано повежу са пријатељима из 
иностранства преко друштвених мрежа. 
Понекад наша виртуелна пријатељства 
постану реалнија када добијемо пакет и 
разгледнице из неке земље. Тако нас је 
пакет са слаткишима из школе близу Атине 
одушевио пред прошли Божић.                                                                 
             Пројекат Skype with Serbia! 
усмерава нас на разговор са другим људима 
у природном окружењу. Циљ учења 
страног језика је способност да кажете шта 
желите и да вас саговорник разуме, да ви 
разумете саговорника. Скајп активности 
омогућавају ученицима управо то – да 
разговарају на енглеском језику како би 
разменили информације. Они разговарају 
са својим вршњацима који имају исте 
проблеме, интересовања, хобије. Сваки 
скајп сусрет је мали пројекат у оквиру 
пројекта и сваки је прича за себе.  

 Имам утисак да 
нам се са сваким новим 
скајп разговором свет 
отвара и показује своја 
нова лица. Ми памтимо 
та лица, са њима 
разговарамо о 
популарним игрицама, 
фестивалима и 
празницима, актуелним 
спортским догађајима, 

   Скенирајте код, 
отвориће вам се 

карта наших 
путовања!  

        Све ово чини део различитих 
култура које упознајемо и тиме схватамо 
да је свет разнолик и сличан у исто 
време, и да имамо прилику да разумемо 
друге културе разговарајући са њима.  
         На крају, циљ овог пројекта је да 
омогућимо деци 21. века да уче о свету у 
коме живимо на њима близак начин. Овај 
пројекат доноси радост у њихове животе, 
сарадњу и толеранцију, чини их да се 
осећају слободним док уче, да буду пуни 
поштовања према другим људима.  
          Поносна сам на атмосферу коју 
сваки скајп сусрет доноси. Поносна сам 
када ученици разговарају заборављајући 
на одрасле у учионици и сами спроводе 
наше активности. Рекла бих да смо ми 
ентузијасти који гурају једни друге до 
следећег скајп разговора. Отуда сам 
сигурна да ћемо до краја године 
остварити наш циљ – 50. скајп сусрет! 
 Пратите нас! 
 

Биљана Вишњић, 
професор енглеског језика 
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Пројекат: Упознај Наполеона 
 

 Пројектна настава је саставни део 
редефинисаних планова за пети и шести 
разред и наши часови су добро планирани и 
реализовани на овај начин. Можемо се 
похвалити да смо били пионири у увођењу 
оваквог вида наставе. 

  
Велики пројекат „Упознај 

Наполеона“ је, 2012. године, објединио 
десет предмета (историју, информатику, 
српски, техничко, ликовно, географију, 
хемију, домаћинство, руски/француски 
језик и музичко). За потребе пројекта 
креиран је Фејсбук профил „Упознај 
Наполеона“ и интересантан трејлер који је 
привукао велики број ученика од петог до 
осмог разреда.  

 
Виртуелни Наполеон је ученицима додељивао задатке у складу са њиховим 

интересовањима.  
 
Ученици су кроз часове историје упознати са историјским чињеницама. И на часовима 

осталих предмета били су веома ангажовани: осмишљавали су позивнице за рођендан 
Наполеоновог сина, стрипове и карикатуре, као и Наполеоново породично стабло. Креирали 
су бројне презентације: Наполеонова ратна начела, стил ампир, Бетовен, игре у доба 
Наполеона, арсеник... На часовима техничког правили су собу за Наполеона, а на ликовном – 
насликали велики број његових портрета. На часовима информатике креиран је албум са 
самолепљивим сличицама Моји савременици. Албум и сличице штампани су и подељени 
учесницима пројекта. На завршној приредби ученици су извели представу, представили своје 
радове и на крају се одморили уз укусне француске специјалитете.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пројекат су осмислиле наставнице: Добрила Кузмановић (историја), Јелена Трошић 
(српски језик) и Биљана Недић (информатика), а на такмичењу Креативне школе овај пројекат 
је награђен другом наградом. 

Биљана Недић, професор информатике и рачунарства 

 

 
 

 Детаље о пројекту можете видети на следећем линку: https:upoznajnapoleona.wordpress.com/  
 

Сонет Децембар 2019. 

Плакат за пројекат 
„Упознај Наполеона“ 

Наполеон,            
школске 2011/2012. 

Албуми са сличицама Наполеон и савременици Сцена из представе 
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 Нема научне дисциплине која је 

доживела толики развој и напредак 
последњих деценија, као што је то техника 
и технологија. Сходно томе, и наставни 
предмет Техника и технологија доживеo је 
велику еволуцију, тако да је од предмета 
ручни рад – прерасла у један комплексан 
наставни предмет. Настава је осавремењена 
применом рачунара у изради рачунарских 
модела, техничких цртежа и презентација. 
Коришћењем рачунарских симулација и 
видео записа, ученици брже усвајају знања. 

 

Замишљамо, стварамо... 

Децембар 2019. Сонет 

Макета  кафане „?“  
 

Јелена Беседић,  
професор технике и технологије 

Новогодишњи базар 2018. 

Васкршњи базар 2019. 

Последњих година, у овај предмет 
имплементирано је предузетништво, што је 
посебно заинтересовало наше ученике. У 
оквиру предузетништва организујемо 
продајне изложбе ученичких радова, 
учествујемо у школским пројектима и 
правимо сценографије за школске представе. 
Ово ученике посебно радује јер имају 
прилику да искажу своје идеје, креативност, 
умећа, али и да развијају тимски дух. 

Сценографија „Солунци говоре”, 2018. 

На часовима технике и технологије 
усвајамо теоријска знања, израђујемо 
техничке цртеже, правимо моделе и макете, 
цртамо техничке цртеже користећи 
апликативне софтвере и стичемо основна 
знања из информатичких технологија.   

 

Теодора Глишић школске 2018/2019. 

У оквиру наставног предмета 
Tехника и технологија, ученици се упознају 
са свим гранама технике: грађевинарством, 
геологијом, електротехником, саобраћајем, 
машинством, електроником, рударством и 
информационим технологијама. Ова 
сазнања дају им добру базу и могућност 
препознавања афинитета према одређеним 
занимањима, било да jе реч о занатима или 
о академском образовању, тако да је 
подједнако интересантан свим ђацима. 
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Природне науке и математика 
 

Фестивал науке 
 

Сваке године, актив природних наука 
припрема и реализује Школски фестивал 
наука. На овом Фестивалу наставнице физике 
Јелисавета Хрњаковић и  хемије Снежана 
Николић, са својим ученицима, приређују 
интересантне експерименте из света физике и 
хемије. На нашем Фестивалу могуће је видети 
слоновску пасту, духа из боце, хемијски 
вулкан; могуће је завирити у свет 
електрицитета, направити живо тесто... 

Омиљена  манифестација коју 
посећујемо сваке године је Фестивал науке на 
коме се ученицима, на забаван начин, 
приближавају природне науке, а  кроз чије 
поставке они могу да допуне знање које стичу 
у школи. Због тога му се сваке године изнова 
радујемо. 

Јелисавета Хрњаковић, 
професор физике 

и Снежана Николић, 
професор хемије 
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Математичка секција у нашој школи 
осмишљена је тако да се кроз занимљива 
предавања, радионице, игре, квизове... 
математика представи на начин који се не 
среће често на редовним часовима. Желимо 
да развијемо интересовање за учење 
математике, да се она учи са задовољством и 
да се примени у свакодневном животу. 

Организујући игре и такмичења, 
можемо видети како је математика повезана и 
са другим наставним предметима. С тим у 
вези, редовно израђујемо презентације и 
паное. 

Ученици наше школе правили су и 
бизнис планове. Један од њих био је „Београд 
на води“ (када су освојили друго место на 
градском такмичењу), али и пројекат „Топ из 
Првог светског рата“.  

 
Миланка Вучељић и Бојана Божић, 

професори математике 

Похвале за младе математичаре 2019. 

Теодора Глишић VI3, Сара Шћекић VI4, 
Милана Тасовац VI3 и Mарта Бељић VI3, 2017. 

Математичка секција 
 
„Лакше је научити математику него 

радити без ње!“                                 Анри Боазе 
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Наш еко-тим... 

 
Како бисмо допринели стварању 

светлије и боље будућности у нашој школи, 
оформили смо еко-тим „Екошколарци“, 
који чине ученици – чланови еколошке 
секције, чувари природе и њихови 
наставници. Неретко, нашем тиму 
прикључују се и остали љубитељи природе 
и борци за очување здраве животне средине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикључивањем нашој еко-екипи, 

ученици, наставници и родитељи добијају 
потпуно нове улоге и постају: 

 
еко-репортери – мрежа наших младих еко-
репортера, својим креативним идејама, 
фотографијама и занимљивим репортажама, 
доприноси јачању свести о очувању 
животне средине; они нас извештавају о 
свим актуелним еко-догађајима у школи и 
локалној заједници; 
дизајнери кућица за птице – и птицама је 
потребан дом, а њихове кућице 
осмишљавају и праве наши креативни 
дизајнери – екошколарци; 
уредници еко-баште – еко-баштовани који 
воле биљке, бригом о њима не само да 
улепшавају средину у којој бораве, већ и 
уче о ботаници и њеном значају; 
еко-заштитари – на креативан и забаван 
начин обележавају важне дане еколошког 
календара; 
 

еко-клубисти – чланови еко-клуба, поносни 
власници кућних љубимаца, праве кратке 
филмове, изложбе фотографија, буде љубав и 
развијају одговоран однос према  
животињама; 
организатори различитих еко-активности 
– еко-тим  подстиче реализацију бројних 
догађаја, а еко-чланови са израженим 
организационим способностима ту су да се 
побрину да све буде усклађено и да протекне 
у најбољем реду; 
екошколарци-креативци – рециклирају 
пластичне боце, кесе, лименке, новине, 
смањују количину отпада и на забаван и 
креативан начин, организујући изложбе и 
базаре, помажу да се сачувају природни 
ресурси; 
еко- маркетинг – озбиљан је тим; сваку 
акцију најави, испрати и објави, и песму о њој 
испева.  
 
 
 
„Рециклажа није гњаважа, није бламажа, 
ни саботажа; рециклажа је када се преради 
употребљена амбалажа, па добије 
продужетак раднога стажа.“ 

 
 
 
Избором своје омиљене области у 

оквиру нашег еко-програма, ученици и 
наставници доприносе промоцији и 
реализацији еко-пројеката на забаван и 
креативан начин. 

Моја школа – еколошка школа 
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Чувари природе, 2019. год. 

Савка Ракић и Тијана Морић, 
професори биологије 
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Оно што краси Основну школу 
„Франце Прешерн“ јесте здрав спортски дух. 
Професори физичког негују га свакодневно 
– како у настави и спортским такмичењима, 
тако и приликом обележавања Дана школе 
који је сваке године са различитом 
тематиком. Неизоставан део ових културних 
манифестација јесу и разне спортске 
активности. Тако је било, рецимо, на 
Београдском полигону, када су деца спајала 
знање из историје и спорта. Или, на 
штафетним играма – које код деце треба да 
развију предузетништво, организационе 
способности, комуникацију и дружење. 

 
На секцијама је деци омогућено да 

међу више спортова пронађу своју 
афирмацију и афинитет према одређеној 
спортској грани, тако да сваке године 
постижу изузетне резултате након што се 
определе за оно што им је најпримамљивије. 
Једном годишње, ученици имају могућност 
да се на Сајму спорта упознају са 
спортовима који нису обухваћени физичким 
васпитањем, као и са нашим најуспешнијим 
спортистима који, иначе, на децу остављају 
највећи утисак и изазивају огромну радост. 

 

Негујемо спортски дух 
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Као педагози, поносни смо јер је 
резултат нашег рада изнедрио троје 
врхунских спортиста и људи који 
репрезентују Србију на бројним 
такмичењима. То су: спринтер Милан 
Ристић (олимпијац у препонама на 110 м), 
некадашњи фудбалер „Партизана“ и 
репрезентативац Немања Којић и наш 
параолимпијски репрезентативац у гађању 
малокалибарским пиштољем Растко Јокић. 

 
Шампиони се не стварају у 

теретанама. Шампиони се стварају од 
нечега што имају дубоко у себи – од жеље, 
визије, сна и императива: бити добар 
човек. 

 
Веома смо поносни на бројне 

трофеје који су се нашли у нашој спортској 
ризници као потврда свега претходно 
наведеног. 
 

Маја Милошевић 
и Стефан Станојевић, 

професори физичког васпитања Кошаркаши 7. и 8. разреда – 3. место на граду  

Прваци општине и директан пласман на град 
100 м Вук Бућковић 6/1 и 800 м Лука Лаловић 8/2 

Штафета 4 х100 м 
Филип Гогић 8/2, Станко Мирило 8/2, 
Марко Тишма 8/2 и Коста Грујућ 8/2 
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Незаборавни  тренуци у 
продуженом  боравку 

 
Ученици боравка, кад падне снег, 

редовно уживају у лепотама зимских чаролија 
које красе наше школско двориште. Ништа не 
може заменити овакве тренутке среће која је 
приметна на дечјим лицима. Осмех је тај који 
говори све. И посматрачу ће бити измамљен 
при погледу на ова насмејана, срећна и одвећ 
задовољна лица малих позерки и позера. 

 
Марјан Антић,  

професор разредне наставе у боравку 

       Снежана и седам пахуљица 
 

Ова прича почела је једног зимског дана 
када су са неба похрлиле прве пахуље. 

Биле су беле, прозирне, мале и срећне. 
Неколико минута касније, јавила се идеја да и 
Снежиних седам пахуљица заплешу на 
позорници Основне школе „Франце Прешерн“.  

У зимској ноћи, предивне, беле 
пахуљице лепршале су, вртеле се и правиле 
чаробне пируете. Сви присутни те зимске 
вечери уживали су у њиховој лепоти. За 
разлику од других – Снежине пахуљице нису се 
топиле. Подсећале су на принцезе из бајке у 
својим прелепим хаљинама и капицама. 

Традиционално, сваке године на 
новогодишњој приредби, оне маме осмехе на 
дечја лица и лица одраслих. И ове године ће, 
сигурно, бити тако јер... оне су на месту коме 
заиста и припадају – на топлом месту где сви 
на тренутак забораве на хладно време, на 
пролазност живота и на снег. 

 
Снежана Соковић,  

професор разредне наставе у боравку 

Боравак – наша друга кућа 
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Пепси служба, дечји сервис, 
психопедагог, ПП служба − само су неки од 
назива за препознатљиви двојац сваке 
школе, психолошко-педагошку службу, оне 
две особе које дочекају сваког предшколца 
у његовом првом сусрету са школом. Од тог 
дана почиње сарадња ученика са 
психологом и педагогом, прошарана 
палетом боја школског живота. 

Са сменом њихових зубића, разреда, 
успеха и неуспеха, расте и психолошко-
педагошка служба. Од првих загрљаја, 
преко савета за учење, пубертетских грдњи, 
до суза на растанку и њихових нових корака 
ка будућности. 

 
У неколико редова стала је суштина 

овог позива. Подршка која је потребна 
генерацијама које ће кројити будућност 
света. 

Честа је дилема који је посао 
психолога, а који педагога. Колико год да 
су закони предвидели различите послове, 
психолог и педагог су сједињени у 
заједничком задатку да ученицима, уз 
помоћ њихових учитеља и наставника, 
обезбеде остваривање максимума њихових 
могућности. Као наш највећи успех у раду 
са њима, можемо рећи да су то све тајне 
које чувамо, сви проблеми који су иза нас, 
као и сваки успех којем се заједно радујемо. 

Незаобилазна карика у ланцу дечјег 
напретка јесу учитељи и наставници, који 
их васпитавају, образују и обликују њихове 
личности. Задатак психолога и педагога је 
да непосредно прате рад наставника, 
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примереност школских програма и захтева 
могућностима и способностима ученика, 
квалитет наставе, као и однос који 
наставници негују са својим ученицима.  

Трећа важна област рада психолошко
-педагошке службе је рад са родитељима, 
односно подршка њиховом родитељству, 
сараднички однос усмерен ка истом циљу, 
безбрижном и безбедном одрастању „наше“ 
деце. Породица је узор и модел детету за 
усвајање друштвено-социјалних облика 
понашања и изградње основних црта 
личности, а школа је најважнија друштвена 
институција, где се ти облици шире и 
продубљују, зато је сарадња на овом нивоу 
императив за успех и напредак. 

Све докле досеже наше знање, 
постоји и спремност да заједнички са 
ученицима идемо у сусрет изазовима 
одрастања и сазревања. 

 
 

Душица Трајковић, психолог 
Сузана Николић, педагог  

Дочекујемо прваке 

Дечји сервис 
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Лара Борисављевић, Елена 
Степановић, Лара Грандић, 

Софија Радовановић и психолог 
Душица Трајковић 

Ученице VII1 – Инес Гаврилов, Уна Динић, 
Катарина Жаку и Теодора Маринковић 

* Психолог нас тестира и уочава каква смо деца, а 
педагог нас такође тестира и помаже нам у одрастању. 

Маша Јовановић V1 
 
* Деца која нису добра иду код психолога. Сви ти 
психолози имају стрпљења за све те ученике. Некада 
бих се пронашла у овом послу. 

Тијана Томић V1 
 
* Педагог нас је тестирао када смо дошли овде и његова 
канцеларија се налази близу зборнице. 

Андреа Глишић V1 

* Психолог брине о личним дечјим 
проблeмима, мукама, сукобима, када се 
осећамо лоше и тужно.  

Мила Гицић  VII2 
* Психолог је неко ко ради за живот, а 
педагог је ту да вам помогне када имате 
проблем у школи. 

Петар Ранковић VII2 

* Психолог је 
особа која 

покушава да 
промени нечији 

мозак, да би 
решио проблеме, 
а педагог је особа 

која решава 
проблеме деце и 

тада је неутралан. 
Данило 

Илијашевић VII2 

* Психолог 
психички 

процењује људе 
и помаже им да 

превазиђу 
проблеме. 

Педагог помаже 
људима који 

имају говорне 
мане и неке 
уопштене 
проблеме. 

 Лазар 
Ковачевић VII2 
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Почеци 
 
Новинари: Са колико година си написао 
прву песму? 
Бошко: Имао сам седам година. 
Новинари: Која је то песма била и за коју 
прилику? 
Бошко: Сећам се да је учитељица дала 
задатак да се напише нешто за конкурс који 
је објавио Црвени крст. Мислим да је 
конкурс носио назив „Крв живот значи“. 
Новинари: У школској библиотеци 
постоји твоја збирка песама. Када је она 
објављена и шта је у теби пробудило љубав 
према поезији? 
Бошко: Песме сам почео да пишем у 
трећем разреду. То нисам планирао. 
Једноставно ми је дошло и пробао сам. 
Видео сам да ми то иде лако и да то волим. 
Тако сам почео да пишем поезију и пред 
крај трећег разреда објавио збирку песама 
под називом „Тајна дечакове маште“. 
 
Инспирација 
 
Новинари: У твојој збирци постоји и 
песма о твом брату. Шта породица за тебе 
значи? 
Бошко: Веома ми значи подршка моје 
породице. Укућани ме инспиришу. 
Новинари: Да ли си написао скоро неку 

песму? 
Бошко: Песме пишем кад сам 
инспирисан. Стално нешто пишем... 
Новинари: Да ли су твоје песме 
аутобиографске? 
Бошко: Не, моје песме нису 
аутобиографске. 
Новинари: Ко ти је узор у писању 
поезије? 
Бошко: Волим Васка Попу и Јована 
Дучића. 
Новинари: Које њихове особине цениш?  
Бошко: Искреност, поштење, хуманост... 
 
Опредељење 
 
Новинари: Да ли си планирао да се 
бавиш поезијом или нечим другим у 
животу? 
Бошко: Писање песама за мене је 
релаксација. Бављење нечим у животу је 
нешто друго. Психијатрија је оно о чему 
тренутно размишљам. Доста ствари ме 
занима... Мислим да ћу имати доста 
хобија... разних... 
Новинари: Сада си осми разред, а пре 
факултета потребно је да упишеш средњу 
школу. Јеси ли одлучио коју? 
Бошко: Вероватно ћу уписати неку од 
гимназија. 
Новинари: По чему ћеш памтити нашу 
школу? 
Бошко: Памтићу је по наставницима, 
пријатељима, школским пројектима... 
Новинари: Рекао си да код својих узора 
цениш хуманост; психијатрија је такође 
неки вид хуманости – помоћи људима 
којима је то потребно. Шта за тебе значи 
хуманост? 
Бошко: За мене је хуманост помагање 
људима од којих не очекујеш ништа за 
узврат. 
Новинари: Да ли си ти некад био хуман? 
Бошко: Да. Трудим се, кад год могу, да 
будем хуман. То сам ја. 
 

Интервју урадиле 
Милица Срдић IV1  и Ања Завишић IV2 

Ученик о коме се говори – Бошко Кукањац 

Децембар 2019. Сонет 

28



Бошкове књижевне награде 
 
- „Дечје царство“ (међународно) – 2. 
место 2019; 3. место 2018; 1. место 2017; 3. 
место 2014. и кључар „Дечјег царства“ 2017. 
и 2014. год. 
- „Марковдански сусрети“ (међународно) 
– 3. место 2018; 2. место 2017; 1. место и 
специјална награда 2016. год. 
- „Мали победник“ (Београд) – финалиста 
и 2. место 2019; апсолутни победник у свим 
категоријама 2017; 3. место 2015; диплома 
финалисте и 2. место 2014. год. 
- „Ђачка песничка сусретања“ (Београд) 
– 2. место 2016. и 2015. год. 
- „Ђачка песничка сусретања“ (општина) 
– 1. место 2018; 2. место 2017; 3. место 
2016; 1. место 2015. год. 
- „Божидар Тимотијевић“ – 2. награда 
2019; златник Светог Саве – главна награда 
2018; повеља 2015. год. 
- „Витезово пролеће“ – диплома 2015. год. 
- „Мој пријатељ ватрогасац“ (општина) – 
2. место 2015. год. 
- Црвени крст – 3. место 2015; 1. место 
2014. и 3. место 2013. год. 
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Светогорски путник 

 
Ишао је по беспућима 

где нико никада није ишао 
Тражио је мудрост 

враћао се и изнова кретао 
иако ју је сваки пут налазио 
Носио је крилату свиралу 
и штап са звездом у души 

Ноћио је у шатору од своје коже 
распетом над венцем од својих костију 

Своју је душу разапео на половину неба 
Свој је ореол закачио на другу 

У своје је стазе уткао звезде 
Сву је земљу својим штапом прекрстио 

Није знао куда је ишао 
али је знао када је стизао 
Враћао се и изнова кретао 

Ево га још иде 
стигао је у вечност 

 
школска 2018/2019. 

„Патријарх Павле“ – Бошко Кукањац VIII4, 
2019. година 
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Подне 

 
Стоји на стубу времена 

Између три пустињска ветра 
Под њим се ужарени распирује песак 

Над њим сија сурово сунце 
непролазности 

На штапу му спава живи огањ 
Под петама му севају пламени језици 

Стоји поред напуштене цркве 
сунцомоље 

Ореол му је златно сунце понизности 
Једва издржа да носи самог себе 

Сапетог између две поноћи 
 

Бошко Кукањац VII4 
ДРУГА награда на Фестивалу  

„Дјечје царство“, 
Бањалука, школске 2018/2019. 

Наши награђени ученици,     
будући уметници... 
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Свако дете има крила, 
само мора да се сети, 

где му расту сакривена 
и онда ће да полети 

 
Свако дете има крила 
и ту нема више приче, 
зато снови, зато жеље 

једна другој увек сличе. 
На крилима маште сјајне 

можеш стићи где пожелиш 
и открити многе тајне, 

што са твојим другом делиш. 
Мистерије, триста чуда, 
постају ти тада знане, 
вештице и добре виле 
помешају своје стране. 

Пространства су ту пред тобом 
небо плаво, месец, звезде 

и кочије лепе беле 
што над твојим кровом језде. 

Крила нису ту где треба, 
она су у нашој глави. 

Птица лети путем неба, 
а ми маштом што се плави. 

Ти не мораш бити дете, 
да скривена крила нађеш. 

Само машту употреби 
и одмах ћеш да се снађеш. 

                                                                             
Исидора Комарица IV4                                                                   

ПРВО место на конкурсу „Београдски читач“, 
школске 2016/2017. 

Адриана Степановић VIII2 
ДРУГА награда на конкурсу 

„Фантастични лик из моје бајке“, 
Топола, 2018/2019. 

„Арабеска” - Ања Буторац VII3 
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Моје жеље, моја права 

 
Моја жеља је да сваки мој дан 

буде активан. 
Моја жеља је да буде мир у свету 

и да чувамо нашу планету. 
Имам жељу да се возим на бициклу, 

али и на плавом трициклу. 
Моје право је да шетам слободно 

и да се школујем врло добро. 
Моја жеља је да имам куцу као пуфну, 

малу као туфну. 
Имам право да се храним, 

да сам срећна и да се браним. 
Имам право да живим слободно 

и да се бавим неким спортом. 
Волим моје жеље, моја права, 

измишљала бих понеко сваког дана. 
 

Лара Максимовић и Лара Ђековић IV1 
ДРУГО место на литерарном конкурсу 

Црвеног крста, школске 2017/2018.  

Ума 
 

Крзно јој је црно, фрћкасто је јако, 
зове се Ума, пожели је свако! 

Кроз двориште трчи као из топа, 
а посебно кад јој следи клопа. 

За њу је најбољи од шупе кров, 
кад скочи на њега, спремна је за лов. 

Почне да лаје кад пацове осети, 
кров од шупе има да се оштети. 
Обожавам да се играм с њом, 

Ума је пас по укусу мом! 
 

Ања Завишић III2 
ТРЕЋЕ место на конкурсу „Мој љубимац“, 

школске 2018/2019. 

 Анђела Башић VIII3 
ПРВА награда на ликовном конкурсу  
„У свету бајки”, Народна библиотека 
„Рака Драинац”, Блаце, 2018/2019. 

Јелена Стаменковић VIII1 
ПРВА награда на конкурсу „Франце 

Прешерн”, Крањ, Словенија, 2018/2019. 

Дуња Јоксимовић VI3 
ТРЕЋА награда на конкурсу 

„Фантастични лик из моје бајке”, 
Топола, 2018/2019. 
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Игра 

 
Свако дете право има 
да се ига с другарима. 

Да деца буду у паркићима 
када заврше са школама и вртићима. 

Да оду од телефона и рачунара 
и стекну много нових другара.                            

Да се играју жмурке, 
фудбала, кошарке, јурке. 

Када их у свет игре понесе машта, 
тада деца стварно могу свашта. 

Да читају књиге, 
и у том свету маште 

забораве на све бриге. 
Да после лагано утону у сан, 
сутра их чека за игру нов дан. 

 
Слободан Јањић V1 
школска 2018/2019. 

       Наши будући уметници... 
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Моја школа 

 
Моја школа зове ђаке прваке 

и разреде старије све, 
дођите да се играмо, дружимо 

и нове ствари научимо. 
Моја школа је најбоља, 

јер у њој сам ја ђак трећак, 
с учитељицом нашом дивном, 

што преноси нам знања на начин лак. 
Учити није тешко 

када друштво имаш складно, 
а осим уз игру, 

време се у школи проводи радно. 
Једва чекам понедељак, 

да нова знања чујем, 
моја школа зове на игру и учење, 

томе се баш радујем. 
 

Милица Узелац III4 
школска 2015/2016.  

„Мића” - Лазар Антић V2 

„Вила” - Ања Матић V3  
школска 2016/2017. 
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Паук и паукова мрежа 
 

О пауку постоје страшне приче 
које једна на другу личе. 

Паук осам ногу има 
и хвали се свима. 

Паукова мрежа је провидна, 
лагана и веома танана. 

Између грана паукови мрежу шире, 
а из ње неке бубе вире. 
Кад се маме разбесне 

и куће за пауке постану тесне, 
сав њихов труд 

оде узалуд. 
Он је господар ћошкова, 

уметник прави 
који најлепши мозаик 

уме да направи. 
А када мрежу исплете, 

заслужује да неке бубе улете. 
То је само један паук мали, 

који својом мрежом воли да се хвали. 
                                                                                     

Маша Драмићанин IV1 
школска 2019/2020.                                       
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Школа 
 

Школа је мој 
најбољи друг, 

пуна је знања и 
доброг васпитања. 

Школа је наша 
лепа и дивна, 

у њој свако дете 
учи, чита, снива. 
Професори наши 
труде се много  

да сваког дана научимо 
нешто ново. 

Школа није ни тешка ни лака, 
она је дом за сваког ђака. 

Треба се трудити, 
пустити глас, 

и школа ће бити 
најмањи проблем за нас. 

 
Тијана Томић V1  

школска 2019/2020.                                      

„Јесен“ - Лазар Антић V2 

„Бајка“ - Адриана Степановић VIII2 
школска 2018/2019. 

„Сан“ - Теодора Живадиновић VII1 
школска 2018/2019. 
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„Загрљај” - Урош Ивановић VI2 


