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Реч-две редакције 

 
 Драги читаоче, добро дошао међу странице часописа Основне школе ,,Младост“ из 

Врњаца. Потрудили смо се да на страницама које те жељно ишчекују створимо један помало 

наш, а опет, помало свачији мали, школски свет, свет који би требало да буде и огледало наше 

занимљиве свакодневице, али и небо наших лепих циљева и снова. Зато, читаоче, немој 

одустајати, издржи и прочитај нас, или бар разгледај до краја – можда, на некој од следећих 

страница сусретнеш нешто што ће у теби пробудити некакву заборављену радост, или што ће 

ти дати надахнуће за нешто сасвим, сасвим ново, или што ћете подсетити на то да увек има 

наде и времена за велике, узвишене жеље, само ако су те жеље изашле из чистог и искреног 

срца. Јер, Младост ће нам остати вечна, само ако смо јој ми верни!  

   Читаоче драги, унапред смо ти захвални на дружењу кроз читање и разгледање. 

Са поштовањем, 

редакција школског часописа ,,Младост“ 
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Доласком на место директора свакако сте донели 

неке нове планове, идеје и циљеве. Да ли бисте 

могли да их поделите са нама?  
Наравно. Почетак школске године ученици и 

наставници дочекали су у окреченим учионицама, са 

замењеним унутрашњим вратима, новим намештајем  

у приземљу школе. Мокри чворови опремљени су 

новим водокотлићима, чиме је значајно поправљена 

хигијена у тоалетима. Током јесењег распуста 

изведени су радови кречења ходника и фарбања врата 

на спрату школе. Упоредо са унутрашњим уређењем 

простора радило се и на спољашњем уређењу, 

малтерацији старе школе и изради фасаде старе и нове 

школе, која је ових дана завршена. У току су радови на 

изградњи ограде наше школе.  

Планова у наредном периоду има пуно: оплемењивање 

школског простора, набавка савремених средстава, 

уређење школског дворишта, уградња додатних 

камера ...само су неке од будућих идеја и циљева ка 

којима тежимо.  

Чему ћете дати приоритет?  

Приоритет је одржавање добрих међуљудских односа, 

стварање позитивне климе за рад како запослених тако 

и ученика. Велику пажњу, као и до сада, посветићу 

маркетингу школе и њеној презентацији кроз часопис, 

локалне новине и  медије. Углед школе је веома битна 

ствар. Новим идејама, активностима, ангажовањем 

учинићемо да будемо препознатљиви и пожељни за 

упис нових ученика.  

Да ли школу доживљавате као традиционалну или 

модерну установу? 
Доживљавам је подједнако као традиционалну и као 

модерну. Све оно што је проверено и показало се као 

добро треба задржати, али у ери информационо-

комуникационих технологија мора се радити на 

набавци и примени савремених наставних средстава. 

Од наставника се очекује да буду информатички и 

језички писмени како би са успехом осавременили 

наставни процес коришћењем нових наставних метода. 

Наравно да већина наведеног зависи искључиво од 

финансија. У наредном периоду покушаћу да 

донацијама и финансијским планом опредељена 

средства усмерим управо на куповину наставних 

средстава.   

Које су реалне потешкоће у унапређењу целокупног 

живота и рада у школи?  
Потешкоће се у највећој мери односе на финансије, 

али и на мотивацију запослених и ученика како бисмо 

унапредили и усвојили нова знања. Набавком 

наставних средстава олакшали бисмо рад и створили 

додатну мотивацију за напредовање. Велика 

потешкоћа огледа се у завршетку анекса спортске хале, 

без чије се  доградње она не може ставити у употребу, 

како ученицима наше школе тако и омладини. Надам 

се да ћемо тај проблем позитивно решити.  

Како планирате да унапредите сарадњу са 

родитељима?  
Сарадња са родитељима је више него 

задовољавајућа. Од почетка школске године 

одређени број родитеља, по питању уређења 

школског простора, ставио се на располагање и 

својом радном снагом. Користим ову прилику да им 

се захвалим, али и уједно да позовем и остале 

родитеље заинтересоване да помогну развој наше 

школе. Сарадња са Саветом родитеља је добра, 

родитељи подржавају све иницијативе које долазе од 

стране школе, а све у циљу побољшања услова рада. 

У наредном периоду сарадња са родитељима 

огледаће се кроз радионице посвећене спречавању 

вршњачког насиља, безбедности ученика, 

професионалне оријентације и кроз друге 

активности.  

...А сарадњу са надлежним институцијама, 

министарством и локалном самоуправом? 
Са Школском управом имам сасвим коректну 

сарадњу, а са локалном самоуправом сарадња је 

изузетна. Представници општине имали су слуха за 

све наше проблеме, идеје и начине како да их 

превазиђемо. У школу је уложено преко 1.900.000 

динара. У наредном периоду очекујемо наставак ове 

успешне сарадње.  

Како ћете креирати повољну атмосферу у 

школској свакодневици?  
Као руководилац трудим се да имам разумевања за 

запослене, да им пренесем позитивну енергију и 

пружим максималну подршку у превазилажењу 

тешкоћа и проблема. Што се тиче ученика, пружам 

им подршку и похваљујем сваки њихов успех, али и 

упућујем добронамерну критику како би се 

поправили. Међусобним поштовањем свих актера 

школе: директора – запослених – ученика – 

родитеља  ствара се позитивна и подстицајна клима 

за сваки успех школе. То нам је свима циљ, зар не?  

Наши новинари питају 

Интервју са директором школе 

Питања  су осмислили  ученици VII и VIII разреда.  

Интервју су реализовале:  Зорана Лазаревић, Бојана 

Драшковић и НевенаЧеперковић, ученице VIII-2.  
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   Историјат школе 

 Подизањем школа у околним 

местима: Новом Селу, Дубљу, Брезовици, 

настало је растерећење школе у Врњачкој 

Бањи, али је још увек остао већи број деце из 

Врњаца и Руђинаца чије су куће биле 

удаљене по неколико километара од школе. 

То је био велики напор за малу децу, 

нарочито у зимско доба. Родитељи су били 

принуђени да своју децу доводе и одводе из 

школе, јер је настава била целодневна. 

Овакво стање натерало је ђачке родитеље да 

траже излаз. Виђенији грађани повели су 

акцију да се сазида школска зграда негде у 

близини железничке станице у селу Врњци.

       

    Око 1925. године Општински одбор на челу са дугогодишњим председником Љубисавом 

Драшковићем и општинским деловођом Божилом Протићем, донео је одлуку да се у поменуту 

сврху образује фонд за подизање школске зграде у селу Врњцима. У фонд је сваке године 

улагана сума новца предвиђена буџетом, с клаузулом  да се новац из овога фонда не сме 

употребити у друге сврхе. Новац је улаган код Народне банке, тако да је фонд 1929. располагао 

сумом од 350.000 динара. 

 

Пошто је по предвиђеном плану и предрачуну ова сума новца била довољна за подизање 

школске зграде и учитељских станова,  потребно је било прићи радовима, али је недостајало 

земљиште. Ово је представљало највећу тешкоћу. 

 

     У то време за председника општине био је изабран Милорад Грујић, књижар из Врњачке 

Бање. Он је био познат као веома добар и хуман човек. Ставио је себи у задатак да што је могуће 

пре приступи подизању школске зграде, будући да је пронашао слободно земљиште. 

Најпогодније место била је ливада Милунке Видаковић, супруге покојног Богољуба Видаковића 

из Врњаца. Председник Грујић је, са Милисавом Кушићем, месаром из Врњачке Бање и 

Мијушком Петровићем из Штулца, отишао код Милунке и саопштио јој циљ њихове посете. 

Милунка је као ретко хумана жена, са највећим задовољством, озареног лица, изјавила: „ 

Не желим да продајем, већ, за нашу школу, желим да поклоним – зато узмите од мога 

земљишта онолико колико је потребно за школу; једино бих желела да се на дан моје славе 

Ђурђевдана школа отвори, и да се тога дана, сваке године, у школском дворишту окупља 

омладина и народ, на игранку, као и да се моја слика, коју ћу дати школи, истакне на видно 

место“. 

 

Пошто се на овакав начин дошло до земљишта у површини од 1 хектара, то се одмах 

почело са припремама за зидање, прво школске зграде, а одмах затим и школских-учитељских 

станова. Грађани Врњаца и Руђинаца приступили су добровољном превозу материјала: цигле, 

камена, креча, цемента, дрвне грађе. У овој акцији сви су учествовали, како они са сточном 

запрегом, тако и они без ње. 

 

       Зидање је отпочело 1929. године, а 6. маја 1930. свечано је отворена школа у присуству 

бројних гостију. Освећење школске зграде обавили су тадашњи врњачки свештеници: Милан 

Рженичанин и Хранислав Ђорић (потоњи патријарх Герман (1958-1990) Српске Православне 

Цркве). Од тада је отпочела редовна настава у новој школској згради. 

Друга Врњачка Основна школа Александра I, 1930.год. 
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  Довршење школске зграде пропраћено је народним весељем, са великим бројем грађана, 

и младих и старих, на сам Ђурђевдан. Бака Милунка је за тај дан школи поклонила печеног вола; 

прва је почела коло и тиме отворила игранку-сабор у школском дворишту. 

 

Први наставници у новој школи у Врњцима били су Миљко Броћић и Спасоје Драгојевић. 

Броћић је са пуно младалачког полета ставио себи у задатак да уреди школско двориште: украсио 

га је цвећем, украсним шибљем, тујама и ружама испред зидане ограде; дрворедом липа и 

воћкама; тако је школско двориште служило на понос школи и будило дивљење пролазника. 

 

     Школа у Врњцима није била потпуно самостална – није имала свог Управника, већ је 

потпадала под управу школе у Врњачкој Бањи и носила је назив ДРУГА  ВРЊАЧКА ОСНОВНА 

ШКОЛА. Управитељ школе у Врњачкој Бањи и Врњцима био је Душан Тошић који је такође 

помагао изградњу школе. 
 

    На место Спасоја Драговића дошао је за учитеља у Врњцима Иво Јосипа Влах 1933.год. из 

Тетова а родом из Истре. Све до 1. фебруара 1936. у школи су била два одељења, а тада је због 

већег броја ученика отворено и треће одељење 

које је примио Прока Тошић, учитељ из 

Дубља. То треће одељење чинио је трећи 

разред. Почетком школске 1936/37. год. 

Миљко Броћић је по одлуци Министарства 

просвете премештен из Врњаца у Дубље, а на 

његово место постављена Милена Бошковић, 

учитељица из Јасиковице, среза Трстеник. 

Наредне године Иво Влах је премештен у 

Врњачку Бању, а његово место попунио је 

Јован Бошковић, муж учитељице Бошковић. 

ДРУГА ОСНОВНА ШКОЛА у Врњцима тада 

добија своју управу, а њен први Управитељ је 

Јован Бошковић. 

       

Временом, стара школска зграда није задовољавала потребе повећаног броја ученика који 

се кретао  око 300 ученика, тако да је 1988. год. започета изградња новог школског објекта. Нови 

школски објекат сазидан је 1996. год. Спрат школе завршен је 2009. год. тако да се настава сада 

одвија у једној смени. 

  

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради сазиданој 

1996. године, а за наставу су опремљене три учионице. Школске 2004/05. год. изграђен је 

спортски терен. Од 2009/10. године  отворено је и одељење продуженог боравка.  

Генерација ученика 30-их година 20. века 

Издвојено одељење у Штулцу 

Матична школа у Врњцима Текст приредио: 

Игор Дрманац, директор 



   Школски часопис - број 1.                                                                                                           Мај 2016. године  

   страна 6            Основна школа „МЛАДОСТ“ – Врњци  

Продужени боравак 

У циљу пружања помоћи запосленим и преангажованим родитељима, ОШ „Младост“ - 

Врњци пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену, као додатни 

облик васпитно-образовног рада.  

 

 Групе су хетерогене, формиране од ученика од I до IV 

разреда. Поред групе у нашој школи, постоји и група у 

истуреном одељењу у Штулцу. Ученици у продуженом 

боравку уз стручно-педагошку помоћ учитеља, организовано и 

плански утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова 

знања, вештине и навике. Време се проводи у обављању 

школских обавеза, игри, одмору. Слободно време је 

осмишљено према индивидуалним афинитетима сваког 

детета.  

 

 

 У нашој школи продужени боравак ради већ девету 

годину. Простор је адекватно опремљен дидактичким 

материјалом, играчкама, друштвеним играма, телевизором, ДВД 

– уређајем, удобним намештајем предвиђеним за одмор. 

 

  Исхрану из вртића „Радост“ школа обезбеђује и 

ученицима у продуженом боравку. Санитарна инспекција 

редовно врши хигијенски надзор. 

 

 Продужени боравак ОШ „Младост“ омогућава ученицима занимљиво и корисно 

проведено време, а родитељима, на првом месту, БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ, сигурност, и поверење 

у васпитно-образовни рад учитеља. 

 

 Он не подразумева само просто збрињавање деце, док су родитељи на послу, већ 

специјалан васпитно-образовни програм који је уз велику дозу самосталности, по питању метода, 

сачињен од стране учитеља који раде у продуженом 

боравку. Постоји свакодневна сарадња са педагошко-

психолошком службом и учитељима. 

 

 Ученици који имају тешкоће у савладавању 

наставног садржаја, добијају помоћ у виду индивидуалног 

рада. Ученици продуженог боравка учествују у свим 

акцијама које подржава наша школа (Ускршњи салон, 

сарадња са УРДОУР-ом, Новогодишњи базар, 

Новогодишњи вашар, спортске смотре). 

Текст приредила:  

професор разредне наставе Јелена Чеперковић  

Професор разредне наставе,  ПБ Штулац, 

Ана Богојевић  
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Кликераши 

Драги читаоче, будући да се наша школа зове Младост, нашим предшколцима и првацима 

поставили смо једно једноставно питање које гласи: ,,Шта је то младост?“ 

Да чујемо прво одговоре наших предшколаца:  

-То је кад учиш чим се вратиш кући. 
-То је кад имају мање ноге. 

-Кад могу да се провуку где је мала рупа. 

-Кад јашемо тату и правимо се да је бик.  

-То је кад прво буду дечко и девојка, па 
после постану муж и жена.  

Данило Томић 

-То је кад ћуте док васпитачица прича.  

-Кад донесеш домаћи у школу.  
Матеја Лукић 

-Кад идемо на маскембал. 

-Кад се воле. 

-Кад  раде у башти.  
Анђела Петровић 

- Кад учиш за први разред. 
 Димитрије Николић 

-Кад  возиш тротинет. 

-Кад се труде да не погреше. 
 Лука Кнежевић 

-А неки млади могу нешто што старији не могу. 

-Кад се мама и тата пољубе, створи се беба.  

-Кад одмах уђеш у кућу и учиш.  
Анђела Терзић 

-Да се баве спортом.  
Мина Ђорђевић 

-Кад идемо на Златибор. 

-Кад уче друге.  
Вања Миодраговић 

-Младост је кад скачеш. 

-То је беба.  
Јана Чеперковић 

- Кад играју карте.  
Милош Топаловић 

А сада да чујемо шта су прваци, и понеки другак, одговорили на питање: ,,Шта је то младост?“:  

- То је кад су деца млада и 

иду у школу да би нешто 

научила, а кад су матори 

онда више ништа не могу 

да науче. 
 Данило Предолац  I-1 

 

- То је док идеш у школу, 

док се не запослиш и не 

ожениш, а кад си 

пунолетан можеш да 

направиш своју кућу, 

возиш ауто и гледаш 

хорор канале. 
 Вељко Рајков I-1 

 

- То је кад је неко млад и 

још иде у школу, а кад су 

баба и деда још стари, 

онда не могу ни да виде, 

па не могу да сабирају.  
Ива Бугариновић I-1 

- То је кад је неко млад и има 

добар слух, вид и може без 

наочара да лепо сабира, 

одузима, чита и пише.  
Марко Ђорђевић I-1 

 

- То је кад можеш да радиш 

све, а кад си стар не можеш. 
 Андрија Јанков I-1 

 

- То је кад си још млад, а кад 

си стар не можеш да се играш 

и да идеш у школу, него идеш 

у старачки дом.  
Матеја Кузмановић I-1 

 

- То је кад си млад, па радиш 

по њивама.  
Сара Кнежевић I-1 

 

- То је кад имаш јаке мишиће. 
 Данило Предолац I-1 

- То је кад можеш да играш 

фудбал, а кад си стар не 

можеш да играш фудбал. 
 Андрија Петровић I-1 

 

- Tо је кад иду на плац.  
Лука Симић I-2 

 

- То је кад копају и чисте. 
 Милица Степић и  

Нина Стаменковић I-2 

 

- То је кад неки траже 

девојке.  

- То је кад се праве важни. 

- То је кад једу слатко.  
Немања Ђорђевић II-2 

 

- То је кад траже пос`о. 

То је кад неки бацају ствари 

из ормана, и цепају плакате 

са бандере.  

Марко Младеновић II –2 
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Песници Младости 

Теби мајко 
 

Теби, која вечно бдиш, 

да ублажиш ноћне море, 

погнута у ноћној тами 
до далеке зоре. 

 

Теби, која рано раниш 
да нас научиш и нахраниш, 

да у животу будемо људи, 

да искористимо све што 

живот нуди. 
 

За сву пажњу посвећену мени, 

за ведру особу на животној 
сцени. 

Теби поклањам песму своју 

и ја ценим љубав твоју. 
 

Благоје Топаловић VII-2 

Растанак 
 

Дуну ветар у лето рано, 
деси се нешто свима знано. 

Одвеза се машна на букету, 

сви цветови се нађоше у лету. 

Носи их ветар на све стране, 
заборавивши њихове заједничке дане. 

Стани ветре, не дувај више, 

стани ветре тихо, тише. 
Не носи нас , цветиће младе, 

када нам живот срећу даде. 

Растанак нам следи, 
сви то знамо, 

неки ће тамо, а неки овамо. 

Зато, ветре, немој јако дувати, 

немој нас далеко однети. 
Нека остану везе међу нама, 

нек на наше другарство не падне тама. 

Много је, признајем, било и свађа, 
можда и мало љубавних крађа. 

Најукусније су поједене ужине 

између чланова наше дружине. 

Мноштво је путева, 
треба знати који је прави, 

на ком ћемо наћи сјај у трави. 

Дуну ветар у лето рано, 
деси се нешто свима знано. 

Одвеза се машна на букету, 

разиђосмо се по белом свету. 
Све нас веже исти почетак 

и нешто што се у свима буди; 

срешћемо се поново као зрели људи. 
 

Бојана Драшковић VIII-2 

Да ли си помислила 

икад... 
 

Да ли си помислила икад 

да ће све ово нестати...? 

Ми смо само мала страна књиге 
коју нико неће написати. 

 

Часови школски теку, 

ех, да су мало краћи; 
било би дивно побећи сада 

и на нашем месту поново те наћи. 

 
Било би дивно знати твојих мисли ток, 

било би сјајно дати ти цмок. 

Не, то не нестаје, никада неће да увене  

јер ти си заувек урезана у моје вене. 
 

Благоје Топаловић VII-2 

Киша 
 

Чујеш необичан звук. 

Твој кров је заиграо? 

Не, зар је могуће? 
Бог плаче? 

Ох, не, то само, 

Само киша.... 
 

Осећаш ли? 

Нестају муке, 

уморан си... 
Зар није дивно? 

Као суза низ лице, 

полако клизи.  
 

Чујеш ли то? 

Мора да чујеш... 

Тај традиционални плес, 
капљице кише плешу, 

плешу за тебе 

ослобађају те муке... 
 

Звук  је све јачи, 

Чујеш ли? 
Не плаши се. 

Киша је ту да те врати, 

врати у живот, 

неки нови живот. 
 

Сара Стојановић VII-2 
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Песници Младости 

Дечија моћ 
 

Када си дете, тада можеш све. 
Тада машта нема границе, 

летиш крилима до свог циља, 

па макар то било и хиљаде миља. 

 
Само дете има моћ 

да одлети у дубоку ноћ 

и да скине с неба сваку звезду сјајну 
и чује месечеву успаванку бајну. 

 

Осмех његов усрећује свет 
и његове очи зна сваки цвет. 

Сваку његову песму птичице знају, 

а зраци Сунца све од себе дају 

да упију његову племенитост што 
више 

да не падне ниједна кап кише. 

 
Само једна реч отвара сва врата, 

без обзира каква је мука дата. 

Само једна суза може све, 

много више но што се очекује. 
 

Сваким даном све више 

ветар раздрагану дечију машту 
њише, 

носи је са једног на други крај света 

јер ипак је деце пуна планета. 
 

Нина Лекић VI-2 

Детињство 
 

Док смо мали, све нам лепо, 
око нас се шири љубав, 

сви нас воле и сви мазе, 

баке, деке, сви нас пазе. 

 
Где је здрава породица, 

ту се здраво дете рађа, 

љубављу је окружено, 
ал` постане размажено. 

 

Родитељи увек прате 
понашање свог детета. 

Увек ту су да ускоче 

да му склоне што му смета. 

 
Да детињство буде лепо, 

родитељи стално брину 

да набаве све што треба 
својој кћери или сину. 

 

Зато, децо, послушајте 

увек своје родитеље, 
нико неће као они 

испунити ваше жеље. 

 
Деца расту, иду даље, 

све постане као сена, 

а детињство, то се памти, 
и остане успомена. 

 

Нина Лекић VI-2 

Љубав 
 

Љубав је као птица лет. 

Љубав је читав свет. 

То је када те неко воли 

и када те за њега душа боли. 
 

Љубав је као сан, 

она не траје само један дан. 
Љубав је у срцу заувек ту, 

да те води и у добру и у злу. 

 

Заљубити се –  најлепше осећање 
на свету, 

осећаш као да поседујеш читаву 

планету. 
Сада ти ниједна звезда није далека, 

кад знаш да те твоја  љубав чека. 

 
Ако те сваког јутра љубав буди, 

ти срећан буди, 

јер оно што ме сваког дана срећном 

прави, 
јесте песма о љубави. 

 

Љубав је као песник 
који само срећу пише, 

и ја не дам ником 

да из мог срца љубав избрише. 
 

Сузана Миловановић VI-2 
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Културни дани школе 

   Power point  презентације 
Крајем децембра осмишљена  је и реализована активност 

„Избор за најбољу ученичку  power point презентацију“  за ученике 

седмог и осмог разреда. Циљ је био активирање ученика и наставника 

за ваннаставне активности и употребу информационо-комуникационих 

технологија. Ученици су уз помоћ наставника израђивали презентације 
које је жири састављен од наставника различитих области оцењивао 

према предвиђеним параметрима. Ученици су овом приликом показали 

заинтересованост за учење,  самосталност и креативност. Најбољи 
ученици  били су награђени новогодишњим пакетићима: Зорана 

Лазаревић, Бојана Драшковић и Филип Илић.  

Вашар - Нова година 

   Светосавска приредба 
Као и сваке школске године, и овог 27. јануара, 

обележена је слава школе, Свети Сава. Ученици су 

показали велику заинтересованост и жељу за учешћем у 

приредби поводом школске славе, коју су припремали 

заједно са својим наставницима и учитељима. Сечење 

славског колача, богата славска трпеза за уважене госте, 

приредба, али и ручак за запослене, учинили су да овај дан 

буде заиста славски и свечан. Разним песмама, причама и 

легендама, подсетили смо све присутне госте на важну 

улогу коју Свети Сава има у српском народу. 
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   Дечија недеља 

Изложба посвећена Зорици Негојевић  
Наша школа не заборавља своје раднике, помиње их, и 

радо их се сећа. Ове године, у фебруару и марту, у школи је 

одржана изложба посвећена нашој Зорици Негојевић, наставници 

српског језика, која нажалост није више међу нама. Поред наших 

ученика, који су се врло радо укључили у програм  рецитовањем 

песама посвећених Зоки, изложбу су помогли супруг и син 

покојне наставнице Зорице. Причама и песмама у којима је 

опевана наша драга Зока претходила је изложба вајара Стојана 

Илића Цанета, чија су дела била изложена у холу школе неколико 

дана раније, како би их заинтересовани могли погледати. 

   Франкофонија 
Месец март је месец франкофоније, која се обележава 

културним програмима у многим земљама широм света, где год се 

говори и учи француски језик.  

Франкофонија је француски израз, скован 1880. године, од стране 

француског географа Оресима Реклуа, којим је означио заједницу 

људи и држава који користе француски језик. Модерна франкофонија 

створена је 1970. године, и њен мото гласи:  ЈЕДНАКОСТ, 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ и СОЛИДАРНОСТ. 

Већ традиционално, професори основних школа и Гимназије 

из Врњачке Бање, заједно са ученицима, организују прославу поводом Међународног дана франкофоније која 

се одржава у сали врњачког биоскопа. Манифестација је ове године одржана 25.03.2016. Сала биоскопа је била 

препуна оних који су дошли да подрже рад професора и ученика који су кроз рецитовање и певање француских 

песама показали своје таленте.  

Наставници француског језика који раде у ОШ „Младост“ Врњци – Олгица Луковић, Марина Јовковић 

и Оливер Миљковић, као и наставник музичке културе Саша Јовичић, помогли су ђацима да што боље 

представе нашу школу. Ученици Анђела Чолић, Анђела Ђукић, Нина Лекић, Зорана Црноглавац, Сава 

Прибаковић, Вук Вучић, Павле Котлајић, Илија Радосављевић и Младен Младеновић   отпевали су песму „On 

écrit sur les murs“ написану за UNICEF и добили огроман аплауз публике.   

Милан Гуровић у нашој школи  Врњачки витезови са додатне из историје  
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Ликовни радови 

Ведрана Лазаревић 51 Марија Радмановац 2. разред 

Лазар Ристић 62 Анастасија Чеперковић 71 

Никола Радмановац 71 Сава Прибаковић 71 Бојана Драшковић 82 
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Ликовни радови 

Бојана Драшковић 82 Зорана Лазаревић 82 

Младен Младеновић 82 Тамара Обрадовић 62 

Невена Чеперковић 82 Александра Боћанин 82 

Јелена Николенџић 71 Нина Лекић 62 
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Реч психолога 

Током млађих разреда 
ученици су углавном усмерени 

на једну особу, учитеља/

учитељицу – која их води током 

прве четири године обавезног 
школовања. У старијим 

разредима бригу о ученицима 

преузимају одељенске 
старешине, које  са ученицима 

не проводе цели дан, као што то 

чине учитељи у млађим 
разредима. У оба случаја, 

учитељи и одељенске старешине 

нису једине особе које 

ученицима стоје на 
располагању. У свакој школи 

постоји и такозвана стручна 

служба у виду психолога, 
педагога, понекад и 

дефектолога, за разне врсте 

помоћи и подршке ученицима. 
У нашој школи постоји школски 

психолог. Са друге стране, 

посао стручних сарадника 

школе, и даље, на жалост, 
представља једну велику 

непознаницу за многе – шта 

јесте, а шта није посао школског 
психолога. 

Највећа заблуда у вези 

са послом школског психолога 

јесте да се код њега одлази по 
грдњу или казну, или ако 

„нешто није у реду са 

учеником“. Ово занимање је 
релативно ново у нашем 

школском систему – отуда 

потиче тај ,,негативни имиџ“.  
     Школска педагошка/

психолошка служба је у школе 

почела да се уводи почетком 60-

их година 20. века. До дана 
данашњег, готово у свакој 

школи (што опет зависи од броја 

ђака) постоји педагог или 
психолог.  

 Негативан имиџ, такође, 
често потиче од чињенице да 

још увек влада уверење да 

родитељи, учитељи или 

наставници најбоље знају шта је 
за дете/ученика најбоље у 

свакој ситуацији и да нико нема 

права да им говори шта би или 
не би требало да раде. 

Тежиште рада школског 

психолога су пре свега ученици. 
Рад са учитељима, 

наставницима и родитељима 

такође је уобичајен, али се он 

пре свега одвија у функцији 
њиховог оспособљавања и 

оснаживања за боље 

разумевање ученикових потреба 
и понашања. Задатак психолога 

је: помоћ у препознавању 

развојних и индивидуалних 
потреба ученика, подучавање 

учитеља и наставника у 

разумевању тих потреба и како 

реаговати у складу са њима; 
затим, подстицање толеранције 

и прихватање различитости 

међу ученицима; да препозна 
потешкоће у понашању, 

вршњачким односима, 

емоционалне, породичне 

проблеме, и да помаже 
ученицима да их превладавају.  

Школски психолог 

такође, путем разговора и 
радионица развија и спроводи, у 

сарадњи са другим актерима 

школе, програме превенција 
непожељних облика понашања 

(вршњачког насиља), затим 

програме за јачање 

самопоуздања, самопоштовања, 
учења социјалних вештина, 

учења вештина за ненасилно 

решавање конфликата, 
сузбијање предрасуда итд.  

Посао психолога јесте да 
кроз непосредни, индивидуални 

или групни саветодавни рад, 

препознаје индивидуалне 

карактеристике ученика. 
Психолог обавља и психолошку 

процену ученикових могућности, 

нарочито приликом провере 
зрелости за полазак у школу, али 

и касније, током школовања, 

према потреби. Психолог је ту и 
да пружи помоћ у учењу.  

 

Школски психолог је и 

посредник у сукобима. Уколико 
ученик има проблем са другим 

учеником, психолог се укључује 

у решавање сукоба као 
посредник, са циљем да обема 

странама укаже на могућности 

да другу страну сагледају 
објективно и реално, и да 

пронађу заједничко решење.  

 

Врата школског 
психолога су отворена за свакога 

ко жели стручан, објективан и 

искрен савет, али и за оне који су 
довољно отворени да иступе из 

постојећих шаблона у жељи да се 

лично развију и напредују, као и 

да себи и другима прикажу 
најбољу слику себе.  

Тијана Симоновић, 
психолог школе  
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Реч библиотекара 

        Библиотека ОШ  ,,Младост” у 
Врњцима смештена је на првом 

спрату школе, у просторији од 18  

квадратних метара. У 

библиотеци ради један 
запослени, са високом стручном 

спремом – професор руског 

језика и књижевности, Дејана 
Данојлић, са 50% радног 

времена. 

Књижни фонд 
библиотеке садржи око 4000 

јединица књижне грађе; 

заступљена су дела школске 

лектире, белетристике, стручне 
литературе... Највише се читају 

планом предвиђена дела школске 

лектире; нарочито ученици 
млађих разреда показују 

наклоност ка књизи и читању.   

 Омиљене су и најчешће издаване: 
збирке народног стваралаштва, 

бајке и умотворине, песме 

Ршумовића, Радовића, Ерића, дела 

Ћопића и Нушића...  
       Захваљујући предузимљивости, 

ентузијазму и изузетним 

менаџерским способностима 

садашњег директора,  Игора 

Дрманца, фонд је обогаћен за 300 

нових књига, и то актуелним и 
популарним издањима савремене 

дечије и тинејџерске литературе. 

Забавно писана и живописно 
илустрована, издања су наишла на 

одличан пријем код ученика, што 

даје наду за враћање читалачким 
навикама и љубави према књизи  у 

времену експанзије технолошких 

иновација и информатичког  

описмењавања.  
За чланове и посетиоце, библиотека 

је место где се чита, пише, 

полемише, пружа подршка у учењу, 
осамостаљује у истраживачком 

раду, размењују мисли и добра 

енергија, корелира између 

различитих старосних група 
ученика, покрећу креативни 

потенцијали, социјализује, ствара.  

Чланови секције 

помажу у библиотекарским 

пословима (обрада књига, 

класификација, задуживање и 

раздуживање...), обележавају 

важне датуме и јубилеје, праве 

паное, спроводе акције поклон-

књига библиотеци; реализује се 

и сарадња са Градском 

библиотеком... И све то под 

окриљем Њеног величанства – 

КЊИГЕ!  
Са остварењем 

предуслова, као што су већа 

просторија, проширење 

читаоничког простора, техничка 

опремљеност... библиотека би 

могла прерасти у својеврсни 

едукативни и културни центар 

збивања у школи. 

Дејана Данојлић, 

библиотекар школе  

Имам идеју 

Наша школа могла би чешће да организује 

радне акције ученика: сређивање школског 

дворишта, садњу дрвећа и цвећа у школи и 

околини, чишћење обале Мораве. Око рукометног 

терена школа би могла да има свој мали парк, или 

би могао да се засади мали школски воћњак; обрали 

би га ученици у оквиру својих ваншколских 

активности, а воће би се делило за ужину.  

 

                                                                                                          Богдан Шапић и  
Благоје Топаловић  VII-2 
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Имам идеју 

Пошто у Врњачкој Бањи има све више руске деце, могло би 

да се отвори удружење српске и руске деце које би се 

звало ,,Маштовита деца Србије и Русије“. У том удружењу 

постојале би разне радионице: за учење језика, писање, 

цртање, сликање, вајање, певање, глуму. Деца би тако 

организовала своје прве изложбе, прве књижевне вечери где 

би читали своје песме и приче, своје прве позоришне представе. У свему томе би могли да нам 

помогну наши учитељи и наставници. Тако би деца била креативнија и више би се дружила, а 

мање би времена проводила за компјутером. Такође, било би лепо да у то удружење долазе и 

деца која су из других земаља, а која живе у Врњачкој Бањи и околини, или деца из других 

градова или земаља, а која су туристи. Само, тада би се удружење звало: ,,Маштовита деца 

света“.  

                                                             Дејана Новчић VII-2 

 У Врњачкој Бањи, као престоници српског туризма, могли би 

да се направе тениски терени за већи број гледалаца, па да се 

организује озбиљан тениски турнир. Организатор тог турнира био би 

наш најбољи тенисер Новак Ђоковић; за сваки турнир Новак би могао 

да доведе неког славног тенисера да буде специјални гост. Мислим да 

би се Федереру, Надалу или Мареју свидела наша Врњачка Бања и 

наше гостопримство.  Ако је Кустурица направио Дрвенград на 

Мећавнику, могао би и Новак да направи Тенисград у Врњачкој Бањи. 

То је мој предлог нашем Новаку.                                           

Марија Станојчић VI-1  

 Наша школа би могла једном годишње да 

организује одлазак на оближњи аеродром у Трстеник. 

Ту би наши ученици разгледали авионе, гледали како 

полећу и слећу, и ту би сазнали више о авионима, 

пилотима и падобранцима. Такође, пилоти би могли 

једном годишње да посете нашу школу, одрже неко 

предавање и, што би било најбоље од свега, да са 

наставницима техничког образовања организују 

такмичење у прављењу или управљању малим 

летелицама. За најбоље ученике организовали би се 

бесплатни летови. Најбољи ученици би ишли на 

републичка, европска и светска такмичења. 

                                                                                                       Марија Станојчић VI-1 

 и Нина Лекић VI-2 
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Галерија фотографија 
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Наши радници 

 

Правник школе,  

Јелена Томић, наш је чувар 

правног поретка – да не 

буде после:,,Нисмо знали 

шта закон каже!“ Дакле:  

Да правда буде спроведена, 

 брине наша Јелена! 

Економиста Стојанка 

Кнежевић, рачуновођа 

је наше школе. Наравно, 

у рачуноводству се 

води рачуна о рачунима: 

цифрама, табелама, 

листама, списковима... 

Зато, поздрав за:  

Стојанку – нашу банку,                                                                                               

рачуновођу – кад затреба 

Домар и хигијеничари школе: да све 

буде наштимовано, умивено и под 

конац доведено. Молићу лепо! 

 

 

Да не буде дар-мар,                    

ту је Дане домар!                        

 

Да сија школа наша,          

ту су Дејан, Зора, Гага,  

Снешка и Наташа!  
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Професионална оријентација 

У млађим разредима 

У школи се учестало ради и на одржавању многобројних радионица и часова посвећених 
професионалној оријентацији ученика. Наставници се труде да мотивишу ученике да изражавају своје 

идеје кроз учење и рад, али и да стичу нова знања, умећа и вештине, као и да боље упознају себе.  

 На тај начин ученици исказују своје жеље, креативност и интересовања. Радионице и часове 

професионалне оријентације одржали су: Данијела Радовановић, Весна Станчић, Јелена Чеперковић, 
Јелена Вучетић, Марина Гочанин, као и многи други наставници и учитељи... 

У старијим разредима 
Програм професионалне оријентације, кроз који пролазе ученици осмих разреда наше школе, 

заснован je на интерактивном, динамичном, процесном моделу у којем је пажња усмерена на 

оспособљавањe ученика за избор занимања. За спровођење програма задужен је Тим за ПО, који чине 

разредне старешине Сузана Чеперковић и Олгица Луковић, директор Игор Дрманац, психолог Тијана 
Симоновић и Дејана Данојлић, као координатор.  

Од активности предвиђених планом ПО, реализована је фаза Самоспознаја, у оквиру које су 

одржане радионице у којима су ученици, активно узимајући учешће, имали могућност да спознају и 
развијају сопствене афинитете, вештине, способности, етичке вредности – значајне за професионално 

усмерење. Неке од радионица, које је Тим реализовао у сарадњи са предметним наставницима, тематски 

су насловљене као: Компетенције и припреме за интервју са експертом, Графикон интересовања, 

Самоспознаја – то сам ја, У свету врлина и вредности. За тематску активност ПО под 

називом ,,Услуге“, Тим је са ученицима осмислио и реализовао услугу под називом Дизајнирање и 

израда визит-картица, а предвиђена је и израда видео-презентација о различитим врстама занимања.  

Дан девојчица, активност посвећена – одбацивању стереотипа о типично мушким занимањима, и 
– јачању родне равноправности, спроведена је захваљујући предусретљивости власника предузећа 

столарско-занатске радње ,,Мебел“, Славољуба Савића (чији производни програм обухвата богат 

асортиман грађевинске и дрвне столарије, намештаја, ентеријера, стилског намештаја). Такође, ученици 
ће у оквиру активности Испробавање праксе  посетити и предузеће ,,Еuro Car Stanić”.  

Предузећима ,,Мебел“ и ,,Еuro Car Stanić” захваљујемо се на гостопримству. 
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Наши најбољи 

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА ОШ „МЛАДОСТ“, ВРЊЦИ  

Млађи разреди: 

Старији разреди: 

 

Бранислава Ивановић и  

Данијела Радовановић 
 

 

Aлекса Котлајић - трећи разред –  
1.место општинско из mатематике 

 

Маша Бисерчић - четврти разред –  
1.место општинско из математике  

 

Стеван Котлајић - четврти разред –  

2. место окружно из математике 

Математика: Ружица Милојевић 

 

Владан Башић – 6. разред   

3. место окружно 

Давид Срећковић – 6. разред  
2. место општинско 

Хемија: Војкан Добричић 
 

Михајло Радисављевић -7. р. 

3. место  општинско 

Биологија: Милица 

Манојловић 

 

Мина Стевановић – 5. разред 

 2. место окружно 
Давид Срећковић – 6. разред 

 1. место окружно 

Нина Лекић – 6. разред  
2. место  окружно 

Игор Филиповић – 6. разред 

 3. место  окружно 
Зорана Лазаревић – 8. разред 

 3. место  општинско 
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Физичко васпитање 
Лазар Димитријевић - 4. разред - џудо 

Марија Радичевић – 4. разред - карате  

Милош Весић – 3. разред - пливање 

 

Физика: Јасмина Бисерчић 

 

Давид Срећковић – 6. р.  

3. место окружно 
Владан Башић – 6. р. 

2. место окружно 

Историја: Љубан Стевановић и Драган Париповић 

 

Давид Срећковић – 6. разред -  

2. место општинско и окружно 

Нина Лекић – 6. разред -  
3. место општинско и окружно 

Лука Бисерчић – 7. разред -  

2. место окружно – пласман на републичко 
Вук Трифуновић – 8. разред -  

1. место окружно – пласман на републичко 

Зорана Црноглавац – 8. разред -  
2. место окружно  – пласман на републичко 

Тех. и инф. обр.: Саша Вучинић 
Павле Котлајић – 7.  разред   

1. место окружно 

Инф. и рачун.: Анђелија Чановић 
Владан Башић – 6. разред   

учешће на републичком 

Музичка култура: 
Ивана и Бојана Шеровић 
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Подсетник 

  Ове 2016. године слави се 400 година од рођења два 
највећа писца свих времена: Шпанца Мигела де Сервантеса и 

Енглеза Вилијeма Шекспира. Сервантес је створио лик 

чувеног, најкомичнијег витеза Дон Кихота – највећег 

идеалисту, а Шекспир, лик принца Хамлета –  највећег 
моралисту, кога је прославило питање:,,Бити ил` не бити!“ Зато, ако нам је стало до 

идеала и морала, упознајмо се, некада, са Дон Кихотом и Хамлетом. Они одавно живе у 

свим библиотекама света!                                                                                                                                                         

 27. августа ове године обележиће се 100 година од смрти великог српског писца 
Петра Кочића, чувеног по приповеткама ,,Јаблан“ и ,,Кроз мећаву“, и по 

комедији ,,Јазавац пред судом“. Сматра се примером родољубивог човека и 

најзначајнијим књижевним противником аустроугарске окупације Босне и Херцеговине. 

Многе школе у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини носе његово име.    

Пре 160 година, 10. јула, рођен је, по многима, највећи научник свих 
времена, Никола Тесла. Да се подсетимо: Тесла није измислио струју и сијалицу  – 

он је измислио наизменичну (трофазну) струју, која преко каблова може да се 

преноси на велике раздаљине. Такође, измислио је бежични пренос електричних 

сигнала: дакле, измислио је антене – па, захваљујући њему, савремено човечанство 
има: даљинске управљаче, радио, телевизију, сателите, радаре, мобилне телефоне, 

интернет. Мало ли је!     

 Пре 100 година догодила су се, за наш народ, три епски значајна 
догађаја: 7. јануара 1916. одиграла се Мојковачка битка, у којој је војска 

Краљевине Црне Горе зауставила надирање аустроугарске војске, и тако 

омогућила да се војска Краљевине Србије неометано повуче преко 

Албаније, па да се 18. априла искрца на грчка острва Видо и Крф, а затим, 
после само 5 месеци (14. септембра) започне пробијање Солунског фронта 

и већ 30. септембра победи удружену аустроугарску и бугарску војску у 

важној бици на Кајмакчалану. Дакле, само 5 месеци је било потребно 
српским војницима да се опораве од ретко виђене војничке изгладнелости 

(као последице даноноћног повлачења преко Албаније), па да из дефанзиве пређу (уз помоћ француске 

војске) у офанзиву против надмоћнијих снага аустроугарске и бугарске војске, које су 
читаву Србију држале под окупацијом. После победе на Кајмакчалану српска војска је 

низала све победу за победом и, коначно, 1. новембра 1918. ослободила Београд и 

Србију.  Није да смо баш увек несложни! 

12. марта ове године навршило се 700 година од смрти светог српског краља 

Драгутина Немањића, који се после шест година власти одрекао краљевске круне и 

предао је млађем брату Милутину. Пред крај живота, 1314. године, замонашио се и 

добио име Теоктист. Драгутин је, дакле, један од оних владара којима су братска слога и 

 22. маја ове године обележиће се 1000 година од смрти првог 

српског краља Јована Владимира. Праведно је живео, а неправедно је 

убијен – због тога, и због његових светих мошти, проглашен је, убрзо 

после смрти, за свеца. Он је први свети српски владар, којих ће наш 

народ имати пуно кроз своју  драматичну историју. Захваљујући њима 
увек смо били, остајали и увек ћемо бити народ-победник! 
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Спонзори 

ПРИЈАТЕЉИ, САРАДНИЦИ  И ДОНАТОРИ ШКОЛЕ 

 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА – Бобан Ђуровић 
ШКОЛСКА УПРАВА КРАЉЕВО – Ненад Славковић 

МЗ „Врњци“ – Живота Смиљанић 

МЗ „Руђинци“ – Драган Лазић 

МЗ „Штулац“ – Саша Стојановић 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

УГОСТИТЕЉСКО – ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ГИМНАЗИЈА – ВРЊАЧКА БАЊА 
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА  

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЈП  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – Небојша Лешевић 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ВРЊАЧКА БАЊА 

БИБЛИОТЕКА ДР ДУШАН  РАДИЋ – ВРЊАЧКА БАЊА 

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – ВРЊАЧКА БАЊА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – ВРЊАЧКА БАЊА 
ЈП БОРЈАК – ВРЊАЧКА БАЊА 

ЈП БЕЛИ ИЗВОР – ВРЊАЧКА БАЊА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД – ВРЊАЧКА БАЊА 
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ДОМ ЗДРАВЉА – ВРЊАЧКА БАЊА 

БОБАН КОМЕРЦ – Бобан Миковић 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР – мр Дејан Станојевић 

ИНТЕРКЛИМА ДОО – Станимир Чеперковић 

ИНТЕРКЛИМА ГРАФИКА – Петар Чеперковић 

ФЛУИДО ТЕХНИК – Мирослав Шљивић 
МАГ КРЕАТИВЕ ДОО ШТУЛАЦ – Марија Срејић 

С.З.Т.Р. ЧЕЛИК – Милутин Симић 

ГИГАНТ – Горица Симић 
AБЦ АУТО КОМЕРЦ ДОО  – Душан Стевановић 

МИРКИЋ –  СТОВАРИШТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА– Мирко Јевремовић 

МЕБЕЛ – Славољуб Савић 

РАЗВИТАК – Срећко Дуњић 
РЕСТОРАН КОД КОЧЕ – Константин Ђорђевић 

БЕТМОНТ МИЈАТОВИЋИ – Слађан Мијатовић 

ДУШАН ПРИБАКОВИЋ 
ЖИВОЈИН ЖИКА РАДОСАВЉЕВИЋ 

ДОБРИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ – ГИЛЕ 

ДУШАН ЧЕПЕРКОВИЋ 
ГОРАН РАДОВАНОВИЋ 

ДАРКО РАДОВИЋ 

МИШО БОГОЈЕВИЋ 

НЕБОЈША БОБАН СТАМАТОВИЋ 
ПРЕДРАГ КОТЛАЈИЋ 

МИЉКО АРСИЋ 

Сарадници на пројекту „Професионална оријентација“  
МЕБЕЛ – Славољуб Савић 

EURO CAR STANIĆ – Горан Станић 

„Пољопривредно - ветеринарска школа“ –  Рековац 
„Шумарска школа“ – Краљево 

„Пољопривредна школа др Ђорђе Радић“ – Краљево 
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Химна ОШ ,,Младост“ 
 

 

Младости вечној баш свако тежи, 

вољом, срцем до светлих висина; 

од књиге зато нико не бежи, 

кад једном види школских милина! 
 

Витез Ђорђије светло нас гледа; 

строго од але-неслоге брани; 

са Светим Савом незнању не да – 

- пролећним духом душу нам храни! 
 

Чудесни храст на грбу нашем 

све гране шири за безброј гнезда – 

- из сваког ученик крилом маше, 

а учитељ му: водиља-звезда! 
 

Ктитори многи пред нама стоје, 

својом добротом једном нас уче: 

топла се срца ничег не боје, 

јер пријатељство сва зла дотуче! 
 

У васпитању том сва је срећа – 

- ко учи, воли – неба је првак! 

Живот је, дакле, школа највећа, 

а Младост његов вољени ђак! 


