
ДАН ШКОЛЕ 2021. 
МОЈА ШКОЛА = ДРУГАРСТВО 

 
У мојој школи влада другарство, 
а другарство је право царство! 

 
Скоро сваки дан са другарима сам, а не сам, 

сваког дана заједно учимо нешто 
зато контролни у школи решавамо вешто. 

 
Свако од нас зна да свира фрулу, 

као слон у своју сурлу. 
У мојој школи влада другарство, 
а другарство је право царство! 

 
Михаило Маловић IV2 

 

 

 
 
 
 



Лик Марка Краљевића у обрађеним епским песмама 
 

У нашој прошлoсти било је пуно великих и храбрих људи који су иза себе оставили 
велика дела, нама будућим генерацијама, да од њих учимо. 

Један од њих био је Марко Краљевић који је описан у многим песмама и причама и 
тако сачуван од заборава. Он је рођен у једном од најтежих периода у нашој историји, када 
је наша земља била под турском влашћу. Описан је као човек изузетне снаге, висок, црне 
косе и дугих црних бркова. На свој начин се борио против Турака снагом, добрим срцем и 
вештинама. Добро је руковао оружјем, мачем и буздованом и био неустрашив у борбама. 
Био је суров, али и нежан и племенит. Његови верни пријатељи били су коњ Шарац и орао. 
Они су му често помагали у невољи. Био је турски вазал, али ипак се борио за свој народ. 
Животиње је волео исто колико и људе и у томе се огледа његова величина као човека. 
Марко Краљевић је давно преминуо, али увек ће бити сачуван у песмама и причама које 
говоре о његовим подвизима. Отимао је од Турака и хранио гладан и немоћан српски 
народ. 

Од њега треба сви да учимо како се воли своја земља и свој народ и какви људи 
треба да постанемо. 

Балша Анђић VI2 

 
Шта све не разумем 

 
Има доста ствари које не разумем, али има једна која је јако чудна и ретко ко може 

да ми објасни. 
Како су настали људи? Докле ћемо да живимо? Шта ако сви нестанемо? Како би то 

било да на свету постоје само две особе и које би то особе биле? Шта би било ако би сви 
само нестали? 

Питала сам то све тату, али он је био јако збуњен и питао ме одакле ми сва та 
размишљања. Нисам знала да му дам одговор, зато што понекад седнем и размишљам о 
свему овоме. 

Још увек нисам сигурна да сви ми постојимо. Шта ако заправо не постоји нико, него 
је све то нама у глави, тачније замишљамо све то. Да ли ће се појавити особа коју ћу моћи 
да питам све ово, а она ће ми дати тачне одговоре. Понекад, када размишљам о свему 
овоме, и сама се збуним, али ме ипак још увек јако занима. Имам неки осећај да ћу ускоро 
све сазнати. 

Надам се да ће  се појавити та особа која ће ми све ово објаснити, а до тада ћу још 
увек размишљати. 

Сара Деспотовић VII2 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Не смемо заборавити херојска дела наших предака 
 

Србија и српски народ су током свог постојања проживели многе сукобе и ратове, 
али ћу ја описати само неке од њих. 

Песма Плава гробница најбоље описује шта су све Срби проживели у Првом 
светском рату. Међутим, то је само део. Бол и патња које су они и њихове породице 
доживели не може се описати речима. Крф – Плава гробница добро приказује како ми као 
људи 21. века гледамо на Албанску голготу. Ја то добро знам, јер је мој прадеда сахрањен 
на солунском гробљу. Никада нисам ишао тамо, али чим ми се буде указала прилика, 
дефинитивно хоћу. Српски народ се никада није предавао тако лако, па је и Први светски 
рат прошао. 

Убрзо после њега је дошао и Други светски рат. Мој деда је тада био мали, па је 
волео да ми прича доживљаје из тог доба. Једино што ми је било у глави, док сам слушао 
све те приче, јесте какво створење мораш да будеш да тако нешто урадиш свим тим људима 
и њиховим породицама. 

У Дневнику  Ана Франк је описала и више него што једна девојчица треба да осети 
на својој кожи. Велики број људи је страдао у целом свету, па и много Срба, у логорима и 
биткама... 

Данас живимо у миру, али ако се икад буде заратило, неће ме уопште бити срамота 
да кажем да сам Србин, ма колико ме то скупо коштало. 

Урош Кубуровић VII2 

 



Опростила сам... 
 

Право је богатство стећи у животу особу са којом ниси у сродству, а брине се о теби, 
твојим осећањима и подржава те као да ти је род најрођенији. То богатство је још веће ако 
ту особу сретнеш док си мали. Онда имате довољно времена да се добро упознате, 
зближите и поред тога имате много заједничких успомена. Живот је кратак, а ово што сам 
поменула је управо зато врло важно. Приликом стицања пријатеља, треба имати на уму да 
ће ти много лепше бити да се једног дана, када остариш и оседиш, присећаш уникатних 
авантура него свађа и расправа. 

Код мојих вршњака је проблем што има мало деце која су довољно зрела да схвате 
ово што описујем. Имајући то на уму, особи која ми је седам година била најбољи пријатељ, 
опраштала сам и „гледала кроз прсте“ за све што би ме повредило. Прећутала сам свако 
њено оговарање, сваку ситуацију где је из ње избијала безобзирност и безосећајност... 
Водила сам се тиме да сам зрелија од ње, да посматрам ствари из другачијег угла и да она 
уопште не схвата шта чини. И тако, док сам ја имала обзира према њеној незрелости и 
чекала дан кад ће сазрети, вероватно сам пропустила доста прилика за нова пријатељства. 
Свесно сам то радила мислећи да ће та дотична особа то видети, сабрати се, што би се 
рекло, и након тога имати још веће поштовање и захвалност према мени. Али не, уместо 
тога, нашла је ново друштво и успела да седам година нашег дружења замени једном 
недељом се новим друштвом у које се упустила. 

Унапред сам знала како ће је то друштво третирати, али сам, пре него што сам хтела 
да је упозорим на „токсичне“ особе, схватила да не вреди више исправљати криву Дрину и 
да ће она неке ствари најбоље схватити када  их сама буде проживела. Неким људима боље 
остане у глави када сами осете „на својој кожи“, него  када им се са стране прича, па чак и 
ако је тај са стране у праву. Тешка срца, само из разлога што сам имала осећај да могу да 
јој помогнем, у тренутку сам променила мишљење и, пустивши је у друштво у које је јако 
хтела да се убаци, баш као и она, бацила у воду све што смо заједно прошле. 

Сада, три месеца касније, могу јој само рећи: „Хвала!“, јер ми је отворила очи и 
показала ми пут до две особе које не бих мењала ни за шта. Две девојчице које ме увек 
разумеју, помажу ми и насмеју ме чак и кад се деси да роним сузе, прирасле су ми срцу и 
нико их одатле помаћи неће. Док она дотична особа на коју сам губила време, сада бива 
понижавана, ја се у свом новом друштву осећам лепше него икад. 

На крају крајева, успела сам у свим својим намерама. Нашла сам нове, искрене 
пријатеље, а и помогла сам соби која тек сад схвата све шта сам јој раније причала. Само 
што је сад касно и у мом друштву нема више места за њу. 

Александра Станковић VII2 

 

 
 
 
 
 
 
 



Критикујем друштво и свет – тако их мењам 
 

Колико год да пишем и критикујем друштво и свет, не могу ништа да променим. 
Живимо у времену када је све изгубило смисао и вредност. Особе се процењују на 

основу физичког изгледа или још горе, по материјалним стварима. Људи осуђују друге на 
основу њиховог тела, нечега што не могу да контролишу. Све чешће се дешава да деца 
траже од родитеља да потроше јако велику суму новца на патике или телефон, само да би 
били вољени у друштву. Све је постало бесмислено, више нико нема поштовања ни према 
чему. 

У свету је све више неправде и злочина. Постало је тужно што више не смеш да идеш 
слободно улицом, без стрепње и страха да те неко неће тек тако напасти. Нећу много да 
спомињем политику, то је посебна тема, али демократије и слободе мишљења скоро да 
више нема. 

Све(т) тоне све дубље и дубље и ту више не може ништа да се промени на боље... 
Анђа Прица VIII2 

 

 



Критикујем друштво и свет – тако их мењам 
 

Свет у коме живимо нам углавном изгледа једноставно и нормално, али када мало 
размислимо о свему, то уопште није тако. 

Понекад ми се чини да се све врти око новца. Иако су школе ту да бисмо нешто 
научили, битније су оцене и просек, да бисмо једног дана имали добар посао и зарађивали. 
Па тако, људи који имају више новца живе без икаквих брига, док на пример деца у Африци 
умиру без воде и хране. Због тога изгледа као да што човек има више новца, то више вреди. 

А онда ми се чини да су људи јако похлепна бића због свега што смо учинили 
планети Земљи. Сваки дан на телевизији можемо чути како су вода и ваздух све загађенији, 
како се клима мења, а животиње изумиру. Када би сви хтели да слушају и не раде оно што 
већ знају да није добро, можда бисмо и могли да се искупимо за сву штету коју смо нанели 
планети. 

Надам се да ће се то ускоро променити и да ћемо животе учинити бар мало бољим. 
Ана Станимировић VIII2 

 

 

 
 
 

 



Замишљам себе на свом будућем радном месту 
 

Сва деца док су мала, размишљају и маштају о томе чиме би могла да се баве кад 
одрасту. 

Девојчице обично желе да постану певачице, глумице, учитељице, док дечаке 
занима да постану фудбалери или пилоти. 

Морам признати да никада нисам маштала о томе. Одувек сам знала да желим да 
се бавим медицином. Већина моје породице је у њој и од малена сам слушала њихове 
приче и искуства. Са годинама су ми се мењале жеље: прво сам хтела да будем 
оториноларинголог, па пластични хирург, медицинска сестра, форензичар... Када сам у 
седмом разреду добила предмет хемију, била сам сигурна да желим да се бавим нечим 
што има везе са њом. Повезала сам предмете изучавања биологије и хемије и закључила 
да је оно чиме желим да се бавим дефинитивно фармација. 

Тренутно себе замишљам у некој лабораторији како правим одређене лекове и 
носим бели мантил. Одувек ми је била жеља да га носим. Некако, мени је мантил као 
војнику војничко одело. Већ могу себе да видим како се бринем јер ми се не поклапају све 
реакције, једињења. Могу само да замислим колико ћу се изнервирати кад ми се буде 
испрљао тај чувени бели мантил. 

Жеља ми је да пронађем лек против највећих болести данашњице. Верује се да се 
лек против канцера и сиде налази у отрову тропских жаба. Можда управо ја будем та која 
ће са својим тимом разоткрити ту мистерију. Али полако, корак по корак. Прво скочи, па 
онда реци хоп! 

Сара Миловановић VIII2  

 

 

 
 
 
 
 



Будућност нас пита шта у садашњости у њу улажемо 
 

Сви ми живимо у садашњости и увек размишљамо, свесно или несвесно о 
будућности. Будућност је време које се још није десило и у којем не знамо шта ће се збити. 

Људи углавном мисле да стално треба гледати у будућност, што и јесте добро, јер 
нико не зна шта ће се десити сутра. Понекад заборавимо да треба размишљати и о 
садашњости, јер како ћемо дочекати будућност, ако не изађемо из садашњости?! 
Садашњост постаје прошлост док корачамо ка будућности и то се дешава непрестано. 

Период у коме се тренутно налазим сматрам најбитнијим јер бирам будућу 
професију, то јест свој будући животни пут. 

Шта је у ствари животни пут? То је стаза пуна различитих избора, односно пут који 
се рачва у више праваца. Када изаберемо један од њих, њиме корачамо до нашег циља, 
који би требало да до краја живота остваримо. Свако има различити циљ, па је мој да 
тренутно изаберем средњу школу и завршим факултет. Када остварим свој циљ, поставићу 
себи други, нови. Понекад се уплашим будућности, јер не знам како да се изборим са 
садашњошћу. Често размишљам о животу, и о томе да ли ћу остварити све своје будуће 
планове. Нормално је плашити се непознатог, па се и ја тако плашим да ли ћу изабрати 
добру школу, добар факултет, да ли ћу наћи добар посао... Онда се сетим да живим у 
садашњости и да је будућност сваки следећи корак, па ми буде лакше да се изборим са 
страхом. 

Не можемо да живимо лепо ако стално бринемо. Зато се треба суочити са својим 
страховима, сагледати их и решити. 

Марија Павловић VIII1 

 
Замишљам себе на свом будућем радном месту 

 
Примиче се време важне одлуке, још једне у животном низу. 
Имам жеље и способности, треба ми чврста воља да не одустанем на свом путу. Не 

желим непоштено, већ својим трудом и радом. 
Завршићу факултет, али који? Да будем лекар или адвокат? 
Лекар помаже болесним људима, а адвокат помаже људима пред полицијом и 

судом, чак и кад их се сви одрекну. 
Бићу лекар, много је болесних. Колико радости донесе нечије оздрављење, а колико 

туге смрт. У затвору се ипак живи и нада. 
Знам да су испред мене године и године учења и целог живота одрицања, туге, али 

и радости и успеси. Не плашим се, све док су уз мене људи које волим и који ће ме 
подржати и кад је најтеже. Већ сад су ми неки рекли да не уписујем медицински факултет 
и да не будем лекар, али нећу их слушати, јер је моја воља толико јака, да ме нико на том 
путу не може зауставити. Знам да ће бити пуно труда, неуспеха и стреса, али издржаћу. Док 
ја то желим, све остало је небитно. 

Надам се да ћу на том путу наћи своју љубав са којом ћу делити и добро и зло. 
Лука Петровић VIII1 

 
 



 
 

За мене је права љубав кад... 
 

Љубав. Шта је то љубав заправо? Сваки човек на овом свету има другачију 
дефиницију за ово осећање. Лично нисам од особа које воле да показују љубав у јавности, 
али ми је веома драго када имам неког поред себе са ким своју љубав могу да поделим. 

Сматрам да је у данашње време све тако празно. Људи више не показују емоције 
према својим вољеним особама, већ се труде да их сакрију и да буду хладни, чак и пред 
својим родитељима. Данас и кад покажеш љубав према некој особи, други успеју да то 
мало твоје среће униште. То је вероватно разлог зашто се толико људи повлачи у себе. 

За мене је права љубав кад неком можеш да верујеш, што данас није толико могуће. 
Кад можеш да причаш о чему год пожелиш до миле воље, а да ти то никад не досади. Кад 
се у нечијем загрљају осећаш сигурно и кад знаш да те никад неће оставити. 

Веома ми је важно и да особа до које ми је стало има поверења у мене и да је свесна 
да је нећу напустити шта год да се деси. 

Нажалост, све ово данас пада у воду. Људи нису више отворени једни према 
другима. Гледају да повреде друге на било који начин само како би себе и свој его дигли у 
небеса. Верујем да се више никад неће ценити љубав колико се некада ценила и да више 
никад људи неће знати да је покажу колико су пре знали. Данас је све само ствар интереса, 



било да причамо о другарској или било којој другој врсти емоција. Гледа се корист и само 
је она у глави. Ако немају неку корист од тебе, не желе ни да причају са тобом. 

Трудим се да сваки дан пружим макар мало љубави својој породици и пријатељима 
како бих их само на тренутак учинала срећним, макар једним загрљајем или пољупцем. 
Волела бих да то више људи ради, јер тако неће бити оних који су тужни. 

Ивана Димић VIII1 
 
 


