лист ученика ош „Др драган херцог“
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ШКОЛА СА ВИЗИЈОМ

основна школа „Др Драган Херцог“, јединствена школа у
региону

ЕКСКУРЗИJA!

посетили смо најлепше
српске манастире: Жичу,
Студеницу и Градац

осмаци,
jун jе близу
почните на време
са припремама

10
НАЈЛЕПШИХ
УЧЕНИЧКИХ
РАДОВА

Основна школа
Београд – Савски венац

Будућност припада нама

Школа са визијом!
По организацији и начину извођења наставе ова школа је јединствена не само у
Србији, него и у региону. А у складу са захтевима савременог друштва прати
трендове технолошког развоја.

У

Србији се сваке године на хиљаде
деце школског узраста налази на
краћем или дужем болничком
лечењу. Када се нормалан ток школовања
прекине услед лечења важно је да ученици
знају да га је могуће наставити и у
болници. Ако болест спречава дете да дође
у школу, школа ће доћи њему.
Већ дуже од четири деценије посвећени
смо својој мисији – образовању болесне
деце. Ученици наше школе су сва она деца
која због здравствених проблема
привремено или трајно нису у могућности
да похађају своје матичне школе. Присутни
смо у 11 београдских дечјих болница као и
у домовима ученика на целој територији
града Београда. Здравствени проблеми са
којима се сусрећу ученици наше школе су

разноврсни и, нажалост, углавном сложени
(малигне болести, дечја и церебрална
парализа, мишићна дистрофија, обољења
кичменог стуба, различите врсте повреда,
аутизам, психички проблеми), због чега је
различито и време њиховог задржавања у
нашој школи – од неколико дана (док су на
лечењу у некој од болница) до више
година. Али, сви они имају једнак третман
и свима се посвећује иста пажња. Сваки
ученик наше школе добија најбоље могуће
образовање у сигурном и подстицајном
окружењу, где растемо, учимо и
опорављамо се заједно.
Још од свог оснивања 1969. године ОШ
«Др Драган Херцог» била је отворена за
нове идеје и промене у складу са
потребама времена и друштва. Желимо да

наши ученици имају
квалитетно и свеобухватно
образовање и да ни у чему не
заостају за вршњацима.
Нарочито смо посвећени идеји
да што већи број овакве деце
обухватимо наставом, односно
да не дозволимо да ниједно
дете због свог здравственог
проблема буде ускраћено за
школовање. Наше искуство
показује да здравствени
проблеми деци могу
онемогућити похађање

поштовање свих
педагошких принципа
и применом
информационих
технологија. Ученику
ће бити омогућено да
прати предавања, да
има приступ
материјалима за учење уз
вежбање, тестирање и
проверу знања и да има
сталну електронску
комуникацију са наставником.
Намењен је како деци из
Београда, тако и деци из
унутрашњости која, после
Да ли сте
завршетка лечења у некој од
знали да 80
београдских болница нису у
могућности да одмах наставе
наставника
образовање у својим
широм Београда
матичним школама, али и
деци која се налазе на
сваког дана посећује
бањском опоравку, дужем
болничке собе и
лечењу у иностранству…
Ова активност реализује се
домове деце на
у оквиру пројекта
лечењу и тако
„Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу“ –
образовање чини
ДИЛС, кога заједно спроводе
доступним сваком
Министарство здравља,
Министарство просвете и
детету?
науке и Министарство рада и
наставе и у болници и у
социјалне политике, а из
сопственом дому, али не и
средстава зајма Светске
право на образовање.
банке.
Кроз пројекат „Учење на
Процес реинтеграције ученика
даљину“ школа жели да
у школу након завршеног
пружи подршку оваквим
лечења је веома важан корак.
ученицима на територији целе Сарадња се наставља и након
Србије. Подршка се састоји у одласка детета из наше
организовању континуиране
школе, пружањем
наставе за све предмете уз
информација о постигнућима

!

ученика и
саветодавним
радом са родитељима и
наставницима. Зато смо
тежили и тежимо да
успоставимо сарадњу са што
већим бројем болница и
других здравствених установа,
да имамо што бољу сарадњу
са осталим школама,
различитим удружењима,
државним и невладиним
организацијама, родитељима
ученика, једном речју са
свима за које сматрамо да нам
могу помоћи у тој мисији.
Укључени смо и у многе друге
пројекте и активности које
имају за циљ да обезбеде
квалитетно и доступно
школовање нашим
ученицима.Уколико сматрате
да ће Вам наше услуге и
искуство у раду са болесном
децом бити од користи или
ако сте заинтересовани за
било какав облик сарадње са
нашом школом можете нас
контактирати. Биће нам
задовољство да Вам изађемо у
сусрет.

Представа
„Како се каже...“

„Свурф“ 2014. године

Честитамо

Прва награда
на смотри!
"Језик је у нама - ми смо у језику,
да би нас служио, морамо му служити!"
У добу када је језик неоправдано запостављен
и када деца користе крилатицу "небитан си као
правопис на фејсу", ученици наше школе су на
овогодишњем СВУРФ-у извели представу "Како
се каже". Идеја је усмерена на подизање нивоа
језичке свести и ширење језичке културе свима
којима је стало до тога да им изражавање буде
коректно и у складу са правилима. Прецизне,
практичне и поуздане поуке, духовито
представњене, насмејале су и подучиле све
који су имали језичких недоумица.
Текст и музику су радили наставници, а деца су
сама осмислила сценографију и костиме.
Представа је награђена као једини едукативни
водич на овогодишњој манифестацији.

Излежавање
Један гуштер мали,
по цео се дан хвали.
На сунцу се излежава,
и своје пријатеље исмејава.
Смеје се мраву који вредно
ради,

смеје се птици што гнездо
гради.
И камила му је смешна,
док се по топлом песку
с ноге на ногу премешта.
Леона Каблар, V разред

Мој љубимац
Мој љубимац је пас Бони.
Њега је мој отац нашао у
некој цеви на послу и донео
га кући.
Бони је веома паметан пас.
Када га грдим или када нешто
згреши, повије реп и зна за
критику. Беспрекорну белину
његовог крзна нарушавају
само две тамне шаре око
очију и на врху репа.
Одрастао је са мојом
породицом. Пошто је био
сувише мали кад је одвојен
од мајке, није знао да једе
сам, па смо га хранили
цуцлом као мало дете, али је
он највише волео да једе са
мог длана. Сада је одрастао
пас и има једну и по годину.
Одвео сам га код деде и
повремено га обилазим.
Играм се са њим и идемо у
шетњу.
Волим га зато што је
послушан пас и добро чува
кућу.

Лазар Димитријевић, V
разред

Смешна прича о важним речима
ИДЕЈА: Сваки пут кад неко жели да уради или направи нешто,
треба му једна идеја. Сваки стих, свака прича, настали су од
једне идеје. Када њих не би било, немам идеју шта бисмо
радили. Битно је да све идеје употребимо како бисмо некоме или
себи помогли, али мени су ипак драже оне забрањене, које би
могле да нам испричају неку добру причу. Рецимо, да се
уједињено нарушава било каква контрола професора на часу: ако
би наставница српског питала да ли смо коначно прочитали
лектиру, ја бих одмах добио идеју да се сваки пут јаве оно двоје
који су прочитали, а да остали буду негде између прве и
послење стране. И тако би се сваки пут неко пријавио да је све
прочитао, а ја бих могао полагано да читам и уживам: реч по реч,
пасус по пасус. А ако неко случајно упита које је творац ове
последње идеје, реците му да не знате и да то сигурно нисам ЈА!
ЗАБУШАВАТИ: најпре да разјаснимо да то нема никакве везе са
бушењем, јер да има, ветар би страшно дувао кроз целу школу, а
и кроз моју свеску. Била би она као онај холандски сир са
рупама, који је, иначе, мени омиљени. Сада ћу разјаснити
разлику између озбиљног рада и забушавања: рецимо, кад учим
граматику, кад стигнем до половине првог задатка, мени се
одједном много пије сок. Одем до кујне и схватим да соку истиче
рок за неколико месеци, па нема смисла да то пијем... Док бих ја
отишао до продавнице и вратио се, прошло би једно три сата.
Онда би сигурно учио и стигао до петог задатка, када бих схватио
да је сто за којим учим ужасно прљав и да нема смисла да радим
у таквим нељудским условима, па бих тражио неко ново место за
учење. Али, проблем је, што је у другој соби, превише топло! У
трећој је пак превише хладно, а у кухињи сам већ био. Тад сам
већ увелико гладан. Док грицкам бурек, завршавам десети
задатак.. Ето, то је један блажи облик забушавања.
ИСТИНА: Истина је јако опасна реч. Може нам одистински нанети
велико зло. Она је као нека жаба коју држимо испод капе. Што
је више држимо, то она више скаче! Неке од истина су смешне,
неке су опасне, а неке никада нећемо сазнати. Зато, не дирајте
капу, јер кад искочи истина, ухбатиће вас за нос и стајаће ту све
док се не претвори у праву бруку. Па се мало запитајте да ли
ћете подићи капу! Ако, уствари, не желите да видите шта је
испод ње, ето, то је истина!
КРАЈ: Пре и после сваког краја је неки почетак. На пример, на
крају шкоске године је почетак распуста. То је један од бољих
почетака, али и најбољи крај који може да задеси једног ђака!
ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Он у себи садржи све ове речи, и истину, и
забушавање и идеју, и крај. То једина креативна врста
испитивања у школи. Док се ја носим са свим овим реченицама,
мене моја наставница успорава, смета ми, размешта ствари по
столу, премешта ми речи, мало помаже, мало одмаже.
И на крају свега тога ја дођох до краја писменог задатка, а моја
наставница, каже, размишља о тамо некој чорби од празилука!
Душан Ираки Кангетхе, 8. разред

Склониште од бола
Често осећам да нисам пожељна у
овом свету. Овај свет уме да се
подсмева. У школи Херцог, која ниjе
склониште од бола, већ гнездо где
мени и мојим пријатељима јачају
крила за стварни живот, учим, не да
се склањам, већ да се супротстављам
болу и целом свету који ме понижава.
Ми, ђаци ове школе, не трчимо
ливадама и парковима, али јако добро
трчимо кроз знање и знамо да ћемо
успети у животу, јер су нас окружили
људи који верују у нас и који знају да
цене лепоту различитости. Ми нисмо
хендикепирани, ми смо само
различити од других.
Јана Пауновић, писмени задатак
из српског језика за 5. разред

Једна мала
Има једна мала која је увек
сама,
Око ње плеше осамљена
тама.
И кожа јој је црне боје
Можда разлог њене несреће
то је.

Разврставати по боји коже,
Боже, то је баш лоше.
Нико те не одваја, драга,
Чак нам можеш бити велика
снага.
Само ако то хоћеш.
Тамара Матић, V разред

Књижевни ликови на матурској
екскурзији
Било је то једног дивног зимског јутра када сам својим
аутобусом ушао у моју најдражу станицу. На станици су,
као и увек, сттајале гомиле књига. Осврнуо сам се око
себе и, отворивши врата аутобуса, повикао: „Време је!“
У том тренутку дунуо би ветар и све те књиге би се
отвориле и из њих би као духови кренули неки од
најпознатијих писаца и ликова које можете да замислите.
Из те гомиле истрчао би Краљевић Марко и улетео у
аутобус који би се затресао под његовим корацима.
„Касно Марко на екскурзију стиже!“- повикао бих, а он би
само сео до мене, потапшао ме по рамену тако снажно да
сам једва остао у седишту. „Марко склони ту сабљу,
можеш некоме исећи ноге!“ У том тренутку Червјаков
улете сав знојав и упита: „Је ли касним?“ „Наравно да
касниш! Немој случајно да си се посекао на моју сабљу
јер ћеш проћи као Муса Кесеџија!“
Баш тад уђе један господин сасвим мирним кораком и
повика: „ Ови моји ђаци увек касне!“ А ја добацих: „Па
може им се! Шта су све у животу постигли!“ „Ем мангупа
нема, ем је и возач мангуп такође.“ Све мангуп до
мангупа!“, рече Коста и седе до прозора. Ето и Аласа
који се у једном скоку створи поред мене и рече: „Оћемо
ли имати где да пецамо? Пецаћеш једино поред мртвог
мора, а тамо сумњам да има риба“. „Па добро“, рече
Алас и седе поред Косте Вујића, ударивши га пецаљком
по глави. Овај ухвати пецаљку и повика: „Петровићу, у
задњи ћошак аутобуса!“ Алас устаде, оде на крај
аутобуса јер је то било једино место које није у ћошку.
Ето и Лазе Костића! Утрча у аутобус, а ја одмах рекох: „
Где си Лазо? Где ти је плетисанка?“ Лазо одговори:
„Остала да плете плетиво. Никад да се одлучи да ли је у
јави или сну.“ Бануше и хајдуци, али не они прави, него
хајдуци у покушају. Чеда Брба повика: „Хоћемо ли на
Косово или нећемо?“ „Чедо, јеси ли нормалан?! Ја тамо
не смем аутобусом чак ни у саставу.!“ „Какав је ово
смрдљиви, штрокави аутобус?“, загрме Фема. Дотрча
Ханц, сав задихан, носећи кофере. Марко добаци: „Ко
још жени носи те сандуке? Јеси ли полудео“. Ханц
уздахну и седе поред Феме која је пудерисала нос. Један
мали плави дечак утрча у аутобус, а за њим и црвена
лисица која га је пратила у стопу. „Ево и мог омиљеног
лика“, добацих ја са возачког седишта. „Опомена
путницима да седе где год хоће јер мени није никад
добро ишло повезивање писаца и дела“. Врата почеше да
се затварају кад се изненада кроз њих појави једна жена
расположена као и увек и повика: „Де си, Душане!
Аутобус ти као читанка, а лектиру ниси прочитао“.
„Седите наставнице, ово није Ваш час него мој састав.
Овде сам ја главни!“ Наставница се само насмеја и седе у
први ред аутобуса. Аутобус коначно крену. Не могу вам
рећи где и како је ишао јер сам обећао писцима и
јунацима да ћу бити дискретан.
Душан Кангетхе,
VIII разред

Да ли да одрастем?
Пре неколико недеља примио сам укоричено (а,
рекао бих, и препоручено) писмо од песника Мике
Антића. Оно се састоји од пуно делова (махом у
стиховима), а може се прочитати на разне
начине: на пример, да сам још увек дете, разумео
бих само пола његових порука, а да сам пак
одрастао, разумео бих сигурно још мање! Срећом,
писмо је стигло у правом тренутку: у часу кад се
одлучујем да ли да одрастем и питам се како се
уопште расте и постаје велики.
То песниково писмо као да, час шапуће, час
узвикује, све оно о чему ја размишљам
последњих годину дана. Нешто од тога написао
сам у свом саставу „Водич кроз пубертет“, а
нешто сам сакрио од свих. Питам се, где ли је
моја Плава звезда, да ли је то ова у коју ноћу
гледам жмиркајући као Лаза Костић, или је нека
друга о којој још и не сањам.
Мика Антић ме је подсетио да имам крила, да су
она сачињена од моје памети и маште и да могу
да летим где год пожелим. Помогао ми је да у
себи осетим снагу да живим, да никада не
паднем и будем снажнији после олује. И рекао ми
је да у животу морам стално да идем напред, да

гледам и да жмурим право, да стално постајем
бољи и јачи од себе самог.
И у праву је песник: може у глави да буде коса (и
то не само чуперак плави неке Сање из 6/2, већ и
цео реп од пола метра једне уображене
осмакиње!). И може зрно злата у срцу да жуљи,
(мало у срцу, мало у патикама, па ти се стално
некуд јури!). Мика Антић тачно зна како је кад ти
нешто ново и чудно, данима и ноћима не да мира.
И како је кад, као сада, у ово шашаво пролеће,
осетиш да можеш да бујаш јаче од природе.
И тако ја, са овим писмом-упутсвом храбро и
одважно кроз живот идем. У џепу ми детињство
звецка, не као мрва, већ као најдрагоценије
злато, које никада ником нећу дати! И ја ћу,
сигуран сам, захваљујући том благу и својим
крилима, живети много живота, неких стварних,
и неких измишљених, и о њима писати приче,
романе, комедије и драме!
А ти што читаш ове редове, ако си ме разумео,
надам се да сам ти макар мало помогао да се
носиш са пубертетом, јер (у поверењу!) то није
увек баш сасвим лако и не траје кратко!. Ако ме
разумео ниси, е па онда сам, нешто боље смисли!
Душан Кангетхе, 8. разред

Мали шерет са златном
косицом и очима боје мора

Особа којој се дивим
Једна особа у мом животу ме очарава,
моја мама. Има 33 године, тамну косу и
очи боје лешника. Мама има нежан
поглед, кад ме погледа као да ме мази, а
њен загрљај је најтоплији на целом свету.
Кад сам тужна, њене речи ме утеше.
Она је путовала по читавом свету,
завршила најбоље школе, сада и мене
усмерава на тај пут. Увек је насмејана,
позитивна и зна да ме
орасположи.Заједно идемо у куповину,
шетамо, клизамо, идемо у биоскоп. Моја
мама прави најукусније колаче и торте и
разна јела. Увек је уз мене и подржава
ме. Желела бих да будем као она и још
боља, јер је она стварно дивна особа.
Теодора Минић, V разред

Јутро је, трудим се да ухватим још мало
од сна, али нешто скакуће око мене. "Опет
он !" помислим љутито... Онда ме он погледа
право у очи и потпуно ме разоружа. Жели
несто да ми каже. Ја га помазим по косици, а
он почне нашироко и надугачко да прича о
својим другарима, о вртићу... Па онда полети
на другу страну, мора да објасни и мами и
тати неке ствари, затим скочи неколико пута.
Јао, наш комшија ће се наљутити, а сада када
га буде видео добро ће му припретити. Али
наш Пера не придаје томе велики значај.
Коначно, мир. Петар гледа цртани. Да ли
да ја одмах нешто научим и напишем домаћи,
јер овај цртани неће још дуго трајати, а Пера
ће се вратити својим активностима. Имам
утисак да он то намерно жели да нас
нервира. И тако из дана у дан …
Пера, наш миљеник, и даље лупа
комшији, помало се игра, галами, засмејава
нас. Ипак, ми ћемо увек имати разумевања и
стрпљења за њега.

Нилола Лазаревић, V разред

Активности и терапије уз помоћ коња

ХИПОТЕРАПИЈА

Од давнина живот човека незамислив је без животиња у свом
најближем окружењу. Поред свих користи које човек има од
животиња, једна од најзначајнијих је утицај на човеково
здравље. Животиње оплемењују, смирују и лече.

П

осебно место у народним
предањима, легендама,
делима усмене и писане
књижевности и историјским
списима из најстаријих времена
припада коњима, грациозним и
племенитим животињама које
својом појавом плене и задивљују.
Јунацима народних дела коњ је
неизоставан у борбама, на
мегданима, за хвалу и понос. Коњи у
народним песмама и бајкама често
имају фантастичне особине,
пламени дах, фантастичну брзину,
крила итд. Иначе, поред тога што
служе као превозно средство, за трке

и рекреацију, они имају
благотворно дејство на човеково
здравље.
Забележено је у Грчкој и
документовано 600. године пре нове
ере у Орбсис документима да су се
коњи користили не само као
превозно средство, већ и као начин
за побољшање здравља и
добробити особа с потешкоћама у
развоју и за оздрављење болесних
људи. У Француској је 1875. године
објављена прва студија о јахању као
терапијској методи и закључено је
да је јахање корисно у лечењу неких

Због чега баш коњ?
Коњ је животиња коју
одликује специфичан вид
кретања (тродимензионално
кретање). Он се креће
напред, назад и у страну.
Захваљујући томе, на јахача
се преносе импулси (од 90 до
110) који стимулативно делују
на сва чула у организму.

Kористи хипотерапије у
домену моторике

 адекватна постура/
држање тела,

 успостављање баланса и
покретљивости,

 олакшавање вршења
природног покрета,

 побољшање респираторне и
моторне контроле говора.

врста неуролошких поремећаја, за
побољшање држања, равнотеже и
кретања, као и за побољшање
психолошког стања. Крајем 19. века
Енглеска признаје јахање за особе с
инвалидитетом као користан облик
терапије и током Првог светског рата
од стране државе омогућена је

терапија јахањем у болници за
рањене војнике у Оксфорду. У
Скандинавији је 1946. године уведена
терапија јахањем након две разорне
епидемије дечије парализе. До 1950.
године британски физиотерапеути су
истраживали могућности јахања као
терапије за све врсте хендикепа и
1957. године Енглези су први пут
представили програм терапијског
јахања за децу и одрасле са
поремећајима кретања. Лечење
хипотерапијом признато је и у
Норвешкој, Немачкој, Аустрији,
Словенији итд. Србија добија првог
хипотерапеута и десетак терапеута за
активности и терапије уз помоћ коња
2013. године.
Јелена Арсовић, дефектолог по
струци и члан Удружења за
активности и терапије уз помоћ коња
“Гуливер”, истиче значај

хипотерапије и оно што је заједничко
свим активностима у оквиру терапија
уз помоћ коња. У основи свих
метода истиче пријатан доживљај за
учеснике и позитиван утицај на
моторне и психосоцијалне функције.
Кроз терапијско јахање гради се нови
однос у животу јахача са другим
живим бићем – коњем. Јелена је

Користи хипотерапије у
психосоцијалном домену

 успостављање самоконтроле и
самопоштовања,

 јачање унутрашњег локуса
(контроле и мотивације),

 контрола афеката и
понашања,

 проширивање распона пажње,
концентрације,

 развијенија свест о простору,
 развијање способности

слушања, мотивисаности за учење
и вербалних способности.

ЛЕНА
некада запрежна
кобила, данас прави
терапијски коњ,
идеалне је грађе и
темперамента за
хипотерапију.
Висине, у гребену
155 цм, стара 12
година.

одговорила на неколико важних
питања која дефинишу и
приближавају хипотерапију и друге
видове терапија уз помоћ коња.

Тродимензионално кретање коња,
његова енергија и топлота директно
утичу на стимулацију функција малог
мозга, центра за равнотежу и

мобилисање карличних и вратних
мишића.
Успоставља се контрола глава-тело и
активирају се мишићи шаке који под
утицајем нервних импулса стимулишу
говорне зоне у мозгу и поспешују
У Удружењу за активности и терапије
свеукупни интелектуални и
уз помоћ коња “Гуливер” терапије су
емоционални развој.
посебно формиране и написане за
Удружење за активности и терапије уз сваког. Оно што је специфично за рад
помоћ коња “Гуливер” ради са децом “Гуливера” је индивидуални приступ,
са аутизмом и другим первазивним
било да се ради о физиотерапијском
развојним поремећајима. Добробит
третману који је вођен од стране
терапије помоћу коња у раду са децом струковног физиотерапеута или
са аутизомом су: физичке предности дефектолошком третману који је
јахања, сензорни бенефити, подстицај вођен од стране олигофренолога.
развоја когнитивних и језичких
Удружење је фокусирано на
вештина, социјални и емоционални
специфичне циљеве на основу
утицај коња/јахања на дете са
дијагностичких процена учесника.
аутизмом. Метод сам по себи не може
У будућности би требало радити на
разрешити све проблеме, али се
обезбеђивању терапије што већем
користи као део свеобухватног
броју деце са развојним сметњама и
третмана са децом са различитим
инвалидитетом повезујући се са
сметњама у развоју. У хипотерапији и
школама које деца похађају и уводећи
другим терапијама уз помоћ коња
овакве активности у планове рада
учествује терапијски тим у чијем су
школа и вртића у виду факултативно
саставу, поред детета, коњ, водич
организованих програма путем излета,
коња, струковни физиотерапеутекскурзија и наставе у природи.
хипотерапеут, дефектологолигофренолог и асистент.
Написала: Ивана Ковачевић

Матурска
екскурзија

2015. године

Хвaла ти

Јелена
Анжујска!
Другог дана екскурзије
посетили смо манастир
Градац, један од најлепших
манастира Србије

В

Аутор ове дивне фотографије је наша
колегиница Милица Дујаковић

Од 18.
до 21.
маја

ећ увелико
спремни за
матурску
екскурзију,
нестрпљиво су бројали сате
до тог дугоочекиваног дана. И
напокон! Радознали и узбуђени
ученици су кренули са
благословом братства храма Светог
Саве на Врачару. Матурска екскурзија
ученика осмог разреда реализована је у периоду од 18.
до 21. мaja. 2015. године. У пратњи ученика биле су
њихове одељењске старешине, родитељи,
вероучитељица и други наставници, као и студенти
Теологије с Богословског факултета. Првог дана
екскурзије посетили су манастир Жича. Током ове
екскурзије ученици су имали прилику да кроз дружење,
у опуштеној атмосфери развијају и испоље узајамну
солидарност и одговорност, дух заједништва и
оптимизма. Другог дана после јутарње литургије у
Манастиру Студеница, ученици су посетили Основну
школу „Стефан Немања“ у Студеници. Тамо су се
упознали с наставницима и другим ученицима, а
њихови нови другари су поделили с њима цртице из
свог школског живота као и описе свог села и како
проводе слободно време.Трећег дана ученици су
посетили Манастир Градац где су имали ликовну
радионицу. Силазили су и до лековитог извора и старе

воденице на Градачкој реци где се и
даље на традиционалан начин меље
жито и прави брашно, а такође и
посетили и Градачку бању у Рашкој.
Такође трећег дана, већ при повратку,
ученици су посетили Спомен парк „Крагујевачки октобар“ – спомен комплекс у Шумарицама подигнут у знак
сећања на недужне жртве крагујевачке
трагедије 1941. године. Наставница српског
језика Наташа Војиновић и наставник историје
Јован Гајић су на овом месту одржали угледни час где
су нас упознали с историјском страном овог догађаја
као и начином на који је то описано у српској
књижевности. Након тога посетили
су Богословију Светог Јована Златоустог у
Крагујевцу где су дочекани на ручку, као и цркву Светог
Саве.
Све време их је пратило лепо време и сјајно
расположење, а са екскурзије су се вратили пуни
утисака!
Велику захвалност дугујемо Српској православној
цркви која је целокупну екскурзију платила свој деци,
родитељима који су их пратили, као и наставницима
који су организовали екскурзију и студентима
богословског факултета. Велико хвала и монасима
нанастира Студеница који су имали разумевања за све
наше потребе.

Традиционална манифестација

„ЗЛАТНА ЈЕСЕН“
Сваког октобра на Клиници за рехабилитацију ,,Др
Мирослав Зотовић“ у Сокобањској улици одржава се
традиционална манифестација ,,Златна јесен“.

Н

а овој манифестацији
састају се и друже
дечица различитог
узраста која су се
нашла на болничком лечењу, а
велики број њих су ученици
ОШ ,,Др Драган Херцог“. Сви
присутни се друже уз пажљиво
одабран културно-образовни
програм. Централни догађај је
представа коју припремају ђаци у
оквиру драмске секције. Сваке
године припрема се нова представа.
Представе се нижу, а свака је боља
од претходне. И гледаоци и мали

глумци подједнако уживају. У
приреми представе учествују и
остали наставници и ученици.
Неки од њих задужени су за
сценографију, неки за музику –
свако има прецизно утврђену улогу
са циљем да се постигне максимум и
створи дело које ће забавити,
поучити, развеселити итд. Ове
године на репертоару је била
представа ,,Некад и сад“ у извођењу
чланова драмске секције коју води
наставник српског језика Наташа
Војиновић.
О вођењу драмске секције у

болничким условима говорила нам
је Наташа Војиновић, наставник
српског језика који жељом, полетом,
љубављу, великом енергијом,
изузетном креативношћу и великим
срцем са својим ђацима пред
публику ставља комаде трајне
вредности. Представе које се нижу

по правилу измамљују снажна
осећања, смех и сузе.
Наставница се труди да у рад
секције укључи сваког ђака
који жели и има вољу да
учествује у њеном раду.
Сваки ђак добије улогу, неко
већу, неко мању, али оно што
је овде важније је дружење са
вршњацима и радост због
учествовања у стварању дела. Такође, унутар сваке
школе, важна је сарадња међу сродним секцијама. Стога,
драмска секција сарађује са ликовном, музичком
секцијом, рецитаторском и литерарном
секцијом.

Коцкица
Већ петнаест година се у
„Коцкици“ (пространа и лепо уређена
посторија за окупљања и дружења на
Клиници за рехабилитацију ,,Др Мирослав
Зотовић“) смењују
различите представе и
глумци. Првенац је била
Стеријина „Покондирена
тиква“, а ученици који су
„пробили лед“ у драмским
водама школе већ су
одавно завршили факултете
и имају своје породице.
Након тога, низале су се
драматизације познатих поема, бајки и романа. Поред
„Вашара у Тополи“, „ Торте на
пет спратова“, „Немуштог
језика“ и многих других,
посебну пажњу јавности
изазвала је представа „Живот
је море“. Чеховљева прича
„Вањка“ и Михајловићева
„Лилика“ уз добро извођење
Душана Добросављевића и
Сандре Јанус, измамиле су сузе
у очима тадашњег жирија на
СВУРФ-у и представа је
награђена.
Овогодишње представљање
ученика на „Златној јесени“ је
по много чему јединствено.
Мултимедијални приступ самој
теми представе учинио је

ученичко извођење посебним
и оригиналним. „Некад и
сад“ је прича о породици и
школи испричана са
дистанцом од једног века.
Школа некада и породица
некада представљене су на
филму који је у црно-белој
техници снимио директор
школе Зоран Алексић. Пред публиком на платну
смењивале су се сцене из породичног и ђачког живота,
праћене традиционалном музиком. Данашње,
савремено доба ученици-глумци приказали су уживо на
сцени опонашајући време, навике и поступке
својих родитеља и вршњака. Сарадници на
сценарију су основци Душан Кангетхе и
Милица Војиновић који су својим
сугестијама на језик данашње омладине
удахнули живост и актуелност
представи.
„Некад и сад“ ће након премијере
наставити да живи кроз извођења која следе.
Поред такмичења на
СВУРФ-у, очекују их и
гостовања у многим
београдским школама.
Чланови драмске секције
ОШ „Др Драган
Херцог“ доказују да где
има воље има и начина!

Анђелија је на јако паметан начин однела свом деверу
најбоље, а у то време најскупље вино.
Тема романа „ Хајдук Станко“ је сналажљивост у природи.
Анђелија и Јелица су се удале и ту окончале свој
полуслободни живот.
-Шта је мобилизација? -То је коришћење мобилног
телефона.
Сваки човек на овом свету је мудар, а неки и није.
Коју си лекцију припремио да поправиш јединицу? Припремио сам „пети Њутнов закон“. - О, па то није за
двојку, то је за Нобелову награду.
Шта је антонима за рај? - Хаг!
- Ово ће бити задаци на сутрашњем тесту... Придеви,
именице, заменице и бројеви. Да ли неком нешто није
јасно? -Наставнице, није ми јасно јотовање.
- Писац пише бајке, а књижевни лик продаје књиге.
-Писац пише књигу, мало је можда увеличава, књижевни
лик ради ту књигу, разлика је у томе што писац пише то што
је књижевни лик урадио, а књижевни лик је обавља.
Шта је слобода? Слобода је кад питам маму смем ли узети
чоколаду, а она каже: „Узми слободно!“
Сва тела се на топлоти зноје, а на хладноћи разбољевају.
Будућност је кад идемо у веће векове.
Свако о нечему размишља, тако и ја размишљам о нечему.
Пубертет сам добио у петом разреду основне школе.
Кажу да школа није затвор, а ми ни криви ни дужни добили
осам година.
Моја висина је ту око средњег раста.
У школама иду многи ђаци, али нису сви одлични, има и
горих.
Она је културно васпитана особа.
У животу има много распарених људи и непарних
комбинација.
Почео је да плаче без престанка.

Бисери опште
праксе илити
—

шта све нећеш чути на часу...

Шта је породица? -То је нешто најважније у животу. Она је
увек ту кад затреба. Она је прави пријатељ и не треба је
остављати у животу.
По зидовима су окачени панои и српски научници.
На поду је стављен линолеум, а ту је и слика Светог Саве.

Иако је множење тешко, зечевима иде добро.

Колико добро
познајеш птице?
На фотографијама су приказане птице које
се могу пронаћи на територији Србије.
Неке добро позанајете, а неке не.
Покушајте да препознате што више њих.

1. На фотографијама се налазе познате

01

02

03

04

птице са нашег поднебља. Називају се
препелица, јаребица, шљука и фазан.
Поред одговарајућег броја упиши назив
птице.
01 _____________________________
02 _____________________________
03 _____________________________
04 _____________________________

2. Наведена су имена птица које живе
на територији Србије. Твој задатак је да
их препознаш.
На слици упиши одговарајући број у
кружић.
05

ћубаста патка

06

мужјак чегртуше

07 дивља

гуска

08 шиљкан

3. Ево списка: препелица, сива

09

10

11

12

13

14

15

16

чапља, ждрал, јаребица, велика бела
чапља, бела рода, шљука, жута
чапља, фазан. Твој задатак је да
препознаш њих четири (а наведене су у
списку) и да упишеш њихове називе.
09 _____________________________
10 _____________________________

11 _____________________________
12 _____________________________

4. Задатак је да препознаш птицу која
се налази на слици и на одговарајуће
место упишеш њен назив. (Савет:
користи Гуглов претраживач слика, и
вебсајтове који су специјализовани за
птице)
13 _____________________________
14 _____________________________
15 _____________________________
16 _____________________________

17 _____________________________

17

18

18 _____________________________
19 _____________________________
20 _____________________________

19
20

1. 01-шљука, 02-препелица, 03-фазан, 04-јаребица; 2.
горе лево: 07, горе десно: мужјак чегртуше; доле
лево—ћубаста патка; доле десно: шиљкан. 3. 09-велика
бела чапља, 10-ждрал, 11-сива чапља, 12-жута чапља. 4.
13-дропља, 14– патка њорка, 15-кукавица, 16-мужјак
тетреба, 17-риђоглава патка, 18-вивак, 19-лиска, 20женка тетреба.

мала Уметничка

