
Специјално издање часописа поводом 80 година од оснивања
Основне школе „Војвода Мишић“

Београд, децембар 2016.



НАШИ КОРАЦИ
УВОДНА РЕЧ

 Драги  читаоци,

 Надамо се да ћете уживати у специјалном издању 
часописа који објављујемо у част јубиларне годишњице наше  
школе. Наиме, ОШ  „Војвода Мишић“ ове године прославља 
80 година постојања. Дан школе се свечано обележава 15. 
децембра 2016. у Дечјем културном центру. Ученици ће са 
својим наставницима извести програм у част јубилеја.
 Желимо да вас упознамо са ђачким животом. Ученици и 
наставници су се потрудили да прикажу како протичу школски 
дани, које су то активности и интересовања ученика. Имаћете 
прилику да видите како смо дочекали прваке, али и испратили 
осмаке, занимљива дешавања са часова и ван њих, да прочитате 
шта су наши ученици обишли, где су путовали, како се 
забављају у слободно време и још много тога. Ово је прилика и 
да прочитате и погледате њихове радове, занимљиве анкете и да 
се упознате са њиховим успехом у школи и ван ње.
 Зато вас позивамо да узмете часопис у руке и да се 
уверите у лепоте ђачког живота у нашој школи.

Импресум
Ђаци и наставници ОШ „Војвода Мишић“
Насловна страна - ликовни рад Жарка Раденковића, школска 
2015/2016. година
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Свечани пријем првака 
одржан је 1. септембра 
2016. године у 18  
часова. Ученици млађих 
разреда припремили су 
приредбу за најмлађе, 
а подељени су им и 
поклони.

НАШИ КОРАЦИ
ПРИЈЕМ ПРВАКА
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НАШИ КОРАЦИ
ПРИЈЕМ ПРВАКА

Славица Надић, професор 
разредне наставе
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НАШИ КОРАЦИ
МАТУРСКИ АЛБУМ
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Маскенбал

 Традиција се наставља! 
У нашој библиотеци је одржан 
маскенбал на тему „Јесен“, 5. 
септембра 2016. године. 
Уживали смо гледајући 
маштовите костиме малишана. 
Уживајте и ви!

НАШИ КОРАЦИ
МАСКЕНБАЛ 

Славица Надић, професор 
разредне наставе
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Дечја недеља

„Нећу да бригам, хоћу да се играм“

 У оквиру Дечје недеље на тему „Нећу да бригам, хоћу да 
се играм“ ученици четвртог разреда су правили коверте у које 
су убацивали своје жеље за будућност, као и лепе речи којима 
прослављају другарсто, љубав, пажњу, марљивост, истрајност, 
храброст.

НАШИ КОРАЦИ
 ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Славица Надић, професор 
разредне наставе
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Ђак генерације у Америчкој 
амбасади

 Сада, када сам у средњој 
школи, видим и осећам како ми 
је било дивно у основној.
Док сам стицала прва знања 
код учитељице, научила сам да 
учим  и да се радујем успеху. 
Стекла сам радне 
навике и дивне 
другаре. Постала 
сам кума најбољој 
другарици, 
склопила сам 
пријатељства за цео 
живот.
 Сви 
наставници су 
према мени били 
добри. Пружали 
су нам  шансе 
да надоградимо 
знање на  допунској 
и додатној настави. Лепо су 
нас спремили за малу матуру, 
тако да сам успела да остварим 
велики број бодова и упишем 
школу коју желим. Понашали 
су се као наши други родитељи. 
Бринули су се о свима, па смо 
сви у школи имали осећај 
да припадамо једној великој 
породици.

 Директорка и мој 
тадашњи разредни Марко су 
ме у седмом разреду послали 
на курс енглеског језика у 
Америчку амбасаду. То је 
била стипендија за добре 
и талентоване ученике из 
породица са нижим економским 
статусом. Велико и лепо 

искуство које је 
трајало две године. 
Лепо смо се 
дружили и стекли 
смо пријатеље из 
разних београдских 
школа.
 После прве 
године били смо на 
планини Рудник, а 
по завршетку друге 
године, нас пет 
најбољих боравило 
је у међународном 

кампу у Ловрану у Хрватској.
 Тада сам добила 
свој први пасош у животу. 
Финансирала га је Америчка 
амбасада.
 То је за мене било 
најлепше искуство јер сам 
стекла пријатеље из целог света 
са којима сам и даље у контакту.

НАШИ КОРАЦИ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
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 На крају курса смо имали пријем у Америчкој амбасади, 
одевени у тоге као амерички ђаци. Сликали смо се са амбасадором, 
и појединачно и групно. Била сам пресрећна јер сам представљала 
своју школу, али и тужна што се растајемо.
Драго ми је да су и наши родитељи били позвани. Амбасадор је и 
њима захвалио.
 Поносна сам на своју школу „Војвода Мишић“, где сам 
проглашена за ђака генерације,  јер ми је школа, поред редовне 
наставе, омогућила да учествујем на многим такмичењима из 
разних предмета. 
 Желим свим садашњим и будућим ученицима да имају 
оваква дивна искуства и пријатељства која ће их водити кроз цео 
живот.

НАШИ КОРАЦИ
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Милица Младеновић



НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ

Хаваји

  Пут на Хаваје смо 
испланирали још крајем 
прошле године. Када су мојој 
сестри и мени родитељи 
саопштили где ћемо провести 
одмор, биле смо пресрећне и 
већ тада веома узбуђене. 
 Нажалост, Хаваји су 
веома далеко, тек једна, једва 
видљива мрља на мапи света. 
Од Београда су удаљени 12 
810 км, дванаест временских 
зона или како 
моја мама каже 
„половину 
глобуса“. Да 
бисмо стигли 
до те мрље на 
географској 
карти, усред 
Тихог океана, 
морали смо да променимо 
чак три авиона и на путу 
проведемо двадесет и шест 
сати. Интересантно, тако дуго 
путовање ми је, једноставно, 
пролетело. Последњи од три 
лета био је са хавајском авио-
компанијом. Већ на самом 
уласку у авион посада, одевена 
у кошуље цветног дезена, 
веселих боја, поздравила нас је   

чувеним „алоха“ поздравом. 
 Дугоочекивани 
долазак на Хаваје, само 
слетање на писту која дубоко 
залази у океан, изнајмљивање 
аутомобила, смештај у хотел, 
прошло ми је као у магли. 
Палме, цвеће, тиркизна боја 
океана и бљештавобели песак 
заувек ће ми остати урезани у 
сећање и враћати ме на први 
одлазак на чувену Ваикики 
плажу. Ваикики је иначе 
део града Хонолулуа, који је 

невероватан 
спој рада 
природе, са 
једне стране, 
и човека, са 
друге. Већина 
туриста управо 
овде одседа.
Са терасе 

нашег апартмана пружао 
се поглед на бесконачно 
плаветнило мора са једне 
стране и на мноштво сурфера 
који су се назирали у даљини. 
Са друге стране налазе се 
високе, модерне, стамбене 
зграде и хотели, а у позадини 
бескрајно зеленило високих 
планина и давно угашени 
вулкан Коко хед. Поглед 
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као са разгледнице, прави 
Ваикики. Ово је био тек први 
дан, а ја сам већ била пуна 
утисака. 
 Тешко је верно описати 
природне лепоте Хаваја. Овај 
архипелаг чини осам главних 
острва и мноштво мањих, 
ненасељених. Ми смо били на 
острву које се зове Оаху. На 
хавајском језику Оаху значи 
„место окупљања“. Иако је 
најурбаније од свих хавајских 
острва, његове 
природне 
лепоте су 
сачуване и 
очуване. Првих 
неколико 
дана смо се 
чували  јаког 
сунца, па смо 
време проводили у вожњама 
по острву и краткотрајним 
боравцима на многобројним 
плажама.
 Разноликост пејзажа 
је невероватна. На једној 
страни острва, на којој киша 
готово никада не пада, предео 
је прави пустињски. Са друге 
стране налазе се прашуме, 
тамо киша пада свакога дана и 
то више пута. Дрвеће и остала

вегетација су толико бујни и 
зелени да се дневно светло 
једва пробија. На висоравни, у 
централном делу острва, где је 
земља као крв црвена, налазе 
се плантаже кафе, шећерне 
трске и ананаса. Мислила сам 
да ананас расте на дрвећу, а 
заправо расте из земље, као 
купус. На једном делу острва 
пут је готово непроходан и 
јасно стоји упозорење да се 
њиме крећете на сопствену 

одговорност. 
Тај пут крије 
нестварне 
лепоте. Високи 
и стрми 
водопади, у 
низу, падају 
ка океану. У 

близини се 
налази Куалоа ранч, предео 
који је познат свима који су 
гледали филмове „Парк из 
доба јуре“.
 Волим обиласке, 
ипак, више волим да будем 
на плажи. На Хавајима их 
има много и све су лепе и 
нетакнуте. Нема лежаљки за 
изнајмљивање, нема кафића, 
нема буке.  Највише ми се 
свидела увала Каилуа. На овој

НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ
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плажи песак је тако бео, ситан 
и мек да ме је подсетио на 
шећер у праху. У позадини, 
природну хладовину праве 
високе, кокосове палме. Море 
је прозирно и тиркизно и, за 
Хаваје, мирно, као створено за 
уживање. Недалеко од обале 
налази се остврце до кога се 
може доћи кајаком. 
На самој средини 
плаже у океан се 
улива мања река, 
у коју се, такође, 
може упловити 
кајаком. Чести 
посетиоци ове 
плаже су и велике 
корњаче које у 
песку полажу јаја.  
Ми смо имали 
прилику да видимо 
и посебну врсту хавајске фоке, 
која се сатима безбрижно 
сунчала на топлом песку.   
 Они који ме познају, 
знају да сам велики љубитељ 
животиња. Одавно ме посебно 
фасцинирају ајкуле. На 
Хавајима једна од главних 
туристичких атракција је и 
роњење са ајкулама. То никако 
нисам хтела да пропустим. 
Једва сам чекала дан када ћу

ускочити у кавез и видети 
своје омиљене животиње 
изблиза. Бродом смо 
испловили пет километара 
ка пучини, од посаде добили 
безбедносна упутства и забава 
је могла да почне. Прва сам 
се спустила у кавез и нисам 
се бојала мада ми је срце 

убрзано радило, 
ваљда од превеликог 
узбуђења. Још док 
сам намештала 
маску, на површини 
сам  угледала више 
великих пераја. 
Тада сам већ 
помислила да ће ми 
срце искочити из 
тела. Заронила сам. 
Тешко ми је и да 
дочарам шта сам у 

том тренутку осећала и о чему 
сам размишљала. Бескрајно 
плаветнило отвореног мора и 
савршена, елегантна бића била 
су све што сам видела. Било 
је у води и баракуда и ража, 
али једва да сам их приметила. 
Врста ајкула које смо видели 
назива се галапагос и спада у 
велике ајкуле. У просеку су 
дугачке пет-шест метара. Нису 
превише агресивне, али

НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ
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могу бити опасне по човека. Сасвим сигурно делују опасно и јако 
радознало. Прилазиле су близу кавеза и посматрале нас, исто као и 
ми њих. Једна је била приметно већа и дебља од осталих. Касније 
су нам објаснили да је то трудна женка.
 Помало ме је ово искуство подсетило на нешто налик 
обрнутом зоолошком врту. Нисам ни сањала да ћу бити очи у очи 
са својом омиљеном животињом. Био је ово посебан, најбољи дан!
      Две недеље одмора су пролетеле и дошло је време да кренемо 
кући. Сећања и успомене ће заувек бити са мном, Хаваји део мене, 
а фотографије ту да ме, барем на кратко, врате на ово далеко, рајско 
место. 
       Алоха, Хаваји, и махало (хвала)!

НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ

Ема Величковски, 6/1
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НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ
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Пут око света са мојом 
породицом

„До Русије и назад“

Варшава
 Није много прошло од 
почетка распуста, а кренули 
смо у Варшаву. Варшава је 
главни град 
Пољске, који 
очарава својим 
центром града. 
У Варшави, 
граду кроз 
који пролази 
река Висла, 
пролазили смо 
поред разних 
грађeвина, паркова и красним 
улицама. Тамо смо видели 
фантастичну Краљеву палату, 
а испред Краљеве палате 
предивно двориште. Ишли 
смо и у шетњу поред Висле, 
која је у то време имала 
најлепши одсјај због сунца. 
Обишли смо парк у коме је био 
споменик познатом пољском 
композитору Шопену. После 
смо морали да се одморимо и 
ишли смо у ресторан који су 
људи препоручивали због тога 
што кажу да ту праве најбоље 
пољске специјалитете. Један 

од њих је било фантастично 
јело пиероги. Док смо ишли 
ка ресторану, играо се меч 
европског првенства између 
Пољске и Швајцарске. Било 
је тешко оријентисати се због 
гужве на централном тргу, али 
смо се снашли. 

Јело пиероги је 
као и кинеско 
јело „ђа-о-дз“ 
напуњенo месом 
(ако треба да 
су слане), а 
јагодама или 
вишњама (ако 
треба да је 
слатко). То је 

највећи специјалитет. Било је 
и пољских (белих) кобасица, 
свињских кременадли и 
свињских ребара.

Талин
 Када се завршила 
авантура у Варшави, кренули 
смо у Талин, главни град 
Естоније. То је мала земља 
и по површини и по броју 
становника. Талин је познат 
и по именима Рибарски град 
и Град викинга. У Талину 
имају уске улице, али и велики 
централни трг, са Градском



кућом из које вире аждајине 
главе, отворених уста. 
Посетили смо невероватну 
руску Цркву Александра 
Невског на брду, која (као и 
све руске цркве) има куполу 
у облику главице белог лука. 
У центру на једној цркви смо 
видели дрвени сат.
 У Естонији праве 
познати марципан. После смо 
ишли у први паб у Естонији 
„Hell Hunt“ 
(на српском 
„Паклени 
лов“). 
Тамо није 
било неких 
специјалитета. 
После смо 
ишли у музеј 
страшног, мрачног средњег 
века, када је црква убијала 
свакога ко се усудио да 
посумња и да „мисли својом 
главом“. Уплашени народ су 
варали и алхемичари тражећи 
како да постану богати или 
бесмртни (у музеју су их 
представили као ђаволе).

Санкт Петербург
 Када смо долазили из 
Талина у Санкт Петербург, 

НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ

 чекали смо три сата на 
граници. Због тога смо дошли 
веома касно, морали смо да 
једемо, па смо нашли ресторан 
Џејмија Оливера, познатог 
кувара. Иако смо дошли касно, 
то се није видело на небу 
изнад нас; крајем јуна сваке 
године Санкт Петербург је 
познат по „белим ноћима“. 
Због географског положаја 
града, сунце касно залази 

у јуну, тако 
да је у пола 
дванаест 
ноћу и даље 
дан. Ишли 
смо у дворац 
Ермитаж, 
који је пре 
био дворац, а 

сада је музеј. У Ермитажу је 
било неколико златних соба. 
Петерхоф је исто био дворац, 
који излази на фински залив 
и има пуно фонтана. Петар 
Велики је био оснивач свих 
великих грађевина у Санкт 
Петербургу. Постоје различите 
врсте фонтана: златне 
фонтане, фонтане среће и 
фонтане изненађења. У Санкт 
Петербургу имају велику 
улицу - Невски проспект који
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је као наша  Кнез-Михаилова. 
На обали реке Неве налази 
се споменик Петру Великом. 
Били смо и у Цркви-музеју 
Свети Исак са осматрачницом 
на врху. Препоручивали су и 
вожњу бродом кроз канале 
Мојка и Фонтанка, на коју 
смо ишли. Видели смо и 
много статуа руског писца 
Александра Пушкина. Чекали 
смо чак до 
два ујутру 
подизање 
мостова на 
Неви. Наш 
апартман је 
био близу 
предивног 
Марсовог 
поља и цркве 
Просуте крви. На путу до 
Москве смо свратили у Царско 
село, још један дворац руских 
царева са кристалним и 
ћилибарским салама.

Москва
 Првог дана у Москви 
смо ишли у познати циркус 
„Баљшој цирк“. Тамо смо 
видели: акробате, кловнове, 
фоке,укротитеље лавова и 
тигрова, дресере паса и још

НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ

много тога. Онда смо ишли 
великом Арбат улицом, у којој 
смо направили паузу у Хард 
рок кафеу. После ручка шетња 
и одлазак у цркву Христа спаса 
са куполом на врху. Одлазак 
у Кремљ (на руском реч 
кремљ значи тврђава) је мене 
одушевио. Тамо смо видели 
Фабержеова јаја, направљена 
од злата, кристала и са доста 

украса. 
Укупно има 56 
Фабержеових 
јаја, а у 
Кремљу је 
било изложено 
десет. У 
Кремљу сам 
такође видео и 

кочије царице 
Катарине Велике и њену одећу 
и обућу. На тргу са црквама 
се налази десетак цркава, са 
Црквом Ивана Грозног. Иван 
Грозни је био толико грозан 
да је говорио, као и Стаљин, 
„Боље убити превише, него 
премало“.
Црвени трг, на руском Краснаја 
плошчад - ту је била Црква 
Василија блаженог и Гум, 
велика робна кућа. Московски 
метро је укопан
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дубоко у земљу јер иде испод 
реке Москве. Сувенири које 
људи највише 
купују у 
Русији јесу 
матријошке, 
на српском 
бабушке 
слатки 
специјалитети 
блини (палачинке) и 
пломбир (сладолед).

Минск
 У Минску и даље 
живе у комунизму и 
временима када су они 
спасавали европске 
државе од фашизма. 
Ми смо дошли у Минск 
неколико дана након 
државног празника којим 
обележавају ослобођење од 
фашизма. Цео град је био пун 
застава Белорусије! Били смо у 
одличном Белоруском циркусу. 
Јели смо белоруски гулаш и 
белгијске вафле.

Краков
 Краков је леп град са 
пуно студената и младих људи 
који бораве у центру. Краков је 
пре Варшаве био главни град 

 Пољске. На централном тргу 
се налази огромна црква, а око 

ње фијакери 
које вуку коњи.

 Овај 
пут јесте 
био напоран, 
исцрпљујући 

и веома дугачак, али је 
све то било награђено 
лепотом и путем до 
највеће државе на 
Земљи - Русије, затим 
до Пољске, Белорусије 
и до Естоније. То 
је било прелепо и 
незаборавно!

НАШИ КОРАЦИ
ПУТОПИСИ
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Ми на Сајму књига

 И ове године посетили смо Сајам књига. Ученици I, II, III, 
IV, V, VII i VIII са својим наставницима су у четвртак, 27. октобра, 
имали прилику да сретну многе писце и уживају у чаробном свету 
књига. 
 Захваљујући разумевању и подршци коју је школи пружила 
Oпштина Савски венац обезбедивши бесплатан превоз, овај догађај 
је био још веселији. 
 Осмеси на лицима и књиге у рукама деце најбоље сведоче 
о успешно реализованој посети и потвруђују слоган овогодишњег 
Сајма „Књиге у руке“.
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НАШИ КОРАЦИ
САЈАМ КЊИГА
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НАШИ КОРАЦИ
САЈАМ КЊИГА

Тамара Станковић, професор разредне наставе



19

Базар

 Пролећни базар одржава се у нашој школи традиционално 
14. маја. Ђаци излажу разне предмете, радове, рукотворине, храну. 
Базар привуче сваке године велики број посетилаца - родитеља, 
бивших ђака... Ученике 1/1 смо фотографисали са њиховом 
учитељицом Јованком Бурмазевић.
 

НАШИ КОРАЦИ
БАЗАР
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Трећаци на изложби

 Ученици разреда 3/2 су посетили Музеј примењене 
уметности 6. октобра 2016. године.
 Гледали су изложбу поводом 51. Дечјег октобарског салона 
- УМЕТНОСТ У САЗВЕЖЂУ.
 Госпођица Леа Зеи је организовала радионицу на тему 
„Сазвежђе“.
 Деца су се фантастично провела! 

Мирјана Матковић,
професор разредне наставе

НАШИ КОРАЦИ
ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ...
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Кошутњак

 Завршетак школске године родитељи 
и деца су прославили са учитељицом на 
излету на Кошутњаку.

НАШИ КОРАЦИ
ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ...

Јованка Бурмазевић. професор разредне наставе
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На излету

 Ученици млађих разреда су били, 1. октобра 2016. године, 
на излету у Орашцу, надомак Аранђеловца. Посетили су место 
где је подигнут Први српски устанак. У знак сећања на тај велики 
догађај подигнута је црква Вазнесења Господњег, спомен-школа и 
спомен-чесма у Маричевића-јарузи, музеј и скулптура Карађорђа. 
Даље су наставили пут ка Аранђеловцу, а обишли су и пећину 
Рисовача.

НАШИ КОРАЦИ
ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ...

Милена Ђорђевић, професор разредне наставе
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НАШИ КОРАЦИ
ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ...
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НАШИ КОРАЦИ
ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ...



НАШИ КОРАЦИ
ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРКОМ

Интервју са директорком 
Драганом Спасојевић поводом 

осамдесет година постојања 
школе

 Како је основана Oсновна 
школа „Војвода Мишић”?
 - Школа „Војвода Мишић” 
одлуком Министарства просвете 
од 26. новембра 1936. године, 
издвојена је из састава Државне 
народне школе “Његош” у 
Београду и формирана засебна 
Државна народна школа “Војвода 
Мишић”.
 Каква је била организација 
учионица? Јесу ли ученици 
редовно похађали наставу? Какви 
су били услови за образовање и 
колика је била бројност ученика?
 - Одељења су била 
сиромашна, а деца су редовно 
похађала школу. Одсуствовања и 
боловања наставника није било. 
Ђачких излета није било, сем у 
виду шетњи по околини, од којих 
су неке биле у функцији наставе. 
На основу документације може 
се закључити да су у школи 
радили, углавном, учитељи - 
брачни парови. Уместо директора 
школом је руководио управитељ.
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Школа је пре била 
бројнија, имала је више 
ђака. Није постојало 
довољно учионица. 
Ђачки родитељи су били 
сиромашни. Није било 
довољно наставних 
средстава. У почетку 
школа је имала само 
четири разреда, са по 
два или три одељења. 
Школске 1955/1956. 
године Основна школа 
„Војвода Мишић” 
прераста у осмогодишњу 
школу.



НАШИ КОРАЦИ
ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРКОМ

 Да ли су школски предмети носили исто име и када су 
ученици имали распуст?
 - Имена предмета била су другачија. Ученици нису 
ишли од једне до друге учионице, већ је свако одељење имало 
своју учионицу и онда би наставници долазили. По наставном 
плану школске 1935/1936. године изучавали су се следећи 
предмети: наука о вери с моралним васпитањем, народни језик 
(српскохрватски, словеначки), земљопис, историја, познавање 
природе и поуке о здрављу, рачун, о основама геометрије, цртање, 
лепо писање, практична привредна знања и умења (домаћинство с 
ручним радом), певање, телесно вежбање по соколском систему.
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Када је и ко дао име 
Основној школи „Војвода 
Мишић”?
 - Петнаест година 
после смрти великог српског 
патриоте војводе Мишића 
нашла се нека мудра и 
одважна српска глава да 
једној школи у Београду да 
име стамено и значајно као 
што је и сам Мишић био.



НАШИ КОРАЦИ
ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРКОМ

 Да ли се школа увек 
налазила на истом месту?
 - Школа није увек 
била овде где се сада налази. 
Једно време се налазила 
у Прокупачкој улици 41, 
затим у Хумској 22, у Улици 
царице Маре, а 1962. године 
сазидана је школска зграда у 
Улици омладинских бригада 
(данашња Др Милутина 
Ивковића 4).

 Да ли је било мање 
насиља?
 - Мислим да је исто 
као пре, само што данас 
другачије реагујемо, учимо и 
сазнајемо како да поступамо 
у вези са насиљем. Да ли 
се суштински нешто мења, 
показаће време.
 Да ли је постојала 
униформа и да ли су правила 
била строжа?
 - Постојала је школска 
униформа, постојала су 
јасно дефинисана, строжа 
правила понашања, правила 
којих су се ученици више 
придржавали. Неки су данас 
уочили да нешто што је било

 

некада, некадашња правила 
понашања, прихвате и данас.
 Какви су били 
наставници? Јесу ли смели 
да кажњавају децу и на који 
начин и да ли би то данас 
смели?
 - Времена су се 
променила. Верујем да су 
намере, са променама које 
су се догодиле у просвети, 
биле добре, али резултати 
су лоши. Права ученика су 
злоупотребљена. Некада је 
наше друштво почивало на 
тројству три ауторитета - 
попа, учитеља и лекара. То је 
прошлост. Сада би требало да 
размишљамо као тим у којем 
су дете, родитељ и учитељ/
наставник. 
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НАШИ КОРАЦИ
ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРКОМ

      Мислим да нам је главни циљ да код детета створимо 
сигурност, самопоштовање и самопоуздање јер само такво дете 
може да уради нешто у животу.

 Новинарке Хелена Незнановић и Андреа Батарело 
са директорком Драганом Спасојевић

 Фото: Александра Васић 
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НАШИ КОРАЦИ
ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ

  
 У тим ратовима је стекао прва ратна искуства. Поред 
четворогодишње артиљеријске школе, завршио је аустроугарску 
школу гађања у Бруку на Лајти и двогодишњу припрему за 
генералштабну струку. Такође је учествовао и у краткотрајном 
Српско-бугарском рату 1885. године. 
 Пуних шест година, поред редовних дужности, предавао 
је стратегију на Војној академији. Након Мајског преврата 
био је приморан да се пензионише у чину генералштабног 
пуковника, пошто се сматрало да је превише близак са 
династијом Обреновића, али је реактивиран 1909. године на 
захтев генерала Радомира Путника, који га је учинио својим 
помоћником. Мишић је помогао генералу Путнику да састави 
ратни план у евентуалном рату са Аустроугарском. 
 И у Балканским ратовима Мишић је, такође, био 
помоћник начелника штаба команде, генерала Путника. 
Непосредо је сарађивао на планирању и руковођењу 
операцијама против турске Вардарске армије, због чега је 
после Кумановске битке унапређен у чин генерала. Посебно 
се истакао правилном проценом ситуације првог дана Битке 
на Брегалници, када је Врховна команда у Скопљу разматрала 
питање на којој линији ће примати одсудну битку. Усвајање 
његовог предлога имало је пресудни утицај на даљи ток и 
коначни исход одлучујуће битке Другог балканског рата. По 
завршетку овог рата, Мишић је опет пензионисан.

  Војвода Живојин Мишић je рођен 19. 
јула 1855. године у Струганику код Мионице. 
Био је српски и југословенски војвода. 
 На самом почетку своје 
четрдесетогодишње службе је био учесник 
српско-турских ратова (1876-1878) као 
наредник, а касније потпоручник.
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НАШИ КОРАЦИ
ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ

                 Матеј Пришинг, 7/1    
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 Међутим, пред само избијање Првог светског 
рата, опет је био реактивиран и постављен за помоћника 
начелника штаба Врховне команде. Током Колубарске 
битке Мишићу је предата команда над Првом армијом. Због 
заслуга у овом рату Мишић је 4. децембра 1914. године 
унапређен у чин војводе. 
 Kao најзнаменитији војсковођа Првог светског рата 
и српске ратне историје, у народу је проглашен легендом.
 Војвода Живојин Мишић је умро 20. јануара 1921. 
године у Београду.
 Многи су говорили о Живојину Мишићу као о 
врсном војсковођи, али најбоље га је описао војвода 
Путник који је рекао: „Пословима рукује опрезно, а изводи 
их дрско. Има потребну одлучност у стварима где не сме 
бити колебања“. Због ове особине је и заузео завидно место 
у српској, али и у светској ратној историји. А оно чему 
би данас требало да се дивимо и чиме би требало да се 
руководимо јесте Мишићева реченица:„Ко сме, тај може, ко 
не зна за страх, тај иде напред!“



НАШИ КОРАЦИ
СА ЧАСОВА...

                      
    Наша школа подстиче креативност на часу. 
Ученици изграђују самостални однос према 
раду кроз израду разних пројеката користећи 
индивудауални и групни облик рада. 
Ово су неки од ученичких радова са часова 
енглеског језика у трећем и четвртом разреду, 
на тему празника, школе и живота.

                                     Милица Јанковић, 
                       професор енглеског језика
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НАШИ КОРАЦИ
СА ЧАСОВА...

                                                                 Љубимирка Галин Алексић,
                                                                            професор историје

Дан ослобођења Београда 

 Дан ослобођења Београда  од 
фашистичких завојевача у нашој 
школи је обележен 21. oктобра у 
школској библиотеци.  
 Пригодној поздравној речи 
господина Бабића и краћем излагању 
чика-Мирка, учесника НОБ –а, и 
пројекцији истоименог филма, осим 
директорке школе Драгане Спасојевић, 
професорке историје Љубимирке 
Галин Алексић и професора техничког 
образовања и информатике Радоша 
Пешовића, присуствовали су и 
ученици седмог и осмог разреда.
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На часу историје, 4. 
октобра 2016. године,  
одржана је презентација 
радова на тему 
„Хуманизам и ренесанса“. 
Учествовали су ученици 
7/2: Милица Милановић, 
Ђорђе Матијашевић, 
Тодор Божовић и Север 
Трифуновић.

Хуманизам и ренесанса



НАШИ КОРАЦИ
СА ЧАСОВА...

  
 ПУТ ДО ПЛУСА ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ

 Наша два седмака  
Ђорђе Матијашевић (7/2) и 
Аљоша Ковачевић (7/1) су 
успешно обавили свој задатак и 
освојили плусиће. 
 Тема је била Питагорина 
теорема, а њихов задатак - њен 
доказ. Ђорђе је доказ пронашао 
у уџбенику, а Аљоша на 
интернету. (И на интернету има 
проверено добрих ствари :))
 Наравоученије: уз мало 
труда и добре воље, лако се 
долази до плуса.

        Ивана Јовановић,
професор математике
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НАШИ КОРАЦИ
СА ЧАСОВА...

                        
                         ЕКИПА  ЗА  СВАКУ  ПОХВАЛУ
 Увек ведри, насмејани и, пре свега, вредни, били су редовни 
протекле две школске године на часовима секције и додатне 
наставе из немачког језика. 
 Понекад смо, на обострано задовољство, остајали и два 
школска часа. Диван је осећај када испред себе имате ученике 
који, након шест редовних часова, дођу са жељом да још раде и 
проширују своје знање. Наравно, резултати на такмичењу нису 
изостали. Постигнут је успех на свим нивоима. Са лакоћом смо 
прошли општински, дошли на градски, а затим и на републички. 
Сјајно, заиста! И, што је још важније, сви они су понели у 
гимназију завидан ниво знања.
 Не бих била мирна да не поменем њихова имена. На 
фотографији су Ема Пришинг, Милица Дука, Петар Митровић 
и, најуспешнији на такмичењу - Арсен Кезуновић. Недостаје 
Кристина Брковић, пети члан екипе. Овим путем желим да их 
поздравим и пожелим успех у даљем школовању.

Весна Кукрић,
професор немачког  језика
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НАШИ КОРАЦИ
СА ЧАСОВА...

      Замислим, скицирам, моделујем...

- Наставничеее, зашто сте нам задали овако 
тешку фигуру? 
- Па, како ћу ја њу да измоделујем? Могли сте 
да нам задате нешто лакше, нпр. коцку :)...  
Ја ово ни у глави не могу да представим, а 
камоли да је прикажем у простору...
- Јао, наставниче! Колико је ово лако. Ја ово 
никада не бих могао да нацртам слободном 
руком. Имам три равни, на њих уцртавам 
скице које извлачим  у простор... дивно је!

                                                   Радош Пешовић, 
              професор техничког и информатичког 
                                                       образовања
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НАШИ КОРАЦИ
СА ЧАСОВА...

                Јасмина Шуша,
професор српског језика

 
Детаљи са контролног из српског...
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НАШИ КОРАЦИ
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 Култура и уметност, обичаји и веровања, лепота и мудрост 
живљења чине традицију једног народа. Традиција српског народа 
богата је и неисцрпна ризница, коју треба отварати, откривати, 
упознавати и тако сачувати од заборава непроцењиве вредности 
које  чине лепоту и дух нашег народа.

 Не треба заборавити традицију и обичаје, нити  их се 
одрицати. Ако се одрекнемо својих  обичаја, чини се као да се 
одричемо и својих предака, наслеђа и корена. Постајемо влат 
са пролећног маслачка који и лаки развигорац однесе и траг му 
заметне.
 У души и свести  народа  остала су сећања, па је и мудрост 
и подвиг то велико народно благо ставити у незаборав.
„Ако један народ жели будућност, 
 Треба да памти своју прошлост, да чува корене и негује 
традицију.“
 У нашој школи изборни предмет  је народна традиција. 
Ученици млађих разреда на овом предмету упознају прошлост, 
претке, обичаје. Веома су заинтересовани и активни на часовима.

37



НАШИ КОРАЦИ
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 На нивоу Србије одржава се Сабор народне традиције. 
Ученици наше школе учествују од првог сусрета.
 Ове године Сабор је одржан у Новом Селу код Врбаса, са 
лепо припремљеним програмом. Деца су веома лепо изгледала 
у народним ношњама. Били су веома запажени и добили су 
захвалницу за лепо изведен програм. 

 Програм за Сабор припремила је наставница Јованка 
Бурмазевић, а музичку пратњу чинили су ученици старијих 
разреда, које је припремио наставник Љубомир Пјевовић.

                                 Јованка Бурмазевић,
                      професор разредне наставе
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НАШИ КОРАЦИ
СВУРФ

           
            Девети по реду, Савсковеначки урбан фест – СВУРФ 2015. 
почео је рок концертом у Миксер хаусу, када је специјалним 
перформансом најављен и његов позоришни део. Чланови енглеске 
драмске секције млађих разреда, под руководством наставнице 
Милице Јанковић, активно су учествовали на обе вечери. 

 На Рок вечери  која је одржана 24. новембра 2015. године, 
учествовали су ученици трећег и четвртог разреда са песмом “Hit 
the road Jack” Реја Чарлса. Том приликом су освојили награду за 
„Најмлађе и најслађе рок клинце и клинцезе“.

На позоришном 
маратону, одржаном 
28. новембра 
2015. године, 
допринос својим 
учешћем дали су 
ученици одељења 
3/2 Матеја Илић, 
Мила Мандрапа, 
Сретен Свилар 
и Лука Ивић, са 
представом “ The 
Doctor”.
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НАШИ КОРАЦИ
СВУРФ

 Својим одличним извођењем одушевили су публику и 
освојили награду за „Најкомичнију представу на СВУРФ-у“. 
Посебне похвале добио је Матеја Илић као талентовани млади 
глумац који је до суза насмејао чланове жирија и публике.

 Са представом „Лав, вук и лисица“, ученици 1. разреда са 
учитељицом Јованком Бурмазевић на СВУРФ-у, освојили су 1. 
награду за комплетан театрални рад. 
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Милица Јанковић, професор 
енглеског језика



НАШИ КОРАЦИ
ИРСКО ВЕЧЕ

 У оквиру серијала 
„С Мишићем око света“, 12. 
маја 2016. године, у нашој 
школи одржано је Ирско 
вече.
Вече је започето квизом 
„Колико познајете Ирску“, 
након чега су се смењивале 
ирске народне песме са 
ирским плесом. За квиз су се 
пријавили ученици млађих разреда, 
али је било и њихових другара из 
старијих разреда. 
 С обзиром на интерактивни 
карактер квиза, учешће су радо 
узели и родитељи ученика, као и 
присутни наставници.
 У музичком делу вечери 
учествовали су ученици изборног 
предмета Хор и оркестар, од којих 
издвајамо солисте Ивану Бабић 6/1 
и Нађу Крунић 6/2. Оне су отпевале 
две нумере: “Green grow the rushes” 
и “Molly Malone”. Народну песму 
“Drunken sailor” извела је група 
певача из секције Хор и оркестар.

 Посебно 
одушевљење  је изазвала 
најпознатија група 
ирског плеса на нашим 
просторима “Erin`s fiddle”, 
чији су чланови бивше 
ученице наше школе 
Даница Матијашевић и 
Наталија Ивановић, које 
су се, као и увек, радо 
одазвале позиву своје 
старе школе и учиниле ово 
вече још живописнијим.
 Почасни гост 
вечери је био Александар 
Петровић, познатији као 
Аца Селтик, фронтмен 
групе “Orthodox Celts”, 
која свира искључиво 
ирску музику. Он је 
присутне упознао са 
народном традицијом 
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НАШИ КОРАЦИ
ИРСКО ВЕЧЕ

Ирске и њеним коренима.
 Сарадња између родитеља и школе приказана је и кроз 
прављење традиционалне ирске хране са децом у чијој су 
дегустацији сви присутни уживали.
 Ученици су исказали посебно задовољство зато што су 
имали прилику да се на овакав начин упознају са културом и 
традицијом других народа.

               Милица Јанковић, 
професор енглеског језика
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НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ
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Војвода Мишић

У малом селу роди се дете,
Живојин се зове, спреми се свете.

Од малих ногу сви су већ знали,
војвода биће, отац се хвали.

Марљиво учи и вредно ради,
Одличја добија већ као војник млади.

Својим искуством праву војску је створио,
са којом се у многим ратовима борио.

Живот је свој борбама дао
и многим непријатељима на пут је стао.

По војводи школе добише име,
потомци његови поносе се тиме.

Војвода Мишић јунак је прави,
Србија се њиме поноси и хвали.

Сара Савић, 4/1
Прво место на литерарном конкурсу 
поводом Дана школе
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НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Војвода Живојин Мишић

Војвода је наша дика,
израстао је у правог војника.

Војвода је најјачи био,
све је противнике победио.

Он је у битке ишао смело,
а у штаб се враћао весело.

Награду за успех није очекивао,
а у своју војску храбре момке је примао.

Ордење твоје нас спаси,
а назив школе „Војвода Мишић“ нас краси.

Борис Роговић, 3/1
Друго место на литерарном конкурсу поводом Дана школе



Најбоља школа на свету

У њој царује другарство и знање,
моја школа је прелепо здање.

„Војвода Мишић“ она се зове,
увек је отворена за другаре нове.

Устајем рано свакога јутра,
због школе волим и данас и сутра.

Увек нови задаци, нове теме,
ја и другари често имамо дилеме.

Учитељица наша увек је ту, 
понекад је видим чак и у сну.

Одељење наше је једна целина,
некад смо несташни, а некад... милина.

Волим овај град и ову планету,
волим своју школу најлепшу на свету.

Петар Цветковић, 3/2
Треће место на литерарном конкурсу 
поводом Дана школе

НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ
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НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ

Мој сан

У сновима машта станује
и детињство царује.
Углавном сањам лепе снове
у којима добијам идеје нове.
Магично све је ту,
јер добијам пажњу овог 
света сву.
Дешавају се разне авантуре,
упознајем неке културе.
И зато када се заврши један 
дан,
ја утонем у прелеп сан.

Анђела Кондић, 6/1

Мој учитељ

Мој учитељу мили, за све
бројеве вам хвала,
за сва слова научена,
она велика и мала.

Мој учитељу драги, хвала
вам за све песме јер
ваша нас је реч блага
научила шта се не сме.

Мој учитељу, хвала за
стрпљење ваше, за све
разумевање света и све 
несташлуке наше.

Александра Митић, 6/1
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НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ 

Рециклажа

Нека моје жеље небом језде,
Тамо где се ноћу рађају звезде;
Нек’ се оствари и моја жеља 
најдража,
нека у Србији буде обавезна 
рециклажа.
Да буде ова земља чиста,
и од чистоће све да блиста.
Да не загађују фабрике,
и да буду чисте наше реке.
Да не буду побацане свуда флаше 
старе,
и људи за природу почну да маре.
Зар вам није жао околине ваше
и јадне природе наше?
Тебе за то брига баш,
али још нешто треба да знаш.
Немој се изненадити једнога 
дана,
када ти на главу из зграде падне 
кора од банана.
То ће ускоро нормално бити,
и нико се тога неће стидети.
Реке и природа ће бити пуне 
старих амбалажа,
јер у Србији не постоји 
рециклажа!!!
Нешто мора под хитно да се 
мења,
И да Србија не буде овако лења.

Моја кућа

Моја кућа има врата,
свако ми се за кваку хвата,
као да је квака звоно,
стално изговори „Ово...оно“.

А када ми се у кућу дође,
свако послужење може да 
прође,
било кафа, било сок,
све може – нема јок.

Ако колач неки има,
то се редом дели свима,
не по парче, већ по два...
оде цела тепсија.

Ако ли је време ручку,
не остане ни мрва мачку,
то се једе к’о код куће,
било хладно или вруће.

Једино код куће ове
вече, када падне, мир зове,
па у кревет мирна легнем
и јастук свој чврсто стегнем.
Тада сањам слатке снове
и мир у кући ноћи ове.

Мила Дурман, 8/2

Мина Радивојевић, 7/2
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Чувам своју школу за ђаке који тек долазе
 Још се сећам поласка у први разред и дана када сам први 
пут крочио у школу. Ушао сам у школски хол који је био украшен 
натписима добродошлице који су, уз старије ђаке, тај дан учинили 
посебним.
 Од тада је прошло пуних осам година. За то време школа се 
мењала заједно са нама. Расли смо, стицали нова знања и несвено 
давали нови живот старој школи. Први цртежи, невешто написани 
састави и наивна дечја размишљања, фотографије са излета и 
школских свечаности, затим медаље, пехари, награде са разних 
такмичења улепшавали су полако школске зидове. Сада, када се 
ближи крај основне школе и када се сетим свих догађаја, жао ми је 
што нисам уживао у њима док је трајало. Наравно,ту је било и првих 
симпатија које ће нам заувек остати урезане у срцу. У овој школи, 
са традицијом од чак осамдесет година, свој траг нису остављале 
само генерације ученика, него и наставници, директори, педагози, 
теткице. Сви они сваку генерацију сачекају раширених руку, спремни 
да их науче многим неопходним стварима за живот и да их са лепим 
жељама и саветима испрате у нови живот. Свих њих увек ћемо се 
радо сећати.
 Моји другари и ја ове године напуштамо овај дом и крећемо 
у нови живот. Увек ћемо се радо освртати уназад са намером да бар 
на тренутак осетимо ту безбрижност. Школа остаје ту и чека нове 
генерације како би и њихов живот употпунила на најлепши начин.
 Нажалост, међу нама има и оних који се нису увек с пажњом и 
поштовањем односили према школи, па је на тај начин и уништавали. 
Збогтога би требало да се сваки ђак потруди да ова школа, која носи 
име по великом војводи Живојину Мишићу, остане лепа и очувана 
за будуће генерације још много година!

Стефан Дука, 8/1
Прво место на литерарном конкурсу поводом Дана школе

НАШИ КОРАЦИ
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Чувам своју школу за ђаке који тек долазе
 Иза великог стадиона „Црвене звезде“, поред великих зграда, 
налази се моја школа „ВојводаМишић“.Зидови стари осамдесет 
година још се чврсто држе у част војводи Мишићу.
 Војвода Мишић је био храбар, снажан, мудар, частан и 
племенит човек, који никад није одустао одсвојих снова.
Градећи своје циљеве, путујући, учећи, планирајући, доживео је 
много успона; помажући вољенима и држави, испунио је важне 
странице свог живота.
 И зато, у његову част, као вечити дар захвалности сазидана је 
школа „Војвода Мишић“.
 Многе су генерације седеле у овим клупама у којима ја данас 
седим.
 Живот је попут реке која тече, понекад мирно и у хармонији 
дани пролазе, а понекад је пун неравнина и падова. Понекад је пут 
реке до циља хладан и оштар, а понекад је топао и благ. Никад не 
знамо куда ће нас наша река одвести, али знамо да је наша школа 
увек ту за нас. Она нас свакодневно уводи у свет одраслих особа и 
открива нам многе тајне овога света.
 Наша школа са нама слави рођендане, добре оцене, успехе, 
срећу... Ми у њену част славимо њено постојање и бодримо је у 
њеном даљем раду.
 И тако, прође дугих осамдесет  година наше дивне школе у 
учењу, дружењу, смејању, другарству, слављу, срећи, мада понекад 
и у неком разочарењу. Ипак, наша школа се још чврсто држи, и још 
више се развија, још више напредује.
 Мишићева стара мисао каже: “Ко сме, тај може, ко не зна за 
страх, тај иде напред!“ и зато идемо напред ка новим победама и 
новим успоменама. 
 Чувајмо нашу школу за ђаке који тек долазе!

Мила Дурман, 8/2
Друго место на литерарном конкурсу поводом Дана школе
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Чувам своју школу за ђаке који тек долазе

 Свака школа има своје нешто, што је посебном чини, па исто 
тако и моја школа има своје чаролије које те привлаче и,кад си тужан, 
учине срећним.
 Већина деце данас и не зна зашто им се школа тако зове, 
никад им је дан школе, али је битно да се на малом одмору шутирају 
ормарићи и да се не води рачуна о томе да ће то неко користити када 
ми будемо отишли. Свако јутро када дођем у школу и почињем да се 
пењем уз степенице, око ми испуни једна слика, по мом мишљењу, 
оно што карактерише моју школу. На тој слици се налазе војници 
који јуришају да ослободе своју земљу од непријатељске руке и 
учине свој народ поносним. Ту се види и радост, патња, чежња и 
храброст коју ти јунаци пружају само да би победоносно изашли из 
те битке. Сваки пут када ту пролазим, прође ме језа кад помислим да 
су се они борили и по снегу, по киши и давали животе своје да бисмо 
ми данас уживали у слободи и миру.Толико бола и снаге је уложено, 
а данас,када треба причати свима о тим јунацима, нико за њих и 
не зна. Сви се смеју када се помене нека песма коју треба певати 
на приредби, нико не схвата шта се том песмом, заправо, говори и 
поручује. 
 На крају –шта оставити следећим генерацијама?Поломљене 
клупе и столице, искривљене табле које могу сваког да ударе и 
повреде. Треба свако од нас да се запита: ШТА ЈЕ ТО ШТО МИ  
ОСТАВЉАМО ДРУГИМА?
 Понекад помислим да само ја у тим клупама и табли, 
видим и чујем јунаке који храбро јуришају ка непријатељу, видим 
крв проливену за слободу. Сваки делић моје школе је посебан и 
јединствена је прича пуна пустоливина и смеха. Ту и тамо седе 
девојчице које причају о свакојаким темама и том чаврљању нема 
краја. Живахни дечаци јурцају по ходницима док их дежурни 
наставници опомињу да могу да падну и повреде се. Родитељи 
изврашавају атентат на школу зато што њихово дете није постигло 
жељени успех. Када се све то сагледа и добро размотри, школа

НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ
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Нађа Крунић, 7/2
Треће место на литерарном конкурсу поводом Дана школе

постаjе један велики забавни парк у коме ћеш понешто и да 
научиш.
 Те мале, некима небитне ствари, улепшавају наше школске 
дане и чине их и узбудљивим и раздраганим и веселим. Оно што ја 
остављам својој школи и својим другарима, који ће тек закорачити у 
један потпуно нови свет, јесу сви ови најмилији тренуци које сам ту 
провела. Остављам и успехе и поразе које сам доживела, рад и труд 
уложен у ту школу. Сачуваћу и пренети млађима знање које су мени 
пренели наставници, све оно чему су ме они научили. Да будеш 
добар човек, да цениш оно што имаш и да никад не заборавиш ко си 
и одакле си, а све остало долази само.
 Школа није само установа у којој учимо разне ствари, то је 
као наш други дом, наша подршка, ветар у леђа који нас води до 
славе.
 Моја школа је за мене нешто најлепше што никад заборавити 
нећу. 

НАШИ КОРАЦИ
ЛИТЕРАРНЕ СТРАНЕ
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 Ученице седмог и 
осмог разреда су учествовале 
на општинском такмичењу у 
кошарци, које је одржано 5. 
октобра 2016. године. Oсвојиле 
су прво место и на тај начин су се 
пласирале на градско такмичење.
 Браво!

 Ученици петог и шестог 
разреда су учествовали на 
општинском такмичењу у 
кошарци, које је одржано 13. 
октобра 2016. године. Oсвојили 
су друго место.
 Честитамо!

 Ученици и ученице осмог разреда су учествовали на 
општинском такмичењу у одбојци, које је одржано 2. новембра 2016. 
године. Oсвојили су треће место!
 Честитамо им на томе!

 Ученици ОШ „Војвода Мишић“ Матеја Рaјнић, Игор 
Богдановић и Нађа Крунић су учествовали на градском такмичењу   
у пливању, које је одржано 5. и 6. октобра. 
Наши делфини су се пласирали међу првих 10 такмичара на нивоу 
града.
 Браво!

Кошарка

Одбојка

Пливање
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 Ђорђе Владисављевић 
из Уба – доселио се у Београд 
у седмом разреду. Тренира 
фудбал осам година, а са 
тренинзима у „Црвеној 
звезди“почео пре пет година.
Као мали,волео је да гледа 
фудбалске утакмице и тако је 
развио интересовање за овај 
спорт. Када је са само шест 
година почео да рекреативно тренира фудбал, није ни слутио да ће 
са девет година заиграти у једном од најбољих српских фудбалских 
клубова.

Ђорђе Владисављевић

 У нашу школу, окружену стадионима, често се уписују 
талентовани ђаци-спортисти из других градова. Питали смо их како 
живе и да ли постижу да обаве све обавезе.

 Због фудбала је морао да се пресели у Београд, да промени 
школу и да се прилагоди новом друштву. Каже да се добро снашао 
у новој средини... Наставници су мање строги него у његовој старој 
школи. Што се тиче новог друштва,врло брзо се прилагодио и сви 
ученици су га одлично прихватили.
 Тренинге има четири пута недељно, редован је и даје све од 
себе. Постиже све обавезе око фудбала,поред тога незапоставља 
школу и остварује одличне резултате. 
 Ђорђе ће наставити да иде ка циљу да постане професионални 
фудбалер, а свима који су неодлучни у избору спорта,препоручује 
фудбал зато што је физичка активност врло битна и зато што је 
фудбал спорт који много тога може пружити.
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Лазар Стакић
 Лазар Стакић из Лознице –дошао 
је у Београд са тринаест година.Бави се 
фудбалом од малена и одувек је сањао 
да заигра у великом клубу. Тренира 
фудбал осам година, а са тренинзима у 
„Црвенојзвезди“је почео пре три године.
Дошао је у Београд са жељом да постане 
познати фудбалер. Поред тренинга има и 
школске обавезе, које му никада није тешко 
да испуни и труди се да све постигне на 
време.

 Каже да му велику подршку пружају родитељи и другови из 
клуба.Тому је веома важно и без њих не би успео да оствари никакав 
успех.
 Поменуо је да воли да одлази на рођенданске журке својих 
другова, али да увек претходно заврши све обавезе, јер су му школа 
и фудбал на првом месту,па тек онда забава и одмор.Tренира четири 
пута недељно и није му тешко јер воли то што ради. Тајна његовог 
успеха је у томе што на терену даје све од себе и не одустаје лако.
Лазар је поручио свима који се баве спортом да је најбитнији напоран 
рад и да се труд исплати.



Милан Јовановић

 Милан Јовановић из 
Параћина, доселио се у Београд 
у седмом разреду. Тренира 
фудбал девет година, а са 
тренинзима у „Црвеној звезди“ 
је почео пре две године.

НАШИ КОРАЦИ
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 Фудбал му се допадао од малих ногу, још док је гледао свог брата на 
тренинзима. По узору на њега одлучио се за овај спорт. Рекреативно 
је почео да се бави фудбалом у Параћину и допало му се. Редовно је 
тренирао и трудио се. Жеља му се остварила да тренира у „Црвеној 
звезди“. Када се доселио у Београд, добио је много нових обавеза, 
како на тренинзима, тако и у школи.
 Срећом, успоставио је добру комуникацију са осталим 
ученицима и наставницима школе, па успева да постигне све школске 
обавезе са успехом.
 Задовољан је својим досадашњим успесима и наставиће да 
се труди. Свима који се баве фудбалом или би то желели, поручио је 
да је најбитнија редовност на тренинзима, правилна исхрана, труд 
и, пресвега, љубав према овом спорту јер, када нешто истински 
волите,ништа није тешко, а резултати ће доћи сами.

Софија Станковић, 8/2
Александра Васић, 8/1
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 Спортистима наше школе поставили смо неколико питања:
Шта те је навело да почнеш да тренираш?
Колико дуго тренираш?
Колико често имаш тренинге?
Шта мислиш о изреци „у здравом телу здрав дух“?

Александра Васић, 8/1
 Када сам била мала, увек сам са татом гледала одбојкашке 
утакмице и дивила се нашим одбојкашицама. Док смо их гледали, 
рекла сам тати да желим да будем као оне. Отишла сам на свој 
први тренинг и одлучила сам да ћу да тренирам овај спорт док 
будем могла и трудићу се да будем што боља.
 Тренирам одбојку већ пет година. Недељно имам четири 
тренинга у склопу са утакмицом.
 Свако ко тренира овај спорт, мора да буде одлучан у својим 
мислима. Зна да ће морати много да се труди да би успео и да мора 
да има здраву исхрану.
_____________________
Никола Маричић, 6/1
 Кошаркаш Никола Јокић ме је мотивисао. Тренирам већ три 
године, четири пута недељно. Мислим да је паметна изрека.
______________________
Катарина Лазић, 6/1
 Моја најбоља другарица ме је пре месец дана позвала да 
тренирам пењање. Одлазимо на тренинге три пута недељно. 
Изрека је веома поучна.
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Јована Аћин, 8/1
 Првенствено ми се допао рукомет као спорт, али убрзо сам 
стекла и много добрих пријатеља без којих сада ниједан тренинг не 
могу да замислим.
 Тренирам већ девет година, сваки дан. 
 Мислим да је изрека тачна и поучна. Ако се човек не осећа 
здраво и добро, мислим да ни споља не изгледа добро и да тако 
одбија људе од себе.
____________________ 
Анђела Кондић, 6/1
 Ивана Шпановић и моја жеља и љубав према атлетици. Зато 
већ четири године идем на тренинге три пута недељно. Мислим да 
је то добра изрека за све спортисте. Такође, подстиче и нове наде 
да тренирају.
______________________
Марта Рунтић, 6/1
 Мене је навела љубав према кошарци и жеље мојих другарица 
да им се придружим. Два пута недељно сам на тренингу. Изрека 
је врло поучна. Наводи нас да се здраво хранимо и да се бавимо 
спортом.
_____________________ 
Ема Величковски, 6/1
 Мене је фасцинирала моја тетка која је пењање тренирала 
годинама. Ја тренирам три месеца три пута недељно. Мислим 
да изрека поручује да ћемо добро рафзмишљати ако се добро 
хранимо.
______________________
Анастасија Величковић, 8/2
 Тренери веслања су дошли у нашу школу и одабрали мене 
да почнем да тренирам. Већ годину дана тренирам четири пута 
недељно.
 Људи који се баве спортом су много здравији. Воде здравији 
начин живота. Током тренинга избацујемо негативну енергију и 
усавршавамо спољашњи изглед. 
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Тијана Ђорђевић, 6/1
 Мене је тетка моје најбоље другарице мотивисала да видим 
ширу слику пењања као спорта. И ја тренирам три пута недељно 
три месеца. Ако се бринемо о себи, доро ћемо размишљати – то је 
порука.
___________________________
Матеја Рајнић, 6/1
 Нисам знао шта да тренирам, па сам одабрао пливање. На 
тренинзима сам већ три године, три пута недељно. Изрека је врло 
поучна.
___________________________ 
Александар Праштало, 6/1
 Упознао сам тренера који ме је мотивисао. Рукомет 
тренирам четири године четири пута недељно. Слажем се са 
изреком.
___________________________ 
Дамјан Динић, 6/1
 Фудбал сам заволео као мали и то ме је навело да га тренирам 
већ две године. Тренинге имам три пута недељно, а викендом имам 
утакмице. Мислим да изрека значи дасигурно у теби има спортског 
духа ако си здрав.
____________________________
Александра Митић, 6/1
 Капуеру сам заволела зато што је врло егзотичан и необичан 
спорт. Тренирам скоро две године, два пута недељно. 
Ја мислим да то значи: ако тренирамо нешто са самопоуздањем и 
тај спорт нам помаже да схватимо сврху живота, онда имамо и 
здраво тело и здрав дух.
______________________________
Немања Јакшић, 6/1
 Желео сам да покажем сестри да могу да постанем 
фудбалер. Тренирам пет година четири пута недељно, а недељом 
имам утакмице. Анастасија Величковић, 8/2
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Дарија Михајловић, 8/2

 Пред осмацима су важне 
одлуке. Треба уписати средњу! 
Једни одаберу сами, други 
послушају савете, трећи чекају 
јун да одлуче. У „Мишићу“ неки 
већ знају којом ће стазом...

 Дајанa Раичевић: 
Хтела бих да упишем 
Гимназију Свети Сава. 
Уписала бих језички смер јер 
ми страни језици много добро 
иду. Мислим да ћу се врло брзо 
уклопити и у ново друштво и у 
нову школу.
 Мила Дурман: Желела 
бих да упишем Дизајнерску 
школу зато што је сликање 
моја страст и зато што 
ме опушта. Мој циљ је да 
проширим знање сликарског 
света на генерације које тек 
долазе.
 Димитрије Антић: 
Желео бих да упишем 
Спортску гимназију због тога 
што се бавим фудбалом. После 
средње школе и факултета 
желео бих да се и даље 
занимам са спорт. Чуо сам 
да су у Спортској гимназији 
добри наставници. Мој брат 
Душан такође иде у Спортску

гимназију, што је други разлог 
због којег желим да упишем ту 
школу.
 Јована Аћин: Ја бих, 
као и Димитрије, уписала 
Спортску гимназију јер ме то 
тренутно највише интересује. 
Моћи ћу да уклопим школу и 
тренинг заједно.
 Петар Милојевић: 
Желео бих да упишем 
Тринаесту гимназију. Можда 
чак математички смер јер 
ми математика одлично иде. 
Чуо сам да су у Тринаестој 
гимназији много добри 
наставници, да знају да се 
солидаришу са децом у раду, и 
да је школа сама по себи добра, 
да има одличне ученике.
 А ја, ауторка анкете, 
желела бих да упишем 
медицинску школу. Пре свега ме 
занима медицина јер волим да 
помажем људима. Мислим да 
бих била добра у томе. После 
школе бих имала много позива за 
посао. Моји родитељи се слажу 
с тим да упишем медицинску јер 
знају да је то добра школа и да 
ћу у будућности имати много 
посла у другим државама.
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На ова 
питања 
одговарају:

Милица Лука Алекса Маша

Који је твој 
хоби?

Цртање 
ми је хоби. 
Опушта!

Фудбал!
Виђам се са 
друштвом!

Играње 
игрица!

Цртање ми је 
хоби.

Какве 
филмове 
волиш? Који 
је омиљени?

Акционе и 
комедије! 
“Полицијска 
академија“.

Комедије и 
акционе!
“Deadpool”.

Комедије!
Хороре 
нипошто !
“Skyfall”.

Волим дечје 
филмове!
“Зoотопија”.

Какву музику 
волиш?
А омиљена 
песма?

Јако волим 
поп,али 
страни!
Све песме 
Шона 
Мендеса

Волим поп, 
али може и 
рок!
Омиљена 
песма Пнда

Поп,а и 
неслушам 
баш пуно 
музику!

Рок јеаааа!
Волим Бору 
Чорбу!

Да ли читаш?
Имаш ли 
омиљену 
књигу?

Да, обожавам!
На енглеском 
је тако да...

Да али небаш 
пуно!
„Дневник 
шоњавка“! 
Јако смешно!

Како кад!
Само да буду 
занимљиве!
„Дечаци 
Павлове 
улице“

Да, али јако 
ретко!
„20.000 миља 
под морем“

Да ли 
тренираш 
нешто?

Одбојку 
много волим.
Опушта ме!

Да. 
Ватерполо.
Супер је и сви 
би терабало 
да пробају!

Тенис у 
почетку 
није био 
занимљив, 
али, када 
уђеш у фазон, 
забавно је!

Фолклор је 
врло забаван!

 Разна мишљења разних ученика! Хтела сам да сазнам шта је 
занимљиво млађим разредима, а шта старијимa.

Николина Кртинић, 6/2
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Нова година нам стиже и сви је жељно ишчекујемо. Мало смо 
истраживали дечје жеље и наде у нашој школи...

 Миа Томовић (7/1): Желим за Нову годину белог малтезера... 
Веома сам срећна и узбуђена и желим свима срећу у предстојећој 
години.

 Дарија Михајловић (8/2): Већ три године тренирам плес, 
хип хоп, стрит денс џез. Много сам напредовала. Учествовали смо 
на разним наступима и такмичењима. Желим да се и даље бавим 
тим спортом, да наставим са плесом и у Новој години.

 Катарина Лазић (6/1): Одувек сам желела пса мешанца и 
надам се да ћу га ове године добити. Свима желим да им се жеље 
остваре.

 Ирена Шошић (7/2): За ову Нову годину желим лаптоп. 
Свима из Србије желим да добију много новца у 2017. години.

 Михајло Обрадовић (7/2): Желим да Нову годину проведем 
са својом породицом. Надам се да ће сви бити пријатељи и да ће 
провести још много година заједно.

 Елена Вечерина (5/2): Желим љубимца и срећу.

 Маша Дакић (5/2): За Нову годину желим много књига, 
свезака и разноврсног прибора за школу. Свима желим љубав, срећу 
и весеље.

 Теодора Станковић (5/2): Желим пса још од малих ногу 
и очекујем га за ову Нову годину. Осим пса, желим још и књиге и 
слушалице.
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 Клара Петровић (5/1): Нови бицикл за Нову годину! Желим 
још и новог пса да се мој пас Лола не осећа усамљено. Желим свима 
добре оцене у 2017. години. Срећна Нова година!
 
 Бојана Милановић (5/1): Волела бих да добијем нови 
телефон... Срећна Нова година! Желим свима да се лепо проведу и 
да буду здрави и  срећни.

 Михаило Мартиновић (5/1): Ја сам Михаило и желим да 
добијем сони плеј стејшн 4. Надам се да ће сви ђаци, укључујући и 
мене, имати петице.
 Михаилу се хумор никада не смањује. Његова новогодишња 
порука за сву децу овог света јесте: Не верујте у Деда Мраза!
 
 Наталија Илић (5/1): Као и жеља већине ђака, и моја 
жеља је да имам пса и све петице. Надам се да ће вам 2017. бити 
најлепша!

 Теодора Вучковић (5/1): Желим да за Нову годину ухватим 
Деда Мраза! Када бих га ухватила, пожелела бих да Деда Мраз 
свима подари срећу у Новој години.

 Јана Тасић (5/1): Хтела бих да се свима жеље остваре и да 
имају много успеха у школи. Моја искрена жеља је да се сликам са 
правим Деда Мразом. 

 Дајана Раичевић (8/1): За ову Нову годину пожелела бих 
ајфон 6. Такође, желим да се свима другима жеље и снови остваре. 
Желим да свима ова година буде боља од претходних.

 Јована Аћин (8/1): Себи и осталима желим успех, здравље и 
много среће. Уживајте у празницима и новогодишњим чаролијама!

Мила Дурман, 8/2


