ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ - ОД ДЕЧАКА ДО УЧЕЊАКА
(Наградни темат поводом Дана школе)

Тешко је открити како нечији живот тече од почетка до краја. Чињенице
говоре донекле, али већину ствари не можемо знати. Са ове временске
дистанце тешко је и замислити доба у којем је Петар II Петровић Његош
живео и стварао.
Узимамо у обзир чињенице. Његош је један од наших највећих песника и
филозофа. Својим делима ,,Гориски вијенац“ и „Луча микрокозма“ оставио
је неизбрисив траг у књижевности, али ће остати запамћен као изузетан
државник, вешт дипломата који се борио за потпуно ослобођење од турске
власти и уједињење јужнословенских народа.
Рођен је као Радивоје Раде Томов Петровић, а име Петар је узео када се
замонашио, у част свог стрица, којег ће касније наследити. Проводећи
време са стрицем, који га је подучавао вођењу једног народа није имао
времена да се бави дечачким откривањем света, јер је одувек носио бреме
свог будућег позива. У то време није било могућности образовати се на
једноставан начин, тада не постоје школе и школство, већ млади Његош
мора да оде у манастир или у друге земље да би се школовао. Он је сам
имао вољу и жељу да учи и да се образује па је тако као млад гајио љубав
према читању и писању. Његош је са 17 година наследио свог стрица
владику Петра I Петровића Његоша и замонашио се. Неколико година
касније га је руски патријарх поставио за владику Црне Горе.
До своје смрти, у 37. години, многобројним путовањима је знатно
проширио своје видике и животну филозофију са циљем да унапреди и
модернизује своју земљу. Његошев патриотизам се подједнако препознаје
и у његовом књижевном и политичком деловању, што му је донело и
велики број непријатеља. За време своје владавине, он је образовао суд,
затим сенат, а бавио се и питањима културе и образовања. Успео је да
задржи дете у себи тако што је читао и писао и сву своју муку и тежину
времена изражавао у стиховима, кроз десетерац. Његове вишеструке

таленте, челичну вољу и визију успешне и модерне државе није могло да
испрати његово болешљиво тело. Лечење од туберкулозе у Италији је било
безуспешно и Његош се вратио у Црну Гору да умре.
То су чињенице. А још једна, која нам може доста рећи о његовом животу,
је веома потресан говор који је на сахрани одржала његова мајка, Ивана
Томова Петровић, а који је остао забележен као један од ретких ,,женских''
говора и који представља бисер домаћег беседништва. У обзир треба узети
и повод говора, величину човека од којег се опрашта, али и њену позицију.
„Браћо Његуши, соколови црногорски,
Није вам то лепо, што плачете и кукате за мојим сином, а вашим владиком.
Нијесам ја њега родила ни за плакање ни за кукање, већ сам га родила о
добру имена нашег и српског. Престаните са плачем, јер ја, његова мајка,
плач не могу слушати. Ја сам била, и сада сам најсрећнија мајка, када ми је
мајка даривала тебе, мој вазда најљепши сине. Био си ми, ти сине,
најљепши међу најљепшима, не само тијелом него и душом. За ваистину
Божију, ја, твоја мајка, за тобом никад нећу заплакати, јер кад бих то,
учињела, ја не бих била твоја права мајка. Требају да плачу мајке које рађају
издајнике и погани Богу, који те је тако младог и лепог узео, барем ће он,
најдражи сине мој, имати од тебе шта да види.“
Његошеви стихови „Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити“,
сажето описују живот какав је он сам водио. Мислим да ове речи и речи
Његошеве мајке на најбољи могући начин заокружују његов живот, од
дечака до учењака, али доста тога говоре о квалитету његовог живота и о
духу народа из којег је потекао.
Андрија Матијевић VIII1 (1. награда)

Петар II Петровић Његош, односно Радивоје, 1825. године био је сасвим
обичан дечак коме се живот у потпуности променио оног дана када је
сазнао да ће постати владика.
Провео је своје детињство у Његушима, али га је његов стриц владика Петар
I послао у цетињски манастир да га школује монах Мисаил Светковић и
владичин секретар Јаков Цек. Научио је да пише са 10 година што нама
делује поприлично касно, али у Његошево време није било много
школованих људи. То га није спречило да касније напише „Горски вијенац“

и многа друга значајна дела. Цетињски манастир је био место где је Његош
написао своје прве песме са намером да забави локалне главаре и
свештенике. У манастиру Топла учио је и италијански, математику, црквено
певање, псалтир и друге предмете, често је посећивао службе у суседном
манастиру. Стриц је раније за наследника спремао Његошевог брата од
стрица који се школовао у Русији, али је он више волео војску. Традиција
Црне Горе је да владар буде владика па се и Његош спремао за тај позив.
Стриц је желео да и њега пошаље у Русију, али није имао довољно новца па
га је учио италијански, руски, немачки, енглески и француски. Желели су да
мали Радивоје научи или макар упозна друге језике, нарочито италијански.
Познавање италијанског Његошу је у последњој години живота сигурно
било од користи, пошто је живео у Италији. Његош је имао прилику да се
рано упозна са многобројним делима зато што му је његов стриц омогућио
приступ својој богатој библиотеци. После му је као учитеља довео Симу
Милутиновића Сарајлију који му је предавао историју, књижевност и
филозофију. Сигурно није било лако одрећи се много чега ради своје
државе. Његош је морао да одрасте много брже од осталих вршњака и да
се одрекне дечије безбрижности и својих жеља. Као владика није смео
имати породицу, али то га није спречило да пронађе љубав у писању и да
воли свој народ, иако га баш народ у то време због свакодневног писања и
није толико волео. Никада није одустајао од онога што стварно жели без
обзира на то шта су други говорили.
Његошево детињство је било другачије од детињства друге деце, било је и
привилегија, али му није било ни лако. Сви ми имамо неке своје жеље и
циљеве на којима треба да почнемо да радимо већ сада и да од њих никада
не одустанемо. Баш као Његош.
Дарија Стојановић VIII1 (2. награда)

У нека давна времена живео је један дечак. Био је безбрижан и плаховит
док се играо са својом браћом и јурио пољима са осталом децом. Можда је
пазио на животиње или помагао родитељима. Тада вероватно није ни
размишљао какав терет и какве обавезе га чекају у годинама које долазе.
Ипак је тај дечак био другачији. Иако није ишао у школу и није умео да пише,
рано је почео да смишља стихове. Они су долазили из њега кад нико није
очекивао. Били су складни и ритмични, допадљиви и разумљиви. У дугим

вечерима уз звуке гусала, поред певања старих песама, овај дечак је
испевао нове строфе. Певао их је из срца, онако како је чуо речи и како их је
осећао. То га је сигурно забављало, а можда и чинило срећним. Већ тада су
сви могли да препознају таленат који лежи у срцу једног детета.
Једног дана, његов сеоски живот у потпуности се променио. Стриц, владар
њихове мале земље, одлучио је да баш тај дечак постане његов наследник.
Послао је по њега своје људе који су га одвели од куће у неки потпуно нови
живот. Шта се тада дешавало у његовом срцу? Да ли је био несрећан и
уплашен? Да ли га је болело што мора да напусти своју породицу? Сигурно
је био храбар када је отишао у непознато.
Његов први задатак је био да стекне образовање. Због тога је доведен у
манастир. Ту му је додељен први учитељ – монах. Ту у манастиру је написао
своје прве песме, све са жељом да забави свештенике. Постепено је
савладавао вештине писања и учења. Упознавао је нове вере, учио је стране
језике и обичаје. Да ли су га та нова знања и умећа обликовала као песника?
Његош постаје владар пре него што је ико очекивао. Да ли је дечак био
спреман за велику одговорност која му је додељена? Да ли је он то желео
или је маштао о другачијој судбини?
Много година касније постао је угледни владар мале, али цењене земље.
Народ га је пратио и поступао по његовим законима. Градио је путеве,
подизао школе, оснивао судове. Своје знање употребио је да унапреди и
побољша живот свом народу. Поред тога постао је и писац који је своју
мудрост улио у низове стихова. Оставио је за собом неке од најлепших дела
написаних на нашем језику.
Не могу, а да се данас не запитам, каква би била судбина овог дечака да
није постао владар. Да су животне околности биле другачије, шта би се
догодило са овим даровитим песником из народа? Да ли бисмо данас
могли да читамо његове стихове или би они били давно заборављени?
Можда би само неко уз звуке гусала могао да чује старе стихове које у себи
носе мудрост и дух једног времена.

Марко Ристић VIII2 (3. награда)

МАШТАМ О...
(Наградни темат поводом Дана школе)

Маштам да се чита књига.
Маштам да смо сви без брига.
Маштам да сам добра вила
и да имам лепа крила,
да прелетим цео свет,
па да слетим сасвим лако,
да крилима такнем сваког
кога муче неке бриге
да их водим у свет игре...
Маштам да се сав свет воли,
да на свету нема боли,
да су срећни мама, тата,
мала сека, мали бата.
Да престану сви ратови,
и да свако сваког воли!

Александра Шљукић III-2 (1. награда)

О чему маштам ?
То питање је лако,
али одговор не зна свако.

Маштам о рођењу
бескрајних шума
и о настанку
аутомобилских гума.

Маштам да ћу
најдужи мост прећи
и живети у вечној срећи.

Не желим да
ми само Београд
пред носeм прође,
маштам о путовању
у свет, такође.

Све ове маштарије
могу у камион да утоварим,
али стваран живот
не могу да заборавим.

Ленка Крстић IV-1 (2. награда)

Маштам о цвету

Маштам о нару

маштам о лету

и о великом дару

Маштам о реду

Маштам о воћу

у беломе свету

и шта све с њим могу

Маштам о снегу

Маштам о роди

маштам о леду

и о води

Маштам о небу

Маштам о згоди

и о беломе хлебу

и о незгоди

Маштам о воћу

Маштам о срећи

маштам о томе шта све могу

маштам о несрећи

Маштам о броду

Маштам о свему јер је

и о великом небеском своду

машта ко свеска за свашта.

Маштам о крају
маштам о рају

Иван Богдановић IV-2 (3. награда)

ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ
Моја машта
Нисам вам испричао
Шта све може моја машта
Довољно је да зажмурим
Десиће се свашта.
Баш сам јуче ја стигао
Са Jужног пола,
С пингвинима сам играо
Фудбал на два гола.
У Африци кад сам био
У племену Сиви соко
С лавом сам се тад борио
Намлатио сам га жестоко
Радо се ја сада сећам
И те џунгле у Бразилу,
Са дрвета змија пада
Ја је средим у свом стилу
У мојој се глави
Крију разне приче,
У свакој сам јунак прави
Сви се са мном диче.
Наум Перовић II-1
(1. награда на општини и 2. награда на граду)

Мој меда
Понекад би овај меда
Знао да ме тајно гледа
И да прича приче неке
Врло нежне, вело меке...

Мој је меда сав од реда
Плава блуза, чиста гуза
Сако свилен, репић тилен.

Меда чак и зубе пере
Воли слаткише да ждере
Ноћу спава као и ја
Снове снива пуне мириса и њива.

И прича ми приче дуге
Пуне радости ил туге
зато волим свога меду
И увек га учим реду!

Ива Павловић II-1 (2. награда)

Маша Кркобабић V/1

Привесци за кључеве

Илија Лотина V/ 1

Ања Миљковић V/1

Ђурђа Вукадиновић V/2
Јана Јовић V/2

Маша Кркобабић V/1

Мале ствари
Шљокице, шљокице-њих траже
Моје окице.

Чешљићи, шнале-то су дивне
Ствари мале.

Шампони, шминке-то моје срце хоће,
И то је за мене најслађе воће.

Играчке, играчке-то свако дете жели
И Деда Мразу каже: „Донеси ми, Бели!“

Дрангулије разне, привлаче нас често,
Мада мама каже: ,,Па немамо место!“

Миа Новаковић III-2 (3. награда)

Трофеј за коња
У галопу и касу
коњ на трке иде,
да привуче масу
и кобиле да виде.

Па тако сав важан
победи у трци,
а медаљу доделише
другоме-у збрци.

Изнервира то коња,
газду са седла збаци,
па вели-Није нека фора
да суд трофеј другом баци.

Увидеше тада проблем,
па суд трофеј коњу врати,
а мора по сваку цену
и код кобиле да сврати.

Ања Миљковић V-1 (1. награда)

Досадна школа
Сваки дан за мене је ружан,
и због тога сам јако тужан.

Дан је ружан јер се мучим,
ради школе стално учим.

Увек с домаћим кући се враћам,
кад бих могао неког да плаћам,
да уместо мене мучи и пише,
јер ја снаге немам више.

Ипак морам да се трудим,
али и рано да се будим.

Због школе се много нервирам,
али распуст преферирам.

Павле Шљукић V-1 (2. награда)

Љубав живота мога
Сва је душа моја испуњена тобом
Као тамна гора студеном тишином
Као морско бездно непровидном тмином
Као вечити покрет невидљивим добом.

На твом мору лепоте
Цело моје биће трепери попут сене.
О, љубљена жено лепа!
Као мрачна тајна лежиш у мени,
Мој глас је ехо твог ћутања.
Ја ни не видим где си,
А од тебе су стално моје очи сјајне.

Андреј Филиповић VI-1 (3. награда)

Литерарни конкурс „Мој Савски венац’’
„Ђаци, петаци, као што знате наша школа се налази на општини Савски
венац. Ова општина је изузетна по много чему-споменицима културе,
парковима, позоришту, прелепим зградама амбасада, спортским
објектима”, рече наша разредна пред заједнички обилазак Савског венца.
Наша тура започела је у једном од најлепших паркова, Мањежу. Елегантно
наслоњен на башту Студентског културног центра, Факултет музичке
уметности и Југословенско драмско позориште, својом мирноћом и
зеленилом привлачи становнике и госте нашег града. Сам парк добио је име
по школи јахања Краљевске гарде која се у њему налазила до 1931. Касније,
између два светска рата, овде је саграђен класични градски парк. Преко
дана је углавном пречица, мада је идеално завући се у његову хладовину,
уживати и у вечерњим сатима, ослушкивати звуке неког концерта у башти
СКЦ-а, одабрати своју клупу...
Настављамо даље једном од најпрометнијих улица нашег града-Кнеза
Милоша или Милоша Великог, како се некада звала. Занимљиво је да много
улица у нашој општини носи имена људи са великим титулама: Краља
Милутина, Краља Вукашина, Краља Милана, Краљице Наталије, Кнеза
Милоша, Кнеза Александра Карађорђевића, Војводе Путника.
Идемо „доле испод Славије, када шина завије...“ што би рекао Бајага, још
један популаран становник наше општине. Налазимо се пред прелепом
зградом главне железничке станице. Било би нам жао ако би је изместили
и пренели у неки други део града. Она даје нашем крају тако пуно живота,
узаврелости. Изграђена је имеђу 1882. и 1885. године по плановима
архитекте Драгутина Милутиновића. Први воз са ове станице кренуо је ка
Земуну, уз све дворске почасти, 20. августа 1884. године у 15 часова, а први
путници су били краљ Милан, краљица Наталија и престолонаследник
Александар Обреновић. Свечаном отварању станице присуствовало је више
од 200 иностраних званица и више хиљада грађана. Сви путници који
пристижу у главни град, памте прочеље здања, забат са римским цифрама
MDCCCLXXXIV-дух старог, никад заборављеног времена.
Иза станице ниче један нови град-град 21. века „Београд на води“, пројекат
који ће изменити наш град и од њега направити светску метрополу. Моћне

стаклене куле, опуштајућа променада, гондоле... обећавају промоцију
Београда као светски познатог центра.
Шетамо даље кроз Савамалу, узбуркану атмосферу многих кафића,
галерија, клубова. У прошлости је овај део града сматран периферијом, али
између два светска рата постала један од најуређенијих делова престонице,
о чему сведочи зграда Геозавода коју многи сматрају најлепшом зградом
Београда. Бара Венеција је део Савамале ком је име дао човек који је гледао
како Сава плави ромско насеље. На месту где се налази хотел „Бристол“ био
је смештен чувени „Мали пијац“ који је ушао чак и у народне песме
(„Београдски мали пијац потопила Сава“). Уживамо у погледу на те старе,
префињене зграде, прескачемо трамвајске шине, посматрамо
модернистичке инсталације у „Миксер хаусу“ осећамо мирис реке, чујемо
поздрав бродова са пристаништа.
Сунце је већ високо на небу, спремни смо за мало рекреације. Журимо у
Хајд-парк, плаву зелену оазу нашег града. Целом дужином парка простире
се стаза за трчање и води у круг дужином од 1400m. Ту је и 12 фитнес справа
за вежвање. У самом центру налази се лепо урађено дечије игралиште.
Овде бисмо могли провести цео дан, али морамо да наставимо даље.
Много тога нас очекује...
У нашој општини налази се највећи број амбасада и страних конзуларних
представништава. У близини наше школе су предивна здања амбасаде
Велике Британије и Бугарске. У школи учимо италијански, па смо желели да
научимо нешто више о овој згради у Бирчаниновој 11. Саграђена је по жељи
краљице Елене (црногорске принцезе Јелене), а по пројекту архитекте
Флорестана ди Фауста. Обогаћена је намештајем и вредним уметничким
делима донетим из Италије „Arrivederci Italia, andiamo a Topcider!“.
Топчидер, у долини Топчидерске реке, већ 150 година је једно од
најомиљенијих излетишта Београђана. Назив Топчидер је турска реч,
преузета из персијског језика, и значи долина тобџија. У Топчидеру је 29.
маја 1866. године убијен кнез Михаило Обреновић. У овом комплексу
налази се 6 споменика културе: Конак кнеза Милоша, Топчидерска црква,
црквени конак, скулптура Жетелица, Обеликс и споменик Арчибалду Рајсу.
Ту је и платан за који се сматра да је стар око 180 година.
У даљини чујемо неку буку, песму, навијање, петарде... то су стадиони
Савског венца. „Маракана“, а сада под називом „Рајко Митић“ нешто је већа

од стадиона „Партизана“. Клубови су изградили „вечити дерби“, утакмице
између ова два највећа фудбалска ривала у Београду. Прва утакмица је
одржана 5. јануара 1947. године и до данашњег дана ови стадиони су
донели нашем народу толико радости, туге, наде, разочарења.
Аутобусом стижемо на наше последње одредиште-Зелени венац. Данас је
то највећи градски саобраћајни чвор, а некада је ту била бара по којој су
пловили чамци. Зелени венац је добио име по истоименој кафани из 19.
века, када је уместо табле са називом кафане био окачен зелени лимени
венац. Овде влада неописива гужва, жагор, чују се аутомобилске сирене, у
подземном пролазу срећемо уличне свираче. Царство брзе хране, али ми
морамо кући, чекају нас мајке са топлим вечерама.
Ово је наша слика Савског венца, насликана четкицом умоченом у
Саву, обојена зеленилом паркова, урамљена у различитости и супротности
старог и новог.
Заједнички рад одељењске заједнице V-2 (2. награда)

На изложби дечјих ликовних
радова,скулптура и кућица за птице
основних и средњих школа
Београда,у оквиру пројекта
„Заштитимо птице у Београду“,
одржаној у Установи „Вождовачки
центар Шумице“,'наше ученице
освојиле су награде за скулптуру.
Поред њихових изложени су и
ликовни радови ученица: Ање
Мињковић V/1,Викторије
Јањушевић Vi/1,Анђеле Станковић
Vi/1 и Мионе ВукдиновићVi/1.

Маша Кркобабић V/ 1, награда за
кућицу за птице на општинском
такмичењу „Заштитимо птице у
Београду“

Миа Ковачевић V-2, награда за скулптуру
на градском такмичењу „Заштитимо птице
у Београду“

Дуња Седлачек VI/2, награда за
скулптуру на градском такмичењу
„Заштитимо птице у Београду“

Дуња Вамовић VI/1

Тодор Стојковић VI/2

Анђела Станковић VI/1

Теодора Јовановић VI/2

Ања Миљковић V/1
Викторија Јањушевић VI/1

Даниела Врачар V/2

Бранислав Вукадиновић V/2

Миа Ковачевић V/2

Маша Кркобабић V/1

Габриел Благојевић VI/1,награда
за скулптуру на општинском
такмичењу „Заштитимо птице у
Београду“

Ђурђа Вукадиновић V/2

Нађа Михић VII/2

Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине отворена је
изложба ликовно- дизајнерских радова „ЕКОЛОШКА КОПЧА ТОКИО -БЕОГРАД“ и
додела признања најуспешнијим ученицима. У категорији основних школа 1. место
освојила је Нађа Михић VII/2, друго место Ана Раичевић VI/1 а Анђелија Божић
VII/1 је похвањена.

Тамо где ум царује

Наши учесници републичких такмичења
Физика
Александар Оташевић VI-2 (2. место)
Ђорђе Крстић VI-1 (Похвала)

Техничко и информатичко образовање
Марко Пешић VI-1

Италијански језик
Марко Социо VIII-1 (1. место)
Александар Стојић VIII-2

Енглески језик
Марко Ристић VIII-2

Јубилеји

Ове године обележавамо 120 година од рођења Десанке Максимовић и 25
година од њене смрти.
Задужбина „Десанка Максимовић“, њени потомци, универзитетски
професори књижевности, критичари и издавачке куће обележавају ове
јубилеје приређивањем и објављивањем збирки песама, прича за децу,
организавањем бројних научних скупова и изложби посвећених великој
песникињи.

„Jа знам ко сам
по звону
што са задужбина немањићких пева,
по јасности његова гласа,
по томе што ме од Студенице до Милешева
прадедови гледају с иконостаса
и што сваки у руци држи храм.“ („О пореклу“)

„Било је то у некој земљи сељака
на брдовитом Балкану,
умрла је мученичком смрћу
чета ђака
у једном дану.“ („Крвава бајка“)

„Не, немој ми прићи! Хоћу издалека
Да волим и желим твоја ока два.
Јер срећа је лепа само док се чека,
Док од себе само наговештај да.“ („Стрепња“)

