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Драги читаоци, 

 

Пред вама је још један број нашег часописа. Овога пута одлучили смо 

да вас подсетимо колико је народна традиција важна и да никада не 

треба да заборавимо ко смо! 

Надамо се да ћете уживати и научити нешто ново! 

 

                                                                                 Директор школе 

                                                                                Анђелка Баланесковић 

 

 

 

 

 

 

                 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                                  Сарадници: 

                              Анђелка Баланесковић,  

                                                                                            директор школе, 

          Уредници:                                                           Весна Стевановић, 

      Анђела Андонов,                                                    школски психолог,                                           

      наст.српског језика,                                              Силвија Јовановић,                  

Самир Баланесковић                                            наст.ликовне културе,                                                                                                                                                                

Лидија Томовић Вуковић,                                                                                                                                                

наст.енглеског језика, 

Наставници разредне наставе, 

Ученици новинарске секције.  
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            Традиција народа утемељена је на поимању о 

вредностима и свету и о властитом бићу, недокучивим и 

докучивим веровањима, обичајима, умотворинама, 

ритуалима и манифестацијама које обједињују тековине 

тематски и обредно обликоване према животним 

потребама људи. У традицију народа су, такође, уткана 

свеукупна језичка терминологија, предања, 

приповедање, певање и играње. Најкраће речено, 

традиција је народно свезнање и његова исконска бит.  

          Oд памтивека живот је зависио од занимања 

којима се човек бавио, од природе и њених дарова и од деловања непознатих сила. 

Самим тим, човек је битисао у свету познатог и непознатог, између неба и земље и 

непознато је везивао за јаке невидљиве силе, тако да је и ономе што је у видљивом 

свету добро познавао и ономе што је било ван домашаја сазнања приређивао ритуале и 

прилагао жртве своје. Тако је настао низ ритуала и радњи посвећених укућанима, 

земљи, стоци, духовном свету и световном животу, који имају свој почетак – онда када 

из зиме почиње буђење природе, свој ток везан за одређене пољске послове, стоку, 

народне обичаје: славе, свадбе, рођења, ритуале везане за младунчад, крштења, вашаре, 

упокојења, парастосе, и изнова рађања чиме се из године у годину везују догађаји и 

ритуали и тако учвршћују веру, обнављају радост и срећу, у животе уносе спокојство и 

извесност. И не само то, ако не кажемо ништа о народној књижевности која је везана за 

све поре живота и кроз коју се казивања о свему преплићу – нисмо учинили оно 

најважније што одржава вековима један народ. За научнике који истражују 

лингвистичку бит језика такви примери су сачувана дијахронија једног језика.  

Пример народне песме коју су баке говориле дечицима док су преле у дугим 

зимским данима.  

 

 

Торкăтуарја 

 

Аби вједја, 

Абја уојкилор крједја, 

пăнйкă чјерга чугуља,  

кăјера, торча, мустăца, 

пила буртă ку лаба йш да, 

пăнă ку шокйтјиљи йн вис дăпăна. 

 

Кйн дјин сомн сă помјења, 

мјерјеор ојки крăпа, 

ојкилор ну крједја, 

пйнза цăсутă јерја, 

йн топ топујитă, 

карје потривитă, ймбјетјитă, 

ку ажуторју зйњилор буње испрăвитă. 

 

Преља  

С муком, чкиљаше, 

једва очима вероваше, 

док поњаву штрпкаше, 

канураше, пређаше, сукаше, 

шапом стомак глађаше 

док се с мишем у сну поиграваше. 

 

Кад из сна се буђаше, 

лагано очи отвараше, 

очима не вероваше, 

платно већ изаткано бејаше, 

које у ролну смотано, 

које поравнато, сложено, 

уз помоћ добрих вила довршено. 

 

                        Јулка а Флочи 
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Традицију чине наше посебности у културном, обичајном, свеопштем 

животном окружењу у односу на друге. Чување тих разлика по којима се 

рецимо Буковче, Кобишница и Мокрање, разликују од Радујевца, Србова, 

Прахова и Душановца с једне стране, Ковилова, Александровца, 

Црномаснице, с друге стране, Речке, Рајца с треће стране, Дупљана, 

Малајнице и Плавне с четврте стране, чини богатство једних у односу на 

друге и разлике које су настајале временом у односу на животне услове и 

утицаје суседа из окружења. Те разлике су у сегменту градитељства и 

материјала који се користе у изради објеката народне архитектуре (односи се на 

куће и објекте које су народни градитељи из села подизали од дрвета, природног 

или тесаног камена, чрепића, земуница, а од чега тек ту и тамо постоји још по 

неки од примерака за који се углавном не може рећи да су репрезентативни.) 

Разлике су и у ткању и везу народних ношњи. (На срећу су репрезентативни 

примерци сачувани, али није очуван и не чини се ништа да буде негован начин 

добијања пређе, умеће предења, ткања, бојења, као ни очување алата и прибора 

потребног за поменуте активности.) Разлике су и у сегменту рецептуре 

справљања хране и пића. (Није очувано сазнање о добијању уља у домаћој 

радиности, о сушењу 

биља, рибе, поврћа и 

воћа, ретки су већ и 

зналци израде домаће 

тестенине, сољене рибе, 

рецептура пића без 

хемијских препарата и 

адитива…) У сегменту 

умотворина и обичаја је 

тешко наћи 

педесетогодишњака који 

ће понешто од 

умотворина превалити 

преко језика без 

замуцкивања и то на 

језику којим је говорила 

мајка, тетка, стрина, бака. У области идиоматике се више не осећа присуство 

одређених речи у говору које карактеришу дотично село, или крај, ни тога више 

нема у оном изобиљу у коме је постојало у прошлости, прецизније узев пре пола 

века. 
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,,Хајде село да селимо“, прво је што ми паде на памет. У добар час, ову 

реченицу морамо да схватимо као „хајде да село учинимо селом“. Била би 

лудорија срушити све што смо сазидали у последњих пола века, а успомена је на 

приморје, Алпе и друге крајеве у којима је део наших суграђана боравио. На 

срећу, преци су нам оставили сва селишта која смо ми уназад пар векова 

напустили. Тамо су била села, црквишта и гробишта, споменици културе, чак 

понегде и трагови писмености. У нашој традицији, у оквиру већих земљишних 

поседа, људи су подизали кућице или колибе у којима би боравили током 

вишедневних радова. Касније, до нашег 

времена, су зидали викендице, летњиковце 

само са циљем одмора уз воћњак или 

виноград назване кăш йн кймп – пољске 

куће. Ето, још се зна где је била стара 

локација Буковча, још се зна где су биле 

земунице и баште (огуарă – (лат) ager 

publicus), зна се где је била црква брвнара, 

ту је и један од два камена са најбоље 

очуваним писмом уклесаним у камену. 

Свако домаћинство и у наше време има 

плацеве у том реону. Зна се где је било 

село које се у немачким изворима 

спомиње као Подгорин, чак има и нешто 

кућа од којих је једна у целости до крова 

очувана, остале би се, захваљујући 

старим градитељима моје и старијих 

генерација, који још знају како се гаси 

креч, одакле се вади камен, како се теше 

и деље дрво, како се конструкција ради, како се припрема земљани малтер… 

лако дале обновити. И тако свугда и одреда бисмо селили села, у њих бисмо 

населили старине којих су нам сметилишта пуна и сачували бисмо спомен на 

своје градитељство од пропадања. Оно што је најважније, да би села живела, 

јесте брига о томе где нам је потомство и шта од њега чинимо – 

потомство које ће детињство и младост развијати у повремене посете, игре 

међу избама и земуницама наших старих села, потомство које ће свом 

потомству усадити љубав према традиционалном, залазећи у старе црве и 

обилазећи камење које говори о нашој прошлости, као и темеље свих наших 

епоха напајући се традицијом са самог извора. 

  

 

 

Приредио:  

Учитељ Часлав Радукановић 
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1. Колико дуго радите као 

учитељица? 

 

- Као студент генерације, републички 

и општински стипендиста, добила сам 

посао одмах након дипломирања. 

Нисам бирала радна места, тако да 

сам радила у селу. Сада имам 

тридесет и девет година рада. 

 

2. То је заиста пуно. Колико дуго 

радите у нашој школи? 

 

- У ОШ ,,Стеван Мокрањац“ радим 

преко тридесет и пет година. 

 

3. Да ли нам можете рећи шта се за то време највише променило у 

школи? 

 

- Промена има много, а највећа се тиче се броја ђака. Када сам ја дошла, 

било је преко петсто ученика. Било је више одељења једног разреда. Онда 

је кренуо талас масовног одласка у иностранство и школа се полако 

празнила.  

Некада смо ђаке водили на стадионе у Буковче и Кобишницу, имали смо 

сусрете паралелних одељења, обилазили смо ров Хајдук Вељка, често смо 

имали часове у природи. Данас тога више нема.  

Велика промена десила се и са предметима које деца слушају. Некада су 

имали Друштвенокористан рад, где је сваки ученик имао свој кутак у 

парку или дворишту. Некада се учио руски и француски језик, а  данас 

ученици већ од првог разреда уче енглески, а од петог разреда и немачки 

језик. Рекреативне наставе и екскурзије некада су трајале по више дана, 

сада идемо на једнодневни излет.  

Промене нису заобишле ни наставна средства. Данас се све ослања на 

модерну технологију. 
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4. Једна од најактуелнијих промена тиче се и дневника. Шта мислите о 

електронском дневнику? 

 

- Ја највише волим да, када ми дође неки родитељ, отворим дневник, 

покажем и образложим 

оцену, гледајући 

родитеља у очи. 

Електронски дневник је 

савремени начин 

комуникације и нисам 

сигурна да ће сарадња 

са родитељима остати 

оваква каква је сада. За 

мене је то велика 

новина. Да ли је и 

колико добар, показаће 

време.  

 

5. Да ли је, с обзиром на промене, било лакше радити некада или сада? 

 

- Када неко воли да ради свој посао, ништа му није тешко. Некада је било 

више ђака па је избор за ваннаставне активности и секције био лакши. 

Данас за талентима трагамо и откривамо их на мало тежи начин. 

Улажемо више рада,енергије и труда у њих да би постигли добре 

резултате. 

 

6. Иза Вас су бројни успеси. Да ли нам можете рећи шта је рецепт за 

успешну каријеру у школи? 

 

- Рецепт пише свако за себе, и он се пише годинама. Свака година доноси 

нешто ново. Од вас зависи да ли ћете се прилогођавати и учити.  За успех 

је потребно много труда, рада, стрпљења и много љубави према послу. 

Порд тога, нарочито је важна љубав према деци. Она вас покреће и 

мотивише да напредујете у свом послу. 

 

7. Шта бисте поручили младима који желе да крену стопама учитеља? 

 

- Учитељ је најважнија карика у образовању детета. Какав став дете 

има према учитељу, такав ће имати и према школи. Учитељ од детета 

треба да формира ђака. То је велика обаваза и одговорност. Препоручила 

бих им да следе своје срце и да не штеде ни љубави ни стрпљења према 

деци. 
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8.  С обзиром да је тема нашег листа Народна традиција, реците нам 

колико деца данас познају своју традицу? 

 

- Деца наше школе познају и веома поштују своју традицију, нарочито 

када су у питању верски празници. Ученици стичу знања кроз разне 

фестивале и манифестације на локалном нивоу. Чести су и конкурси на 

тему традиције и наши ученици воје да учествују на њима. Тако 

истражују прослост. Такође, однедавно, наши ученици имају могућност 

да и у школи уче о традицији, захваљујући часовима Влашког говора са 

елементима националне културе. 

 

9. За крај, реците нам зашто је битно да поштујемо и чувамо 

традицију? 

 

- Веома је важно упознати и сачувати своју традицију и никада не 

заборавити ко смо и одакле. Деца су та која ће оживети старе обичаје и 

пренети их будућим генерацијама. На тај начин традиција ће се 

преносити даље и живети. 

 

Хвала Вам што сте издвојили време за нас, желимо Вам још пуно 

успеха и награда у даљем раду! 

 
 
 

 

 

НАРОДНА НОШЊА ЈЕ ОЗНАКА 

НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА! 

 
 

Народна ношња заузима посебно 

место у култури и традицији нашег народа. 

Њена улога је веома битна јер ношња 

представња симбол етичког идентитета. 

Одећа и обућа су некада биле разнолике, а 

сваки крај имао је нешто своје, 

карактеристично и препознатљиво, те се на 

основу шара, облику опанака и неким 

другим детаљима могло препознати из ког 

краја је та ношња. И не само то. По ношњи 

се могло закључити и које је старосне доби 

онај који је носи, економска ситуација, али и 

положај у породици и друштву. 
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НАРОДНА НОШЊА БУКОВЧА И 

КОБИШНИЦЕ 
 

 

Ношња је у прошлости била врло интересантна, са пуно шаренила. 

Женска влашка ношња, коју су жене носиле у равницама, а коју носе жене 

Буковча и Кобишнице, знатно се разликовала од српске ношње. Царанска женска 

ношња припадала је типу народног костима – кошуља са две прегаче и са много 

везених и истканих орнамената у боји. Ношња је, углавном, у основним 

елементима очувана, мада је дошло до промена услед спајања разноликих 

елемената ношње коју је носило старинско становништво овог краја. И поред 

тога што се у основним елементима царанска ношња разликовала од српске, 

поједини одевни елементи се подударају са старом српском ношњом, нарочито 

горња сукнена одећа која је била беле боје. 

Женска кошуља припадала је типу карпатске кошуље са богатим 

наборима око врата.  Кошуље су било дуге до чланка, па су се приликом ношења 

припасивале тканицама и извлачиле преко њих. Око врата је био узани колир, 

испод кога су се преко груди, леђа и рамена пружали многобројни набори. 

Горњи део кошуље и широки рукави полазили су од самог колира и били 

украшени везом. 

Један од битних одевних 

елемената, који влашкој ношњи 

даје одређени тип, јесте прегача. 

Жене су радним данима, преко 

кошуље, опасивале две прегаче – 

предњу ,,престилку“ или ,,фстк“ 

и задњу ,,опрет“. Предња прегача 

је широка и набира се у појасу 

помоћу увучене узице. Тка се из 

једне поле тако да се основа не 

види. Прегача је украшена 

црвеним и црним вертикалним 

пругама, утканим цветним 

орнаментима. Престилка је у 

Кобишници раније била без набора, слична задњној кецељи, која је једноставно 

ткана из једне поле, облично тамне боје, украшена хотизонталним пругама, 

протканим срменим жицама и која је дужа од предње шрегаче.  

Жене и девојке носе сукње преко којих се не опасује кецеља. Сукње су кратке, 

изнад колена. Заправо су један правоугаони комад тканине са утканим црним и 

црвеним пругама. 
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 Крецан или велник је својеврсни тип женске ношње, односно сукње 

навијаче.  

Жене су нелада носиле и јелек од сукна, беле или црне боје, а такође и кожух 

без рукава.  

У новије време, Влахиње као и Српкиње носе у свечаним приликама јелек од 

сомота украшен срменим гајтаном. Зими су жене носиле преко другог одела  

сукнени мантил беле боје ,,ајна“ са дугим рукавима, по ивицама украшен црним 

гајтаном. Данас тога више нема.  

Влахиње су у прошлости носиле капу ,,месаљ“ коју су носиле и Српкиње. 

Капа је направљена од једног феса на који се 

стављао лук од круте хартије. Све је то 

обавијено платном које се спушта низ леђа. 

Марама је причвршћена жутим иглама за 

капу. Поред њих, Влахиње су носиле и другу 

врсту капе –  ,,каица“ која је била слична 

,,месаљу“. Капа је била висока 20 цм, 

исплетена од кучина и постављена платном. 

Споља је била унизана парама. КАпа је давно 

извбачена. Носила се само у свечаним 

приликама. Још једна врста марама, која се 

сачувала у влашким селима јесте ,,крпа 

лунга“ или ,,попода“. То је дугачак пешкир 

ткан од лана и памука који су носиле невесте 

на свадби.  

Мушка ношња се није разликовала од 

српске. Одело је било од белог сукна, а тек од 

краја 19.века почеко је бојење одела као и 

куповање чохе. Мушкарци су лети носили 

само кушуљу и гаће, ткане од домаћег платна. 

Кошуље су вежене разнобојним концем на 

колиру и грудима. Чакшире су као српске, 

шивене од домаћег сукна само са широким ногавицама. Са стране су имале 

прорезе опшивене црним гајтанима. Горе су носили јелек од белог или црног 

сукна, а зими кожух са рукавима и дуги бели мантил од сукна ,,ајна“ као и 

жене. На глави су носили шубаре од овчје коже ,, кашула“ и лети и зими. На 

ногама су носили обојке ткане од вуне и плетене чарапе и наравно опанке. Зими 

су преко обојака увијали шишану овчју кожу ,,грлоге“. 1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Текст преузет из криге Милана Перића, Монографија Буковче - Кобишница, Неготин, 1976. 
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Значај фолклора 
 

Традиција и обичаји у животу једног народа, поред језика и културе, 

имају велики утицај на стварање и очување идентитета те заједнице. 

Фолкор, као уопштено име за уметност живи у народу као посебна 

форма и преноси се са генерације 

на генерацију, са старијих на 

млађе. За физички и психички 

развој детета народне игре 

имају немерљив значај. Играјући, 

дете постаје сналажљивије, 

стиче потребну брзину, док 

јавни наступ даје важност 

дететовој личности. Уједно 

развија се и колективни дух и 

дисциплина у комбинацији са 

учењем културе и традиције свог 

и другог народа који даје 

квалитативно напредовање у 

психичком животу детета. 

Васпитни значај народних игара је веома велики. Игра не само да је 

најбоља школа кретања, већ је и средство за развијање карактерних особина 

као што су смелост, упорност и издржљивост, а уједно је и најбољи пут 

стварања искреног другарства. Стога је задатак свих нас, заправо, очување 

народне традиције и 

њено преношење на 

млађе генерације. 

Само 

уколико поштујемо 

своју културу и 

традицију, можемо 

очекивати да ће нас и 

други поштовати! 

 

 

 

 

 

 

Психолог школе 

   Весна Стевановић 
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Ученик осмог разреда, Александар Џелатовић, 

наставља традицију 

својих предака! 

 

 
Ацо, чули смо да имаш веома занимљив хоби, да ли нам можеш рећи шта је 

у питању? 

- Мој хоби је сакупљање влашке народне ношње, преправљање, израда марама  и 

накита. 

 

Колико дуго се бавиш тиме? 

- Отприлике годину дана. 

Одакле ти идеја за ту врсту посла?                              

- У мојој кући се генерацијама правила ношња, прела 

вуна и производила свила за мараме. Већи део ношње 

који данас поседујем направила је моја прабака Бица 

Царановић. Oнa je као мала остала без мајке, која се 

такође бавила израдом ношњи, тако да је све 

научила  посматрајући друге жене како раде. 

Касније, као мајка двеју девојчица, имала је пуне 

руке посла, јер – све што је правила, правила је за 

њих, мужа и себе. Кажу да је све умела да направи, 

од простих ствари за сваки дан, па до оних тешких, 

захтевнијих за свечане прилике. Волела је тај посао 

и увек се трудила да све буде перфектно. Ношње 

које је израдила коришћене су само у кући, никада 

ниједну није продала. Традицију је наставила и моја 

бака која ми је, заправо, и пренела љубав према 

ношњи. Када сам увидео све те лепе комаде, све  детаље у које је уткано толико 

љубави, и сам сам пожелео да наставим оно што су оне радиле. 

Како је изгледао почетак твог рада?  

- Кренуо сам скромно, од неких основних ствари. Учио сам једно по једно, а 

временом, проналазећи по ормару разне ношње моје чукунбабе, све више времена 

посвећивао томе. Почео сам да преправљам то што имам, трудећи се да га 

освежим.  
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Да ли је тешко радити тај посао? 

- Наравно. Тешко је зато што је тешко доћи до добро очуваних оригинала, али и 

не само то.  Да би се нешто добро урадило, потребно је оштро око, мирна рука, 

доста времена и наравно пуно љубави према раду. 

Да ли те породица и пријатељи подржавају?  

- У почетку нисам имао подршку. Многи сматрају да ношња није за дечаке, па 

сам због тога наилазио на бројне потешкоће. Временом су сви схватили колика 

је моја љубав према ношњи и прихватили оно што радим. 

Ко ти помаже у послу? 

- Помаже ми моја бака, која ми углавном објашњава појединости око ношњи. 

Такође, консултујем се и са старијим мештанима и члановима фолклора. 

 

 

Александар данас зна све 

делове влашке ношње, иако 

њих има много. Ту су крпа 

лунга, крпа муре, крпа албе, 

корнсупљаче, крпа галбина, 

сукња роше, сукња нагре, 

опрег и много других одевних 

предмета које нисмо могли да 

упамтимо. Тренутно има 

комплетне ношње за око 

двадесет девојчица.   
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УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ ЧУВАЈУ 

НАРОДНУ ТРАДИЦИЈУ КРОЗ ИГРУ И 

ЗАБАВУ! 
 

 

          Од 2014. години ученици првог, другог и 

трећег разреда имају могућност да у нашој школи 

за изборни предмет одаберу и Влашки говор са 

елементима националне културе, који држи 

наша учитељица Даниела Пејчић. 

  

  Циљ ове наставе јесте да ученици упознају, 

чувају и поштују властити национални и 

културни идентитет, као и да негују тековине 

националне културе Влаха, обичаје и традицију.  

Задатак наставе је развијање љубави 

према матерњем језику и потребе да се он негује 
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и унапређује. Деца се оспособљавају за успешно служење влашким говором 

и различитим видовима његове усмене и писмене употребе у оквиру тема 

из свакодневног живота (слушање, читање, усмена и писмена продукција 

и интеракција). На часовима Влашког говора деца се васпитавају у духу 

мира, толеранције и сарадње међу људима и стичу свест о 

интеркултуралности. Часови им 

пружају могућност да науче све о 

обичајима овог села, традицији, 

култури, заборављеним 

играчкама и играма, јелима и 

спремању хране, а све то кроз 

песму и разне старе игре за које 

користимо разноврсне природне 

материјале. 

 

Ученици имају два часа 

недељно, односно седамдесет и 

два часа годишње и ово им је 

један од омиљених предмета. Број 

заинтересованих ученика је из 

године у годину све већи. 

Наши часови су, такође, веома 

заинтересовали и медије. Један 

обичај приказан је у Зборнику 

Савеза учитеља РС, као пример 

добре праксе на Сабору учитеља 2018. године. 

 

       Учитељица                 

Даниела Пејчић 
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Срби су народ са веома богатом традицијом и од давнина чувају своје 

обичаје. 

 Народни обичаји дубоко су повезани са народним веровањем, те имају 

различиту намену: заштита здравља укућана, увећање имовине и порода, 

призивање кише, сузбијање облака, излечење болесника...  

Везујући се за одређене догађаје и празнике, обичаји  су од најранијих 

времена  имали једну врло значајну улогу, а то је очување националног 

идентитета. Иако су се у народу често мењали и допуњавали, услед  разних 

историјских околности – ратова и сеоба, многи обичаји су, нажалост,  изгубљени 

или заборављени. 

Ипак, у породицама где 

више генерација живи под 

истим кровом, обичаји су се, 

преносећи се са колена на 

колено, углавном очували. 

Сеоске средине су те које верно 

чувају и негују старе обичаје, 

дајући им онај исконски значај. 

Један од омиљених обичаја 

мештана јесу тзв. Сусрети села, 

у којима наша села учествују 

од самог почетка. 

 

У селима наше општине, 

педесетих година прошлог века, почела су са радом Културно-уметничка 

друштва.  

Свако село имало је своје друштво које се састојало од више секција. 

Имали су фолклорну, певачку, глумачку и музичку (оркестарску) групу.  

Кобишница је међу првима основала своје друштво које носи назив ,,Воја 

Чурић“. Друштво у Буковчу је ,,Димитрије Беливакић“. Циљ ових друштава је 

да сачувају традицију и културу села.  

Друштва зими, углавном, припремају своје програме које током године 

приказују на манифестацијама широм Србије и у иностранству. 

Већ 46 гофина у Неготину се организују Сусрети села, манифестација 

такмчарског карактера,на којој своје умеће показују села наше општине. На 

почетку је учествовало много села, али сада их је све мање.  
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Према пропозицијама које задаје организатор Дом културе Неготин. 

такмичари спремају тачке које се бодују: изворни дечји фолклор, изворни 

омладински фолклор, у 

коме углавном учествују 

ученици наше школе, 

изворни оркестар, 

изворне песме (соло и у 

групи), фолклор старије 

групе, умотворине. У 

кореографском делу 

оцењује се песма, 

фолклор и оркестар. 

Оцењују се и режија 

програм и сценографија, 

а ранијих година било је 

и квизова на задату 

тему. 

Чланови КУД-а сами одређују који ће обичај приказати. Углавном се 

труде да сваке године то буде други обичај. До сада су приказани обичаји везани 

за свадбу, крштење, славе, печење ракије, бербу грожђа, Младенци, Заветине, 

Другаричење, Кад свирачи скупљају ушур, Вражење, Ускрс, Коледари. 

Некада су теме задате, нпр. тема је била ,,200 година од погибије Хајдук 

Вељка“, када су сви обрађивали исту тему.  

Такмичарске парове бирају жребом у Дому културе Неготин. Сва села 

учествују два пута, једном као гости, а једном као домаћини. За тај дан 

припреме ношњу, реквизите, сценографију и све што је потребно за обичај који 

су одабрали. Приказују програм пред публиком и жиријем.  

За припрему сваког програма потребно је много вежбања. Да би се добро 

увежбало приказивање на Сусретима села, које је углавном у пролеће, 

такмичари вежбају целе зиме (3 месеца). Најпре се вежбају појединачне тачке, 

фолклори, песме, група певача, оркестар, а затим се спајају и увежбава се цео 

програм. Програм не сме да траје више од 55 минута, а углавном има 11 

тачака.  

Наши Куд-ови углавном имају по 60-70 чланова. То је број са којим се 

може приказати добар програм.  

Награде су углавном новчане, а најбоље изведене тачке имају могућност 

да се прикажу на манифестацијама у целој Србији. Та путовања су младима 

веома стимулативна и подстичу младе да се ангажују.  

Циљ ових окупљања је очување културе, радиције, обичаја и ношње ових 

села. 

 

 Учитељица  

Даниела Пејчић 
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Ове године Кобишница је 

гостовала у Јабуковцу, а угостила 

КУД из Шаркамена. 

Приказивањем обичаја Свадбени 

понедељак освојила прво место и 

добила дипломе за све изведене 

тачке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наши трећаци су били вредни па су знања о обичајима својих села 

поделиле са нама. 

 

Заветина Спасовдан 

 
 Сви су ми причали – баба, деда, 

мама и тата да je, од давнина, заветина 

мога села Спасовдан. То је веома стари 

обичај, традиција у мом селу, која се 

поштује и коју много волим. 

 На Спасовдан се иде у цркву. 

Сваке године је нови домаћин неки 

мештанин села Кобишнице. Тада је 

обичај да се испред цркве реже колач и цела школа је позвана да пристуствује. 
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После тога, у колони, са иконама се иде до центра села и неког записа. Иде се са 

литијама, а онда враћа назад у цркву. Сваки домаћин мог села има по неког на 

ручку. За Спасовдан је обичај да културно-уметничко друштво „Воја 

Чурић“ организује манифестацију, у којој учествују културно-уметничка 

друштва из различитих места. 

 Моје село је много лепо, али на тај дан је још лепше. Имам осећај да се из 

сваке улице и сокака у селу, на Спасовдан, посебно чује смех, галама и музика. 

 

                                                                                   Милош Балачикић, III разред 

 

                                                                                     

Заветина 

Ђурђевдан 
 

 Уочи 

Ђурђевдана плету се 

венчићи којима се 

ките капије и улазна 

врата. Ђурђевдан се 

прославља 6. маја, и 

тада је заветина у 

мом селу, Буковчу. 

 За ту прилику се припремају храна и пиће и обавезно се пече јагње. У 

центру села се окупљају људи из разних крајева.  

 Људи одлазе у цркву и одатле полазе литије, које пролазе кроз село, до 

центра села и до Записа. Сви људи у мом селу, који славе Ђурђевдан, дочекују 

госте на ручак и весеље. 

       Вељко Симеуновић , III разред 
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Просидба 
 

 Некада су се у нашем крају овако просиле девојке. Када момак хоће да 

ожени неку девојку која му се свиђа, он каже његовим родитељима. Они пошаљу 

прво неког из фамилије код те девојке да пита да ли ће да их прими. То је 

проводаџија. Ако девојка каже да хоће, онда они дођу да је запросе. Момак и 

његови дођу и доносе дарове за младу. Они доносе накит, где младић ставља 

девојци прстен и тако заврше просидбу. Онда се договарају за свадбу. 

 Андрија Гелић,  III разред 

 

    Свадбени обичај 
 

 Ујутру се скупљају сватови и 

пријатељи у кући младожење. Одлазе 

по кума, па сви заједно иду по младу у 

њену кућу. Млада, када види на капији 

младожењу, гледа кроз прстен, да би 

деца личила на њу и да младожења 

заувек остане са њом.  

 Младожења не улази у кућу док 

не скине пушком јабуку, која је 

закачена на кров куће. Када младожења 

скине јабуку, може ући у кућу. Млада 

излази из куће и прска босиљком и водом сватове. Када је млада то обавила, 

младожења јој прилази и подиже вео да је пољуби. Након тога, играју коло уз 

музику сви сватови, кумови и пријатељи. Млада дарује све сватове у колу. Онда 

полазе у цркву на венчање. Када заврше венчање у цркви, које је обавио 

свештеник, одлазе у младожењину кућу. Свекар и свекрва дочекују младу и 

младожењу – свекар са флашом вина, које даје младожењи, а свекрва са погачом, 

коју даје млади, а потом јој ставља босиљак на уво. Затим, свекрва узима сито, 

које даје млади, а у ситу се налазе бомбоне, пшеница, кукуруз и новац. Сито се 

ставља млади на главу, и одатле млада узима ствари и баца их међу сватове.  
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Када је то млада обавила, младожења узима сито и баца га на кров. 

Веровање је да ако се сито задржи на крову и не падне, млада остати у кући. 

Затим млада подиже дете из фамилије три пута у вис, и то исто чини и 

младожења.  

Анастасија Крушковић, III разред 

 

Свадбени понедељак 
 

 Свадба у мом крају трајала је раније 

по четири дана. Сваки дан је имао свој 

обичај. 

 У понедељак, трећег дана, у 

младожењиној кући, млада је чекала мајку 

да јој донесе доручак јер се сматрало да у 

новој кући још увек није заслужила. 

Углавном би мајка са собом повела две 

жене. Оне су помагале млади око 

облачења, чешљале су јој косу и 

припремале за весеље. Док су припремале 

младу спуштале су јаје кроз тканице и 

чунак да би млада имала лак порођај. 

Свекрва би окитила крчаг новцем, дукатима 

и цвећем, а затим са осталим гостима 

заиграли коло. 

 Младини сватови долазе са кокошком 

на грани, окићеном вуном и јабукама. Две 

јабуке представљају добро здравље младе и 

младожење, а како се кокошка гнезди тако 

ће и млада остати стабилна и безбрижна у 

тој кући. Од вуне би млада плела чарапе за 

зиму. 
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 Заједнички ручак би се одржао у младожењиној кући. Увече би цело село 

дошло на игранку или данц, како се то каже на влашком. До касно у ноћ би 

трајало весеље не изостављајући коло „Перина“. У том колу су углавном играли 

млади људи. 

Лазар Флорић, III разред 

 

Младенци 
 

Младенци се славе 22. марта. Овај празник пада у пост. Пошто су пре тога 

Покладе, онда се тог дана износе из куће коске од кокошке од Поклада и носе у 

виноград и тамо се стављају за напредак поља и винограда. Тога дана се прави 

четрдесет колачића од теста, који се боду цевчицом. Са том цевчицом деци се 

чачкају уши, тако да их касније не би болеле.  

 Током дана, кад се сви укућани скупе, пале се крпе и тим димом сви 

укућани се диме око ногу и руку и цело двориште, тако да би били безбрижни 

преко целе године од уједа змија.  

 После тога, жене улазе у кућу I из својих ормана извлаче ношње, 

прекриваче и ћилиме, тресу се и стављају на терасу и тамо буду скоро цео дан. 

Онда се убаце поново у кућу и спакују се лепо до следеће године. Тај празник у 

мом селу славе са великом љубављу сви мештани. 

 

Марина Гавриловић,  III разред 
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Млађи узраст 

 
Мој омиљени празник 

 

Празници су дани када је породица на окупу. Тада је дом највеселији, сви 

се радују. Поред моје крсне славе Светог Николе и рођења Исуса Христа, то јест 

Божића, најомиљенији ми је Ускрс.  

Ускрс је један од највећих хришћанских празника. Пун је шаренила, 

веселих зечића и росне травице. Код нас 

Ускрс почиње Великим четвртком. Тај  

дан је посвећен мртвима. За њим иде 

Велики петак који је за мене пун 

шарених боја, на тај дан се у сваком дому 

фарбају јаја. Најпре фарбамо јаја у 

црвеној боји, која је симбол Исусове 

крви. Прво црвено јаје је ,,чуваркућа“. 

Оно се чува годину дана за мир и 

здравље укућана. За хришћанство је 

Велики петак најтужнији дан, зато што је 

на тај дан страдао Исус Христ, разапет је 

на крсту. На Велики петак је увек строги 

пост. После Великог петка иде Велика 

субота. На тај дан се обављају последње 

припреме за Ускрс. Спремају се укусна 

јела и пече се прасетина. Велика субота 

обележава се као најтужнији дан, не би 

требало никако да се весели. У недељу је 

Ускрс. Код мене је обичај да када устанем не смем ништа појести, зато што 

морам попити ускршњи напитак. Ускршњи напитак је мешавина вина, једног 

обареног јајета, коприве, хлеба и цвета дрена. На Ускрс трљамо образе црвеним 

јајетом да бисмо остали целе године румени и здрави. Понедељак и уторак су 

дани када идемо у госте или их очекујемо.      

Празници су ту да би их славили и преносили са колена на колено. Важно је 

наставити обичаје својих предака. Сви празници су ми подједнако битни јер сам 

на окупу са својом породицом, коју волим највише на свету.  

1. награда 

Виолета Николић  3. разред  

ОШ ,,Јован Јовановић Змај”Јабуковац 

 



23 

 

Обичаји мога села 

 

Обичаји мога села су веома 

лепи, али ја највише волим када 

сељани уочи Ђурђевдана плету 

венчиће од пољског цвећа. 

Овом обичају радују се сви 

укућани, а нарочито ми, деца. Дан 

раније идемо на ливаду и беремо 

лепо, разнобојно цвеће. Рано ујутру 

мама или бака исплете венчић, 

стави око кофе и оде у тор на прву 

пролећну мужу оваца. Венчић се 

окачи испред тора. Баке процеде 

млеко, скувају сутлијаш и онда се сви укућани засладе. Обичај је посвећен 

здрављу и напретку укућана и стоке коју гаје. 

2.награда 

  Андреј Димитријевић, 1. разред 

ОШ ,,Стеван Мокрањац“ Кобишница 

 

 

 

Ускрс 

 

Када дође Ускрс 

ја се развеселим 

и да видим Исуса 

ја то стварно Желим. 

Ускрс је празник кога сви воле, 

а јаја се фарбају 

у различите боје. 

Црвено јаје 

 је Чуваркућа 

и оно се чува  

у корпици од прућа. 

Црквена звона  

одјекују градом, 

у цркву иде  

и старо и младо. 

 

        2. награда 

        Алберто Сако, 4.разред 

        ОШ ,,Бранко Радичевић“ Неготин 
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Пролеће је већ увелико стигло у 

наше крајеве. Природа цвета и 

мирише.Таман када је природа 

показала своје лепоте, дошао је 

пролећни или ускршњи распуст који 

обожавам јер је Ускрс најрадоснији 

празник у мом дому.  

 

Велики петак је дан када се 

фарбају јаја. Тада устајем рано и са 

мамом и братом идем у поље да 

сакупим лепе травчице које ћу ставити на јаја. Јаја стављам у чарапу, а 

затим у фарбу. Прво јаје је црвене боје и оно представља чувара куће, па се 

чува.  

 

 

 

 

Мами помажем око трпезе зато што спрема пуно хране и колача. За 

Ускрс идемо у цркву са породицом. Рано идемо на литургију, а када се она 

заврши, кружимо око цркве три пута. Онда свештенику остављамо црвено 

јаје, а он нама даје нафор. Уберемо затим зелену траву из црквеног 

дворишта коју после, када стигнемо кући, стављамо на кућни праг.  

Људи се поздрављају са ,,Христос васкрсе!“ и ,,Ваистину васкрсе!“   

Највише волим овај празник јер је цела породица на окупу. Тада 

добијамо чоколадне зечиће и јаја. 

 

3.награда 

Наташа Стевановић, 2 .разред 

ОШ,,Стеван Мокрањац“  

Кобишница
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Ђурђевдан 

 

Стигао је Ђурђевдан, 

шестог маја 

мојој срећи нема краја. 

 

Сви смо срећни, 

свако нешто ради. 

Мама колаче из рерне 

вади. 

 

Тата је вредан 

печење спрема, 

кад дођу гости 

нема да нема! 

 

3. награда 

Теодор Пршо, 4.разред 

ОШ ,,Бранко Радичевић 
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Старији узраст 

 

Обичаји мога краја 

 
 Обичаји чувају дух и традицију једног народа. Везани су за све важне 

догађаје у животу човека, за поштовање верских личности и сила природе чију 

моћ човек није разумевао. 

 Иако је данас остварен велики напредак науке, доста обичаја је сачувано у 

сеоским срединама, а по неки обичаји, као што је рецимо прослава крсне славе и 

великих хришћанских празника и у градовима. Ови празници постају све 

популарнији и масовно се славе. 

 Сваке године у нашој општини на манифестацији „Сусрети села“ 

приказују се обичаји везани за поједине крајеве, као и музика и фолкорне игре 

који прате те обичаје. Мени су веома занимљиви обичаји поводом великог 

хришћанског празника Васкрса. У те обичаје сам био укључен као веома мали, 

обичаје нисам разумео, али сам се радовао фарбању јаја, одласку у цркву, 

такмичењу у туцању јаја, игранкама, дружењу са рођацима на ускршњем ручку. 

Касније сам сазнао да је Васкрс наш најтужнији празник, да црвено обојена јаја 

представљају васкрсење Христово, али и боју невино проливене крви Исусове на 

Голготи. Јаја се фарбају на 

Велики петак, дан када се 

десило Христово страдање 

и смрт, и тог дана се ништа 

друго не ради. Прво 

офарбано јаје се зове 

„чуваркућа“ и чува се до 

следећег Васкрса, и оно, 

како људи верују, 

обезбеђује срећу, мир и 

благостање укућанима. 

 Пошто је Христ 

трећег дана по смрти 

васкрсао и напустио свој 

гроб, црвена боја јаја 

симболизује и велику 
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радост. Због тога је Васкрс у исто време и весео празник, у ствари „празник над 

празницима“. 

 Радујем се свим обичајима и празницима који се обележавају у Јабуковцу 

и радо ћу, јер сам члан културно-уметничког друштва „Флоричика“, своје знање 

о свему пренети будућим генерацијама. 

 

1. награда 

Манујел Младеновић, седми разред, 

ОШ „Јован Јовановић Змај“  

Јабуковац 

 

 

Обичаји мога краја 
 

Обичаји и традиција, поред језика и писма, веома су битни за живот и 

опстанак једног народа. За мене су обичаји мога села чудновати, магични. 

Празници... Има ли шта лепше? Мој омиљени празник је Бадњи дан. На 

Бадње јутро се сва деца из села окупе и заједно посећују куће у селу. Својим 

пијукањем буде домаћина, те је по томе овај празник добио назив ,,Пуј-пуј“. 

Деца певају песмицу којом домаћину желе срећу и родну годину. Као поклон 

добијају слаткише. После тога се враћају кући. Мама или бака меси чесницу у 

коју ставља новац, жито, кукуруз, пасуљ. Када се чесница испече, ломи се и 

сваки члан узима по једно парче. Онај који извуче пару имаће пуно новца целе 

године, ко извуче неку од житарица, имаће родну годину. 

Увече се иде у цркву, где се пали бадњак. Свако од мештана узима 

гранчицу и односи га у свој дом те ставља испод стола. Тако се дочекује Бадњак. 

На Бадњи дан треба да једни другима опростимо, уколико смо били у 

свађи, да се поштујемо, 

јер – какав нам буде 

Бадњи дан, таква ће 

нам бити цела година.  

Празници су 

време када је цела 

породица на окупу и 

зато су то најлепши 

дани у години! 

 

1. награда 

Јелена Поповић, 

6.разред 

ОШ ,,Стеван 

Мокрањац“ 

Кобишница 
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Божићни обичаји 
 

Један од најсвечанијих празника у мом дому је Божић, а најлепшим га 

чине његови обичаји. 

Бадњи дан се слави уочи Божића. Назван је по бадњаку. Уношење 

бадњака у кућу, на симболичан начин, представља долазак Христа и његовог 

благослова у наш дом. Некада се по бадњак ишло у шуму, а данас га мама и ја 

купујемо на пијаци. Увек га стављамо на улазна врата до вечери. Кад тата 

свечано унесе бадњак у кућу, мама га посипа пшеницом, док сестра и ја весело 

пијучемо. Бадњак гори, а ми деца певамо: ,,Колико варница, толико срећица. 

Колико варница, толико парица, а највише здравља и весеља!“ Онда се окупимо 

око породичне трпезе која је посна. Углавном имамо пребранац, компот, питу од 

бундеве, воће, поврће... Никад нисам знао шта да радимо са бадњаком после 

празника. Мама ми је рекла да се не може на Бадњи дан певати: ,,Бадњаче, 

Бадњаче, ти наш мили рођаче“, а после Божића ,,рођака бацити у контејнер“, 

него се, уколико немамо где да га спалимо, треба ставити на неко дрво.  

На Божићно јутро сви свечано обучени долазимо на јутарњу божићну 

литургију, причестимо се и сви поздрављамо и честитамо Божић са: ,,Христос се 

роди! Ваистину се роди!“ На тај дан се не иде у госте, сви се у кругу породице 

скупамо на свечаном божићном ручку, где обавезно ломимо чесницу коју је 

мама тог јутра умесила. Чесница се ломи на онолико делова колико има укућана. 

У народу постоји веровање да ће онај који извуче парицу целе године бити 

срећан.  

Божићне обичаје наслеђујемо и учимо од наших родитељима, а на 

нама је да их преносимо даље.  

2. награда 

Марко Уруковић, 6.разред 

ОШ ,,Бранко Радичевић“ Неготин 

 

Обичаји мога села 
 

Поред многих слава 

и празника, најважники 

празник у мом селу јесте 

сеоска слава, односно 

заветина. То је Спасовдан. 

За тај дан, у нади да ћемо 

имати госте, пошто знамо 

колико је то битан дан за 

наше село, маме и баке 

увелико спремају разна 

јела и колаче. Припреме се 

обављају у сваком 

домаћинству, али и у 

сеоској цркви. Тоф дана  у цркви један од мештана села бива домаћин славе. 
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Поред њега постоје још два домаћина – један у центру села, а други код 

обележеног места званог Запис.  

Уз сечу славског колача и разних ђаконија, почиње славље у цркви. Уз мису и 

изношење икона, музику и весеље, одевени у најлепше народне ношње нашег 

села, пролазимо кроз село и обилазимо битна места. У вечерњим сатима се, у 

центру села, одржава приредва на којој се састају културно-уметничка друштва 

из разних крајева наше земље. Углавном нам гостују суседи из Румуније и 

Бугарске. Уз песму и разне игре веселе се сви, и гости и домаћини. Свако село 

треба да чува и поштује своју славу и да не дозволи да се обичаји забораве! 

2. награда 

Кристина Гавриловић, 5.разред 

ОШ ,,Стеван Мокрањац“ 

 Кобишница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасовдан, Црква Светог Петра и Павла, Кобишница 2018. 

 

Мој омиљени празник 
 
        Празници су радосни дани у години када се прослављају неки важни 

догађаји. Сада ћу да вам опишем мој омиљени празник.  

     Верници славе разне хришћанске празнике као што су: Божић, 

Богојављење, Крсна слава и многи други. Мој омиљени празник је Васкрс. На 

Васкрс се обележава дан када је Исус Христ васкрсао из мртвих и постао син 

Божји. Овај празник ми је омиљен, не само због тога што је најважнији и највећи 

хришћански празник, него и због тога што има много обичаја. Обичај који 

највише волим код Васкрса ја фарбање јаја. Моја мама фарба јаја, а мој брат и ја 

их украшавамо лепим сличицама у дивним и разним бојама, па нам је онда цела 

васкршња трпеза шарена. Такође, волим и позитивну енергију у породици током 
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ручка. Сваке године се на ручку окупимо сви заједно и једемо традиционална 

јела која се спремају за Васкрс. Пре ручка увек помажем мами да спреми све што 

је потребно. Од сланих ствари као што су: погача, салате и сарме до слатких 

ствари, као што су: колачи и торта, све припремамо заједно. Једино печење 

припрема тата. После ручка одмарамо или се прошетамо негде. На крају дана се 

сви помолимо за срећу, успех и, пре свега, много здравља.  

     То је био кратак опис мог најдражег дана у години, то јест мог омиљеног 

празника.  

                                               3. награда                                         

                                                                                   Анђела Радуловић, 6.разред 

                      ОШ „Бранислав Нушић“                                                                                                           

Уровица 

Обичаји мога краја  
 

     У мом крају има 

разних обичаја за празнике, 

а  ја ћу вам испричати 

обичаје мога краја за Ускрс. 

     На Велики петак се 

фарбају јаја у разним 

бојама. Прво се фарбају јаја 

у црвеној боји, а након тога 

све остале боје по жељи. 

Прво црвено јаје које 

извадите је ,,Чуваркућа“, 

оно се ставља на посебно 

место где се чува до 

следеће године, а старо јаје, 

,,Чуваркућа“ се баци низ оближњу реку. На Ускрс се устаје раније, облачи се 

одело које до тада није ношено. На зелену траву се положи секира, а у чинији се 

мешају комадићи хлеба, свеже коприве и вино. Та мешавина се назива ,,Ускрс“. 

Тада се стане на положену секиру, направи се круг и узме се кашичица 

,,Ускрса“. Црвеним јајетом премажемо лице и тако урадимо три пута. Када то 

завршимо, скочимо са секире и потрудимо се да највише одскочимо од свих 

укућана. Када сви укућани поједу јаје црвене боје, љуске од јаја се измрве и 

чувају. Након тога се почупа трава из дворишта и стави се на сваком улазу, а на 

трави се стављају измрвљене љуске. На крају се сви укућани окупе за трпезом 

где се најчешће налазе печење и лепо украшена јаја. Ту се сви туцају шареним 

јајима. 

     Ово су обичаји из мог краја које најчешће сви раде, а ја их обожавам и 

радујем се следећем Ускрсу. 

3. награда 

                                                                                         Теодора Костандиновић, 

6.разред 

                                                                                               ОШ  „Бранислав 

Нушић“   Уровица  
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Serbia in my heart 

 

There is no better place on this planet than my country, the country where 

my ancestors and I were born in. If I could have chosen my birthplace, it would be 

here. 

My country is unique and I want to visit its every part. There are a lot of 

historical sites in Serbia witnessing  its rich history. My country is a place of great 

tradition. People who live here are the best in the world. They are generous, always 

ready to help a countryman, and very hospitable. 

Serbia might not be the richest or the most perspective country in the world, 

but it has a soul, a rich and unique nature and that is why I love it so much. It will 

always be the one and only in my heart. 
1.награда 

Manujel Mladenović, VII razred 

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" 

 Jabukovac 

 

Serbia in my heart 

 

Red, blue and white, 

We are the power from the fields and mountains. 

Red, blue and white, 

Serbia is my life.                                                          

                                                                                     Splendid in tradition 

                                                                                               Eternal flame 

Courage, love and unity                                                         Resurrection and rejoicing 

We look forward and never give up.                                      Blooming beauty 

Welisten to the heart                                                               Incredible rhapsody 

And always when we fall, we ambitiously stand up.             Always in my heart! 

 

That makes Serbia the best. 

The people here are smart. 

Every day we make it better, 

So I love you Serbia with all my my heart. 
 

                          1. награда 

             Danijela Nikolić, VII razred 

             OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" 

                   Jabukovac 
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Serbia in my heart 

 
For me Serbia is a place like no other. It's a unique country with unique people, 

somewhere on the border between east and west, with colourful and beautiful nature 

and mild climate. 

My country has so many beautiful places where you can go for holidays. I really love 

Serbia and people are so nice here, but there is one thing about them that I don't like. 

People here pollute nature a lot and they don't understand how important our 

environment is. Another sad thing about my country is that many people are leaving it 

because it's hard to find a decent job here. Serbia has cities full of people and empty 

countryside.  

Every place in Serbia is wonderful but the most beautiful place for me is my village, 

Jabukovac. I've lived in Jabukovac since I was born and everything is perfect here, 

especially the people. I am sad because I will have to leave my village soon because of 

my further education. I promise I'll visit it as often as possible. 

Serbia is my homeland, the country my ancestors left me and that is why I love it.  

 

 2. награда 

Saška Milošević, VII razred 

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Jabukovac 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 
Екскурзија, 2018. 

Дрвенград, Манастир Жича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечја недеља 2018. 
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Посета  глумаца 
 

 

Свети Сава 2019. 
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Полагање венца на споменик С. Мокрањца 
 

 

Посета песника    

Адама Пуслојића 
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Предавање полицајаца на тему ,,Безбедност у саобраћају“ 
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Крос РТС-а 
 

 

 
 

 

 

 

Такмичење у 

брзалицама, 

Народна библиотека 
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  Дан борбе против сиромаштва и Дан здраве хране  

 

 

 
Ученици и наставници наше школе су ове школске године били 

веома вредни. Организовали су бројне креативне радионице у којима су 

учествовали сви ученици, од наших најмлађих – предшколаца, па све до 

матураната.  

Ове радионице су им, осим доброг дружења и забаве, помогле да 

науче веома корисне ствари. 

 

Наставница српског језика 

Анђела Андонов је последњег радног 

дана децембра 2018. године 

организовала квиз за ученике шестог 

разреда и њихове родитеље, под 

називом Колико се познајемо. На 

духовит и креативан начин, ученици и 

родитељи показали су колико се 

међусобно познају, а затим су кроз игру 

асоцијација показали велику 

сналажљивост, али и таленат за цртање.  

Смејали су се, али и нервирали. Било је 

напето и густо јер су и једни и други 

озбиљно схватили ово ,,такмичење“. 
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Занимљиво је то што, иако смо сви очекивали, родитељи нису дозволили 

својој деци да их победе. ☺  

 

Наши осмаци су, уз помоћ наставнице биологије Ане Крстић Стринуловић 

и наставнице српског језика научили како да искористе старе предмете, 

освеже их и улепшају уз помоћ познате технике  ,,декупаж“. Сецкали су, 

лепили, смејали се, забављали, улепшали саксије, кутије и клупе наше 

школе, али и библиотеку. 

 

С друге стане, нису ни наши петаци 

заостајали у раду. Они су  показали  

велики таленат за писање песама и 

прављење честитки.  

Са својом наставницом српског 

језика и библиотекарком 

Данијелом Спасић, обележили 

су  8. март пишући песме и 

правећи честитке својим 

најдражим мамама, бакама, 

тетама, секама. 
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Мислили сте да су наши остали другари лењи? Преварили сте се! 

Сви су подједнако вредни када треба да се некоме помогне! 

Ученици наше школе, од припремног до осмог разреда, укључили су 

се у велику хуманитарну креативну радионицу "Ускршња чаролија - исти а 

различити", која је трајала 

током априла. 

Радионицу је организовала 

Народна библиотека у 

сарадњи са ОШ "12. 

септембар", а у нашој 

школи радионицу су водиле 

наставница биологије и 

наставница српског језика. 

Касније су нам се 

прикључиле и наставница 

енглеског језика, наставница 

географије, као и наш 

психолог. Направили смо 

велики број магнетића, слика, 

торбица, ускршњих корпица, 

фигурица и све то продали на 

великој Ускршњој продајној 

изложби која је одржана 25. априла у градском 

парку. Тим поводом је и наш друг, Матеја 

Војводановић, понео своју чудесну гитару и 

учинио да наш штанд буде један од 

најзанимљивијих. Лепо смо се дружили и 

забавили, а најбитније је то што смо успели да 

својим трудом и радом дамо бар мали допринос за 

лечење мале Симеоне. 

Продају смо наставили и сутрадан испред наше 

школе.  

Од велике помоћи био је и учитељ Младен 

Рошкић, који је све време био са нама. 

Мештани наших села, али и сви случајни 

пролазници су и овог пута били веома 

великодушни, тако да смо на крају дана 

остали празних тезги са сумом од 24 000 

динара. Надамо се да ће наша мала 

другарица брзо оздравити и да ћемо имати 

прилике да је упознамо! 
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НАШИ УСПЕСИ 

 
Као и сваке године, и ове смо били веома 

успешни у разним областима! 

 

Српски језик: 

Јелена Поповић, 6.разред, 2. место на 

Општинском такмичењу, Матеја 

Војводановић, 6.разред,  2. 

место Општинском 

такмичењу. 

 

    

 Историја:  

Јелена Поповић, 6. разред, 1. место на 

Општинском такмичењу,  2. место на 

Окружном такмичењу 

(највећи број поена). 

 
 

  Математика:  

Јелена Поповић, Матеја Војводановић, 6.разред,  

пласман на Окружно такмичење. 

 

 

Енглески језик: 

Страхиња Војводановић, 8. 

разред, 3. место на Општинском такмичењу. 

  

Немачки језик: Лаура 

Јанковић, Мелиса 

Ђорђевић, 8. разред, 2. 

место на Општинском 

такмичењу (највећи број 

поена), 1. место на 

Окружном такмичењу, 
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очекујемо резултате са Републичког такмичења.          

 
 

Биологија:  Страхиња 

Војводановић, 8.разред, 4. 

место на Општинском 

такмичењу. 

 

Стони тенис: Јелена 

Поповић, 6. разред, 1. 

место на Општинском 

такмичењу, 1. место на 

Окружном такмичењу, 5. место на 

Републичком такмичењу . 
 

Ученици наше 

школе већ годинама 

показују љубав 

према поезији и 

уметности, зато смо 

ове године освојили 

награде чак и на 

Међународним 

такмичењима. 
 

Јелена Поповић,  6.разред, 1. награда на Међународном фестивалу 

хумора и сатире ,,Златна кацига“ у Крушевцу. 

 

Страхиња Војводановић, 8. 

разред, похвална награда на  

,,53. дечјем октобарском салону“ 
Музеја примењене уметности. 

 

Тијана Марковић, 4.разред, 

захвалница на ликовном 

конкурсу ,,Мени су моја 

безбедност и здравље баш 

важни“  које је организовало 
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 3. 

литерарна награда СУБНОР-а. 

 

Ненад Џелатовић, 4.разред, 

 1. литерарна награда СУБНОР-а. 

 

Марија Балачикић, 4.разред,  

2. ликовна награда СУБНОР-а. 
 

Наташа Стевановић, 2. разред, 2. ликовна награда СУБНОР-а. 

 

Лазар Краицић, 2. разред, 

похвала СУБНОР-а за ликовни 

рад. 
 

 

Лазар Флорић, 3. разред, 

похвала на Општинском 

такмичењу из математике. 

Његов ликовни рад, као 

најлепши, нашао се и на 

насловној страни часописа Школарац. На 

такмичењу Сусрети села већ две године добија 

награду за најбољег здравичара и казивање 

здравица. 

 

Анастасија Крушковић, 3. разред, 

диплома СУБНОР-а за литерарни рад. 

 

Марина Гавриловић, 3. разред, диплома 

СУБНОР-а за литерарни рад. 

 

Ученици 3.разреда награђени су од 

Матице Влаха на ликовном и литерарном 

конкурсу на Ртњу. 

 

Чак су и наши најмлађи – предшколци 

показали таленат за писање и цртање и 

освојили значајне награде, заједно са својом васпитачицом 

Владимирком Јовић. 
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Александар 

Антонијевић добитник 

је плакете Народне 

библиотеке ,,Доситеј 

Новаковић“ за освојено 

1. место за литерарни 

рад ,,Маче и паче“ .  

 

Маријана Калушевић 

награђена је књигом 

Народне библиотеке за 

литераарни рад 

,,Љубав је то“. 

 

Ален Јовановић награђен је књигом Народне библиотеке за 

литерарни рад ,,Теодора“, као и књигом СУБНОР-а за ликовни рад на 

тему ,,Слобода је света реч“. 

 

Деана Лазић наградена је диплом СУБНОР-а за ликовни рад. 

 

Теодора Гицановић награђена је књигом и дипломом СУБНОР-а за 

најбољи ликовни рад. 

 
Радови наших ученика и ове године објављени су у Зборнику ,,Сто 

младих талената“. 
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НАША ШКОЛА МЕЂУ 36 НАГРАЂЕНИХ НА 

ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 
 

Конкурс ,,Покренимо нашу децу“ отворен је у оквиру програма којим 

бренд ,,Аква Вива“ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 

сарадњи са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта, уводе 

додатних петнаест минута свакодневне физичке активности у основне школе 

Србије. 

 Циљ програма је 

превенција лошег 

држања, гојазности и 

неактивности код 

ученика. Право учешћа 

на конкурс имали су сви 

учитељи и одељења од 

1. до 4. разреда. 

Потребно је било да 

учитељи сниме вежбе 

које су деца радила 

током неколико месеци, 

у трајању од два минута, 

и пошаљу. То су биле 

задате вежбе у оквиру 

програма РАЗИГРАНЕ КЛУПЕ. Други део конкурса био 

је креативан јер се од деце и учитеља захтевало да и 

сами осмисле једну вежбу коју ће вежбати и снимити у 

трајању од једног минута. 

Наши ученици, односно ученици 3.разреда, добили 

су награду, богате реквизите за час физичког 

васпитања.То је велики успех јер су међу првих 36 школа 

у Србији. 

За ученике је вежбање било веома корисно. Врло су 

озбиљно схватили задатак који су добили. Развили су 

дух толеранције и другарство. Са нестрпљењем су 

чекали минуте вежбања.Снимано је много минута. 

Имали смо снимке за приказивање целог филма. Хтели 
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смо да прикажемо што више вежби, али су пропозиције такве да смо смели да 

пошаљемо само два минута, плус један минут наше креативне вежбе. Било је 

тешко одлучити се које вежбе монтирати и послати.Вежба коју смо 

осмислили је ,,Књазова словарица“. Она је веома битна за пажњу, 

концентрацију, прецизност и тачност. Ову вежбу деца су прихватила са 

одушевљењем. 

Након свих вежби и завршетка конкурса, обавештени смо да је наша 

школа добила награду. Награде су стигле на адресу нашег одељења. Добили смо 

лопте, вијаче, препоне, мердевине, џакове за скакање, обруче, ужад, сталак за 

реквизите. 

Ови реквизити нам сада много олакшавају рад на часу физичког 

васпитања. Игре су разноврсније и богатије и мотивишу децу за рад. 

Спроводимо такмичења на сваком часу.   

 

Учитељица Даниела Пејчић 

 

 

Ученици 3. разреда учествовали су и у Међународном пројекту ,,A 

MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK“  који је 

трајао девет недеља.  Задаци су били на недељном нивоу.  

 

Марљиво смо радили и 

остварили сваки задатак. 

За  део који је захтевао 

познавање енглеског језика 

помогла нам је наставница 

енглеског језика Лидија 

Томовић Вуковић.  

Уживали смо у 

пројекту. Учили смо 

културу и језике других народа. Изабрали 

смо државу Шпанију. Цртали смо заставу 

и упознали неке знаменитости ове земље. 

Затим смо учили чаробне речи на више 

језика (здраво, извини, молим те, волим те, 

изволи, хвала, довиђења). 

 

 Од њих смо направили ,,Књигу 

чаробних речи“ .  

Упознали смо културу и кухињу 

Италије, Немачке и нама суседне Румуније. 
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Осмислили смо наш континент и 

назвали га  

,,Континент љубави“.   

 

Правили смо јастуке са 

најзанимљивијим детаљима седам 

држава. Јастуке смо поклонили 

Дому ,,Станко Пауновић“ у 

Неготину.  

 

Упознали смо другаре из многих држава. Дописивали смо се на 

енглеском језику са другарима из Хрватске. Писма смо им ручно 

писали.  

На крају пројекта од сличица смо направили филмић у трајању 

од 4 минута да бисмо га разменили са децом из целог света. Можете 

га погледати на следећем линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihh6q562bzA&feature=youtu.be. 
Сви ученици и учитељица добили су сертификате о успешности 

у пројекту. 
Учитељица Даниела Пејчић 
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Власи се деле на више етнографских група, међу којима су три основне: 

 - Царани, на истоку, око Кладова, Неготина и Зајечара, 

 - Унгурјани на западу у Хомољу, Звижду, Стигу, Браничеву, Млави, Ресави и 

околини Ћуприје,  

 - Мунћани у средини, насељавају сливове Поречке и Црне Реке. 

    Засебну групу Влаха чине Буфани у Мајданпеку. 

Влашки језик језик је матерњи 

језик Влаха и представља скуп 

источно-романских  језика са 

више дијалеката. Власима су по 

језику сродни Румуни и 

Молдавци. 
 

Национални савет Влаха усвојио је 

24. јануара 2012. године влашко 

писмо. 

 

Влашка азбука садржи 35 слова. У 

основи, ради се о грчком алфабету 

из кога је преузето 26 словних 

знакова, по принципу једано слово 

- један знак. 

 

Вампир је једна од речи из српског језика која је општеприхваћена у свим 

језицима света.  

 

Најпознатији вампири јесу Сава 

Савановић и Петар Благојевић.  

 

 

 
 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Одмери снаге са својом баком и докажи јој да познајеш своју традицију! 

 

1. Којом биљком се ките сватови? 

 а) босиљком, 

 б) кантарионом, 

 ц) рузмарином. 

 

2. Од чега су се некада правиле лопте? 

а) тикве и зрневља, 

б) крпица и чарапа, 

ц) вуне и конопца. 

 

3. Шта је крсна слава? 

а) школски празник, 

б) државни празник, 

ц)породични празник. 

 

4. Каква храна се послужује на Бадње вече? 

а) посна, 

б) мрсна, 

ц) свечана. 

 

5. Шта није ручни рад? 

а) шивење, 

б) ткање, 

ц)плетење. 

 

6. Ког дана се прославља Свети Никола? 

а) 17.децембра, 

б)18.децембра, 

в)19.децембра. 

 

7. Када се меси чесница? 

а) за Ускрс, 

б) за славу, 

в) за Божић. 

 

       Споји дате влашке речи са њиховим значењем: 

    Гура                                                                     Босиљак 

    Умбрел                                                                Столица 

    Бусујок                                                                Цвет 

    Флуарје                                                                Уста 

    Скамн                                                                   Кишобран 
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	Влашки језик језик је матерњи језик Влаха и представља скуп источно-романских  језика са више дијалеката. Власима су по језику сродни Румуни и Молдавци.

