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И НАКОН 150 ГОДИНА,
ВУКОВА АЗБУКА ЖИВИ СА НАМА

Вук Стефановић Караџић (17871864)





О овоме никоме ни реч. Чудна тема. Ако проговорим и реч и откријем своју тајну, шта

онда?! Чаролија ће нестати, моји снови више неће бити снови, већ изгужвано парче папира и

откривена тајна.. .

А свако од нас, доживео је у свом животу нешто лепо, а можда и ружно.. . Учинио је несто што није

за причу, чак ни најбољој другарици или најбољем другу. А тек сестри, мами или баки.. . Тек би то

било чудо!

И шта сад' ја да радим? Ако прећутим, погрешићу.. . А ако кажем, опет ћу погрешити.. . Села

сам поред маме, али као тек онако и почела да причам о догађајима из школе. Мама ме пажљиво

слуша, запиткује, а мени навиру речи.. . Срце лупа све јаче и јаче.. . Рекла бих јој , али ништа од тога!

Наишла је и моја сестра и оштрим гласом питала: „Како је било на игралишту?“ А ја од тада не

знам где сам. Пред очима ми је плави качкет, два плава ока, две лепе руке и као да ми је цео свет на

длану.. . Смешкам се ја, смешка се мама, смешка се сестра, а ја ћутим, јер о овоме никоме ни реч.. .

Можда некад, кад' порастем.. .

Анастасија Марин 5/5

Понекад имате осећај да вам се крв следи у жилама, а страх јури по вама као хладан

поветарац. Све што више пролази време желим то да заборавим, али га се увек сетим.. .

При нестанку струје и првог мрака. Никад нећу заборавити ту ноћ… Враћао сам се са тренинга,

било је касно и веома хладно. Журио сам улицом слабо осветљеном, свуда тишина, у једном

тренутку сам пожелео да прође неки ауто и да ми осветли пут. Ишао бих сам са својим мислима о

свему и свачему. Али одједном сам у даљини, испред једне бандере са сијалицом, која се палила и

гасила, угледао сенку. То је личило на ниску, јако мршаву особу, слојевито обучену, чупаве косе која

је летела на све стране и великих шумских ципела на ногама. Приближавајући јој се било ме је

страх, али иза ње се налази моја кућа. Застао сам. Окренуо сам се иза себе, није било никога. Када

сам поново погледао она сенка је нестала. Био је то пролазник, помислио сам. Потрчао сам ка кући,

испред бандере је стајала она у белој танкој тачкастој спаваћици, тужног лица и промрзлих руку.

Рече ми „Ја сам гладна.. .“ Уплашио сам се и сав тресући се ујурио у кућу. Када сам рекао мами, она

ми је испричала тужну причу о старици која је сама отхранила сина и да сада понекад се на њу

заборави и да је она стара и гладна и да је се не плашим. Мама је изашла напоље са хлебом и

паштетом у руци и дала ми, а она је стајала и плакала и смејала се у исто време. Отишла је кући.

О овоме никоме ни реч, рекла је моја мама из поштовања према баки која је само стара…

Андрија Антић 5/5

„О ОВОМЕ НИКОМЕ НИ РЕЧ“

Извор 1



Детињство је најлепши и најбезбржнији период живота иако се нама сада чини да имамо

више брига од одраслих.

Полако се ниже година за годином, време брзо пролази, јако млади се сусрећемо са великим

искушењима и доносимо одлуке које ће утицати на даљи ток нашег живота.

До јуче смо седели у школским клупама, сви у истој учионици, са једном једином бригом -

коју ћемо оцену добити? Већ сутра нећемо бити ту, нас у тим клупама замениће нове генерације.

Постајемо зрелији, почињемо другачије да размишљамо, да гледамо на свет.. . Отвара се једно ново

раздобље у нашим животима. Време је да свако крене својим путем пратећи своју плаву звезду,

успут носећи успомене које га вежу за детињство. Присећам се несланих шала, смелих покушаја,

али и кукавичлука, свих оних дечијих туча, плакања, а после само пар минута и смеха, кикотања на

сав глас, прве љубави, љутњи и мирења, понеких јединица у школском дневнику, апсолутно свега.

Док се тога присећам падне по која суза. Ех, тога више неће бити, сада полазимо у средњу школу,

стичемо нова пријатељства, али то никада неће бити исто. Како се ближи дан када ћемо се растати

све сам тужнија, јер више нећу бити дете у правом смислу те речи. Постаћу много озбиљнија,

трудећи се да створим предуслове за нешто веће и боље. Чини ми се као да је крај свему, а у ствари

је све ово тек почетак.

Збогом свим оним дечијим играма, трчкарањима по дворишту, сада морам мало да загрејем

столицу. Здраво младости, здраво проблеми!

Јелена Младеновић 8/4

Петнаест је лета пролетело. Дивних осам година проведено са мојим другарима. Година по

годину и стигосмо до матуре.

Одлазак, не волим растанке, али ипак дође и тај дан. Зашто? Питање је сувишно, али је на

месту. Школа је рај и најлепше доба до мале матуре. Моје другарице, другови, наставници и остали

радници школе оставоће велику празнину у мом животу. Јелена, Вања, Јоцићка, Ивана, Јана,

Тијана, Јована, Анђела, Милена, Николина, Анђела Величковић, Мирјана, Наташа и Каћа, биће ту у

мом срцу, души, али ипак далеко од мене. Раздвајаће нас путеви разни, али знам, верујем у себе и у

њих, бићемо успешне и пословне жене са великим погледом на свет. Наравно, не могу изоставити

ни другове, Обрена и Стефана, Тому и Стеву, Цићка, Антића, Митра, Косту, Милана, Дачу и

Благотића и фудбал који сам играла са њима. Свако од нас кренуће на своју страну, али остаће

успомене које ће нас увек спајати.

А од професора, па шта бих вам рекла, скоро сви су супер. Неки су мало строжији неки и

сувише благи, али они баш такви какви су, недостајаће нам у средњој школи-у сусрет младости.

Полетећемо у свет нама непознат. Упознаћемо га свако на свој начин, верујем да ћемо

успети и бити добри људи. Овим одласком само показујемо да смо спремни на још веће искушење,

веће обавезе, на слатке муке које нас очекују и за добробит свих у успешној каријери.

Марија Станковић 8/4

Време пролази пребрзо. Чини ми се да смо до јуче били мала несташна деца којима је само

игра била битна, а данас се већ налазимо на раскрсници живота.

Сећам се тог првог дана школе. Сви смо били уплашени и стидљиво смо се крили иза

родитеља. Тада смо били „неискварени“. Како смо расли, обавезе су постајале све веће. Полако смо

схватали да живот није игра.

Ближи се крај школске године, сви ми мислимо да се ближи и крај нашим „мукама“. Не

схватамо да је ово тек почетак, да је то улазак у свет одраслих. Размишљам и присећам се свих

екскурзија, непроспаваних ноћи због контролног, свих наших несташлука. Схватам колико ће ми

све то недостајати, колико ће ми недостајати другови, наставници.. . Надам се да ћу се добро

уклопити у средњој школи и да нећу имати проблема са носталгијом за овом школом.

Човек који је рекао да је од колевке па да гроба најлепше ђачко доба био је у праву и сада

сви схватамо да је и поред свих потешкоћа најлепши живот био испред школе.

Николина Митровић 8/5

„У детињству увек постоји један тренутак када...

Извор 2



Растанци, реч која горко одзвони у ушима. Када дође крај тек онда почнеш да гледаш живот

и све око себе из другог угла. Растанци су емотивни и никада нисмо довољно одрасли да их

прихватимо. Пролазе секунде, минути, сати.. . сваки нови тренутак је јединствен и никада се више

неће вратити. Заправно, нисмо ни свесни колико време брзо пролази. Као песак међу прстима, траје

све док има песка, а кад исцури и последње зрно, ветар ће га одувати и однети негде у заборав.

Сада, када размишљам о школи и о тренуцима проведеним са друговима обузме ме нека

необична туга. Стојимо пред великом раскрсницом, требамо одабрати прави пут и кренути правом

улицом живота. Одлазим, али никада нећу заборавити своје другове. Нисмо ни свесни колико нам

је било лепо. Памтићу сваки тренутак проведен са њима. Провели смо и добре и лоше тренутке

заједно. Нижу ми се слике школских дана.. . ево нас, сви причамо у глас, нико никог не слуша. Ето,

то смо ми. Памтићу те наше препирке, свађе, несугласнице, сузе, смех, незаборавне екскурзије,

безброј проведених тренутака. Иако нисмо били сложни, увек бисмо на крају истерали своје.

Љутили смо се једни на друге због разних ситница. Били смо као једна велика породица, спознали

смо праве вредности пријатељства. Мада, можда ће нам у најдубљем сећању остати те наше прве

љубави због којих ћемо се некада смејати. Уз њих сам научила да ценим човека и његова осећања.

Провела сам најлепше дане детињства са њима, и никада их нећу заборавити јер је све то урезано у

срцу у једној малој прегради.

Кажу да је све пролазно, и туга, и срећа, и радост, све. . . И ова необична туга ће нас проћи.

Само.. . Хоћемо ли наставити дружење? Хоћемо ли се препознати? Хоће ли се неко сетити баш мене

и причати свом детету баш о мени? Неки ће се препознати, неки наставити дружење.. . а сада

крећемо даље у нови живот са осмехом на лицу надам се.. . Иза сваког краја почиње нови почетак.

Људи одлазе, долазе, растају се остављајући велики траг у нашим животима. Све пролази само

пријатељство остаје, сада и заувек.

Анђела Стевановић 8/4

Одлазим, остављам ово друштво. Идем далеко, идем да упознам неке друге људе. Морам да

запамтим само једно, морам их се сећати. Морам се сећати оних који су ме нервирали, и оних који

су ми дан чинили лепшим. Али, зашто је то толико битно? Зашто бих морала да их памтим? Овог

пута ћу на питање одговорити одмах, нећу га остављати за крај . Па битно је, битно је сећати се

оних који су уз мене били осам година, они који су ме знали док сам била висине стола. Али и ја ћу

њих памтити. Памтићу особу са којом седим тих осам година. Њу нећу моћи да заборавим, она је та

која ме је највише нервирала, али и насмејала. Памтићу оне који су дали надимак. Ма памтићу ја

све. Колико смо се само пута свађали, смејали, нервирали једни друге. Мислили да смо паметнији

од других. Правили се да смо најбољи и кад губимо. Сви смо ми још увек деца, или смо бар то

били. Одрасли смо једни уз друге, зато и нећемо да заборавимо све што смо прошли. Али мислим

да је особа које ћу се увек сећати, осим другарица, свакако Урош. Он ми је дао надимак Кумче. Он

је смишљао све глупости, он нас је насмејао и кад то није било потребно. Он је тај који преписује

од мене кад имамо писмени из енглеског, па после и он и ја добијемо тројке. Зато ћу се њега, па и

свих њих сећати. Нећу моћи да заборавим ни другове, ни наставнике, ни школу, а ни клупу у којој

сам седела и провела детињство. Па на крају ипак не могу да не кажем нешто везано за почетак.

Одлазим, али ћу се сећати свих, памтићу сваку ситницу, и сваки детаљ, јер ипак свет те глупости

које смо радили, све то што смо прошли заједно чини моје детињство и прави ми успомене, јер

одлазим, а ипак их се сећам.

Јована Красић 8/5

...се врата отворе и будућност крочи унутра“

Извор 3



Под слободним сунцем - слобода без компромиса -

У време када се Византија ширила на три

континента, када је у Византу било много робова, када је

похлепа била неизмерна, једној толикој земљи мало

парче степе на северној граници, не би требало да значи

много. Цар Јустинијан је ипак био спреман да убије и

протера хиљаде Словена зарад мало степе и пар пољна

лана.

У том прогону, млади Словен-Исток изгубио је

деветоро браће; иако је много изгубио, његова жеља за

осветом јавља се тек у победи над Хилбудијем. Тад му је

кроз тело прошла ватра, осетио је бол и чуо врисак људи.

Тај осећај то је освета. Кад је са стрицем Радованом

побегао без гласа у Цариград, његов отац, још следећег

јутра, мислећи да му је син убијен у синоћној борби,

истог тренутка је предао титулу старосте. Није поднео да

му од једанаесторо деце остане само још ћерка

Љубиница.

Исток је својом победом показао да Словен није

пас на путу. Том победом на чувеном цариградском

турниру зарадио је официрску титулу и царичино срце. Царица је ту љубав вешто крила. По

доласку у Визант добио је два непријатеља: Хуна Туњуша, који је посвађао Анте и Словене-браћу, и

Азбада, византијског генерала кога је победио у турниру. У Цариграду се заљубио у дворанку

Ирену. На пут те љубави стаје царица, заљубљена у Истока, и Азбад, заљубљен у Ирену. Царица се

једне ноћи састала са истоком, али Исток је мислио да је она Ирена. Када је ујутро Исток видео да

то није Ирена, он је званично одбио царичину љубав. Царица се увређена вратила на двор.

Епафродит, трговац ком је Исток спасао живот, избавио је Ирену из царичиних злих руку. Спасао

је и Истока из тамнице у коју га је заробила царица. Ирена је отишла код стрица градоначелника

Топера у Топер, Епафродит је вешто избегао смрт и отишао у Солун, а Исток кући у Градиште.

Истоков отац је био пресрећан видевши га. Исток зараћеним Антима и Словенима није

могао да објасни да их је Туњуш завадио, па и сам полази у рат где и побеђује. Рушећи хунски

логор у потрази за сестром коју је отео Туњуш, сазнаје да је она изгубљена у степи. У међувремену

Рустик покушава да уда ирену за Азбада, али њу опет спашава Епафродит. Исток креће у потрагу за

сестром са Радетом, њеним вереником. Не назлази је, али наилази на Туњуша кога побеђује и код

њега проналази доказ да је он заслужан за свађу Словена и Анта. Следећег трена је био код Анта.

Већ сутра је словенска и антска војска пустошила Визант. Истоков сан се остварио, створио је

слободу, и без компромиса убијао све што му се нађе на путу. Он и Раде су ишли само са једним

циљем - да стигну до својих вереница. Цар није знао како да се супростави непобедивим

Словенима, сва војска му је у Италији. Ако Исток поруши Топер значи да може и Цариград!

Исток је освојио Топер, даље није хтео, било му је довољно, само је хтео да сачека Ирену.

Ирена, Епафродит , Радован и Љубиница , коју је пронашао Епафродитов слуга Нумида, стигли су

у Топер. Исток и Раде су били препуни среће.

На крају је уследило велико весеље.. .

* * *

Овај епски роман је авантуристичка прича сложена уз мотиве љубави, освете, жртвовања,

победе и на крају слободе. Посебан акценат Финжгар даје мотиву слободе по сваку цену, без

компромиса. Царица Теодора се у роману назива самим сотониним изаслаником. Њене сплетке су

дошле глави Византу у облику осветољубивог Словена. Сам роман је написан да би се читао у

једном даху. Писац је у томе успео, а посебно је успео у томе што је поставио питање за сва

времена: ,,Да ли је материјално богатство вредно људских живота“

Милутин Милошевић 6/6

МОЈ СУД О ОНОМЕ ШТО ЧИТАМ

Извор 4



У школи је 21 . фебруара обележен Дан матерњег језика такмичењем у брзалицама.

Такмичари су показали вештину и прецизност у казивању брзалица те су сви учесници такмичења

награђени књигама и додељене су им захвалнице. Тог дана су чланови Вршњачког тима ученицима

делили и летке са загонеткама. Решења загонетки ученици су могли наћи на огласној табли.

У анкети о матерњем језику учествовали су ученици од петог до осмог разреда. Резултати

анкете показали су да је најлепша реч у српском језику према мишљењу ученика наше школе

ЉУБАВ, а иста je реч изабрана и за њихову омиљену реч у српском језику. Ученици су такође дали

занимљиве одговоре на питање на шта их асоцирају речи ЈЕЗИК, ДРУГАРСТВО, ЉУБАВ и

ТОЛЕРАНЦИЈА. На овај дан покушали смо да укажемо колики је значај у неговању матерњег

језика, јер језик је оно што чува наш идентитет и нашу оригиналност.

ЈЕЗИК РОДА МОГ

Извор 5



ЈЕЗИК РОДА МОГ

Извор 6



„ДОКЛЕ ГОД ЖИВИ ЈЕЗИК, ДОТЛЕ ГА ЉУБИМО И

ПОЧИТУЈЕМО, ЊИМ ГОВОРИМО И ПИШЕМО,

ПРОЧИШЋАВАМО ГА, УМНОЖАВАМО И

УКРАШАВАМО, ДОТЛЕ ЖИВИ И НАРОД.“

Вук Стефановић-Караџић рођен је 1787. године у

Тршићу, школовао се у Карловцима и Београду, а највећи део

живота радио је у Бечу. За језик је Вук рекао да је он „хранитељ

народа, њим говоримо и пишемо”, а Ђура Даничић је за Вука

рекао да је живео за будуће векове. У Србији је Вук доживео

турску власт, Обреновиће и Карађордјевиће (султане и краљеве).

Када се разболео лечио се у Новом Саду и Будимпешти. Био је

учитељ у Београду, царински службеник у Кладову, а 181 3,

поновним падом Србије под турску власт Вук одлази у Беч, где

изучава словенске језике, латински и смисао онога што је радио.

Својим радом обогатио је српску културну историју. Уважавали

су га највећи светски умови. Био је члан Петроградског друштва љубитеља словенске књижевности

од 1819, Академија наука у Петрограду доделила му је Сребрну медаљу за научне заслуге 1820,

Краковско учено друштво изабрало га је за свога члана 1820. Био је гост Гриму и Гетеу 1823. и

добио почасну докторску титулу Универзитета у Јени 1823. Члан је Гетингенског ученог друштва од

1825, добитник Златне медаље Руске академије наука 1842, дописни члан Бечке академије наука од

1848, Берлинске од 1850. и Петроградске од 1851 . Вук Стефановић-Караџић био је лингвиста,

писац, преводилац, критичар и полемичар, историчар, географ и родоначелник српске етнографске

науке. Творац је најсавршеније азбуке на свету, којој су се дивили Бернард Шо и многи други.

Превазишао је прошлост и отворио видике будућности. Путовао је много, упознао културе многих

народа и свету отворио лепоту и богаство усменог народног стваралаштва. УНЕСKО је годину

1987. (двестота годишњица рођења В.С.К.) прогласио годином Вука Стефановића Караџића.

Вук Стефановић Караџић (1787-1864) је рођен у породици у којој су деца умирала, па је по

народном обичају, добио име Вук како му вештице не би наудиле. Рођен је у Тршићу. Писање и

читање је научио од рођака Јевте Савића, који је био једини писмен човек у крају. Образовање је

наставио у Лозници, а касније у манастиру Троноши. Како га у манастиру нису учили, него терали

да чува стоку, отац га је вратио кући. Не успевши да се

упише у карловачку гимназију, он одлази у Петриње.

Касније стиже у Београд да упозна Доситеја

Обрадовића, свог вољеног просветитеља. Овај га грубо

отера од себе и Вук разочаран одлази у Јадар и почиње

да ради као писар код Јакова Ненадовића. Кад је

отворена Велика школа у Београду, Вук је постао њен

ђак. Убрзо обољева и одлази на лечење у Пешту.

Касније се враћа у Србију и када устанак пропада,

одлази у Беч. У Бечу упознаје цензора Јернеја

Копитара који му даље помаже у остварењу планова.

Започео је свој рад на реформи језика и правописа и

увођењу народног језика у књижевност. Због проблема

са кнезом Милошем Обреновићем било му је

забрањено да штампа књиге у Србији, а и у аустријској

држави, својим радом стиче пријатеље и помоћ у

Русији, где добија сталну пензију 1826. године. У

породици му је остала жива само кћерка Мина Караџић.

Извор 7

„JЕЗИК ЈЕ ХРАНИТЕЉ НАРОДА“



Вук је поред свог највећег доприноса на књижевном плану, дао веома значајан допринос и

српској антропологији у комбинацији са оновременом етнографијом. Уз етнографске записе

оставио је записе и о физичким особинама тела. У књижевни језик је унео богату народну

терминологију о деловима тела од темена до стопала. Треба напоменути да се овим терминима и

данас користимо, како у науци тако и у свакодневном говору. Дао је, између осталог, и своје

тумачење везе између природне средине и становништва, а ту су и делови о исхрани, о начину

становања, хигијени, болестима, као и о погребним обичајима. У целини посматрано, овај значајни

допринос Вука Караџића заслужује нову анализу савремене антропологије. (Караџић, В.: Сабрана

дела, књига XVIII, Просвета, Београд 1972.) Вук је умро у Бечу. Његове кости пренешене су у

Београд 1897. године и са великим почастима сахрањене у порти Саборне цркве, поред Доситеја

Обрадовића.

Ивана Богдановић 8/4

Јана Стојановић 8/4

Крајем 14-ог века, српске земље су биле окупиране од стране Турака. За време окупације,

Турци нису дозвољавали српском народу да шири писменост. У то доба, смишљале су се песме које

су се преносиле са колена на колено певањем уз гусле. Најдрагоценија дела су српске јуначке песме

које је народ осмислио због велике немоћи коју је осећао према тадашњој великој сили. Пре Вука,

постојало је веома мало записаних народних песама, умотворна, пословица, пошто је народ био

неписмен. Вук, иако није био школован човек, прибележио је различите песме, приповетке,

пословице и посветио живот свом народу. Прикупио је велики број народних песама, а у томе су му

помогли људи различитих занимања. Вук се борио за очување српске културе из велике љубави

према свом народу. Поред „Мале простонародне славено-сербске пјеснарице“ у којој се насло око

100 лирских и 6 епских песама и „Народне сербске пјеснарице“ са стотину лирских и 17 епских,

Вук је прикупио и прибележио велика књижевна дела. Забележио је и од заборава отргнуо дела која

су данас историчарима језика и историјског развоја уопште од велике користи и важности.

Драгоцено је имати и чувати следећа дела које је Вук штампао: Житије Ђорђа Арсенијевића,

Емануела, Будим, 1827. године Милош Обреновић, књаз Србије или грађа за српску историју

нашега времена, Будим 1828. године Народне српске пословице и друге различне, као и оне у

обичај умете рјечи, Цериње, 1 836. године Писма Платону Атанасковићу, Беч, 1 845. године Нови

завет Господа нашега Исуса Христа (превод), Беч 1837. године Живот и обичаји народа српског,

Беч, 1 872. године Вук је испунио циљ који је сам себи поставио и тиме је свима приближио

тадашњу ситуацију у земљи и олакшао нам је познавање српског језика. „Докле год живи један

језик, живеће и његов народ“

Анђела Стевановић 8/4

Извор 8

„ЈЕЗИК ЈЕ ХРАНИТЕЉ НАРОДА“

ВУКОВА БОРБА ДА СЕ ГЛАС НАШЕГ НАРОДА ЧУЈЕ

И ВАН НАШЕ ЗЕМЉЕ



ЗНАЧАЈ ВУКОВОГ РАДА
Вук Стефановић Караџић је веома значајан за описмењавање народа и развој језика. У Бечу

1913. године упознао је Јернеја Копитара, старословенског научника, и то познанство било је

пресудно за Вуков даљи рад. 1 814. године издаје „Малу простонародну славеносерпску пјеснарицу“

(прва штампана збирка српских народних песама) и „Писменицу сербскога језика по говору

простога народа писану“ (прва граматика српског језика, штампана Мркаљевом азбуком). Вук је

овим делима истакао два главна правца свога рада:

1 . прикупљање и објављивање народних умотворина

2. реформа језика и правописа

Најзначајнији реформатор српског писма пре Вука био је Сава Мркаљ. Вук је објавио другу

збирку народних песама „Народна српска пјеснарица“. Уз помоћ Јернеја Копитара 1818. године

издао је први „Српски рјечник“ који је садржао 26 270 речи. Јренеј је овај речник превео на немачки

и латински. То је била прва књига штампана реформисаном ћирилицом и његовом и новим

правописом. Вук је приводио крају Мркаљеву азбуку увевши слова : ј , љ, њ, ћ, ђ, џ. Друго издање

„Српског рјечника“ било је 1852. године и имало је више од 47 500 речи. 1 823. године Вук је

објавио три књиге под називом „Српске народне пјесме“. Реформу азбуке завршио је 1836. године

када је увео глас „х“ који је чуо у Црној Гори и Далмацији. Упркос свим својим противницима,

Вуков језик је постепено улазио у књижевност. 1 857. година сматра се годином победе Вукових

идеја, јер су тада објављена 4 дела на народном језику:

1 . „Песме“ Бранка Радичевића

2. „Горски вјенац“ Петра Петровића Његоша

3. „Рат за српски језик и правопис“ Ђура Даничића

4. Вуков превод „Новог завјета“

Данас смо сви захвални Вуку јер је учинио једно велико добро дело- описменио народ. Због

својих противника није доживео дан када је његова реформа књижевног језика и правописа

званично прихваћена у Србији, јер се тај велики дан догодио 4 године након његове смрти.

Тијана Митић 8/4

Дела Вука Караџића за нас имају велики значај . Вук Караџић, подстакнут Копитаревим

саветом да напише и граматику народног језика,прихватио се овог посла, за који није имао довољно

стручне спреме. Угледајући се на граматику славеносрпског језика (18. Век, Аврам Мразовић), Вук

је успео да заврши своје дело. Његова граматика коју је назвао „Писменица српскога језика“,

изашла је у Бечу 1814. Без обзира на непотпуност и несавршеност, ово Вуково дело је значајно као

прва граматика говора простога народа.

Вук је уз прво издање „Српског рјечника“ из 1818. објавио и друго проширено изање своје

граматике. Речник је садржао око 26 270 речи које су се користиле у говору народа у Србији, Срему

и Војводини. Основна вредност „Писменице“ је било њено радикално упрошћавање азбуке и

правописа. Вук је у њој применио Аделунгов принцип: „пиши као што говориш, а читај како је

написано“. Вук је сматрао да сваки глас треба да има само једно слово, па је из дотадашње азбуке

избацио све непотребне знакове. Стара слова је подржавала Српска православна црква, која је у

њима видела неку врсту везе културе и писмености са религијом.

За друго издање „Српског рјечника“ Вук је прикупљао грађу из говора становништва Црне

Горе, Дубровника, Далмације и Хрватске. Ово издање је објављено 1852. године у Бечу. У њему се

нашло око 47 427 речи.

До краја свог живота Вук је радио на даљем прикупљању грађе, али га је смрт спречила да

спреми и треће издање.

Марија Станковић 8/4

Јелена Младеновић 8/4

Извор 9

ВУКОВ РАД НА СТВАРАЊУ СРПСКОГ РЈЕЧНИКА



„ЗА ДЕЧИЈЕ ДРУЖЕЊЕ ГРАНИЦЕ НЕ ПОСТОЈЕ“
ДЕЦА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ ПОСЕТИЛА ПРОКУПЉЕ

У оквиру пројекта „Деца стваралаштвом граде мостове“, 5. и 6. април били су дани када су

се ученици ОШ „Браћа Рибар“ из Табановца , ученици ОШ „Ћирило и Методије“ из Кучевишта и

ученици из Врања дружили са нама, ученицима ОШ „9. октобар“. Као прави домаћини примили

смо своје госте у наше домове и угостили их у пријатној породичној атмосфери.

У нашој школи је организована изложба ликовних радова и фотографија и организовано је

читање литерарних радова којима су ученици представили своје градове. Свесрдну помоћ пружили

су нам наставник Бранко Вукајловић у избору радова и наставница Драгана Ђорђевић подстичући

наше дружење и упознавање. Након суботњег дружења у школи, обишли смо Народни музеј , цркву

Св. Прокопија и сам град Прокупље. Сутрадан смо посетили знаменитости града Ниша и предвече

смо се растали тужни али богатији за још једно ново пријатељство и искуство.

Цео програм је изведен у организацији Кола српских сестара.

Извештај припремили ученици 8/4

са наставницима Драганом Ђорђевић и Бранком Вукајловићем
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С обзиром на то да су ученици ове школске године били веома заинтересовани за часове

Верске наставе, вероучитељ Владимир Филиповић појаснио је о чему то деца уче и које појмове

савладавају на тим часовима.

Верска настава се као предмет враћа у школе школске 2001 -2002. године. У почетку је то био

факултативни предмет. Касније је добио статус обавезног изборног предмета. Настава је кренула са

1 . разредом основне и 1 . разредом средње школе. Наредних година је обухватила целокупно

основно и средње образовање. Оцењивање је од почетка описно. С обзиром на то да је предмет

изборни, родитељи се за њега опредељују у 1 . и 5. разреду.

У школи данас раде два вероучитеља. Укупан број ученика од 1 . до 8. разреда који похађају

верску наставу је 867 (76.92%) и подељени су у 38 група.

Теме које се, по наставном плану и програму, обрађују у току година везане су за: Свету

тројицу, стварање света и човека, човека и његову улогу у спасењу света, будуће Божије Царство

као узрок постојања цркве, Цркву као литургијску заједницу, иконографију и архитектуру.

Осим тема које се обрађују по наставном плану и програму, ученици су заинтересовании за

друге актуелне теме, са којима се сусрећу у медијима попут тачног броја Јеванђеља, Христовог

„породичног“ живота, краја света, других религија, секти.. .

Морам рећи да су нам часови веома занимљиви и да нам жива реч нашег вероучитеља

отвара нове погледе на живот.

Са вероучитељем разговарала и текст припремила

Јелена Зафировић 8/5

„ХРИШЋАНСКИ ЈЕ ГРЕШИТИ АЛИ И ПРАШТАТИ“

Извор 11
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УСПЕХ НА КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

ЧОВЕК СЕ ПОТВРЂУЈЕ И У СРЕЋИ И У НЕСРЕЋИ

Крв живот значи

Знамо за велике и болне самоће

и знамо кад срце престаје да хоће.

Све је до нас, и све зависи од вас.

Зато желим да крви за све има

али да никада не треба свима.

Дати крв нама одузима пар минута

а некоме ће деца бити збринута.

Важно је крв дати, нека је има,

нека биде део здравственог тима.

Нека спремна у боцама чека

онда када нема другога лека.

Та црвена течност злата вредна

у групе се познате разврстава и дели

тако да само храбри и смели

могу другима да је подаре,

да учине да им живот позитивно зрачи

да им свако ново јутро живот значи.

Вања Момчиловић 8/4

Крв живот значи

Различита крвна група

и течност на свету најскупља!

Племенит је свако ко не пита

како, зашто, коме и због чега?

Ко своју руку спремно пружа

да би животна линија других била

успешна и много дужа.

Она ничим не може да се плати

зато је увек треба

као прави хуманиста дати.

У овом свету монитора и електронике

када сви некуда стално журе и јуре

не треба ни на трен заборавити

да крв, само крв живот значи,

да без ње човек не може да зрачи.

Не може да живи целим бићем,

не може слободно да се креће,

зато са пута хуманости

нико никад не треба да скреће.

Чините добро, крв своју дајте,

знајте да сте тако хуманиста прави

и да ћете и ви сами дуго бити здрави.

Анастасија Марин 5/5
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„ПУТУЈЕМ, ЗАПАЖАМ, БЕЛЕЖИМ...“
Екскурзија 5. разреда

Необјашњиво јутро за мене. Цик зоре, једва да се разданило а ја већ на ногама и с осмехом

на лицу ишчекујем топао сендвич. Овог јутра желим да што пре стигнем у школско двориште.

10. је април, небо тмурно, из облака само што не прокапље. Наоружани стрпљењем, пуни

неизвесности и жеље за путовањем крећемо на нашу прву, заједничку екскурзију. Наравно,

очекујемо леп провод упркос лошем времену.

Путујући ка Крушевцу из аутобуса смо видели језеро Ћелије које је веома пространо, пуно

риболоваца али на први поглед и дубоко. То језеро снабдева водом град Крушевац. Кроз Крушевац

смо прошли без стајања, а водич нас је упознала са основним карактеристикама тог града. Оно што

је битно је то да је град био престоница цара Лазара. Ту се налазе остаци средњевековног града,

црква Лазарица, споменик косовским јунацима, парк Слободиште… Данас је Крушевац модеран

град са богатим културним и привредним животом.

Пут нас је даље водио у манастир Љубостињу, задужбину кнегиње Милице, жене кнеза

Лазара. У манастиру се налазе гробови кнегиње Милице и монахиње Јефимије која је извезла

чувену похвалу кнезу Лазару. Архитектура љубостињске цркве се убраја међу највеће представнике

моравске школе са фасадом украшеном каменим розетама. Унутрашњост манастра је осликана

фрескама.

Лепо време нас је пратило и у Врњачкој бањи, највећој бањи у Србији. Врњачка бања је

позната по минералним изворима: Топла вода, Слатина, Снежник, Језеро, Барјак, Бели извор и

Врњачко врело, од којих су за терапију четири, а неке воде се флаширају. На шеталишту се налази

маскота бање Врабац „Гочко”. Шеталиште је оживело од дечјег смеха. Тако свежи вратили смо се у

аутобус и наставили пут.

После получасовне вожње дошли смо до прелепе црвене грађевине, средњевековног

манастира Жича, који је задужбина краља Стефана Првовенчаног. Овај манастир је познат по томе

да су се ту обављала крунисања краљева. Кад год су неког краља крунисали на манастиру су

отварана нова врата. И овај манастир је осликан фрескама које изазивају дивљење.

После Жиче, код Ушћа, је манастир Студеница. Манастир Студеница је посвећен успењу

Пресвете Богородице, а задужбина је Стефана Немање, оца Светог Саве, где му се и данас налазе

мошти.

Време нам није било наклоњено. Киша је прекинула ово путовање кроз историју. Веома је

битно да знамо колико је српски народ стар, какву је културу имао а да сви ти манастири чувају

податке и сведоче о животу народа у том времену. Зато је важно да знамо да се понашамо у

манастирима и црквама јер су то света места.

Доста времена смо провели у аутобусу па смо имали прилике да се упознамо на други

начин, да видимо ко се љути, ко воли да се шали, ко је ћутљив, ко је весео.. . Ту смо певали, шалили

се, смејали се, све у свему добро се провели.

У вечерњим сатима смо се вратили у школско двориште, весели и богатији за једно ново

искуство.

Милица Илић 5/4
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Екскурзија, заправо један занимљив кишовити дан

Унапред смо знали да ће бити кишовито, заправо били смо убеђени да ће нам све небеске

силе стати на пут. Ипак ведрог лица смо мирно ушли у аутобус, лажем: у аутобус смо ујурили

попут дивљег крда афричких слонова. Док су родитељи махали, аутобус је споро, али сигурно

кренуо.

Убрзо је кренула и музика, а са њом и певање. Исто тако брзо како је кренула музика

кренуло је и отварање свих врста сокова и грицкалица од Прокукупља па све до Кине. Тако некако

смо се и осећали - као да путујемо из Прокупља у Кину, једноставно смо се осећали

авантуристички.

Прво одредиште био је парк Шумарице у Крагујевцу. На месту где се данас тај парк

налази, датума 20. и 21 .1 0.1 941 . извршен је зверски масакр над становницима Крагујевца и свих

околних села од стране немачке окупационе власти. У том масакру убијено је више хиљада људи,

међу њима 300 ђака и наставник који је познат по својој изјави: ,,Пуцајте, ја и даље држим час“

У Шумарицама смо посетили и музеј ,,21 . октобар“ . Taмо смо поред слика нашег познатог

уметника Петра Лубарде видели и писма страдалих која су била написана непосредно пре масовног

стрељања, видели смо споменик „Ни на небу ни на земљи” направљен од немачког трофејног

оружја, видели смо оригиналан рукопис „Крвава бајка’’ наше познате песникиње Десанке

Максимовић.. . Кад смо завршили са обиласком музеја пошли смо аутобусом у обилазак Шумарица

где смо видели тридесетак споменика међу њима и споменик „Пето - три’’ .

Након тог обиласка пошли смо у Горњи Милановац. Не брините, нисмо кренули у Свислајн-

фабрику слаткиша већ у музеј „Рудничко-Таковског краја’’ . У музеју смо се попели уз старе

степенице, које су изгледале као да ће тог трена да се сруше, а кад смо се попели видели смо

прострену просторију. Изложени су били различити експонати везани за династију Обреновића, од

сетова за ручавање па све до завесе у којој су била умотана тела последњих владара из лозе

Обреновића. Било је доста икона и личних ствари породица Обреновић и Луњевица из које потиче

крељица Драга. Тамо су се и налазили и занимљиви портрети, а као посебан се издвојио портрет

младог принца како се враћа из лова. У музеју су нас стално опомињали (иако смо били ,,веома

мирни“) да су ствари поред којих стојимо десет пута старије од нас и да их никако не пипамо.

Затим смо кренули посети музеју који као основну тематику има други српски устанак. Тај

музеј је заправо био некада кућа једног краља. Уствари то није кућа, то је вила у коју је успело да

стане 120 ђака! Осећај је био чудан стајати на месту где је некада одмарао један краљ. Пажњу је

одузимала једна слика која је прекривала зид, та слика представљала је објављивање другог српског

устанка, са кнезом Милошем као главним ликом на тој слици. У пространој соби налазио се и

предмет чудног облика, таковски грм из ког је кнез Милош извадио Заставу при објављивању

устанка. Видели смо свакакво оружје, видели смо одећу из тог времена као и многобројне папире .

У тим папирима је рукопис Вука Караџића који је доста неразумљив, јер је вероватно писан на

глагољици или на руском , али се зато јасно види његов потпис.

После посете овом музеју наш аутобус нас је одвео у Тополу, у Крађорђев конак. По

доласку у Тополу угледали смо једну велику, шарену и некако свечану капију. Та капија данас

замењује зидине Карађорђрвог конка. У дворишту нам је прво упао у очи споменик на чијем врху је

сам Црни Ђорђе. Нешто више споменика је и црква коју је он подигао, а поред цркве и једна

велика старинска кућа. Као по обичају испред те куће је стајало нешто мало и шарено, да то је била

тезга са свакаквим „сувенирима”. На самом уласку стајао је и мали топ, а у кући је било и његово

славно оружје, пушка од које је пало толико турских глава. Поред тог оружја стајала је оригинална

застава из првог српског устанка. У једној од просторија је била и фотографска изложба везана за

атентат на краља Александра.

Убрзо крећемо и на Опленац, или како га људи тамо зову „срце таковског краја”. У том

лепом шумском амбијенту, постојала је једна велика, а ипак мала мука-степенице.

„ПУТУЈЕМ, ЗАПАЖАМ, БЕЛЕЖИМ...“
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Кад смо се попели уз њих видели смо да та мука и да тај труд вреди итекако. Пред нама се

указала велика прилика опленачке цркве, а испред ње широк плато. Само је била штета што је киша

непрестано падала па нисмо могли ту да се дуже задржимо. Кад смо ушли у цркву видели смо

беспрекорно шаренило опленачког мозаика, а у куполи Христос, у хиљадама каменчића на висини

од 30 метара. Уздахе је мамио и лустер изливен од оружја из Првог светског рата. Убрзо смо се и

спустили у маузолеј Карађорђевића, који је исто тако украшен разним мозаичким иконама.

Завршивши обилазак цркве увидели смо да пада киша, заправо пљушти, а то је значило да

неможемо да останемо још неко време, већ смо се одмах вратили у аутобус.

У повратку смо весело певали и сабирали утиске, а кад смо видели наш прелеп град једва

смо дочекали да станемо на ноге после два сата немирног седења. Киша је падала и у нашем граду,

чак горе него тог јутра. Ужурбано смо сишли из аутобуса и почели весело да трчимо кућама.

Доме, слатки доме!

Милутин Милошевић 6/6

Пут откривања

17. априла, у раним јутарњим часовима, ми, ученици седмог разреда Основне школе „9.

октобар“ у Прокупљу, крећемо на ексурзију у оквиру које ћемо обићи неке од најзначајнијих

дестинација Србије. Јутро је сиво, хладно и кишовито, и ништа не обећава уживање у путовању и

добру забаву. Али, дан се ипак не познаје баш увек по јутру. Поспаних и помало мрзовољних лица,

улазимо у аутобус. Након смештања и махања родитељима, коначно крећемо. Авантура звана

екскурзија седмог разреда, коначно почиње!

Једна од првих дестинација које смо обишли био је Гамзиград, археолошко налазиште близу

Зајечара у источној Србији, античка римска царска палата Феликс Ромулијана. Ова тврђава је на

Унесковој листи светске баштине. Ромулијана је био веома моћан град са двадесет кула, са

раскошном палатом, два паганска храма, три хришћанске цркве. Подни мозаици Ромулијане се

сматрају најбољим остварењима античког доба у Европи. Гамзиград је био резиденција римског

цара Гаја Валерија Максимилијана Галерија, који је по својој мајци Гамзиграду дао име

Ромулијана. Палату су у 5. веку разорили Варвари, а у 6. веку је обновио Јустинијан.

Следећа дестинација на коју смо се упутили била је хидроелектрана „Ђердап 1“. Она је

изградјена на Дунаву, 1970. године, на 943. километру реке. Налази се у месту Караташ, а

непосредно испод ње су остаци римског утврђења Диана. Њена снага је око 1080 W.

Затим смо обишли кућу Милене Павловић - Барили. Она је била српска сликарка и једна од

најинстересантнијих личности уметничке Европе између два рата. Рођена је 5. новембра 1090.

године у Пожаревцу, а умрла је 6. марта 1945. године, у Њујорку. Сликарство је студирала у

Београду и Минхену, а њена уметност је припадала надреализму и метафизичком романтизму.

Излагала их је у Паризу, Лондону, Њујорку, Риму.

Исцрпљени, али пуни утисака, након обиласка куће једне од највећих српских сликарки,

стижемо у наш хотел „Лепенски вир“ да преноћимо. Следи традиционалан одлазак у дискотеку. А о

томе да је провод увек добар када су заједно добри другови, не треба много писати.

Нови дан и нова авантура - истоимено налазиште, Лепенски вир! Лепенски вир је једно од

највећих и најзначајнијих налазишта. Седиште једне од најважнијих и најсложенијих култура

праисторије смештено је на десној обали Дунава у Ђердапској клисури. Ту се налазило рибарско,

ловачко насеље са зачецима култивације. Откривено је седам насеља и 136 објеката, како

стамбених, тако и верских. Локалитет је име добио по дунавском виру.

После тога отисли смо на прелепо Сребрно језеро које налази се на десној обали Дунава и

представља њен некадашњи рукавац који је данас затворен са две бране. Окружено брдима, има

неправилан облик лука и површину од 4 км квадратних.
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Вода овог језера је бистра, незагађена и са много пешчаних дина. Језеро је богато рибом.

Захваљујући чистој води и живописном окружењу, Сребрно језеро представља једну од

најпривлачнијих дестинација у нашој земљи. дивљења Сребрном језеру отишли смо у музеј у

Неготину. Основан је 1934. године. Данас се у фонду музеја налази око 15 000 предмета, који су у

сталним поставкама распоређени у три значајна објекта: Археолошки музеј који има археолошку и

етнолошку, историјску и збирку уметничких слика и икона. Затим родна кућа Стевана Мокрањца, у

амбијенталном стилу старе градске куће с'краја XIX века и музеј Хајдук Вељка, који је смештен у

кући оберкнеза неготинског из половине XIX века - конаку кнеза Тодорчета. Поставка је посвећена

јунаку из времена првог српског устанка, Хајдук Вељку.

И последње место у којем смо били је Смедеревска тврђава. Саградио ју је у XV веку деспот

Ђурађ Бранковић. Опкољена је рекама Дунавом и Језавом, и по својој површини представља једну

од највећих тврђава у Европи. Снага њених бедема показала се приликом османлијских опсада,

када је одолевала многобројним нападима. Данас се у њој одржавају многи концерти и представе.

После два дана враћамо се кући. Утиске још не сређујемо, сувише су свежи. После неколико

сати, прве добро познате куће - улазимо у Прокупље. Још једна екскурзија се завршила. Годину

дана до следеће, али - вреди чекати.

Тадија Петровић 7/1

Путовање које се не заборавља

То јутро није почело као и свако друго. Ретко је видети обичним данима осмехе на лицима

деце од раног јутра.Ово је било јутро када су сви били срећни због поласка на екскурзију.Око 6 сати

смо кренули на путовање. Првих 5 сати у аутобусу није владала претерано добра атмосфера, скоро

сви су спавали.

Прво стајање било је на пумпи, после тога су сви већ били разигранији. У аутобусу је било

лепо, певали смо, играли и уживали. Кренули смо у Сремске Карловце. На путу до Сремских

Карловаца обишли смо манастире Крушедол, Грегетег и Ново Хопово.

Када смо стигли обишли смо Цркву Светог Николе и Карловачку гимназију. Наставили смо

пут ка хотелу. Око 17 сати били смо у Новом Саду и сместили се у хотел који је био прелеп.

Отишли смо у собе и одморили. Касније смо отишли на вечеру а после свако у своју собу да се

спремамо за журку. На журци је било прелепо, играли смо, певали, забављали се. Наког тога смо се

пресвукли и кренули да јурцамо по хотелу. Ту је било најлепше. Међутим, легли смо јер смо

морали да устанемо рано. Отишли смо на доручак и пошли смо у Суботицу. С водичем смо пошли

у обилазак града а касније имали слободно време. Вратили смо се у хотел. Све се поновило од

претходног дана. Журка је била много боља него прва, мада пала је и по која суза јер знамо да

никада више нећемо бити у истом саставу.

Сви смо отишли са журке и скупили се по собама. Ујутру смо кренули ка кући.. . Прво смо

отишли у Нови Сад у ком смо обишли Петроварадинску тврђаву. Били смо одушевљени градом.

Успут смо обишли и Царску Бару. То је била последња дестинација пре доласка у Прокупље.

Кренули смо ка кући. У аутобусу никад лепше. Размењивали смо утиске.

И после неколико сати стигли смо у Прокупље. Сви смо били тужни, јер смо желили да то

траје још. Након изласка из аутобуса узели смо своје ствари и разишли се. Ни тај растанак није

могао да прође без суза. Свако је отишао својој кући.

Тако се завршила последња екскурзија у основној школи коју ћемо дуго, дуго памтити.

Јелена Зафировић 8/5
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