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Електронски часопис „Милутинац“ почињемо да 

објављујемо децембра 2018. године. Уреднике и 

редакцију  часописа чине ученици, учитељи и 

наставници наше школе. Први број часописа посвећен је 

актуелним догађајима у нашој школи, новогодишњим и 

божићним празницима.  

 

Уредници првог броја  часописа „Милутинац“  су: 

1. Дејан Цакић, директор школе; 

2. Јелена Тасић, наставник верске наставе 

3. Гордана Милутиновић, професор математике; 

4. Влада Стојановић, професор српског језика; 

5. Данијела  Димитријевић, професор разредне 

наставе; 

6. Валентина Здравковић, професор разредне наставе; 

7. Сузана Ђорђевић, педагог. 
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ВАСПИТНИ ЗНАЧАЈ ШТАМПЕ ЗА ДЕЦУ                                  

Значајну васпитну  улогу  имају школски листови, 

часописи и зборници које припремају, уређују и издају 

ученици у школама. Школски листови су истовремено и 

средство информисања ученика и трибина слободног 

изражавања мисли.  

Дечја штампа, била она у електронској или папирној 

форми, један је од најважнијих фактора у формирању 

личности и одређивању њених базичних ставова и 

позиција. Морамо бити свесни да она свестрано утиче на 

личност у развоју, и на информативном, и на васпитном, 

и на рекреативном плану. 

 У информатвном погледу дечји листови омогућују 

деци да сазнају што је више и брже могуће. Обасут 

информацијама, млади читалац не остаје само пасивни 

објекат који својим чулима све то реципира. Он 

информацију прима, схвата, доживљава, коригује своје 

претходне мисли и ставове, реагује и укључује се у 

општедруштвена збивања, речју - социјализује се. У 

овоме се управо и огледа комуникациона улога дечјих 

листова, под условом да под комуникацијом 

подразумевамо „активност оперисања знацима помоћу 

којих се људи споразумевају и стимулирају једни 

друге  на одређену делантост“. Тиме и карактер 

социјализације, прихватања „лансираних" вредност и 

заузимање базичних ставова зависи од тога ко 
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„оперише знацима" ко информише и шта каже у    

информацији. Зато многи аутори радова о штампи 

указују на опасност „неконтролисаног" дејства и 

утицања, посебно дечијих листова.             

 У васпитном погледу дечји листови имају огромне 

могућности. О образовноваспитном значају дечјих 

листова говорим посебно и шире у овом излагању. Овде 

треба поменути само да основна намена сваког листа 

намењеног деци и омладини треба да буде васпитно 

утицање. То је обично и основна теза уводних чланака 

при појави листова. За анализу је колико и како који 

лист истински утиче „на душу, ум и срце" младог бића. 

Велику могућност за утицање на децу ови листови имају 

управо отуда што су од деце прихваћени. Васпитна улога 

дечјих листова се може остварити и разноврсношћу 

садржаја као и богатим илустровањем, колорисањем и 

популарним динамичним излагањем садржаја.  

 У богатству разних издања дечјих листова данас 

дете може пронаћи и лист и садржаје који одговарају 

његовим индивидуалним могућностима и 

интересовањима.  

 Ту су, такође, и друге предности дечјих листова: 

актуелност, атрактивност, могућност афирмације 

ученичког стваралаштва, примена у настави, излагање 

радова ученика итд. 
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 У рекреативном погледу дечји листови треба да, пре 

свега, дају пример деци како се квалитетно проводи 

слободно време, а истовремено и учи. Модерно 

уређивани дечји лист полази од става да треба 

информисати  и васпитавати кроз одмор и разоноду. 

Зато све, било да се ради о језику или науци, мора бити 

дато на интересантан начин, мора бити пропраћено 

фотографијама и илустрацијама у боји, не сме да одбије 

и замара, већ да васпитава и рекреира.  

 Дечји листови су корисни, пре свега за подизање 

опште културе и обавештености деце. Деца управо и 

проводе осам година свог детињства у школи која даје 

основе општег образовања. А основно у тој основи 

општег образовања јесу општа култура и обавештеност. 

 Подизање писмености и језичке културе се такође 

остварују коришћењем дечјих листова. Они ту мисију 

врше још од предшколског доба („Зека"), па до средње 

школе (рубрике „Разговарајмо о језику", „Нова реч у 

твом речнику"). Поправља се и техника читања и 

формирају навике сталног читања, праћења штампе, 

усвајају се нова знања, уче и прате нова дешавања како у 

науци, тако и у школи. Дете лист чита ослобођено треме 

типичне за наставу, а тиме и ефекат мора бити већи. 

   Педагог 

Сузана Ђорђевић 
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ПРИПРЕМА ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ 

 

Ђачки парламент наше школе је током децембра 

месеца био веома активан. Поред организације 

одласка у Народно позориште у Лесковцу и гледања 

представе „Исповест зависника“, били су активни и у 

заједничкој акцији прикупљања средстава за куповину 

новогодишње јелке.  
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ФУДБАЛСКИ ШАМПИОНИ 

Током новембра и децембра месеца футсал екипа 

остварила је изузетне резултате:  

- Прво место на 

градском 

такмичењу; 

- Прво место на 

међуопштинском 

такмичењу 

(Лебане, Бојник, Лесковац); 

- Прво место на регионалном такмичењу у Врању 

(Врање, Пирот, Лесковац); 

- Пето место на државном такмичењу у Чачку 

(Београд 1, Београд 2, Нови Сад, Лесковац, Зубин 

Поток, Чачак, Бор). 

Од укупно 1400 

основних школа у 

Србији, наша школа 

заузела је 5. место. 

Честитамо нашим 

шампионима и 

наставнику Драгану 

Младеновићу! 
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ШАМПИОНИ 

Државно првенство у футсалу,  

Чачак, 12-13. 12. 2018. 

На државном првенству у футсалу ученици наше 

школе остварили су два пораза и две победе.  

У укупном пласману освојили смо 5 место.  
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

На позив директора ОУ „Свети Климент Охридски“ у 

Скопљу, у општини Бутел, петочлана делегација наше 

школе је посетила је школу. 

Делегацију наше школе чинили су: 

Дејан Цакић, директор школе; 

Гордана Милутиновић, професор математике; 

Биљана Стаменковић, професор хемије; 

Оливера Мићовић, професор биологије; 

Бобан Васић, библиотекар. 
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Потписали смо меморандум о сарадњи са школом 

„Свети Климент Охридски“.  

 

Одржали смо састанак и са градоначелником, 

господином Велимиром Смилевским. Договорили 

наставак сарадње и писање заједничких међународних 

пројеката.  
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Успешно смо презентовали нашу школу, колектив, 

ученике, родитеље и наш град. Очекујемо долазак 

наших пријатеља из Македоније почетком маја 

месеца.  
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ, ИЗДВОЈЕНО 

ОДЕЉЕЊЕ У ПРИБОЈУ 

У издвојеном одељењу наше 

школе у Прибоју, учитељице 

Гордана Костић и Тамара 

Новковић, у сарадњи са 

ученицима и родитељима 

ученика организовали су 

ху

ма

ни

тар

ну 

приредбу и продајну 

изложбу.  

Новац сакупљен у 

хуманитарној акцији употребиће за плаћање екскурзије 

ученицима.  
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РАДИОНИЦА STRACH – OXFORD SCHOOL 

 

Наставница математике Гордана Стошић и 

наставница информатике Бранка Стојадиновић 

организовале су 

одлазак наших 

ученика у OXFORD 

SCHOOL, школу 

страних језика, где 

су имали прилике да 

се упознају са 

STRACH методом 

рада.  
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ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ПЕСАМА – ВУЧЈЕ 

Ученица 7. разреда Сања 

Станковић и наставница музичке 

културе Наташа Тасић 

представљале су нашу школу на 

Фестивалу дечијих песама у Вучју. 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ 

ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 

Педагошки асистент Марија 

Мустафић, са ученицима 

осмог разреда, ромске 

националности, учествовала 

је у 

радионици под називом „Подршка ученицима ромске 

националности за упис у средњу школу“, одржаној у 

Основној школи „Вожд Карађорђе“.
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ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД УПОТРЕБЕ 

ОПОЈНИХ ДРОГА И АЛКОХОЛА 

 

У сарадњи са Полицијском управом Лесковац, за ученике 

4. и 6. разреда одржано је предавање на тему 

„Превенција и заштита деце од употребе опојних дрога и 

алкохола“. 

  

 

 

           



Електронски часопис ученика Основне школе „Милутин Смиљковић“, Винарце 

„МИЛУТИНАЦ“ 
Број 1 
Децембар 2018. 

16 

ЧАС МАТЕМАТИКЕ 

 Дана 21. 12. 2018. Николина 

Трајковић, ученица IV1 је одржала 

час математике на тему „Површина 

правоугаоника и квадрата“. 

Ученица је своје интересовање за 

наставу математике показала и 

раније, а њену способност да 

предвиђене садржаје усвоји у 

рекордном року је искористила учитељица Валентина 

Здравковић, омогућивши јој да се нађе у улози 

предавача. Иако се у овој улози нашла први пут, ученица 

је показала завидну методичку зрелост и у потпуности 

испоштовала методичку структуру часа. Према 

сведочењу учитељице Валентине и њеног асистента 

Бојана Јовановића, ученица је припемила задатке 

различитих нивоа и подједнако активирала све ученике 

из одељења.  

Све похвале за нашу другарицу 

Николину и њену учитељицу 

Валентину! 
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Песма малом Исусу 

 
 

Кад је Исус мали био, 

Он је башту засадио, 

И руже је посадио, 

Понајвише руже беле, 

Кад су руже процветале, 
Јеврејску је децу звао, 

Па је њима руже дао, 

Јеврејска му деца веле, 

Од чега ћеш венац плести, 
Кад си нама руже дао, 

За мој венац трње расте, 

Тај ће венац народ спасти, 

Алилуја. 
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Рођење Исуса Христа – Божић 

 

Након стотина и стотина година пошто је Бог 
преко Мојсија људима оставио „Десет Божијих 

заповести“ људи су и даље сејали семе раздора међу 

собом. Јудејци су знали да ће Бог једног дана послати 

сина Божијег који ће доћи у свет да спасе сав народ. 
Тај Богомладенац  беше Исус Христ. 

Исусова мајка била је девојка  по имену Марија, 

која беше слушкиња божија. Једнога дана обасја је 

јака светлост и анђео по имену Гаврило обрати јој се 
речима: „Радуј се Благодатна, Господ је с тобом, 
благословена си ти међу женама“. 

У то време Марију је требало да удају за старијег 
човека по имену Јосиф. Сада је морала да му саопшти 

вест за коју није знала како ће Јосиф реаговати. 

Међутим, како је Божија мудрост превелика, јави се 

Јосифу у сну анђео и све му објасни и још му рече да 
сину надене име Исус. У то време цар нареди да се 

попише сво становништво у свом месту рођења. Јосиф 

и Марија кренуше у Витлејем (данас град под 

палестинском управом ограђен од  Јерусалима 
десетометарским бетонским зидом). Када су били 
надомак Витлејема, Марија осети да се дете треба 

ускоро родити. Како су све гостионице биле пуне 

народа, на крају се сместише у једну шталу. Ту се 
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роди Богомладенац  Исус Христ,  а мајка га пови и 
спусти у јасле. Те ноћи догодило се нешто необично. 

Звезда коју су пратили мудраци била је у ствари 
посебна појава. Она се појавила још на Благовести, и 

кретала се у правцу север-југ. Мудраци су пратили 

звезду која се кретала када и они, и стајала када би 
они одмарали. Одвела их је до места на коме је Исус 

Христ рођен. 

 

Наставница верске наставе  

Јелена Тасић 
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Обичаји за Божић 
 

На овај дан домаћин и укућани облаче 
најсвечанију одећу и одлазе у цркву на Божићну 
Литургију. 

Људи се поздрављају на Божић речима: „Христос се 
роди!“ и отпоздрављају: „Ваистину се роди!“.  

На Божић се рано изјутра дочекује положајник, који 

благосиља укућане и он се дарује неким поклоном. 

Домаћица  после Литургије меси чесницу у којој 
ставља новчић, а одозго забоде гранчицу бадњака. 
Домаћин сече чесницу, пали свећу и кадионицом 

окађује све присутне, икону и целу кућу.  Сви се моле 

молитвом Господњом. Затим се чесница окреће и 

ломи на онолико делова колико има укућана. 
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УЧЕНИЧКИ РАДОВИ 

Ликовни радови ученице VII1 

 Јелене Петровић 

 



Електронски часопис ученика Основне школе „Милутин Смиљковић“, Винарце 

„МИЛУТИНАЦ“ 
Број 1 
Децембар 2018. 

23 

Радови осталих  ученика 
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ЗАНИМЉИВА МАТЕМАТИКА 

1. Картонска коцка са слике може се развити на 
само један од четири начина. Који је то начин? 

 

 

      

2. Колико  лубеница видите на слици? 

           

 

 

3. Израчунај 

https://sladjinamatematika.files.wordpress.com/2012/06/geometrija_139.png
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Новогодишњи рам 
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Срећна Нова  

2019. година! 

 
Основна школа  

„Милутин Смиљковић“ 

Винарце 
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