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ШКОЛСКИ  ЛИСТ  ОШ  ,, ВУК КАРАЏИЋ” /  ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ /  НОВЕМБАР 2016. 

 

ВИШЕ ОД ДВА ВЕКА ОД ОСНИВАЊА  
     

У време када је Вук постављао 

темеље нове српске писмености под 

утицајем промена у свим европским 

народима тога доба, на почетку XIX века 

– 1815. године у Пироту је почела са 

радом Основна школа у Пазару. У тим 

тешким временима робовања под 

Турцима, у заосталом и поробљеном 

Пироту била је то прва искра писмености 

и просвете. Поникла је у средини која је 

много трпела у незнању и оскудици, али је јасно и храбро видела излаз из лаганог 

нестајања саме нације под вековним турским ропством, управо у образовању и 

просвећености на свом матерњем језику. 

Најстарија и највећа школа у граду започела је своју образовну и културну 

мисију далеке 1815. године у време робовања под Турцима, одолевајући бугарском и 

турском утицају. Школа је два пута прекидала рад: за време I и II светског рата. Први 

учитељ школе на Пазару био је даскал Аћим, дошао негде из Србије. Школа је почела 

са радом у згради близу старе цркве. Имала је годишње по 50 ученика узраста од 5 до 

15 година за које су чорбаџије плаћали најпре по 60 пара, а касније по грош месечно за 

сваког ђака. У школи се учило на црквенословенском, касније на народном језику, а 

књиге за рад добављане су из већих културних центара, почев од Беча и Београда, па 

до Цариграда. 

На предлог Живојина Костића, првог послератног управитеља, 1945. године 

школа добија име „Вук Караџић”. 

 

 

 

Основна школа                                         
«Вук Караџић» 

Пирот 

1815 – 2016. 
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МИ СМО ВУКОВИ, НАЈЈАЧИ СМО, 

НАЈЈАЧИ 

 

 

 

                 

 

 

 

О ВУКУ СТЕФАНОВИЋУ КАРАЏИЋУ: 

 

Вук Стефановић Караџић (Тршић, 1787 — Беч, 1864) је био српски филолог, 

реформатор српског језика, сакупљач народних умотворина 

и писац првог речника српског језика. Вук је најзначајнија 

личност српске књижевности прве половине XIX века. 

Стекао је и неколико почасних доктората. 

Учествовао је у Првом српском устанку као писар и 

чиновник у Неготинској крајини, а након слома устанка 

преселио се у Беч, 1813. године. Ту је упознао Јернеја 

Копитара, цензора словенских књига, на чији је подстицај 

кренуо у прикупљање српских народних песама, реформу 

ћирилице и борбу за увођење народног језика у српску 

књижевност. Вуковим реформама у српски језик је уведен 

фонетски правопис, а српски језик је потиснуо 

славеносрпски језик који је у то време био језик 

образованих људи. Вук је и умро у Бечу. Посмртни остаци пренесени су у Београд 12. октобра 

1897. године и уз велике почасти сахрањени у порти Саборне цркве, поред Доситеја 

Обрадовића.  
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Наша школа 
 

Основна Школа ,,Вук Караџић“ – Пирот  једна је од најстаријих школа на Балкану са својом 201 

годином рада и постојања (од 1815. године ). Како по старости тако и по квалитетима 

ученика је на веома високом нивоу; с обзиром на велики број ученика који су отишли у ,,бели 

свет“ и постигли успехе у разним гранама људске делатности: 

  Наши ђаци – успешни људи 

- Тиха Тодоровић – стрељаштво 

- Марко Павловић – математика 

- Милан Младеновић – хемија 

- Александар Вацић - физика 

- Весна Антић – хемија 

- Ана Костић – права 

- Ана Младеновић – геологија 

- Јована Марковић – информатика 

- Артеа Панајотовић –лингвистика 

- Луна Филиповић -  лингвистика 

- Урош Мијалковић - карате  

...Сви они треба да буду пример генерацијама које долазе како треба следити своје 

снове, на који начин стремити ка својој „плавој звезди“. Свима је заједничко то што су 

били ђаци најстарије школе на овим просторима... 

Текст преузет из монографије посвећене нашој школи. 

 

Беседа Вуку  

 Ученици и ученице наше школе организовали су  Беседу Вуку, која је била одржана    

16.10.2015, поводом 200- годишњице у читаоници Народне библиотеке.  

 

Представа 

Многи ученици су, такође, учествовали и у представи која је била одржана поводом 

обележавања овог значајног јубилеја. 

 

 
Промоција монографије 

 

Школске 2015/2016. године, наша школа издала је монографију о свом историјату,  

успешним ученицима који су је похађали и још многим аспектима везаним за њен 

рад... 
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Програм активности поводом дана школе 2016. године 
 

Датум Активност Време и место 

24.10-28.10.2016.год. 
понедељак - петак 

Израда ликовних радова  
(I-VIII разред) 

На часу ликовне културе 

24-28.10.2016.год. 
понедељак - петак 

Израда литерарних радова 
(V-VIII разред) 

 
Ученици раде самостално 

28.10.2016. 
петак 

Такмичење из математике 1200  учионице на II спрату 

4.11.2016. 
петак 

Пријем пензионера 
12-13 

Наставничка канцеларија 

 
Пријем деце из ПУ 

,,Чика Јова Змај“ 
Сатница ће бити накнадно 

уписана 

5.11.2016.године 
субота  

Финална спортска такмичења 9-10:30 

Креативна радионица 
,,Вуколенд“ 

10-12 
Хол на спрату 

Додела награда и признања 
ученицима 

1200 
Наставничка канцеларија 

Академија 1900 

Свечана вечера 
2000 

Ресторан ,,Бјанка“ 
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МАЛИ ТРИКОВИ ЗА ...  

... ЗА БОЉЕ ПИСАЊЕ САСТАВА : 

Већина деце код писања састава греши на три места : 

- удаље се од теме; 

- пишу предугачке реченице; 

- или пак муку муче са правописом. 

Кад је реч о првом проблему, један од начина сузбијања је после сваке реченице 

погледати на тему и ишчитати написани део састава. 

Ако је реч о другом проблему,  у том случају треба, на оном месту где долази запета 

ставити тачку и/или променити ток реченице. 

Пример: 

Петар Петровић највише воли да једе принцес крофне пуњене ,, Це” пудингом, али само 

када их његова бака Мирка прави, када их прави његова друга бака, Даница, онда неће да 

их једе. 

Петар Петровић највише воли да једе принцес крофне пуњене ,, Це” пудингом. По 

његовом мишљењу, његова бака Мирка прави боље принцес крофне од његове друге 

баке, Данице. 

Што се тиче трећег проблема, уколико је правопис добро утврђен, онда је потребна само 

челична концентрација. 

 

...ЗА ЛАКШЕ УЧЕЊЕ : 

     Многи наши пријатељи имају проблема са учењем и проводе сате изнад књиге а никако 
да науче и да схвате градиво, док неки окривљују настванике ови други се пак окрећу 
препискама. Било како било, одлучила сам да им овим текстом помогнем колико могу.  

     Дакле, нека од испробано најефикаснијих решења су: 

-подвући најбитније делове лекције или за почетак прочитати као увод кратке цртице на 
крају лекције; 

-истог дана савладати задато градиво, али са разумевањем, а не  ,,набубати“; па касније 
само прочитати; 

-и можда једно од најбољих решења, слушати предавача на часу, а не около ,,хватати 
зјала“, јер на часу је могуће савладати у просеку чак половину целокупног градива.  
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О Светом Сави : 

Свети Сава (1174. или 1175—14. јануар 1236) је био српски 

принц, монах, игуман манастира Студенице, књижевник, 

дипломата и први архиепископ аутокефалне Српске 

православне цркве. Рођен је као Растко Немањић, најмлађи 

син великог жупана Стефана Немање, и брат краљева Вукана и 

Стефана Првовенчаног. Kao младић добио је од оца Захумље 

на управу. Међутим, Растко је побегао на Свету гору и 

замонашио се у руском манастиру Светог Пантелејмона, где је 

добио име Сава. Касније је са својим оцем, који се у 

међувремену замонашио и добио име Симеон, подигао 

манастир Хиландар, први и једини српски манастир на Светој 

гори. У Србији је убрзо дошло до борбе за власт између Савине 

браће. Због тога се он вратио у Србију, како би зауставио рат. 

Истовремено се бавио просветитељским радом, настојећи приближити својим сународницима 

основе верске и световне поуке, да би се 1217. вратио на Свету гору. Године 1219. Сава је од 

Васељенске патријаршије у Никеји изборио аутокефалност српске цркве са статусом 

самосталне архиепископије, а васељенски патријарх Манојло I Цариградски га је именовао за 

првог српског архиепископа. Остао је архиепископ све до 1233, да би га потом заменио његов 

ученик Арсеније. Више пута је путовао у Палестину. На повратку са једног од ходочашћа из 

Свете земље 1236. смрт га је затекла у тадашњој бугарској престоници Великом Трнову. 

Његове мошти је у манастир Милешеву пренео његов нећак, краљ Владислав. Његова 
најзначајнија писана дела су „Житије Светог Симеона“, „Карејски типик“, „Хиландарски типик“ 

и „Студенички типик“, као и „Законоправило“.   Савин култ у народу био је јак. После једног 

устанка Срба против Османског царства, турски    заповедник Синан-паша је 1594. наредио да 

се спали мошти светога Саве на Врачару. На месту за које се верује да се то десило подигнут је 

Храм Светог Саве. У Србији се дан његове смрти по грегоријанском календару (27. јануар) 

прославља као Дан просвете. 

Химна Св. Сави 

 

Ускликнимо с љубављу 

Светитељу Сави, 

Српске цркве и школе – 

Светитељској глави. 

 

Тамо венци, тамо слава, 

Где наш српски пастир Сава: 

Појте му Срби 

Песму и утројте! 

Благодарна Србијо 

Пуна си љубави 

Према своме пастиру 

Светитељу Сави. 

 

Цело српство слави славу 

Свога оца Светог Саву: 

Појте му Срби 

Песму и утројте…
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Ђачко стваралаштво 

   

  

 

 

 Јован Илић VII2  

 

                                                                    

 

 

                                                                Вања Милошевић VII2 
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Развитак науке 

 

У старом веку постојала је само једна наука – филозофија. 

Под појам филозофија спадале су науке као што су: 

- Астрономија, 

- Географија, 

- Биологија, 

- Психологија, 

- Математика, 

- Физика, 

- Историја, 

- Права, 

А касније су им се придружиле и : 

- Хемија и 

- Медицина. 

Науку филозофију у почетку (стари Египат) су само свештеници и врховни владари 

изучавали, да би се касније та наука распространила прво по сенаторима и новом сталежу – 

филозофима (античка Грчка и стари Рим). 

Тек се касније филозофија поделила на горе наведене науке. Томе су допринели : 

Медицина – Хипократ 

Историја – Херодот 

Географија – Ератостен и још многи други. 

 

 

Занимљивости о великим именима науке 

 

 -Славни физичар Алберт Ајнштајн је био бунтовник, чак су га из једне школе избацили. Многи 

сматрају да су баш овакве ствари од њега створиле  генијалца. Наравно, то није оправдање за 

глупирање на часу. 

- Француски математичар, физичар и филозоф Блез Паскал имао је оца са чудним погледом на 

образовање. Он му није дозвољавао да изучава математику све до 15. године, а сва литература 

са оваквом тематиком је била уклоњена из куће. Дозволу је добио тек кад је његов отац био 

сигуран у огроман синовљев таленат.  
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Француски  
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Енглески  

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

Слободне стране 

 

Moда  

Мода је термин који означава популарне стилове. Стилови се могу мењати брзо и у 
данашњици се под термином мода подразумева последња верзија стила. 

Најпознатији манекен је Шон Опрај, а манекенка Карли Клос (Karlie Kloss) 

                                               Мина Јелић VII - 3 

 

Гојазност, све већи проблем 

У задње време, све је више гојазних људи, како у нашeм граду, тако и у свету. До гојазности 

доводи нездрава исхрана, мањак физичке активности, недовољан унос витамина и минерала 

у организам,... Појам гојазност означава поремећај у исхрани, а појам супротан гојазности је 

анорексија. Земља која предњачи у броју гојазних људи је Америка. 

Па ви размислите, хоћете ли за ужину купити кесицу чипса, или понети од куће сочну јабуку. 

Кесица чипса гоји, док је јабука веома, веома здрава, пуна витамина, и, такође, много 

јефтинија, па тако, сваки дан уштедите по 80 и више динара, или сами себи направите  

проблем. 

 

Спорт  

Занимљивости о спорту 

Међу ученицима постоји веома оштра подела према томе за који тим навијају. Најчешћа 

подела је на ,, Звездаше“ и ,, Партизановце“. Самопрозване ,,Делије“ су дале себи за право да 

дају надимак и противничком тиму у ,,Вечитом дербију“ , и назову их ,,Гробарима“ због црно – 

беле боје дресова. Али су се онда ,,Гробари“ досетили и почели да кличу ,,ми смо гробари, 

најјачи смо, најјачи“. За сада је Црвена звезда нешто боља, али Партизан у задње време прети 

да јој одузме ту титулу . 
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Препоручи књигу 

1. Препоручујем књигу ,,Ризница Роалда Дала“ , и уопште све књиге тог писца. 
2. Књига која ме је веома заинтересовала је трилогија ,, Господари Прстенова “, писца  Ј.Р.Р. 

Толкина. 

3. Књиге које тренутно читам су ,, Речник српског жаргона“ Боривоја Герзића , и књига 

 ,, Знакови поред пута“, Иве Андрића. 

4. Од књига највише волим да читам збирке стрипова, а омиљени стрип ми је француски 

стрип ,, Ученик Дикоби“(ориг. élève Ducobu ) 

 

 

Трема 

Трема се манифестује кроз дрхтање руку, јако лупање срца, хладан зној и мучнину. Готово да 

не постоје особе које нису имале такво искуство у животу. Овлада нас страх да се нећемо 

представити у најбољем светлу, да ћемо посматрачима изгледати смешно, и неозбиљно. Да ли 

је тај страх нормалан? Наравно да јесте!  Добра вест за све који муку муче са тремом; постоје 

начини за сузбијање треме! Један од најбољих начина да скренете пажњу са погледа публике јесте 

да мислите о драгој особи, или о било чему што је вама драго. Наводим погледа публике јер је то 

најчешћи изазивач треме. 

 

   

Пиротски дијалект 

Многи Пироћанци се стиде свог говора и наилазе на исмевање у друштву због 

свог порекла и не знајући да је управо пиротски говор један од најстаријих на Балкану, па можда 

чак и у читавој Европи. Он је такође најсличнији старом, средњовековном српском. Али, како је 

Пирот био 500 година под Османском влашћу, наравно да је залетео и до дан-данас остао по који 

турцизам. Неки мој лични коментар о њему је да звучи као мешавина српског, влашког, бугарског 

и македонског. У обликовању пиротског дијалекта учествовали су и не само Турци, него и сви 

народи који су овуда пролазили, јер је Пирот одувек био ,,Капија истока и запада“.  

Неке од речи које се идаље користе су: 

- бробинци –  мрави                                                 

- јелек – прслук 

башта – отац 

- каве – кафа 

- убаво – лепо, добро 

- ни – ми 

- потепаш – побијеш, потучеш 

- кутре – пас 

- чуждо – туђе 

- врзан - везан 
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Разонода 

 

Асоцијације 

 А Б В 
1 глагољица говор Ћирило 

2 ћирилица комуникација Мирослављево јев. 

3 латиница прича Климент 

    

 

 

Прецртај уљеза

јабука 

крушка 

шљива 

грожђе 

храст 

 

купус  

кромпир 

парадајз 

боранија 

јоргован 

 

лала 

љубичица 

паприка 

ружа 

висибаба 

 

кокошка 

гуска 

патка 

рода 

ћурка 

Кристина Митровић 

 

Мозгалице                                                                                          Комични лапсуси 

                                                                                       

У мојој улици има 16 кућа. Ја живим у пре-       1.Пита наставница географије: ,,Коју смо  лекцију 

тпоследњој кући с парне стране и мој                                                                         учили прошлог часа?“ 

кућни број је 12. Мој друг из школе живи                                          -Јавља се ученик: ,,Водено копно“        

у претпоследњој кући с непарне стране.                2.  Пита наставник историје: ,,Колико година је 

Који је његов кућни број?                                                                                            живео цар Константин?“ 

                                                                                                            -Ученик одговара: ,, 272 г. н. е. – 337 г. н. е.“ 

- „ Одлично, све знаш, а од које, до које  

је године владао?“ 

-„ 337 г. н. е. до 348 г. н. е.“ 
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СТОП насиљу 
 

Насиље над децом је општи проблем који прожима сва друштва, све културе и све регионе 

света. Милиони деце свакодневно трпе насиље. Насиље над дететом представља грубо 

кршење права детета. Насиље изазива патњу детета, озбиљно угрожава развој, добробит, па и 

сам живот детета, а последице су често тешке и дуготрајне.  

Неповољне социјалне и друштвене околности у последњој деценији прошлог и почетком овог 

века изложиле су децу у Републици Србији повећаном ризику од насиља. Постојећи подаци 

указују на тренд повећања породичног, а посебно вршњачког насиља међу децом и младима. 

          Општа дефиниција насиља, као и дефиниције појединих видова насиља које се користе у 

овом документу, у складу су са дефиницијама усвојеним на Консултацији о спречавању 

злоупотребе деце у Светској здравственој организацији у Женеви, 1999. године, као и са 

дефиницијама насиља у законодавству Републике Србије. 

         Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког, односно 

емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, 

као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног 

нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру 

односа који укључује одговорност, поверење или моћ (Светска здравствена организација, 

1999). 

У изради Стратегије поштована је суштинска порука Студије Генералног секретара 

Уједињених нација Насиље над децом, да никакво насиље над децом није оправдано и да се 

све врсте насиља над децом могу спречити.  

Основни принципи на којима се заснива Стратегија произлазе из вредносног система 
садржаног у Конвенцији о правима детета и Уставу Републике Србије, а који су уграђени и у 

Национални план акције за децу. То су: 

1. право детета на живот, опстанак и развој;  

2. недискриминација;  

3. најбољи интерес детета; 

4. партиципација детета. 

Стратегија се односи на сву децу, без дискриминације, односно, без обзира на породични 

статус, етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне карактеристике 

детета (пол, језик, вероисповест, националност, менталне, физичке или друге специфичности 

детета и његове породице). 

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05-исправка, 101/07 и 65/08), 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

 

http://www.domucenika-sm.edu.rs/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-

%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/  

~ДРУГ НИЈЕ META~  
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Расписује се 

конкурс 

Тема конкурса је да цртежом, текстом, 

Снимком или анимацијом опишете  

дан једног од првих ученика наше  

школе. 

Услови конкурисања: 

Ликовни рад мора бити на папиру димензија                                               

297mm Х 210 mm или блок бр. 5 

Текст мора бити откуцан, рукописе не примамо! 

Снимак или анимација не смеју бити дужи од три минута. 

конкурс је отворен до 

31. децембра 2016. 

Најуспешнији радови биће употребљени за израду 

 кратког филма о историји наше школе. 

Радове слати на е-mail: 

casopisosvukkaradzic@gmail.com 

 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: Тугомир Цветковић, директор Основне школе ,,Вук Караџић”- Пирот              

Уредница и графичка уредница: Ана Токић, ученица седмог разреда; Сарадници: ученици седмог разреда; 

Лектор: Милош Петровић, одељењски старешина; наставник српског језика; Контакт телефони :  

010/313-653 ;  010/345-210 Е – mail адреса : vk.pirot@open.telekom.rs 


