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Литерарни састави ученика наше школе  

 

O Bуку Караџићу 

 

Постоје људи који су заувек променили нашу историју. Без којих би наши обичаји и 

традиција били потпуно заборављени и изгубљени. Без којих ништа не би било исто као 

што је данас. Један од таквих и један од разлога за то што данас можемо да читамо о 

својим прецима, пишемо и разумемо прочитано је управо Вук Караџић, писац и 

реформатор српског језика и правописа. 

Вуков пут од самог почетка није био лак. Рођен је у породици у којој су деца умирала, па 

је зато по народном обичају добио име Вук како му вештице и духови не би наудили. 

Школовао се на различитим местима и са прекидима. Од рођака Јевте је учио читање и 

писање. Неко време је провео у манастиру Троноши, алои га је отац убрзо вратио кући. 

Није успео да се упише у карловачку гимназију, али се, без обзира на све, прочуо као 

веома писмен и интелигентан човек. Оженио се Аном Краус коју је упознао у Бечу. Имали 

су доста деце од којих су сва, осим ћерке Мине и сина Димитрија, умрла одмах након 

рођења или у раној младости.  

Вук је цео свој живот посветио писању и сакупљању народних умотворина. Неки су га и 

осуђивали. Говорили су да је луд, беспослен човек. Вук ипак није одустајао. Познанство 

са Јернејем Копитаром подстиче га да напише ,,Малу простонародну славеносербску 

пјеснарицу“ и писменицу, а затим и Први српски рјечник. Народ није био претерано 

срећан и осуђивали су Вуково коришћење вулгарних речи у речнику, као и употребу слова 

ј, јер су веровали да ће то довести до покатоличења. Из румунских списа, Вук је преузео и 

слово џ, а увео је и слова ђ, ћ, љ и њ. По Србији је сакупљао народне песме од људи као 

што су Филип Вишњић и Тешан Подруговић и тако их очувао од заборава. 

Написао је и Други српски рјечник и превео Нови завјет. Његове идеје су коначно биле 

прихваћене 1847. године када су објављена четири дела на народном језику, а четири 

године након његове смрти, Вукова реформа књижевног језика и правописа била је 

званично прихваћена у Србији. 

Цео Вуков живот био је испуњен тешком борбом за свој језик и народ. До своје смрти Вук 

је сачувао хиљаде народних умотворина од заборава, реформисао азбуку и уредио српски 

правопис, који без њега никада не би био исти као данас. Управо то је разлог што се 

његово име помиње и дан - данас. 

                                                                                                                      Лена Гајић VIII1 

 

 

 

 

 



И они су некад били деца 

 

Свако познат у свету или код нас, било да је научник, писац, спортиста или сасвим обичан 

човек, био је некада дете. Деца су искрена, поштена и не разликују се једно од другог. 

Када постану мало старији, тада почињу и да буду зрелији и да више размишљају о томе 

шта ће постати у животу. 

И наши велики људи су некада били деца. Наш познат научник Никола Тесла је некад био  

дете. Имао је тежак живот. Живео је, у беди и сиромаштву, али баш то га је подстакло да 

буде успешан научник. Измислио је струју, осветлио свет и омогућио нама будућим 

генерацијама живот.  

Михајло Пупин је такође некада био дете. Пронашао је телефон и омогућио људима да се 

чују са једног на други крај света. Разни писци као сто су : Љубивоје Ршумовић, Јован 

Јовановић Змај, Добрица Ерић и други су некада били деца. Кроз писање дечијих песама 

су, заувек и остали деца. Мојој генерацији је најзначајнији спортиста и тенисер Новак 

Ђоковић. Он је до јуче био дете, а данас је најпознатији тенисер света. Новак стално прича 

о томе како је он био дете, како се играо о вежбао како би био на врху као спортиста. 

Свако на овом свету је био дете. Неко је имао лепо и весело детињство, а неко је живео у 

беди и сиромаштву. Свако се трудио, неко мање, неко више да постане нешто у животу. 

Неко је у томе успео, а неко не. И ми деца се данас трудимо да постанемо нешто у животу. 

Због тога марљиво учимо и радимо. Никад се не зна да ли овде међу нама ћути неки геније 

који само чека да се појави. О коме ће следеће генерације причати и говорити какав је он 

био као дете. Какво му је било детињство и одрастање. 

 

Никола Чолић VII-1 

                                                

Кад cам имала пет година 

 

 Сада имам једанаест година и идем у пети разред основне школе, али се радо сећам 

периода кад сам била мала и кад сам се безбрижно играла без обавезе. 

 У мом комшилуку  имала сам неколико друагара и другарица. Ми смо се стално играли и 

правили разне несташлуке. Посебно нас је привлачила једна стара кућа која се налазила 

недалеко од наших кућа. Била је стара и напуштена. Колико смо се ње плашили,толико 

смо желели да видимо ста се тамо крије. Једног поподнева смо одлучили да је истражимо. 

Посто је била закључана  ушли смо кроз прозор који је водио кроз подрум. Даске су 

скрипале испод наших ногу. Пауци су висили са старог дрвеног наместаја. Моја другарица 

Сара је почела да плаче и желела да се врати. Сунце је већ залазило и летњи поветарц је 



почео да дува. Прозор се одједном затворио,а нама је срце сишло у пете.Чули смо пацове 

и кораке како се приближавају. Јако смо се загрлили. Врата је отворио Сарин тата. Нама је 

пао камен са срца и сви зајено смо отишли кућама. Због овог непромишљеног несташлука, 

били смо кажњени недељу дана. 

Тада то нисмо схватали, али сада схватамо да наше авантуре, које су нама биле посебно 

забавне, родитеље су на смрт преплашиле. 

Јања Гајић 5/1 

 

 

 

 

 

Прослава Светог Саве 

 

 

 



 

Прослава Светог Саве у школи је била скромна због тренутне епидемиолошке ситуације. 

Директорка школе је и наставници су се окупили уз сечу славског колача и жита. Ученици 

и наставници школе су припремили онлајн приредбу која се може погледати на сајту 

школе www.ossavakovacevic.edu.rs.  

 

 

http://www.ossavakovacevic.edu.rs/


 



Списак ученика-учесника у акцији „Читалачка значка“ за 2020. годину : 

1. Станимировић Наташа 3-1 

2. Ракић Дуња 3-1 

3. Ђорђевић Миљана 4-1 

4. Поповић Емилија 4-1 

5. Станимировћ  Лара 7-1 


