
                                                                     
ВАСКО  ПОПА 

Васко Попа рођен је 1922.године у Гребенцу у Банату. Студирао је у Београду и Букурешту, а био је 
и уредник издавачког предузећа НОЛИТ. Умро је у Београду 1992.године. 
Васко Попа је учинио оштар заокрет у савременој српској поезији раних педесетих година. То се 
догодило 1953. године када се појавила збирка песама Кора песничка књига необичне синтаксе, 
садржине и форме. У литерарној атмосфери соцралистичког певања и приповедања, који су били 
дириговани дневним потребама актуелне политичке идеологије, појава Коре деловала је као  
радосно песничко откровење,али још више као шок. Радовала је оне који су стремили модерном 
песничком изразу и његовом ослобађању од догми и рецепата; поразила је оне чији хоризонт 
очекивања ова књига није задовољила (за њих је ова поезија била неразумљива и бесмислена,јер 
њихов лењи дух није био спреман да зађе дубље од првог нивоа разумевања и тамо пронађе права 
значења и смисао). Токови поезије,међутим, неумољиво су се кретали ка модерном изразу и  
једном заорана бразда није се могла затрпати и поништити. Поезија Васка Попе,најављена овим 
делом стално је ишла узлазном линијом даље развијајући песнички програм из Коре. Тако је Попа 
постао не само претеча модерне српске поезије,него и водећа личност савремене српске поезије, 
која је обелезила епоху и одредила правац даљег развоја поезије. 
Попа има позитиван однос према традицији, која је могла да буде подстицајна и плодотворна. На 
првом месту ту је поезија Момчила Настасијевића који је својом језгровитошћу са једне стране , 
и чврстом ослоњеношћу на језик родног тла, на другој страни, могла да делује подстицајно. Други 
извор подстицања било је надреалистичко искуство према коме је Попа био врло селективан: 
одбацио је надреалистичку бахатост израза и форме, али је прихватио сновиђења, ирационално и 
хумор. Трећи инспиративни извор је фолклор чије ће му „ од злата јабука“ постати узори језика и 
мишљења, извори фолклорних и архетипских слика, фантастичног и гротексног сагледавања света, 
предметности и људске егзистенције. 
Тескобни и монотон урбани живот савременог човека предочен је у овој поезији посредством  
детаља који тај човек примећује као нешто што измиче једноличности и монотонији неком својом  
особеношћу. 
Иновативност поезије Васка Попе највише је остварена на језичком плану. Језик је једноставан, 
колоквијалан, пун прозаизама и идиоматских израза. Израз је елиптичан, језгровит,афористичан и 
гномичан.Давно је речено да речима треба да буде тесно а мислима пространо. Он је тим  
пребогатим и изузетно свежим речима није допустио да се разбокоре и разбашкаре –стегнуте су  
синтатичком редукцијама. Објавио је осам књига песама( Кора, Непочин-поље,Споредно небо, 
Усправна земља, кућа на сред друма, живо месо, Вучја со, Рез, ),три антологије (Од злата јабука,  
Урнебесник, поноћно сунце). 



                                                                     
1.јун 

ПОСЛЕДЊИ ДАН ШКОЛОВАЊА  
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
„ЉУБА НЕНАДОВИЋ“ 

Шпалир спреман, руже спремне... 
и понека бакља спремна 

И ЕВО ИЗЛАЗЕ: 

 

ШПАЛИР... 

 

ПУТ У НОВЕ ПОБЕДЕ ПОСУТ РУЖАМА... 



                                                                     
 

 

ОСМО ЈЕДАН ОДЛАЗИ.... 

 

 

НАДА И БИЉА... 

 

 

 

 



                                                                     
 

ОСМО ДВА ОДЛАЗИ.... 

 

   

ВИОЛЕТА и МИРА 

 

 

 

 



                                                                     
 

 

 

ОСМО ТРИ ОДЛАЗИ.... 

 

        

АНА и ДРАГАНА 

 

 



                                                                     
 

ОСМО ЧЕТИРИ ОДЛАЗИ.... 

 

  

ДАНИЈЕЛА И ЦВИЈА 

 

 

 

 



                                                                     
 

ОСМО ПЕТ ОДЛАЗИ.... 

 

    

НАТАША и ДРАГАНА 

 

 

 



                                                                     
 

ОСМО ШЕСТ ОДЛАЗИ.... 

 

ДАНИЦА и ДАНИЈЕЛА 

 

И ТАКО СВИ ПОЛАКО ОДОШЕ ... 

(али и враћаће се понекад) 

 



                                                                     
 

А САДА ЖУРКА... 

 

  

МАЛО ТРУБЕ... 

 

     

 

 



                                                                     
 

      

ПУНО ПЕСМЕ... 

 

        

А ГДЕ ЈЕ ПЕСМА ТУ ЈЕ И ИГРА! 

 

 

 

 



                                                                     
 

И довиђења ,ГЕНЕРАЦИЈО, од ваших 

УЧИТЕЉИЦА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА, 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, ПЕДАГОГА и 

ФОТОГРАФА (жене из сенке) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
БИЛО ЈЕ И ОВОГА, ТЕК ДА СЕ ЗНА... 

 

 

АЛИ СВЕ ЈЕ ПРОШЛО У НАЈБОЉЕМ РЕДУ,  КАКО ТО ОВА ГЕНЕРАЦИЈА  

И ЗАСЛУЖУЈЕ... ЗАТО ПОСВЕТА ГЕНЕРАЦИЈИ... 

 

 



                                                                     
ПРОЂЕ ОСМИ 

                                                                                          Слободан Станишић 

 Нисмо више, као некад  
гласни, 

шалама се неки једва смеју, 
загрљаји ни јаки, 

ни страсни, 
успомене попут перја веју. 

 
Одлазимо. 

Остају за нама 
мир часова и провере знања, 
ситне среће засуте бригама, 

изостанци,бољке,оправдања. 
 

Остављамо парове и групе, 
што путују у друга столећа, 

урезане поруке у клупе, 
сплет јесени, 

зима и пролећа . 
 

Остављамо строгост граматике, 
ред правила,опита,система, 

лаких стрепњи због математике, 
историје и задатих 

тема. 
 

Остављамо формуле и шеме, 
брижним рукама писане лекције, 

скице,слике,дрхтања и треме, 
игре,песме,глуму и 

секције. 
 

Остављамо одморе сред кише, на таблама обрисане мисли, 
ђачке згоде заборав већ брише,дневници се под прашином већ стисли. 

 
 



                                                                     
Остављамо екскурзије сјајне, 

с љубавима правим, пуним бола, 
прекривеним велом строге тајне, 

док о њима прича 
цела школа. 

 
Одлазимо. 

Говорили ми смо, 
чим би распуст на школски праг стао 

- Збогом школо, 
волели те нисмо! 

А сад нам је, ипак ,мало жао. 
 

Шалама се неки 
једва смеју, 

загрљаји ни јаки ,ни страсни, 
успомене попут перја веју, 

нисмо више, као некад, 
гласни... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

2.јуни 
Угледни час из ИСТОРИЈЕ 
(нешто сасвим другачије) 

Реализатор: проф. историје Јелена Шапић и одељење 63 
Наставна тема: ВИЗАНТИЈА 

Врста часа: систематизација теме 
Кроз драматизацију времена, ликова, догађаја,услова и целокупног живота 

тог времена, ученици поновили, утврдили и приказали све што су из те области научили. 
 

 

           
Гости на часу ( колеге, директор, помоћник директора, психолог и библиотекар) 



                                                                     
 

 
 
 

           

 
Приче тог времена... 

 
 
 



                                                                     
НЕМАЊИЋИ  

 
ЦАР ДУШАН 

 

 
 

Задужбине НЕМАЊИЋА 

 
 

Суђење по ДУШАНОВОМ ЗАКОНУ 

 



                                                                     
Душан чита свој закон и тако суди... али не свима исто... 

 

 
 

ВЕЛИКИ  Душан и његове ЗЕМЉЕ... 

     
И на крају коорелација – српски језик 

          
Десанкини стихови... „ О пореклу“  

 



                                                                     
8.јун 

„ Трка слова“ 

Такмичење организовано за ђаке-прваке. 

Реализатори : руководиоци секције Крос-први раз. 

и чланови секције, ђаци-прваци... 

 
 

Сви спремни за старт! 
 

 
 
 



                                                                     
 
 

 
 

 

П  Р В А   Т Р К А  

Нека се спреми СЛОВО   Д 

 

Тренери нестрпљиви ,очекују најбољи пласман  

 

 



                                                                     
 

А сад СЛОВО   Е 

     
 

И победу нашој школи донели су: 
Ана Божиловић 
Ања Стабловић, 

Јања Андрић, 
Ана Драгојловић и 

Тара Мрдовић. 
 

ДЕВОЈКЕ СУ ОСВОЈИЛЕ ЕКИПНО  ДРУГО   МЕСТО на ОПШТИНИ! 
ЧЕСТИТАМО!!! 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

10.јун 
Свечаност поводом доделе Вукових диплома и 

 награда ученицима за постигнуте 

изузeтне резултате током осмогодишњег школовања. 
 
 

       
 
 

Дитекторка школе, Весна Блажевић Лужајић, 

честита најуспешнијим ђацима генерације 2008/2016. год., 

на постигнутим успесима. 

 

 



                                                                     
 

 

Насмејана лица свршених основаца. 

 

УЧЕНИЦА   ГЕНЕРАЦИЈЕ 

МАРИЈА  БРКИЋ 

 

 



                                                                     
 

Награде за постигнуте изузетне резултате у различитим дисциплинама, 

  добили су следећи ученици: 

Андрија Вукосављевић, Катарина Савић,Реља Поповић,Марко Ђикандић, 
Јована Петронијевић, Теодора Ђорић, Катарина Угрчић,  

Александар Гуснић, Мирослав Савиновић, Душан Максимовић, Стефан Богдановић  
и Лука Луковић. 

 
Осмех на лицима разредних старешина 

 говори нам колико им је било задовољство радити са ђацима ове генерације! 

 

          

                                 8 1                                                                         8 2 

                 одељењски старешина                                    одељењски старешина 
                  Надежда Миленковић                                       Виолета  Ђорђевски  
 
                                                                                                     



                                                                     

      
                                     8 3                                                                                  8 4 
           одељењски старешина                                        одељењски старешина 
             Ана Милуновић и                                                 Данијела  Ђукић 
            Весна  Блажевић Лужајић  
 

       
                                     8 5                                                                          8 6 

     одељењски старешина                                           одељењски старешина 
        Наташа Ђачић                                                                Даница  Ранкић        
 



                                                                     
Школа је обезбедила награде и за своје успешне професоре, 

тако су награде добили сви професори који су са својим ученицима били на  
Републичким такмичењима. 

 
На такмичење из српског језика водиле су своје ученике: 

Ана Милуновић и Зорица Огњановић 
 

 
 

На такмичење из енглеског језика водила је своју ученицу: 
Наташа Ђачић 

 

 
 
 
 
 



                                                                     
На такмичење из ликовне културе  водила је своје ученике: 

Марија Терзић 
 

 
 

Екипу фудбалера водио је Радош Мосуровић 
 

 
 

Награде нису добиле, али слику за успомену, свакако јесу! 

 



                                                                     
 

И на крају ..... П О С Л У Ж Е Њ Е ! ! !  

 

...и још по нека слика... 

 

Заслужиле су да се нађу у албуму осмака! 


