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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У
ШКОЛКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
(краћа верзија)
Ученички парламент радио је вредно и успешно и у школској 2015/2016. години. Уз
поштовање Годишњег плана рада било је и више активности УП које су инициране актуелним
дешавањима у Школи и локалној заједници, али и шире. Овом приликом мора се нагласити да
УП без сарадње одељенских старешина и ученика не би могао да реализује своје идеје и
зато чланови и координатори УП захваљују свим ученицима и ОС на сарадњи и подршци,
као и директору и педагогу и психологу, свим наставницима такође, јер УСПЕШАН УП
РЕЗУЛТАТ ЈЕ ПРЕ СВЕГА ТИМСКОГ РАДА СВИХ НАС.
Током прве две недеље септембра извршен је избор представника свих одељења – од
трећег до осмог разреда, постигнут је договор о раду Парламента, одређено је место на којем
се налази огласна табла УП, разматран је предлог рада УП у школској 2015/2016. години (план
рада постављен је на огласној табли УП и у зборници, уз молбу да се примедбе и предлози
измена доставе координаторки). Избор чланова УП је извршен тајним гласањем, а пре избора
ученицима су ОС говориле о УП, његовој улози и значају који има у школи. Посебно је
наглашено које особине треба да има будући парламентарац. И у овој школској години
конституисан МАЛИ УП који чине ученици од 3. и 4. разреда и формиране су радне групе
унутар УП од 5. до 8. разреда, и то: РГ за спорт, РГ за забаву, РГ за едукацију, РГ за унапређење
рада школе и РГ за сарадњу са другим школама, организацијама и институцијама и за
хуманитарне акције. 1. Извршен је избор ПРЕДСЕДНИКА, ЗАПИСНИЧАРА и ФОТОГРАФА
УП. За председника УП старијих разреда изабран је убедљивом већином Борис Гавриловић
из 8/2 одељења, за записничара Ања Милићевић из 6/2 и Невена Антоновић из 8/3, а за
фотографа се јавила, такође, Невена Антоновић, ученик 8/4. За председника УП млађих
разреда изабран је Страхиња Вучковић из 4/4 одељења. И ове године основане су РАДНЕ
ГРУПЕ:
ЧЛАНОВИ УП ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
Лука Пашић, Алекса Филиповић 5/1
Анђела Крстић 5/2
Лука Рајачић 5/3
Марко Андрић 5/4

Милица Марковић 6/1
Ања Милићевић, Мина Павловић 6/2
Анђела Аздејковић, Катарина Судар 6/3
Ема Унијат 6/4
Катарина Аничић, Мина Станојевић 7/1
Илија Дачић, Јелена Радовић 7/2
Теодора Јовов, Марина Ђоловић 7/3
Ана Селмановић, Милица Јовановић7/4
Наталија Стаменковић, Јована Брнчић 8/1
Борис Гавриловић, Јана Гавриловић, Катарина Танасковић 8/2
Невена Антоновић, Милица Дукић, Душан Богуновић 8/3
Софија Безар, Тамара Маркоски, Катарина Митровић 8/4

ЧЛАНОВИ МАЛОГ УП У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
Ива Ћусловић 3/1
Данило Лазовић 3/2
Деспот Димитријевић 3/3
Анђела Јањић 3/4
Анђела Куч 4/1
Ања Костић 4/2
Вања Алексендрић 4/3
Лана Варничић 4/4
Координатори УП су Слободанка Марковић, проф. руског језика и
Бојана Зечевић, проф. разредне наставе

*Кандидат за председника био је дужан да „води кампању“ пред избор, као и да припреми
представљање себе и свог програма рада, својих приоритета, што је и учињено пре приступања
гласању... Кандидати за председника били су: Борис Гавриловић, Софија Безар и Невена
Антоновић.

После представљања кандидата извршен је избор ПРЕДСЕДНИКА, ПОТПРЕДСЕДНИКА,
ЗАПИСНИЧАРА и ФОТОГРАФА УП. За председника УП старијих разреда убедљивом
већином изабран је Борис Гавриловић из 8/2 одељења, за потпредседника Софија Безар, за
записничара Невена Антоновић из 8/3 и Ања Милићевић из 6/2, а за фотографа изабрана је
Невена Антоновић 8/3. За председника УП млађих разреда изабран је Данило Лазовић из 3/2
одељења, а за потпредседницу Лана Варничић 4/4. И ове године основане су РАДНЕ ГРУПЕ:
СПИСАК ЧЛАНОВА РАДНИХ ГРУПА УП У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
Радна група за спорт:
1. Ања Милићевић 6/2
2. Мина Павловић 6/2
3. Милица Дукић 8/3
4. Илија Дачић 7/4
Радна група за забаву:
1. Ана Селмановић 7/4
2. Лука Рајачић 5/3
3. Марко Андрић 5/4
4. Душан Богуновић 8/3
Радна група за едукацију:
1. Софија Безар 8/4
2. Јелена Радовић 7/2
3. Теодора Јовов 7/3
4. Катарина Танасковић 8/2

Радна група за унапређење рада школе:
1. Борис Гавриловић 8/2
2. Наталија Стаменковић 8/1
3. Марина Ђоловић 7/3
4. Мина Станојевић 7/1
5. Милица Јовановић 7/4

Радна група за сарадњу са другим школама, организацијама и институцијама и за
хуманитарне акције:
1. Невена Антоновић 8/3
2. Тамара Маркоски 8/4
3. Катарина Митровић 8/4
4. Борис Гавриловић 8/2
- У току школске 2015/2016. године ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 6 СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА
наше школе и више састанака радних група.
- Задржали смо добру праксу уведену пре три године, па су и у овој школској години ГОШЋЕ
УП више пута биле ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ (подносиле су извештај о успеху и дисциплини на
крају класификационих периода и на почетку говориле о развојном плану Школе). Планирано је
да два пута – једном у 1. полугодишту и једном у 2. полугодишту ДИРЕКТОРКА буде гост УП,
али, због заузетости у овој школској години само једном је присуствовала седници УП и
одговарала на питања и предлоге парламентараца (детаљно о овоме може се погледати у
месечним извештајима УП).
- Ученички парламент се увек укључивао у акције помоћи када му се неко, коме је помоћ
потребна обратио, али је и сам ослушкивао потребе својих ученика, људи и деце, како у Школи,
тако и ван Школе. У таквим ситуацијама, чланови УП су мобилисали све своје снаге и, заједно са
својим одељењима, одељенским старешинама, наставницима и директорком, предузимали мере у
циљу прикупљања што значајније помоћи - било да се радило о новчаној или некој другој врсти
помоћи. Хуманитарни рад је значајна делатност у којој сваки Парламент, па и наш, треба да се
искаже, јер је то једна од његових најважнијих обавеза. Као и целе прошле школске године, тако
и ове, УП подржавао је акцију прикупљања пластичних чепова за рециклажу (у месечним
извештајима о томе је више речено). - Једна од акција, у коју се наша школа укључила још од
прошле школске године током Дечије недеље, а која је трајала и током ове школске године, јесте
АКЦИЈА „ДЕЦА ДЕЦИ“, под називом ЧЕП У ЏЕП!. УП је и током школске 2015/2016. године
био је укључен као подршка Дечијем савезу (Горана Радивојевић задужено лице у нашој Школи)
у акцији прикупљања чепова на нивоу наше школе, која се одазвала у свеопштој акцији школа
Звездаре да се помогне тешко оболелој деци. Сакупљена је значајна количина чепова, акција је
веома успела, захваљујући жељи деце наше Школе да ураде нешто корисно и племенито, али и
због подигнутог нивоа свести када је рециклажа у питању. Ученици који су се истакли у
прикупљању чепова добиће похвалнице од Школе и биће јавно похваљени, њихова имена ће

бити истакнута и на огласној табли. Ученички парламент наше Школе од почетка је подржао ову
акцију и предлаже да се она настави и у следећој школској години, јер циљеви акције су
вишеструки. Пре свега, акција је хуманитарног карактера јер средства прикупљена на овај начин
бивају усмерена на покривање трошкова лечења оболеле деце са Звездаре (ове године то је
покривање трошкова протезе ученика наше Школе, док је прошле године новац био усмерен за
лечење ученика ОШ „1300 каплара“, оболелог од церебралне парализе). Са друге стране, циљ је и
развијање свести и стицање навика одговорног еколошког понашања према животној средини
код деце и младих, буђење свести о значају рецикаже и отпаду, који се може употребити као
секундарна сировина.
Такође, и акција прикупљања крви спада у ту врсту делатности и зато са поносом
истичемо вишегодишњу сарадњу са Трансфузиолошким институтом.
- Акција којом је УП посебно задовољан јесте, већ традиционална, ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРИКУПЉАЊА КРВИ У НАШОЈ ШКОЛИ (у овој школској години - 24. НОВЕМБРА 2015.),
чији је циљ, поред развијања осећања хуманости и солидарности - васпитно деловање на младе,
како би схватили значај неговања давалаштва и једнога дана као зрели и одговорни грађани,
постали и сами добровољни даваоци крви (сваки ученик је имао задатак да у свом окружењу и
породици пронађе једног или више потенцијалних давалаца). Овом акцијом, у којој су ученици
заједно са својим наставницима, настојали да обезбеде што већи број давалаца (много пре
доласка екипе Трансфузиолошког инстутута - преко разних активности: лепљење плаката,
анкетирање, дељење флајера, упућивање дописа телевизијама ради објављивања информације о
акцији и позива суграђанима да се одазову овој ученичкој акцији и сл.), представљени су
ученици и запослени, Школа и локална заједница у најбољем светлу. Ученици Школе захвални
су свима који су допринели успешном остварењу жеље ученика да локална заједница којој
припадају буде друштвено одговорна и корисна. УП упућује в е л и к о х в а л а свима који су
допринели да акција буде што успешнија, јер ово није акција самоУП, него свих нас у школи и
локалној средини и резултат је (само и само!) ТИМСКОГ РАДА (Списак давалаца дат је у
прилогу 1). ТИ ЈЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ИЗРАЗИО ЖЕЉУ ДА САРАДЊА СА НАШОМ ШКОЛОМ
ТРАЈЕ И ДАЉЕ.
- Друштво оболелих од булозне епидермолизе („Деца лептири“), у 2. полугодишту, обратило се
нашој школи са молбом за подршку кампањи за децу лептире, која је покренута од стране
Удружења ДЕБРА и предузећа Boost-team, а којом се средства за помоћ овој деци (завојни
материјал, потребни захвати, прегледи, индивидуалне потребе...) прикупљају преко продаје

мајица са логом Удружења и слоганом по избору Школе. Цена мајица за децу је 600 динара +
ПДВ, а чланови УП и ученици осмог разреда су предложили и купили ове мајице за крај
школске године. На овај начин показали су своју хуманост и жељу да помогну онима којима је
помоћ потребна, што и јесте један од најважнијих задатака нашег УП.
Поводом Дечије недеље наша школа је учествовала у многобројним активностима и
програму, чији су покретачи: Пријатељи деце општине Звездара, Библиотека „Вук Караџић“,
СЦ „Олимп-Звездара“, Канцеларија за младе ГО Звездара, а покровитељ програма била је
Градска општина Звездара. Чланови УП су истакли да су ученици задовољни начином на који је
обележена ДЕЧИЈА НЕДЕЉА у нашој школи, било је доста различитих активности за свачији
укус, нарочито за ученике од првог до четвртог разреда. Поштоване су и активности које је
предвидела и организовала Општина Звездара, али ученици би желели да спортски дан или дан
у природи обавезно буде одржан у октобру, или чак у септембру - да временске прилике не би
омеле план и изазвале одлагање, пошто одложене активности често не буду реализоване.
Програм активности је био истакнут, а за сваку од њих одређени су учесници - према договору
са наставницима и ученицима, у зависности од врсте активности. У организацији Одсека за
образовање, културу и спорт општине Звездара у актуелној „Дечијој недељи“ организован је
састанак представника УП основних и средњих школа општине Звездара, чија је тема била
„Превенција зависности од коцкања и интернета“. Одржана су предавања о опасностима
прекомерне употребе интернета, друштвених мрежа и стварању зависности од видео игрица и
коцкања. Говорили су представници Центра за васпитање и бригу о деци и омладини и
превенцију зависности од коцке и интернета “Адијафора”: Дејан Божовић, председник центра;
Милица Динић, потпредседник центра; Мирјана Аћимовић, оснивач центра и предавач.
Касније, у 2. полугодишту, у марту чланови УП са својом координаторком
присуствовали Трибини ''Подизање свести и знања о проблемском и патолошком коцкању и
зависности од интернет игрица'' - "ШТА СМО ПОСТИГЛИ И НАУЧИЛИ'' у Градској општини
Звездара, а главне поруке Трибине о опасностима које вребају од прекомерне употребе
интернета и игрица пренете су свим ученицима преко чланова УП, али и предавањима која су
иницијатори ове акције одржали и у нашој Школи за све ученике од 5. до 8. разреда.
- Организована је и посета САЈМУ КЊИГА (у четвртак, 29. октобра) на предлог координатора и
радне групе за едукацију, као и на иницијативу више ученика Школе. На штанду земље
почасног госта – Русије организоване су разне активности за децу која уче руски језик у школи

(тестирање знања руског језика, квизови знања о култури руског народа, такмичење у
рецитовању, цртању и сл., уз пригодне награде).
-У организацији Ученичког парламента, одржано је две журке. Прва журка одржана је 22.
децембра 2015. године - тематска новогодишња журка, за ученике од 5. до 8. разреда у
термину од 19 и 30 до 22 часа. Журка је протекла у савршеном реду, без и најмањег инцидента,
а хол после журке није никада био тако чист. Сви присутни ученици су похваљени за примерно
понашање. Овакви догађи развијају квалитетније односе међу ученицима, иницирају њихово
боље упознавање и дружење, подстичу претпостављено пристојно понашање – нарочито
ученика са повременим проблематичним понашањем, и супротни су насилном и непримереном
понашању.
Друга журка је одржана 24. маја 2016. године. Била је то опроштајна - матурска журка
ученика осмог разреда, а могли су да присуствују и заинтересовани ученици од петог до осмог
разреда. За успешност журке одговорност је преузела и овог пута Јелена Живковић са својом
тимом ИНВЕНТ СТУДИО ПЛАНЕР, чија је специјалност управо организовање и извођење
музичких забава. Дежурни предметни наставници су бринули су о безбедности деце, поред
људи који су дошли са организатором, поред школског полицајца, два човека из школског
обезбеђења, координаторке УП и одељенских старешина осмог разреда. На крају су ученици
осмог разреда остали сами, млађи ученици су напустили прославу. Тих сат времена је било
највеселије, изнето је послужење и сокови за осмаке. Све је протекло у најбољем реду, осмаци
су достојно прославили своје матурско вече.
- УП је и ове године био координатор у организацији и прослави Масленице. У среду 14. марта
у нашој школи обележен је традиционални руски народни, највеселији и најстарији празник
„Масленица“ – „ПОКЛАДЕ“, чије редовно празновање смо започели 2010. године, тако да
„Масленица полако прелази у једну од традиција наше школе. Ради се о веома старом празнику,
који датира још из паганских времена и празнику, који је некада био заједнички свим
словенским народима - али и многим другим. Међутим, прослава Масленице очувала се само у
традицији руског народа (мада се у новије време оживљава у многим земљама према угледу на
руско обележавање овога празника)...
Школа је мирисала опојним мирисом свеже печених палачинки - баш како и треба, јер
палачинке - жуте, вреле и округле симбол су Сунца и пролећа. Да не мањка врелих палачинки
побринули су се ученици 6/2 са својим одељенским старешином, неуморно су пекли палачинке
до краја прославе. Ученици су и од куће доносили огромне количине најразноврснијих

палачинки и све је било у знаку „Масленице“ - панои, програм за ученике од првог до четвртог
разреда, којим су старији другари, обучени у руску народну ношњу, упознавали млађе о каквом
се празнику ради, стихови и ликовни радови ученика на тему Масленице, прављење венаца –
дела руске народне ношње, такмичење у традиционалним народним играма које су заједничке
српском и руском народу: трка у врећама, ношење девојке три ноге, надвлачење конопца...
програм за ученике од првог до четвртог разреда којим су старији другари упознавали млађе о
каквом се празнику ради; игре које су старији ученици осмислили за своје млађе другаре;
такмичење у окретању (бацању) и брзини припремања палачинки које су за своје другаре
организовали ученици 6/2 одељења са својим одељенским старешином ...
Многи ученици су били веома активни у свим играма и заслужили су посебне похвале. О
свему се више може сазнати и из галерије слика на сајту наше Школе. Тога дана, који је био
другачији у односу на све остале, наставници и ученици су отишли кући освежени, сити и
задовољни. Чланови УП предлажу да следеће године, на дан прославе Масленице, обавесте
Руски дом и руску амбасаду, и да направе још више сарафана. Има времена да се о свему
размисли до следеће године да бисмо постигли циљ - да свака наредна прослава овог празника
буде успешнија и другачија од претходне.
Ово је и један од најрадоснијих празника у нашој школи, у чијој организацији учествују,
као носиоци - професори руског језика у сарадњи са свим одељенским старешинама,
професорима физичког васпитања и Ученичким парламентом (састављање екипа и прављење
спискова такмичара), као и свим предметним наставницима и запосленима - тако да је овај дан
резултат, пре свега, тимског рада свих нас у школи...
- Планирана у фебруару посета пензионера, бивших радника наше Школе, одложена је за Дан
школе у мају. Циљ ове посете коју својим Годишњим планом предвиђа УП јесте, да угостимо
оне који су некада радили у нашој Школи, али и да кроз дружење пензионера и парламентараца,
ученици више сазнају о раду Школе некада - како је било у време када су ти људи радили у
нашој Школи, да чују и забележе занимљива казивања бивших наставника о значајним
догађајима из прошлости. Већина пензионера се обрадује позиву и радо дође на дружење.
- Пред избор уџбеника за све појединачне предмете дискутовано је на тему какви су уџбеници
из којих учимо. Ученици су износили своје утиске о уџбеницима које користе, ослањајући се на
ставове својих наставника, пре свега. Као непотребни издвојени су и ТО, Музичка култура –
наставници у кабинетима имају довољан број примерака, те није неопходно да их ученици
купују. Сувишан је за већину - уџбеник за Математику јер наставници све објасне на часу. Код

млађих разреда већ је договорено да уџбеници за четири предмета не буду обавезни (Ликовна и
Музичка култура, Народна традиција и Грађанско васпитање) - опширније у месечном
извештају о раду УП.
-Координаторка УП Сободанка Марковић упутила је захтев – молбу ЈКПБ „Водовод и
канализација“, уз пуну подршку директорке Катарине Стјепановић, а у име УП, свих ученика и
запослених да се У НАШЕМ ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ НАПРАВИ ЧЕСМА. Захваљујући
разумевању надлежних из Општине и Града ПОСТИГЛИ СМО ЦИЉ И ЧЕСМА ЈЕ
ПОСТАВЉЕНА КРАЈЕМ ОКТОБРА 2015. Веома смо срећни и поносни због тога, али и, пре
свега, захвални свима који су подржали ову идеју и препознали је као нешто што је истинска
потреба ученика Школе. Свима који су је омогућили покушаћемо да на адекватан начин
искажемо своју велику захвалност.
- Радна група за едукацију и остали чланови Парламента разматрали су више пута однос
наставника и ученика и пожелели су да истакну да немају озбиљнијих примедби на рад било
ког наставника. Однос наставника наше школе према ученицима је коректан, као и огромне
већине ученика према наставницима, а ако се нешто и деси, углавном је реч о неспоразумима,
који се одмах реше на обострано задовољство.
-Током маја и почетком јуна припреман је, али због кише и великог броја обавеза ИЗЛЕТ У
БРАНКОВИНУ И ВРУЈЦЕ ЗА НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ, уместо у среду, 12.
јуна 2016. године ОДЛОЖЕН ЈЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2016. године.
Излет је резултат жеље директорке да најбољи ученици буду награђени и да им се
бараем тако ода признање за остварене резултате. Захваљујући залагању и организацији
директорке Школе, а на иницијативу УП, на овај начин промовишу се праве вредности: рад,
залагање, знање, такмичарски дух, успех, пожртвовање, што је и основни задатак Школе,
односно свих оних који је чине.
Овим излетом награђују се најуспешнији ученици наше Школе – они који су освојили
неко од прва три места на Општинском, Градском или Републичком такмичењу. Такође су
награђени ученици који су својим залагањем и различитим активностима у овој школској
години доприносили угледу Школе, њеном бољем функционисању и решавању проблема, а
међу њима су и многи наши чланови УП. Ради се о заиста пристојним, културним, лепо
васпитаним ученицима и управо они, као достојни такве части, одаће и ове године пошту
великој песникињи чије име носи наша Школа.

НАША ШКОЛА ЈЕ ПОНОСНА НА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ, ЧЕСТИТАМО НАГРАЂЕНИМ
УЧЕНИЦИМА НА УСПЕШНОЈ ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ СА ЖЕЉОМ ДА ИМ
СЛЕДЕЋА ШКОЛСКА ГОДИНА БУДЕ ЈОШ УСПЕШНИЈА ...
- Чланови УП учествовали су у активностима око припреме за долазак амбасадорке Аустралије и
Заштитника грађана 9. јуна и имали су кратко представљање рада и активности УП уваженим
гостима. Као успомену на дружење ученици су добили свеске и позив на сарадњу. Ученици који
су присуствовали скупу били су веома поносни, што су управо они имали такву част и зато су
одушевили госте својим понашањем и спремношћу на сарадњу.
- Током целе школске године чланови УП у се бавили и актуелним, свакодневним питањима и
проблемима у школи, које су заједно са координаторкама и свима у школи, пре свега са
директорком, покушавали да реше – о томе најбоље сведоче месечни извештаји о раду и
активностима УП (храна у пекари, излазак ученика из школског дворишта...).

Коорднаторке УП
Слободанка Марковић
Бојана Зечевић

Прилози уз извештај:

1. Списак давалаца у акцији прикупљања крви 24. 11. 2015.
ДАВАЛАЦ

- УЧЕНИК / - ... и други начини на које су даваоци сазнали за акцију:
интернет, ТВ, СМС, радио, пропагандни материјал ...

1. Чегар Биљана - Чегар Здравко IV/1
2. *Савић Гордана - Станчев Андријана VIII/3
3. Ђорђевић Драган - Станчев Андријана VIII/3
4. Оташевић Слободан - Оташевић Велимир VIII/1
5. Миленковић Слађана - Миленковић Михајло VIII/1
6. Миленковић Миомир - Миленковић Михајло VIII/1
7. Бјековић Валентина - Миленковић Михајло VIII/1
8. Павловић Гордана - Павловић Теодора VII/3
9. Милићевић Дејан - Ања Милићевић VI/2
10. Трајковић Ивана - Трајковић Урош II/2
11. Филиповић Виолета - Филиповић Теодора IV/1
12. Лазар Мићић - Дом здравља ...
13. Моровић Тамара - Божанић Лука II/3
14. Мирковић Владимир – Завод ...
15. Миленковић Славиша - Миленковић Јован VI/2
16. Максимовић Душан - Максимовић Матеја V/3 и Хелена VIII/1
17. 17.* Гагић Виолета - Невена Антоновић VIII/3
18. *Антоновић Новица - Невена Антоновић VIII/3
19. Илијоски Горан - Илијоски Милош IV/4 и Александра VII/2
20. *Вуковић Анита - Антоновић Невена VIII/3
21. Кукески Драгиша - Кукески Душан V/1
22. Ковачевић Весна ...
23. Oбрадовић Небојша ...
24. Орлић Милан - Орлић Јелена VI/3
25. Бранислав Аризановић - IV/3
26. Слободанка Марковић - Ученички парламент Школе

ПОСЕТА АУСТРАЛИЈСКЕ АМБАСАДОРКЕ И ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НАШОЈ ШКОЛИ

АКЦИЈА ПРУКУПЉАЊА КРВИ У НАШОЈ ШКОЛИ ...

МИ НА САЈМУ КЊИГА...

МАСЛЕНИЦА ...

