
 

НАУКА ЛАКА ЗА СВАКОГ ЂАКА 

 

У ОШ „Вук Караџић“  из Житковца, поред Алексинца, ради много вредних, креативних 

ентузијаста који свој посао воле и обављају га са пуно љубави и успеха.  

Једна од најновијих активности коју су спровели веома успешно и заједничким снагама, је 

фестивал науке под називом „Наука лака за сваког ђака“. На једанаест штандова нашло се много 

занимљивих идеја из најразличитијих наставних предмета. Главни организатори ове манифестације 

били су представници стручне службе, Младен Анђелковић, психолог и Лидија Токић, педагог школе. 

Они су усмеравали идеје наставника и ученика и сачинили целину која је изазвала велико 

интересовање како разних институција из наше општине, тако и локалних медија. 

На самом улазу нашле су се две преслатке маскоте, а уједно и најмлађе учеснице фестивала, 

ученице другог разреда, које су делиле флајере, али и представљале моделе рада плућа и срца.  

 

 

 

 

 

Први штанд на коме је био приказан наставни предмет Српски језик, био је представљен на 

скамији (како је некада изгледала школска клупа) писало се у песку, глагољица је исписивана гушчјим 

пером и тушем, а наставнице Данијела Милчић Ђошић и Љиљана Богдановић имале су помоћ у 

представљању идеја, од стране својих ученика из осмог и петог разреда. 



 

 

Математичарке, Јелена Видановић, Јасмина Ђорђевић, Даница Цветковић и Миљана 

Миловановић, показале су да је математика наука која је занимљива и прихватљива свима, на овакав 

начин. Танграм, Не љути се човече са рачунањем, ракетице множења, а  Питагорина теорема уз помоћ 

семена пасуља и модела квадрата и троугла, посебно је била интересантна.  

 

 

 

Хемија и иначе занимљива са својим огледима, привукла је много посетилаца који су уживали у 

експериментисању ученика осмог и седмог разреда. Дух из боце, слоновска паста, хемијски коктел и 

камелеон, љигавац, гас који пуни балон, прскалица, само су неке од примењених активности. 

Наставница Сунчица Стевановић могла је само задовољно да учествује у одушевљењу присутних. 



 

 

На штанду физичара наставник Славиша Марковић и наставница Михаела Голубовић са 

ученицима су приказали Торичелијев оглед. Наставник Славиша је са правом изјавио да је физика веома  

лепа и важна наука, коју многи називају краљицом науке.  

 

 

 

И један од наших школских тимова имао је свој штанд, нови и врло активан ИКТ тим. На њему је 

могла да се испроба апликација Интерактивни буквар, математика и енглески језик фирме COPRIX.media 

из Београда, приказани су поједностављени кораци програмирања и друштвена игра Интернет бонтон. 

На овом штанду ученице осмог разреда, Катарина и Теодора, уз помоћ чланова тима Миљане 

Младеновић, наставнице енглеског, Александре Јаћимовић, Виолете Грујић и Данијеле Стефановић, 

учитељица, веома заинтересованим присутним посетиоцима су презентовале икт новине које су 

уведене у наставу наше школе. Маскоте штанда били су најслађи и најмлађи другаци, Лена Миленковић 

и Новак Жарковић, који су представљали роботе. 



 

 

Информатичари су са својим наставником Миланом Динићем показали како користе m-bot 

роботе. Стаза за тркање је била веома интересантна, посебно гостима из других школа.  

 

 

 

Енглески штанд понудио је и енглеске колачиће уз чај, а о богатству идеја у представљању 

енглеске културе и традиције говори гужва која је била без престанка. Наставнице Јелена Недељковић, 

Емина Лазаревић, Вања Панов и Ана Марковић уз ученике осмог и седмог разреда биле су веома 

задовољне интересовањем посетилаца.  



 

 

Руски штанд је такође заокупио пажњу. Руска традиција, бабушке, ученици који су насмејани и 

обучени у народне ношње овог народа привлачили присутне. Наставнице Вера Рајковић и Гордана 

Китановски са својим ученицима уз тонове руске музике уживале су показујући због чега је ова култура 

једна од најбогатијих и најлепших. 

 

 

 

На штандовима биолога мноштво разноврсних активности: микроскопирање, мозаик од зрна, 

упоредна грађа скелета, модел мишића, отисак прстију... Наставница Весна Миленовић и Весна 

Милановић, са осмацима и седмацима, на чак два штанда, свим посетиоцима показале су лепоту и 

изузетно занимљиву страну биологије, једне од најлепших природних наука.  

 



 

 

 

 

 

Штанд географа, са највећим бројем ученика и наставницама Јеленом Брзаковић и Аном 

Стојановић, представио је ерупцију вулкана, како настају облаци и киша, торнадо, гејзир и пешчане 

дине. Интересантно, лепо и веома посећено место, које је имало и своју малу планету Земљу као 

маскоту фестивала.  



 

 

Посетиоци су имали и могућност да се „ураме“ у рам научног фестивала и тако заокруже и 

понесу лепе утиске са ове манифестације. 

 

 

 

 

Колектив ОШ „Вук Караџић“, Житковац 


