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Интервју са Бранкпм Срнићем 

ппвпдпм оегпве коиге „Априлска трагедија“ 

                                                                  

1.Какп сте дпщли на идеју да напищете пву коигу? 

-Мене је, када сам 1963.гпдине дпшап у Сириг кап 

прпсветни радник, вепма заинтереспвала прича п 

стрељаоу Сирижана 13.априла 1941.гпдине.Разгпварап сам 

са мнпгим људима п тпме и пни су ми испричали мнпгп 

ствари п пвпм дпгађају.Тада сам пдлучип да прикупим 

инфпрмације и да напишем коигу п једнпм пд највећих 

маспвних стрељаоа. Наравнп, мпрап сам да прпверим све 

штп сам сазнап те сам пдлазип у разне истпријске 

устанпве.Накпн штп сам прикупип све 

инфпрмације,пдлучип сам да напишем коигу. 

2.У шему сте нащли инспирацију? 

-Желеп сам да људи из Сирига знају све п стрељаоу кпје се 

дпгпдилп у оихпвпм месту, да не забправе такп важан 

дпгађај. Остап сам у Сиригу затп штп га вплим, вплим 

сиришки нарпд и у свему тпме сам нашап инспирацију. 

3.Кпликп Вам је времена требалп да је напищете? 

-Требалп ми је дпста времена. Наиме, акп желиш да 

напишеш коигу, мпраш дугп да размишљаш и кад схватиш 

да имаш истину у свпјпј глави п пнпме п чему ћеш писати, 

пнда ппчнеш да пишеш.Такп сам и ја 2010.гпдине пдлучип 

да све пнп штп сам свих пвих гпдина сакупљап пбјавим и 

напишем коигу. 

4.Прпщла је прпмпција, да ли сте задпвпљни опме? 

-Да, ја сам јакп задпвпљан. Коига је тпликп ппвпљна, а са 

друге стране, већ је птишла и у  Америку,Бепград, мнпга 

места у Впјвпдини…Мислим да би сви грађани села Сириг 

требали да имају пву коигу јер се пвај дпгађај не сме 

забправити. 

 

5.Какви су утисци шиталаца? 

- Ппзнајем једну баку кпја је плакала дпк је читала пву 

коигу. Сви су пдушевљени коигпм и свима се дппада. 

6. Шта Вама знаши Сириг, с пбзирпм на тп щтп  нисте 

пвде рпђени? 

- Сириг је за мене све. Ја више не мислим да билп где 

идем.Овде сам улпжип мнпгп труда и рада. Ја сам 

пдушевљен Сиригпм збпг тпга штп сам мнпгп гпдина 

улпжип у оегпв развпј: за изградоу путне мреже, за 

изградоу нпве шкпле…Трудип сам се да, не самп вама, 

негп и вашим рпдитељима ппкажем кпликп је шкпла 

важна за развпј једнпг насеља. 

7. Да ли планирате да у будућнпсти напищете јпщ 

неке коиге? 

-Да, управп радим на коизи кпја би требала да буде 

наставак пве. Сириг је страдап 13. априла, ја желим да 

напишем коигу п живпту тих људи накпн тпг дпгађаја. 

8. Да ли имате неке ппруке за младе писце и песнике 

у нащпј щкпли? 

- Какп да не, млади писци имају тпликп мнпгп 

прпстпра за писаое. Дпвпљнп је да пду на сппменик и 

размишљају. У глави ће им се сигурнп ствприти 

материјал за писаое.Млада генерација сада 

прпналази инспирацију у прирпди, љубави…Прирпда 

нам даје мнпгп материјала. 

9.Какп Вам се шини щкпла данас у пднпсу на време 

кад сте Ви били директпр? 

-Па, ја мислим да се не разликује мнпгп. Ипак, ја сам 

дпшап у средину у кпјпј није  билп псмпгпдишоег 

шкплпваоа, људи су тада имали 4 разреда шкпле, а 

самп ппнекп, нештп више. Данас, пне генерације кпје 

сам ја учип,тп су ваши рпдитељи, вам мпгу пружити 

мнпгп више, сада мпжете мнпгп брже да напредујете. 

 

                  Разгпвпр впдиле:  

                  Мирјана Никплић  и Нада Шведић  7-2 
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ПРИЈЕМ ПРВАКА 

Наши најмлађи ђаци и ове године дочекани су 

1. септембра пригодним програмом и лепим 

речима. Нека им дани што следе буду 

испуњени срећом и задовољством. 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 

 Посета изложби дечијих радова на тему 

"Оригами" и уручивање награда 

 

 

 

Ненасилне поруке 

 

 

Маскенбал, шетња кроз Сириг и избор 

најлепше маске  

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажи шта знаш 

 

 
 Деца са најлепшим маскама иду на маскенбал у 

Темерин 

 

 Гостовање "Форум позоришта" у Бачком Јарку  

 

ГОСТИ ИЗ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА 
"ВОЈВОДИНА" ИЗ НОВОГ САДА 

Нашу школу посетили су представници 

Одбојкашког клуба "Војводина" из Новог Сада. Овај 

одбојкашки клуб има славну традицију, мноштво 
освојених титула и истакнуте појединце који су 

широм света прославили нашу клупску и 

репрезентативну одбојку. Имали смо част да будемо 

домаћини Николи Марићу, спортском директору, 

Николи Салатићу, шефу стручног штаба и Ненаду 

Симеуновићу, члану сениорске екипе. Гости из 

"Војводине" својом посетом допринели су 

афирмацији и популаризацији одбојке и пружили су 

подршку школи одбојке чији тренинзи се одржавају 

у школској фискултурној сали. Пројекат "Школа без 

насиља" у којем учествује и наша школа, обогаћен 

је овом посетом. 

 

УСПЕСИ НАШИХ ФУДБАЛЕРА 

На општинском такмичењу у малом фудбалу за 

дечаке екипа наше школе освојила је прво место. 

Уследило је учешће на "Купу толеранције" у Новом 

Саду где је иста екипа освојила друго место. 
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   ИЗАБРАНЕ " НАЈ ФОТОГРАФИЈЕ" 

Ученици наше школе су својим гласовима изабрали 

најзанимљивије фотографије чији аутори су неки од 

њихових другова и другарица. Резултати гласања су 

следећи: 

 

  

 

  

 

1. место   2. место   3. место 

аутор: 

Радмила 

Шумарунић  

8-2 

  

аутор: 

Огњен Егељић  

7-2 

  

аутор: 

Драгана 

Цвијић  

7-2 

                          

 

 

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 

У холу ОШ "Данило Зеленовић" У Сиригу 

28.12.2010.године одржана је Новогодишња 

приредба. 

 

 

ТИМ РЕГИОНАЛНИХ СТРУЧЊАКА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЕНЕРГЕТИКЕ У ПОСЕТИ НАШОЈ ШКОЛИ 

Едукациони центар за обновљиве изворе енергије 

 требало би да буде лоциран у Сиригу  

У току је реализација пројекта „Како креирати 

енергетски одрживе заједнице у нашем региону?“ Циљ 

овог пројекта је да на нивоу локалне заједнице (пилот 

општина Темерин) истражи могућности, процени 
ресурсе и расположиве капацитете, понуди оптимална 

решења како би се општина Темерин у будућности 

развила у потпуно енергетски независну заједницу. 

Дакле коначни циљ је да локална заједница у Темерину 

кроз обновљиве изворе произведе неопходну енергију 

за своје потребе и остатак пласира на слободном 

тржишту (енергетска ефикасност и независност). 

Искуство Темерина послужиће свим општинама и 

градовима у Војводини. Пројекат ће резултирати 

развојем експерименталног центра за обновљиве 

изворе енергије у Сиригу. Центар ће бити лоциран у 

нашој основној школи, предшколској установи и бити 
намењен образовању. Тим поводом гости општине 

Темерин и наше школе у Сиригу били су стручњаци из 

области енергетике Мартина Дематио и Улрих 

Кламштајнер из компаније Болзано КлимаХаус , 

Каталин Цазар и Флорин Андронеску из агенција за 

енергију Прахова и Алба лулиа  као и представник 

АЕР-а (Скупштине европских регија).Они су спровели 

 бројна испитивања на терену и интервјуе како би се 

уверили да секторске политике, финансије и обучени 

људски ресурси на одговарајући начин подржавају ове 

амбициозне енергетске циљеве. 
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА  

Овогодишње свечана академија поводом светог 
Саве започета је светосавском химном, после које 
је уследио поздравни говор Биљане Ђуричић, 

директора школе, а затим и црквени обред. 

Ученици првог разреда приказали су занимљив 

сценски наступ инспирисан одласком Растка 
Немањића у Свету гору. Две анегдоте о светом 

Сави прочитали су нам ученици четвртог разреда. 

Својом игром програм су "зачинили" и чланови 
КУД-а "Бранко Радичевић" из Сирига. Ученица 

седмог разреда, у занимљивом сценском 

окружењу, одрецитовала нам је стихове о нашем 

првом архиепископу. Потом је уследио сценски 
приказ наших народних обичаја везаних за Бадње 

вече праћен објашњењима наратора. Програм је 

завршен прелепом песмом "Тебе појем" коју су 
извели чланови хора. 

 

 

 

 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

Ученици наше школе уз помоћ родитеља и наставника 

организовали су хуманитарну акцију и у оквиру  

радионица правили су честитке, украсе, икебане... 

Своје радове продавали су на новогодишњој приредби. 

Средства која су том приликом прикупљена уплаћена 

су на рачун ОШ ’’Свети Сава’’ из Краљева која је 

оштећена у земљотресу. 

 

 

ОДБОЈКА  -  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Мушка одбојкашка екипа наше школе освојила је прво 

место на општинском такмичењу, одржаном 4. 

фебруара 2011.године у нашој школи. Пет дана 

касније, 9. фебруара у ОШ „Кокаи Имре“ у Темерину, 

девојчице су на истом такмичењу освојиле друго 

место. 
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АЛЕКСАНДРА ЈАЋИМОВИЋ - ПОНОВО 

ЗЛАТНА 

 

На појединачном првенству Србије за млађе пионире и 

пионирке у џудоу одржаном у Кикинди, у конкуренцији 

58 клубова и 178 такмичара и такмичарки, наша 

ученица и чланица џудо клуба "Сириг" Александра 

Јаћимовић освојила је прво место и златну медаљу.  

 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "АПРИЛСКА ТРАГЕДИЈА" 

БРАНКА СРНИЋА 

У холу наше школе у Сиригу 12.04.2011. године 

одржана је промоција књиге "Априлска трагедија" 

Бранка Срнића. Све оно што нисте знали о страдању 
Срба у Сиригу 1941. године, а и касније, можете 

сазнати из ове књиге аутора Бранка Срнића, историчара 

и дугогодишњег директора наше школе. 

 

 

 

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ 8. МАРТА 

Овогодишња приредба поводом 8. марта својим 
разноврсним садржајем допрла је до срца 

многобројних мајки и бака које су својим 

присуством увеличале ово пријатно мартовско вече 

у нашој школи.  

 

 

 

ПРЕДСТАВА "ТОЛЕРАНЦИЈА" 

У ОШ "Данило Зеленовић" у Сиригу одиграна је 
представа "Толеранција" као још један допринос 

пројекту "Школа без насиља". 
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Екскурзија „петака и шестака“ 

      

 

Екскурзије су нешто лепо - јединствено и непоновљиво 

искуство. Месец мај, месец љубави, цветања ружа и 

екскурзија. Па тако и ми петаци и шестаци кренусмо на 

наше путовање. 

Среда,пола осам ујутру. Зборно место ђака за полазак-

паркинг испред школе. Као по команди,пристижу ђаци, 

поспани и претрпани ранцима са храном, као да идемо на 

тродневну екскурзију. Аутобус којим смо путовали 

леп,отмен и велик, па још на спрат.Такав, подсећао нас  је 

на лађу, а богами тако се и љуљао. 

Кренусмо, уз махање мамама, татама, бакама... и наравно 

нашој  директорици која нас је испратила на овај пут. У 

аутобусу све весело, цика, дрека и весела граја нас 

ПУТНИКА. Ту су наш разредни старешина Слободан 

Попадић,  разредне старешине шестих разреда, наставник 

Слободан и наставник Томо. Све у свему, друштво мало, 

али одабрано. За нас петаке, ова екскурзија је нешто 

посебно. Ма, били смо ми на екскурзијама, није да 

нисмо... ал' ова је нешто посебно. Ево и зашто. Одиграли  

смо представу и скупили  довољно новца да помогнемо  

другарима да плате екскурзију, онима који нису били у 

могућности, а остало је и нешто новца на ''претек'' , за 

заједнички џепарац. Прешли смо преко наше Фрушке 

горе, и како смо одмицали, она је чежњиво остала иза нас. 

Прво  наше ''пристаниште'' био је један  ресторан.Ту смо 

се почастили, неки соком, а неки капућином. Наравно и 

овом приликом наш разредни нам је одржао лекцију како 

по Бонтону наручити сок. Наше друго пристаниште - 

МАНАСТИР ТРОНОША. Ту се  школовао Вук С. 

Караџић. Док смо ишли до манастира, видели смо чесму 

коју су, према легенди, саградили Девет Југовића, где 

кажу да је вода лековита. После обиласка манастира 

упутили смо се ка Тршићу, родном месту Вука С. 

Караџића. Обишли смо лепу сеоску кућу, за коју кажу  да 

је више пута рушена и обнављана. Поред  куће, постоје и 

још пар помоћних просторија. У близини куће протиче  

речица и преко ње постоји мостић.Тај жубор воде нас је 

узбуркао, па од силне шетње огладнисмо као вукови.Ту 

смо у Тршићу и ручали... Следећа станица Бања 

Ковиљача, е ту смо трошили паре и куповали сувенире... 

Приближилло се и време нашег повратка кући.Сместили 

смо се у аутобус и кренули.  

 Иза нас су остала брда, лепа бујна и једра као 

груди девојачке, а ливаде пуне цвећа, изгледају као 

исткани ћилими. Око осам увече стигли смо у Сириг, пуни 

утисака. Разишли смо се кућама са осмехом на лицу... сви, 

баш сви. Сви срећни и задовољни, а наш разредни С. 

Попадић поносан на своје ђаке, другарство и  

пожртвованост које влада између њих.   

          Марија Бураи  5-1  

 

„Осмаци и седмаци“  на екскурзији 
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ИВО АНДРИЋ  - ПЕДЕСЕТ  ГОДИНА  ОД 

ДОБИЈАЊА  НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ 

 

Светла  Нпбелпве ппзпрнице 

блистају дп данашоег  дана  на 

нашим прпстприма и у нашпј 

коижевнпј  баштини 

 

 

 

 

 

 Непосредно уочи доношења одлуке Нобеловог 

комитета о лауреату из области књижевности за 1961. 

годину, водећа шведска издавачка кућа Алберт Бониерс 

објављује у изванредном преводу слависткиње Гун 

Бергман Андрићев романе На Дрини ћуприја, а после и 

Травничку хронику и Проклету авлију и два избора 

приповедака. Андрићева наклоност и везаност за 

скандинавске писце била је, по сопственом сведочењу, 

наглашена још из младићког доба. Високо је ценио 

Стриндберга, Селму Лагерлеф, Харија Мартинсона и 

Ејвида Јонсона.Та обострана везаност подигла је мост који 

је нашу књижевност и нашу земљу на најлепши начин 

повезао са далеком Шведском, њеним народом и 

необичним језиком.Одлука о избору лауреата Нобелове 

награде из области књижевности донета је 26. октобра 

1961. године. У најужем избору су, поред Андрића, били и 

енглески писци Лоренс Дарел и Грем Грин, Американац 

Џон Штајнбек и Италијан Алберто Моравија.Сами 

књижевници су први изразили радост и честитали 

му.Своје прве утиске поводом награде поделио је са 

новинарима и члановима Удружења књижевника, на 

конференцији за штампу у Француској 7. Његова преписка 

са Гун Бергман, на релацији Београд-Стокхолм била је 

врло жива. Андрић је био пун питања у вези са 

појединостима и церемонијалом свечане доделе награде, 

дужине говора који је требало да одржи, али и о тоалети 

својој и своје супруге Милице Бабић-Андрић, што је све 

чинило обиман  и озбиљан део предстојећих обавеза. 

Андрић је у Стокхолм отишао 5. децембра, у друштву 

супруге Милице. Церемонија доделе Нобелових одличја 

за 1961. годину у области медицине, физике, хемије и 

књижевности, одржана је 10. децембра у раскошној 

дворани Концертне палате Шведске академије. Др Андерс 

Естерлинг, члан Академије, је Андрићу приликом 

уручења награде рекао:... Велико је задовољство за 

Шведску академију да у Вама награди једног вредног 

представника оног језичког подручја које до сада није 

било представљено у листи награђених. Са изражајем 

наших искрених честитки, ја Вас молим да примите овај 

знак почасти из руку његовог Величанства Краља...Иво 

Андрић се потом обратио својим говором, О причи и 

причању, на француском .У Спомен-музеју Иве Андрића у 

Београду, у сталној изложбеној поставци, налазе се 

фотографије, позивнице и програми протокола, распоред 

места за седење на свечаној вечери приређеној на двору 

шведског краља, као и сама Нобелова награда.  

    Следећих неколико година Андрић настоји да своје 

друштвене активности сведе на најмању могућу меру, 

много чита и мало пише. Здравље га полако издаје и 

13.марта 1975. свет је напустио један од највећих писаца.                                                           

      

                                                           Здравка Инђић  6-2 
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1. Да ли си спремна да  напустиш пснпвну 

шкплу? 

- Мислим да јесам... али пва шкпла ми је 

прирасла за срце и везана је за мпј читав 

дпсадашои живпт... и требаће ми дпста да се 

навикнем на нпву шкплу. 

2. Kaда си кренула у шкплу, да ли си мпгла да 

претппставиш да ћеш бити ђак генерације? 

- Не, нисам ..јер нисам ни знала за ђака 

генерације, а и у шкплу сам ппшла да се 

дружим и научим. 

3. Какве су реакције твпје ппрпдице? 

- Срећни су и задпвпљни мпјим успехпм. 

 

 

 

4. Кпји ти је бип пмиљени предмет? 

- Физичкп сам увек највише вплела...а ппред 

физичкпг, гепграфију и српски. 

5. Кпју би шкплу вплела да упишеш? 

- Најверпватније гимназију. 

6. Чиме се бавиш у слпбпднп време? 

- Највише играм пдбпјку и дружим се са 

пријатељима. 

7. Какп прганизујеш свпј дан? 

- Организујем га такп да има места за шкплу 

и слпбпднп време. 

8. Кпји су твпји планпви за  будућнпст? 

- Планпве немам ... имам жеље кпје бих 

вплела да се испуне. 

9. Кпја би била ппрука млађим ученицима? 

- Да буду дпбри људи, на првпм месту, да 

впле свпје пријатеље и да не журе из 

пснпвне јер ће им ппсле бити жап. 

 

 

Разговор водиле:  

Мирјана Николић   и  Нада Шведић и  7-2 

 

 



         Духпвна страна нашег света 

Приближип се крај прплећа, а тиме и крај щкплске гпдине,и сви у щкпли се ужурбанп припремају да свпј ппсап 

приведу крају. Ђаци јуре за пценама, наставници за ђацима, директпр и за једнима и за другима и такп свакпг 

јуна у гпдини. Пвај временски круг се ппнавља сваке гпдине и шини важан деп нащих живпта. 

 Међутим, за пне кпји себе називају хрищћанима ппстпји јпщ један итекакп важан временски круг, а тп је 

бпгпслужбени круг у тпку гпдине кпји живи у нащпј Цркви. Тај временски круг заппшиое истп кап и щкплски 

1.септембра , али оегпв средищои деп, пкп кпга се све врти  је празник Васрсеоа Христпвпг. Са пвим 

дпгађајем у Цркви све ппшиое и са оиме се све заврщава, јер са надпм у васкрсеое и ми шекамп крај свпг 

живптнпг круга. 

Управп смп испратили „свету шетрдесетницу“кпја се заврщава Вазнесеоем Гпсппдоим ( Спаспвдан)и шекамп 

испуоеое „Свете Педесетнице“кпја се испуоује силаскпм Светпг Духа на аппстпле(Духпви).Тп су празници 

кпјим се Гпсппд умещап у људску истприју и усмерип је на пут ка спасеоу. 

Време у мплитвенпм кругу Цркве није пбишнп време, већ псвещтанп време, пнп време кпје је ппвезанп са 

вешнпщћу и са живим Бпгпм,кпје не престаје сада, већ се наставља у вешнпсти. Када гпд ми мали и нејаки 

ушествујемп(Пришествујемп) у бпгпслужеоима Цркве, ми тп време не пстављамп у прпщлпсти негп га 

уграђујемп у будућнпст,у сваки будући дан нащег живпта. Затп је мени, ващем верпушитељу, тпкпм пве 

бпгпслужбене гпдине срце пунп и радпснп, јер смп мнпгп тренутака заједнп псвещтали и пренели у будућнпст 

кап залпг нащег спасеоа. Надам се да ћемп и тпкпм распуста велики деп нащег времена заједнп псвещтати. 

                                  

                                                                     Христпс Васкрсе !   Ващ верпушитељ 

 

P.S.Овп су  забележени тренуци нашег заједничкпг псвештанпг времена! 
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ЛИТЕРАРНИ КУТАК 

 

  Ravnica  

 

Gledam, ovu moju ravnicu 

Gledam je s ponosom na licu. 

Gledam je kako ponosno stoji, 

Kako vekove postojanja broji. 

 

A na ovom mestu su nekada plovile lađe. 

Šta?! 

Ne znate!!! 

O,Bože sta me snađe. 

Nekad su ovde mornari bili, 

Nekad ovde je bilo more. 

Ne,to nisu noćne more. 

 

Panonsko more je bilo tu, 

I bilo je lepo - sve kao u snu. 

 

Sad se talasaju klasja žita, 

I  niko nas ništa više ne pita. 

 

E ,ravnico moja mila, 

Da si mi živa I zdrava bila. 

                                                    Marija Burai  V1 

                              

 Школа у природи – четврти разред 

 
 

 

    

 

    

Мпја бака 

 

Мпју  баку  вплим, 

А  заштп и не, 

Кад  је пна у живпту мени све. 

 

Седа кпса оену главу краси, 

Тп су оене седе власи, 

Ппбелеле пд тешкпг живпта, 

За оу рад на ппљу није бип срампта. 

 

Учи ме да везем, штрикам и вуну предем, 

А не кап нека деца самп грисине да једем. 

Учи ме да је живпт тежак, 

Да пн ствара тешке бпре, 

Али, не мпрају бити и нпћне мпре. 

 

Учи ме да ппштујем људе, живптиое, птице и цвеће 

јер се живпт  заједнп са нама креће. 

                                                                       Марија Бураи V1 

 

                              МОРСКИ ДВОРАЦ 

 

             Таласи су ме нагло покрили. Осетила сам да 

тонем.Узалуд сам се опирала.Чинило ми се да постајем све 

тежа.Изненада сам угледала дворац направљен од песка морских 

звезда и бисера.Запливала сам ка њему. 

               Ушла сам у дворац.Било је све необично. Поред капије 

налазиле су се две сирене.Они су били чувару дворца.Пустиле су 

ме да уђем.Све је било уредно и лепо.Пролазила сам кроз 

просторија.У првој просторији сам видела електричну 

јегуљу,која је учила мале рибице да пливају.То ми је било 

помало чудно и смешно.У другој просторији видела сам ајкулу, 

која је учила мале пуноглавце да свирају и певају.Изненада сам 

наишла на велику љубичасту хоботницу. Хоботница је била 

тужна.Одмах ми је пришла.Мислила сам да хоће да ме уједе.Али 

она то није хтела.Брзо ми је рекла да је данас венчање краљеве 

кћери и малог принца и да она треба да свира на клавиру, али се 

клавир покварио и зарђао под водом,а њихово венчање почиње 

за три сата.Размишљала сам шта можемо да учинимо.Срећом 

сам понела мехуриће за дување.Досетила сам се да то ставимо у 

клавир,па ће уместо зарђале музике излазити мехурићи.Венчање 

је почело.Сви су се одушевили, а посебно краљ. Поздравила сам 

се са свима и отпливала кући. 

                   Тако се завршила моја мисија са морским дворцем. 

                                                         

                                                              Александра Вулић 4-2



 14 



ТОП ЛИСТЕ 

ДОМАЋИ ТОП 10                                                                                              

 

1. Чаробан -  Нина 

2. Љубави – Сви на под 

3. Хлеба и игара – The Dibidus 

4. Идемо даље – Александра Ковач 

5. Одлазим од тебе – Цвија 

6. Нисам знала... – Земља грува 

7. Рођендан – Van Gogh 

8. Окрени мој број – Ева Браун 

9. Мрак - Maraqya 

10. Нешто сасвим извесно – Д Дуб и Бисера 

СТРАНИ ТОП 10 

 

1. E.T. – Katy Perry 

2. Till the World Ends – Britney Spears 

3. Price Tag – Jessie J ft. B.o.B. 

4. Judas – Lady Gaga 

5. S&M – Rihana 

6. Gold Forever – The Wanted 

7. Can You Feel It – One Night Only 

8. Don’t Hold Your Breath – Nicole Scherzinger 

9. On the Floor – JLO ft. Pitbull 

10. Rope – Foo Fighters 

                                                                                           Јелена Шунка  6-2 

           Јелена Шуњка  6-2 
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                                      Данијела Шведић   6-2 

 

"Pirati sa Kariba 4"  

(Film koji je izazvao velike ovacije u svetu, film koji gleda i 

mlađa i starija populacija, film koji će vas ostaviti bez daha, 

film koji ćete rado gledati i voleti) 

 

 Četvrti nastavak jedne od najuspešnijih 

holivudskih,filmskih ostvarenja, sa Džonijem 

Depom u glavnoj ulozi, imao je svetsku 

premijeru 7. maja u Diznilendu u “3D” tehnici 

na otvorenoj bioskopskoj sceni, a zatim je 

otputovao u Kan gde je 14. maja bio prikazan 

van konkurencije. 

Mada se na ovom festivalu obično ne 

prikazuju ostvarenja koja su imala premijeru 

na nekom drugom mestu, na njemu su ipak 

uvek dobrodošli holivudski filmovi sa velikim 

zvezdama što je slučaj sa Piratima, čiji kasting 

pored Depa uključuje i Penelope Kruz, 

Džefrija Raša i Lana Mekšejna. 

Kompanija Dizni je i ranije u Kan slala svoje 

filmove. Prošle godine, poznati festival 

otvorio je njen animirani film "Do neba". 



 
 

 O filmu: 

Četvrti nastavak ima sve ono što sačinjava 

ovu hit franšizu: zabavu, avanturu i humor, 

samo što će ovog puta biti dočaran u Dizni 

Digital 3D. U ovoj akcijom nabijenoj priči o 

istini, izdaji, mladosti i smrti, Džoni Dep se 

vraća proslavljenoj ulozi kapetana Džeka 

Speroua koji će ukrstiti puteve sa ženom iz 

svoje prošlosti (Penelope Kruz), ali neće biti 

siguran da li je u pitanju ljubav ili 

nemilosrdna prevarantkinja koja ga koristi 

da bi pronašla čuvenu fontanu Mladosti. 

Kad ga natera da se ukrca na „Osvetu 

Kraljice Ane“, brod strašnog pirata 

Crnobradog (Ian Mekšejn), Džek će se naći 

naneočekivanoj avanturi u kojoj neće znati 

koga treba više da se plaši: Crnobradog ili 

žene iz svoje prošlosti.                                                   

 

Ukoliko još niste pogledali ovu novu 

avanturu kapetana Džeka Speroa, 

preporučujem vam da pohrlite u 

bioskop,verujte, nećete se pokajati. 
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Током нашег школовања бележили смо лапсусе које су 

правили и наставници  и ученици. Сада ћемо се 

подсетити на неке од најоригиналнијих  лапсуса. 

Имена нећемо помињати, а ви покушајте да се 

досетите о коме се ради. Надамо се да се нико неће 

наљутити или замерити нам. 

 

 

 

ЛАПСУСИ НАСТАВНИКА: 

 
 

- Деспићу, шапући гласно да те сви чују. 

 

- Писаћемо у свеске ... Склањајте све са стола ...Склањајте 

свеске! 

 

- Ученик: Мене боли глава.  Наставник: То је добро!!! 

Значи да има шта да те боли... знате децо мене никад није 

болела глава. 

 

- Ћутите макар десет дана! 

 
- Наставник: Исабела, је л' имаш ти то?  Ученица: Ја сам 

Исидора.  Наставник: То и кажем – Исабела. 

 

- Устаните, наслоните се и слушајте! 

 

- Нацртај ромб! То ти је онај пијани квадрат. 

 

- Пред крај своје смрти. 

 

- Да знате, у суботу је понедељак. 

 
- Је л' она преписала из тебе? 

 

- Брзо, да видим тишину! 

 

- Нећу вас питати оно што вас нећу питати. 

 

- Е, сад идемо у радну свеску. 

 

- Ученик: Обавештавамо вас да ће у школу доћи песник ... 

не могу да прочитам који?  Наставник: Како не можеш?! 

Дај мени! Обавештавамо вас да ће у школу доћи песник ... 

није битно који. 
 

- Подигните столове! 

 

- Ћутите, разредни вам је у WC-у! 

 

- Хајде да кренемо, пре него што наставимо. 

 

 
 

ЛАПСУСИ УЧЕНИКА: 

 

 

- Наставник: Ко је убио Мурата?  Ученик: Милош 

Бојанић. 

 

- Је л' да идемо даље кроз ЈНА, ил' да скренемо право? 

 

- Наставница: Реци ми једну птицу грабљивицу.  Ученик: 

Врабац! 

 
- Пуне ми сузе очију. 

 

- Видела сам двоје кера. 

 

- Ух ...како мени смрди лопта од руке! 

 

- Мени ће се ово инцвикирати. 

 

- Јеси ли  ти сигурна да је он њој сестра? 

 

- Овај га исекао на три половине. 
 

- Мени је омиљена боја дречаво црна. 

 

- Исидор Бајић је направио школу по свом имену. Школа 

се зове Мокрањац. 

 

- Нисам гледао, само сам видео. 

 

- Лети је нон-стоп  дан, осим ноћу. 

 

- Наставник:Какав су поглед имали хуманисти? Ученик: 

Мрки. 
 

- Сад испадне да је мој мозак паметнији од мене. 

 

- Наставник: Шта је обрнуто од хладноће? Ученик: 

Топлоћа. 

 

- Је л' можемо ми тамо да ноћимо два дана? 

 

- Хајде да изађемо на онај улаз! 
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КАКО УЧЕНИЦИ ГЛЕДАЈУ ШКОЛУ КРОЗ ФИЛМ 

 

 

Шкплпваое: Пдавде дп вешнпсти. 

Ппчетак часа: Дпбар дан, тугп. 

Учипница: Кућа страве. 

Дневник: Црни псветник. 

Одгпвараое: Ћутаое је златп. 

Петица: Прпхујалп с вихпрпм. 

Јединица: Прлпви ранп лете. 

Крај часа: Дивљаш је пущтена. 

Мали пдмпр: Пет минута раја. 

Дежурни наставник: Жандар из Оујпрка. 

Дружеое: Слатки живпт. 

Летоа учипница: Врата раја. 

ЧОС: Специјалнп васпитаое. 

Бежаое с часпва: Ппбуна на брпду „Баунти“. 

Оправдаое: Умри мущки. 

Мпј разред: Впз без впзнпг реда. 

Директпр: Пфицир и чентлмен. 

Педагпг: Велика ищшекиваоа. 

Учитељица: Путпваое с мпјпм теткпм. 

Математика: Дп ппследоег даха. 

Српски језик: Не пкрећи се, сине. 

Истприја: На Западу нищта нпвп. 

Гепграфија: Нишија земља. 

Руски језик: Деца раја. 

Енглески језик: Star Wars. 

Биплпгија: Какп је била зелена мпја дплина. 

Хемија: Храбрп срце. 

Физика: Пдисеја у свемиру. 

Техничкп васпитаое: Дешкп кпјем се 

журилп. 

         

 

 

 

Музичкп васпитаое: Мпје песме, мпји снпви. 

Ликпвнп васпитаое: Бпја магије. 

Физичкп васпитаое: Удри бригу на весеље. 

Верпнаука: Ми нисмп анђели. 

Грађанскп васпитаое: За щаку дплара. 

Васпитачице: Снежана и седам патуљака. 

Техничка служба: Мајстпри, мајстпри. 

Спремачице: Великп двприщте. 

Шкплски кпмби: Кп тп тамп пева 

Рпдитељски састанак: Кище дплазе. 

Ппправни испити: Крвава бајка. 

Екскурзија: Неки тп впле вруће. 

Завршна свечанпст: Мала сепска приредба. 

Крај гпдине: Рат је заврщен. 
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 www.danilozelenovic.edu.rs 

Ту можете пронаћи овај број школског листа у електронском облику (са свим страницама у боји), бројеве из претходне три 

школске године као и многе друге информације и занимљивости о Основној школи „Данило Зеленовић“ из Сирига. Будите и 

ви уредник школског сајта, приложите своје текстове, фотографије или видео записе. 

 

Дигитални кабинет у Основној  школи „Данило Зеленовић “ 

На основу Јавног позива за учешће у програму „Дигитална школа“ који је расписало Министарство за 

телекомуникације и информационо друштво  и наша школа је добила рачунарску опрему за дигитални 

кабинет. 
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ОСМАЦИ, СРЕЋНО! 

 

 

 


