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РЕЗУЛТАТИ ФОТО КОНКУРСА  ЗА НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ НА ТЕМУ  ЈЕСЕН 

Пристигло је много занимљивих фотографија и било је заиста тешко изабрати најбоље. Због тога  
друго и треће место деле три ученичка рада. 

1. МЕСТО 
 
Силвиа Пастор (Szilvia Pasztor) 8.а 
ОШ "Кокаи Имре" Темерин 

2. МЕСТО 

Сара Пећанац 8-1 
ОШ "Славко Родић" Бачки 
Јарак 

Ленард Виг (Lenard Vigh) 2.b 
ОШ "Кокаи Имре" Темерин 

Теодора Михаљчић 8-2 
ОШ "Данило Зеленовић" Сириг 

3. МЕСТО 

Зеленка Мате (Zelenka Máté) 7.b 
ОШ "Кокаи Имре" Темерин 

 

Наталиа Фаркаш (Natália Farkas) 8.d 
ОШ "Петар Кочић" Темерин 

Барнабаш Гириц (Barnabas Giric) 3.а 
ОШ "Кокаи Имре" Темерин 
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ПРИЈЕМ ПРВАКА 

У нашу школу стигла је још једна генерација ђака првака. Дочекали смо их програмом у коме су 
учествовали њихови старији другари. Свим првацима желимо срећно и успешно школовање и да 
им овај дан, као и сви остали у школским клупама, остану незаборавни!  

Обележавање годишњице 
насељавања места Сириг 

Основна школа „Данило Зеленовић“ је у сарадњи са Планинарским друштвом „Сириг“ 
организовала обележавање 89-годишњице насељавања места Сириг. Скуп учесника је био у 10 
сати испред Споменика добровољцима и оснивачима Сирига, поред месне цркве. Учесници су 
шетајући обишли крајеве које су насељавали први досељеници из Лике, Босне и Херцеговине ... 
Дан је био сунчан и леп тако да је шетња поред Јегричке изузетно пријала. Након тога свима је 
добро дошао одмор у Ловачком дому. Потом се шетња наставила кроз атаре, а на крају су сви 
учесници почашћени соковима и слаткишима у просторијама Планинарског друштва. 
Овом заједничком акцијом настављена је успешна сарадња наше школе и Планинарског друштва 
„Сириг“. Главни организатор акције је био најстарији члан Планинарског друштва господин 
Бранко Срнић који је дуго година био и директор школе. Током обиласка господин Бранко је у 
неколико наврата причао учесницима о историјату места и наше школе. 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

ПОНЕДЕЉАК: ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ (ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
УЧЕНИКА ИЗ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА О ЗДРАВОЈ 
ИСХРАНИ, ЈАБУКА НА ПОКЛОН ЗА УЖИНУ И БИРАЊЕ 
НАЈБОЉЕГ ДРУГА У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА). 
МАЂИОНИЧАРСКА ПРЕДСТАВА. 

УТОРАК: ХУМАНИТАРНИ ДАН (АКЦИЈА "ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА" У ОКВИРУ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ОД КУЋЕ 
ДОНОСЕ ПЛАСТИЧНЕ ЧЕПОВЕ И УБАЦУЈУ У ВЕЛИКИ БАЛОН ИСПОД САНДУЧЕТА). УЧЕНИЦИ ИЗ УЧЕНИЧКОГ 
ПАРЛАМЕНТА ПРАВЕ ПАНО НА КОМЕ ЋЕ БИТИ СЛИКЕ ИЗАБРАНИХ НАЈБОЉИХ ДРУГОВА/ДРУГАРИЦА ИЗ 
ОДЕЉЕЊА (УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗБОГ ЧЕГА СУ ИЗАБРАНИ). ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН. 

  

СРЕДА: МАСКЕНБАЛ. СПОРТСКИ ДАН !!!  

 

ЧЕТВРТАК: ДАН КАДА СЕ НАСТАВНИЦИМА "ОДУЗИМАЈУ ДНЕВНИЦИ" И КАДА СЕ ПИШУ АНОНИМНЕ 
ПОРУКЕ РОДИТЕЉИМА (НА ПАПИРИЋ НА КОМ НЕ МОРАШ ДА СЕ ПОТПИСУЈЕШ НАПИШИ ПОРУКУ РОДИТЕЉИМА 
КОЈУ ЋЕ ПРЕУЗЕТИ УЧЕНИЦИ ИЗ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА И НАПРАВИТИ ПАНО ОД ЊИХ).  
РАДИОНИЦА У СЕОСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА. ПОСЕTА  ИЗЛОЖБИ  ЛИКОВНИХ РАДОВА НА 
ТЕМУ "ЗМАЈ ОЧИМА ДЕТЕТА", ГЛЕДАЊЕ ФИЛМА  "КАКО ИЗДРЕСИРАТИ ЗМАЈА".  

ПЕТАК: УКУСНИ ПЕТАК (ДРУЖЕЊЕ СА ПОРОДИЦОМ УЗ КОЛАЧИЋ. ПО ЈЕДНА МАМА ИЛИ БАКА ИЗ 
ОДЕЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ДЕЦЕ НАПРАВИ КОЛАЧИЋ КОЈИ ЋЕ ДОНЕТИ У ШКОЛУ И ПОЧАСТИТИ УЧЕНИКЕ ИЗ ОДЕЉЕЊА).  
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ПРИЈЕМ ПРВАКА У ДЕЧИЈИ САВЕЗ 
 

У понедељак 12.10.2015. имали смо приредбу у част пријема првака у Дечији савез.  
Ученици 2-4. разреда припремили су краћи програм, а ученици 4. разреда су поделили пригодне 
поклоне првацима. 

 

РАДИОНИЦЕ СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ МЛАЂЕГ УЗРАСТА 
 НА ТЕМУ "ЈЕСЕН" 

     Уз помоћ и подршку родитеља имали смо веома успешне радионице и добили смо дивне радове. 

СПОРТСКИ ДАН 

У среду 25. 11. 2015. године у нашој школи одржан је спортски дан. Ученици млађег узраста са 
својим наставницима организовали су игре које су играли њихови родитељи, баке и деке: скакање у 
џаку, ношење лоптице у кашикама, ношење лопте у пару ... 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ „ПРЕСТАНИ ПРЕ НЕГО ШТО ПОЧНЕШ“ 

 За ученике седмог и осмог разреда наше школе организовано је предавање о превенцији 
наркоманије. Програм превенције „Престани пре него што почнеш“ је развијен и одвија се уз пуну подршку 
норвешке фондације „Марита“, а успешно се примењује у Норвешкој последњих 30 година где је до сада на 
предавањима превенције присуствовало преко 700.000 младих људи. Оснивач и творац програма господин 
Леив О. Холстад је 2014. године одликован почасним орденом норвешког краља за изузетне заслуге у борби 
против наркоманије. У периоду од 2004. до 2006. године програм је спровођен на територији Србије у 
сарадњи са Удружењем “Раскршће ”, а на предавањима је присуствовало укупно преко 10.000 ученика у 25 
основних и средњих школа широм земље. 
 Током предавања која трају један школски час предавачи упозоравају младе на широк спектар 
последица и опасности везаних за наркоманију. Такође се разговара о томе како млади људи могу унапред 
да изграде исправан став и кажу „не“ дрогама када се сусретну са њима, тј. да их никада ни не пробају. 
Програм је специфичан по томе што га спроводе искључиво бивши зависници који су стабилни апстиненти 
минимално пет година и који су обучени да кроз своје аутентичне животне приче упозоре младе на све 
опасности и последице које злоупотреба дрога носи са собом. Предавања су прилагођена актуелној 
ситуацији у нашој земљи и наркотицима које се тренутно налазе на тржишту Балкана и представљају 
снажно упозорење младима пренесено од стране оних који су преживели. 

  

ТРИБИНА "ПОЛОЖАЈ СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ НАКОН АНЕКСИЈЕ" 

 Током прошле и ове године у нашој школи разним активностима и садржајима обележавају се 
значајни догађаји који су везани за Први светски рат. Трибина "Положај Срба у Босни и Херцеговини након 
анексије и до почетка Првог светског рата" одржана је 3. децембра 2015. године Предавач је био др Милан 
Мицић, историчар, помоћник покрајинског секретара за културу. Овом приликом промовисана је и књига 
"Добровољци у Балканским ратовима и Првом светском рату". О књизи је говорио приређивач Боривоје 
Новаковић. Учесници ове трибине били су и ученици наше школе, чланови рецитаторске и музичке секције, 
који су са наставницима припремили пригодан програм. Удружење ратних добровољаца 1912-1918. године и 
њихових потомака и поштовалаца "Видовдан" из Сирига са школом има изузетну сарадњу што потврђује и 
овај скуп, а све у циљу неговања историјске и културне традиције српског народа. 
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ИНТЕРАКТИВНИ ЧАС 
ПОСВЕЋЕН 100-ГОДИШЊИЦИ РОЂЕЊА БРАНКА ЋОПИЋА 

Поводом обележавања 100-годишњице рођења Бранка Ћопића у нашој школи је 1. децембра 2015. године реализован 

Интерактивни час посвећен овом писцу. Час су припремили наставници Станислава Бакић Јоканић, Жико Николић, Нада 

Гвозденовић и Анђелка Хајдук. Сценски прикази из Ћопићевих дела, видео материјали о његовом животу, хорска пратња 

са неколико прелепих, а тематски разноликих песама, све је то чинило овај занимљив колаж. Посебно треба похвалити 

ученике наше школе који су својим учешћем у програму и трудом допринели да се на достојанствен начин одужимо 

великом писцу и човеку - Бранку Ћопићу.  

 

 

 

Бранко Ћопић 

Бранко Ћопић (Хашани, Босанска крајина, 1. јануар 1915 — Београд, 26. март 1984) је 
био српски и југословенскикњижевник. Основну школу завршио је у родном месту, нижу гимназију 
у Бихаћу, а учитељску школу похађао је у Бања Луци, Делницама и Сарајеву, те је завршио 
у Карловцу. На Филозофском факултету у Београду дипломирао је 1940. године. Прву причу 
објавио је 1928. године, а прву приповетку 1936. Његова дела су, између осталих, превођена на 
енглески, немачки, француски и руски језик. Био је члан Српске академије наука и 
уметности и Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. Умро је у Београду 26. марта 
1984. у својој 69. години живота.  

 

Прва прочитана књига била 

му је „Мигел Сервантес“ 

коју је, негде у трећем 

разреду, купио од 

учитељице. У тој књизи био 

је описан живот славног 

шпанског 

писца Сервантеса, скупа са 

неколико одломака из 

његовог романа „Дон 

Кихот“. 
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НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 

Уз музику и игру опростили смо се од старе и пожелели срећну нову 2016. годину. 

"НАЈЛЕПША НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА" 

Манифестација "Најлепша новогодишња јелка" одржана је на тргу у Темерину. Све 
образовно-васпитне установе темеринске општине добиле су јелку коју су деца китила ручно 
рађеним украсима направљеним од биоразградивог материјала. Ове јелке ће красити центар 
током празника, а након тога ће бити засађене у школским двориштима. Основна идеја ове 
манифестације је промовисање божићних и новогодишњих обичаја у мултиетничкој 
заједници, лепоте различитости и дружења деце. 

 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА "ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА" 

Хуманитарна акција "Чепом до осмеха" је настала на иницијативу хуманитарно-еколошке организације из 
Новог Сада. Ово је пример добре праксе из Словеније. Рециклирањем пластичних чепова прикупљају се 
средства за хуманитарну помоћ деци са инвалидитетом и са неким сметњама у развоју. И ми смо се у нашој 
школи укључили у ову акцију. Деца и запослени у школи су сакупљали чепове, сортирали их и упаковали 
у вреће. Представници наведеног удружења су 15. 12. 2015. били у школи и ми смо им уручили чепове. 
Учешћем у овом пројекту омогућавамо лакше функционисање деци са инвалидитетом, такође се постиже 
еколошки допринос очувању животне средине и развија солидарност и емпатија са децом која имају 
развојне потешкоће. Договорено је да се акција настави, уз масовније укључивање свих грађана Сирига. 
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СВЕТИ САВА 2016. 

Јавна библиотека "Сирмаи Карољ"  из Темерина и наша школа имају традиционално добру 
сарадњу. Као плод те сарадње у огранку библиотеке у Сиригу 25. јануара 2016. године одржана 
је радионица посвећену лику и делу Светог Саве. Овој радионици су присуствовали ученици 
петог и шестог разреда наше школе. 

  

 

Сваке године 27. јануара свечано обележавамо Светога Саву, нашу школску славу. У веома 
пријатној атмосфери присутни гости уживали су у пригодном програму који су припремили 
ученици и наставници наше школе. 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕНАТА 

У сарадњи са Саветовалиштем за младе Дома здравља "Нови Сад" у нашој школи организовано 
је предавање о репродуктивном здрављу адолесцената. Предавање је одржано у среду 3. 
фебруара 2016. године, а присуствовали су му ученици осмог разреда. 

«Блажен је човек који је нашао премудрост и 

онај смртни који је видео разум. Јер боље је њу 

куповати, него ризнице злата и сребра; скупља 

је од драгоценога камења; не противи јој се 

ништа лукаво, а слатка је свима који јој се 

приближују. Свака друга драгоценост 

недостојна је, јер дужина живота и године 

живота су у њеној десници, а у левици њеној је 

богатство и слава. Из уста њених излази 

правда, а закон и милост носи на језику. « 

Свети Сава  «Житије светог Симеона « 
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                                            ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
Општинско такмичење из страних језика (руског, енглеског и немачког језика) одржано је 20. 02. 2016. 
године, а домаћин је била наша школа. Учествовали су такмичари из свих основних школа темеринске 
општине. 

 

ФОРУМ ПОЗОРИШТЕ 

У петак, 4. марта 2016. у холу наше школе одиграна је представа "Кад нема чоколадице, добар је и 
сендвич". Као део пројекта "Школа без насиља" ова врста позоришта реализује се у нашој школи од 2009. 
године. На самом почетку наставник Жико Николић подсетио је публику на основна правила ове врсте 
театра. Истакнута је основна разлика између обичног позоришта и "Форум позоришта", а то је да и публика 
може да учествује у представи, мењајући сценарио, а самим тим и ток радње. Као глумци у представи 
учествовали су ученици петог разреда. Публика је позитивно реаговала, укључивала се у представу тако да 
је циљ представе потпуно испуњен. 

 

"МИСЛИША 2016" 

У четвртак 10. марта 2016. године, са почетком у 12 сати, у нашој школи одржано је математичко такмичење 
"Мислиша", које је по једанаести пут организовало Математичко друштво "Архимедес" из Београда. 
Учествовали су ученици од 2. до 8. разреда. 
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ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ЏУДОУ 

 
У организацији Џудо савеза Војводине у Зрењанину је 7. марта 2016. одржано појединачно првенство 
Војводине за ученике основних и средњих школа. Из ОШ "Данило Зеленовић" Сириг наступило је 20 
такмичара, а најзапаженије резултате постигли су: 

 
Невена Михаљчић - 1. место 
Данијела Радовић - 1. место 
Миа Радуловић - 2. место 
Дејана Керкез - 3. место 
Ања Ерцег - 3. место 
Нађа Вишњић - 3. место 
Даница Марковић - 3. место 
Владислава Весков - 3. место 

РУКОМЕТ - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

На општинском такмичењу из рукомета, које је одржано у ОШ "Петар Кочић" у Темерину, освојили 
смо друго место у женској и треће место у мушкој конкуренцији. 

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА У ВРАЊУ 

Десете Школске олимпијске игре, које су ове године организоване у Врању, отворио је министар 
омладине и спорта Вања Удовичић. На играма је наступило 7000 такмичара из основних и средњих 
школа Србије. Надметање се одвијало у спортским дисциплинама: стони тенис, пливање, мали 
фудбал, рукомет, одбојка, стрељаштво, спортска гимнастика, кошарка, атлетика, тенис, џудо и 
карате. Центар збивања био је град Врање, док су џудисти своје такмичење имали у Нишу. Основна 
школа "Данило Зеленовић" из Сирига наступила је са седам такмичарки - џудисткиња које су у 
оштрој конкуренцији успеле да освоје четири медаље: 

 
 
 
Данијела Радовић - прво место (златна медаља) 
Нађа Вишњић - друго место (сребрна медаља) 
Миа Радуловић - треће место (бронзана медаља) 
Ања Ерцег - треће место (бронзана медаља) 
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГА ПЕСАМА 

Песникиња Мирјана Петров посетила је нашу школу 4. априла 2016. године и представила своје књиге 
песама "Срце пуно љубави" и "Деца траже осмех". Са песникињом имамо дугогодишњу сарадњу на 
обострано задовољство. Деца су била активни учесници, рецитовали су и песме које сами пишу. 

                                             ОБЕЛЕЖЕНА 75-ГОДИШЊИЦА СТРЕЉАЊА СИРИЖАНА 
 
У Сиригу је 13. априла 2016. године обележена 75-годишњица стрељања становника Сирига. Тог 13. 
априла 1941. године десила се велика трагедија. Мађарски фашисти су извршили масовни злочин. 
Затечене становнике Сирига су извели из кућа да дочекају и поздраве мађарску војску. Када су војници 
дошли, постројили су грађане и митраљеским рафалима су их покосили. На лицу места је убијено сто 
једанаест мештана Сирига, а од тога тридесет деветоро деце и омладине. У пригодном програму 
обележавања годишњице овог масовног злочина учествовали су и ученици наше школе. Венце на 
споменик положили су представници удружења грађана и политичких организација, а говор је одржао 
господин Љубо Вујовић. 

ПЕШАЧЕЊЕ ПОРЕД ЈЕГРИЧКЕ 

У организацији Планинарског друштва Сириг, имали смо дивну шетњу поред Јегричке (до црпне станице, 
прелазак преко Јегричке чамцем и повратак другом обалом). После шетње смо имали "војнички" пасуљ. 
Мало смо се поиграли. Ево како је све то изгледало...  
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ЕКСКУРЗИЈА 1. И 2. РАЗРЕДА - 10. мај 2016. 

Релација : Сириг - Зобнатица - Мајкин салаш - Зоо врт Палић - Сириг 

Екскурзија је успешно реализована. Лепо смо се провели. Деца су била добра. Кажу:" Слике говоре више од 
речи". Ево шта смо данас видели.  

ЕКСКУРЗИЈА 7. И 8. РАЗРЕДА - 16. мај 2016. 

Ученици 7. и 8. разреда наше школе били су на једнодневној екскурзији 16. маја. У Пожаревцу су обишли 
Галерију Милене Павловић Барили, Народни музеј, цркву и градски парк. Након ручка у пријатном ресторану 
обишли су Сребрно језеро где су уживали у шетњи, куповини сувенира и забавном парку. Са екскурзије су 
понели лепе утиске и нова сазнања, а у календар успомена уписали још једно незаборавно дружење. 
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Библиотека, царство књига 

 Данас,ретко које дете чита књигу, можда и лектиру, али зато што мора. Ја сам Маријана и имам 11 година. 

Волим да читам и да пишем песме као и моја старија сестра. 

 Мој први одлазак у библиотеку је била љубав на први поглед... Заволела сам књигу. У првом разреду одвела 

нас је наша учитељица у библиотеку где смо сви поносно постали чланови библиотеке ’’Бранко Радичевић’’ у Сиригу. 

На вратима нас је дочекала библиотекарка, веома мила и драга особа, која нас је у свет књига увела као у најлепшу 

бајку. Наша библиотека је мала, скромна, али опремљена је књигама свих жанрова, за све узрасте. Када 

закорачите у нашу библиотеку, као да сте ушли у 101 бајку. Са десне стране су књиге за нас принцезе, а са леве 

битке и ратови које опонашају моји другари. У библиотеку одлазим често, што због књига, а што због библиотекарке 

госпође Радовановић, која нас увек упућује у нове књиге, садржаје... а некад нам помогне око лектире које су за нас 

клинце тешке. Књиге су моји чести сапутници и другари. Због честог боравка у болници они су ми једино друштво. 

Сваки пут пред одлазак библиотекарка ми препоручи неку лепу књигу за разбибригу. Мада, овај пут ме је подсетила 

да прочитам лектиру ’’Робинсон Крусо’’. Рекла ми је чак како је то поучна књига и како човек увек треба да се бори 

и истраје у животу са својом највећом снагом. Овај пут сам у болници проживела Робинсонову судбину. Прво, сама у 

стакленом боксу, отуђена од свих, а онда ми је дошла другарица Зорица, која је тешко болесна. Знате, она је 

Ромкиња и јако слабо образована. Нас две смо се брзо зближиле. Научила сам је да чита, пише, множи, дели... 

Делиле смо задњи залогај, делиле смо радост, срећу и тугу. Сваким даном је учила све више и више, и тако смо 

знањем створиле своје сопствено уточиште и сазнале да се стварно у животу мора борити до последњег атома 

снаге. 

 Библиотека је велико, узвишено место, ризница знања, а још ако имате овако добру библиотекарку као 

што је наша, нема веће среће. Моја библиотека је моје уточиште и место где побегнем од реалности, болести ТВ-а и 

интернета. Ушушкам се између књига и маштам, а свака та књига је прича за себе. А наша библиотекарка је чувар 

велике ризнице знања.                                

 

                       Маријана Бураи  5. разред 

 

 

Јавна библиотека "Сирмаи Карољ" из Темерина расписала је конкурс за литерарне радове ,,Библиотека- царство 

књига".  У категорији ученика од 5. до 8. разреда друго место освојила је наша ученица Маријана Бураи (5. разред). 

Честитамо Маријани и желимо јој још пуно успеха. 

„Моја библиотека је моје 

уточиште и место где побегнем 

од реалности, болести ,ТВ-а и 

интернета. Ушушкам се између 

књига и маштам ...“ 

Споменар 

 

У споменар овај мали, 

уписали се сви другари. 

 

Имена су мени драга,  

сећаћу се школских дана. 

 

У њему су тајне многе 

И поруке неке нове. 

 

Читаћу га више пута, 

сећаћу се школских клупа. 

 

Сара Павлис 4. разред 

 

 

Мој учитељ 

 

Мој учитељ дуго ради 

И година има доста. 

 

Увек има приче нове 

и зато га деца воле. 

 

Увек је расположен,  

ведар, насмејан и чио. 

 

Кад неко не разуме нешто, 

он му објасни брзо и вешто. 

 

Он се с нама лепо дружи 

и увек је ту да руку пружи. 

 

Невена Михаљчић  4. разред 
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                                                                                            Такмичење у спелингу 

 

Друго по реду такмичење у спелингу одржано је 25. маја 2016. у нашој школи. Учествовало је преко 40 такмичара, а најбољи су 

били следећи ученици: 

 

4. разред 

1. место: Сара Павлис 

2. место: Марија Марковић 

 

5. разред 

1. место: Небојша Катић 

2. место: Ненад Стјепановић 

3. место: Сара Тимановић 

 

6.  разред 

1. место: Маријана Бураи 

2. место: Јована Ерцег 

3. место: Драгана Јеремић 

 

7.  разред 

1. место: Сара Ћурчић 

2. место: Лука Радовић 

3. место: Вања Жига 

 

8.  разред 

1. место: Немања Тасовац 

2. место: Ања Брежњак 

3. место: Михајло Тасовац  

 

Наведени ученици су награђени дипломама. Честитамо им на показаном завидном знању. Захваљујемо се и свима који су 

учествовали, а уједно се надамо да ће вас бити и више наредних година.  

         Снежана Бајат 

СУНЦЕ У ДУШИ МОЈЕ МАМЕ 

 

 Био је уторак 5. октобар. Рођендан моје маме. 

 Пробудио сам се и размишљао како да усрећим маму. Поред поклона који смо јој купили, одлучио сам да још некако 

усрећим. Иако никада нисам крио оцене од родитеља, петицу коју сам добио претходног дана нисам показао одмах. Контролни сам 

ставио заједно са поклоном. Када је мама устала и кренула на посао, на столу ју је чекало изненађење. Мама је била насмејана и 

почела је да отвара поклон. Испод књиге коју смо јој купили, био је мој контролни. Она је узела контролни и када је видела оцену, 

загрлила ме и пољубила. Рекла је да јој је то најлепши поклон. 

 Био сам јако срећан јер је тада засјало сунце у души моје маме. 

 

       Стефан Лалић II 1 

 

Лука има нови бајк, 

сви су му дали један лајк. 

Лука, Лука буди друг 

дај ми бајк један круг, 

Да обиђем село 

да буде ми весело. 

  

 Стефан Лалић II 1 

Другар воза мотор нови  

улицом га ветар лови. 

Друже, друже буди друг 

дај ми мотор један круг, 

да прозујим кроз улице 

и испробам брзинице. 

 

            Перо Трбојевић II 1 

ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ 

Дади има лизалицу 

носа је кроз улицу. 

Дади, Дади, буди друг 

дај ми лизу један круг, 

да у укусу уживам  

и другарство наше прослављам. 

 

           Огњен Јаћимовић II 1 

Леа има ролере 

по последњој моди. 

Леа, Леа буду друг 

дај ми ролере један круг, 

Да обиђем школицу 

и учим уз модицу. 

 

 Селена Бикић II 1 
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РАК 

 

Опака болест, нечујна ... тихо се прикрада и када се најмање надаш – НАПАДА! Али она је излечива, само ако се људи на 

време информишу. 

Нажалост људи код нас немају ту културу одласка на превентивне прегледе. Ја сам мислила да рак напада само старе, 

али није тако. Имала сам ту несрећу да пет година проведем у дечијој болници. Једно време лежала сам на одељењу 

ХЕМАТООНКОЛОГИЈЕ. Страшно! Тада сам схватила да и деца нису поштеђена. Где је ту правда!? Чујем кажу јео, пио, пушио – добио 

РАК, све треба умерено. Али, како се бебе разболе? Кажу,  маме у трудноћи имају велику улогу,  многе пуше, опијају се и  

дрогирају. Имала сам другарицу на одељењу  – нажалост, није са нама. Моја мама каже да је отишла на боље место од овог,  да је 

сада ништа не боли. 

Родитељи, баке, стрине ... Загадили сте планету! Удишемо загађен ваздух. Пушите, трујете нас загађеном храном ... А све 

то утиче на здравље, и наше и ваше! Мој дека је умро од рака плућа – пушио је превише! Бака има рак дебелог црева – исхрана и 

седење. Сви све знају, а нико ништа не чини. Само један преглед годишње ... и РАК неће имати шансе да нас уништи! УНИШТИМО 

МИ ЊЕГА! 

 

        Маријана Бураи  (V разред)  

ШТЕТНОСТИ ПУШЕЊА ЦИГАРЕТА 

 

За нас људе постоје многе опасне болести, једна од њих је рак. Јако опасна болест која се може добити пушењем 

цигарета, али и другим путевима. 

Имам веома лош пример у мојој кући, моји родитељи су пушачи и још пију и кафу. Сваки дан стрепим за њихово 

здравље. Мени јако смета то што су они пушачи. У дневној соби се стално пуше цигарете. Некад се тај дим задржи и кад 

проветримо, па мени смрди одећа. Слушам свашта у вестима и бојим се за своју породицу. Често им придикујем, иако то можда 

није у реду,  да престану пушити, али ме не слушају. На кутијама цигарета увек пише: „ ПУШЕЊЕ УБИЈА. ДУВАНСКИ ДИМ ШТЕТИ 

ЉУДИМА У ВАШОЈ ОКОЛИНИ“. 

Не треба пушити јер то је јако опасно и може вам проузроковати много проблема. Некад вас може довести до смрти. 

ПУШАЧИ, СТОП!                                                                                                       

                                   

                                            Далиборка Шведић  (V разред) 

Чувајмо природу 

        Човек јесте део природе, али и део друштва у коме живи. Желећи да створи боље услове за живот човек полако уништава своју 

планети, сам отежава опстанак будућих генерација. 

        Више није тајна да је храна која нам је неопходна све загађенија.Што је средина урбанија, сам ваздух је загађенији. Без њега 

не можемо, али је пун разних отрова који штете нaшeм организму. Вода је загађена отпадним водама које ми испуштамо, све 

загађиваче тешко је набројати. Пробудимо се! Почнимо да мењамо нешто на овом свету. Не мора да буде нешто велико, почнимо 

ситним корацима. Почнимо од себе. Запитајмо се о квалитету свог живота, о стварима које говоримо и радимо. Запитајмо се како 

ми као појединци можемо допринети оздрављењу наше планете. Почнимо дa волимо себе. Ако себи пружимо љубав, пажљиво 

ћемо бирати шта једемо, шта мислимо, говоримо и радимо. Морамо знати да нам се оно што смо дали увек враћа вишеструко. 

       Планета Земља је наша мајка, она нам је потребна да бисмо преживели, али и ми смо њој потребни. Она је постојала много 

пре него што смо се ми појавили. Зато заслужује поштовање. Ако волимо себе, моћи ћемо да волимо и све остало што нама 

окружује, моћи ћемо да волимо своју планету, сачувамо је од уништења. Почнимо од себе. 

                                                          Срђан Брежњак VII 1 

За лепшу слику света без цигарета 

 

 Земља се све више загађује разним штетним материјама, гасовима и разним другим загађивачима који јој штете. 

Становницима планете Земље посебно штете цигарете. Слика света била би лепша без цигарета. 

 Све више младих проба цигарете да би међу друштвом или пред девојком испали ,,фаце''. Постоје и старији људи који 

најчешће због нервозе, односно проблема, пуше. Такве особе су нервозне, мрзовољне, у лицу тамније. Опушке често бацају на 

улицу, травњак, у реку... Тако угрожавају околину, уништавају природу, загађују ваздух, а док пуше, штете људима у својој околини. 

Мислим да то ником у животу не треба. Када си пушач ти си роб, односно та једна кутијица влада тобом и наређује ти када и колико 

треба да пушиш. Једном речју, ти си зависник, а кад си зависник, онда си и грешник, што никако није добро. 

 Сви људи би требали поштовати савете стручњака који сваког дана, чак и на кутијама од цигарета, упозоравају на 

штетност цигарета. Ако загађујемо природу пушењем, онда смо јој непријатељи, а ко је непријатељ природи, непријатељ је и Богу. 

Буди јак карактер и реци НЕ пушењу! 

                                                                                                            

                          Дејан Кнежевић VII-1 
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Драмска радионица "Цврчак"  
 

Драмска радионица "Цврчак" из Темерина 27. 05. 2016. у нашој школи одржала је две хуманитарне представе о 

инклузији. Представа на дирљив и ученицима приступачан начин представља потешкоће на које наилазе деца 

обухваћена инклузијом.Ти млади глумци су нам показали хуманост и показали нам како се лако може научити 

знаковни језик.   

 

ФЕСТИВАЛ "ЦВРЧАК И ДРУГАРИ" 

 
Ученици II 1 учествовали су на 4. фестивалу "Цврчак и другари" , у Темерину, са две тачке: Драмски приказ 

"Чаробна реч" и плесна тачка "Добро срце". Били су веома успешни и добили су захвалницу и диплому за 

учешће, као и прикладне поклоне. На фестивалу је учествовала и наша певачка звезда Вања Жига са песмом 

"Тражим", са којом је освојила 2. место на певачком фестивалу "Колибри стар" у својој категорији. 

 

 

 

Ученици Душан Лалић и Вељко Миладиновић су 

слали своје ликовне радове у часопис Витез. 

Поводом тога су учествовали на фестивалу 

„Витезово пролеће„ 17. маја, где су преузели 

признање. 

 

Ученици 3 -1  учествовали су на такмичењу из математике. 

Снежана Реслер је на такмичењу Мислиша похваљена са 

79 поена. На општинском такмичењу из математике 

Снежана Реслер и Никола Вујичић заузели су 3. место. 
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 Духовна страна нашег света  

Силазак Светога Духа на  апостоле,  Педесетница, Тројице,  

народни израз „Духови“ 

  
 

Помаже Бог, драги моји! Свако од нас има свој рођендан, дан кад смо дошли на 

овај свет.  Он нам је без обзира на наше ставове о животу битан и битно нам је 

ко од наших ближњих жели да радост тога дана подели са нама. У ове јунске дане 

приближава нам се дан који је нама крштенима јако важан, то је дан када наша 

Црква Христова слави свој рођендан.  Дан када је Дух Свети сишао на ученике 

Христове - апостоле и дао им дарове који су до тад, а и до данас незабележени у 

људској историји. То  су дарови који су од скоро немуштих (неписмених) рибара 

начинили највеће мудраце, мислиоце и чудотворце у нашем људском памћењу. С тим даровима Духа Светога они 

су одлазили у непознате крајеве, међу непознате народе и на њиховом им језику објављивали радост Јеванђеља 

Христова, чинећи међу њима чуда која су задивила те народе и учинила их хришћанима до дана данашњег. 

Такав један народ је и Србски народ којем ми хришћани ових крајева већински припадамо. Наша Црква 

Светосавска слави свој рођендан и позива нас све да га прославимо у миру и љубави са свима, да га прославимо 

као наш рођендан, кад нас је Бог, Творац целе Васељене, помиловао  и примио као своје синове и кћери. Овај 

наш заједнички рођендан ове године се прославља у недељу 19.06.2016. и сви треба да се међусобно позовемо 

на молитву у наше храмове који су тог дана посебно богослужбено украшени и лепи. 

Са братском љубављу поздравља вас ваш вероучитељ. 

Последњи наставни дан  - у духу толеранције и спорта 
 

Последњи наставни дан 14.06. 2016. провели смо у духу толеранције и спорта.  Старији ученици такмичили су се у 

разним спортским дисциплинама.  У школском холу одржана је представа "Толеранција" под руководством Ирене Бураи. 

У сарадњи са наставницом музике Жужаном Колар, која је са својим ученицама Ањом Брежњак и Милицом Николић 

музиком употпунила представу, окупила је велики број талената наше школе из разних области: музике, плеса, спорта... 
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     Растајемо се, памтићемо 

 

 Стигли смо до краја. Након осам година заједничких авантура, забава и ситних препирки после којих се 

одмах помиримо, време је да изађемо из ове школе и растанемо се. 

 Од тренутка када смо закорачили у ову школу почели смо да одрастамо. Нисмо учили само како 

да рачунамо и памтимо дефиниције. Учили смо како да се понашамо и да једног дана постанемо добри и 

поштени људи. Из пријатељства смо се учили слози, а из свађа опросту. Сваки тренутак који смо заједно провели  

био је битан. Свако пријатељство које смо склопили не смемо заборавити јер то је најлепши део детињства.  

Сада ћемо упознати нове пријатеље, али они нису одрастали заједно са нама. Зато је та веза посебна.  

Присуствовали смо међусобном обликовању у људе. Знамо какви смо некад били и какви смо сада. 

 Увек ћемо моћи да се обратимо једни другима јер тих осам година које смо поделили су нас заувек 

повезале. 

        Немања Тасовац 8-1 

 Зовем се Душанка Лукач. Рођена сам 22.10.2001. године,  а 

2008. године кренула сам у први разред. Током ових осам година, 

захваљујући мојој учитељици и наставницима, научила сам много тога 

што ће ми бити корисно у будућности. Већини деце је омиљени предмет 

физичко васпитање, а мене је одувек највише занимала хемија. Поред  

хемије волим и физику, енглески, руски и српски језик. Иако је дошао 

крај, све дивне успомене ће ми остати у вечном сећању. Јако ми је жао 

што одлазим из ове школе јер сам је током ових година много заволела. 

 После основне школе желим да упишем медицинску школу, а 

од смерова ми се највише свиђа лабораторијски техничар. Ускоро нас 

чека завршни испит од којег нам зависи остатак живота. Тренутно се 

налазимо на једној од најважнијих  раскрсница у нашим животима када 

треба да се потрудимо да завршни испит урадимо што боље можемо и 

упишемо школу коју желимо, школу која нас занима.  

 Свима желим срећан остатак школовања и успех у животу. 

Желим да се захвалим свима који су били уз мене и подржавали ме. 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
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ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК : 

ДУШАНКА ЛУКАЧ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

 
РУСКИ ЈЕЗИК: 

ДУШАНКА ЛУКАЧ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

НЕМАЊА ТАСОВАЦ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

 
ХЕМИЈА: 

МИЛАНКА ПЕЈНОВИЋ  (8. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО 

ДУШАНКА ЛУКАЧ (8. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО 

ЛУКА РАДОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

 
ИСТОРИЈА:  

ЛУКА РАДОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

НЕНАД СТЈЕПАНОВИЋ (5. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

 

ГЕОГРАФИЈА: 

КРИСТИНА  КОЈИЋ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО (3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ) 

 

БИОЛОГИЈА: 

(НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ) 

ДУШАНКА ЛУКАЧ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

ТИЈАНА МИЈАТОВИЋ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

МИЛАНКА ПЕЈНОВИЋ  (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

ВАЊА ЖИГА  (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

ЈОВАНА ЕРЦЕГ (6. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

АНЂЕЛА КУЗМАНОВИЋ (6. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

САОБРАЋАЈ: 

ДУШАНКА ЛУКАЧ (8. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО 

ДРАГАН ЗАРИЋ (6. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО  

ЛИКОВНА КУЛТУРА:   

МИЛАНКА ПЕЈНОВИЋ 1. МЕСТО „МОЈА БАШТА“ 

ВАЊА ЖИГА 1. МЕСТО „РЕЗБАРЕЊЕ БУНДЕВЕ“ 

ТИЈАНА МИЈАТОВИЋ 2. МЕСТО „МОЈА БАШТА“ 

ТЕОДОРА ШУШТУМ 3. МЕСТО „МОЈА БАШТА“ 

ТЕОДОРА ШУШТУМ „ЗМАЈ У ОЧИМА ДЕТЕТА“ - ПОХВАЛНИЦА 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА: 

У ОДБОЈЦИ: МУШКА И ЖЕНСКА ЕКИПА - 2. МЕСТО 
У КОШАРЦИ: МУШКА ЕКИПА - 3. МЕСТО 
У РУКОМЕТУ: ЖЕНСКА ЕКИПА - 2. МЕСТО, МУШКА ЕКИПА - 3. МЕСТО 
У ФУДБАЛУ: ЖЕНСКА ЕКИПА - 2. МЕСТО, МУШКА ЕКИПА - 3. МЕСТО 

 

ЏУДО: ТАКМИЧАРИ СА НАЈВИШЕ ОСВОЈЕНИХ МЕДАЉА 

НЕВЕНА МИХАЉЧИЋ—11 МЕДАЉА 
ДАНИЈЕЛА РАДОВИЋ—10 МЕДАЉА 
МИА РАДУЛОВИЋ— 9 МЕДАЉА 
БРАНКО МАРИЋ—7 МЕДАЉА 

 

 

 

 
У среду, 9. марта 2016. године нашу школу посетио је Тим за екстерну евалуацију 
(спољашње вредновање) из Министарства просвете. Екстерна евалуација представља 
утврђивање нивоа остварености стандарда који су предвиђени у васпитно – образовном 
систему и обухвата оцену целокупног квалитета рада школе. С поносом можемо објавити  
да је ОШ „Данило Зеленовић” из Сирига, по одлуци Тима за екстерну евалуацију који је 
контролисао нашу школу, добила највишу оцену – 4 (четири)!  
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