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СВИТАЊА 

Јпвана Кузманпвић  6-2 Невена Михаљшић  7-1 Вељкп Миладинпвић  6-1 

Натаща Пузић  7-2 Небпјща Катић  8-1 

Милица Врашарић  8-1 Огоен Јаћимпвић  5-1 
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СВИТАЊА 

Први дан са првацима 

Наша школа примила је 03. 09. 2018. године у свој загрљај двадесет и шест нових ђака првака. Програм за пријем 
припремили су ученици петог разреда и показали шта све ученици могу научити у школи. После програма заједно 
са родитељима испратили су прваке до њихове учионице и званично своју учитељицу предали су новим ђацима. 

 

Дан пешачења 

Наши пријатељи из ПСK Сириг позвали су нас да са њима обележимо Дан пешачења у Србији, у суботу 15. 09. 2018. 
Ученици I - IV разреда ишли су организовано са учитељицама, а придружили су се и старији ученици. Позвали су нас у 
њихов мали рај на обали Јегричке. Дочекали су нас са сокићима и кексом. А после предаха припремили су нам игре у 
природи. Деца су уживала, као и ми учитељи. Прелепо време искористили смо за амбијенталну наставу и пројектну 
наставу. Добро расположење и наши домаћини учинили су да данас кући понесемо прелепе утиске. 

 

ЈУЖНОБАЧКИ ФЕСТИВАЛ ЛУДАЈА 

Наставница ликовне културе Анђелка Хајдук 19. 9. 2018. водила је ученице: Ању Ерцег VII-1, Невену 
Михаљчић VII-1, Наташу Пузић VII-2 и Маријану Бураи VIII-1 на такмичење у резбарењу бундева. Ученица 
Маријана Бураи  VIII-1 освојила је 1. место у резбарењу бундева. Захваљујемо се учесницама овог такмичења 
на великом труду и раду које су показале. Ања Ерцег је 20.9. 2018.освојила 1. место у ликовном раду на тему 
"Бундева". Поносни смо и на остале ученике који су се трудили и учествовали у овом ликовном конкурсу. 
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СВИТАЊА 

"Замкови љубави и среће" 

У оквиру Дечије недеље ученици од 1. до 4. 
разреда са родитељима и учитељицама 
правили су "Замкове љубави и среће". Након 
тога направили су изложбу којој су се сви 
дивили, посебно учесници ликовне колоније. 

Јесењи маскенбал 

У петак 5. 10. 2018. одржан је традиционални 
јесењи маскенбал ученика I—IV разреда. Из 
сваког одељења жири је, вема тешко, 
одабрао по три маске јер су се деца и 
родитељи ове године веома потрудили да 
маске буду лепе и квалитетне. 

Радионицу са родитељима  
- Лицидерска срца 

Ученици 3. разреда, у току Дечије недеље, 
имали су радионицу са родитељима - 
Лицидерска срца. Неки су та лицидерска 
срца мењали на Дечијем базару, а неки су се 
частили својим радовима. 
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СВИТАЊА 

У посети сеоској библиотеци 

Ученици 1. разреда су првог дана Дечије недеље 
били у посети сеоској библиотеци. Kао и увек до 
сада, наша библиотекарка Гордана Радовановић, 
припремила нам је неке интересантне задатке, 
које смо успешно обавили. Сви прваци добили су 
бесплатно учлањење и по једну сликовницу на 
читање коју су сами одабрали. Овај диван догађај 
засладили смо и бомбонама. 

Дечији базар 

За децу је у току Дечије недеље једна од 
најлепших активности Дечији базар. Ученици 
размењују играчке, књиге, накит и остале 
дрангулије. Ученици 3. разреда су на претходно 
одржаној радионици са мамама, специјално за 
ову прилику правили лицидерска срца. Kући су 
отишли сви срећни и задовољни, једва чекајући 
да се поиграју са новим играчкама. 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 

У нашој школи је у петак 13. 10. 2018. године 
одржана ликовна колонија на којој су учешће 
узели представници свих основних школа наше 
општине. Професори ликовне културе су донели 
своје уметничке радове па смо организовали и 
изложбу и њихових слика. Током рада професори 
су учесницима дали своје драгоцене сугестије. 
Надамо се да ће неко од учесника једнога дана 
бити афирмисани уметник. Сви наставници и 
ученици добили су пригодне захвалнице. 
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СВИТАЊА 

ПОСЕТА БЕОГРАДУ 

Удружење „Видовдан“ и ОШ „Данило Зеленовић“ из Сирига негују културу сећања на наше претке, добровољце из Првог светског 
рата.  У том циљу су у Дому војске у Београду организовали промоцију Зборника „Злочин у Сиригу, 13. априла 1941. године“ 
(Зборник радова са научног скупа одржаног у нашем месту 2016. године).  На промоцији су присуствовали представници 
удружења из Београда, нашег Удружења и ученици ОШ „Данило Зеленовић“ из Сирига. Приказ наведених радова дао је др Милан 
Мицић, познати историчар који се бави истраживањем добровољачког покрета. О страдању Сирижана 13. априла 1941. као првом 
масовном стрељању на почетку Другог светског рата говорио је Драгољуб Вујовић, председник Удружења.  
Овај дан, свим ученицима и наставницима, остаће у лепој успомени јер смо посетили и Војни музеј, видели  ноге експоната 
значајне за нашу славну прошлост. Обишли смо Калемегдан, ручали у Мекдоналдсу и након тога отишли на Сајам књига. Тамо 
смо видели многе познате књижевне ствараоце и купили неколико књига. Овај дан је био препун утисака које ћемо дуго памтити. 

УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

У нашој школи 03. 12. 2018. г. одржан је угледни час из географије на ком је тема била Унутрашња грађа Земље. Ученици 
петог разреда су се потрудили да нађу одговоре на основна питања о овој теми. Говорили су о постанку Земље, о Земљином  
језгру, омотачу Земљиног језгра и Земљиној  кори. Са нестрпљењем се чекао завршни део часа у ком је унутрашња грађа Земље 
упоређена са куваним јајетом. Љуска јајета у том случају представља Земљину кору, беланце омотач језгра а жуманце Земљино 
језгро. Ученици су направили моделе од разнобојног пластелина који приказују унутрашње слојеве Земље и на тај начин 
испољили своју креативност. Са осмехом на лицу и задовољни су напустили учионицу, што је најважније. 

НОВОГОДИШЊА РАДИОНИЦА 

Ученици  I разреда 14. 12. 2018. године одржали су Новогодишњу радионицу на којој су заједно са бакама правили новогодишње 
украсе од вуне и тканине. Руком прављени и са љубављу украшени, украси ће додатно улепшати новогодишње празнике. 



7 

СВИТАЊА 

УКРАШАВАЊЕ ЈЕЛКЕ У ТЕМЕРИНУ 

Наши ученици су и ове године, заједно са наставницом ликовне културе Анђелком Хајдук, 21.12.2018. г. ишли да 
украшавају јелку у центру Темерина. Јелку су укрaшавaли новогодишњим украсима које су сами направили. 

СВЕТИ САВА 2019. 

На дан успомене на првог српског просветитеља и учитеља Светог Саву  27. 01. 2019. године присутни гости 
уживали су у пригодном програму који су припремили ученици и наставници наше школе. Обележавање Светог Саве 
било је испуњено песмом, рецитовањем и сценским приказима. 
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СВИТАЊА 

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

У нашој школи је крајем јануара одржано предавање 
на тему безбедности на Интернету. Предавање је 
одржала Катарина Јонев, дугогодишњи едукатор на 
тему заштите деце и младих у сајбер простору која 
је пре годину и по дана покренула сопствени 
пројекат под називом „‟Cyber Atis’’ са циљем шире 
едукације деце и младих о опасностима које вребају 
на Интернету. До сада је одржала велики број 
предавања и сарађује пре свега са градовима у 
унутрашњости Србије. Ученици петог, шестог, 
седмог и осмог разреда су активно учествовали у 
дискусији, коментарисали, износили мишљења, 
анализирали заједно са предавачем поједине 
ситуације које могу да се десе ако су неопрезни на 
друштвеним мрежама. 

ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ МОДЕЛА ДУАЛНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

Национални модел дуалног и предузетничког 
образовања промовисан је 04. фебруара 2019. 
године, представницима школа, компанија и градске 
администрације. Догађај је реализован од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Програм дуалног образовања тренутно се 
ради у сарадњи са 600 компанија, у 128 средњих 
школа у Србији за 32 занимања и обухвата више од 
4.500 ученика, а од следеће школске године се 
очекује да ће ученике обучавати близу 1000 
предузећа за 42 различита занимања. Ученици наше 
школе присуствовали су промоцији која је одржана у 
Скупштини града Новог Сада. 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 

У нашој школи 05.03.2019. године гостовало је 
позориште "Звездица" са представом "Наши 
занати". 
У представи и обављању свих занатских послова, 
глумцима су свесрдно помагали наши ученици од 1. 
до 4. разреда, који су били актери и асистенти 
током целе представе, а највише у њеним музичким 
деловима. Музика и сонгови урађени су тако да 
прате сценске радње и дешавања.   
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СВИТАЊА 

ЕКО КВИЗ 

"Прљаво или чисто - није исто" тема је "Еко квиза" који је одржан 07.03.2019. у нашој школи. "Еко квиз" је 
такмичење основаца у знању о екологији, рециклажи и правилном одлагању отпада, едукативног је карактера и 
намењен је ученицима од петог до осмог разреда. Квиз је организован уз подршку ЈКП Темерин. Најбоља је била 
екипа „жутих“, која ће нашу школу представљати на општинском такмичењу. Честитамо! 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ЕКО КВИЗУ 

Ученици наше школе су још једном доказали да поседује завидно знање из екологије о чему сведочи победа екипе 
наше школе у финалу општинског такмичења „Прљаво или чисто - није исто“. У финалу такмичења били су ученици 
четири основне школе са територије општине Темерин. Такмичење се наставља, победничка екипа представиће нашу 
општину, на окружном такмичењу које ће бити одржано почетком маја у Жабљу. 

 

ШЕТЊА ДО ЈЕГРИЧКЕ 

Ученици узраста од 1. до 4. разреда су у суботу, 23. 03. 2019. године, заједно са својим учитељицама, прошетали 
до Јегричке и провели пријатан и едукативан дан у природи. Ученици су унапредили своје знање о појмовима из 
природе као и важности шетње у очувању здравља и правилног физичког развоја. 
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СВИТАЊА 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

ШЕТЊА КРОЗ ДУНАВСКИ ПАРК ИЛИ У ПОТРАЗИ ЗА ДРВЕЋЕМ И ПЕСНИЦИМА  

Реализатори:  Станислава Бакић Јоканић, проф. српског језика (координатор), Жико Николић, проф. српског језика, 

Наташа Јакшић, проф. биологије,  Вук Вишњевац, проф. историје, у сарадњи са ученицима VII1  и  VII2 

 

           У  понедељак 3. јуна 2019. године били смо у необичној и  незаборавној  шетњи по Дунавском парку у Новом 

Саду. Шетња је трајала сат и по (двочас) и била је испуњена наставним садржајима из српског језика, биологије и 

историје. Идеју и подстрек за ову шетњу дала нам је књига Зорана Новаковића “Водич кроз Дунавски парк”.  

           Ученици су подељени у три групе, углавном према интересовањима, на биологе, поете и историчаре. Сваки 

ученик је добио задатак тј. материјал (о дрвећу историји или песницима)  да га упозна и спреми се да га изложи. 

Пронашли смо и боље упознали 12 врста дрвећа (храст,  врба, платан, таксодијум,  костела, тиса, имела, бреза, леска, 

гинко, гледичија, павловнија) и друговали са песницима Мирославом Антићем, Ђуром Јакшићем, Бранком Радичевићем, 

Ј.Ј.Змајем, Лазом Костићем и читали њихову поезију, а сазнали смо много тога и о историји Новог Сада. Из Дунавског 

парка смо понели сувенире које смо сами направили од папира – оригами лабуде. 
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СВИТАЊА 

БАЈКА ИЗ ПАРКА 

Ученици трећег разреда, предвођени својом учитељицом Снежаном Николић, 01. 04. 2019. извели су представу 
„Бајка из парка“. Представа је настала као резултат драматизације бајке. Ивица и Марица су се изгубили у шетњи. 
Током шетње по парку, срели су много занимљивих ликова – вука, Црвенкапу, вештицу, принца, шумску вилу… и 
научили понешто о екологији и очувању природе. Ученици су представу одиграли премијерно пред родитељима, као 
и пред публиком својих школских другара. У гостима су нам била и деца из вртића „Вељко Влаховић“, која су 
громогласним аплаузом наградила своје старије другаре. 

                    МОЈОЈ УШИТЕЉИЦИ 

 

Била је јесен,  а ја пнакп нежан и мален, 

али гпдинице мпје кажу: „Илија је за щкплу спреман“. 

 

„Kакп ћу“, питам се, „имам ја трему“. 

Мама ме тещи и каже да верујем у ппдрщку оену. 

 

Први дан щкпле Илија креће, сигурним кпракпм крпши, 

уппзнаје дивну ушитељицу Ружицу и оене дивне пши. 

 

Тим пшима нежним, милим и драгим милпва све нас 

И у тпм свему такп леппм прпђе и први щкплски шас. 

 

И такп лепп  све вище псећам радпст у щкпли 

јер лепп је имати ушитељицу кпја вас заиста впли. 

 

 

 

 

 

 

Истински впли и уши да лепп азбуку  пищем, 

а ја пд среће се тппим и пуним плућима дищем. 

 

Евп, сад пвп дпк пищем, решенице краси рима, 

такп ме ушила мпја ушитељица да свака реш щтима. 

 

Не мпже бащ такп реш у решеницу да стане 

кап да је птица из кљуна бацила са гране. 

 

Затп се сада ппнпснп и свим срцем свпјим, 

за све захваљујем ушитељици кпју највище вплим. 

 

Дпщап је данас дан кад крећем у ппбеду нпву 

и затп ушитељици Ружици ппклаоам песму пву. 

                                                 

                                          ИЛИЈА БРДАР   4. разред 
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СВИТАЊА 

 Војник – понос Србије 

 

           Мајко Србијо! Земљо ратника и сељака, ти којој је сваки педаљ земље натопљен крвљу и сузама. Ти, земљо поносних људи, ти која никад 
ниси поклекла, нити се понизила. Ти имаш оно највредније – српског војника лавовског срца. Војника, коме су понос и част наслеђе. 

            Ја имам ту част да је мој отац војно лице, ујак такође, а сестра студент ВМА. Носити униформу Војске Србије је част и привилегија. Нема 
ми ништа милије и лепше него кад видим свог оца у свечаној војној униформи како поносно маршира у строју. Заједно са татом обишла сам 
војни аеродром ''Батајница'' и упознала наше чуваре неба – наше пилоте, поносне браниоце нашег неба. Тата је у роду војске РВ и ПВО (Ратно 
ваздухопловство и противваздухопловна одбрана). Ујак Жељко је инжењерија. Знам да им је тешко. Али, срце им је пуно када се помогне свом 
сународнику, тамо где је поплавило,  где је вода све разорила и однела, а снег завејао. Е, тамо где је најтеже, ту је српски војник, да притекне и 
помогне и то са поносом. Највећа награда им је искрен стисак руке и захвалност човека. Војник у Србији се воли и поштује. По причама мог 
тате и ујака оних несретних деведесетих људи су им на положаје доносили храну – врућу погачу и по неки уштипак, али и исплетене чарапе и 
приглавке. Тешко је бити војник – страже, терени, мировне мисије... Замислите како је нама, њиховој деци. Ми смо поносни на своје очеве и 
мајке иако је тешко што их дуго не видимо. Али они су ти који стоје на бранику наше драге отаџбине! Познајем много татиних колегиница, 
поносне, прелепе девојке, наследнице наше Милунке Савић.  

Бити војник Војске Србије је част и са поносом се носи униформа. Ја сам поносна на њих,  јер су војници ти који чине наше 
детињство безбрижним и спокојним. Захваљујем им се на слободном плавом небу! А мој понос и дика су отац, ујак и сестра, који су део те 
јединствене Војске Србије. Поносим се њима.  

ЖИВЕЛА ВОЈСКА СРБИЈЕ! 

                                                                                                                                                                                  Маријана Бураи 8-1 

                    Прича о кмету Симану  

Прича о кмету Симану је одломак из приповетке коју је написао Иво Андрић. Описује јаз између аге и кмета. Ситуација се одвија у 
Сарајеву, на јесен када је ушла аустријска војска у Босну. 

Главни јунаци приповетке су ага Ибрага и кмет Симан. Тема је разлика између богатих и сиромашних тј. између ага и кметова. 
Осванули су први дани септембра. Лепо, сунчано јутро још више је истицало огроман шљивик у коме су се савијале гране пуне рода. Симан је 
лежао на трави, смешкао се, није мислио ништа јер је био испуњен осећањем да је све ово његово. То његово уживање прекинули су гласови и 
шкрипа вратанца. Угледао је свог агу Ибрагу. Правио се да га не примећује. „Добро јутро Симане“, рекао је ага, а Симан је одговорио: „ И јесте 
добро“, али није устајао. Ибрага се толико изненадио, ухватио се за једну шљиву, није могао да верује рођеним очима, чудио се колико је кмет 
слободан и дрзак. Срушио му се свет. Ага је покушао смирено да реагује иако му је био повређан понос. Страх га је обузео јер је схватио да Симан 
неће попустити. Почела је необична препирка. Симан је решио да сву дугогодишњу патњу, тугу, шапутања која је изговарао када га је нешто 
мучило сада изнесе у јавност. Желео је да избаци из себе све што га је болело и прогањало много година. Тешка времена, мукотрпан рад, много 
проливеног зноја натерало га је на велику огорченост. Хтео је да покаже аги Ибраги шта значи имати па немати, да га натера да осети како је сит 
гладном не верује, како је бити понижен. Није могао да се суждржи од среће да је дошло његових 5 минута. Цео свет је био његов, као да је добио 
крила и да ће да полети. Ту неописиву срећу му је увеличала Ибрагина збуњеност и покушај да на лукав начин смири ситуацију. Живот га је 
натерао да схвати колико је дана, година прихватао сурову стварност, тугу, бол, и осећај безвредности. Није њега чинило срећним само имање 
него и сазнање да је правда задовољена. 

Живот нас учи да се у добром не понесемо, а у злу не понизимо, јер коло среће се окреће. Увек треба кренути од себе, чинити добро и 
добром се надати. Најтеже је, али зато и највредније, бити и остати добар човек. 

Милица Вуковић VII-1 

Зашто је важно читати? 

 

         Важно је читати књиге зато да бисмо били писмени и научили нешто што не знамо.                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Кад не би било књига, били бисмо у пећинама и јели живо месо, не бисмо имали све ово што имамо данас. Али књига је дошла и променила 
свет. За мене је књига нешто лепо. Ја не читам баш пуно књиге, али кад морам, ја их читам. Можда у будуће кренем да их читам јер тек сада видим 
да су књиге поучне и драгоцене. Знам због чега нека деца не воле да пишу и читају књигу укључујући и мене, због телефона и рачунара. Да их 
нема, сви би читали књигу.                                                                                                                                                                                       

        Да нема књига не би било ни нас. 

 

Огњен Јаћимовић     5. разред 
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                                                                          Када чуперак косе туђе у моју главу уђе  
 
Читам збирку песама Мирослава Антића. Она је симбол љубави, тајне, стрепње, чежње и изазова. Описује симпатије, тајне љубави, 

напуштање детињства и улазак у свет одраслих. Читајући полако ме преплављује осећај топлоте и радости. Почињем да маштам о чуперку. 
У мислима ми је један смеђи чуперак и предивне плаве очи, тако плаве и дубоке као море у којима се увек изгубим. Са стрепњом увек 

чекам када ћу угледати тај дивни, смеђи чуперак и очи боје неба које су најлепше на свету. Обузима ме неки чудан осећај у стомаку као да је 
пун лептирића. Срце почиње убрзано да ми куца као да пева неку песму пуну чежње. Постаје ми топло, образи ми се зарумене као да је све око 
мене ружичасто. Све губи смисао, школа, дан, ноћ. Само остаје та скривена чежња и жеља да се сретне та особа. Почињем да грицкам нокте. 
Тешко ми је да се сконцентришем на учење, на било шта око мене. У души је немир, пламен жеља и љубав. Све је на јави, а јава у сну, 
испреплетано и прелепо. Моја скривена осећања једино знају лутке које су сведоци мог одрастања. Свесна сам да полако напуштам тај дивни 
период живота, детињство, и улазим у други свет, свет одраслих. Као што Антић каже: ,,Дивно је када се у нама неко чекање јави, па се од тога 
нешто на усни румено исплете и нешто зелено и граорасто у глави''. 

Ја стрпљиво чекам, маштам и надам се да ће мој смеђи чуперак једног дана узвратити моја осећања и да ће те дивне плаве очи бити 
само моје. Али до тада, дуг је пут маштања и чекања. Верујем да ће се све моје жеље остварити. Зато је љубав и лепа док се чека. Она је мост 
који спаја људе, покреће цео свет. 

  
                                                                                                                                                            Милица Вуковић VII-1 

 
                                                                         Када чуперак косе туђе у моју главу уђе  
 
 
Љубав је осећај који треба да буде присутан у свачијем животу. Сви ми треба да волимо и да будемо вољени јер без љубави живот је 

празан и потпуно безвредан. 
Тај јединствени осећај се једноставно догоди. Најлепша љубав је узвраћена љубав, када осетите да сте некоме потребни и важни. 

Најлепша песма у којој сам схватила шта је заљубљеност је песма из збирке чувеног песника Мирослава Антића ,,Плави чуперак''. Док сам 
читала ту песмu, схватила сам да је и у мојој глави постојао чуперак који је у мени будио узбуђење и радозналост коју никад до тада нисам 
осетила, нити знала да постоји. Сада засигурно знам да је то била моја прва љубав. Она је у мени пробудила неку снагу, понос, моћ и емоције. 
Љубав је владала мноме. Подарила ми је крила којима сам могла да полетим. Нисам мешала „роткве и ромбоиде, ноте и пирамиде“као дечак из 
песме, али знам да је и у мом срцу било узбуркано. Љубав је осећај који се заувек памти. 

Сматрам да љубав побеђује све и да свако заслужује да је доживи. Љубав је и даље само реч, али у мени буди велико осећање које је 
неописиво и невероватно. 

 
                                                                                                                                                                 Јована Вујичић VII-1 

                                                                                                      Зашто је важно читати? 

 

       Људи на свету не би могли да се писменим путем споразумевају ако не знају да прочитају то писмо. 

       На свету не бисмо могли ништа да нема читања. Када дођемо у град у кафић и конобар нам да списак пића, ми не бисмо знали које је које 
јер не знамо да читамо. Не бисмо знали да се снађемо. Ни овај састав не бисмо знали да прочитамо ни да разумемо. 

       Живот не би био живот да не знамо да читамо, живели бисмо у пећини. Зато је важно читати. 

Стефан Лалић 5-1 

Моја учитељица 

 

     Моја учитељица се зове Ружица Кривокапић. Она има браон косу и очи. Увек се лепо облачи. 
     Кад сам први пут дошла у школу, уплашила сам се, али учитељица је била ту да ме охрабри. Она је понекад строга и буде љута на нас када 
нешто не научимо, али то је брзо прође. Водила нас је на екскурзије, зимовања, у биоскопе... Спремала је приредбе са нама и трудила се да нам 
буде лепо. Сада нам спрема малу матуру и жели да нам буде забавно. Жао ми је што одлазимо од наше учитељице. Волела бих да може да нам 
предаје до осмог разреда. 
     Било би лепо када би сви имали учитељицу као што је наша јер је то права срећа. 

                                       Дарија Вукадиновић 4. разред` 
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                                                             Избирач наиђе на отирач (или Малчика данас) 

           Пре неколико дана око десет сати ујутру чула сам буку у дневном боравку. Tо је била расправа мојих родитеља. 

           Тада сам спавала у својој соби, а родитељи су ме пробудили, као што сам већ рекла, својом расправом о томе за кога ћу се удати. Устала сам 

бесна из кревета, пресвукла се и нашминкала. У дневном боравку су ме чекали родитељи и служавка. Доручак је био на столу, а родитељи, када су ме 

видели на степеницама, одмах су кренули да ми причају како није добро што тако касно устајем. Ахх, свако јутро ми упропасте, помислила сам. 

,,Чекали смо те да устанеш и нешто поједеш, нисмо ни ми ништа јели јер смо тебе чекали." А зашто, питала сам се, јесте да сам јуче рекла да ме 

чекају да једемо заједно, али нисам данас гладна. Служавка Савета је донела писмо из сандучета које је било, наравно, за мене. Она и ја се нисмо 

добро слагале јер ми је увек паметовала. Их, па знам ја шта радим! Писмо ми је послао неки момак чијег имена не могу да се сетим. Он ми се није 

баш допадао. Затим је стигло још једно писмо, за моју мајку. Опет неки момак. Имена му се не могу сетити, ихх, ко ће их све запамтити. Треће писмо 

је убрзо стигло за мог оца. Писмо није било потписано. Вероватно је момак био тајанствен човек. То ми се свиђало. Савета је, наравно, морала да 

прокоментарише. ,,Ех, Малчика, како ти имаш среће, али не можеш ваљда, имати сву тројицу, требало би да изабереш правог." Први пут сам 

послушала Савету. Родитељи су били јако узбуђени и свако од њих је имао свог миљеника. За мене први је био превише интелигентан, други 

превише лењ, а то је мој посао, а трећи се стално шалио, и био тајанствен. Хмм, чудно. 

              Искрено, мени не треба муж, имам родитеље, а они ми све обезбеђују. Ако се удам, вероватно ћу морати да радим по кући, али ја то не 

желим, то је Саветин посао. 

                                                                                                                                                                                   Снежана Реслер VI-1 

                                                                                                ,,Млада је душа подобна меком воску" 

                                                                              

 Данас су млади све више подложни медијима, интернету, телевизији и другим стварима које могу лоше, а понекад и добро, да утичу на 

њих. Недавно смо учили одломак из аутобиографије Доситеја Обрадовића ,,Живот и прикљученија" у којој он говори о томе како је и он био немаран 

и отишао у манастир да се замонаши па побегао из њега. 

 Такви су млади и данас. Чим нешто виде на интернету, одмах мисле да је то у реду и да могу то да раде. Некада се и увуку у лоше друштво 

па их оно наговори на нешто што они не би баш желели, али раде то да би се ,,уклопили" . Зашто кварити своју будућност због других људи? Да ли је 

вредно тога? Није. У животу је прво важно бити добар и поштен човек па тек онда све остало. Не дајте другима да вас наговоре на оно што ви не 

желите. Пушење, крађа, наркоманија су ствари које, ако кренете радити као млади, тешко ћете их се отрести. Добри људи често су срећнији у животу 

него они лоши. Лошијим људима је важно да су само они срећни и често их није брига ни за кога око себе. Зашто неки људи бирају лош пут кад 

једноставно могу да иду оним добрим? 

 Пазите се и будите добри сад кад сте млади јер ако израстете у лошег човека, то се неће лако променити. 

Марија Марковић VII-2 

 

Моја учитељица 
 

Ружица, тако се зове моја учитељица. Дружимо се са њом четири године. Кад смо кренули у први разред, топло нас је примила и провела кроз 
школу. 
Она има плаву косу, очи боје кестена. Има пријатан глас који ћемо памтити до краја живота. Пуно тога смо од ње научили, од тога колико је јадан 
плус један, до тога колико је два милиона двеста педесет и две хиљаде триста осамдесет четири плус петсто шездесет три хиљаде двеста тридесет 
осам. А оно што је још важније од тога, научила нас је како треба да се понашамо и будемо добри људи.  Наша учитељица је строга, али праведна, 
пуна разумевања, понекад и за наше несташлуке. 
Све у свему, учитељица Ружица је најбоља учитељица. 

                                                         Матија Теодоровић 4. разред 
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Прпјектна настава „ Очуваое прирпде у мпм крају” 

Аутпри и реализатпри наставнице Натаща Јакщић и Анђелка Хајдук, пдељеое 5-1 

   Активнпсти : 
 

 Ппдела задатака на дату тему. Ушеници дпбијају инфпрмације п ппсети парку прирпде – Јегришка. Истише се циљ прпјекта: шуваое прирпде за 

будуће генерације.  

 Ппсета парку прирпде. Ушеници су слущали краткп предаваое п Јегришкпј, а затим и гледали кратак филм. Уппзнали су се са флпрпм и фаунпм 

Јегришке; дпбили јасна сазнаоа п категпријама защтићенпсти ппјединих биљних и живптиоских врста, кап и сампг предела. 

 Ппдела ушеника према интереспваоу: некпликп ушеника пдлази на пецаое (деп забавнпг прпграма) , а друга пплпвина ушеника пдлази на 

цртаое. 

 Ликпвни радпви. Ушеници су имали такмишеое у цртаоу на тему парка прирпде(оихпве импресије накпн предаваоа, краткпг филма и 

пбиласка терена).  

 Ушеници су дпбили за дпмаћи задатак да напищу реферате п парку прирпде- Јегришка, на пснпву краткпг предаваоа струшнпг сарадника и 

прпјекције филма. 

 Уређеое кабинета за билпгију, сађеое цвећа (практишни примери вегетативнпг размнпжаваоа). 

 Ушеници су дпщли на билпщкп-екплпщку секцију, дпнели су саднице мущкатли. Затим су ппшели са припремпм прпстпра на кпјем ће садити 

цвеће. Пптпм су сакупљали смеће и разврстали птпад према  материјалима и пдлпжили на предвиђенп местп.  

 Ушеници су на ликпвнпј секцији дпбили задатак да нацртају сувим пастелима на црнпм хамеру „ Защтићене живптиоске и биљне врсте у 

парку прирпде Јегришка бара“. Разгпвпр са ушеницима и оихпва запажаоима п карактеристикама ппјединих врста на пснпву фптпграфија 

истих.  

 Ушеници 5-1 дплазе на билпщкп-екплпщку секцију, излажу свпје импресије п свпм дпсадащоем залагаоу у прпјекту. Израђује се панп за 

прпјекат кпји ће бити излпжен у хплу щкпле 05. 06. 2019. ппвпдпм Светскпг дана защтите живптне средине.  

 

       Ппрука за крај прпјекта: „ Ако желиш да промениш свет, крени од  себе“  ( Кпнфушије) 
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СВИТАЊА 

 

Зпвем се Ненад Стјепанпвић. Рпђен сам 26. августа 2004. гпдине. У први 

разред кренуп сам  2011. гпдине. У ппшетку је билп тещкп, али касније је 

ппсталп вепма лакп. Дп шетвртпг разреда је тп све бип самп ппшетак, у 

петпм смп дпбили нпве наставнике, нпве предмете и тада је све ппсталп 

мнпгп пзбиљније. Наставници су нас наушили мнпгп тпга щтп ће нам бити 

кприснп у будућнпсти и желеп бих да им се захвалим на тпме. Мпј 

пмиљени предмет је физишкп, али ппред физишкпг вплим и математику, 

хемију... Слпбпднп време вплим да прпвпдим за рашунарпм, а вплим и 

да играм стпни тенис и кпщарку. Ппсле пснпвне щкпле вплеп бих да 

упищем Електрптехнишку щкплу ,,Михајлп Пупин“ у Нпвпм Саду, смер 

електрптехнишар инфпрмаципних технплпгија (ИТ) јер сам тп пдувек 

желеп. Свим другпвима желим да дпбрп ураде заврщни испит и да 

упищу щкпле кпје желе и кпје их занимају. Желим да се захвалим свим 

наставницима кпји су били уз мене и ппдржавали ме дп краја. 

The Sixth School Spelling Bee Competition took place on Saturday  

(8. June, 2019.) There were twenty students who took part in this competition. 
The most of them were from the fourth (6 students) and the sixth (9 students) 
grade and the competition was the most interesting in these two groups. The 

youngest even came to the ten letter-words. All of them were great but the 
most successful are: Natasa Dubara – the first place, Ilija Brdar – the second 
place and Jovan Dobric – the third place. The competitors from the sixth grade 
were very good at spelling and successfully spelled very long words. The best 

among them are: Snezana Resler - the first place, Dusan Lalic - the second place 

and Nikolina Savic - the third place.  

For the first time we have had three students who compete in the Russian 

language and the winner was Stefan Lalic from the fith grade. 

This competition was organised by the language teachers: Dragana Bogdanic, 
Jelica Vukovic and Stanislava Bakic Jokanic. Special thanks to Marijana Burai, the 

eight grader, who was the member of the jury,too. 
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Српски језик 

- Стефан Лалић  - 2. местп на ппщтинскпм такмишеоу 

- Никплина Савић - 2. местп на ппщтинскпм такмишеоу 

 

Математика 

- Илија Брдар - 2. местп ппщтинскп, 3. местп пкружнп такмишеое 

- Тара Рајашић - 3. местп ппщтинскп такмишеое 

 

Гепграфија 

- Ненад Стјепанпвић - 2. местп ппщтинскп и  2. местп пкружнп такм. 

 

Физика 

- Снежана Реслер - 3. местп ппщтинскп такм. 

 

Хемија 

- Јпвана Вујишић - 3. местп ппщтинскп такм. 

 

Снежана Реслер - пласман на пкружнп такмишеое 

 „Щта знащ п сапбраћају“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичкп васпитаое 
 

Стпни тенис – ппщтинскп такмишеое – 3. местп екипнп 

Опщтинскп првенствп у фудбалу – дешаци 2. местп 

Опщтинскп првенствп у рукпмету – дешаци 3. местп 

Одбпјка – ппщтинскп такмишеое – дешаци 1. местп, девпјшице 2. местп 

Одбпјка - пкружнп такмишеое -  дешаци 2. местп 

Кпщарка – ппщтинскп такмишеое – дешаци 1. местп  

 

Чудп  
 
– Регипналнп щкплскп првенствп Впјвпдине: Дејана  Керкез  1. местп , 
Бранкп  Марић 2. местп,  Даница Маркпвић 3. местп,  
Јпвана Кеоалп  3. местп 

– Државнп щкплскп првенствп: Бранкп Марић  2. местп,   
Дејана Керкез  2. местп 

– Осим Дејана, Бранка, Данице и Јпване на чудп турнирима, такмишећи 

се за свпј клуб, у пвпј гпдини истакли су се и нащи ушеници: Татјана 

Радпвић, Невена Михаљшић, Данијела Радпвић, Миа Радулпвић,  

Нађа Вищнић и Стефан Милинкпвић.  

Такмичеоа у шкплскпј 2018/2019. 


