Поштовани ученици, родитељи и колеге,
На самом почетку желим честитати свима нама важан
догађај и пожелети да и у наредном периоду успешно и
квалитетно радимо. Ове године славимо 51. рођендан. Нека је
срећан!
Година која је полако на измаку, свакако је била
специфична и памтићемо је као другачију од претходних. Када
се осврнемо на протекле догађаје, који нису били увек лаки,
нити лепи, чини се као да је тренутак. А опет, с друге стране,
дани су били дуги као година. Због целокупне ситуације и
епидемије вируса Covid -19, много тога је морало бити другачије. Тешко је било навићи
се на нове услове, јер смо се морали одрећи многих ствари које увесељавају и
оплемењују живот у једној школи. Ипак смо дисциплиновано све прихватили и
поштовали прописане мере, јер смо штитили оно најдрагоценије, животе и здравље свих
нас. Када су циљеви племенити, ништа не пада тешко.
Зато желим похвалити све ученике и све запослене за показану одговорност и
савесност!
Као и сваке године, тако и у овогодишњем броју школског часописа Ризница 14,
покушали смо забележити све важне тренутке у протеклој школској години. Иако је
година била другачија, ипак је донела много лепих резултата.
О продуктима рада и нашим успесима ћете моћи детаљно прочитати на следећим
странама. Оно што бих ја истакла, као догађај који је обележио протеклу годину, јесте
успех који смо остварили на конкурсу за европске пројекте Еразмус +, са пројектном
пријавом „Школа без граница“. Са поносом истичемо да смо у овогодишњем конкурсном
року за пројекте К1, једина новосадска школа, чији је пројекат одобрен. Уколико
епидемиолошка ситуација буде дозвољавала, четири наша наставника представљаће
нашу школу на двонедељном стручном усавршавању у Шпанији, те ћемо добити прилику
не само да промовишемо нашу школу, него и нашу земљу.
Важан догађај је и овогодишња укљученост
наше школе у пилот пројекту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Обогаћен једносменски рад“. У
току претходне године, препознати смо као школа која је успешно реализовала пројекат,
те смо тим поводом гостовали у емисијама на РТВ 1.
Захваљујем се нашим ученицима, запосленима, родитељима и свим сарадницима
који су били уз нас у овој години!
До следећег броја нашег часописа Ризница 15,
С поштовањем,
Директорка школе
Љубица Грубач

Часопис Основне школе ,,Вељко Влаховић“ Нови Сад – Шангај
Година XIV, број 14, 2020.
Часопис уредиле: Надежда Чолић, Бранислава Шакић и Дина Заварко
Наставници сарадници: Ђурђица Марковић, Даниела Игњатић, Зорица Станковић, Ивана
Чупељић, Ивана Ћирић, Тамара Остојић Грегус, Ковиљка Прошић Пилиповић, Марија
Карановић и ученици наше школе.
Насловна страна: Default-design , Нови Сад
Саветница: директорка школе Љубица Грубач

Сајт школе: www.veljko-vlahovic.edu.rs

ПРОСЛАВИЛИ СМО
50. РОЂЕНДАН
Прошле године у позоришној сали Културног центра свечано смо прославили
50. рођендан наше школе. Присутни гости су се сместили у наш школски времеплов и
вратили се, кроз занимљиве драмско-музичке приказе, у прошлост - у време када је
школа настала. Могли су да виде кроз промену живота школе како се мењало наше
друштво. Многи су са осмехом поздравили наше ђаке на позорници сећајући се
сопственог детињства и школских дана.
Школа дише животом друштва, али се неке ствари не мењају. Наставници и
ученици јој дају живот и карактер. Боје
њене зидове заједничком енергијом која
се осети када прођете кроз школску
зграду.
Стварност
доноси
разна
изненађења
која
не
можемо
да
избегнемо. Ове године смо се суочили са
изазовима што су стигли са пандемијом.
Након наставе на даљину, с радошћу
смо дочекали 1. септембар да се стварно
видимо. Прописаним мерама смо дали
боје. Обојили смо наше двориште и с осмехом закорачили у нову школску годину.
Закорачили смо у нову деценију постојања вешто одолевајући изазовима.
Остаћемо, као и до сада, весела кошница у којој се много ради, учи, дружи и помаже.

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ ...
Удружење грађана „Срећни људи“ у сарадњи са МЗ Шангај је обезбедила поклоне
свим будућим првацима у виду школских ранчева са комплетним школским прибором,
оловкама и свескама, који ће им бити потребан у првом разреду.
Фондација „Univerexport“ обезбедила је поклон ваучере првацима.
Кума школе, Славица Петровић, помогла је у
организацији и обележавању школске славе Светог
Саве.
Иван Радојичић, директор ЈКП Стан, често помаже
школи у отклањању текућих проблема.

АМБАСАДОРИ НАШЕ ШКОЛЕ
Поводом реализације пројекта Обогаћени једносменски рад били смо гости у
емисијама РТВ 1 „ Добро јутро, Војводино“ и „Доброј јутро, лењивци“, а школу је такође
посетила и ТВ екипа за снимање прилога за „Новосадске разгледнице“.
Емисије можете погледати на следећим линковима:
https://www.youtube.com/watch?v=hxtXyn89rj4

https://youtu.be/i85EqkDLCr4

АМБАСАДОРИ НАШЕ ШКОЛЕ

ПОНОСНИ СМО НА ЊИХОВЕ УСПЕХЕ!

Јасмина
Елезовић
ученик
генерације 2019/2020.

Марија
Костић
„Светосавско
дете“ 2019/20.

Иако су због пандемије многа такмичења одложена, ученици наше школе
су учествовали на неким која су се одржала и остварили значајне успехе:
1. Дарио Лимани, 7. разред, освојио је 3. место на општинском такмичењу из
историје;
2. Сара Османи, 7. разред, освојила је 3. место на 63. изложби ликовних
радова деце Србије Илустрација литерарних дела на тему Мали Принц,
Нови Сад. Поред награђеног рада на изложби се изложени и радови
Кристине Јасеновски и Александра Цакића, такође ученика 7. разреда;
3. Александар Цакић, 7. разред, добио је диплому на 2. међународној
изложби малог формата не тему Скривени свет буба и инсеката,
Велика Плана;
4. Милица Марковић и Дарио Лимани 7. разред, учествовали су на
општинском такмичењу из биологије;
5. На 65. изложби ликовних радова деце и омладине Србије у Новосадском
дечијем културном центру у Новом Саду изложени су радови наших
ученика: Ненада Нинковића (5. разред), Тијане Фамилић (5. разред),
Филипа Цакића (5. разред) и Анђеле Секол (7. разред);
6. У Новосадском дечијем културном центру у Новом Саду на 32. изложби
ауторског стрипа ученика основних школа Србије изложени су радови:
Тамаре Мрђић (6. разред), Дарија Лиманија (7. разред) и Александра Цакића (7.
разред).

OБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
Обогаћен једносменски рад је скуп
ваннаставних
активности
које
осмишљавају и рализују наставници наше
школе.
Прошле
године
међу
најомиљенијим активностима, на основу
анкете спроведене
међу ученицима
млађих разреда, била је активност
Играјмо се кроз учење, учимо кроз игре
коју је водила, а води и ове школске
године, учитељица Ђурђица Марковић.
Ове
године
ученицма
су
понуђене
следеће
активности:
Свет
интеркултуралности (водитељка активности Ивана Чупељић, педагог), Говорништво
(водитељка активности Бранислава Шакић, наставница српског језика), Правимо
одељењске вртове (водитељка активности Ковиљка Пилиповић, наставница
географије), Моја школа - моја позорница (водитељка активности Тамара Остојић Гргус,
учитељица), Развијање физичке културе и културе живљења и Тенис у школама
(водитељка активности Даниела Игњатић, наставница физичког васпитања), Мала
дневна музика (водитељка активности Ержебет Анђелић, наставница музичке културе),
Креативна математика (водитељка активности Надежда Чолић, наставница
математике), Лепо у нама и око нас (водитељ активности Иван Станојловић, учитељ),
Чувари природе и заштита животиња (водитељка активности Снежана Станојловић,
учитељица), Играјмо се кроз учење, учимо кроз игру (водитељка активности Ђурђица
Марковић, учитељица), Цртамо и сликамо (водитељка активности Дина Заварко,
учитељица) и Подршка у учењу која је, због коронавируса, ове године приоритетна
активност.
.

ШКОЛА БЕЗ ГРАНИЦА И ЕРАСМУС+
У јуну ове године нашој школи је одобрен пројекат ,,Школа без
граница“ с којим смо учествовали на конкурсу за Европске
пројекте Еразмус +.
Еразмус + је програм Европске уније који обезбеђује
финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовања,
младих и спорта. Чини део плана ширег развоја и унапређења
школе, садржаног у Европском развојном плану, документу који
важи за наредних пет година.
Наш пројекат је из области образовања и односи се на стручно усавршавање
наставника за позитивну дисциплину и мотивацију ученика за учење како на часу тако и
ван њега. Група одабраних наставника ће у току следеће школске године путовати у
Шпанију са циљем да унапреде своје вештине у овом пољу. Обићи ће школу која је
слична нашој - има мањи број ученика, велику разноликост и исте вредности. Након
повратка са стручног усавршавања, све научено наставници ће поделити са другим
наставницима, заједницом, ученицима и родитељима.
Овај пројекат ће значајно допринети циљевима које је смо ми, као школа, поставили
себи. Желимо да наша школа буде школа за сваког ученика, здрава, квалитетна и
безбедна за све.
Желимо да негујемо толеранцију, уважавање различитости,
мултикултурализам и креативност код ученика.
Радујемо се размени искустава и стицању знања!

ТЕНИС У ШКОЛЕ
У сарадњи са Тениским савезом Србије, у нашој школи настављен je
пројекат за ученике 1. до 8. разреда под називом ,,Тенис у школе”. Савез је обезбедио
сву потребну опрему, едукацију наставнице физичког васпитања као и помоћног тениског
тренера. Од ове школске године активности се реализују у склопу Једносменског
обогаћеног рада.
Тенис је бесконтактни индивидуални спорт
који је могуће изводити на отвореном простору,
на раздаљини и уз поштовање безбедносних
препорука те су наши ученици имали прилике,
када су временски услови то и дозвољавали, да
науче нове вештине и овладају овим спортом.
Кроз различите активности тежило се
заједничком циљу, а то је развијање и
практиковање тениске игре, здравих животних
стилова, потребе неговања и развоја физичких
способности као и
љубави према спорту.
Ученици су развијали моторичке способности погодне за тениску игру, имали су
могућности да задовоље своје потребе и интересовања за бављењем спортом,
оспособљени су да правилно изводе тениске елементе, да врате лоптицу преко мреже,
да сервирају и да броје поене, изводе разноврсне елементарне облике кретања и вежби.
Осим моторичких и спортских вештина развијане су и менталне вештине и
поштовање фер-плеја.
Наставница физичког и здравственог васпитања – тениски тренер
Даниела Игњатић

ДОГОДИЛО СЕ У НАШОЈ ШКОЛИ
ИСПРАТИЛИ СМО МАЛЕ МАТУРАНТЕ
Ученици осмог разреда су присуствовали
свечаној додели сведочанства у нашој школи. У
складу са мерама заштите у условима пандемије, под
маскама и на растојању, ушли су у фискултурну салу
лепи и дотерани како и доликује тако значајном
догађају. Свечаности су присуствовали наставници
наше школе и родитељи. Ученици генерације Јасмини
Елезовић уручена је Вукова диплома и пригодан
поклон.
Са ученицима су се
опростили
њихов
одељењски
старешина Рамадан Дервишевић,
учитељица Снежана Станојловић,
садашњи педагог Ивана Чупељић,
бивши педагог Бојана Марковић и
директорка Љубица Грубач. Сви су
им пожелели много среће у
будућем
животу
да
постану
успешни и честити људи. Након
свечане поделе сведочанстава,
ученици
су
у
организацији
родитеља прославили матурско
вече у ресторану уз музику и песму.

ЧЕТВРТАЦИ СУ СЕ ПОЗДРАВИЛИ СА УЧИТЕЉИЦОМ
Ученици четвртог разреда су се
опростили од своје учитељице Ђурђице
Марковић. Било је суза, песме, смеха, суза…
Емоције су се смењивале, присетили су се
многих заједничких догађаја које никада неће
заборавити.

Уплашени од преласка
у следећи циклус школовања,
четвртаци су добили прегршт
савета, лепих жеља и охрабрења
од своје учитељице.

СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА
Ученици наше школе су свечаном приредбом коју су осмислиле наставнице
Ержика Анђелић и Јасна Кекић обележили овај значајан датум. Кроз духовне песме и
рецитал посвећен великану наше духовности и првом учитељу, ученици су подсетили
све присутне на допринос Светог Саве нашој култури и историји. Свети Сава је говорио
да вера без добрих дела није довољна те да добра дела чине човека добрим.
Свештеник Бранко Ћурчин је након освештања славског колача честитао
ученицима, наставницима и гостима празник и подсетио на важност знања, на
одговорност оних који преносе знање и на труд који је неопходан да би се до знања
дошло. Упутио је све присутне да поштују једни друге јер само тако народ може да
напредује. Кум школе, Иван Радојичић је предао кумство Славици Петровић.
Директорка Љубица Грубач уручила је плакету и поклон Марији Костић,
ученици 8.разреда, која је заслужено понела титулу Светосавско дете. Награду је добио
и ученик, тада 7. разреда, Александар Цакић за изузетне успехе у учењу и на
такмичењима.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА
У нашу школу се школске 2020/21. године уписало четрнаест првака. Ова
школска година почела је необично и узбуђење због поласка у школу подигло се на још
виши ниво. Изостао је свечани дочек првака и подршка старијих другара. Ипак
учитељица Снежана Станојловић се потрудила да лепим дочеком и шареним веселим
сликама у учионици овај дан првацима учини магичним. Обавезну дистанцу између
ученика приликом уласка у школску зграду учинила је забавном помоћи пластичних
обручева. Осмех су скривале маске, али су зато очи свима сијале радошћу и узбуђењем.
Пријатељи наше школе, Удружење Срећни људи, даровало је нашим најмлађим
ђацима школски прибор, а Универ експорт ваучере за куповину школског прибора.

ДОГОДИЛО СЕ
У НАШОЈ ШКОЛИ
ИСПРАТИЛИ СМО У ПЕНЗИЈУ
НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ РАМАДАНА ДЕРВИШЕВИЋА
Наставник историје, Рамадан Дервишевић, након четрдесет
година преданог рада, отишао је у заслужену пензију.
Учио је родитеље па чак и баке и деке наших ученика. О
њему се преносила прича са генерације на генерацију, са колена на
колено да је строг, али праведан наставник. Говорио је својим
ученицима да је историја учитељица живота и трудио се да то
никада не забораве.
Неколико пута сам имала прилике да чујем Рамаданове
бивше ђаке како говоре да су се љутили на наставника што је
тражио од њих да уче
историју, али када су дошли у
средњу школу видели су заправо колико су много
знања усвојили уз свог наставника. Поносно су му
истицали да из историје у средњој школи имају
највишу оцену. То је заиста највећа награда за
наставника – добити похвалу од ученика да их је
вешто водио путем знања.
Колеге ће Рамадана памтити као
човека пуног енергије, позитивних размишљања,
спремног да прискочи у помоћ, храброг да се
суочи са савременим технологијама у свом раду,
расположеног за шалу, песму и игру.
Причао нам је да је осамдесетих
година прошлог века са тадашњим ученицима
садио дрвеће око Рафинерије. Та стабла и данас стоје. Снажних и густих крошњи,
симболишу радни век једног наставника. Када се младо дрво правилно засади, уз добру
негу, његов корен буја, упорношћу савладава тврду земљу и покоји камен што му се нађе
на путу. Наставник
ученика залива
знањем од којег младо биће расте. Корен
му је све снажнији, бори се, не одустаје и
тако, са протоком времена који је са
историјске тачке немерљив, младица
постане велико дрво, а ученик постане
млади човек спреман да закорачи у нову
етапу живота. Дрво по дрво, ученик по
ученик, година по година и оста после
наставниковог рада густи дрворед.
Желимо му да ужива у
пензионерским данима и буде увек
насмејан и добро расположен.

ДОГОДИЛО СЕ У НАШОЈ ШКОЛИ
ПОЖЕЛЕЛИ СМО НАШОЈ ПЕДАГОГИЦИ
СРЕЋАН И БЛИСТАВ ПУТ
Бојана Марковић је своје прво искуство школског педагога стекла
у нашој школи. Млада, жељна искуства и пуна ентузијазма унела је
посебну енергију међу ученике и сјајно се уклопила са колегама
наставницима.
Ученици су је доживљавали као некога ко им је близак, али су
према њој исказивали и велико поштовање.
Помагала је ђацима у учењу, у сналажењу у социјалним
вршњачким контактима, тражила најбоља решења са родитељима
ученика и наставницима, учествовала у хуманитарним акцијама... Била је спремна да
подржи сваку креативну иницијативу како код ученика тако
и код наставника. Учествовала је у реализацији
маскемабала, позоришној представи, шетала модном
пистом са нашм ученицама, навијала за спортисте наше
школе, дружила се са ученицима на излетима и
екскурзијама
користећи сваку
прилику
да
изврши на њих
позитиван
васпитни
утицај, а да они
тога често нису
били ни свесни.
Колико је
значила ђацима и колегама могла је да
осети на одласку када су је сви испратили
загрљајима и са сузама у оку.
Пожелели смо јој много среће и успеха у животу и да нас никада не заборави.

БОРИСЛАВЕ, СРЕЋАН ТИ 1. РОЂЕНДАН!
У пројекту Града Новог Сада , ЈКП ,,Градског
зеленила” и Координационог тела Града Новог Сада ,,1.000
стабала за Нови Сад” узела је учешће и наша школа и
послала своју делегацију.
Ученици тадашњег шестог разреда и њихова
разредна Даниела Игњатић изабрали су и засадили своје
дрво у Лиманском парку. Дали су му име Борислав. Ускоро
ће и прослава првог рођендана. Порасли су и другари сада иду у 7. разред.
Одељенски старешина Борислава и другара,
проф. ФЗВ Даниела Игњатић

ПРИЧЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ
Пројекат „ Зимница“
У току школске 2019/20. године смо учили на различите начине, у
природи, у учионици али и „на даљину“. Ипак нам је много драже учење било у
учионици и природи. Приказаћемо пројекат ученика шестог разреда који смо радили
током првог полугодишта претходне школске године.
Пројекат се звао ,,Зимница”. У оквиру овог пројекта повезана су знања из
више наставних предмета: географије, биологије, математике и информатике.
Циљ пројекта је био упознавање процеса производње поврћа, његово
порекло као и припрема зимнице на традиционалан начин.
Посетили смо баку и деку нашег друга Вељка Васиљевића и упознали се са
процесом производње поврћа у башти и пластенику. Израчунавали смо колико којих
намирница нам је потребно за припрему зимнице.

Чистили смо поврће, сецкали и лудо се забављали! Припремали смо налепнице за тегле!

Приказали географско порекло појединих биљних
врста. На крају пројекта су ученици направили
интересантан квиз „ Препознај ме!“ у виду презентације.
Шта су ученици рекли о пројекту и шта им се допало:
„Самостално смо истраживали!“
„Више наставних предмета је било укључено у пројекат.“
„Учили смо кроз игру.“
„Делили смо материјал и прибор за рад.“
„Неки ђаци који су били посвађани су се помирили и боље
упознали кроз пројекат.“
Све у свему, био је ово занимљив и садржајан
пројекат, а знање стечено на овај начин ученици ће моћи практично да употребе.
Наставница математике, Надежда Чолић
Наставница географије, Ковиљка Прошић Пилиповић
Наставница информатике, Марија Карановић
Наставница биологије, Зорица Станковић

ПРИЧЕ ИЗ ВИРТУЕЛНЕ
УЧИОНИЦЕ
Penfriends почетак у нашој школи
Penfriend јесте онлајн пријатељ са којим се ученик дописује и на тај начин
вежба свој енглески језик.
У школској 2020/2021. години, започели смо ту традицију, са ученицима
старијих разреда уз помоћ наставнице енглеског језика Иване Ћирић. Дописивање се
одвија путем Cambridge Assesment English Penfriends сајта. За сада смо успоставили
комуникацију са вршњацима из Јапана,Турске и Аргентине.
Радујемо се и жељно oчекујемо нова писма!

Школа из Јапана

Школа из Турске

Школа из Аргентине

Профил наше школе

Писма ученицима у аргентинској школи

Наставница Ивана Ћирић

ПРИЧЕ ИЗ ВИРТУЕЛНЕ
УЧИОНИЦЕ
2. разреда
…Маске, дистанца, настава на даљину, прва слова, бројеви, први разред,
читање, усамљеност, недостајње, само очи, страх, нада, без загрљаја, не хватајте се за
руке, недостаје ми да видим осмех, не смемо ништа да делимо, волим школу, кад прође
сви ћемо да се загрлимо, није лако зауставити руку да не загрли, није лако не поделити
ужину, није лако радити групни рад, а бити свако за својим столом или у својој соби. Од
Деда Мраза тражимо само једно – да можемо опет да се играмо и дружимо као пре! Да
прође коронавирус…
(Најчешће изговорене речи и реченице ученика 2. разреда од
почетка падемије у виртуeлној и стварној учионици.)
Порука за Деда Мраза, Божић Бату, Зеку, Зубић Вилу и све оне којима деца
поверавају своје жеље: – Били су дивни! Били су најбољи!
Учитељица Дина

Неки од наших одељењских пројеката: ,,Јесте ли за шољу чаја?“ , ,, Посади биљку“ ,
,,Слика на тањиру“ , ,,Моја соба“.

ПРИЧЕ ИЗ ВИРТУЕЛНЕ
УЧИОНИЦЕ
Ученици бившег четвртог разреда су учествовали
на конскурсу ,,Авалски торањ“. Задатак је био да од различитих материјала свака
одељењска заједница направи једну макету торња и да фотографију свог рада пошаљу у
електронској форми.
Авалски торањ својом јединственом архитектуром представља један од пет
главних туристичких атракција Београда и годишње привлачи стотине хиљада
посетилаца. Висином од 204 метра омогућава посетиоцима да на видиковцу уживају у
јединственом погледу ка Београду и Шумадији. Осим његовог туристичког значаја,
Авалски торањ најзначајнији је телекомуникациони објекат у региону.
Ученици четвртог разреда су конкурисали, послали свој рад, али је због
ситуације са коронавирусом, конкурс одложен.

*
Акција ,,Дуга“,
симбол наде током
коронавируса и
подршка лекарима,
започета је у Енглеској током ширења памдемије. Убрзо се раширио по целом свету.
Многобројна деца су, док су била затворена у својим кућама, цртала дугу и лепила је на
прозор.
*

Баш као што Божић Бата
симболизује Божић, тако нас и
ускршњи Зека, с корпицом пуном
разнобојних јаја, подсећа на
Ускрс. Ове године ученици су као
и до сада у својим домовима у
кругу породице бојили ускршња
јаја.
Учитељица Ђурђица Марковић

ПРИЧЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ
4. разреда
У учионици број 15, 2. новембра 2020.године одржан је маскенбал поводом
Ноћи вештица - Поклада. Овај тематски дан је био богат активностима. Не само да су
ђаци, заједно са учитељицом били маскирани, већ су и сазнали о традицији и обичајима
у нашем али и другим народима и културама везано за покладе. У томе им је помогла
вероучитељица Јасна Кекић. На грађанском су обухватили теме даривања, као и
популарном Hellowen из енглеског језика. На крају смо све зачинили смешним плесом
скелета, слаткишима, приказивањем плаката које су ученици направили на својим
телефонима и рачунарима. На крају школског дана одабрали смо најбоље маске.
Учитељица Тамара Остојић Грегус

СЛИКЕ ИЗ ВИРТУЕЛНЕ
УЧИОНИЦЕ

Лука Сапајић

Драгана Влах

Јасмина Цакић

Филип Дорословачки

ПРИЧЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ

Били смо вредни протекле године на часовима математике. Искористили смо знање о
троугловима и о круговима: описаном и уписаном и направили леп плакат који краси пано у
учионици број 13. Научили смо доста о угловима и играли се чачкалицама.

Учили смо о координатном систему и одређивали положај у учионици користећи бројеве.
Знање стечено на часу помогло нам је да постанемо добри шахисти. Стигли смо и да одиграмо
квиз и да се лепо забавимо и поновимо научено. А написали смо и песму:

ЖУРКА ЦЕЛИХ БРОЈЕВА
Журку праве цели бројеви.
Господин Нула на челу седи.
На леву страну стола минус ходи,
док плус с пажњом минусе гледи
да види наспрам кога
с друге стране стола седи.
Сабирање у два чина представу прави.
У првом чину исти знаци немају трему
јер заједно излазе на сцену.
Улоге њихове лаке су стварно:
задржавају знаке и заједно играју сјајно.
Устаје Нула, саопштава им лако
да не може то више тако:
„ Различити знаци се с правом љуте!
Хоће и они своје минуте.“
„ У другом чину“ , рече Нула,
„ Oнај од мене даљи, има право
да ближем до мене узме славу“

Множење и дељење чуше причу
да тамо негде бројеви цели
седе за трпезом срећни и весели.
Два друга су у бесу јаком.
Трећи чин су смислили лако.
На сцену истрчаше смело у плус се стопише знаци исти,
а различитим знаци од минуса
направише себи одело.
Нула притрча сад у помоћ.
Да смири гужву наглас рече:
„ Доста је било свађе ове!
Непозвани се гости с правом боре.
Да проблем решим
Закон зборим На свакој журци, множење и дељење
имају предност
да на почетку
игром и песмом покажу своју вредност!“

Ученици старијих разреда и
наставница Надежда Чолић

ПРИЧЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ
НА ЧАСУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТ
(из пера ученика)
Читајући домаћу лектиру Игора Коларова ,,Аги и Ема“ подсетили смо се да
пријатељство нема границе, нити постоји синоним за правог пријатеља.
Осећајан дечак и његова необична пријатељица то су нам потврдили на свом
примеру показавши да пријатељство не зависи од година, разлика, мишљења, околине...
Прави пријатељ не пита. Он зна. Не корача за нама. Већ уз нас. Не слуша већину, но
ослушкује само своје срце. Пријатељство се рађа једном, изненада...а траје вечно.
Уз шољу чаја на часу смо својим пријатељима изрекли ове поруке гласно, са
осмехом на лицу и топлином у души... Јер књиге нису само за читање, већ и да нас
подсете на истинске свакодневне вредности... које неретко заборављамо.
Ученици 5. разреда и наставница Бранислава Шакић (фебруар 2020. године)

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА
ЗА НЕКОЛИКО ГОДИНА СЕБЕ ВИДИМ КАО...

Данас је тај посебан дан. Дан када ми се враћају све лепе успомене,
везане за моје школовање - од моје дивне учитељице Снежане до мог
изузетног разредног, Рамадана, који је сада у пензији.
Ушла сам у своју основну школу. Овога пута не као ученик, који је
верно упијао сваку реч наставника, већ као особа са друге стране катедре,
као наставница.
Мој узор јесу моји наставнци који су се на изузетан начин опходили
према сваком од нас. Покушавали су да допру до нас и науче нас, не само
градиву и садржајима из уџбеника, но важним животним лекцијама. Волела
бих да будем попут својих наставника. Такође, верујем у себе и знам да ћу
умети и препознати прави начин да сваком детету приђем онако како оно заслужује.
Бићу наставница коју ће деца волети. То је моја жеља, то сам себи обећала. Волела
бих да организацију наставе свог предмета креирам на другачији, оригиналан начин.
Реализовала бих различите активности и радионице, учествовала у тимском раду са
својим колегама. Допринела бих настави на све начине. Волела бих да будем особа
препознатљива по својој одговорности, вољи, љубави и жељи за радом.
Надам се да ћу уз своју вољу и жељу остварити све зацртано и да ћу своје
наставнике учинити поноснима. Желим да наставим путем којим су и они корачали.
Јасмина Елезовић, 8. разред
(школска 2019/2020.)

МОЈА ОСЕЋАЊА НАЈБОЉЕ ГОВОРЕ О МЕНИ
Осећања су важан сегмент живота сваког човека. Сви
их поседујемо, и позитивна, али и она негативна.
Најважнија осећања за мене су љубав и узбуђење.
Та два осећања у мени су увек присутна. Она су, на неки
начин, и повезана, испреплетена...
Љубав се не може описати речима, већ делима.
Човек увек има потребу да воли и буде вољен. Љубав га
покреће и води на бољи пут. Различите су врсте љубави, али то је мање битно. Свака од
њих нас усрећује и испуњава. Љубав је у нама закључана катанцем и нико нам је не
може одузети. Када смо узбуђени, срце нам снажније куца и шаље сигнал да ће се
десити нешто изузетно, нешто што ће нас мењати... То се дешава јер је срце најискренији
орган. Узбуђење можемо осећати у различитим ситуацијама, али углавном је због среће.
То осећање није увек присутно у нама, попут љубави. Без осећања живот би био празан.
Она најбоље говоре о нама, о нашем расположењу, личности. Наравно, постоје и тужна
осећања на која не можемо утицати, али можемо да се потрудимо да их је што мање.
Осећања су за мене попут руку која нас воде ка бољем и лепшем и што је
најважније увек нам измаме осмех на лицу.
Сара Османи, 8. разред

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА
,,БИЛО ЈЕ ТО У НЕКОЈ ЗЕМЉИ СЕЉАКА...“
Слобода у којој уживамо издејствована је на много тежак начин. Плаћена је крвљу
и страдањима недужног народа.
Кроз историју, Србија је увек била нападана, а наш народ је морао да се брани.
Разлози за почетак рата су увек различити, а циљеви слични - освајање територије или
неког народа. О страдању нашег народа сазнајемо из историје, али оно је верно
осликано и у песмама и делима књижевности.
Крвници су се мењали, мењале су се и тактике, само да се народ покори.
Окупаторска чизма никада није одустајала од ове територије. Знали су окупатори да у
овој сељачкој земљи на брдовитом Балкану живи народ храбар, непоколебљив, спреман
крвљу да брани своју слободу... Због тога нису бирали ни средство ни начин да остваре
своје циљеве.
О једном таквом злочиначком чину писала је и Десанка Максимовић у ,,Крвавој
бајци“. У овој ,,земљи сељака“ убијено је на хиљаде цивила. Међу њима и мученичком
смрћу страдали су ђаци. Они нису били војници, већ обична деца, рођена исте године,
истих жеља, снова и надања. Били су храбри и неустрашиви јер су у смрт отишли држећи
се за руке, ,,као да смрт није ништа.“
Због свега тога на нама је да се сећамо ових људи и да им одајемо почаст
свакодневно... Јер људи умиру када се забораве.
Дарио Лимани, 8. разред

ИЗОЛАЦИЈА МЕ ЈЕ НАУЧИЛА...
Изолација подразумева да смо одвојени од нама драгих
и блиских особа. Различити су разлози изолације. У марту сам
на својој кожи осетио шта је права изолација.
Светом је завладао нови и смртоносан вирус. Непознат до сада. Дошао је и у нашу
земљу. Живот је изненада и одједном стао. Када то кажем, заиста мислим да се све у
тренутку окренуло и променило. За почетак, затворнене су школе, уведен полицијски час.
Све ово је подразумевало да нема дружења и контаката међу људима. Смели смо
напоље, на чист ваздух. Међутим, свако је био у свом дворишту, без дружења,
разговора... Одједном се људи нису више поздрављали руковањем, загрљајима,
пољупцима... Новина за све нас је била и настава на даљину. У почетку све беше чудно,
необично. Но, временом, навикао сам се на новонасталу ситуацију. Трудио сам се да из
свега извучем оно добро, да се и сам трудим да будем позитиван. Највише су ми
недостајали другари и разговор са њима.
Изолација ме је много научила. Научио сам да ценим свакодневне ситнице, на које
раније нисам обраћао пажњу. Научио сам да уживам у свему, а изнад свега, да више
бринем о себи и својој породици.
Александар Цакић, 8. разред

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА
ИСКРЕНИМ ПЕРОМ О СЕБИ
Осећања су нешто најлепше што човек поседује. Осећања најбоље говоре ко смо.
Бити осећајна особа, значи бити позитиван и племенит. Сви имамо осећања, али
не умемо сви да их искажемо. За себе могу да кажем да имам много осећања. Најважнија
је срећа. Срећном ме не чине телефон или рачунар... срећном ме чине моји пријатељи и
моја породица који су за мене увек ту. Када видим да је неко срећан, ја сам још срећнија.
Срећа се не може купити, али је можемо делити са другима. И тада је још лепша.
Неретко се дешава и да смо тужни. Нажалост, то се дешава када нас неко изневери или
ако неког изгубимо. Ипак, најсрећнији смо када смо заљубљени. Заљубљеност је
прелепа и измами најшири осмех на лицу...
Тешко је искрено говорити о себи. Урадила сам то представљајући своја осећања
јер су она авантура која се никада не завршава.
Кристина Јасеновски, 8. разред
ЖИВОТИЊЕ СУ ЧОВЕКОВ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ
За мене су животиње бића која треба поштовати и ценити. У многим ситуацијама
ослањамо се на њих и оне нам могу помоћи.
Бити пријатељ са животињом или љубимцем је нешто посебно. Оне не траже
много, само пажњу и љубав. И то умеју да препознају и врате. Када сте поред свог
љубимца, највише сазнајете о себи. Нажалост, неке животиње немају дом, препуштене
су саме себи на улици. Људи се некада иживљавају на животињама, не осећајући
њихове потребе.
Треба да се трудимо и да поштујемо осећања животиња, чак и када нису у питању
наши љубимци. Јер оне то препознају и двоструко више знају да врате.
Дејна Шок, 7. разред

ПРАВО ПРИЈАТЕЉСТВО СЕ МЕРИ ДЕЛИМА И РЕЧИМА
Пријатељство је као цвет. Треба да се залива са великом
пажњом да би било оно право, за цео живот.
Читајући роман ,,Аги и Ема“ схватила сам колико сам
богата јер имам много пријатеља. Све оно што сам подразумевала под речју родитељ,
добило је ново значење. Да, моји родитељи су моји пријатељи. Поред мене су када сам
срећна, тужна, болесна... Труде се да испуне сваку моју жељу. Труде се да сваки
слободан тренутак проведу са мном. Једина мана је што не могу сваку тајну да им
испричам. Понешто, ипак, задржим за себе. Поред родитеља, битна особа у мом животу
је моја пријатељица из Финске. Иако се не разумемо најбоље због баријере у језицима,
искрено се дружимо и редовно дописујемо путем друштвених мрежа. То доказује да се
прави пријатељи разумеју и када ћуте, осећају мисли оног другог. Некада речи и нису
потребне, довољан је поглед или топао загрљај.
Пријатељство је када знаш да имаш неког на кога можеш да се ослониш, на кога
можеш увек да рачунаш.
Дајана Лимани, 6. разред

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА
ЉУБАВ НИЈЕ САМО РЕЧ
Љубав... Не описује се речима, већ исказује делима. Без постојања љубави, сви
бисмо се осећали празно и усамљено.
За мене је љубав нешто посебно, буди у мени најлепше емоције. Можемо је
осећати према симпатији, родитељима, породици, пријатељима... Када је имамо, бојимо
се да је не изгубимо јер тешко је наћи нешто или некога ко те у потпуности чини срећним.
У љубави правила не постоје. Дешава се неочекивано, неплански и брзо, а мења нас
много. Не бира ни време ни место.Вероватно ја, још увек, не знам шта је права љубав.
Знам да је посебна, нарочито када заволимо нечији карактер и особине. Чини и нас
бољима него што јесмо.
Сви знамо да љубав није само реч, већ много више од тога. Праве љубави никад
не одлазе, због њих доживаљавамо најлепше тренутке у животу.
Вељко Васиљевић, 7. разред
ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ
За мене поглед у будућност представља, не оно што ће се десити сутра, већ неке
дугорочне планове које сам себи поставио.
Није битно да ли ћу ја сутра возити скуп аутомобил, бити материјално богат...
Битно је какав ћу човек бити. Моја будућност се односи на моју жељу да имам велику
породицу, да своју децу изведем на прави пут. Пре тога да будем поштен човек, вредан и
марљив радник. Некима будућност није битна, живе од данас до сутра. Не размишљам
на тај начин. Већ сада имам представу чиме бих волео да се бавим. Наравно, то
подразумева да ћу завршити прво основну, па затим и средњу школу. Желео бих да се
осамосталим након тога, а све то зависи од мога рада и труда.
Ово су моји циљеви, сада и из ове перспективе. Тешко је говорити о будућности,
али је, свакако битно имати циљеве које ћу се трудити да испуним.
Марио Ступин, 7. разред
О ЧЕМУ МАШТАМ И САЊАМ
Велики снови су за велике људе. И ја имам велике снове...
Сан ми је да постанем познат роботичар. Када сам био мали, занимала ме је
унутрашњост електричних уређаја. Занимало ме је да расклапам и састављам делове.
Такође, покушавао бих од тога да правим нешто друго. То је држало моју пажњу, будило
моју радозналост и мотивисало ме да покушавам увек изнова. Зато сам одлучио да бих
био роботичар у будућности.
Волео бих да моји изуми допринесу свету и да помогну развоју науке. Не бих правио
роботе који би заменили људе, већ бих правио изуме који би помагали људима. Наравно,
за то ми је потребно много рада и труда. Али, и жеље. У великој мери, зависи и од
материјалних средстава. Најбитније је да ме родитељи подржавају у овој намери. За моје
изуме неопходна је добра технологија.
За сада је све ово мој сан и машта. Сан који сањам на јави и који ће у будућности
постати стварност.
Филип Цакић, 6. разред

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА
ПРИЈАТЕЉСТВО НЕМА ЦЕНУ
Пријатељство цену нема. За пријатељство је потребна само чиста и добра душа и
прави пријатељ ће доћи до вас.
Сматрам да сваки човек мора да има бар једног правог пријатеља. Ми, као појава,
нисмо савршени, али баш такве ће нас неко волети. Човек је друштвено биће и зато има
потребу за дружењем. За особе са другарима кажем да су срећне особе. Веома сам
критична у погледу и избору пријатеља и зато их немам много. Сматрам да мој пријатељ
треба да ме воли, разуме, поштује, чува тајне, засмејава, смирује... Пријатељство је,
заиста, благо! Какав би, уосталом, био дан без особе са којом можете да делите све смех, тугу, загрљаје, приче, мисли... Мој живот боје моје три другарице. Оне ће се
препознати у овим речима.
Цене су за ствари - одећу, обућу, телефоне... За ставри које можемо да купимо,
али за пријатељство не! Да ли се може купити нечија пажња и љубав? Наравно да не
може. Заиста сам захвална људима који своје време издвајау за мене и због мене. То је
безусловна љубав и зато кажем да пријатељство нема цену!
Дуња Ђиновић, 8. разред
ИЗАЗОВИ ПРЕД НАМА
Будућност је велико питање, неизвесност, дилема... Без обзира на све наведено,
сви ми размишљамо о њој, понекад са страхом шта она доноси. У животу је све
пролазно, па и ови безбрижни дани - нас тинејџера. Свако је окренут према ономе што ће
тек доћи.
На ово питање бисмо желели да имамо одговор, али немамо. Деца, углавном, о
будућности размишљају на тај начин као о занимању којим би волели да се баве. Моје
жеље су се временом мењале. Као мала девојчица, имала сам потпуно другачији поглед
на будућност. Како сам старија и зрелија, имам један циљ, а то је да упишем медицинску
школу и да у будућности свој позив посветим људима којима је потребна помоћ. Морам
бити веома упорна и истрајна у својој намери како бих је остварила.
Будућност искључиво од самих нас зависи и сматрам да само чврста одлука и
напоран рад могу довести до успеха. Успешан живот је када човек воли оно што ради и
са радошћу прихвата нове изазове.
Милица Марковић, 8. разред
РАЗМИШЉАЊА ЂАКА…
* Имам осмех испод маске када смо сви здрави!
* Под маском се осмехујем када смо сви на окупу
као разред.
*Имам осмех испод маске када се сви као разред
шалимо и смејемо.
*Када видим да заједничким снагама успевамо да се држимо мера и дружимо
упркос свему, имам осмех испод маске!

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА
ЧАРОЛИЈА ГОДИШЊИХ ДОБА
Чаролија је нешто посебно, бајковито... Свако годишње доба има своје чаролије.
Тако је и са јесени. Она је посебна, не само по томе, већ и по новом почетку који доноси
свим ђацима.
Јесен радо посећује моје насеље и боји га својим нестварним чаролијама. Прелепо
је дрвеће, лишће, небо, трава... целокупна природа у јесен. У ваздуху се осећа посебан
мирис- мирис јесени. Јесен нас, за разлику од лета, дуже задржава у кућама, али и то је
чини посебном. Више времена проводимао са својом породицом.
Наша другарица јесен, заиста, делује посебно. Својим чаролијама све улепшава и
никог не оставља равнодушним.
Златан Елезовић, 5. разред

СТРАХОВИ СУ...
Страхови су незаборавна искуства сваког од нас. Људи,
обично, не воле да их се сећају јер нас асоцирају на мање лепе
успомене.
Била је зима, најхладније доба године. Мрак је доста раније
падао, него иначе. Дошла сам кући, која је била празна, али се
десило да у том тренутку није било ни струје. Била сам уплашена. Седела сам и чекала
да се нешто деси. Наравно, одмах сам почела да размишљам о својим највећим
страховима. У једном тренутку сам се досетила и почела да размишљам о лепим
стварима. У истом тренутку мама је дошла кући, убрзо је и струја стигла. Схватила сам
да у оваквим ситуацијама не смемо показивати страх.
Страхови су ту да нас уплаше, али из свега, закључила сам да то не смемо да
дозволимо. Најбоље је да ми уплашимо свој страх и тако га превазиђемо.

Невена Младеновић, 5. разред
КУЋНИ ЉУБИМЦИ
Неретко кажемо и осећамо да су нам наши љубимци не само пријатељи, већ попут
чланова породице.
Сви ме препознају по томе што волим животиње. Многи кажу да имам прави
золошки врт у кући - од малих риба до великог пса - ротвајлера. Имам и две мачке о
којима бринем свакодневно - Мићка и Гарфилда. Њих две су тотално различите и
супротне, а лепо се слажу. Волим да проводим време са својим љубимцима. Највише
волим да бринем о њима, о њиховој хигијени и храни. Сматрам да људи много могу да
науче од животиња. Оне су искрене, осећајне, умиљате... Препознају сваку тугу или
срећу свог газде. Умеју да слушају попут правих пријатеља. Иако не говоре, све разумеју.
Свака животиња је посебна на свој начин. Волим их све јер увек знају да ме
орасположе када сам тужна.
Тамара Мрђић, 7. разред

СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА
Тимски рад није нестао - мало се променио!
Драги моји ученици, ове школске године живимо у
времену које ће ући у историју човечанства. Свакако није било
лако постићи школско градиво размишљајући о дистанци,
појачаној хигијени и маскама. Али смо заједничим трудом дошли
до закључка – да људска потреба за блискошћу није нестала,
само је изменила пут којим је постижемо.
Иако смо већину ове године држали одстојање једни
од других, како бисмо сачували здравље, људи нису изгубили
потребу да буду блиски. Па тако су се дружења и рођендани
преселили на Zoom i viber позиве и групе у којима смо одржавали
контакт са најмилијима.
Деца имају појачану потребу са контактом и блискошћу у односу на одрасле.
Зато је одржавање дистанце њима најтеже пало. Ипак, научили смо много из ове
ситуације, да живот наставља без обзира на препреке, да имате другове и другарице који
вас воле и ако их не загрлите или не поделите ужину са њима. Да је време проведено са
породицом драгоцено. Можда сте поново у моду вратили недељни ручак када се цела
породица окупи око чиније топле супе, или сте вечери провели играјући неку друштвену
игру. Али сви смо свакако о себи научили нешто ново.
Што се тиче нашег рада
у школи, поново се на велика врата
вратио традиционални облик радафронтални. Иако смо навикли да
радимо тимски или у пару, то сада
није било могуће. Али ми смо
нашли начин да сарађујемо на
пројекту, и то два разреда заједно!
На часу грађанског
васпитања разговарали смо о томе
како се демократија спроводи у
школи. Наше идеје о овом процесу
налазе
се
на
фотографији,
представљене као мапа ума. Оно
по чему је овај плакат посебан јесте што су сви учествовали у изради, али свако са свог
места, са јединственим циљем и заједничком идејом, радили смо - појединачно.
Наш рад је истакнут на огласној табли као подсетник да за сваки проблем
постоји решење, и да уколико више пари руку ради са истим циљем, успех је
загарантован!
Педагог Ивана Чупељић

ВИШЕ О ДЕШАВАЊИМА
У НАШОЈ ШКОЛИ
САЗНАЈТЕ НА САЈТУ:
www.veljko-vlahovic.edu.rs
И НА НАШОЈ ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ!

www.veljko-vlahovic.edu.rs

