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Саветници : директорица Љубица Грубач 

 

                              

             

 

 

 

    

 

Поштовани ученици, родитељи и колеге, 

На страницама школског летописа забележисмо  још један рођендан, још 

једно лето, 47. по реду. Богатији смо за још једну годину у којој смо се 

трудили пуно тога  научити. Можда ћемо на страницама овог часописа, 

Ризнице бр. 10, открити колико смо и успели у томе. 

Наши ученици су и ове године освајали награде и признања из различитих 

области и тако показали  своја бројна умећа и вештине, које се трудимо 

свесрдно подржати и развијати. 

Опремањем учионица  савременим наставним средствима, ТВ екранима и 

лаптоп рачунарима подигли смо квалитет наставе на виши ниво, а све у 

циљу повећања постигнућа наших ученика. Оплеменили смо и улепшали 

школско двориште  парковским и бетонским клупама и чесмом, како би 

амбијент у којем бораве наши ученици био што пријатнији. У наредном 

периоду планирамо улагати у школску зграду, како би услови за шивот и 

рад у њој били још бољи. Активно учествујемо у бројним пројектима и 

пратимо све актуелности које су од значаја за наше ученике и нашу школу.  

Прошли смо и кроз екстерно вредновање рада школе коју су реализовали Шкосла управа Нови 

Сад и Завод за вредновање квалитета рада установе. Добили смо том приликом бројне похвале и 

корисне смернице за још бољи рад. Реч којом су описали нашу школу и међуљудске односе у њој 

је САРАДЊА,  и на то смо врло поносни. Званичну оцену свих сегмената рада очекујемо у 

наредном периоду. 

О свим лепим детаљима и ситницама, које нама значе пуно сазнаћете на страницама које следе. 

Захваљујем се нашим ученицима, свом запосленом наставном и ненаставном особљу, нашим  

родитељима и сарадницима, хуманистима и донаторима школе и свима који су били уз нас у овој 

години! 

До следећег броја Ризнице  

С поштовањем, 

Директорка школе: 

Љубица Грубач 

            
 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ……….. 
 

 Родитељима наше деце који су, као и увек, били уз нас са 

својим донацијама: 

Анита Митић, 

Лимановић Хасан и Рефија, 

Велија Енис 

Радишић Стеванка 

 У помоћ су нам прискочили : 

 наш бивши домар Драгољуб Николић,  

Зоран Лешкић, 

Милка Ленатов 

 Пријатељима школе: 

           Месна заједница Шангај – Драгомир 

Шушаков, 

           Игор Коловрат, 

Грађевинско предузеће ХГП –  директор 

Милош Травица, 

Граћевинско предузеће „ бест изградња“ – 

Миња Зељковић, 

ДДОР Нови Сад, 

Миле Јовановић и ТАБИТА, 

Курина Бела и Никола Ћировић, 

Хуманитарна организација НСХЗ.  

Наша мала школа има велико срце.  

Поносни смо што имамо толико пријатеља. 

 Овај лист папира је мали да би стала сва имена наших 

бивших ученика и родитеља који воле и чувају нашу 

школу 

                                               ХВАЛА СВИМА ОД СРЦА! 



  

 

                                        ААММББААССААДДООРРИИ  ННААШШЕЕ  ШШККООЛЛЕЕ 

 

 

 Ана Елези - ученик генереције, 2014/2015. 

       Сада је ученица средње медицинске школе 

 

 

Силвана Јовановић  

„Светосавско дете 2015/16.“ 

 

 

Дијана Чобић – учествовалa на општинском 

такмичењу у певању ЗВЕЗДЕ ШКОЛСКЕ ПОЗОРНИЦЕ,  

 

Силвана Јовановић, Енди Ајрановић и Марина Ступин – 

учествовали на међушколском такмичењу СА ЗДРАВЉЕМ 

НА ТИ 

Станић Алекса – победник првог 

турнира у шаху,  

Куртиши Елвир – победник другог 

турнира у шаху, 

 

Филип Цакић – његова еколошка 

порука је изабрана од многих, да буде прочитана на 

НОВОСАДСКОМ ПРОЛЕЋУ, 

 

Алекса Станић, Стела Халас и Mарина Ступин – 

учествовали су на конкурсу ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕС и 

објављен им је рад у часопису  ЧУВАРИ РАВНИЦЕ, 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Иван Кијановић и Алекса Станић – жири Конкурса 

ауторског стрипа је за излагање изабрао њихове радове,  

 

Елвир Куртиши, Марио Дердић и Александра Терзић – 

њихови ликовни радови су изложени на изложби одржаној 

у ОШ „ Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду, 

 

 

Дијана Чобић – награђена за 

хуманитарни рад из области заштите 

животиња од стране ДРУШТВА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА И ПРИРОДЕ 

из Ђурђева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе су: 

- учествовали на међународном конкурсу ликовних 

радова „ Шетња под морем“ у оквиру Фестивала 

подводног филма  Словенске Koњице – Република 

Словенија, 

-учествовали на такмичењима из: математике, 

историје, биологије, географије и енглеског језика. 

 
 

 

                    АМБАСАДОРИ НАШЕ ШКОЛЕ 



  

 

                                           Д О Г О Д И Л О  С Е  У  Н А Ш О Ј  Ш К О Л И 

 

                    Испратили смо осмаке          и                  дочекали прваке 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Нашим првацима су уручени поклони за њихов успешан почетак 

     

 „АКТИВАН РАСПУСТ – МИСЛИМ ЗЕЛЕНО, РАДИМ ЗЕЛЕНО“ 

 

Деца су се лепо забавила и доста научила за време распуста кроз  теме: 

заразне болести, лична хигијена, орална хигијена и орално здравље, 

правилна исхрана и безбедно понашање.  

 

ПОСЕТА САОБРАЋАЈАЦА 

Саобраћајци су дошли у нашу школу да ђацима 

укажу на важност поштовања саобраћајних прописа 

и да их подсете  на правила понашања у саобраћају. 

 

У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА 

 

И ове године деца су имала прилику да се покажу у улози директора, 

педагога, наставника….  

Добро су се снашла. 

 

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 

 

Средили смо наше двориште и сад спремно чека пролеће 

 

 

                                         

 

                                            

 

                                          



  

                                   
                               Д О Г О Д И Л О  С Е  У  Н А Ш О Ј  Ш К О Л И 

 

                                            НОВОГОДИШЊИ ВАШАР 

Машта и веште руке су и овог пута показале колико тога могу да ураде. 

Слике говоре више од речи. 

 
 

 

ПОЗДРАВИМО ДЕЦЕМБАР ОСМЕХОМ 

Новогодишњи квиз и плес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕТА ХОКЕЈАША 

Упознали смо се са опрамом хокејаша и сазнали 

доста о том лепом спорту. 

 

                                          

 



  

 
Д О Г О Д И Л О  С Е  У  Н А Ш О Ј  Ш К О Л И 

 

ИШЛИ СМО У БИОСКОП 

 

Ученици млађих разреда су ишли у биоскоп. Са 

уживањем су гледали филм и почастили се 

кокицама... 

 

 

САРАДЊА СА ЈАВНИМ ЗАВОДОМ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД 

 

Неки ученици првог разреда су се укључили у 

пројекат Јавног завода за 

заштиту здравља Нови Сад чији 

је циљ едукација ученика и 

родитеља о значају правилне 

исхране за развој деце. Прваци 

су добили  на поклон  воду,  

воће и реквизите за физичко васпитање. 

 

 

БИСЕРИ ПО ПОЉУ РАСУТИ 

 

У славу богатој јесени и обележавању 

међународног Дана старих особа, ученици трећег 

разреда су заједно са својом учитељицом Тамаром 

представили својим бакама и декама приредбу под 

називом „ Бисери по пољу расути“.  

Представили су се као прави 

чувари наслеђа - традиције, језика и народног 

стваралаштва, у игри, песми, умотворинама, обичајима.  

Уприличили су и малу изложбу рукотворина и старих 

предмета који су обогатили и 

употпунили  читав амбијент.  

Традиција српског народа богата је и неисцрпна 

ризница коју  треба отварати, откривати, 

упознавати и тако сачувати од заборава 

непроцењиве вредности које чине лепоту духа 

нашег народа.  



  

                                          
Д О Г О Д И Л О  С Е  У  Н А Ш О Ј  Ш К О Л И 

 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

 

       Ритмичка гимнастика је појединачни или 

тимски спорт који комбинује класичну 

гимнастику, балет и плес. Вежбе се изводе са 

реквизитима или без њих уз музику. 

Гимнастика је један од ретких спортова који 

вреднује лепоту покрета. Плес је веома важан 

део ритмичке гимнастике и посебно се вежба у 

оквиру тренинга/часа. Представља идеалну 

комбинацију физичког вежбања кроз социјализацију (дружење) у једној 

опуштеној атмосфери. 

Секција,која се одржава у нашој школи, је отворена за све ученике од првог 

до четвртог разреда, који воле ритам и покрет. 

Учитељица Тамара 

ШАХ – ИГРА КРАЉЕВА 

           

        

Шах је игра која се игра већ вековима и једна од 

најбољих игара за развијање и вежбање људског 

мозга и крајњи резултат нема везе са срећом  

него искључиво са вештином играча.  

              

         Од ове школске године у нашој школи се , 

као изборни предмет, одржавају часови шаха у 

6. и 8. разреду. Неки су се први пут срели са шаховским фигурама и таблом. 

Они су научили основна правила игре а они који су то знали од пре, савесно 

су вежбали. Добро смо опремљени. Имамо табле, фигуре, сатове и вољу. 

Ништа нам више ни не треба.  

Много смо урадили до сада : Направили смо 

пано, одржали смо два турнира, на крају првог 

полугодишта су ученици осмог разреда 

презентовали оно што су научили о шаху .  

 

 

 

 



  

 
 

БЕСЕДА О ЉУБАВИ И ГРАДИТЕЉСТВУ 

 

И поста Реч. Из Речи се изнедрише народи, од народа постадоше отаџбине. 

Тако настаде и Србија. Расла је, мењала се, била јуначка и била покорена, 

патила је и цветала, али је увек бивала наше огњиште,  мајка  и  мудрост.   

Наша Србија је лепотица - дарована од Бога родном равницом, зеленим 

брдима која вино точе, плавим рекама – венама живота. Била је и остала 

надахнуће  многима.  

Ми , понекад се чини, не видимо сву њену лепоту зато што смо заборавили 

како се земља воли и гради.  

Како се то земља воли? 

 Она се воли као најдивнији цвет – морамо је стрпљиво и непрестано 

неговати да бисмо могли да уживамо у њеној лепоти. Треба је показивати 

свима јер имамо чиме да се поносимо. Што је више будемо неговали, она ће 

све лепша бити. Земаља се воли тако што притекнеш у помоћ невољнику, 

нахраниш гладног, запеваш са комшијама, научиш да прашташ и  љубиш 

ближњег свог. То је наше наслеђе којег не смемо  да се одрекнемо. 

Како се земља гради? 

Темеље  Србије поставили су  великани наше историје. Свети Сава, Доситеј  и  

Вук  су показали пут којим  ова земља треба да иде. То је пут знања, 

заједништва и сарадње,  пут који води напретку и бољитку.  Знање је имање. 

Њега нам нико не може узети. Народ без знања је спутан о властиту немоћ и 

нигде неће стићи.  

Србија је кућа свих нас који у њој живимо, а сваки прави домаћин брине о 

својој кући. Ми, њени грађани, чинимо је онаквом каква јесте. Сигурно не 

можемо променити свет али можемо променити себе. Ако је прљаво-

почисти, ако је разрушено - сагради, ако је лепо-не наружи, ако је туђе-не 

дирај! Ако је другачије – поштуј, ако је твоје-чувај!  Ако је мука - надај се,  ако 

је добро - не размећи се! Ако је другачије – поштуј! Ако је твоје-чувај! 

И остаде Реч да никада не заборавимо ко смо и где смо! 

Из поштовања према прошлости и одговорности према будућности , остајте 

ми здрави, мудри, вредни и добри! 

                                Дина   Заварко 

       

 

 

 



  

 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА 

 

Школску славу смо прославили свечано, као прави домаћини. Обележили 

смо је пригодном приредбом и 

угостили нама  драге госте.  Свечану 

приредбу је отворила директорка 

Љубица Грубач и поздравила  

ученицу Силвану Јовановић којој је 

заслужено припала  част да буде  

проглашена за овогодишње 

Светосавско дете. 

 

 Поред  хора који је изводио пригодне песме и 

Светосавску  химну , приредбу су обогатили ученици 

у драматизацији текста „Две свеће“, стиховима  

Војислава Илића, беседом „О Љубави и 

градитељству“... 

  
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Централно место је заузела представа „Свети 

Сава и голубица“ која прати младог принца 

Растка и његов животни и духовни пут.   

Вероучитељ  Драгољуб, заједно са децом,  

овом припредбом  је  приказао Светог Саву 

који је престао да буде  само личност из 

прошлости и постао  неко  ко нам даје 

ИДЕНТИТЕТ вредностима које осмишљавају 

чист и добар живот.  
 

. 



  

 

 

 

FAIR FAIR PLAY TEAM 

Спортска секција под називом FAIR PLAY TEAM оформљена је почетком другог 

полугодишта са намером да међу ученицима промовише и развија позитивне 

вредности важне за спорт и свакодневни живот омладине: тимски дух, пријатељство, 

толеранцију, солидарност, фер борбу...  

Спортски Тим чине вршњачки едукатори- ученице 8. разреда: Марина Ступин, 

Силвана Јовановић, Јована Мандарић, Стела Халас, Слађана Суботин и Сара 

Спасојев; координатор Тима је наставница физичког васпитања Даниела Игњатић. 

Сарадници су и школски педагог Бојана Марковић и наставница српског језика 

Слађана Мали, која у оквиру Тима води новинарску секцију. Тим користи  све видове 

модерне комуникације ради боље имплементације међу ученике и њихово 

информисање- мобилну телефонију, нет, ФБ, Вибер, Скајп,...  

 

 

То што немамо адекватну салу за физичко васпитање не значи да не можемо да 

будемо СПОРТИСТИ- ученици наше школе почели су у све већем броју да тренирају 

пливање на Базену Слана бара у сарадњи са Ватерполо клубом Војводина.  Показали 

смо и како се FAIR PLAY навија на ватерполо утакмици  ВОЈВОДИНА :  МОРНАР из  

Сплит-а а након завршетка утакмице, члан Тима Слађана је интервјуисала 

ватерполисту Војводине Мирела Ћатовића који је позвао све спортисте да поштују FAIR 

PLAY правила ,..... и позвао ђаке наше школе да буду гости на једном њиховом 

тренингу. 

На ФБ је направљена страница FAIR PLAY TEAM коју можете посетити и пратити 

активности које се организују. 

Координатор Тима 

Проф. Даниела Игњатић 

        

                                         



  

 

/ 

Из нашег угла 
 

Ученици наше школе дошли су на занимљиву идеју. Организовали су тим за фер 

игру. Циљ овог тима је да докажу да све може да буде лакше ако се користе 

одговарајућа правила. 

Ученици су ишли на различите активности са школом и учили нешто ново. Ишли су 

на клизање. Тај дан је био, за неке ученике, најбољи и незабораван јер не могу сви да 

приуште за клизање. Било је падања, али после сваког пада имаш још јачу жељу да 

успеш. Ишли су и на пливање, у школу су дошли и инструктори хокеја и показали 

технику играња и опрему. Активности су подстакли ученике да почну да тренирају и да 

истрају у спорту. 

Ништа од тога не би било да се наша наставница физичког  Даниела Игњатић није 

трудила  да нас усрећи и покаже да постоје и други спортови сем фудбала и 

кошарке. Ученици могу да дају своје предлоге, које спортове желе да упознају или 

којим спортом желе да се баве а  Fair play team  ће све покушати да им то и 

обезбеди. 

Научили смо да се правила морају поштовати, јер ако нема правила нема ни 

игре.                                                                                                               

                                                                                       Поздрав од вашег репортера                                                                                

Стеле Халас 8. разред 
 

 

 

 



  

 

 

МАЛИ ВОЛОНТЕРИ 
 

Секција „Мали волонтери“ је започела са радом 2013. године. Учитељице Драгана 

Лахош и Дина Заварко су  волонтирање 

препознале као  одличну активност кроз 

коју се развијају емпатија, сарадња и 

толеранција међу ученицима различитог 

узраста. У реализацију активности биле 

су укључене и учитељица  Љубица Грубач 

(садашња директорка) и  наставница 

Александра Рајачић. Тренутно као 

кооринаторке волонтерске секције 

активно учествују учитељице  Дина 

Заварко  и Ђурђица Лалић и наставница  

Надежда Чолић.  

                                   

         

  Активност ПОМОЋ У УЧЕЊУ  се тренутно  

реализује четвртком, после наставе, од 13-

14:30 часова. Намењена је ученицима од 

првог до осмог разреда. Најактивнији 

волонтери су ученици 5. разреда. Време 

реализације ове активности се усклађује са 

обавезама ученика –волонтера, као и 

ученика  којима је потребна додатна 

подршка у 

учењу.                                                         

 

 

Ово је добар пример вршњачке подршке у 

учењу. Ученици старијих разреда помажу 

млађим ученицима да ураде домаће 

задатке и савладају неке наставне садржаје 

који су им тешки. Наставница  Надежда  и 

учитељица Дина  помажу ученицима да 

пронађу  технике учења које има највише 

одговарају (учење помоћу мапе ума, 

асоцијација, сликовног приказивања 

садржаја,...).  

  



  

   

 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА - ПЧЕЛИЦА 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА  се одвија сваког 

другог петка од 13 до 14:30 часова. Активност 

воде ученице: Јована Мандарић (ученица 

8.разреда), Ема Ајрановић, Ања Кнежевић, 

Тамара Вујчић, Кристина Зарић, Марина 

Мандарић, Дијана Чобић, Александра 

Секол, Драгана Игњац и Тара Митић 

(ученице 5. разреда). Учитељице Ђурђица и 

Дина помажу волонтерима да успешно 

реализују своје идеје. Радионици 

присуствују  ученици 1,2, 3. и 5.  разреда.  

 

 

 

У овој радионици акценат је такође на вршњачкој 

подршци старијих ученика млађим али и на 

развијању креативности и стваралаштва кроз 

израду различитих креација од папира и 

употребљених материјала те се на тај начин 

развија и еколошка свест ученика. Овај огранак  

Волонтера својим радовима, заједно са осталим 

ученицима школе, оплемењује школски 

простор. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



  

 

Н А Ш Е  Р Е Ч И 
Желимо чист и уредан Шангај 

(негативне еколошке особине Шангаја) 
                   Шангај је једно од многобројних насеља у Новом Саду. То је мало насеље које садржи свега 7 улица. Свака 
улица је иста, а ипак различита.  
                  Насеље је пре неколико недеља добило малу теретану на отвореном. Тог дана игралиште је било препуно 
радозналих  становника Шангаја. Када сам са друштвом отишла да видим ста има на том игралишту, једна справа је већ 
била поломљена. Не знам зашто људи не цене ствари које добију, него их ломе или на неки начин упропасте.  
                У мом насељу то није једини проблем. Отпаци се налазе свуда и чине да свака улица представља ружну слику 
простора у којем живимо. Пси луталице шетају у чопорима и многи  пролазници страхују од њих.Ти пси се окупљају  у 
школском дворишту, јер је то једина већа травната површина  са засађеним дрвећем. Деца их хране за време великог 
одмора, али међу њима има и агресивних, па је присутан И страх. У непосредној близини насеља, налази се и 
рафинерија НАФТАГАС. Она без престанка загађује наше насеље. Неки људи напуштају своје домове  и селе се због тог 
проблема.Веома је мало простора за окупљања деце и омадине на јавном месту. Једина зелена оаза је школа и 
школско двориште. 
               Волела бих да се нешто уради по том питању, да моје генерације живну у овом насељу, да имају разлог да 
остану у њему и да се не стиде када им неко дође у госте. 

                                                                                                                           Стела Халас, 8.раз. 
Школско двориште у Шангају – једина зелена оаза у сивилу 

 
 

Еколошки морал и одговорност 
 

                    У колико смо спремни да прихватимо уверење да све што потиче из природе, а ту пренствено мислимо на 
ваздух, воду, биљке и животиње, које  треба чувати пре свега због њихове сопствене вредности а не због користи које 
имају за људско друштво, можемо говорити о Еколошком моралу.  Довољно је да погледамо данашњи живот људи на 
планети и јасно можемо да приметимо да колико год  индустријализација побољшава и 
олакшава живот и животни стандарт људи са једне стране, са друге у највећој мери 
негативно утиче на квалитет животне средине и здравље човека. Као пример навешћу 
наше мало насеље које је окружено са два велика индустријска комплекса, Рафинеријом 
нафте Нови Сад и Термоелектраном топланом, који спадају међу највеће загађиваче 
животне средине. 

       Зелени појас који на неки начин делимично штити и окружује насеље и представља 
природни одбрамбени зид   између насеља и ових постројења у великој мери је 
угрожен, људским немаром и веома лошим односом према самој природи која је на 
себи својствен начин успела да се избори са свим видовима модернизације и 
индустријализације. Посечено дрвеће, нагомилавање смећа, дивље депоније, само су 
једни од многих узрочника спречавања мисије природе да обезбеди човеку здравију 
животну околину а самим тим и здравији живот. 
Не моземо а да не поменемо Дунав, највећу Европску реку која протиче у непосредној близини насеља и представља 
велико богатство у било ком смислу речи, а на жалост представља једну од централних мета бахатости и 
неодговорности, кога другог него човека.  
           Поставља се питање колико смо свесни и спремни да размислимо и прихватимо чињеницу да свако од нас као 
јединка, првенствено, а потом и као члан целокупне људске популације чинимо лоше својој зивотној средини. Шта је 
узрок таквом еколошком понашању? Јесмо ли спремни преузети одговорност према природи, према себи и будућим 
нараштајима. 

                                                                                                                                      Марина Ступин и Алекса Станић, 8.раз. 
 
Ова два рада су учествовала на конкурсу ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕС 
 и објављени су у часопису ЧУВАРИ РАВНИЦЕ. 

 



  

 

 

Н А Ш Е  Р Е Ч И  
Како бих помогла другима 

 
          У ова тешка времена многима је потребна помоћ. Неки траже материјалну помоћ, неки моралну подршку. 
Пошто сам ја малолетна, нисам у могућности да пружим новчану помоћ, одлучила сам да дам свој допринос у 
моралном смислу. 
           Помогла бих деци која су болесна и која нису у могућности да редовно похађају школу. Одлазила бих редовно 

на одељење у Клиничком центру и дружила бих се са њима. Свакодневно им преносила своје 
знање, како би и они нешто научили. Сво своје знање преносила бих кроз игру и песму својим 
вршњацима. У тим тренуцима, они би на кратко заборавили своје болове и здравствене 
проблеме. Поред свог знања делила бих и своје слаткише, играчке и школски прибор. 
Поделила бих са њима неке своје тајне, а и они мени своје. 
           Са жељом и уверењем да ће њима бити боље одлазила бих у вечерње сате кући, са 
надом да ће њима бити боље и да ће се они што пре вратити својим кућама и школама. 

Ема Ајрановић,  5. разред 

Један мој предак 
 

            Свака породица има своју историју,она је прича о нашим прецима и преносе се са 
колена на колено. Мој омиљени предак је мој тата. 
            Мој тата се  зове Марко. Висок је, има браон очи и црну косу. Он је веома вредан и 
радан, труди се да заради како  би мојој  сестри и мени обезбедио све што нам је потребно.  
Врло је духовит и друштвен. Чува нас, мази и воли највише од свега.  
           Мислим да је он најбољи човек на свету и да свако дете треба да има оваквог тату. 

 
Лука Татић 3. разред 

Мој драги лик 
 
  Свако од нас има неког ко се о њему највише брине, а за мене је то моја мама. 
Сваког дана ме води у школу и умиљатим гласом пожели ми срећу. Има плаву косу, крупне браон очи 
и срце пуно љубави. У њеној близини се осећам безбедно, сигурно и срећно. Често ме милује по 
глави и назива мамином мазом. Разговарамо о мојим проблемима. Покушава ме усрећити и 
насмејати. 

              Ближио се мој рођендан. Шетајући се градом, видела сам лутку. У том моменту поглед ми се зауставио. Лутка 
је била мала и имала је дугу, лепу, плаву косу и плаве очи. Од толике жеље да ми је мама купи, нисам је чула док ме 
је дозивала. Стигао је мој рођендан. Мама и тата су размишљали шта да ми купе, јер волим пуно тога. Па се мама 
сетила оне лутке коју сам желела да ми купи. Купила ми је ту лутку за рођендан. Била сам јако срећна што сам је 
добила, јер сам је силно желела. 
               Мени је моја мама јако драга и много је волим. И ако некад не може да оствари све моје жеље. 

Јасмина Елези  4. разред 
Мој зимски распуст 

 
             Моја другарица Сара и ја, смо се играле са мојим медом. Играле смо се и са барбикама. Ишле смо у школско 
двориште да се грудвамо. Правиле смо анђела у снегу и отишли смо опет код мене кући. 
Кад смо дошли код мене, пустили смо песму и наставили смо игру. 

Дејна Шок  2. разред 

Мој зимски распуст  
 

              За време зимског распуста Дејна и ја смо се играле са пластичним судовима и луткама. Ишле 
смо мало да се шетамо. Узела сам књигу из библиотеке па сам је прочитала. Учила сам и таблицу 
множења.  
              Зимски распуст сам провела играјући се и мало сам учила. 

Сара Јакоби   2. разред 

 



  

 
 

 

 

Песма која је објављена у  
првом броју наше РИЗНИЦЕ 2006. 
године 

 
САН БЕЗ СТОЛИЦА 
 
Сањао сам сан 
у сну има полица 
Али нема столица. 
 
Мислио сам сањаћу 
у сну много столица  
али нема ни једне 
има само полица. 
 

Никола Ристивојевић 
3. разред 

Песма која је објављена у  
шестом броју наше РИЗНИЦЕ 2011.. 
године 

 
БИБЛИОТЕКА 

 
Другари! 

Да ли сте чули 
да се у нашем месту 

отворила установа нека. 
Ал´ не било каква, то је 

библиотека! 
 

Другари! 
Стигле су књиге, 
домаће и стране. 

А и особље што ради 
нема му мане! 

 
Другари! 

Велики и мали, 
дођите да најпре видите 

па и нешто корисно прочитате! 
 

То тихо и мирно место 
звано библиотека, 

у њој могу књигу наћи 
мама, тата, 
бата и  сека. 

 
Ту станује и књига нека 

коју би било добро 
да прочитају наши 

Бака и дека! 
Лаура Ајрановић 

5. разред 
 

AНЂЕО 
 

Знаш ли да и 
анђели имају грехе? 

И њих добијају јер се од 
људи превише крију. 

 
Знаш ли да и анђели 

имају ране које боле? 
А њих добијају 

јер људи превише воле. 
 

Знаш ли да сам и ја 
анђео била? 

Али, више немам своја 
прелепа бела крила. 

Кристина Зарић 
5. разред 

 
 

 ЉУБИЧИЦА 
 

Крај потока брзог тока 

Испод жбуна,без забуна. 

Жмиркају два плава ока. 

Жељна пчела крај њих лебди. 

Не верује сама себи. 

Николина Трендафиловски 
3. Разред 

 
АКО МЕ ВОЛИШ 

 
Ако ме волиш – не причај 

никоме. 
Ако ме желиш – не дај ме 

никоме. 
Ако ме љубиш – љуби ме 

нежно. 
Ако ни једно од тога није, 

Врати ми срце. 
Опроштено ти је. 

Един Елези 
7. разред 

 
 
 

Песма која је објављена у  
другом броју наше РИЗНИЦЕ 2007. 
године 

 
ПОРОДИЦА 
 
Моја је мама 
предивна дама. 
Паметна је, лепа, 
много волим је. 
 
Када кажем. 
„ Јачи од орлова 
у три јата!“ 
Очекујем да сви знају 
да то је мој тата. 
 
Победи ме у шаху 
Тек за пола сата. 
Претпостављам да сви знају 
да то је мој бата. 
 

Драгана Лисић 
2. разред 

 

OНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ 



  

 

                          БОНТОН 

 
У дворишту и у школској згради 

По бонтону треба да се ради. 

Као прво, одмах потписујем 

Нећу никад у школи да псујем.  

Нико неће моћи да ме спречи 

да користим само лепе речи 

            Да насиље избегавам стално 

              и физичко и оно вербално. 

Никад нећу свађу да закувам, 

А ивентар школски ћу да чувам. 

Трудићу се да будем што бољи 

и помоћи другима у невољи. 

Са часова, да будемо јасни, 

Нит се бежи, нит се касни. 

А да лакше дођемо до знања, 

Активно се прате предавања. 

СВИ ДАЈЕМО РЕЧ 

         ПРЕД ШКОЛСКИМ  ЗВОНОМ 

ДА ЋЕМО СЕ СЛУЖИТИ БОНТОНОМ. 

наставник 

Марко Зелић 

 



  

 

 
Награђена порука 
 ЧУВАЈМО    ПРИРОДУ 
Не  ломи  дрвету  гране, 
нека  ће  птица  ту  да  
стане. 
Цвет  не  бери, 
пусти  да мирише 
док  на  ветру  трепери! 
 
Кад  на  путу   
до  куће  пођеш, 
папирић  на  стази  немој  да  
прођеш, 
помисли -  ко  то  није  био  вредан, 
немој  бити  и  ти  такав  један , 
што  свуда  баца  нешто 
и  природу  прља   вешто! 
 
Смеће  свуда  се  нађе, 
не  зна  само  да се  снађе, 
зато  до  канте   
донесимо  га ми 
и  чувајмо  природу  сви ! 
 
        ФИЛИП  ЦАКИЋ   1.разред 

 
 

 

 
 
  ОМИЉЕНИ     ПАРК 
Шеташ   срећан  парком  дивним, 
сокићем  се  сладиш, 
па  флашицу  на   стазу 
да  фрљокнеш  нећеш, 
опростиће   се  она  с’  тобом   
на    путу   за   канту  
реци  јој -  збогом ! 
 
Кад   погрицкаш  смокић, 
кесицу   ћеш  згужвати, 
па  -  у  кош ! 
и   док  тражиш  нешто  још... 
 
Оно  на  путу  што  се  нађе 
није  тешко  руци  да  се  снађе, 
кад   погледаш  мало  боље  
канте  има   свуда 
и  није   тешко  проћи  баш  туда! 
 
 Александар  Цакић  3.разред 

. 
САЧУВАЈМО   ПРИРОДУ 
Не  бацајте  свуда  смеће, 
увенуће  нам цвеће. 
Нека  у  наше  реке 
не  пливају  флаше,јер  оне  
нису  храна  за  рибе  наше. 
 
Славуј  нам  из  шуме 
поруку  шаље : 
“Утишајте  моторне  тестере  ваше 
и  чувајте  песме  наше !” 
 
И  на  крају  рећи  ћу  само: 
“Чувајмо  природу, 
јер  то  треба  
најбоље  да  знамо!” 
                       Алек Јонузовић  1.разред 

 
   ЧУВАЈМО      ПРОЛЕЋЕ 
Волим   пролеће, волим  цвркут  
птица, 
волим  оранице  препуне  траве  и  
жита. 
 
Волим  кад’  свуд’  се  шири  мирис  
шареног  цвећа, 
мирис  багремова  и  рацветалог  
дрвећа.  
 
Волим  кад’  зечићи   по  шуми  
скачу 
и  мишеви  шумски  из  рупа   
искачу. 
 
Волим  да  птице  своје  песме  
певају, 
а   мајке  младунце  своје  негују. 
 
Волим  цврчке  кад'  лутају   у  трави, 
и  из  земље  кад  провире  мрави. 
 
Зато, хајде, да сви  без  престанка, 
чувамо  планету  од  њеног  
нестанка! 
 
  Вања  Васиљевић  4.разред 

  EКОЛОШКА     ПОРУКА 
Пролеће    је  најлепше  годишње  
доба, 
тада  се  све  у  природи   буди, 
све  се  рађа, 
почиње  да  руди. 
 
Ливаде  се  прекривају  цвећем, 
а  шуме  олисталим  дрвећем. 
Птице  разиграно  цвркућу, 
сунце   умиљато  греје 
и  на   њивама  почиње 
све  да  се  сеје. 
 
Зато  је  најлепше  од  свега    
у  природи  уживати, 
на   ливади,  у  шумама 
цвркут  птица   слушати. 
 

Вељко    Васиљевић  2.разред 

 
ДОБРА     ВИЛА 
Понекад   пожелим 
штапић  чаробни  да  имам 
и  постанем  вила. 
сваки  папирић, 
свака  празна  флаша, 
пластична  чаша, 
 старо  гвожђе 
и  још  многе  друге  ствари, 
да  не  буду  гњаважа, 
сместила  бих  на  место 
звано   -  Р  Е  Ц  И  К  Л  А  Ж  А   
ДАЈАНА  ЛИМАНИ  1.разред 

 
 
 

 
 
 
 

ЕЕККООЛЛООШШККЕЕ  ППООРРУУККЕЕ 



  

 
ПРОЛЕЋНИ     САН 
 
Пре  неки  дан 
сањао   сам  леп  сан. 
 
Био  сам  у   земљи  некој 
име  јој  не  знам,  
али  ово  знам : 
у  ваздуху  сам  осетио 
мирис   сваке   биљке, 
а  очи  су  ми  гледале  
у  лепоте  разнолике. 
У  води  сам  видео 
одраз  свога  лица, 
 рибу  како  плива 
и  на  небу  како лети  птица. 
 
Била  је  то  моја  машта,  
мој  нестварни  сан. 
Била  је  то  земља   
лепа  као  сунчан  дан. 
Зато  поруку  шаљем  своју : 
Чувајмо  природу,  твоју  и   моју!                                    
Пробудимо  одрасле  људе                                          
да  нам    сан  стварност   буде ! 
                                                   

          Дарио Лимани 3.раз                                   

 
НАША    ЕКОЛОШКА    ПОРУКА 
 
Порука   је  наша: 
да  ова  празна  флаша 
заврши  на   рециклажи ! 
То  за  сваки  отпад 
сличан  њој , исто  важи ! 
Да  природу  нашу  сачувамо  ми, 
удружимо   се, децо, 
Потрудимо  се  сви ! 
Засадимо   свуда  цвет 
за  бољи  и  лепши  свет ! 
 
                     ДЕЈВИД   ШОК  1.разред 
 
 
 
Објављено у првом броју наше 
РИЗНИЦЕ 2006. године 
 
Природа се буди, 
Чујете ли људи! 
Чујте децо! 
Пролеће се јавља са првим 
висибабама.  
С њима стижу прве ласте и прве 
љубави. 
Пролеће вам јавља: 
ВОЛИТЕ СЕ И ЧУВАЈТЕ ПРИРОДУ! 
 

Радослава Калањош 1. разред 
 

 
 

Објављено у шестом броју наше 
РИЗНИЦЕ 2011. године 
 
Чувајте природу, не бацајте смеће, 
тако ћете само повредити цвеће. 

Нек сија сунце са пуно среће. 
Људи не бацајте смеће! 

 
Драгана Китановић 2. разред 

 

 
МОЈА   ЕКОЛОШКА   ПОРУКА 
 
Моје   мало  село 
није  више  зелено  и  весело. 
Улице  су  пуне  смећа, 
 из  дана у дан  невоља  је  све  већа. 
Папири, лименке  и  флаше  
на  путу, у  трави ,  
срамоте  су  наше ! 
Као  да  никоме  то  не  смета   више 
потомцима  нашим  црно  се  пише. 
 
Зато,  очистимо  наше   улице 
сачувајмо  природу, име   и  лице! 
 
   ЈАСМИНА  ЕЛЕЗИ  4.разред 

 
 
 

 
„Природа је велика,  

а човек је мален“ 
Матко Пеић  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ЖАЛБА     ПРИРОДЕ 
 
Жалила   се  шума: 
“Много  људи  сишло  је са  ума 
па   нам  гране  секу  
и  бацају   свашта  у  реку !” 
 
И  наш  дунав  плави 
поче  да  се  жали : 
“У  мени  све  је  мање  живог  рода, 
због   отпадних   вода !” 
 
А   ја -  као  представник  људског  
рода 
учинићу  све  
да  чиста  буде  наша  вода, 
да  нам  река  буде  увек  плава 
и  да  шума  мирно  спава ! 
 
                МАРИО  СТУПИН  1.разред 

, 
. 
 
 
 
ЧУВАЈМО    ПРИРОДУ 
 
Не  ломи  дрвету  гране, 
нека  ће  птица  ту  да  стане. 
 
Цвет  не  бери, 
пусти  да мирише 
док  на  ветру  трепери! 
 
Кад  на  путу 
до  куће  пођеш, 
папирић  на  стази  немој  да  
прођеш, 
Помисли -  ко  то  није  био  вредан, 
немој  бити  и  ти  такав  један , 
што  свуда  баца  нешто 
и  природу  прља   вешто! 
 
Смеће  свуда  се  нађе, 
не  зна  само  да се  снађе, 
Зато  до  канте 
донесимо  га ми 
и  чувајмо  природу  сви ! 
 

ФИЛИП  ЦАКИЋ   1.разред 

 

 



  

 

                                                  СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА 

 

Полазак у школу је један од најбитнијих 

тренутака у животу сваког детета и његове 

породице. Тај период носи са собом специфичности, 

захтева адаптацију и промену неких раније устаљених 

понашања код детета и уши децу новим животним 

правилима. Деца се сусрећу са новим правима и 

обавезама самим тим од њих се захтева да буду 

одговорнији и зрелији. На родитељима, учитељима, педагозима и психолозима, као и 

осталим запосленим у школи је одговорност да тај период деца упамте као једно лепо 

искуство.  

Од става које заузмемо, будућим првацима можемо помоћи или отежати. Наведене 

тврдње не важе само за прваке, већ за све школарце, али је од изузетног значаја да се 

усвоје што пре, баш у периоду поласка у школу. 

Како помоћи будућем прваку 

✓ Неговати позитивне емоције према школи, другарима, учитељици, учитељу, 

✓ Пружати му стално подршку, охрабрити га да износи своје мишљење, 

✓ Будите му узор – Ако му стално говорите како треба неговати пријатељство, 

културу опхођења, бити према другим људима пријатан и добронамеран, онда 

и ви то примењујте и сходно томе се понашајте на улици или на свом радном 

месту, 

✓ Упознајте дете са правима и обавезама које ће имати као ђак, 

✓ Учите дете лепоти дељења са другарима – дељење задатака, ужина, осмеха 

✓ Дете треба да зна колико времена има за игру, колико за учење, колико за сан и 

да се тог распореда придржавају и родитељи и дете, 

✓ Тражите од детета да буде самостално у што више радњи и активности – да смо 

намешта кревет, да се само обуче, пакује књиге и сл. Родитељ треба да помогне 

али не и да ради ствари уместо деце. 

✓ Ако се појави проблем са другим дететом, пустите дете да покуша само да га 

реши, немојте се одмах мешати и ви решавати тај проблем. Наравно упутите 

му сугестије и причајте са њим о свим проблемима и могућим решењима, али 

не решавајте их уместо њих, 

✓ Охрабривати дете да увек размишља позитивно и да не одустаје кад се појаве 

прве препреке. Уместо реченице – Ја то не могу и не умем, вежбајте их да 

стално говоре – Ја то могу; Ја то знам. 

       



  

         Не заборавите – као што је рекао Ж. Ж. Русо – Васпитање деце је посао у коме 

морамо знати да трошимо време како га не бисмо изгубили. Битан је и 

квалитет и квантитет времена који проводите са децом, као што биљка тражи 

воду, тако дете тражи пажњу и посвећеност. Она је најбитнија у преломном 

периоду дечијег развоја, а полазак у школу је свакако један од њих. 

                                                                                                 

 Педагог школе: Бојана Марковић 

                                                                                                                          

 

 

                                     

 

 

 

 

     СРЕЋА-је емоционално стање у којем осећамо ужитак 

и задовољство. Речи које можемо заменити срећом су: радост, весеље, љубав,  

забава.... 

Многи су тражили  рецепт за срећан животи а ово су рецепти из наше кухиње које 

морате пробати: 

 

Рецепт број 1. 

Потребно је:                                                                                               

-2 пуне кашике стрпљења 

-1 срце испуњено љубављу 

- 1 глава  пуна разумевања 

- неколико капи хумора 

- 2 у врх пуне кашике вере 

- 1 кашика великодушности 

Све добро промешати и равномерно распоредити по свом животу и послужити 

свакоме кога сретнеш.                         

                                                                Кувар: Лука Татић   3. Разред 

Рецепт број 2. 

 У једну велику посуду ставити 100 г учења и 300 г игре. Све добро промешати. 

Додати по 500 г другарства, здравља, смеха и радости. Када се то добро сједини 

додати љубави у неограниченим количинама.  

Кувар: Богдан Хрњачки 3. Разред 

 

 

 

 

Рецепт број 3. 

Потребно је:                                                                                                      

12 чаша пољубаца, 8 осмеха, 1 дл љубави, 3 поклона и 2 карте за базен.  

С  Е  Н    У  И  И  А 

 Р  Ћ  А  K  Х  Њ  Ц  



  

Бућ, бућ, бућ и ето је СРЕЋА !!! 

                                                          Куварица: Дуња Ђиновић  3. разред 

Рецепт број 4. 

10  кг разумевања, 10 кг опраштања, 10 кг поштовања, 100 кг нежности, 100 кг нежних 

погледа 

100 кг нежних речи, 8 преплетених руку, 100 кг похвала. 

По неки поклончић. И све зачињено са бекрајно пуно љубави. 

Кувар: Дарио Лимани 3. разред 

    

   УЖИВАЈТЕ И ПРИЈАТНО! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


