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      Часопис Основне школе ,,Вељко Влаховић“ Нови Сад – Шангај  

Година 12. број 12 - 2018. 
Часопис уредиле: наставница Надежда Чолић и учитељица ина Заварко . 

Сарадници : Бранислава Шакић, аниела Игњатић, Снежана Станојловић, Бојана 

Марковић, Ђурђица Лалић, Зорица Станковић, Тамара Остојић Грегус, Ковиљка 
Прошић Пилиповић и Иван Станојловић. 
Саветница : директорка Љубица Грубач 

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

 

 

Поштовани ученици, родитељи и колеге, 

 

Часопис који држите у рукама, Ризница бр.12, покушај је 

ретроспективе и подсећања на   

 годину која је протекла и која је иза нас. 

Трудили смо се да дамо све од себе, свако у свом делокругу и 

радили смо најбоље што умемо и можемо у датом тренутку. 

Некада је тај труд бивао награђен резултатом, а некада 

искуством више. 

Наши ученици су и ове године освајали награде и признања 

из различитих области и тако показали  своја бројна умећа и вештине, која свесрдно 

подржавамо и развијамо и којима се од срца радујемо. 

 Стручно усавршавање наставника је и у овој години било једна од главних смерница, 

која директно подиже квалитет извођења наставе и примену иновативних наставних 

метода. Активно учествујемо у бројним пројектима и пратимо све актуелности које 

су од значаја за наше ученике, запослене и нашу школу.  

Инвестициона улагања у школску зграду су настављена, тако да је уз претходно 

замењени кров, прозоре и фасаду, школска зграда добила и нову унутрашњу 

столарију, модерног дизајна и виског квалитета. Дугогодишњи сан, сан који се сања 

од самог постојања наше школе, изградња  фискултурне сале, коначно је на прагу 

остварења. Очекујемо да ћемо у овој школској години утрчати у нашу фискултурну 

салу, чија је изградња у завршној фази.   

О свим другим лепим детаљима и ситницама, а 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 
 

   

 

            

 

 

           

 

 



 

  

 

   
…Родитељима  ученика наше школе који су се укључивали у различите 

активности у школи… 
 
…Нашим драгим пријатељима :  ХГП-у, Владимиру Стојковићу-куму школе, Месној заједници 
Шангај, компанији ,, Бамби“, Media Network, компанији ,,Swisslion“,  НСХЦ-у,  Мирославу Тегелтији,  
редакцији ТВ емисије ,,Питам се, питам се“,  Бранку Трошељцу, Националном савету Македонске 
заједнице  и пријатељима из Македоније ( Б.Миркуловска, С.Арсовој, В.Самарјанин, В.Андон, 
Е.Маказлиева, С.Костадиновски, Ф.Димскоски)… 

 

ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ

          МИЛОШЕВА ПРИЧА 

       Била је недеља када сам се играо са Ацом  на топлани и сломио ногу. 
Захваљујући помоћи  друга успели смо да дођемо до моје маме  која се јако 
уплашила кад ме је видела  повређеног.  После тога долази болница, гипс, 
кревет и лежање. Мислио сам: нема више шетње,  фудбала, кошарке. Нема 
више школе и другара. 
       На моју радост, другари су били ту. Била је ту разредна и сви наставници 
који су ми омогућили да одговарам и радим контролне задатке. Другари су 
ми долазили у посету кад ми је било најтеже. Правили ми друштво, доносили 
свеске да могу да пратим градиво и помагали да научим пропуштено. Али ево, 
најгоре је прошло, скинуо сам гипс и сад могу да идем без ичије помоћи.  
        Једноставно нема боље школе од школе „Вељко Влаховић“! Желим 
свима да се захвалим од срца . Ову муку сам успео да пребродим захваљујући 
свима вама. Да, и, наравно, мојој МАМИ. Хвала! 
 
                        ПРИЧЕ МИЛОШЕВИХ ДРУГАРА 

 

           „Милош није  могао да прати наставу и нога му се није опорављала како треба. У нади да 
ћемо успети макар мало да му помогнемо смислили смо план: сваки дан ће му неко други носити 
домаћи и свеске и на тај начин ће остати у току са градивом, виђаће нас све и неће остати, макар, 
на тих пола сата усамљен.  Понекад, неко  од нас није могао да оде до њега. Од свих  нас једино је 
Милан ишао редовно. Ја му се , искрено, дивим. Сваки дан ићи код друга и посећивати га! Е, то је 
право другарство!“ 
 
            „Увек сам била ту за њега ма шта год да се десило. Требала му је наша помоћ, а он није 
показивао да му је тешко. Сећам се кад се окупило пола разреда за Нову годину да му направимо 
и однесемо поклон. Поклон је био велики плави меда и пуно слаткиша. Надам се да му се свидео 
поклон и наше изненађење.“  
 
             „Ја нисам могла да носим Милошу домаћи задатак па сам се осећала кривом. Била сам само 
два пута и то са Секом. Однели смо му домаћи и помогли му у учењу. Три пута сам била са 
другарима из разреда да му однесемо поклоне.“  
 
           „ Ја сам био за Нову годину код Милоша. Сваки дан сам ишао код њега и препричавао му 
догађаје из школе. Мени је било жао што он не може на снег па сам му донео грудву снега. Било 
ми је жао што не може напоље са нама да се шета и иде на рингишпил. Мени је он помогао кад 
сам ја повредио прст.“ 



 

 

 

 

 

 Драгана Китановић - ученик генерације, 2016/2017.  
 
Алекса Костић -„Светосавско дете“  2017/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик 5. разреда, Александар Цакић, освојио је ЗЛАТНО ПРИЗНАЊЕ на 
Седмом међународном ликовном конкурсу за основне школе који се 
одржава у Словенским Коњицама у Републици Словенији. На конкурсу 
је  учествовало више од хиљаду ученика из Словеније, Хрватске, 
Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Русије. Рад нашег ученика, 
Александра Цакића, изабран је у групу  од шест најбољих радова. 
Александар и наставница ликовне културе, Тања Шушковић, добитници 
су Златног признања. 
 

Дијана Чобић – освојила 1. место на општинском  
такмичењу у певању ЗВЕЗДЕ ШКОЛСКЕ 
ПОЗОРНИЦЕ.  
 
 
Алекса Костић-освојио 4. 
место на општинском 
такмичењу из енглеског 
језика. 
 
 

Тамара Мрђић - учествовала на литерарном 
конкурсу у  Републици Македонији, њена песма ће изаћи у Зборнику 
песама.   

 

 



 

 

  

 
,,Аква Вива“ и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја покренули су програм и отворили 

конкурс за све школе на територији читаве Србије 

„Покренимо нашу децу“ којим се уводи додатна 

свакодневна физичка активност за ученике од 1. до 4. 

разреда у свих 1206 основних школа у Србији. Ученици 

другог разреда наше школе  радо су прихватили да 

учествују на конкурсу ,,Покренимо нашу децу“,  зато што је вежбање од самог почетка школовања 

њихова свакодневица, а сада већ рутина у којој уживају и знају колико је важна у њиховом 

одрастању. Вежбали су сваки дан и показали свој труд, 

увежбаност, вољу и жељу. Сви заједно су бирали 

фотографије за конкурс. 

На конкурсу, ученици другог разреда и учитељица 
Ђурђица освојили су треће место. Као награду добили 
су поклон пакет реквизита за физико и једнодневну 
екскурзију на Дивчибаре.  
                                    

                                   
Ђурђица Лалић 
 

 

 

 

АКВА ВИВА 

Аква Вива, вода права, 

Она може ојачати и мрава. 

С Аква Вивом започни дан, 

Па све уради лако 

Као да је сан. 

 

Аква Вива вода права, 

Од ње никад неће 

Да те заболи глава. 

 

Волим школу, 

Волим згоду, 

А највише Аква Вива воду. 

Аква Вива, вода фина, 

Сви је пију, ма милина! 

 

Анита Јонузовић, 2. разред 

                      АКВА ВИВА 

Аква Вива је права вила, 

Она је према свима мила. 

Својим штапићем махне 

И доноси срећу и здравље. 

 

Пуна живота, 

Да, то је наша Аква Вива. 

Да сваки дан буде активан, 

Савршен и уз мало  мира 

За то брине наша 

Јединствена 

Аква Вива. 

 

Деца је воле и пуна је 
Минерала, 

Она деци доноси пуно знања. 

Златан Елези, 2. разред 
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На конкурсу  ЕКО-ПРЕСС-а, који расписује часопис 

„ЧУВАРИ  РАВНИЦЕ“, награђене су наше ученице 7.разреда: Дијана Чобић, 

Ивана Трошељац  и  Тара Митић  за текст-извештај у којем се говори о 

заштити животиња и начину како је Међународни дан заштите животиња 

обележен у нашој школи. 

Тим за еколошке активности је, такође, награђен за текст о акцији 

сакупљања пластичних чепова у хуманитарне сврхе, а с циљем истицања значаја поступка  

рециклаже. Поменути текстови су објављени у часопису „Чувари равнице“ и заступљени у 

истоименој ТВ емисији. 

      БУДИ  И  ТИ  ПРИЈАТЕЉ  ЖИВОТИЊА  

 

         Међународни дан заштите животиња обележава 

се у многим земљама широм света с циљем да нам 

скрене пажњу на то да сва жива бића имају право на 

живот које не сме бити угрожен на било који начин. 

     У Основној школи “Вељко Влаховић“ у Новом Саду, 

која се налази у насељу Шангај, у организацији 

еколошке секције при школи,одржано је предавање 

поводом 4. октобра – Међународног дана заштите 

животиња. Предавање су реализовале наставнице за 

заштиту животиња: Маја Вучковић (координатор из азила за напуштене, старе 

и болесне животиње у Ђурђеву, које функционише под покровитељством 

госпође Монике Брукнер) и Снежана Станојловић (учитељица). Предавању су 

присуствовали сви ученици од првог до четвртог разреда, цео седми разред и 

екипе ученика из петог, шестог и осмог разреда. 

     На предавању су ученици чули занимљиве, али и поучне информације. 

1. Животиње нису плишане играчке! 

2. Животињама је потребно много пажње, љубави и времена. 

3. Животињу коју чуваш као кућног љубимца не можеш и не смеш избацити 

на улицу када порасте или када ти досади. 

4. Осим хране и воде, треба водити рачуна и о здрављу животиње коју 

чувамо; обавезно је обавити: вакцинацију, стерилизацију и чиповање.  

5. Безусловна љубав је једини исправни однос према животињи коју имаш 

код куће, јер исту такву љубав и она пружа теби. 

Посматрајте природу  око себе, пишите, фотографишите, послаћемо и твој 

еколошки извештај! Можда и ти будеш награђен!                                                                                                                                        

Приредила  учитељица  Снежана Станојловић 
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НАША ШКОЛА – ПРВА ШКОЛА У НОВОМ САДУ 
         У КОЈОЈ СЕ УЧИ МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК !

„MAKЕДОНИЈА  У  СРЦУ„ 

      “За неке мале кораке потребно је много снаге. Ако постоји 

велика љубав за мале кораке, онда нема пута који се не може 

искорачати.” (учитељица Снежана Алексић Станојловић) 

Да је љубав према Македонији велика, показали су ученици 

другог, трећег и четвртог разреда из Основне школе „Вељко 

Влаховић“ у Новом Саду, који су одлучили да похађају наставу из 

предмета Македонски језик са елементима националне културе, 

као један од понуђених изборних предмета. Осим мађарског и 

ромског језика, ученици су први пут одабрали  могућност да 

науче и македонски језик, да упознају национална обележја Републике Македоније, њену 

историју, културу, обичаје, природне лепоте и лепоту њених људи.  

Одакле толика љубав према Македонији? 

Учитељица Снежана Алексић Станојловић, која носи Македонију у свом срцу, пренела је ту љубав 

на ученике у школи у којој ради. Она већ годинама организује едукативно-креативне радионице за 

децу, гостовања и афирмацију македонских књижевника и уметника, остварује пријатељску 

сарадњу са школом „Кирил и Методиј“ у селу Кучевиште (Скопље) у којој се настава реализује на 

македонском и српском језику, анимира ученике да се дописују и размењују поклоне са ученицима 

из Македоније, реализује часове на српском језику у Македонији и часове на македонском језику 

у Србији, успоставља стручну  сарадњу и размену искуства „добре праксе“ са учитељицама из 

Македоније...Покушава да своју љубав простире шире и даље... 

Уз одобрење директорке Љубице Грубач и одобрење Министарства просвете Републике Србије, 

тежња ове учитељице и њена  лична мисија, од ове школске године добијају и официјалну форму. 

Тако први пут у Новом Саду, у једној 

школи, постоји група ученика који 

званично похађају часове 

македонског језика. Групу чини 18 

ученика узраста од 8 до 10 година, 

међу којима само пар њих има 

македонско порекло. Остали показују 

љубав и интерес, јер су научени да нас 

љубав обогаћује.  Настава ће се 

реализовати једном недељно као 

блок-два часа.  

17. јануара одржана су прва два часа,  

на велику радост ученика и учитељице, уз националне симболе Македоније и звуке македонске 

песме, поручили су : „Македонија се носи у срцу!“ 

                                                                                        Приредила учитељица  Снежaна  Станојловић 



 

  
 

Спортску секцију FAIR - PLAY TEAM ове године чине ученице VII разреда, а 
придружило се и неколико ученика старијих разреда. Активности су усмерене ка промоцији 
позитивних вредности и фер-плеј кодексу спортског понашања. На друштвеној мрежи ФБ активна 
је страница под истим називом, а чланови Тима учествују у свим спортским акцијама и 

манифестацијама. 

Настављена је сарадња са Ватерполо клубом Војводина 

на Базену Слана бара где ученици  I-VIII разреда 

тренирају пливање. Организоване су активности током 

Спортске недеље у септембру, oбележена је и Дечија 

недеља, чланови су међу својим вршњацима  

промовисали Фер-плеј понашање. На школским 

спортским теренима одржан је Јесењи крос ученика. Учествовало је око 100 

такмичара у 16 трка , 17. трку , ван конкуренције, симболично су истрчали 

наставници и стручни сарадници – Фер-плеј Тим се побринуо за спортско 

бодрење такмичара. Тим је наставио сарадњу са Градским савезом 

фудбалских судија, организован је Фер-плеј Турнир са четири мешовите 

екипе, а подршку је пружила и локална самоуправа тј. чланови МЗ Шангај 

су обезбедили медаље, пехаре и мајице за учеснике фудбалског турнира.  

Чланице Фер-плеј Тима посетиле су Сколио Центар са наставницом физичког васпитања и разр. 

старешином и учествовале у пројекту „ Препознавање постуралних деформитета, правовремено 

реаговање и примена корективних вежби“. Циљ пројекта је препознавање лошег држања тела код 

ученика и његова корекција. 

 

Tим је током новембра и децембра учествовао у пројекту „Природом до здравља“ чији је циљ промена 

свести младих о важности  здраве исхране  и очувања  животне 

средине као и организовање догађаја на отвореном - у 

природи. Спортске активности Тима су 

забележили и чланови пројекта „ Шангај 

отвара врата и прозоре“. Оба пројекта су 

под покровитељством Управе за спорт и 

омладину – КЗМ Града Новог Сада.   

Фер-плеј Тим је током зимског распуста 

био на специјалном задатку - 

новогодишњи помоћници  Деда Мраза 

Мићка. Упаковано је и подељено преко 100 хуманитарних пакетића породицама 

наших ученика.  

Ни ове године нису изостали зимски спортови, током јануара и фебруара настављена је сарадња са 

Хокејашким клубом NS STARS и ученици су имали прилику да се опробају на леду и као клизачи али и 

као хокејаши. 

Фер-плеј тим је и присуствовао отварању Канцеларије за младе и том приликом сусрео се са нашим 

шампионима Вањом Удовичићем и Ненадом Пагонисом. 

Чланови тима учествују као вршњачки едукатори у програму Спорт у школе и преносе дух Фер-плеј  на 

другаре.  На ФБ је активна страница FAIR PLAY TEAM , активности можете пратити на сајту школе и 

огласној табли Тима.                                                                                                    

                                                                                                               Координатор Тима  проф. Даниела Игњатић 



 

                                                           
 

 

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 

Под слоганом ,,Кретање је здравље“ сваке године, широм света, обележава се Дан физичке 
активности с циљем да се људима скрене пажња на важност редовног упражњавања умерене 
физичке активности без обзира на садржај, место или време, уз уважавање здравственог стања 
сваког појединца. Ученици наше школе су од стране својих учитеља и наставнице физичког 
васпитања Д. Игњатић још једном упућени на континуирано бављење физичким активностима. 
Указано им је да вишечасовно седење може довести до низа озбиљних здравствених проблема 
код деце, до неправилног телесног развоја и настанака широког спектра коштано-зглобних 
деформитета. Код одраслих особа, седелачки начин живота доводи до кардиоваскуларних 
обољења, дијабетеса и малигних болести. 
 
10 важних чињеница о физичкој активности: 

1. Физичка активност смањује ризик од болести. 
2. Редовна физичка активност одржава тело здравијим. 
3. Физичка активност и спорт НИСУ ИСТО!  
4. Умерена до интензивна физичка активност такође доносе 

здравствене бенефите. 
5. За децу и младе узраста од 5 до 17 година препоручује је 60 

минута умерене до интензивне физичке активности сваког 
дана. 

6. За одрасле, старости од 18 до 64 година, препоручује се 150 минута умерено јаке физичке 
активности недељно. 

7. Особе старије од 65 година МОГУ и ТРЕБА редовно да вежбају, уз прилагођавање врсте и 
интензитета активности степену покретљивости и здравственом стању. 

8. Ове препоруке примењиве су на све категорије друштва, без обзира на пол, материјални 
статус, на верску, расну или етничку припадност. 

9. И МАЛО физичке активности боље је од НИМАЛО! 
10. Подржавајуће окружење и заједница велики су подстицај становништву да буде физички 

активно. 
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ОСМАЦИМА СМО ПОЖЕЛЕЛИ СРЕЋАН ОДЛАЗАК У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
 
Наши осмаци су се последњег дана основне 
школе, 30.5.2017.године, опростили од својих 
другара и наставника, на већ традиционалан 
начин. Заједно са драгом наставницом 
Мирјаном Чешљар, обишли су сва одељења у 
школи и песмом и сузама поздравили своје 
другаре. 
Након свечане доделе сведочанстава у школи, 
заједно са наставницима, прославили су 
матурско вече. Било је весело и дирљиво. 
Поздравили смо их  жељама да их само срећа прати кроз живот.  

 
 

ДРУЖИЛИ СМО СЕ С ПЕСНЦИМА 
 

Радислав Јовић, песник из Београда, даровао нам је 25.5.2017.године стихове из своје књиге 
„ЧАРОБНИ ОСМЕХ“...Чаробни осмех смо и ми имали на лицу после овог дружења... 

  
 

Мирослав Кокошар, песник уз Београда, представио нам је 19.2.2018. године своју књигу „МЕНИ ЈЕ МЕНЕ 

ЖАО“...Нама није било жао што смо имали мало другачији час српског језика...  

                                                                                                                                   Снежана Станојловић 
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ПРИКЉУЧИЛИ СМО СЕ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ ПРИКУПЉАЊА 
ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА ДЕЦУ ИЗ УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧЈА      
ИГРАЧАКА И СЛАТКИША ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
УЧЕСТВОВАЛИ СМО У ПРОЈЕКТУ   GREEN FASHION 2017  

 
Ученице 7. разреда наше школе 

учествовале су у пројекту GREEN 

FASHION у организацији 

Удружења „Асистент“, а под 

покровитељством Управе за 

спорт и омладину – КЗМ Града 

Новог Сада. Циљ пројекта је 

промена свести младих старости 

од 14 до 30 година, 

средњошколаца, студената, као 

и свих младих о важности 

рециклаже на један иновативан 

и атрактиван начин -             

модном ревијом уникатних 

рециклираних модних костима 

којој су  претходиле креативне едукативне радионице и предавања.        

             Први пут у животу , без треме, по модној писти 24. новембра 2017. год. 

на ФИМЕК-у прошетале су своје рециклиране модне костиме уз бодрење 

публике и својих школских другара: Тамара Вујичић, Драгана Игњац, Ања 

Кнежевић, Кристина Зарић, Ивана Трошељац, Марија Бајазет, Александра 

Секол, Марина Мандарић и Дијана Чобић. Подршку иза писте пружала им   је 

Ема Ајрановић. Вођа модног тима била је наставница техничког Љубица 

Гавриловић, а координаторка пројекта наставница физичког васпитања Даниела Игњатић.                              

                                                                                                               Наставница Даниела Игњатић 
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РЕАЛИЗОВАЛИ СМО СПОРТСКУ НЕДЕЉУ   
 

Спортска недеља је трајала од 18.  до 22. септембра 2017. године. Млађи разреди су  играли 
омиљену игру „Између две ватре“ и игре лоптом. Старији разреди су учествовали у                    

Спортско-научном 
квизу.                                                     
У току Спортске 
недеље одржана су и 
два часа физичког 
васпитање под 
називом Вежбање у 
пару. Млађи ученици 
су се играли са 
другарима из 
старијих разреда. Атмосфера је била сјајна, а другарска 

подршка и сарадња на високом нивоу. 

 

ОДРЖАН ЈЕ ЈЕСЕЊИ КРОС 

На школским спортским теренима одржан је Јесењи крос  ученика наше школе, 29. септембра 

2017.године.  Учествовало је око сто такмичара у шеснаест  трка. Победници у женској и мушкој 

конкуренцији су : 

1. разред:       Јасмина Цакић и Филип Дорословачки 

2.  разред:      Невена Митровић и Златан Елези 

3.  разред:      Анђела Балог и Давид Николић 

4.  разред:      Дејна Шок и Дејан Репчак 

5.  разред:      Кристина Јасеновски И Богдан Хрњачки 

6.  разред:      Милица Ковач и Милан Ковач 

7.  разред:      Александра Секол и Александар 

Нинковић 

8.  разред:      Драгана Киш и Карло Ђембери 

Наставници и стручни сарадници школе су 

учествовали у организацији Кроса,  али и заједно истрчали један круг . Фер-плеј тим се побринуо 

за спортско бодрење такмичара . 

 Професорка физичког васпитања Даниела Игњатић 
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ОБЕЛЕЖИЛИ СМО 4.ОКТОБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 
 

          

      

САРАЂИВАЛИ СМО  СА ИНСТИТУТОМ  ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  ВОЈВОДИНЕ 
 

Пред крај 1.полугодишта посетили су нас лекари из  Завода 
за јавно здравље Нови Сад,  који прате 
здравље ученика 3. разреда који су се 
укључили у пројекат Института. Циљ  
овог пројекта је развијање свести код 
ученика и њихових родитеља о утицају 
хране на  развој деце као и неговање и 
развијање навика правилне и здраве 

исхране.  
Наши гости су ученицима 3. разреда донели    банане  и 
флашице воде које су они, како то и доликује правим 
другарима, поделили са ученицима млађих разреда. 
 

БИЛИ СМО ДЕО ПРОЈЕКТА  ЈКП ,, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – 

ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА 

Овај пројекат, који се успешно спроводи још од 2011. године, едукативног 

је карактера и намењен је ученицима трећег разреда. Циљ ове едукације 

је стварање свести међу најмлађим 

Новосађанима о важности воде као  

саставног елемента природе и навике 

да је као такву морају чувати и штедети. 

Између осталог, пројектом је 

обухваћен и начин производње и 

дистрибуције воде у Новом Саду. Наши 

трећаци су се лепо дружили са 

едукаторима и много тога научили о процесу прочишћавања воде и 

штедњи исте. 
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У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА 
 

Ученици су са великим задовољством поново ,,обули ципеле“ својих 
наставника, педагога, директорке, правника, секретара, куварице и 
техничког особља. Одговорно и  савесно су одиграли своје улоге, а 
њихови другари су их, такође, врло озбиљно схватили и на часовима 

су били вредни и савесни ђаци. 

 

 

 

      НОВОГОДИШЊИ МАСКЕНБАЛ 
 

Последњег дана првог полугодишта 
организовали смо новогодишњи маскенбал 
под називом ,,Времеплов“. Ово је била 
прилика да ученици испоље своју 
креативност, али и да науче понешто о 
различитим епохама и људима који су 
оставили траг у историји човечанства. И 
овога пута су нам се придружили другари из 
СОШО ,,Милан Петровић“ из Новог Сада.  
Свако одељење је одабрало тему за своје 
маске па су школском позорницом 
продефиловали: Стари Египћани, Чарли 
Чаплини, Индијанци, Цар Душан са својом свитом, Римљани, 

пећински људи, девојчице из 80-тих и деца из будућности. Маске су биле сјајне, а атмосфера 
весела, као и обично! 
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 ШКОЛСКА СЛАВЕ СВЕТИ САВА 
 

И ове године смо прославили Школску славу Светог Саву. Свечаности су присуствовали: г. 
Владимир Стојковић члан Градског већа за комуналне послове, Иван Радојичић, председник МЗ 
Шангај Ненад Миљевић, чланови Школског одбора и Савета родитеља, наши драги пензионери и  
родитељи наших ученика. 
 
Директорка, Љубица Грубач, уручила је плакету и поклон Алекси Костићу, ученику 8.разреда, који 
је ове године заслужено понео титулу  СВЕТОСАВСКО ДЕТЕ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ОБЕЛЕЖИЛИ СМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 
У  нашој школи је обележен и Међународни дан матерњег језика (21.фебруар). Основни циљ је да 
се подигне свест људи о значају матерњег језика, мултилингвизма и да се промовише језичка и 
културна разноликост. У  школској библиотеци представници свих одељења су читали стихове 

нашег драгог наставника, песника Марка 
Зелића, који је и сам рецитовао стихове из 
две објављене збирке дечијих песама, али 
и неке нове, још необјављене песме.  

 



 

 

 И ове године у школи су активне различите секције.  

Драмска секција-води је наставница Бранислава Шакић, чланови вредно 

припремају приредбе за Светог Саву и Дан школе. 

Гимнастичарска секција-води је учитељица Тамара Остојић Грегус, 

одржава се сваког четвртка, намењена је ученицима млађих разреда. 

Чланови ове секције вредно вежбају и учествују на свим приредбама у 

школи. 

Еколошка секција-воде је учитељица Снежана Станојловић и 

наставница биологије Зорица Станковић . 

MИ СМО  ЗА  ЈЕЛКУ  СА КОРЕНОМ, А  ВИ ? 

Ученици у нашој школи знају да сечене јелке више не живе. Они су 

саслушали причу и продужили живот јелкама. Научили су како се 

сади дрво и шта му је потребно да би живело. Трудиће се да га 

сачувају. И дрвету су потребни љубав и пажња... 

Поклањајте љубав и пажњу...Никада не шкртарите на томе... 

„Наше је само оно што поклањамо другима...“ 

 MИ  СМО  ЧУВАРИ  РАВНИЦЕ,  ВОЛИМО  И  ЧУВАМО  ПТИЦЕ ! 

На иницијативу еколошке секције у нашој школи, посветили 

смо се ове зиме заштити птица станарица у нашем 

окружењу. Правили смо кућице за птице и хранилице, 

истраживали смо и учили о птицама. У томе нам је помогао 

истраживач др Никола Стојнић  из Покрајинског завода за 

заштиту природе, који је одговарао на наша питања. 

Неки ученици су писали о томе. Њихови радови су послати 

у часописе за децу.  

Снимали смо и емисију „Питам се, питам се“ за ТВ 

Војводина. Нисмо се уобразили. Аутограме ћемо вам радо поделити за време великог одмора!  

                                                                                                                              Снежана Станојловић 

Мали волонтери- секцију воде наставница Надежда Чолић и 

учитељица Дина Заварко. Ученици се састају једном или два пута 

недељно и помажу једни другима у учењу и изради домаћих задатака. Циљ 

секције је неговање сарадње и толеранције међу ученицима. 

http://www.gimnastika.rs/gimnasticka-oprema.php
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Зима баш и није најомиљеније годишње доба. Људима још и некако, али птицама 

није сигурно....  

      Прошла зима је била дуга и 

снежна, па су ученици шестог  и 

седмог разреда направили 

еколошке хранилице за птице. За 

израду су користили пластичне 

флаше и кору од наранџе. Ако 

желите да нешто слично направите 

и ви, погледајте пар идеја па на 

посао! 

Поводом 22. априла- Дана планете Земље, организовано је низ 

различитих активности. Једна од њих је била и представљање 

занимљивих врста инсеката помоћу „паметних фасцикли“.     

Ове интересантне радове  

припремили су ученици 

шестог разреда и приказали их 

ученицима четвртог разреда. 

Такође, кроз тимски рад и 

вршњачку едукацију, изучавали смо како се развија лептир, а 

затим смо од радова 

направили изложбу. 

Са ученицима тадашњег петог разреда 

организовали смо такмичење у еколошкој 

друштвеној игри по еколошким 

правилима. 

Ученици садашњег петог разреда су имали за задатак да 

утврде знање о вирусима и бактеријама као и да уоче 

разлике између њих, али на мало другачији начин - кроз стрип. Били су јако креативни и духовити 

и у потпуности су испунили задатак! 

Такође, изучавали су и како клија 

семе али у „стакленику“. „Стакленик“ 

су направили од папира и пластичне 

кесе, унутар кесе су поставили 

поквашену вату и пар семенки 

пасуља. Оглед су поставили на 

прозор и пратили како се развија 

клица из пасуља. 

 

Наставница биологије 

Зорица Станковић 



 

 

                                              
ЧАС О ВУЛКАНИМА И ЗЕМЉОТРЕСИМА 
У нашој школи је 6. марта 2018. одржан час 

географије на ком је тема била Вулкани и 

земљотреси. Ученици петог разреда су се 

потрудили да нађу одговоре на основна питања 

о овој теми. Говорили су о деловима вулкана, о 

Ватреном појасу Пацифика, о најпознатијим 

вулканима на нашој планети - Етни, Везуву, 

Килиманџару, Фуџијами, Попокатепетлу...Са 

нестрпљењем се чекао завршни део часа у ком 

је изведен експеримент са циљем да се дочара 

вулканска ерупција. Ученици су направили 

моделе вулкана и на тај начин испољили своју креативност. Са осмехом на лицу и задовољни су 

напустили учионицу, што је најважније.  

КАКО НАПРАВИТИ МОДЕЛ ВУЛКАНА? 

Потребан материјал: гипс, газа, сода бикарбона, сирће, црвена боја. 

Направи раствор средње густине од гипса и воде. Парчиће газе потапај у добијени раствор и ређај 

слојеве један преко другог у облику купе. Централни део купе треба да буде удубљен. Када се 

вулканска купа стегне, премажи је гипсом. Када се потпуно осуши, у њено удубљење стави соду 

бикарбону и црвену боју. Након тога додај сирће и прати шта се дешава. 

          Наставница географије  Ковиљка Прошић - Пилиповић 

 

 У Србији има много 

неактивних вулкана. 

Једна од наших 

најчудноватијих 

вулканских купа, 

налази се на 

планини Рудник, 

чији сам назив 

сугерише да се на 

њој вадила и топила 

руда. Тамо се ковао 

новац, за време 

владавине Немањића. Археолози су утврдили да 

се на овој планини руда вадила још  пре 7000 

година. Најпознатији је веома стрми врх који се зове Острвица на коме се, такође, налазе и 

остаци средњевековног утврђења.  
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         Математика је свуда око нас, користимо је стално. У већини случајева ни не знамо да је то 

математика. У школи се уче правила, теореме, раде задаци, а при том већина поставља себи 

питање: „ А шта ће то мени у животу“ . Е, па да дамо пар примера где ми то користимо математику, 

а да при томе нисмо ни свесни да је користимо. 

Почнимо од малишана који још нису ни кренули у школу. Клинци су 

добили чоколаду и треба да је поделе. Онај који дели зна да одвоји себи 

највећи део, а они који су добили мање плачу због тога. Свако дете ће 

знати на колико делова да подели чоколаду. Ето нама разломака и 

упоређивања. 

            Кад сређују своје играчке, морају да знају где шта стоји да све ствари ставе на своје   место – 

ето функције ( то ће да разумети осмаци). Кад смо већ код функција, које су „страшне“, срећемо их 

одмах по поласку у школу с првим распоредом часова и спремањем књига за одређени дан.          

Распоред часова је правило( функција) којим  сваком дану додељујемо одређене наставне 

предмете.  

         Једначине – мука жива. А, користимо их сваки дан. Сваком се десило да треба раније да 

крене у школу из неког разлога ( да сврати по друга, сврати у 

продавницу по ужину…). Кад треба да крене од куће да би на 

време стигао у школу? Како нема кашњења на први час, 

претпостављам да већина од вас добро израчуна кад треба да 

крене, а ту је још и тихо рачунање на путу до продавнице да ли ће 

од кусура  остати за чоколадицу или нешто друго.                                                                                                         

А, сад мало о геометрији. Углови. Сви знамо за изреку „ У здравом 

телу, здрав дух“. Идемо на спортић, тренирамо фудбал, кошарку или било шта друго. Сви 

тренинзи почињу са вежбама за разгибавања. Стани право 

(опружен угао), руке у висини рамена (прав угао), руке о бок па се 

померај на леву па на десну страну – оштрих углова колико ти је 

воља! Желиш да идеш по другаре да дођу код тебе . Правиш план 

којим редом ћеш да кренеш да се што пре окупите. Многоуглови 

( бираш најкраћи пут) и дијагонале многоугла ( нећеш да губиш 

време и шест пута пролазиш истом улицом). 

        Све ово изгледа лако , али задаци 

у збирци нису овакви, теореме и правила су у уџбеницима написана 

незграпно и тешка су за читање и разумевање. Зашто је то тако?  Зато 

што кад се раде задаци и треба да се уче правила, заборави се на 

чињеницу да су та правила и ти задаци само преведене приче из 

живота. Теорему није измислио човек, он је само посматрао околину, 

уочио правило и то правило записао математичким језиком. Зато, 

дозволите причама да уђу у задатке из збирки, удахни живот теоремама и видећеш колико је 

математика у ствари једна велика и неисцрпна игра.  

Наставница математике Надежда Чолић 



 

 

 
                          ЈЕСЕН ОКО МЕНЕ 
Јесен око мене је тужна јер јој недостаје смех и игра мојих другара. Недостаје јој 

цвркут птица које су одлетеле у топлије крајеве. 

Ветар је одувао гране дрвећа и направио тепих од лишћа. Животиње спремају 

храну за хладну зиму. Недостаје нам сунце које нас греје док се играмо. Ускоро, 

сунце ће се сакрити иза сивих облака и тако ће дочекати зиму. 

Иако ће бити хладно, зими ће се највише обрадовати деца. 

Анђелина Фератовић, 2.разред 

ЗАМИСЛИМО СЕ 

Једног дана, мој тата је гледао телевизију. Привукла ми је пажњу  вест да је 

ваздух у Кини веома загађен. Видела сам  улице препуне људи који су носили 

маску на лицу. Кинези су деловали тужно и забринуто. Тада сам схватила значај 

екологије за живот човека.  

Срећна сам зато што је ваздух у мојој земљи чист и  није опасан за наше здравље. Уживамо у 

мирисном лепом цвећу и цвркуту птица. Наше плодно земљиште залива чиста киша која дарује 

живот биљкама. Зато бих волела да сви становници Србије поведу рачуна о нашој животној 

средини. Отпатке треба да бацамо у корпе за смеће. Морамо да чувамо наше шуме јер оне су 

наша плућа. Желим да се и даље играм у природи са осмехом на лицу, а не као Кинези, са маском 

на лицу. 

Чувајмо нашу природу јер она чува нас. Заштита природе значи живот, а то је највеће богатство. 

Ирена Поважањ, 3.разред 

НЕИЗВЕСНОСТ 
 

Дани су као вечност, 
сати су као године. 

Један дан је као минут, 
три дана су као три сата. 

Један минут 
понекад је цела вечност. 

Минут пре растанка је љубав. 
Онај који нема радости у животу, 

нема ништа ни у срцу. 
Без љубави нема ни живота. 

 
Милан Шумар, 7. разред 

 
 
 
 
 

СРЕЋА МОЈЕ МАЈКЕ 
 
Срећа моје мајке 
у очима се њеним види, 
кад јој дам поклон 
одмах јој се свиди. 
 
Кад из моје свеске 
петица провири,  
мами се у срцу 
радост рашири. 
 
Срећа моје мајке 
нека буде вечна, 
јер сам и ја радостан 
кад је мама срећна. 
 
                                   Алек Јонузовић, 3.разред 
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                     ПРЕДАЊЕ  МОЈЕ ПРАБАКЕ 

       О прошлости краја мојих предака сазнала сам од моје прабабе.                                                    

Моји преци потичу из села Диканце. Прабака ми је причала да је, кад је била мала, живела у кући 

сазиданој од камена и блата. Подови су били од земље. Није било намештаја. Спавали су на 

врећама напуњеним сламом. Свака кућа је имала огњиште. То је било место где се кувао ручак и 

грејала вода за купање, прање веша, посуђа… Жене су месиле хлеб и пекле га испод сача. Посуђе 

је било дрвено. Људи су се бавили сточарством и земљорадњом. Није било струје па су 

користили фењере за осветљење. Девојке и жене су се окупљале око фењера, разговарале су и 

радиле. Преле су вуну и штрикале џемпер, чарапе, капе… Неке искусније домаћице су на разбоју 

ткале ћилиме и народну ношњу.                                                                                                                   

Четвртак је био нерадни дан па су се девојке лепо облачиле и излазиле на корзо где су се млади 

упознавали и заљубљивали. С нестрпљењем су ишчекивали Ђурђевдан. Тог дна  су се сви 

окупљали и правили велико славље свирајући на зурлама и тупанима. Моји преци су славили , 

као и данас Курбан бајрам и Рамазан. 

                                                                                                                                     Дајана Лимани, 3.разред              

ЉУБАВНИ  ПРОБЛЕМИ 
 
Имам старијег брата 
високог као врата. 
Лице му се стално смешка, 
по глави се стално чешка. 
 
Често чујем како  каже 
да неће да лаже. 
Шта би било, кад би било… 
често каже. 
 
Љубавни га муче јади, 
не може главу да охлади. 
Стално нешто збраја: 
-Кад би ме волела Маја! 
Зна да га  Сашка воли, 
ал` за Мајом га душа боли. 
 
Ето, такве он има дилеме 
 и стално решава љубавне проблеме. 
                               
      Дајана Лимани, 3.разред 
 

УЧИТЕЉИЦА 
 
Учитељица је наша  драга,  
у њој је наша снага. 
 
Она се о нама брине. 
Када смо у школи, 
она нас много воли. 
 
И док распуст траје, 
њена љубав не престаје. 
Као што са небеских висина 
звезда земљу гледа, 
тако и учитељица нас  
брижно надгледа. 
 
Она је као наше сунце 
што нас с неба гледа 
милим погледом све одреда.  
 
Сви смо њени ђаци, 
и драги и мили, 
и када смо вредни радни, 
а и када нешто не ваља. 
Зато теби учитељице драга, 
 неизмерно хвала! 
 
                                    Ирена Поважањ, 3.разред 
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                                                 ВРАПЧЕТО 

 
       Једног веома топлог летњег дана, у дворишту крај куће, са крова је пао врабац. На само пар 
корака од њега била су два велика пса која живе у том дворишту и мачке које се често шетају у 
близини. Посматрали смо врапца из даљине неко време мислећи да ће његови родитељи или 
остали врапци доћи по њега. Ништа се није дешавало, па смо одлучили да му приђемо ближе. 
     Врабац је био јако мали, немоћан и исцрпљен од пада. Tешко је дисао. Перје му још није сасвим 
прекрило тело, тако да није могао летети, самостално се хранити и живети без помоћи. Без много 
двоумљења, одлучили смо да покушамо да му помогнемо. Склонили смо га из дворишта, дали му 
воде и хране, али то није помогло. Био је премален и уплашен….Почели 
смо да губимо наду да ће преживети. И баш тада зачуо се кратак, али 
снажан цвркут. Били смо срећни, али смо схватили да борба за његов 
живот тек почиње. Он је одлучио да живи, а ми смо одлучили да 
будемо стрпљиви. Воду смо му давали помоћу натопљене газе, а храну 
смо му стављали у грло, мрвицу по мрвицу, како врапци и иначе хране 
своје младунце. После много времена, воље и труда, успео је да се 
опорави. 
     Временом је ојачао и порастао. Ослободио се страха од људи. Сада слободно лети по целој кући, 
коју дели са укућанима и још два пса. Купа се у судопери, једе из моје и сестрине руке, јако воли 
друштво…Цвркуће по цео дан, труди се да увек буде гласнији од свих укућана. Игра се са псима и 
вуче их за уши, а они му то не замерају. Свако вече у исто време иде на спавање и буди се чим 
сване. 
       Он је сада део наше породице. Дали смо му име Врапчето. Желимо да верујемо да је срећан, 
иако није у природи. Плашимо се да га пустимо напоље, јер је навикао на људе и псе, не уме да се 
брани и да се сам прехрани. Не знамо да ли би у природи преживео.  
       Од Врапчета смо научили да се у животу треба борити, да стрпљење увек доводи до циља. Не 
треба окретати главу немоћнима, треба помоћи свакоме ко је у невољи, нахранити гладног и 
поделити топлину свога дома, ако смо у могућности... јер наше мало, некоме је много. 
 
                                              

                                                  Дуња (5.разред) и Никола (1.разред) Ђиновић   
                                 
                             

 

ЗАУВЕК ЋУ ПАМТИТИ 

      Тог дана је мом другу Алекси био рођендан. 

Мој брат и ја смо се спремали да кренемо на рођендан. Одједном је мојој 

тетки зазвонио телефон. Тата усхићено узвикнуо: „Честитам, добили сте 

сестру!“ Питала сам тату да ли је мама добро и када 

ћемо моћи да видимо сестру?  Отишли смо на Алексин 

рођендан и тамо смо се лепо забавили. Када се 

рођендан завршио, размишљала сам о  мојој мами и 

малој сестрици. Алексин рођендан ћу памтити по 

рођењу моје сестре. 

Дејна Шок, 4.разред 
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МОЈА ПЛАВА ЗВЕЗДА 

 Сваку ноћ, пре спавања, ушушкам се у свој топли кревет и размишљам какав ће бити мој 

следећи сан и какав ћу циљ пронаћи у њему. 

 Сваки мој сан је прича за себе. Састоји се од делића мојих жеља, циљева и 

питања на која већ дуже време тражим одговор. Једне ноћи сан на очи није хтео 

па сам изашла у двориште и посматрала небо пуно густих и тамних облака. Једна 

звезда је имала ту моћ да својим сјајем протера те тамне облаке. Иста та звезда је 

одговорила на сва моја питања и научила ме је да уздигнуте главе, храбро и 

одлучно корачам ка сваком циљу који себи зацртам. Ова звезда је била најсјајнија, најмоћнија, 

најсветлија и најлепша. Свака звезда на небу представља нечију жељу. Те вечери моја жеља је 

имала највећи сјај. Ако заиста јако сјаје, значи да ће се жеље, које желимо, и остварити. 

 Ту ноћ упознала сам своју плаву звезду која ће увек бити уз мене као путоказ који ме храбри 

и бодри да идем напред. Она ће ми обасјати пут на било ком мрачном месту. 

Јасмина Елези, 6. разред 

     ЧАРОЛИЈЕ ДЕТИЊСТВА 

 За мене је детињство безбрижан свет испуњен игром, свет супротан 

свету одраслих. Детињство је непрекидно маштање. 

 Мислим да је много боље и лакше бити дете, него одрастао човек. 

Тако ми и родитељи кажу. Обавезе нас, деце су да слушамо родитеље, 

поштујемо наставнике, испуњавамо своје школске обавезе... Лежемо срећни 

и насмејани јер су нам дани испуњени љубављу и игром. Нико од нас не 

тражи много, а добијамо све што заслужимо. Не треба да бринемо око озбиљних ствари попут 

одраслих- кувању, прању, послу, новцу, рачунима... Довољан нам је један топао загрљај и осмех 

када смо тужни. Нема те ствари коју са родитељима и пријатељима не можемо решити. 

 Сматрам да сам много срећна јер, на првом месту, имам дивне родитеље који су ми 

обезбедили чаробно детињство и одрастање испуњено маштом, игром и смехом. 

Дуња Ђиновић, 5. разред 

                                                    МОЈ НЕЗАБОРАВНИ ДОЖИВЉАЈ 

    Мој незаборавни доживљај је када сам била у посети код мојих рођака који 

живе у Ровињу. 

      Док сам била тамо, ишла сам на плажу, шетала градом и обалом Јадранског 

мора, крстарила бродом и обишла околна занимљива места. Посетила сам градски акваријум где 

сам видела необичне морске рибе и животиње које живе у Јадранском мору. Највише су ме 

задивили својим изгледом: риба лист, риба голуб, разни ракови и многе шкољке... 

       Највећи доживљај за мене био је када сам са својим рођаком који ради у фирми за прераду и 

конзервирање рибе „Мирна Ровињ“, отишла на њихов брод који се вратио из риболова, и тако 

сам видела уловљене рибе и друге моске плодове.  

      Када се сетим свега, пожелим да се вратим у Ровињ. 

                                                                                                                                      Тамара Мрђић,  4. разред 
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                         ВИЛА У НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 

 Виле су митолошка бића, оне су измишљене, могу имати позитивне, али и негативне 

особине.                                                                                                                                         

Оне се рађају из дуге. Када киша падне, створи се дуга и тако се рађају једна по 

једна. Имају натприродне и чаробне моћи, дугу расплетену косу и живе далеко од 

људи. Живе на планинама или крај језера. Могу се претворити у коња, вука, 

змију... Оне добре, углавном, помажу људима, док се лоше труде да им нанесу 

штету. Кад их неко дира, знају да се одбране. Виле су чаробна, лепа и добра бића. Не знам да ли 

заиста постоје, али верујем у њих јер сам их упознао преко различитих прича. Понекад имају 

крила. Често су мудре и сналажљиве, ретко кад су себичне. Имају способност да лете и да буду 

невидљиве, лако надмудре сваког ко покуша да их превари.                                                        

 Волим да замишљам виле и размишљам о њиховим моћима и чудима. У животу постоје 

загонетније и чудније ствари од вила, а живот постоји свуда. 

Лука Татић, 5. разред 

ЉУБАВ НИЈЕ САМО РЕЧ 

 По мени, љубав је једно од најлепших осећања. Можемо је осећати различитим 

интензитетом и управо та особина јој даје толику снагу.                                                                   

 Да нема љубави, свет би био монотон и окрутан. Она свет чини племенитим и мање злим. 

Чини ми се да се раније ово осећање више ценило, више се обраћала пажња на то. Времена се 

мењају па је данас другачије. Да бисмо некога или нешто заволели, потребно је да пронађемо 

нит која нас спаја, која нас веже. Нико не може тачно одредити тренутак када ће заволети и 

осетити ово осећање, то долази само од себе, спонтано. Љубав, дефинитивно, јесте најлепше 

осећање, али са собом доноси и бол. Постоји више сегмената и лица љубави- према домовини, 

породици, пријатељима, симпатији... За мене је, ипак, најбитнија она која нас везује за породицу 

и пријатеље јер су они непролазни и вечни у животу сваког од нас.                                             

 Љубав није само реч, већ наша осећања која гајимо према другима, а изнад свега, љубав 

су дела која показујемо. 

Катарина Ступин, 8. разред 

ЈЕЗИК МОЖЕ ДА ПОСЕЧЕ ГОРЕ НЕГО МАЧ 

 Често изговарамо речи којима несвесно повређујемо друге. Рекла бих да се то 

дешава јер не размишљамо о осећањима, не знамо тежину сваке изговорене 

речи. 

 Постоје речи које остављају леп траг када се изговоре. То су речи попут хвала, 

молим, извини... Све мање их употребљавамо. Нисмо свесни да, иако пролазне, речи у нама 

остављају дубок и неизбрисив траг. Некада једна реч може да нам упропасти или улепша тренутак. 

Истовремено, оштре речи кваре нам расположење, делују негативно на нас. Таквих је, нажалост, 

све више. Можда их и нема више, али се све чешће употребљавају и чују. Сваким даном се лепе, 

племените и мудре речи губе. Да ли се икада запитамо колико изговорена реч може да повреди? 

Да ли смо свесни последица? Рекла бих да нисмо. Речи нису криве. Криви смо само ми.  

 Иако лете и не остављају траг на папиру, веома су битне. Треба добро размислити пре него 

што нешто изговоримо јер језик може да посече горе него мач. 

Ема Ајрановић, 7. разред 
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ИЗ ДУБИНЕ МОЈЕ ДУШЕ 

Људи. На сцени великог позоришта. Хладне маске. На њима судар доброте и охолости.  

 Плашимо се својих грешака, погрешних избора. Места на којима ћемо оставити себе, а 

тамо никог неће бити са нама. Страх је себичан. Отвара нам очи, а затвара душу. Једна је од 

опција кад неког пустиш да те повреди. Људи живе крај људи па се растану као странци. Мења 

нас време, мењају нас људи, зрелост и околност. Да ли се треба плашити ако некад раздвојимо 

путеве? Некад, близина даљи, а даљина зближава. Живи свој живот, не труди се да другима 

објасниш све. Човек свашта каже или уради у љутњи. Изрекне речи 

чије значење ни не зна. И после свега, важно је опростити. Бити 

човек и наставити даље. Свака особа, тренутак, поступак, ма какви 

били, обликовали су нас у оно 

што јесмо, у оно што живимо. 

Знам, тешко је стећи поверење. Још је теже вратити га ако је 

изгубљено. Ипак, опрости. Кад те неко повреди, опрости. 

Запиши у песак како би ветрови то однели у заборав. Кад ти 

се деси нешто лепо, уклесај у камен, како ветрови никад не 

би одували тај траг.                                                                                           

 На крају опрости себи. Све неизречено, изречено. 

Учињено, неучињено. Кад дрво не познаје свој корен, порасту 

му претешке гране које га сломе. Као горчина у човеку који 

није умео да опрости.  

Дијана Чобић, 7. разред 

МОЈА ПОРОДИЧНА КУЋА 

 Многима кућа представља само кров над главом. За мене је место у којем сам увек 

спокојна и сигурна. Место које окупља породицу и чини је једном целином.                                            

 Наша кућа је сада нова. Изграђена је пре седам година, али још увек ми је у сећању стара, 

коју је дека саградио. И зато, кад помислим на породичну кућу, сетим се ње. Била је много мања 

од садашње, прозора окренутих ка југу и са терасом која је била устакљена. Током целог лета 

била је обасјана Сунцем, препуна цвећа и украшена завесицама. Стари дрвени оквири од прозора 

још више су је истицали. Кућа је била покривена црепом на ком се 

хватала маховина бојећи зеленом бојом црвени цреп. Споља је 

била окречена у жуто па су дрвени прозори са браон ролетнама 

изгледали као њене очи. Двориште је красило разнобојно цвеће и 

зеленило. До капије се налазила кајсија, коју је засадила моја 

бака, а на средини стари ринглов ког је мој тата посадио кад је 

имао само седам година. Одувек су правили огроман хлад у ком 

се налазила, сада већ, стара љуљашка.                                                                                                                                                     

 Постоји много кућа које су споља лепше, али мени спољни 

изглед не говори много. За мене су најбитније приче,  успомене и 

сећања које су се у њој догодиле.   

                                                                                                                 Ивана Трошељац, 7. разред 
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Када чујете онлајн учење у вама се  јави неки 

отпор и нелагодност?  

Ево зашто не треба да сумњате у учење путем интернета: 

 

1. Учење путем интернета је данас прека потреба и садашњост  коју нема разлога да игноришете. 

Окружење за учење данас је у знатној мери другачије него онда када сте се ви школовали.  Раније 

сте већину свог знања стицали и креирали на часовима и у учионицама, као и кроз своје 

непосредно искуство. Данас је ситуација другачија, јер су интернет и онлајн платформе за учење 

постали непосредно окружење из кога се може и учити. Зашто учити из пар извора кад можете из 

милион? Не заборавите да ће у ближој будућности учење путем интернета бити најзаступљенији 

вид учења. 

2. Учење постаје забавније и интерактивније.  Постоје бројни софтвери, сајтови, апликације које су 

забавне и интерактивне и помоћу њих учење се доживљава као игра или као стваралаштво, а из 

игре и стваралаштва настају одличне ствари! Потребно је само да пробудите дете у себи! 

3. Онлајн учење вама олакшава посао! У прошлости наставник је „морао“ све да зна, сва 

одговорност била је на њему. Данас он заједно с ученицима има прилику да учи оно што не зна. 

Учење путем интернета схватите као вашег виртуелног помоћника. Добићете изванредне резултате 

ако учење у учионици допуњујете учењем онлајн. 

 4. Захваљујући новим технологијама учење нема ограничења и не познаје границе . Из дана у дан 

се развијају нови начини учења путем интернета, а све у циљу доступности и већој активности оних 

који уче. Можете приступити часовима или радовима ученика из било које земље света и са њима 

ступити у контакт што не можете ако останете у четири зида ваше  учионице.  

5. За онлине учење нису вам потребни испити и године труда и рада!  Довољно је да се 

информишете, да прођете неки семинар и обуку, да читате едукативне сајтове и спремни сте да 

учите са својим ученицима. 

6. Усавршавајући своја знања и ви се усавршавате и напредујете.  Ко зна на шта ваш може подстаћи 

и инспирисати нека лекција или видео, можда вам отворе неке нове видике и подстакну вас да 

развијате и размењујете идеје са другима, а можда тако нађете и неки хонорарни посао. 

7. Када видите резултате онлајн учења, бићете смешни сами себи што сте сумњали у такав вид 

учења. Сетите се свих ствари које нисте волели, а када сте их савладали, осећали сте се супер, тако 

може бити и са онлајн учењем. Сваки рад на себи доноси резултате, а свака вештина се стиче, зато 

храбро у нове изазове! Само је потребно да направите први електронски корак! 

                                                                                  Бојана Марковић, педагог 

 



 

  

                                                              

 

 

                                                               

                                                               МНOГО  ВИШЕ  

                                          О ДЕШАВАЊИМА У НАШОЈ ШКОЛИ 

                                          САЗНАЈТЕ НА  САЈТУ:                          

                                            www.veljko-vlahovic.edu.rs      

                                        И НА НАШОЈ ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ! 
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