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                 Поштовани ученици, родитељи и колеге, 

         Ова година је важна за нас јер славимо јубилеј и 

бележимо  50 година постојања наше школе. Зато ћу на 

самом почетку честитати свима нама важан догађај и 

пожелети да и у наредном периоду успешно и квалитетно 

радимо. 

У овогодишњем броју школског часописа Ризница знања 

покушали смо забележити све важне тренутке у протеклој 

школској години. Обзиром на број успеха, резултата и 

постигнућа уредништво часописа је имало пуне руке посла. 

О свему ћете моћи детаљно прочитати на следећим странама. Оно што бих 

ја истакла, као догађај који је обележио протеклу годину, јесте завршетак  

изградњe фискултурне сале. Коначно су наши ученици добили прилику да 

наставу физичког и здравственог васпитања реализују на прави начин, те 

тако добили прилику да остваре сан, сан који су сањали ученици бројних 

генерација. 

Важан догађај је и укључивање наше школе у пилот пројекат Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја „Обогаћен једносменски рад“. На 

основу урађеног елабората програма и активности, ОШ „Вељко Влаховић“ 

се нашла међу 204 школе у Републици Србији, што сматрамо великим 

успехом. О активностима и радионицама, које се реализују у оквиру 

пројекта, такође можете  сазнати више у самом часопису.  

          Захваљујем се нашим ученицима, запосленима, родитељима и свим 

сарадницима који су били уз нас у овој години! 

До следећег броја Ризнице, 

С поштовањем, 

Директорка школе Љубица Грубач 

 

 

     

 

 

 

   

  

  

 

 



 

            ШКОЛИЦЕ, СРЕЋАН  50. 

РОЂЕНДАН! 
 

Дан по дан, генерацију по генерацију, стигли смо и до овог великог јубилеја – 50. 
рођендана! 
Прва школска одељења  за шангајске ђаке отворена су далеке 1962. године у 
просторијама старе амбуланте. Садашња школска зграда саграђена 1969. године. 

Тадашња школа је била огранак Основне школе ,,Ђура Даничић, имала је триста 
педесет ученика, а настава се одвијала у две смене. Од 1977.године Основна школа 

,,Вељко Влаховић је самостална. Први њен директор је био Чедомир Вујасиновић. Кроз 
нашу школу је прошло много ђака и наставника. Школа је данас већа за фискултурну 
салу коју смо добили прошле године. Њен осмех је исти – леп, нежан и ведар!  
               
          ШКОЛСКА ХИМНА 

 
Када чујеш школско звоно, 
Време је за час, 
Време је да у школске клупе 
Поређају нас. 
„Брзо седи, задатак пиши", 
Ори се на сав глас, 
То су строги учитељи (наши) 
Опомињу нас. 
 
Тако је то из дана у дан, 
Тако је то из часа у час, 
Можда је то све ипак сан 
За све ђаке, то јест нас. 
 
Школско звона зове нас: 
"Брзо,  ђаци, почиње час!" 
Учићемо, радићемо, 
Диван свет изградићемо. 
 
Идемо у школу и носимо књиге, 
И ми само знамо шта су школске        
бриге. 
Ставе нас у клупе да седимо мирно, 
Па питамо учу да л' је то озбиљно. 
Наше свеске и наше књиге 
На клупи леже, стварају нам бриге, 
А тих школских брига све више и више, 
Више од књига, више од кише! 
 
Текст: Бојана Рајилић ,                                          
Бојана Лазић (генерација `98 - 99.) 
Композитор: Дејан Бркић                                              
(бивши ученик школе) 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

            … Сарадницима  школе, донаторима  и пријатељима: 

 „PetroMax“ фирма је донирала штампач за потребе канцеларијског пословања. 

Са истом фирмом потписан је и Уговор о донацији којим је „PetroMax“ доделио 

школи бесповратну новчану донацију на име помоћи за плаћање рачуна за 

прибављање документације и израду главног пројекта за изградњу прикључка 

водовода и канализације за фискултурну салу. 

 Rack ормар за видео надзор је донирала фирма „Асистент“. 

 Удружење „Мост“ су донирали два таблета за награђене наставнике Надежду 

Чолић и Дину Заварко. 

 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. 

 Председник МЗ Шангај, Ненад Миљевић, обезбедио је пехар и медаље за 

ученике приликом реализације школског турнира у фудбалу. 

 Фондација „Univerexport“ обезбедила је 

поклон ваучере првацима. 

 Иван Радојичић, помогао је у организацији 

и обележавању школексе славе Св. Саве. 

 „Блиц фондација“ ,ОШ „Иво Лола Рибар“ и  

Градска библиотека Нови Сад, донирали 

су  значајан број књига за школску 

библиотеку. 

 Салон намештаја „Виторог промет“ донирао је школи 5 lazy bag фотеља, за 

потребе наше школе током реализације радионица у пројекту Обогаћен 

једносменски рад. 

 Акционарско друштво за осигурање“  ДДОР Нови Сад“, донирао је школи 

новчана средства за набавку тримера за траву и 

остале опреме за одржавање у школском дворишту.  

 Културни центар Новог Сада нам је омогућио простор 

за одржавање приредбе поводом Дана школе. 

 Остојић Стевану из Гргуреваца за израду реквизита за 

школску представу. 

 

 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ ... 

 



ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ 

 

        Ирена је ученица наше школе која се  већ неколико година јуначки бори са болешћу. 

Када је пребродила једну велику кризу и кренула у школу, сви ученици и наставници су 

били пресрећни. Та храбра девојчица је извукла из нас оно најчовечније и највредније.  

 

        Многи ученици су пронашли разне начине да јој помогну или олакшају поновни 

полазак у школу. Помагали су јој приликом уласка и изласка из школске зграде, шетали 

са њом за време великог одмора, помагали јој да пише на часовима и учествује у 

активностима у којима је могла. Убрзо након Ирениног повратка био је јесењи школски 

крос. Њене другарице из одељења су тог 

дана освојиле највећу награду за 

племенитост. Нису хтеле да се такмиче без 

Ирене. Једна девојчица је гурала Иренина 

колица, две су је држале за руке. Заједно су 

обишле читаву тркачку стазу и стигле са 

Иреном на циљ. Аплауз је дуго одјекивао на 

тркалишту, а сузе нико није крио.   

У оквиру Спортске недеље, 21.9.2018. године 

одржан је фудбалски турнир. Компанија LEAR 

je oбезбедила мајице за играче, а приход од 

њихове продаје дониран је за Иренино 

лечење. Након фудбалског турнира, ученик 

Богдан Хрњачки је своју златну медаљу 

поклонио Ирени. Ученици и наставници школе 

су се организовали да помогну Ирени на 

разне 

начине. 

Нашој Ирени је помогла и госпођа Роза Кнежевић из 

Сомбора која јој је поклонила јастуче пуњено 

љуспицама хељде (гђа Кнежевић их производи) како 

би Ирени било лакше да седи у колицима док прати 

наставу. Позната новосадска такси удружења НОВУС 

и ПАН ТАКСИ су донирали картице за попуст за 

Иренин превоз од куће до болнице, а Мирослав 

Тегелтија, чувени новосадски Деда Мраз, организовао 

је хуманитарну акцију за Ирену. 

 

               Када се неко тако млад, попут наше Ирене, суочи са  тешком битком,  онда та 

особа постаје узор, надахнуће и подстицај да свако од нас буде још бољи и племенитији.  

Бити  хуман је једно од начела којим се наши ученици увек руководе.  

Како је говорио Петар Петровић Његош: ,,У добру је лако добар бити. На муци се познају 

јунаци.“ Наша је школа права кошница пуна  ђака – јунака! 

 

 



              АМБАСАДОРИ НАШЕ ШКОЛЕ 
 
 

 

- Александар Цакић, 6.разред, освојио је  треће место на Општинским 

такмичењима из српског језика и књижевности и историје. 

- У новембру месецу петоро ученика је учествовало на Школском такмичењу 

из информатичке и рачунарске писмености Дабар.  На општинском 

такмичењу из географије учествовале су две ученице. 

-    Учешће на манифестацији Филозофског факултета поводом Европског дана 

језика  Улица језика (септембар). 

- Учешће на општинском такмичењу из енглеског језика (фебруар). 

-  Учешће на општинском такмичењу из историје (освојено 3. место) . 

-  Учешће на општинском такмичењу из српског језика и 

књижевности (освојено 3. место) . 

- Учешће на окружном такмичењу из српског језика и 

књижевности (освојено 5. место).  

- Дијана Чобић, 8.разред, освојила је друго место на 

Међушколском такмичењу – Звезде школске позорнице. 

- Ученици су учествовавали на бројним ликовним 

конкурсима и постигли значајне резултате: 

30.5.2019. на 6. смотри ликовног стваралаштва школског узраста, у музеју 

града Новог Сада на Петроварадинској тврђави, на тему Мој град 2019. 

изложен је рад Ање Кнежевић, ученице 8. разреда; 7.6.2019. на 62. изложби 

Илустрација литерарних дела у оквиру Змајевих дечјих игара, а на тему Деца 

могу да полете, у Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду, 

изложени су радови Тамаре Мрђић ученице 5. разреда и  Дарија Лиманија 

ученика 6. разреда (од 835 пристиглих радова жири је за излагање одабрао 140); на 

Међународном ликовном конкурсу  Радост Европе у Београду учествовало 20 ученика. 

Тара Митић  
ученик генерације  

2018/2019. 

 

 

 
Ивана Трошељац 
„Светосавско дете“  

2018 /19.  
 

ПОНОСНИ СМО НА ЊИХОВЕ УСПЕХЕ! 



 

       НОВО У ШКОЛИ 
           OБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подршка у учењу - активност у старијим разредима 

реализују  наставнице Јелена Савић, Надежда Чолић и 

педагог Ивана Чупељић, а у млађим разредима 

учитељице: Тамара Остојић Грегус, Ђурђица Марковић, 

Дина Заварко и учитељ Ивица Станојловић.  Помажемо 

ученицима у изради домаћих задатака и разјашњавању 

нејасног градива. Разноврсност наставних предмета 

које предају наставници који и одржавају активност, 

доприноси бољем разумевању градива и могућности 

различитих начина решавања задатака. Из перспективе 

педагога често и на овој активности радимо на побољшању радних навика и 

континуитета у учењу. 

Креативна математика, виши разреди (активност 

води наставница Надежда Чолић). Ученици су научили 

да множе на више начина, играју шах, уно. Научили су 

да решавају магичне квадрате и осмислили су нову 

едукативну игру. Циљ ове активности је да се деци 

приближи 

математика и да је 

препознају свуда око 

себе.  

Како најбоље да учимо - активност у старијим 

разредима реализује педагог Ивана Чупељић) - 

Радимо на побољшању концентрације приликом 

учења, различитим техникама учења као и на 

организацији времена. Циљ на овим активностима нам је да код ученика развијемо радне 

навике и повећамо концентрацију. Радимо под геслом није важно колико учимо, већ како 

учимо.  

 

 



       НОВО У ШКОЛИ 
       OБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 
Како најбоље да учимо – у млађим разредима активност реализује учитељица Дина 
Заварко. Ова активност пружа ученицима прилику да уоче који су неопходни услови за 
успешно учење. Уче да  примењују различите технике учења (мапе ума, учење помоћу 
асоцијација…) како би учили брже и лакше.  Организовање и планирање учења, 
повезивање знања из различитих наставних предмета и  проналажење мотивације за 
учење доводе их до ефикаснијег учења и бољих резултата. Ученици ће се упознати са 
техникама смањења стреса приликом учења. Ученици уче кроз игру, радећи у пару или у 
групи.  

Правимо одељенске вртове, виши 

разреди – 

активност у 

старијим 

разредима 

реализује 

наставница 

Ковиљка Прошић-

Пилиповић: - На 

овој активности 

правимо одељенске вртове. У једном делу школског дворишта смо направили кутак за 

наш врт. Ученици су офарбали дрвене гајбице разним бојама. У њих су ставили земљу и 

посадили лук, салату, семе шпаната и першуна. Такође, посадили су и луковице лала и 

нарциса, као и дан и ноћ и јесење руже. Са нестрпљењем чекамо пролеће да наше 

биљке нарасту и цвеће процвета. Планирамо да обогатимо врт  новим биљкама које се 

саде у пролеће. Тада ће наш врт да се зашарени и засија у пуном сјају.  

Моја школа, моја позорница- у млађим 

разредима активност реализује учитељица Тамара 

Остојић Грегус. У овиру ове активности, путем 

драмске игре, упознајемо се са битним аспектима 

драмског и позоришног рада. На занимљив начин 

ученици овладавју техникама развоја драмског и 

сценског дела.Путевима пантомиме, акционих 

прича, игре улога, вођене маште долазимо до 

заједничке драматизације у којој сви уживамо. 

 



 

                         НОВО У ШКОЛИ        

OБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
 

Говорништво- активност 

у старијим разредима 

реализује наставница 

Бранислава Шакић. 

Активност се реализује 

једном недељно у 

трајању од једног 

школског часа. Циљ ове 

активности јесте 

неговање љубави према 

српском језику и 

књижевности, богаћење 

језичког израза, развијање културе усменог и 

писаног изражавања као и подршка целовитом 

развоју личности. Поред наведеног, ученици се уче јавном наступу, те превазилажењу 

треме код истог. На самим активностима мотивација се постиже игрицама за опуштање 

које ученици изузетно воле и сами бирају. Посећеност часова говорништва увек је у 

великом броју.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечија економија - активност у старијим разредима реализује наставница Надежда 

Чолић, а у млађим учитељица Дина Заварко. Ученици који долазе на ову активност 

упознали су се са основним појмовима и принципима економије са којима се срећу у 

свакодневном животу. Активности се реализују кроз радионице на којима су ученици 

научили да: разликују потребе и жеље, разликују неке светске валуте, уочавају значај 

новца, разликују начине плаћања (готовина, платна картица, чекови), планирају кућни 

буџет и још много тога. На крају активности играју се друштвених  игара као што су  

Монопол и Тржница. У млађим разредима, ученици су правили банкомат, платне 

картице, план личног и породичног буџета. У старијим разредима ученици су правили 

своје платне картице, чекове, осмишљавали  своју валуту.  Научили су да попуњавају 

уплатнице и чекове. 
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Лепо у нама и око нас – у старијим  разредима 

активност реализује наставница Јелена Савић. 

Циљеви ове активности су: развијање свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења,  

способност за тимски рад, способност 

самовредновања, самоиницијативе, изражавање свог 

мишљења, развијање позитивних људских 

вредности, развијање естетичке компетенције. 

Развијамо свест о сопственој култури и разноликости 

култура уважавајући значај креативног изражавања идеја, искуства и осећања путем 

различитих медија укључујући музику, књижевност, извођачку и визуелну уметност. 

Ученици кроз дискусију  и свакодневне примере, кроз рзличите радионице и видове 

уметности стичу знања о самом појму лепоте и правих вредности. Циљ нам је да научимо 

да човек увек треба да ради на себи и проширује 

своја знања, те на тај начин стекне непропадљиво 

богатство. Проналазимо лепоту у свему и трудимо се 

да је изразимо кроз уметност. 

“ЛЕПОТА НЕ ПРУЖА РАДОСТ ОНОМЕ КО ЈЕ 

ПОСЕДУЈЕ, ВЕЋ ОНОМЕ КО УМЕ ДА ЈЕ ВОЛИ И ДА 

ЈОЈ СЕ ДИВИ...” 

За ученике млађих разреда радионице планирају, 

осмишљавају и реализују учитељ Иван и учитељица 

Снежана Станојловић. На овим радионицама 

ученици имају прилику да уоче и упознају лепоту 

креативног стваралаштва у књижевности, било којој другој врсти уметности - ликовној, 

музичкој, филмској, стрипу или појединачним уметничким делима, у свом окружењу, те 

да исто пробуде и препознају у себи.  

 

Креативно домаћинство -  активност реализује наставница Јелена Савић. 

Циљ радионица у оквиру креативног домаћинства је 

да ученици стекну нова знања о улози породице у 

формирању културе понашања, становања, исхране, 

одевања и рада, као и да интегришу и унапреде 

претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности 

и формирају навике у вези са важним активностима у 

свакодневном животу. Трудимо се да развијемо 

способности да се идеје претворе у акцију кроз 

креативност и иновативност. У оквиру радионице 

развијамо културу становања, осмишљавајући  
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унутрашњи и спољашњи простор, културу одевања, 

културу понашања, хигијену. Упознајемо се са 

разноврсним техникама украшавања стакла, дрвета и 

креативност претварамо у права мала уметничка 

дела. 

 

Здравствено васпитне активности - активност у 

млађим и старијим разредима реализује наставница 

Даниела Игњатић. Развијање и практиковање здравих 

животних стилова, свести важности сопственог здравља и безбедности, потреба 

неговања и развоја физичких способности део су превентивних активности којима учимо 

ђаке кроз здравствено васпитне активности. 

Ученици стичу одговорност према здрављу кроз развијање моторичких способности на 

занимљив начин а уједно и задовољавају  своје потребе и 

интересовања за бављењем спортом учећи нове 

спортове као што су бадминтон, хокеј и тенис.  

Активности су усмерене ка стицању нових вештина, 

усвајањем појма и значаја корективних вежби, развијању 

моторике кроз спортске и штафетне игре, овладавањем 

елементарних облика кретања и поштовањем како 

правила  елементарних дечијих игара, тако и спортских 

такмичарских. Реализују се два пута недељно у две 

старосне групе. 

Свет интеркултуралности- у млађим 

разредима реализује педагог Ивана Чупељић, а 

у старијим разредима наставница Смиљана 

Нинков Ђорђевић. Упознајемо различите 

земље света и учимо занимљивости из њихове 

културе. Појам интеркултуралности 

приближавамо рашчлањавањем на појмове 

културе, нације, обичаја... Нови Сад, па и 

Шангај, као његово насеље, јесте 

мултикултурна и мултинационална средина, и 

ученици се навикавају на уважавање 

различитости, али и уочавање сличности са закључком да сви припадамо истој 

заједници. Певамо, играмо, учимо и причамо на различитим 

језицима! 

 

Мала дневна музика - активност води наставница Ержебет 

Анђелић. На овим часовима деца певају, свирају, слушају 

музику и уче плесне кораке.   

 



 

Спортску секцију FAIR PLAY TEAM чине ученици 

V -VIII разреда. Вршњачки тим је своје активности усмерио ка 

промоцији позитивних вредности и фер плеј кодексу понашања, не 

само у спорту, него и у школи и код куће, на улици, у друштву вршњака, али и одраслих.  

 Активности током Спортске недеље у септембру 

обележио је прави спортски дух, чланови су међу 

својим вршњацима  промовисали Ферплеј 

понашање. Имали смо такмичење у бадминтону, 

али недељу је, дефинитивно, обележила 

презентација и гости из Ronin-Carnage Кик бокс 

клуба.  Организована је посета Сајму спорта за 

ученике виших разреда где су ученици учествовали 

на Спортском квизу и освојили 3 награде. На 

школским 

спортским 

теренима одржан је Јесењи крос ученика у којем је 

уествовало  преко 100 такмичара I - VIII разреда у 16 

трка , 17.   Фер - плеј трку , ван конкуренције, 

симболично су истрчали  сви заједно. Фер - плеј тим 

се побринуо за спортско бодрење такмичара. 

Организован је Фер - плеј Фудбалски Турнир са 3 

мешовите екипе, а подршку је пружила и локална 

самоуправа тј. чланови МЗ Шангај, који су се 

побринули да суђење буде непристрасно, а да 

најбољи буду награђени медаљама и  пехарима. 

Чланови Фер - плеј тима посетили су Базен Слана бара, где су имали прилику, не само да 

пливају, него и да открију шта се све налази испод самог базена.  

Ни ове године нису изостали зимски спортови, током октобра и новембра  у сарадњи  са 

хокејашима NS STARS-а  ученици су имали прилику да се отисну  на леду, а они спретнији су 

се опробали и као хокејаши. 

Чланови тима постали су ватрени навијачи Одбојкашког 

клуба Војводина и бодрили их на мечу против тима из 

Белорусије. Вијорили су се црвено - бели шалови у Малој 

дворани СПЕНС-а. Чланови тима учествују као вршњачки 

едукатори у програму Спорт у школе и преносе дух фер -  

плеја  на другаре.  

Пратите активности Тима на друштвеној мрежи,  ФБ 

страница Fair Play Team чека ваш лајк.                                                                                           

                    Координатор Тима  проф. Даниела Игњатић 

 
 

FAIR-PLAY TEAM 
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ОСМАЦИМА СМО ПОЖЕЛЕЛИ СРЕЋАН ОДЛАЗАК У 
СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 
Наши осмаци су се последњег 
дана основне школе, 30.5.2019. 
године, опростили од својих 
другара и наставника, на већ 
традиционалан начин. Заједно са 
разредном Надеждом Чолић, 
обишли су сва одељења у школи. 
Након тога су прошетали кроз 
насеље. У шетњи им се 
придружила и учитељица Дина 
Заварко. 
Овој генерацији матураната је 
припала част да њихова додела 
сведочанстава буде у 
новоотвореној сали.  
Свечаној  додели сведочанстава 
присуствовали су наставници 

школе, родитељи ученика и њихови пријатељи.  Након свечаности у школи, заједно са 
наставницима, прославили су матурско вече. Било је весело и дирљиво. Пожелели смо 
им да их само срећа прати кроз живот.  

 
ДРУЖИЛИ СМО СЕ СА ПЕСНИКОМ 

 
Филипом Димкоским 

 
Почетком марта ове године био нам је гост – песник из Македоније, Филип 
Димкоски. На пeсничко-еколошкој радионици смо читали стихове из његове нове 

књиге за децу Заједно да растемо. Играли смо се, певали, рецитовали и учили 
како се здраво расте! Научили смо да се расте од здрaве хране, али и од лепих 
речи и љубави.   

У дворишту наше школе засадили смо липу у знак српско-македонског 
пријатељства - поклон Филипа у знак љубави и вишегодишњег пријатељства са 
нашом школом.      

Снежана Станојловић 
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ДРУЖИЛИ СМО СЕ СА ПЕСНИКИЊОМ 
 

Божаном Рајковском 
 

У гостима нам је била песникиња и учитељица из Куманова – Божана Трајковска.  

„Авионче белокрило”  нам је донело пуне шаке стихова и песмица које нам је песникиња 

лично певала!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАСТАВА МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРЕ 
 

Наставу Македонског језика са елементима националне културе за млађе и старије 
разреде води учитељица Снежана Станојловић. Ученици с радошћу уче македонски 
језик. 

 
 

НАСТАВА РОМСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

Наставу ромског  језика са елементима националне 
културе води наставница Данијела Ђорђевић, 
дипломирани музичар – соло певач. Наставница је у 
оквиру наставе ромског језика основала и дечији хор 
,,Распевана дружина“ који је наступао на значајним 
манифестацијама као што су Змајеве дечије игре, 
Зов равнице, а прирпемају се за наступ у Леденој 
шуми у децембру где ће учесници добити поклончић 
и бесплатно клизање. Након тога, имаће наступ у 
јануару испред ТЦ Променада. Музика је језик којим 
се говори на овима часовима тако да су сви ученици 
који воле песму добродошли. 
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У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА 

 
 
                И ове године, на Дан просветних радника, ученици су „обули ципеле“ својих 
наставника, педадгога, куварице, текица и домара. Видевши како је у туђим ципелама, 
закључили су да се наставници срећу са многим изазовима, да педагог заиста има много 
посла, да није лако направити за све ученике сендвиче и да би чистачицама било много 
лакше да ученици бацају смеће у канте и не шврљају клупе. Тај дан увек донесе радост и 
ученицима и наставницима. 
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И ОВЕ ГОДИНЕ ПРИКЉУЧИЛИ СМО СЕ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ 
ПРИКУПЉАЊА ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА ДЕЦУ ИЗ УГРОЖЕНИХ 

ПОДРУЧЈА 
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           Управо пред свој 50. рођендан, наша школа је добила дуго очеквану 

салу за физичко васпитање. Радости нашој није било краја!  Коначно имамо велики 

адекватан простор за извођење наставе физичког васпитања и друге школске 

активности. Отворили смо је уз мноштво балона и с бескрајном радошћу и усхићењем. 
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                          ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 
 

              На овогодишњој светосавској прослави наши ученици су свечаним 
програмом обележили овај велики дан. 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 Ивани Трошељац, 
ученици 8.разреда, која је ове године својим успехом, посвећеношћу и примерним 
понашањем заслужено понела титулу  Светосавско дете. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА 
 
             Наша школа је пригрлила осамнаест првака и приредила им свечани доч ек. 
Пријатељи наше школе, Удружење Срећни људи, даровало је нашим најмлађим ђацима 
ранчеве и школски прибор, а Универ експорт ваучере за куповину школског прибора. 

             Мали птићи су замахнули својим крилима и ускоро ће, чим савладају читање и 
писање, полетети у авантуру откривања знања која ће их учинити снажним и племенитим 
људима. 
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ЈЕДАН ОД НАЈОМИЉЕНИЈИХ НАСТАВНИКА У ШКОЛИ ЈЕ 
ОТИШАО У ПЕНЗИЈУ 

 
 У јануару 2019. године наставник немачког језика Марко 
Зелић је отишао у заслужену пензију. Много је ђака учио, 
многима је био одељењски старешина, помагао им да 
савладају школске и животне недаће и уз све то писао 
песме о деци и за децу. 
Његове песме су објављиване у часопису за децу ,,Витез“, 
а песма ,,Зима“ се нашла  и у претходном издању Буквара 
за 1. разред издавача Нови Логос.  
 
Племенит и ненаметљив, уткао је себе у наставнички 
посао и својим примером сталожености и четитости 
васпитавао и учио многе генерације. Желимо му да много 
година ужива у лепим пензионерским данима и може, да 
дође да нас посети и обрадује неком лепом песмом. 

 
 

НАША   САЛА 

 

Сви већ знају  овде  у Шангају 

деца за спорт  таленат имају. 
 
А сада су најзад  дочекали 
да свој талент покажу  у  сали. 

 

Па најкраће што би рећи могли 

хвала свима који  су  помогли. 

 

А сва деца, велика и мала, 

вичу углас – до неба вам хвала. 

 

Свако дете нек планове прави 

с којим спортом жели да се бави. 

 

Док у сали јачају мишиће, 

веселији и здравији биће. 

 

Поправиће своју крвну слику 

док у сали раде гимнастику. 

 

А кад туга и досада прате, 

трк у салу тренирај карате. 

 

Атлетику одбојку и џудо 

да ти време не прође улудо. 

 

Искористи сад прилику сваку 

да са друштвом заиграш кошарку.  

 

 

Кад не иде све по твојој вољи,  

још тренирај и бићеш све бољи. 

 

Да би био најбољи на свету 

у фудбалу или рукомету. 

 

Било увек, а важи и сада 

уз таленат треба много рада. 

 

И још нешто сви требају знати 

ову салу ваља сачувати. 

 

Чувајмо је као своју кућу 

за сву децу   ову и  будућу .                        

.                       

                             Марко Зелић 



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

             ЈЕСЕЊИ КРОС 
 

У оквиру Спортске недеље у петак 20.09.2019. године,  на 

спортском терену у дворишту школе, одржан је Јесењи крос у 

којем су учествовали ученици од 1. до 8. разреда. Трке су 

одржане у одличном расположењу уз бодрење публике и Фер 

- плеј тима. Најбоље пласмане остварили су: 

 

1. разред :   

1. Николина Кнежевић     1. Богољуб Јокић 

2. Мира Томић     2. Горан Младеновић 

3. Анђела Јасенацки     3. Енис Сефаи 

 

2. разред: 

1. Ленка Вишекруна     1. Лазар Лакатош 

2. Елена Радин      2. Ајет Гаши 

3. Хана Османи     3.  Мирослав Николић 

 

3. разред: 

1. Јасмина Цакић     1. Филип Дорословачки 

2. Драгана Влах     2. Никола Ђиновић 

3. Селма Гаши      3. Богдан Павловић 

 

4. разред: 

1.  Невена Младеновић    1.Златан Елезовић 

2. Јелисавета Ковач     2. Горан Шумар 

3. Анастасија Лакатош    3. Владимир Грегурић 

 

5. разред:  

1. Сања Киш,                1. Давид Николић 

 2. Анђела Балог,                2. Филип Цакић 

3. Катарина Киш               3. Ненад Нинковић 

 

6. разред: 1. Дејна Шок                                   1. Вељко Васиљевић 

                    2. Никола Ковач 

                    3. Дејан Репчак 

7. разред: 

1. Николина Трендафиловски               1. Богдан Хрњачки 

1. Кристина Јасеновски                     2. Александар Радишић 

3. Милица Димитријевић                3. Дарио Лимани 

 

8. разред: 

1. Јована Димитров                 1. Милан Ковач 

2. Ана Фамилић                 2. Горан Николић 

3. Јасмина Елезовић                 3. Радослав Радишић 

 

 

 



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

ПРОЈЕКТНИ ДАН У ЧАСТ СВЕТСКОГ ДАНА 
ДЕТЕТА 

 
Наставници и ученици наше школе су организовали Пројектни дан 

19.11.2019. године у част Међународног дана детета на ком су 

приказани неки од пројеката који су релизовани на часовима.  

Ученици 1. разреда су се представили 

пројектом Јесен и показали како им је 

јесен својим плодовима и бојама  била 

инспирација за креативне радове.  

Ученици 2. разреда су представили свој 

пројекат Моје насеље и људи у њему 

преко којег су представили неке важне 

објекте у насељу и занимања људи који у њему живе.  

Ученици 3. разреда су представили пројекат Мој 

откачени свемирски новогодишњи украс који је 

проистекао из истоименог ликовног конкурса на 

којем су учествовали. ,,Пропутовали“ су 

свемиром и прикупили многа знања о њему. 

 

Ученици 6. 

разреда су 

се представили са два пројекта – прошлогодишњим 

Мостови су руке које спајају људе који су 

реализовали са наставницом српског језика и 

књижевности Браниславом Шакић и овогодишњим 

пројектом 

Зимница који су 

релизовали уз 

подршку наставнице географије Ковиљке Прошић 

Пилиповић, наставнице биологије Зорице Станковић и 

наставнице математике Надежде Чолић. 

Наставница математике Надежда Чолић је 

представила прошлогодишњи пројекат Бука у нашем 

насељу који је реализовала са ученицима тадашњег 

8. разреда, наставницом биологије Зорицом Станковић и садшњим трећацима и 

учитељицом Тамаром Остојић Грегус. Овај пројекат су поменуте наставнице 

презентовале на ХХХ сабору учитеља у Београду.  

 

 



 

СЛИКЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ 

3. разреда 
 

Ученици учитељице Тамаре, 

воле да плешу, певају, играју, 

сликају. Сваке године имају неку 

приредбу на којој запевају, гуме, 

заиграју. На крају првог разреда 

својим родитељима су, на 

креативан начин, представили 

своја знања о „Младунцима 

сисара“.  

На крају другог разреда су 
засмејали родитеље и будуће 
прваке драмском изведбом„ 
Насмеј се“, у којој су познати 
Перица и Јовица показали своје 
школске форе и фазоне.  

Публика је пукла од смеха. 

 Али то није све... Трећаци спремају још једно драмско изненађење... 

 
 
 



            СЛИКЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ  
       4. разреда 

 

ЧИК, ДА ПОГОДИТЕ ЗБОГ ЧЕГА СУ СЕ ПОСВАЂАЛА 
ДВА ЗЛАТНА БРАТА 

 

 
ЧИК,  ПОГОДИ ЗБОГ ЧЕГА СУ СЕ 
ПОСВАЂАЛА ДВА ЗЛАТНА 
БРАТА 
  
 
       Вероватно се питате због чега су се 
посвађала два златна брата? Е овако, 
сада ћу вам ја испричати причу, која има 
мало другачији крај, где се сунце и месец 
можда ипак воле. 

       Два златна брата су јако волела да 
пију млеко. Сваки дан, када би бака 
помузла краве и кофе с млеком спремила, браћа би се дошуњала до шпајза и дугачке 
сламке убациле у кофу млека. Пили су док све не попију. Бака је приметила да иако 
остави пуне кофе, ујутро их затекне празне. Чудила се, а онда је и упитала Ивицу и 
Марицу да нису они попили млеко. Одговорили су да нису. Бака се наљутила на њих и 
није им веровала. Одлучила је да стражари целу ноћ и да види ко то пије њено млеко. 
Одмах прву ноћ, бака је нашла кривце, а то су били месец и сунце. Јако се изненадила, а 
када су месец и сунце угледали баку, постидели су се и замолили баку да се не  љути на 
њих. Бака, као бака, само јој било важно да сви буду сити и није јој ни пало на памет да 
се љути.  

         Договорила се с њима да им сваки дан остави по једну чашу млека, како би имали 
снаге да сијају, сунце дању, а месец ноћу.  

Анђелина Фератовић, 4.разред 
 



           СЛИКЕ ИЗ УЧИОНИЦЕ  

1. разреда 

           Полазак у 1. разред је велики догађај у животу сваког детета. Наши прваци су 

весели, воле да се играју, али су много тога и научили.  

         Својим ручицама направили  су дивне радове и сваким даном су све спертнији у 

руковању маказама, бојењу, лепљењу… Сваки дан све боље читају, пишу и рачунају.                               

         Пред њима су знања и вештине које тек треба да савладају. Оно што су већ 

научили је једна од великих ћивотних мудрости –  само се упорношћу и радом 

савладавају тешкоће!  

 

   

 

    

 

 

 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 
 

ВЕРУЈЕМ У СНОВЕ, СНОВИ СЕ ОСТВАРУЈУ 

 

 Сви имамо циљеве и снове. Мислим да нас циљеви мотивишу да будемо бољи у 

животу. 

За мене је циљ као нека тачка до које желим да стигнем. Циљви су тежи од жеља 

или снова, али, ако верујемо у себе, успећемо. Постоје и жеље, али за мене су жеље 

лакше  достижне јер их могу остварити трудом и радом. Волим да верујем у све што 

желим зато што је мени тако лакше. Из свог искуства знам да кад у нешто верујем, оно се 

и оствари. Моја жеља је да сви људи буду срећни. Не знам колико то зависи од мене, али 

ја, ипак, верујем у то.Такође, желим да се за децу, која су тешко болесна, прикупе 

неопходна новчана средства за излечење. Јер наше мало њима много значи. Мислим да 

човек без циљева и жеља не постоји. Најбитије од свега, за мене, су срећа и здравље, 

све остало ће се низати мојим успесима. 

Ово је мој мото којим се водим: ,,Човек без снова је као књига без слова- празан“. 

Треба да верујемо у циљеве и снове јер смо тако много бољи и јачи. 

 

Сара Османи, 7. разред 

   

 

ДОК ЧИТАМ НАРОДНЕ ЕПСКЕ ПЕСМЕ, УЧИМ О... 

 

Народне епске песме чувају историју и традицију јер 

сведоче о неким догађајима који су обележили и исписали 

темеље наше историје. Читајући ове песме сазнајемо много... 

Поред народних епских песама старијих и средњих 

времена, значајне су и оне које припадају групи новијих времена: ,,Почетак буне против 

дахија“ и ,,Бој на Мишару“. Ове песме говоре о тешком положају раје и њиховој 

решености да подигну устанак. Народ није дао на себе, иако слабији и малобројнији, 

устајали су против моћне Турске. На тај начин су желели да слободну земљу оставе 

својим потомцима у аманет. Највеће вредности биле су част и достојанство и зарад тога 

се гинуло и борило. Немали број песама својим стиховима указује на основне поруке и 

начела која су универзална, ван сваког времена... 

Док читам народне епске песме, учим о историји свог народа, о борби за слободу, 

част и достојанство, али и о начину на који треба да размишљам данас иако су песме 

испеване у давном времену. 

Дејвид Шок, 8. разред 

 



  ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 
                            ЈЕЗИК ЧУВА СВОЈ НАРОД 

 

На свету постоји много језичких култура, али свака је посебна и јединствена на свој 

начин. 

Сваки језик је прича за себе, чувар одабраног народа. Постоји много језика, али 

мени је посебан мој језик. Језик није ту само да бисмо га знали и користили, већ да бисмо 

га константно богатили и усавршавали. То је циљ и сврха сваког од њих. Уз свакодневно 

читање и усвајање нових речи, то лако постижемо. Сваки дан се трудим да сазнам нешто 

ново, да обогатим свој речник јер је језик нешто чиме се служимо цео живот. Без језика 

не можемо да комуницирамо, исказујемо своје речи, мисли, осећања, ставове... 

једноставно не бисмо могли да функционишемо. Треба да нас мотивишу писци који су се 

трудили да чувају и очувају свој језик. 

Мој језик је посебан, зато уживам у могућностима које ми 

пружа. Језик је најбољи и највернији чувар једног народа.  

 

Јована Димитров, 8. разред 

 

 

ЉУБАВ НИЈЕ ЧУДО, АЛИ ЧИНИ ЧУДА 

 

Љубав се тешко дефинише, описује, тумачи... То је нешто 

најлепше, присутно у ваздуху. 

 Моја љубав је усмерена на породицу. Према њима осећам 

огромну љубав. Ту су, за мене, и када се смејем и када плачем. Највише волим када смо 

сви на окупу, тада је и моја љубав комплетна. Љубави могу бити различите, а свака је 

посебна и јединствена на свој начин. Према свом љубимцу, такође, осећам огромну 

љубав. Љубав у мени буде очи мог пса и његов тужан поглед. Постоји и љубав према 

пријатељима. Имам их доста и волим их баш такве какви јесу. Не бих их мењао јер их 

доживљавам као своју другу породицу. Тешко је и незахвално говорити о љубави. Љубав 

не чине речи, већ дела. 

Љубав није чудо, али се због ње чуда чине зато што се дешава сваки дан и сваком 

од нас. 

Марко Недељков, 7. разред 

 

 



 

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

 

                   ХОБИ МНОГО ГОВОРИ О НАМА 

 

За мене је хоби оно што радим у слободно време, оно у 

чему уживам, што ме испуњава и пуни позитивном енергијом. 

Хоби је моја свакодневница.  

Имам више хобија, али најчешће је то слушање музике, 

шетња, путовање или опуштање уз телевизор... Ове ствари ме 

релаксирају, неретко и орасположе након неког неуспеха или 

када сам нерасположена. Напољу време проводим са 

другарима, бавим се спортом и игром. Слушање музике ме опушта. Хоби је, у ствари, 

моја биографија. Из хобија неке особе много сазнајемо о њему. Није сваки хоби 

квалитетно испуњено време и зато треба да се трудимо да не буде тако. Сваку 

активност, па чак и ону мање интересантну, можемо учинити занимљивијом и уживати у 

њој. 

Свако треба да има свој хоби јер не само да много говори о нама, хоби постоји и 

да би нас усрећио и оплеменио. 

Дејна Шок, 6. разред 

   

 

ЗИМСКИ ПЕЈЗАЖИ 

 

Дошао је децембар. Без позива и куцања ушетао је у 

наше крајеве, у шуме и ливаде. Нема љутње. Време му је.  

Уочи Светог Николе, обрадовао нас је наш децембар и 

првим пахуљицама. Зимска идила може да почне. Нема шале 

са децембром. Шума је давно изгубила своје летње рухо. Само 

по неки листић одолева и пркоси са гране. Мали зечић је 

заронио своју њушкицу у снег и тражи још понеки листић за вечеру. А од меде ни трага ни 

гласа. Давно је меда ушушкао своје шапице у дубини јазбине. И нема устајања до 

априла. Све лагано тоне у сан. 

Слушајући пуцкетање ватре из старог камина, гледам кроз прозор у даљину. 

Пространством се шири децембарска белина, кристалне пахуљице прете да затрпају све. 

Све је тако очаравајуће, тај снег по крововима, по дрвећу, и деца која раздрагано 

трчкарају по снегу. Та зимска чаролија и топао породични дом је нешто чега ћу се увек 

радо сећати. 

Вања Васиљевић, 8. разред 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

               ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ 

Сваки човек на планети, другачије гледа на свет. Најискреније и набоље видимо 

срцем. 

Некоме је цвет за поклон довољан, а неко није захвалан ни на материјалним 

стварима. Током одрастања, деца желе играчке и слаткише, не знајући да су нека деца 

најзадовољнија када им је породица на окупу. За срећу нису потребни новац и скупоцене 

ствари, већ догађаји који ће вам заувек остати у памћењу. Постоје 

људи на планети Земљи, који не приређују оне мале ствари, које 

човеку испуне срце. Кад бисмо се вратили у прошлост, деца нису 

имала толико напредну технологију, као сада. Тада им је било 

довољно да их неко загрли, или уради нешто за њих и већ би у 

тренутку били захвални. Сада, у ово време, деци су једино битне материјалне вредности, 

но заборављамо да оне нису вредне наше среће и радости. На свету постоји много 

различитих људи, неки од њих нам и нису баш добри, они нам лажном срећом замагљују 

очи. Само они прави вредни су нашег поверења. У свакој ситуацији човек треба да 

послуша своје срце. Најискреније су и највредније оне ствари које чинимо из љубави. 

Уколико помислимо да нас је срце навело на погрешан пут, треба да размислимо да ли је 

тако јер срце не греши. 

Научила сам да човек само срцем добро види и да је суштина оку невидљива.  

 

Марија Костић, 8. разред 

 

 

,,И ОВАЈ КАМЕН ЗЕМЉЕ СРБИЈЕ... 

О ВЕКОВЕЧНОСТИ ПРИЧА ДАЛЕКОЈ“... 

 

Тамо где живим ја тамо је ведро небо, птице лете слободно, људи су насмејани и 

срећни, ваздух је испуњен задовољством. То је моја земља- моја Србија- јача од камена. 

Пре много година мојом земљом ходили су јунаци, који су се борили за сваки њен 

део. Желели су да својој деци оставе слободну земљу. Моја земља јесте мала, али 

снажнија од камена, чврста и непобедива. У њој владају љубав и поштење. Кроз историју 

често смо се борили. Отуда моју земљу красе боре, али свака од њих има посебну 

вредност. Из праха смо се дизали у пирамиду и долазили до висина. Увек поносни и 

достојанствени. Мене су преци научили да поносно и храбро корачам ка будућности. 

Овај камен земље Србије јачи је од сваке моћније државе јер смо ми сложни и 

чувамо једни друге. 

Марина Мандарић 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

ИСКРЕНИМ ПЕРОМ О СЕБИ 

Искреност је када нешто од срца урадимо или кажемо. Мислим да је свако од нас 

искрен, али да многи не умеју то да покажу. 

          Увек сам искрена, наравно, понека бела лаж  није страшна. Веома сам гласна, то 
ми сви кажу. Често кажем оно што не мислим јер журим. Када се неком деси мала 
незгода, ја се насмејем. Не радим то намерно, просто сам таква. Смех је део мог 
карактера. Оно што се мени од мојих особина мање допада јесте када сам нападна. 
Други ми кажу да сам досадна, али ја не знам други начин да сву своју позитивну енергију 
пренесем на друге. Трудим се да сам увек срећна, позитивна и да у свему видим ведрију 
страну. Волим када увеселим друге људе. Неретко ме развеселе мале ставри попут 
похвала или комплимената... Када много причам, значи да сам у елементу, да ми је то 

срећан дан. Када бих могла да видим своју душу, верујем да би 
ми се свидела попут моје спољашњости. Само моје срце и ја 
кријемо најслађе тајне. Оно што не волим су свађе, негативна 
размишљања и злоба. 

Знам да свако има мане и то је нормално. За неколико 

година и ја ћу бити другачија и моје мишљење ће се мењати. Сви 

кажу да себе најбоље познају. Мислим да то није тачно. Најтеже 

је бити објективан и искрено проговорити о себи. 

Дуња Ђиновић, 7. разред 

 

,,КОЈИ ОНО ДОБАР ЈУНАК БЕШЕ?“ 

 У средњем веку написано је највише епских песама. Описивале су и, понекад, 

преувеличавале јунаке. Испеване су како би народ охрабриле у тешким ратовима и 

борбама за слободу. 

 Многи јунаци познати су нашој епици. Један од њих је Марко Краљевић. Српски 

народ га је волео и у поезији његов лик и дело су преувеличани. Историјски Марко 

Краљевић по многочему не одговара описима народа. У песмама Марко је јунак 

натприродне моћи и храбрости. Главни друг му је коњ Шарац који је у песмама 

персонификован и хиперболички представљен. Ко год да је чинио зло и представљао 

опасност за народ, имао би посла са Марком. Из тих битака Марко је увек излазио као 

победник, али и моралиста који се бори за слободу и права народа. Представљен је као 

јунак дуге косе и црних бркова. Мегдане је делио, не само са људима, већ и са вилама, и 

увек био на страни правде. Красиле су га храброст, мудрост, сналажљивост, поштење... 

Што нико није могао, он би са лакоћом урадио. Где нико није крочио, он би стао. Што нико 

није решио, он је знао... Према непријатељима је био немилосрдан, без милости и 

сажаљења. Заједно са Шарцем своју земљу је чувао као уочи у глави. У народним епским 

песмама био је свемогућ, чак и кад би снагу изгубио, она би се Марку вратила. У поезији 

он није ни умро. Спава у пећини и чека када ће свом народу опет бити потребан да га 

избави од непријатеља. 

 Марко Краљевић је јунак за сва времена. Био и остао до дана данашњег јер се 

његови подвизи и данас кроз песму препричавају. 

Александар Цакић, 7. разред  



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

 ,,БЕСКРАЈАН ПЛАВИ КРУГ. У ЊЕМУ ЗВЕЗДА“ 

Своју будућност замишљам као почетак, али без завршетка. Она нема границе, 

она је бескрајна. 

Моја будућност, за мене, почиње од средње школе. Тада стасавам, све сам 

зрелија, и озбиљнија. На ствари око себе гледам другим очима. Сматрам да ме моја 

звезда чека негде у бескрајном кругу. До ње нећу лако стићи. На том путу чека ме много 

падова и успона, обавеза, искустава... Упознавање нових људи, који ће утицати на моју 

будућност и моје одлуке. Желим из живота да узмем максимум- да научим много, а да 

знам да уживам у ситницама, пажњи и љубави... 

Бескрајни плави круг замишљам попут бесконачног свемира са тамним и светлим 

бојама. Мала звезда које је у средишту сам ја и успешно пловим по непознатим 

дубинама. 

Aња Кнежевић 

 

ЈЕЗИК - НАЈСАВРШЕНИЈЕ СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

Мој матерњи језик је српски. То је језик којим се људи око мене и ја 

споразумевамо. 

Прве речи у језику научила ме је моја мама тако што сам прстима показивала на 

ствари. Мама ми је говорила како се која ствaр зове и ја сам понављала. Тако сам 

схватила да свака ствар има свој назив и своје име. Волим свој језик јер је то језик свих 

нас, представља моју културу, традицију, народ, породицу... Најсавршеније је средство 

којим се споразумевамо. Њиме говоримо, пишемо, читамо, певамо, мислимо... Неке речи 

из нашег језика се не могу дословно превести на друге језике и у томе јесте њихова 

лепота и аутентичност. 

Да нема језика, не бисмо умели ни своје мисли да запишемо. Поносна сам на свој 

језик.   

Тамара Вујичић 

ДРУГАРСТВО НАС ПОКРЕЋЕ 

 Када се каже богатство, људи одмах помисле на новац јер се њиме, углавном, све 

може купити. Но, новцем се не може купити оно најважније, а то су прави пријатељи. 

 Они се препознају по томе што су у сваком тренутку ту за нас. Правог пријатеља 

данас није лако наћи. Зато се пријатељства морају чувати и неговати. Она нас покрећу за 

све остало у животу. Човек може да функционише и на другим пољима тек ако уз себе 

има пријатеља. Имам их неколико и знам да их ценим.  

 Другарство нас покреће и зато сви треба да се трудимо да смо сложни. 

Вељко Васиљевић, 6. разред 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

                ,,ЧИСТ ОБРАЗ ЗЛАТА ВРЕДИ“ 

 

 Кажу да новац не купује срећу, здравље и спокој. Али, ретко ко каже да новац не 

купује образ. 

 Образ је одраз човековог поштења, става и размишљања. Чист образ треба да је 

особина којом се дичимо и да смо поносни на то. Чистог образа увече можемо лећи 

срећни са сигурношћу да око себе имамо људе који вреде и којима можемо да верујемо. 

Када смо поштени, други нас сматрају особом од поверења. Са добротом у себи се 

рађамо, до нас је самих како ћемо кроз живот то показати. Образ не зависи од других, 

сами га стварамо. Најтеже је опрати и очистити укаљан 

образ. Грешке које направимо, остају за нама. Најлакше је 

бити нечовек. Са моје тачке гледишта, издаја је највише 

укаљан образ. Бацити у воду љубав и поверење неке 

особе, највећа је грешка. Од малена децу треба учити 

правим и истинским вредностима, да сутра буду морални 

зато што смо сви људи, а ретко ко је човек. 

 Трудим се и трудићу се да будем особа за пример и 

да други у мени препознају поштење, верност и оданост. Борићу се за то да и моја деца 

буду иста и да уживају у правим вредностима живота. 

Тара Митић 

  
  

 

 

МОЈИ ИДЕАЛИ И УЗОРИ 

            Свако од нас има одређене циљеве и идеале који га усмеравају 

током живота. 

Сада, из ове перспективе, моји идеали нису конкретни. Али, 

временом, показаће се који су, заиста, вредели. Инспирацију и жељу 

добијам од брата и сестре. Тежим да будем попут њих. Мотивишу ме 

њихова амбиција и нада. Уче ме да у животу треба имати циљеве јер без 

тога нема ни успона ни падова. Томе ме учи и рефлексивна лирска песма 

,,Светли гробови“ Јована Јовановића Змаја. Песник је кроз симбол 

светлости приказао све оно што је добро, што нас води кроз живот.  

           Ова песма нас, управо, учи томе да кроз живот корачамо вођени 

идеалима јер ,,Без њих би се брзо пало, без њих би се малаксало... живот 

би био празан, младост пуста“. 

Ема Ајрановић 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

КЊИГА КОЈА МЕ ЈЕ ПОДСТАКЛА ДА РАЗМИШЉАМ О... 

 

Књига која ме је подстакла на дубока размишљања зове се ,, Ходати, трчати, 

летети“. Књига описује тежак живот једне тинејџерке, а саткана је из безброј осећања. 

Ова осећања пробудила су се у мени док сам је читала. Подстакла ме је да свет гледам 

другим очима. 

Усклађуј боје са местима и људима са којима си. Следи своје ставове и убеђења. 

Свако од нас је налетео на камелеона или био камелеон. Али, бити камелеон у сваком 

дану, то је већ карактер. Лако нас особе преваре, учине нам се сроднима, а онда се 

заглавимо сами у стереотипима. Слобода је бити свој, разумети речи на свој начин, али 

са слободом нема компромиса. Слобода је ходати иако ће ујутру наши трагови нестати. 

Метафора живота је тренутак којим данас зрачимо, а већ сутра нека друга стопала 

оставиће трагове преко закопане тајне. Све је у животу пролазно. Не треба дозволити да 

останемо недоречени, да не размишљамо правилно о речима које изговоримо, праштамо 

или трпимо. Пешчани сат покрива дно на једној страни живота, а на нама је да улепшамо 

та зрна пре но што заувек оду у бесконачне ходнике драгоценог времена. А, када се сат 

окрене, некоме ћемо оставити сећања јер она се не остављају свету, већ људима. 

 Као што сам споменула, мало ,,камелеонисања“ свакоме од нас је некада 

потребно, али не треба дозволити да у томе изгубимо себе. Не треба се стидети свог 

живота и својих ставова. Треба бити капетан свог брода, господар својих мисли и одлука. 

Толико, бар, дугујемо себи. 

                                                                                                                           Дијана Чобић 

  

           ОДЛАЗИМ И НОСИМ КОФЕР УСПОМЕНА 

 

Први септембар 2011. године. Двадесет двоје малих 

људи, уплашени, али у исто време, радознали. Улазимо у 

учионицу држећи се за руке, седамо, а први час почиње. 

Ево, од тада, пролете осам година. За све то време 

поделисмо много тога: срећу, радост, тугу, сузе, смех, 

изненађења, искуства, ужину, сећања, успомене... У неким 

тренуцима смо се држали заједно као једно. У некима нисмо. Све је то саставни део 

школског живота. Кроз школовање су нас водиле две дивне жене, пре свега два дивна 

човека- прво учитељица, а потом разредна. Најлепше и најјаче успомене делили смо са 

њима. Обе су за нас увек биле ту. Мој кофер успомена је скоро пун. Полако га затварам и 

чекам последњи дан у својој школи када ћу кофер понети са собом. Осми разред се 

ближи крају. Растанак се ближи, емоције су помешане. 

И тај последњи дан држаћемо се за руке двоје по двоје, баш као и онај први. 

Физички смо много другачији, али смо у души иста она деца која са неизвесношћу гледају 

у своју будућност. Генерација 2004. се одјављује. Одлазимо, али са кофером успомена у 

рукама.  

 Ивана Трошељац 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

МОЈА МАМА 
 

Моја мама, нема мана 
и за срећу  је распевана. 
И шта год мени треба, 
она каже: - Због мене ће пасти и с неба. 
Тако и ја мојој мајци 
одговарам: 
- Увек ћу ти учинити, 
шта год ти пуно треба. 
 
Због ње ћу на море поћи, 
због ње ћу до куће доћи. 
само ћу због ње циљеве постављати, 
само ћу због ње сваки сан остварити. 
Волећу маму, такву каква јесте, 
и овом поруком желим да схвати сама.... 
Да на целом свету 
ОНА ЈЕ НАЈБОЉА МАМА. 
 

Невена Младеновић, 4.разред 
 
 

ШИРИМО РУКЕ ЈЕДНИ ПРЕМА 

ДРУГИМА 

 Школски дани су прилика да у свој 

живот унесемо радост, да је поделимо са 

другима и учимо на грешкама. 

 Од првих дана дружења у вртићу, па 

све до дана данашњег, моји другари и ја 

смо прошли много тога. Било је ту мало 

суза, свађа, понекад и гуркање, али је, 

ипак, преовладавао смех, загрљаји и 

љубав. Сада, када смо пети разред, мало 

другачије гледамо на свакодневницу. 

Постали смо свесни колико су нам другови 

важни за будућност. Знамо да прихватимо 

и уважимо сваког, на разлике гледамо као 

на велику прилику која нас учи да је 

лепота у томе што нисмо једнаки. 

 Зато, сада, имам поруку за све - 

Пружимо руке једни другима. Изразимо 

захвалност родитељима, наставницима, 

родбини, пријатељима...Чинимо добра 

дела када год смо у могућности. Када све 

ово поченмо да радимо, осетићемо велику 

топлину у срцу.                                                                                                                           

                          Алек Ајрановић,5. разред   

 

ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ 

Како народна изрека каже: ,, Ако 

некога желиш да упознаш, питај га шта 

мисли о себи.“ Када чиниш нешто увек на 

уму имај будућност јер све се враћа. 

Као и код других људи, код себе 

ценим добре особине. Моје особине се 

мењају из дана у дан. Мењају се јер се и 

сам мењам и сазревам. И моја осећања су 

променљива. Трудим се да будем добар, 

срчан, хуман, вредан... Када је неко од 

мојих другара у невољи, трудим се да сам 

им подршка и помоћ. Постоји и она друга 

старна. Не поносим се неким особинама, 

али покушавам да се поправим. У 

будућности сигурно хоћу јер сам спреман 

да сваку своју грешку прихватим и 

поправим.  

Мој поглед у будућност је за сада 

замагљен и још увек нејасан. Ипак, оно 

што ће ме водити ка том путу јесу 

позитивне особине које свакодневно 

усвајам. 

Богдан Хрњачки, 7. разред 

 
ЛЕПО СЕ ИГРАЈУ 

 
Лепо се играју 

Лепо се играју сека и бата, 
Са њима некад игра се и тата. 
Заједно праве куле од карата. 

 
Лепо се играју деца на улици, 

Некад се посвађају, 
Па се обрате бесмислици. 

 
Лепо се играју мајмуни са гране, 
Некада заједно поједу банане. 

Када се вешу по лијанама, 
Често се виђају у цртанима. 

 
             Анита Јонузовић, 4.разред 

               



 

ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

,,БИЛО ЈЕ ТО У НЕКОЈ ЗЕМЉИ СЕЉАКА“... 

 

 Нема много песама које у читаоцу могу истовремено да пробуде различите 

емоције, читаву палету помешаних осећања. Једна од њих је песма која опева историјски 

догађај у којем су страдали невини ђаци на брдовитом Балкану... 

           Ђаци- истих година и сличних размишљања седели су на часу учећи и усвајајући 

нове теме. Њихов безбрижан школски дан и живот прекида непријатељ. Већ следећег 

часа одвевдени су из школских клупа у смрт. Све наде, снови, маштања и љубави 

нестали су у једном трену... Остала је празнина, бол и патња који не пролазе ни данас 

када се песма казује. Наизглед обична деца у сусрет смрти су кренула мирно и храбро. 

Достојанствено. Иако су имали своје снове и наде и чинило им се да ће дуго гледати у 

плаво небо, куцнуо је суров час који их је одвојио од детињства. Блиски, једнаки и сложни 

успели су бити чак и у оваквом тренутку. 

Остали су стихови Десанке Максимовић који и данас сведоче о најкрвавијој бајци 

испричаној икада- ,,Било је то у некој земљи сељака“... 

Јасмина Елезовић, 8. разред 

 

 

ДРУГАРСТВО ЈЕ ВИШЕ ОД РЕЧИ 

Другарство је најлепша и најискренија ствар, то је оно што нас оплемењује и чини 

наш живот испуњеним. 

Пријатељство са Милицом је, заиста, дргоцено за мене. Оно траје већ годинама. 

Покренула га је игра у вртићу. Након тога почеле смо да се дружимо, а како смо старије, 

све смо ближе и боље се упознајемо. Она ми је попут сестре! Немамо много заједничких 

особина, али се у потпуности слажемо и разумемо. Просто се допуњујемо. Најчешће се 

сукобљавамо због ситница. Те свађе не трају дуго јер једна без друге не можемо. Сваки 

дан проведен са њом или успомена коју смо заједно доживеле вреде више од било чега. 

Непрестано учимо једна од друге. Стекле смо поверење једна у другу. Да другарство није 

само реч, доказала ми је милион пута јер је била уз мене, не само у срећним, већ и у 

тужним тренуцима. Увек ми је подршка и ослонац, али и праведни саветник који 

најобјективније сагледава сваку 

ситуацију. 

Сваком бих пожелела да има 

пријатеља попут мог. Све на свету је 

пролазно, али оно што вечно остаје јесу 

пријатељства. 

Николина Трендафиловски, 7. разред 

 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

 

ПОГЛЕД КРОЗ ПРОЗОР 

 

Прозор је око наше куће који види сваки зрак сунца. Пуфнасте облачиће, плаво, 

ведро небо... Зими, око наше куће, још је лепше. Тада на њега падају пахуљасте звезде 

које крећу у маштовиту игру са нама. 

Под прозором мојим видим зиму која зове своје другарице виле да цео пејзаж 

улепшају и учине нестварно дивним. Видим белину, бескрајну непрегледност којој се крај 

не назире. Тад креће маштање. Ноћу и небо има необичну боју, а његове пријатељице 

звезде се и не примећују. Не красе га оном јачином као што лети умеју. Ипак, призор је 

божанствен. Највише волим кроз прозор да гледам срећна и насмејана дечја лица. Тада 

и ја осећам ту срећу. 

Прозор је одличан посматрач који уочи сваки детаљ и догађај око нас и зато ме 

посебно испуњава поглед кроз њега. 

 

Кристина Јасеновски, 7. разред 

 

ЖИВОТИЊЕ СУ ЧОВЕКОВ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ 

 

Неретко се у нашем животу појави неко од кога не 

очекујемо да ће га променити, али га истог трена заволимо 

толико да све пре њега постаје бесмислено. Такви неочекивани 

гости, али највернији човекови пријатељи јесу животиње. 

За мене је авантура почела онога дана када сам за поклон од родитеља добила 

малтезера. Дала сам му баш оно име које му пристаје - Фреди. Он је веома паметан пас. 

У почетку је био уплашен јер је дошао у непознату средину, али је моја љубав према 

њему од првог тренутка била огромна. Он је то одмах осетио и препознао. Како је растао, 

потпуно се променио. Постао је непослушнији, али добро зна начин на који ће да ме 

одобровољи када нешто згреши. То је његов поглед упућен мени. Сваки тренутак 

проведен са њим за мнене је посебан. Сећам се и дана када сам га први пут извела на 

снег. Уживали смо заједно у правој малој авантури. Најтеже нам падају растанци. Сваки 

мој одлазак у школу, он проведе чекајући ме на прозору, а најдужи растанак је био када 

сам отишла на море без њега. Од њега сам научила шта је искрена радост јер ми то 

показује при сваком нашем сусрету. 

Иако није дуго код мене, мој живот учинио је занимљивијим. Жељно ишчекујем 

сваки нови дан и његово одрастање уз које и ја сазревам. Фреди ми је показао да 

животиње, заиста, јесу човеков најбољи пријатељ. 

Милица Марковић, 7. разред 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

                               ВЕЧЕ НА РЕЦИ 

 Вече на реци је чаробан тренутак када је Месец обасја, а звезде пресликају свој 

одраз на њену површину. Тада је идеална прилика за одмор и шетњу. 

 Волим да шетам Савским кејом на Новом Београду и Дунавским кејом у Земуну. То 

су за мене тренуци за памћење. Понеки чамац се може чути који враћа путнике са Аде и 

Лида на Савски и Земунски кеј. Патке и лабудови 

долазе на обалу у потрази за храном. Често их храним 

старим хлебом и кукурузом. Већ ме препознају. Чим 

ме угледају, окупљају се око мене. Веома нежно и 

пажљиво узимају храну из моје руке како ме не би 

повредили. То је невероватан осећај. Ово је доказ 

колико је мало љубави потребно некоме дати да би 

нам се та љубав вратила. У овим тренуцима 

закључујем да је живот уз реку, заиста, чаробан и 

јединствен.  

 Иначе, ток река је дуг и оне протичу кроз много земаља, али тај живот који се 

одвија пред нама, много значи. Зато, сваку реку треба да чувамо и поштујемо јер ће нам 

она то умети вратити. 

                                                                               Тамара Мрђић, 6. разред 

 

                                          МАШТАМ И САЊАМ О... 

 

Какав би овај свет био без сањара? Био би као у каменом 

добу. За остваривање снова потребна је храброст да уопште 

кренеш тим неизвесним путем. 

Свако има своје снове, тако и ја сањам. Сањам широм 

отворених очију да постанем научник. И то не било какав научник, 

већ попут Николе Тесле. Он ме инспирише. Дивим се сваком његовом изуму. Зато, када 

дође поштар и донесе рачун за електричну енергију, ја почињем да сањам. Размишљам 

о томе какав би свет био када би се електрична енергија обњављала. Када би струја без 

каблова долазила до сваке куће, фабрике... Како би живот људи изгледао без електричне 

струје? Затим одем у своју шупу- кабинет. Цртам, скицирам, рачунам, размишљам, читам 

Теслина дела. Своја размишљана и запажања изнео сам једном човеку који проучава 

физику. Охрабрио ме је рекавши ми да добро размишљам и да сам на правом путу.  

И тако настављам да маштам и сањам... Знам да треба још много да учим, 

истражујем, проучавам... Надам се да ће моје име бити поред Теслиног, као другог 

човека из Србије који је унапредио свет. Можда превише сањам, али какав би овај свет 

био без сањара попут мене? 

Дарио Лимани, 7. разред 

 



ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 
ПАУКОВА МРЕЖА 

 
Један мали паук 

велику мрежу плете, 
нек се пази свако 
да се не саплете. 

 
Сви се чуде: 

„Како је мали, 
а тако вредан, 

Тај паучић 
стварно је чудесан!“ 

 
Чудесна је и мрежа та 

што се сија 
на сунчевим зрацима.  

Сија се мрежа сва од свиле 
капи росе на њене 

нити се слиле. 
 

Чува паучић мрежу своју 
и броји нити 

да л` су на броју. 
Диви се паучић 

раду свом 
јер је направо себи дом. 

 
Алек Јонузовић, 5. Разред  

 

 

КАД СТВАРИ ИМАЈУ ДУШУ 

 Знам једну ствар која има, не једну, већ 

стотине душа. 

 Када би само на тренутак могла да 

проговори, сазнале би се многе тајне, страхови, 

размишљања,догађаји,оцене.... То је школска 

клупа. Ту су настала прва пријатељства, 

симпатије, подељене ужине, испричане су тајне 

велике и мале....Она је сведок свега што смо 

учили. Свака школска клупа могла би да напише 

по стотину књига. Ликови би били сва исписана и 

неисписана имена на ној, датуми, цифре, свако 

наше осећање, размишљање... Све би стало у ту 

књигу. 

 Свака ствар има душу, на нама је да је 

препознамо и разумемо. Баш због тога што сам 

толико времена провела са њом, клупа је постала 

ствар која има много душа и срце које куца за нас. 

Дајана Лимани, 5. разред 

 

 

МОЈА ОЧЕКИВАЊА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

 

 Очекивања сваког од нас могу бити велика и мала. Што се тиче 

петог разреда, моја очекивања су велика и схватам их као изазов. 

         Први дан школе је изгледао лепо. Упознао сам нове предмете и 

нове наставнике.  Упознао сам и своју разредну. Она предаје математику. Математика ми 

добро иде, одличан сам, све саме петице. И у осталим предметима сам добар. За сада 

сам задовољан својим успесима. Наравно да увек има простора да радим више и 

постижем боље резултате и то је један од задатака који сам себи поставио у овој 

школској години. Од предмета очекујем много - нова знања, информације, искуства, 

примере... Од наставника, такође. Довољно ће бити да ме разумеју и да ми пренесу нова 

знања. Ту су и стари другари, али нова очекивања - пуно разумевања, времена, 

заједничких и незаборавних тренутака... 

 Пети разред ми изгледа лако и надам се да ће тако бити и да ће се моја очекивања 

остварити као и увек до сада. 

Филип Цакић, 5. разред 

 



 

 

 
Да ли вам се икада десило да не знате одакле да почнете да учите? 

Да је лакше гурнути тај наставни предмет који не разумемо у торбу и 

заборавити на њега... А до кад? До првог контролног задатка! 

Како да учим питање је  које  многи ученици себи поставе тек када 

добију негативну оцену.  

А када је потребно себи поставити то питање? 

Многи ученици се боре са успостављањем радних навика, колико дневно да уче, како, у 

које време дана, где... Радне навике се стичу током целог школовања. Циљ нам није да 

учимо пет сати дневно, а ништа не научимо и немамо слободно време. Циљ нам је да 

учимо економично- за што мање времена да научимо што више.  

Како ћемо то постићи? 

1. Простор у ком учимо, увек мора бити исти, најбоље би било да имамо радни сто. Наше 

тело памти, и чим седнемо за сто спремни смо да учимо, то нам је асоцијација. 

2. Са стола треба склонити све непотребно, а донети потребно. Уџбеник, свеску, оловке, 

дигитрон... Шта год да тај предмет захтева. Склонити остале предмете и обавезно 

утишати мобилни телефон. Удобна столица, добро осветљење и проветрена просторија 

су такође потребни услови за учење. 

3. Научно је доказано да наш мозак најбоље ради преко дана, што значи да је најбоље 

време за учење када дођемо из школе. Такође, 45 минута без прекида је оптимално. 

Направите 5 минута паузе, протегните ноге па наставите. 

4. Метода правилне селекције текста каже, прочитајте лекцију у целини, како бисте 

разумели о чему говори. Други пут лекцију читате када подвлачите кључне појмове у 

уџбенику (болдовано, уоквирено, најважније) и када правите белешку. Белешка јесте 

наше представљање те лекције, и важно да је нама јасна и логична. На пример, ако сте 

визуелни тип можете сваки пут када наиђете на битан појам уоквирити га љубичастом. 

На тај начин правите конекцију у мозгу БИТНО - ЉУБИЧАСТО. Затим понављање, са 

наше белешке је важан корак. При другом понављању поново пролазите кроз градиво, 

али сада само баците поглед на белешке, или потпуно 

склоните папир. Одмор пред усмену или писмену проверу 

прођите још једном кроз вашу белешку. Успех је 

загарантован! 

О овој тематици разговарамо на активности у оквиру Пилот 

пројекта „Обогаћен једносменски рад“ под називом Како 

најбоље да учим како и о многим другим темама и 

триковима. Придружите нам се! 

Школски педагог Ивана Чупељић 

 

СА РАДНОГ СТОЛА  

ПЕДАГОГА 



 

 
 
 
 

МНOГО  ВИШЕ 
О ДЕШАВАЊИМА У НАШОЈ ШКОЛИ 

САЗНАЈТЕ НА  САЈТУ: 
www.veljko-vlahovic.edu.rs 

И НА НАШОЈ ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 www.veljko-vlahovic.edu.rs 
 
 
  
 
 
 

http://www.veljko-vlahovic.edu.rs/

