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Поштовани ученици, родитељи и колеге, 

 

Пред нама се налази Ризница 15, нови број школског часописа 

Основне школе „Вељко Влаховић“. Као и у сваком броју нашег 

часописа, покушали смо забележити све важне тренутке у 

протеклој години, која је била специфична по много чему, због 

епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. Иако смо 

учили и радили у другачијим околностима, на које нисмо навикли, 

показали смо висок ниво сналажљивости и прилагођавања. 

Мали број школа у нашој земљи може се похвалити квалитетом онлајн наставе 

какву смо реализовали ми, у нашој школи. Онлајн настава се реализовала из свих 

предмета у реалном времену, по утврђеном распореду и у директној комуникацији са 

ученицима путем апликације Google meet, која је подразумевала видео час уживо. 

У претходној години смо велику пажњу посветили реализацији пројектне наставе у 

свим разредима. Иако је пројектна настава у нашој школи заживела и успешно се 

реализује већ неколико година, у овој школској години смо посветили посбену пажњу 

њеној реализацији, а у сврху научног истраживања које смо спровели. Добијене 

резултате научног истраживања применићемо за унапређивање квалитета рада школе. 

Оно што бих истакла, као догађај који је обележио протеклу годину, јесте опремање 

фискултурне сале савременом опремом и спортским реквизитима у оквиру пројекта 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја - „Модернизација школа”. 

Захваљујући пројекту Министарства трговине, туризма и телекомуникација и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја – „Повезане школе”, добили смо 

рачунарску мрежу у складу са највишим стандардима, која покрива све просторије у 

школској згради кабловским и бежичним интернетом. Министарство просвете је такође 

обезбедило 20 нових десктоп рачунара и један штампач за опремање информатичког 

кабинета, чиме је настава информатике и рачунарства, као и ваннаставних активности 

подигнута на највиши ниво. 

И ове године је наша школа у пилот пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја „Обогаћен једносменски рад“. О активностима и радионицама које 

се реализују у оквиру пројекта, можете сазнати више у самом часопису.  

Наши ученици и наставници су и ове године били вредни, а о њиховим успесима и 

постигнућима нешто више на страницама које следе. 

Захваљујем се ученицима, запосленима, родитељима и свим сарадницима који су 

били уз нас у овој години. 

До следећег броја Ризнице, 

С поштовањем, 

Директорка школе 

Љубица Грубач 
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Предузеће,,LEAR” је и ове 
године ученицима наше 
школе поклонило школски 
прибор и едукативне и 
друштвене игре за 
продужени боравак.  
Ученици су били радосни, 
јер су међу разним школским 
прибором открили оловке 
које пишу срцем. Велико је 
срце које поклања! 

 
 
 

Пријатељ школе, господин Милош Егић и МЗ Шангај, обезбедили су 

поклоне свим  првацима у виду  школских ранчева са комплетним школским 

прибором, оловкама и свескама, који је потребан за први разред. 

 

Фондација „Univerexport“ обезбедила је поклон ваучере првацима. 

 

Славица Петровић, кума школе – пригодан поклон, икона,  поводом 

обележавања школске славе Светог Саве и помоћ око реализације славе. 

 

Волонтерски центар Војводине из Новог Сада – донација четири  

рачунара за кабинет информатике. 

 

Волонтерски центар Војводине из Новог Сада – донација  рачунара, 

мобилних телефона, таблета за тринаесторо ученика. 

  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – донација 

двадесет рачунара са пратећим улазним елементима и један штампач за 

опремање информатичког кабинета. 

 

Градска управа за образовање Нови Сад – обезбеђени комплети 

уџбеника за све ученике првог разреда. 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ ... 
сарадницима, донаторима и пријатељима школе 

 



        ДОГОДИЛО  СЕ  У  НАШОЈ  ШКОЛИ 
 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВОСТИ 
 

           И ове године у нашој школи је реализован Обогаћен једносменски 
рад. Шарена је лепеза различитих ваннаставних активности: Свет 
интеркултуралности, Говорништво, Правимо одељењске вртове, 
Креативно домаћинство, Играјмо се кроз учење - учимо кроз игре, 
Развијање физичке културе и културе живљења, Тенис, Подршка у учењу, 
Мала дневна музика, Креативна математика. 

У овој школској години реализују се и две нове активности. Активност 
Школа новца за основца има за циљ развијање финансијске писмености 
ученика, а води је наставница географије Ковиљка Прошић Пилиповић. 
Друга активност под називом Креативно и здраво живљење има за циљ 
развијање навике редовог вежбања и способности контролисања 
сопствених реакција у изазовним ситуацијама кроз овладавање техникама 
опуштања. Активност води учитељица Тамара Остојић Грегус. 

Наставница ликовне културе Јадранка Антоловић покренула је две 
нове секције: Графички дизајн и илустрације и Уметничка фотографија. 

 

У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА 
 

Када смо у четвртак, 18.11.2021. године објавили на Огласној табли да 

ћемо и ове школске године ипак реализовати, са пар дана закашњења због 

јесењег распуста, већ традиционалну активност обележавану на  Дан 

просветних радника, „У туђим ципелама“, међу ученицима је завладала 

незапамћена срећа. Невероватном брзином ђаци су похрлили у ред пред 

врата педагога да попуне конкурсне пријаве и опробају се у улози својих 

омиљених учитеља, наставника и чланова Управе школе. У уторак, 23.11. 

објављени су и резултати конкурса и наши ученици, узраста од 5. до 8. 

разреда са примерним владањем, прионули су на припреме за тај, за све 

нас, велики дан.  

У петак, 26.11.2021. улогу директора школе обављала је ученица 7. 

разреда, Дајана Лимани; педагог је била Дејна Шок, ученица 8. разреда; 

секретар је била Сара Јакоби, ученица 8. разреда; рачуновођа ученик 7. 

разреда, Алек Ајрановић; ученица 7. разреда, Сара Велија тог дана држала 

је наставу ученицима 2. разреда мењајући учитељицу Снежану Станојловић; 

ученица 7. разреда, Тијана Фамилић са задовољством је преузела 

задужења учитељице Дине Заварко; наставу српског језика и књижевности 

реализовала је ученица 8. разреда, Тамара Мрђић; математичке наставне 

јединице обрађивао је Вељко Васиљевић, ученик 8. разреда; Давид 

Николић, ученик 7. разреда, ушао је у ципеле наставника енглеског језика; за 

историју је био задужен Филип Цакић, ученик 7. разреда; географским 

темама и грађанским васпитањем бавио се ученик 7. разреда, Мирко Зејак; 

на месту спремачица се, у одржавању нашег простора, нашла Сања Киш, 

ученица 7. разреда, док су све симпатије побрале наша 3 домара: Дејан 

Репчак, Марио Ступин и Давид Велија, ученици 8. разреда.  



Са великим задовољством констатовали смо да су наши ученици 

дорасли изабраним улогама и да нам је била част гледати их како се 

успешно сналазе на, за њих, до сада непознатим улогама.  
педагог Светлана Андрић 

 

 



ДОГОДИЛО  СЕ  У  НАШОЈ  ШКОЛИ 
 

МАЛИМ МАТУРАНТИМА СМО ПОЖЕЛЕЛИ СРЕЋУ 
 

Последњег дана школске године, ученици 8. разреда су обишли све 
учионице у пратњи своје разредне Браниславе Шакић и песмом се 
опростили од својих млађих другара и свих запослених у школи. Било је 
суза, али и шале. Ова лепа традиција негује се у нашој школи годинама, а 
започела ју је бивша наставница српског језика Мирјана Чешљар. Ти мали 
велики људи, збуњени пред оним што их чека након одласка из школе у којој 
су провели осам година, очима пуним наде, али и зебње гледају у следећу 
школску годину. Након тога певајући прошетају својим насељем, показујући 

тако свима да су порасли до спремности 
да крену даље. Симболично, ово 
представља најаву напуштања првог 
школског гнезда.  

Након обављеног завршног испита 
одржана је свечана подела диплома и 
сведочанстава. Ове године титулу 
Светосавско дете понело је двоје 
ученика Милица Марковић и Дарио 
Лимани, Спортиста године је Богдан 
Хрњачки, а Ђак генерације Александар 

Цакић. Ученицима и родитељима су се обратиле одељењски старешина 
Бранислава Шакић, учитељица Тамара Остојић Грегус, педагог Ивана 
Чупељић и директорка Љубица Грубач.  

Испратили смо их уз најлепше жеље да им на путу који их чека све 
иде лако и баш онако како они желе.  

 Након свечане поделе сведочанстава, ученици су у организацији 
родитеља прославили матурско вече.  

 
 

МАЛЕНИ МАТУРАНТИ 
 
Учитељица Тамара 

Остојић Грегус је у јуну ове 
године испратила своје 
четвртаке у пети разред. 
Опростили су се уз сјајну 
представу којој су 
присуствовали родитељи 
ученика. 

У прелепом амбијенту 
школског дворишта 
одиграла се невероватна 
прича коју су мали глумци 
веома добро одглумили. 



      СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА 
 

Прослава Светог Саве ове године била је 
другачија него све досадашње. Уместо богатог свечаног програма, 
у складу са тадашњим епидемиолошким мерама, одржана је свечаност на 
којој је свештеник  Бранко Ћурчин одржао свечану молитву и сечење 
славског колача. Присуствовали су кума школе Славица Петровић, 
директорка Љубица Грубач и дозвољени број наставника, представника 
одељењских заједница и техничког особља.  

То што смо носили маске никако није умањило вредност и значај саме 
прославе. У овој чудној ситуацији што збуњује читаво човечанство, 
најважније је да у срцу имамо љубави за своје ближње и да једни о другима 
бринемо. 

Проглашење овогодишњег Светосавског детета, које је увек ученик 8. 
разреда, одложено је за дан свечане доделе сведочанстава малим 
матурантима, у нади да ће јун и јул бити епидемиолошки мирнији, те да ће 
мере бити блаже. Желели смо да проглашењу тако важне титуле 
присуствује што више ученика и родитеља. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Никола Тесла о духовности 

 
„Уверен сам да је цео космос обједињен, како у материјалном тако и у 

духовном погледу. Постоји у васиони неко језгро откуда ми добијамо сву 

снагу, сва надахнућа, оно нас вечно привлачи, ја осећам његову моћ и 

вредности које оно емитује целој васиони и тиме је одржава у складу. Ја 

нисам продро у тајну тога језгра, али знам да постоји и кад хоћу да му 

придам какав материјални атрибут, онда мислим да је то СВЕТЛОСТ, а кад 

покушам да га схватим духовно, онда је то ЛЕПОТА и САМИЛОСТ. Онај који 

носи у себи ту веру осећа се снажан, рад му чини радост, јер се сам осећа 

једним тоном у свеопштој хармонији.”  



СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА 
             
У први разред школске 2021/22. године уписало се седамнаесторо 

првака. Свечани пријем приредила им је њихова учитељица Тамара. У 
програму су учествовали ученици петог и другог разреда. 
Пријатељ школе, директор ЈКП Градско зеленило, господин Милош Егић и 
МЗ Шангај даровали су нашим најмлађим ђацима школски прибор, а 
Универекспорт ваучере за куповину школског прибора. 

 
НЕКОМЕ ПОЧЕТАК, А НЕКОМЕ ИСПОЧЕТАК 

 
Нову школску годину дочекали 

смо с радошћу и надом да ће 
протећи онако како би требало. 
Деца су се попут пчелица окупила 
на улазу у школу. Маске више нико 
није ни помињао. Најважније им је 
било да пођу у школу и да се 
сваког дана друже са другарима. 
То је оно што је ученицима 
старијих разреда највише 

недостајало. Како и доликује, част да ,,отворе“ нову школску годину припала 
је ученицима првог разреда, које је у школску зграду увела 
учитељица Тамара Остојић Грегус. Великим аплаузом поздравили 
су их ученици и наставници школе! 



ИЗ УЧИОНИЦЕ 
учитељица Тамара Остојић Грегус 

 
Пројекат „ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ” 

 

Овај пројекат ученика 4. разреда, садашњег петог, настао је сасвим 
спонтано. Сви ученици су читали, писали, стварали, снимали, рецитовали, 
слушали... и тако се припремили за писмени задатак из српског језика.  

Побољшали смо своју говорну културу, усмену и писмену изражајност; 
снимили смо кратак филм поезије за децу „Песницима у част”; израдили смо 
публикацију радова „Рингишпил наших речи”, који садржи ученичке писане 
радове и заједно певали и на знаковном језику представили песму 
„Рингишпил”, Ђорђа Балашевића.  

Драгоцени помоћници у пројекту били су: библиотекарка, глумац 
Слободан Роксандић и тетка ученице (која је послала снимак знаковног 
језика). 

Деца су најсрећнија била када су представљала резултате свог рада, 
када смо представљали и славили разредни пројекат.  

Шта смо постигли до сада? 
Најзначајније међу постигнућима је унапређена вештина састављања 

реченице. Научили су како да речима пореде, оживљавају, стварају 
песничке слике.  

Научили су како да читају, наглашавају речи које желе да истакну.  
Драгоцено искуство је такође јавни наступ путем кога јачају свој лични 

развој. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



             ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
           Учитељицa Снежана Станојловић 

 

JЕДНОМ СУ САДИЛИ ЛИПУ... 

Ученици прошлогодишњег првог разреда 

су упознали стваралаштво Чика Јове Змаја и 

научили песмицу о дрвету...Знате ону „...Где 

год нађеш згодно место, ти дрво посади...”? И 

одлучише они и њихова учитељица да засаде 

дрво! Нађоше они згодно место...згодно да 

згодније није могло бити – у школском 

дворишту, тачно преко пута дрвета које су 

некада давно пре двадесетак година засадиле 

њихове маме када су биле ђаци – прва 

генерација учитељице Снежане у нашој 

школи...Порасло дрво – порасле девојчице Ана 

и Јелена и постале маме. Сада су Марко и Вук стасали да буду ћаци и са својим 

другарима засадили СВОЈЕ дрво преко пута маминог дрвета...Које? Наравно – лековиту 

липу! Јер у част Чика Јови Змају – лекару и песнику, у част Ђорђу Балашевићу који је у 

својим стиховима гледао како „...једном су садили липу...” и у част нашем најлепшем 

граду Новом Саду, у којем у јуну месецу све мирише као да си у чајнику у којем се кува 

чај од липе...  

ЧУЈТЕ И ПОЧУЈТЕ, НАРОДЕ! 

ПОЗОРИШТАНЦЕ БАСНИ У НАШОЈ ШКОЛИ! 

Ученици прошлогодишњег првог разреда 

много воле да глуме! Када треба, али и када не 

треба... Али о овоме другом, неки други пут...  

Тако су у мају месецу научили шта су то басне... 

прочитали многе, савладали поуке (које се још 

увек труде и да примењују )... и одлучили да у 

оквиру свог пројекта направе своје позориштанце. 

Е, било је ту свега – од голуба и пчеле (коју су 

сами правили) преко гуменог батака, пса и реке... 

па све до два јарца која се стрмоглавише у поток! 

Наравно, без тетка лије ништа! И она се ту 

појавила заједно са гавраном! Режисер, костимограф, сценограф, 

суфлер... Ма, добро да их није видео и чуо неко из Српског 

народног позоришта, одвели би нам их из првог разреда право на 

сцену! А каква би то школа онда била без наших првака!  
 

СЛАТКА МАТЕМАТИКА 
 

Недавно су ученици другог разреда научили јединице мере за 

дужину. Тих дана су радили задатке учећи да рукују лењирчићима, 

мерили све и свашта, учионицу, плакат са абецедом, своје 

школске клупе и свеске... али мерили су чоколадне бананице које 

им је другарица Сандра поделила за рођендан... Неки су се изјаснили да је дужина 

бананице 14 cm, неки су викали да је 13 cm... 



         ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
Учитељица Снежана Станојловић 

 

А јавио се и глас који је тврдио да је само 11 cm, на шта су појединци одмах бурно 

реаговали тврдећи да то може бити дужина само ољуштене бананице, без фолије... 

Попут надзорног органа, испитивачки су проверавали да ли се тај ученик усудио и да 

отвори своју чоколадну бананицу, па је мерио ољуштену. Учитељица је изричито рекла 

да подељене бананице НЕ отварају и да ће их отворити тек после мерења. Тог дана су 

математику имали тек трећи час и требало је дочекати то мерење! Сви су се трудили да 

је измере тачно, како би коначно добили одобрење да је и поједу. Сложили су се да је 

фолија којом је бананица била умотана код неког дужа, а код неког мало краћа, или пак 

мало увијена – зато су им се бројне мере разликовале. Ипак, учитељица је одржала 

обећање и дозволила да се после математичке занимације и мерења за награду сви 

засладе и поједу свако свој слаткиш... Уз осмехе и у сласти, чуо се глас: „Учитељице, 

хајде да сутра меримо чоколаду! Ону вееeeeeеликууу!”   
 

У ПОХОДЕ КОД ЧИКА ЈОВЕ ЗМАЈА 
У оквиру одељењског пројекта „Чика 

Јова Змај и наше дрво” ученици првог 

разреда су се упознали са најзначајнијим 

песником из нашег детињства и детињства 

наших родитеља.  

Тим поводом су 12. јуна са својом 

учитељицом Снежаном прошетали главном 

улицом у Новом Саду – Змај Јовином 

улицом и посетили Спомен кућу нашег Чика 

Јове Змаја у Сремској Каменици.  

Поход песнику и песништву не би био 

комплетан без библиотеке у којој је и сам 

Чика Јова обитавао. Тако су и тамо стручно завирили и заслужили своје прве чланске 

карте. Теренски дан су завршили истраживачким задацима у Дунавском парку и наравно 

– сладоледом!  

МАЛИ НОВИНАРИ: ШТА ТО СВЕ 
ИМА У НАШЕМ НАСЕЉУ? 

Ученици другог разреда су овог октобра 

учили о свом насељу. Прошетали су и мало 

завирили у пошту, мало вирнули у месну 

заједницу, у библиотеку... Били су радознали и 

на висини задатка. Мали новинари су 

постављали питања везана за смисао посла 

који обављају људи који тамо раде. Тако су 

упознали: кројачки занат, посао посластичара, 

пекара, трговца, таксисте, посао продавачице брзе хране, васпитачице, зубарке, 

апотекарке... И ко зна где би они још стигли и кога би све посетили да није учитељица 

рекла да пројекат треба приводити крају... Научили су да је сваки посао једнако важан и 

да једни без других не можемо.  

...А приликом посете месној заједници појавили су се са предлогом да се деци у 

насељу повећа број љуљашки на игралишту код цркве. Од председника месне заједнице 

добили су обећање да ће предлог ученика другог разреда бити размотрен и 

највероватније - усвојен.  



ИЗ УЧИОНИЦЕ… 

Учитељица Дина Заварко 
 

НОВОГОДИШЊИ МАСКЕНБАЛ 

Садашњи трећаци су претходне школске године били захвални што смо 
заједно – што можемо да се чујемо и видимо ,,уживо”. Од многих активности 
које смо реализовали поменућемо само неке. 

Поздравили смо 2021. годину двоструким маскенбалом – једну маску 
смо бирали сами, а ону другу носимо и даље. Имали смо на дружењу и 
једног on line Спајдермена. Наша драга куварица Драгица испратила је 
ученике поклон медењацима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАЊЕМ КРОЗ ПРИРОДУ 
 

Пролеће нас је инспирисало да 
откријемо у каквој смо то нераскидивој 
вези са природом па смо кренули у 
истраживање. Ученици су кроз креативне 
задатке научили много о томе како 
функционише људски организам, о 
значају неживе природе за жива бића, 
како помоћи семену да проклија, биљци 
да порасте и још много тога. 

 

 
 
 
 
 
 



ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
Наставница енглеског језика 
                 Ивана Ћирић 

 

HALLOWEEN 
 

Уз учење страног језика проучавамо и културу и обичаје народа чији 
језик учимо. Овог пута, сазнали смо више о светковини под именом 
Halloween (Ноћ вештица), која се у западнохришћанској традицији 
обележава дан уочи празника Свих светих. Ова светковина се обележава 
31.октобра.Са наставницом Иваном Ћирић, одржали смо радионице 
старијим разредима у оквиру којих смо израдили постере које можете видети 
у прилогу. 

 
  

 

 



                   ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
          Наставница ликовне културе                 

              Јадранка Антоловић 
 

У школи су у протеклих годину дана одржане три изложбе. 
 Прва изложба одржана је 27. јануара и била је посвећена Светом Сави. 

Друга је реализована у мају 2021. године. Наставница Јадранка и ученице 

осмог разреда, Дуња Ђиновић и Милица Марковић, радиле су на 

реализацији пројекта уметности XX века. Дуња и Милица су својим 

вештинама и умећем представиле најрепрезентативније уметнике тога доба. 

Репродукције дела познатих уметника попут, Манеа и Монеа, Пабла Пикаса, 

Фриде Кало, Ван Гога, Шилеа, Рене Магрита, Густав Климта, красе хол наше 

школе. Изложбу су отвориле директорка Љубица Грубач и наставница 

ликовне културе Јадранка Антоловић. Дуња и Милица су награђене 

похвалницама и вредним поклонима. Изложба је у сталној поставци наше 

школе. 

Трећа изложба реализована је у октобру 2021. у оквиру Дечије недеље, 

где су ученици на секцији илустрације, фотографије и графичког дизајна 

радили радове на тему дечије слободе. 

 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
       
 

ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
                              Наставница биологије 

                               Зорица Станковић 
 

Поводом Европског дана 
посматрања птица и Дечије 
недеље, организовали смо 
посматрање птица са ученицима 
осмог разреда у нашој најближој 
околини. Такође, научили смо да 
користимо апликацију "Птице на 
длану" која нам је послужила да 
лакше препознамо неке врсте и 
упознамо се са њиховим 
карактеристикама. 

 

 
ПОСМАТРАЊЕ ПТИЦА У МОМ КРАЈУ 

 
Једног лепог сунчаног дана изашли смо на школско 

двориште са наставницом биологије и посматрали птице. 
 

Задатак је био да понесемо двогледе и инсталирамо 
на телефону апликацију Птица на длану, која ће нам 
помоћи да препознамо птице. 
У дворишту нисмо нашли много птица па смо одлучили да се прошетамо по 
Шангају. Било је веома занимљиво гледати кроз двоглед и истраживати о 
птицама помоћу апликације. До тада нисмо имали представу колико 
различитих и занимљивих птица постоји. 

 

Волите и чувајте природу јер су многе 
животињске врсте угрожене због људског немара. 

Толико дугујемо Земљи. 
 

  Дејна Шок, 8. разред 
 

 

Апликације за препознавање живог света на Земљи: Seek, Merlin Bird 

ID, iRecord Butterflies, Bunny Free, Pl@ntNet. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.merlinbirdid.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.merlinbirdid.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natural_apptitude.butterfly&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.margaretlillian.bunnyfree&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en


ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
         Наставница биологије Зорица Станковић 
         и наставница математике Надежда Чолић 

 

Да ли нам је довољна једна планета? 
 
Школска 2020/21. година је једним делом  протекла у  знаку „наставе 

на даљину“. Како овакву наставу треба учинити што занимљивијом да би се 
пажња ученика што дуже одржала , прибегли смо пројекатној настави и 
урадили пројекат „Да ли нам је довољна једна планета?”.Задатак пројекта је 
био да се израчуна „еколошки отисак“ на планету Земљу тј. како наше 
потрошачке навике (потрошња воде, хране, коришћење превоза, енергије, 
стварања отпада...) утичу на потрошњу Земљиних ресурса. За 
израчунавање свог еколошког отиска као и еколошког отиска укућана, 
ученици су искористили Анкету о потрошачким навикама. Израчунату 
вредност су претварали у хектаре, а резултате су приказали помоћу 
графикона, табела, дијаграма на часовима математике. Израчунали су да је 
еколошки отисак свих учесника пројекта 3,09 хектара по становнику. 
Планета Земља има капацитет од 1,8 хектара по становнику што значи да 
ми трошимо скоро две планете Земље… Следећи пројектни задатак је био 
да процене које су то њихове лоше навике које треба променити и да у 
Linoit-у у виду групног рада „Промени навике” напишу савете за смањење 
еколошког отиска. 

 Ученици су врло лепо прихватили рад на пројекту а посебно им се 
допала сарадња са укућанима и израчунавање њиховог еколошког отиска. 
Нарочито су се истакли ученици који се на часовима редовне наставе не 
ангажују у већој мери. 

 Кроз пројекат су ученици на 
забаван начин научили доста нових 
информација и повезали три наставна 
предмета математику, биологију и 
информатику. Један од предлога 
ученика је био и тај да се овакав исти 
пројекат понови да би се утврдило да 
ли су се неке навике промениле и да 
ли ће нам се еколошки отисак 
смањити. 

 



 ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
Наставница  

физичког и здравственог васпитања  
                               Даниела Игњатић 

 

КЛИЗАЊЕ НА СИНТЕТИЧКОМ ЛЕДУ  

Током јесењег новембарског распуста ученици првог разреда опробали 

су се у вештини клизања, али овога пута не на леду у Леденој дворани 

СПЕНС-а, него на синтетичком леду. Синтетички лед није хладан, није ни 

мокар, али је итекако клизав и пружа могућности уживања у клизању на 

сасвим другачији начин.  

Часови клизања реализовани су уз подршку родитеља,  инструктора 

Хокејашког клуба НС СТАРС из Новог Сада и наставнице ФЗВ . Клизање на 

леду је раширен облик породичне рекреације, али и основа многобројних 

спортова и спортских дисциплина на леду. Највеће интересовање било је на 

полигонима клизачке спретности и вожњи између чуњева - слалому. Надамо 

се да ће неко од њих заиграти и ХОКЕЈ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
Наставница географије 

Ковиљка Прошић Пилиповић 
 

Пројекат: Обогаћени једносменски рад 

Активност Правимо одељењске вртове 

 

У оквиру активности Правимо одељењске вртове ученици 

су средили жардињере испред школског улаза. Посадили су 

јесење руже, дан и ноћ, као и луковице лала. Ученици заливају 

цвеће и прате раст и цветање ружа. Жељно ишчекују пролеће 

како би угледали лале које су сад посадили. 

Овом приликом се захваљујем домару Душану који је 

направио два сандука од палета који ће нам омогућити 

прављење компоста. 

 

 
                                        
                                         
                

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 



             ИЗ УЧИОНИЦЕ… 
             Наставница географије 

                   Ковиљка Прошић Пилиповић 
 

Активност: Креативно домаћинство 

У оквиру активности Креативно домаћинство ученици су правили 

плазма куглице, воћну салату и смути. Једна од тема којом смо се бавили је 

правилна исхрана и ученици су цртали пирамиду исхране. Такође, 

разговарали смо о брзој храни и последицама које има на организам 

уколико се претерано конзумира ( гојазност, дијабетес, повишен крвни 

притисак, анемија...). Ученици су правили плакате на ову тему. 

                                                                         

        

 
 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
       Наставница Бранислава Шакић 

 

ОСОБА КОЈА УЛЕПШАВА МОЈЕ ДЕТИЊСТВО 

 

Много је људи који испуњавају мој живот, којима се дивим. Најпре су то 

људи са којима живим, а то су чланови моје породице. 

Мој тата је толико добар да га сви хвале. Када мени нешто није јасно 

или ми је нешто тешко, он је увек ту. Саветује ме да слушам старије и да се 

лепо понашам. Е, сад, моја краљица је моја мајка. Увек само о школи прича: 

,,Школа, школа и само школа!” То су њене речи. Она јесте веома строга, али 

знам да ме воли највише на свету. Ја сам њен принц. Верујем јој бескрајно. 

У мом срцу она заузима посебно место. Она ми је највећа подршка и највећи 

ослонац у свему. 

Као што су они мени све на свету, тако сам и ја њима. Наша љубав је 

безусловна и тешко да се може описати.  
Лука Спајић, 5. разред 

ШЕТЊА ГРАДОМ 

 

У овом граду осећам посебну љубав и посебну хармонију сваке 

секунде свог живота. 

Јутром ме буди бука друмског саобраћаја, сирене и животиње у 

зоолошком врту поред. Излазак сунца је фантастичан, оно шета горе-доле 

по небу. Кад изађем напоље, прво уочавам прометни саобраћај и нешто 

мање људи него после подне. Јутро је најмирније. Касније град почиње да 

живи. Прелепо је и подне када су паркови пуни дечје граје, а улице 

ужурбаних пролазника. Вече се не разликује много. Сви некуд журе, али 

град стоји онако леп и величанствен окупан светлима и сијалицама које га 

обасјавају. Ноћ је, такође, посебна. Лепо је посматрати сваки део дана и 

ноћи, сваки је за себе, а опет чини целину која је неодвојива. 

Шетајући градом сазнајем много, а најлепши ми је залазак сунца са 

којим ишчекујем нови дан и нову авантуру у коју ме води. 
Невена Младеновић, 6. разред 

 

МОЈ СУПЕРХЕРОЈ ИЗ КЊИГЕ 
 

Свака књига је посебна на свој начин. Из сваке научимо 

нешто ново, а посебно нам се допадну јунаци који нас воде 

кроз причу док читамо. 

Мој омиљени јунак из књиге је Грег. Он је 

средњошколац, има петнаест година. Има најбољег друга 

Менија са којим пролази кроз многобројне авантуре. Поред 

њих, ту су и Грегова браћа. Они често иду на путовања. 

Грег је сјајан јунак, и не бих откривао све његове особине, 

препоручујем да га сами упознате. 
 Никола Ђиновић, 5. разред 



МЕСТО КОЈЕМ СЕ РАДО ВРАЋАМ 
 

Тиха летња јулска ноћ, а ја са својом 

породицом крећем у мало место које се налази на подножју Шар планине. 

Пут је дуг и напоран, али се ја, као и обично, радујем новом сусрету са 

сеоцетом пуним камења. Полако улазимо у село које је полегло на стену и 

утонуло у мрачну тишину. Тужно је јер су га сви напустили и не воде рачуна 

о њему. Тврда утабана земља, из које извиру корови, сведочи колико је село 

запуштено и заборављено. Село, које је мени веома драго, сада је само. 

Окружују га чемпресове шуме, које га попут војника на стражи, штите од 

јаких ветрова и удараца. Село је посебно по свом изгледу. Красе га старе 

куће направљене од камена и дебелих зидова. Ситни и уски сокаци 

прекривени су зеленом травом. Дечји смех, који се некада орио, једноставно 

је нестао. И уличне светиљке су тужне, обасјавају улице испуштајући тужне 

зраке. На уласку у село је чесма која је његов симбол, на средини је сеоска 

кафана, а у најлепшем сокаку се налази кућа мога оца. 

Мало планинско село ће и ове године бити лепо, сјајно и насмејано. 
 

Златан Елезовић, 6. разред 
 

ШЕТЊА СЕЛОМ 
  

Јутро је. Будим се код баке и деке у прелепом 

бачком селу. Зраци сунца продиру кроз подигнуту 

ролетну. Милују ми лице и сијају кроз тек отворене очи. 

Јутра Бачког Градишта су нешто најлепше. Чист и свеж јутарњи ваздух 

мами да изађем. Волим да га удишем. Сваки дан је посебна прича и 

узбудљив по нечему. Најзанимљивија је шетња селом или храњење 

животиња. Мој дека их има много и волим да му помажем у тим обавезама. 

Вечери, обично, проводим на реци Тиси. 

Шетња селом је чаробна без обзира на то које је годишње доба, свако 

своје чари доноси са собом. 
Владимир Грегурић, 6. разред 

 

РОДОЉУБИВИМ ПЕРОМ О... 
 

Родољубље је, као што и сама реч каже, љубав према својој земљи, 

својој отаџбини, своме роду. 

Родољубивим пером су писали многи. На сликовит начин кроз своја 

дела пишу о великанима одређеног времена који су љубављу, чашћу и 

достојанством бранили своју земљу. Један од најпознатијих родољуба, који 

је о својој земљи писао, не само пером, но и кроз уметничка дела, јесте 

Ђура Јакшић. Овакве песме говоре о богатој историји наше земље, о вољи и 

жељи народа да чувају и бране своју земљу. 

Свако од нас је родољуб уколико воли и чува своју земљу. 
 

Тамара Мрђић, 8.разред 



 

НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ СТАЗЕ ДУГЕ  

ГОДИНУ ДАНА 
 

Свака школска година је, чини нам се иста, али, ипак, постоје 

велике разлике међу њима. Свака је нова стаза коју треба што успешније 

истрчати. 

Нови почетак са собом носи и нове одлуке. Оне се често мењају, али 

постоје и оне које смо чврсто донели и иза којих упорно стојимо. За мене је 

одлука постојана и стабилна реч које се морамо придржавати. Сада сам, 

ипак, на почетку најемотивније пустоловине у основној школи. Стаза која нас 

води путем даље будућности. Очекујем од себе да ћу се трудити и постићи 

много више него претходних година. Нешто мање од два месеца корачам 

овом стазом, сналазим се, у глави је много жеља, циљева, питања... 

Верујем у себе и знам да ћу бити успешна корачајући кроз ову школску 

годину.                                                                                           

Дејна Шок, 8. разред 

ДЕТИЊСТВО НЕКАД И САД 
 

Детињство је као река, тече и никада се 

неће вратити. Безбрижност, разиграност, срећа - само су неке од особина 

које додељујемо детињству. 

Размишљајући о овој теми, јуче упитах родитеље да ми детаљније 

испричају о свом детињству. Са сетом у гласу причала ми је мајка. Мислила 

сам како им је било веома досадно без мобилних телефона, таблета, 

друштвених мрежа... Из приче сазнах да нисам у праву. Њихово детињство 

било је занимљивије, радосније, узбудљивије и безбрижније од мог. Сваки 

слободан тренутак користили су да изађу напоље како би се у друштву 

играли. Ипак, не као ми сада. Иако смо сви напољу, мобилни телефони су 

нам у рукама, свако је у свом свету, отуђени смо једни од других. Некада су 

паркови и игралишта били испуњени дечјом грајом. Играло се вије, жмурке, 

школице, ластиш... Игра је трајала све док неко од родитеља не викне да је 

време ручку или вечери. Тако су деца без мобилних телефона увек на време 

долазила кући. Заједно су све радили, проводили време са родитељима, 

шетали, разговарали о свему... Заједно су се смејали, туговали, плакали, 

бринули се једни о другима. Није било битно ко колико има, већ ко је добар 

друг. Данас се много више гледају материјалне ствари - какве патике носиш 

и какав телефон имаш, колико лајкова и пратилаца си скупио и какву ћеш 

глупост направити зарад тих истих. Потпуно се изгубила чар заједништва. 

Имам срећу да живим у приградском насељу где има зеленила, па када се 

скупимо уз добру вољу, умемо да одиграмо партију жмурке, вије... 

Свако детињство је лепо на свој начин, потрудићу се да са својим 

другарима и даље стварам успомене испод отвореног неба. 
 

Дајана Лимани, 7. разред 



 

,,ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ” 

 Срце је попут ока помоћу којег сагледамо 

особине других. Небитно је оно што видимо очима, 

важно је оно што осетимо срцем. 

За Малог принца његова ружа је јединствена. Он ју је припитомио, а и 

она њега. Веома добро познање њене особине и њен карактер и баш због 

тих њених особина она је за њега јединствена. Постоји милион ружа, које су 

на први поглед сличне њој, али уопште то није тако. Наравно, ту суштину 

види само Мали принц. Исто је и са лисицом. На почетку лисица је слична 

милионима других, и он је за њу попут других. Све се променило када су 

припитомили једно друго. Тако су и за мене моји другари јединствени зато 

што их нисам гледао очима, него срцем. Упознао сам њихове јединствене 

карактере и особине. 

 Људе никада не треба процењивати на основу онога што видимо 

очима. Треба гледати срцем јер је битно само оно што осетимо. 

Филип Цакић, 7. разред 

ЈЕЗИК КАО НАЈСАВРШЕНИЈЕ СРЕДСТВО СПОРАЗУМЕВАЊА 
 

Језик једног народа посебан је дар. То је нешто најдрагоценије што 

поседујемо. Како год земља изгледала, она има свој језик којим се поноси. 

Језик није ту само да бисмо га користили и да бисмо се њиме служили. 

Он постоји да бисмо га свакодневно богатили у свом изражавању. Уз читање 

књига и усвајање нових речи, то лако постижемо. Многи наши писци у 

прошлости богатили су наш језик и оставили нам богато наслеђе.  

За мене је мој језик најпосебнији и зато уживам у могућностима које ми 

пружа. ,,Човек је утолико вреднији, колико језика говори.” 
 

Вељко Васиљевић, 8. Разред 
 
 

ОДЛУКА КОЈА ЋЕ МЕ ВОДИТИ У ОВОЈ ГОДИНИ 
 

Одлуке су неке наше жеље или циљеви које покушавамо да остваримо 

и следимо их. 

Најважнија одлука за мене у овој години јесте да будем упоран. Остало 

је још веома мало степеника на које треба да се попнем како бих остварио 

своју велику жељу. Знам да ће ми у томе помоћи чврст став и доследност. 

Никако не смем одустати, јер циљ је врло близу, само корак - два... Морам 

веровати у себе као што сам и до сада. Друга одлука, такође, за мене битна 

јесте да ствари посматрам позитивније, желим да стекнем нова искуства, да 

себе покажем у најбољем светлу, не само у школи, него и у животу. 

Следите своје одлуке, јер само на тај начин ћете успети и да их 

претворите у стварност. 

Александар Цакић, 8. разред (генерација 2020/2021) 
 



ОДЛАЗИМ И НОСИМ КОФЕР УСПОМЕНА 
 

Сваки крај је нови почетак. И сваки крај је тежак. У 

сваком случају, до краја дође. 

Тренутно, мени и мојим другарима најближи је крај осмог разреда и 

завршетак основне школе. Када је дошао први септембар и када смо се 

скупили испред наше школе, стајали смо насмејани. Нестрпљиво смо 

ишчекивали да закорачимо на нову, тешку, занимљиву и поучну школску 

стазу. Отварамо последњу страницу књиге коју читамо већ седам пуних 

година. Школовање поредим са књигом. Она је пуна тајни, осмеха, 

доживљаја, знања, љубави, суза... У праве људе изградиле су нас наше 

учитељице, а потом и наставници. Током школовања неретко смо се 

освртали на све што смо заједно прошли, замишљали будућност и 

растанак... И сада смо на самом крају, одлазим са кофером у руци, кофером 

тешким, али пуним прелепих успомена. 

Наша генерација се растаје, ваљда се то зове одрастање. 
Дуња Ђиновић, 8. разред (генерација 2020/2021) 

 

ЛИК НАСТАВНИЦЕ КОЈУ ЋУ ПАМТИТИ 
 

У пети разред кренуо сам плашећи се велике промене, јер смо 

одлазили од учитељице и добијали много нових наставника. 

На њеном часу, кроз причу и примере блиске нама, научимо све што је 

потребно. Њен спољашњи изглед, за некога ко је не зна, показује строгоћу и 

озбиљност. Међутим, када се ми, ученици, загледамо у њене очи 

примећујемо и осећамо такву топлину да страх и брига одмах нестану. Када 

примети тугу или страх код неког ученика, својим шалама успе да нас 

развесели. Због њеног начина предавања, жао ми је што часови брзо 

пролазе. 

О њеним успесима као наставнице и успесима њених ученика, знају 

сви. Њена доброта, љубав и начин рада звуче бајковито попут њеног имена. 
 

Богдан Хрњачки, 8. разред (генерација 2020/2021) 
 

ОСЕЋАЊА МЕ ВОДЕ... 
 

Осећања су врло битан део живота. Без њих ништа не би имало 

смисла. 

Понекад, у животу, треба да покажемо своја осећања како бисмо се 

растеретили. Живот не треба да буде као равна линија, треба да га обојимо 

чаролијом. Осећања су различита: срећа, радост, туга... Код мене су увек 

присутне срећа и љубав. Наравно, понекад се то промени, али се трудим да 

избегавам оно што ме не чини срећном. Тренутно ме тужном чини скорашњи 

растанак од другова, али се трудим да не размишљам о томе. Осећања ме 

увек воде. Без тога бих се осећала празно и незадовољно. 

Волим што осећања постоје и што су нам водиља кроз живот. 
Сара Османи, 8. разред (генерација 2020/2021) 



 

ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 
Умотворине ђака првака 

Као и сваке године и ове школске године, 

наша школа је добила нове ђаке. Будуће лекаре, васпитачице, 

фудбалере, програмере, дизајнере... 

Питали смо драге прваке да ли познају стара занимања којима су се 

бавили њихови преци. 

Ко је и шта ради ШУСТЕР? 

                     „Мислим да је то човек који нешто сече маказама.” 

    Дајана Николић 

КО је и шта ради ПИНТЕР? 

„ Он прави пите од јабука.” 

Иван Влашки 

(ШУСТЕР – обућар;              ПИНТЕР - поправља бурад) 

 

Ко је и шта ради БЕРБЕРИН? 

      „Берберин бербери бибер.”                                          

                        Урош Ђорђевски 

                                                                     

„Берберин бере цвеће.” 

Дејан Фератовић 

(БЕРБЕРИН - мушки фризер и бријач) 

Ко је и шта ради ТЕСАР? 

 „Он тестери дрва.”                                   „ Тесар купује ауто Тесла.” 

Андреас Далип                                             Сава Бастаја 

(ТЕСАР- обрађује дрво) 

 

Ко је и шта ради КОВАЧ?                        Ко је и шта ради ТУФЕКЏИЈА? 

„Ковач прави колаче и торте.” 

                                        Вукашин Томин   

 „То је жена која прави туфне на хаљинама.” 

                                             Лина Ахметовић       

               (КОВАЧ - обрађује гвожђе, метал;               ТУФЕКЏИЈА - пушкар) 



ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

Умотворине ђака првака 

 

Ко је и шта ради АЛАС?                   Ко је и шта ради ДАКТИЛОГРАФ?                                

„То је човек који скија по таласима.”     

                         Александра Николић  

                                                         „ Он фотографише злато за рекламу.” 

                              Дејан Фератовић               

(АЛАС - рибар,      ДАКТИЛОГРАФ - 

прекуцава текстове на писаћој машини) 

 

Ко је и шта ради ДУНЂЕР?  

„То је човек који пере судове у ресторану.”                      

Сава Бастаја   

„Он прави ланчиће за даме.” 

Михајло Гуслов 

(ДУНЂЕР - зидар, градитељ) 

 

 

Ко је и шта  ради МУТАВЏИЈА?                  Ко је и шта ради ПУДАР? 

„Мутавџија је онај који се удаје и постаје џентлмен.” 

          Матеја Ћурчић 

                   „ То је продавачица пудера.” 

                Сара Нецић 

                                              

  

 

 

(МУТАВЏИЈА- ткач                                               ПУДАР- чувар винограда) 



 САВЕТИ ЗА ЕФИКАСНО УЧЕЊЕ 

 
1. Направи распоред дневних активности, 

испланирај време за учење, одмор и оне 

активности које те чине срећним/срећном. 

2. Учи сваког дана у  термину који сам/а 

претходно испланираш. 

3. Направи План учења који ће садржати податке 

као што су:  где ћеш учити, шта и којим 

редоследом и не заборави: најбоље је учити 

за столом, јер одржава будност, простор нека 

буде осветљен и проветрен, а поред себе држи само оно што ти је неопходно за 

учење! Дакле,  без музике и телефона. 

4. Кад год оствариш план, награди себе нечим што волиш да радиш! 

5. Почни са лакшим плановима које можеш да испуниш да би се охрабрио/ла! 

6. Прво, док си одморан/на, учи градиво које је теже. 

7. Пре учења новог градива, подсети се шта си претходно учио/ла из тог предмета. 

8. Немој да учиш сличне наставне предмете један за другим, него  уведи неку физичку 

активност између - вежбе истезања, трчање, боравак на свежем ваздуху... 

9. Запамти: најефикасније време за учење је од 8-11h и од 16-19h. 

10. Ако нешто не разумеш, замоли за помоћ и објашњење себи блиске људе. 

   

Степенице у учењу 
 

Има их седам, а ми их кренимо прелазити редом, једну по једну, 

од подножја ка самом врху: 

1. СЛУШАЊЕ – онога што наставник предаје на часу. 

2. ЧИТАЊЕ – истог дана код куће прочитај оно што је наставник тог 

дана испредавао: 

 прво прочитај градиво у целини 

 потом, подели целину у неколико мањих делова 

  на крају, све опет  обједини и поново прочитај најтеже делове 

3. ПОДВЛАЧЕЊЕ – у сваком пасусу подвуци најважнију информацију и запамтити оно 

што је најбитније 

4. БЕЛЕЖЕЊЕ – направи само своју белешку о прочитаном градиву 

5. ПРЕСЛИШАВАЊЕ – прво преслишавање може бити наглас, уз гледање бележака, а 

друго преслишавање нека буде у себи, са затвореном књигом и без теза. 

6. ДИСКУСИЈА – следи најзабавнији део: заједничко учење и преслишавање са 

друговима. Овај претпоследњи корак долази  после самосталног  учења. 

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА – сада смо већ на врху степеништа и тамо  проверамо да 

ли научено знање умемо да применимо. 

 

Пре било ког наставног предмета, научите прво  да учите и верујте ми, успех у 
сваком од њих је загарантован.  

Светлана Андрић, педагог 

СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА 



 

 

 
 

                             
 
 
                        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/
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