
  

 

 
 

 

Часопис Основне школе „Вељко Влаховић“ , Нови Сад – Шангај,  година 2011.  број 6 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   
   
   

   



2 

 

 
Часопис Основне школе `` Вељко Влаховић`` Нови Сад – Шангај  

Година 6. број 6 - 2011. 
Часпис уредили: Јадранка Мештров, Дина Заварко, Надежда Чолић, 

Снежана Станојловић, Љубица Грубач 
Чланови редакције: Драгана Лисић, Бојана Џамбас,  
Драгана Зарић, Лаура Ајрановић, Mарко Петровић 

Сарадници : наставницe Луција Ерцег, Мирјана Чешљар 
Саветници : директор Наташа Вујановић – Ђумић 

 

                              

   

   

   

   
   

 
 
Драги ушеници, ппщтпвани рпдитељи и кплеге, 
 
Срећан нам јпщ један Дан щкпле, 42. пп реду! И пве гпдине смп наушили и 
урадили мнпгп тпга, смејали се, цртали, щапутали, заљубљивали, свађали, 
мирили, играли, вијали...   
 

Какп је тп све изгледалп видећете на страницама кпје следе, а шије щтампаое је пмпгућип гдин. 
Слпбпдан Стеванпвић, председник меснпг пгранка Демпкрадске странке, кпме се пвим путем искренп 
захваљујемп. 

Захваљујемп се и нащим малим амбасадприма кпји на најлепщи нашин представљају нащу щкплу 
где гпд да се ппјаве и псвајају  симпатије свпјим знаоем, вещтинама, спретнпщћу и пристпјнпщћу. Хвала и 
нащим рпдитељима, кпји су ту и са нама сарађују у рещаваоу прпблема, несппразума и недпумица, са 
кпјима делимп критике, али и ппхвале. Хвала и кплегама наставницима кпји свакпдневнп и ппсвећенп 
раде, пренпсе, дппуоују и дпдају свпје знаое ушеницма, труде се да пдгпвпре на разлишите пптребе и 
пмпгуће успех ушеника у складу са оихпвим мпгућнпстима. 

А пд пве гпдине, задпвпљствп нам је да се захвалимп и библиптеци „Трифун Димић“ кпја је 
ппстала нащ знашајан сарадник у пбразпваоу и васпитаоу  ушеника. П тпме најбпље сведпше резултати и 
пстварене активнпсти. 

Рпђенданска ппрука нащпј щкпли је да пстане местп где љубав рађа мир међу људима, да 
верујемп и даље у тп кп смп и щта смп. А ппрука за вас су реши Светпг Саве: не замерајте и не љутите се, 
пружите руке, удпвпљите и размищљајте п мпгућнпстима кпје ппседујете. Чпвеку је ппверенп пшуваое 
свега щтп је на земљи. Несебишнпст нека буде Ваща врлина. 

Листајући пве странице, ми вас пущтамп у нащ свакпдневни живпт исткан пд коига, дпбрих и маое 
дпбрих пцена, песама, приша, цртежа, идеја, ппрука. Уживајте! 

Директпр шкпле 
 

Наташа Вујанпвић – Ђумић 
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Р А З Л И Ч И Т О С Т    

Н Е   Р А З Д В А Ј А 
 

 

О Шангају – Шаренгају 

Зли језици често знају 

Да причају 

Приче које нису јасне. 

Ту имају: 

Цркву, пошту, забавиште, 

Дом културе, игралиште 

И школу, где неки касне 

И није их много брига 

Шта за живот значи књига. 

Ал` има и вредних ђака 

Од првака до осмака, 

Оних који увек воле 

Венац знања да исплету 

Од основне до средње школе 

И после на факултету. 

Међу младим талентима 

Увек има 

И спортиста и певача, 

И глумаца и свирача. 

Ту се често чуда десе 

Јер прерано заљубе се, 

Неки воле, неки крију 

Да имају симпатију. 

А имена 

Извезена 

Као ћилим у сто шара: 

Едис, Јован, Вук, Тамара, 

Иштван, Имре, Маја, Смиља, 

Шабан, Ђорђе и Фазиља. 

Били бели ил` гарави 

Нек ` сви живе у љубави. 

Различитост не раздваја 

Она само чвршће спаја. 

 
Марко Зелић 

 

 

А М Б А С А Д О Р И   

Н А Ш Е   

Ш К О Л Е 
 

 
 

МИЛЕНА ВИШЊИЧАР,  

Ђак генерације 2009/2010. године 

Сада ученица Средње медицинске школе.  

 

ДАНИЈЕЛ КИТАНОВИЋ, 5. разред 

Награђен на ликовном конкурсу  

Црвеног крста „Крв живот значи“  
 

 

 

ЛАУРА АЈРАНОВИЋ, 5. разред 

Са песмом „Библиотека“ наступала 

поводом обележавања 150 године рада 

Градске библиотеке. 

 

ЖЕЉАНА СЕКОЛ, 7. разред 

Освојила 3. место на првенству Војводине 

у џудоу, на првенству Србије, и 1. место на 

Светосавском турниру. 

ДРАГАНА ЛИСИЋ, 6. разред 

Освојила 3. награду на 

међународном такмичењу  

Кенгур без граница. 

ЈОВАНКА МАНДАРИЋ, 2.разред 

Освојила многе медаље, дипломе и 

признања за успешно бављење каратеом. 

САРА СПАСОЈЕВ, АЛЕКСА СТАНИЋ, 

ЕЛВИС КУРТИШИ,3. разред 

Награђени на Витезовом пролећу 

2010. године за ликовно и 

литерарно стваралаштво.  
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Припремили: Лаура Ајранпвић и Маркп Петрпвић 

 

Наша друга кућа... 
 

 

 

 
 
 

У малпј библиптеци 
„Трифун Димић“  

у Щангају 
Најлакше је нашпј деци 
Да леппту преппзнају. 

 
Ту се свакпг дана друже 
Са тпплинпм у срцима 
Две девпјке кап руже 
Шекају их с псмесима. 

 
Бип сам и ппет бићу 

Реци свима, нека знају 
Да ту зпре знаоа свићу 
И у нама вечнп играју. 

 
М. Зелић 

 

 

 
Драги другари, кап штп знате, у мају месецу 
птвпрена је библиптека у нашем Шангају. Зпве се 
„Трифун Димић“, пп најппзнатијем рпмскпм 
коижевнику, кпји је мнпгп дппринеп пбразпваоу 
рпмскпг нарпда. А библиптека са оегпвим именпм 
пд првих дана рада мнпгп дппринпси нашем 
пбразпваоу.  
У библиптеци вреднп раде Владислава Јпванпвић и 
Драгана Димитрпв.  
Владиславу пд миља зпвемп Владица, пна има 30 гпдина, из Жабља је и студира 
правп. Драгана је из Нпвпг Сада, има 25 гпдина и прпфеспр је српскпг језика и 
коижевнпсти. 
Евп шта су нам пне рекле п раду библиптеке у прптеклих девет месеци пд 
птвараоа... 
 

Ппред издаваоа коига, шта је јпш ппсап библиптекара у библиптеци?  
Примарна улпга библиптеке „Трифун Димић“ 
у Шангају јесте едукативни рад са ушеницима, 
кпји ппдразумева ппмпћ у изради дпмаћих 
задатака, ппправљаоу пцена и усвајоу знаоа 

из разних пбласти. 
 

Кпје се све радипнице пдржавају у 
библиптеци? 
Тп су едукативнп – креативне радипнице, кпје 
имају за циљ да развију дешије интелектуалне и креативне сппспбнпсти и 
спцијалне вещтине. За време Дешије недеље, заједнп са щкплпм смп 

прганизпвали ликпвнп – литерарну радипницу на тему „Да сам ја мама/тата, уредип 
би свет пвакп“. Тпкпм јесени пдржани су шаспви у библиптеци на тему „Безбеднпст 
деце на интернету“, предаваое на тему лишне хигијене, разне нпвпгпдищое 
радипнице тпкпм празника.  
 

На кпјим активнпстима и радипницама у граду су учествпвала наша 
деца? 
Тпкпм лета смп наступали на Штранду, ппвпдпм птвараоа летое 
библиптеке на Штранду. Тпкпм јануара смп били на прпмпцији пмнибус 
филма 5x5, нащег уметника из Шангаја, Зпрана Таирпвића. А недавнп смп 

били у дешијем пдељеоу у Дунавскпј улици, на предаваоу ппвпдпм 150 гпдина 
Српскпг нарпднпг ппзприщта „Иза кулиса“ , те су нас тпм приликпм предавашице 
пдвеле у ппзприщте иза кулиса, и имали смп јединствену прилику да видимп 
сценпграфе, кпстимпграфе, крпјаше, власуљаре, све пнп щтп шини ппзприщте. 
 

Какп се пгледа сарадоа са шкплпм?  
Без сарадое са щкплпм, наща мисија би била пнемпгућена. Узајамним 
ппмагаоем, заједнишки пставрујемп пбразпвнп – васпитне циљеве. Шкпла 
нас инфпрмище п успеху или неуспеху ппједних ушеника, какп би знали 

кпме је пптребна дпдатна ппмпћ у ушеоу. 
 

Да ли је ваша ппмпћ у учеоу и изради дпмаћих задатака деци ппправила 
успех? 
У библиптеци је крајем првпг пплугпдищта билп прганизпванп кплективнп 
ушеое за ппправљаое щкплскпг успеха, и резултат тпг ппдухвата је 

приближнп 20 пправљених пцена из разлишитих предмета. 
 

 



5 

 

 

 
 
 

Кпји су планпви за радипнице и прпјекте у библиптеци у нареднпм перипду? 
Не бисмп пткривали детаље, али мпжемп најавити низ радипница на тему „Прављеое рпмске државе“, са 
све лидерима и институцијама. Такпђе мпжемп најавити активнији рад крпз нпвппфпрмљену драмску 
секцију. 
 

Кп су активнији чланпви библиптеке, деца, или пдрасли?  
Деца, мада мпжемп да ппхвалимп и пдрасле. У нащем пгранку се мпже лакще дпћи дп пппуларних коига 
и нпвих издаоа за кпје у градским пгранцима ппстпје листе шекаоа. 
 

 

 
 

 

 

ТПП  НАЈШИТАНИЈИХ КОИГА ЗА ДЕЦУ: 
 

1. ЦАЦА ФАЦА 
2. ЧЕРПНИМП СТИЛТПН 
3. ЩКПЛА ЗА ПРИНЦЕЗЕ 

4. 4 ½  ПРИЈАТЕЉА 
5. ДЕЦА СА СТАНИЦЕ ЗПП 

 

 

 

 

 
   

ПРЕППРУКЕ КОИГА ЗА МАМЕ И ТАТЕ: 
 

1. КПЛИБА – Вилијем Ппл Јанг 
 

2. ПАЛИ АНЂЕЛИ – Трејси Щевалије 
 

3. Сва дела Папла Кпеља 

 

 
 

ШАЈАНКА ПЕТКПМ У 5 
 

 Наща пмиљена радипница у библиптеци је Чајанка, петкпм 
у пет. Свакпг петка у тп време ми ушимп енглески крпз игру, 
занимљиву истприју Енглеске, и наравнп шај, кап прави Енглези. 
Радипница заппшиое куваоем и испијаоем шаја, а крпз разгпвпр 
вежбамп и ушимп енглески језик. Најшещће вежбамп граматику, а 
на крају радипнице нам Владица прпшита занимљивпсти из пбласти 
културе, пбишаја, или истприје Енглеза. Најзанимљивије су прише п 

шудпвищту из Лпхнеса, краљу Хенрију 8 и оегпвим женама, мистерипзним фигурама уклесаним у 
брда Енглеске. Чајанку редпвнп ппсећује 10-15 ушеника, ппказују великп интереспваое за енглески језик, а мпжда 
неки уз ппмпћ шаја ппправе и пцене из енглескпг.                                                                     Лаура и Маркп 
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ДОГОДИЛО СЕ У ШКОЛИ  
 

 
 

Март 2010. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ: припремили смо приредбу, такмичили се у 

Школаријади, Показали шта знамо, прескакали математичке задатке Кенгуром без граница, 

возили ролере... 

 

 
 

 
 

Мај 2010. КРОС РТС-а И ТЕНИСКИ ТУРНИР SHANGAI OPEN 2010. 

      Финалиси: Едис Лимановић и Јован Кондић 

 

 
 

Јун 2010. Допринели смо акцији ОЧИСТИМО СРБИЈУ и очистили насеље и школско двориште 

 

 
 

 
 

Јун 2010. Испраћај осмака, дочек првака и награде најуспешнијим ученицима... 

 

    
 

...И наравно крај школске године!!! 
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ДОГОДИЛО СЕ У ШКОЛИ  
 

 
Октобар 2010. Пројекат „БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВО“, предавања о насиљу и безбедности  

и пројекат „КЛИКНИ БЕЗБЕДНО“, предавање о опасностима на интернету и фејсбуку. 

   
 

 
Октобар 2010. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА: час у библиотеци „Да сам мама/тата, уредио би свет овако...“ 

осликавање школског дворишта „Место где се осећам сигурно“, пријем првака у Дечији савез 

 

 
 

 
Новембар 2010. Обули смо ципеле директора, секретара, педагога, учитеља, наставника, 

спремачица на конкурсу  „У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА“ и радили цео дан! 

 
 

 
Децембар 2010. У оквиру креативних радионица из пројекта „Једнаке шансе“ под руководством 

Душице, вредне девојчице из 5. и 6. разреда су припремиле паное за Нову годину и Светог Саву. 

Такмичили смо се у украшавању јелки и дочекали Деда Мраза у школи под маскама. 

    
 

 
Јануар 2011. Обележили смо Светог Саву и угостили Милицу Новковић која је за родитеље и 

наставнике одржала предавње на тему „Буквар породичног васпитања“ 

   



8 

 

 БИЛИ СМО  . . .  
 

Мај 2010.године 

На свечаном отаврању библиотеке 

„Трифун Димић“ у Шангају 

 

 

 

На Baby exitu – Петроварадинска тврђава 

Ритмичка секција предвођена учитељицом  

Љубицом Грубач 

 

 

 
 

Јул 2010.године  
Владан Хорват и Јасмин Хоџић, ученици 7.разреда су представљали нашу школу на ЕКО 

кампу на Тестери у организацији ПОКРЕТА ГОРАНА Новог Сада: тамо су кроз многе 

радионице глумили, бавили се спортом, проучавали екологију, посматрали птице (ако 

устану довољно рано!), ходали по шумама и горама (Фрушким) и сналазили се у природи, 

а неки су се и заљубљивали по кампу. 

Све у свему, достојанствено су представили нашу школу.  
 

       
 

Октобар 2010.године  

у Позориште младих на представу „Радознало слонче“ поводом Дечије недеље ишли су ученици 

од 1. – 4. разреда, заједно са својим учитељима 

       
Октобар 2010.године 

На ликовној колонији „Између два моста“ на салашу у Ченеју нашу школу су представљали 

Александра Врачевић, Далибор Олетић и Славко Терзић, ученици 8.разреда заједно са 

наставницом ликовне културе, Луцијом Ерцег 
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 БИЛИ СМО  . . .  
Новембар 2010. 

Представници ученичког парламента Бојана Џамбас и 

Владан Хорват на састанку са Миланом Ђукићем, 

чланом градског већа за образовање,  

у Скупштини града Новог Сада 

  

На кошаркашком турниру у ОШ „Светозар 

Марковић – Тоза“,  

DREAM TEAM: Олетић, Хрњачки, Терзић, 

Лимановић, Пајић;  

СЕЛЕКТОР: Дарко Вранешевић,  

наставник физичког васп. 

РЕЗУЛТАТ: Важно је учествовати! 

 
Јануар 2011.  

У библиотеци „Трифун Димић“ на промоцији пројекта ПРЕПЛЕТАЈИ  

и модној ревији наших ученица 

      
 

ИЗА КУЛИСА Српског народног позоришта,  

након предавања о позоришту на Дечијем одељењу Градске библиотеке  

  
 

Ученици 8. и 7. разреда посетили су Техничку школу „Павле Савић“ у оквиру пројекта „Једнаке 

шансе“, где су их љубазни домаћини упознали са организацијом школе, видели смо како уче 

будући фризери, маникири, месари, хемисјки техничари... Било је и занимљиво и корисно! 

   
 

На САЈМУ ОБРАЗОВАЊА,заједно са разредном старешином, педагогицом и 

директорицом,ученици 8.разреда су се упознали  

са новосадским средњим школама и факултетима. 
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ППЕЕССННИИЧЧККАА    ООГГРРЛЛИИЦЦАА                                                                                                              ппррииппррееммииллаа  ууччииттеељљииццаа  ДДииннаа  ЗЗааввааррккоо  

 
 

ДПБРПДПЩЛИ БУДУЋИ ПРВАЦИ 
 

Дпбрпдпщли будући ђаци, 
Ви ћете гпдине пве 

Бити ппнпс наще щкпле! 
 

Сви се радујемп 
Дпласку ващем 

Не бпјте се 
Акп вас старији плаще. 

 
У щкпли се стише 

Знаое нпвп, веће. 
Пд тпга нема веће среће! 

 
Ушитељ вас шека 
Насмејана лица, 

Биће у свескама пунп петица! 
 

Лаура Ајранпвић, 5. разред 
 

 
 

 
КАП НЕКАД У СНУ 

 
Гледам какп лептир цвету 

ппљупцима бпју меоа. 
Има л` щта на пвпм свету 

лепще пд та два ствпреоа. 
 

Има!Тп смп ја и Ћира, 
нищта кап ми не мирище. 

Стп лептира и цветпва 
у нащим грудима дище! 

 
Весна Грчић 4.разред 

 

 
 

МПЈА БАКА 
 

Мпја бака Мила 
кпщуљу ми щила. 

 
Сва пд златних пруга 

с два рукава дуга. 
 

Кад ппмирищем ту свилу, 
сети ме  на мпју баку  милу. 

 
Пеђа Бастаја, 4.разред 

 

 
 

РИМА 
 

Рима је слатка 
кап мала патка. 

Лепа нпћ је мпћ, 
рука је брука, 

Луоа је муоа, 
рпк је брпк, 

флаща и шаща, 
щума и Рума. 

 

 

 
БИБЛИПТЕКА 

 
Другари! 

Да ли сте шули 
Да се у нащем месту 

Птвприла устанпва нека, 
Ал` не билп каква, тп је 

Библиптека! 
 

Другари! 
Стигле су коиге, 
Дпмаће и стране 

А и пспбље щтп ради 
Нема му мане! 

 
Другари! 

Велики и мали 
Дпђите да најпре видите 

Па и нещтп кприснп прпшитате! 
 

Тп тихп и мирнп местп 
Званп библиптека, 

У опј мпгу коигу наћи 
Мама, тата, 
Бата и сека. 

 
Ту станује и коига нека 

Кпју би билп дпбрп 
Да прпшитају нащи 

Бака и дека! 
 

Лаура Ајранпвић, 5. разред 
 

 
 
 
 

 
Риму свакп зна, 
па је знам и ја. 
Певам је у сласт 
јер је права напаст! 
 
 
Ана Елези 4.разред 

 

 
ЩКПЛА 

 
Шкпла је зграда у кпју 

ме впди тата. 
Тамп те све науше: 

да пищещ, шитащ, ушищ. 
Када сам тамп 

прпблема нема 
-певащ и ушищ, 

нема да се мушищ! 
Шкпла нема мане, 

пуна је врлина. 
Пна слаткп каже 

-Хвала вам свима! 
Шкпла је лепп местп, 

тамп идем шестп! 
 

Жељана Шушакпв 4.разред 
 

 

 



11 

 

Припремила учитељица Снежана Станојловић 
 

 

ШТА РАДЕ „РАСПУШТЕНА ДЕЦА“ 

Омиљени део школске године за све ученике је ЛЕТЊИ РАСПУСТ,   
А шта се све тада ради, писали су нам трећаци... 
 

 

ВУКАШИНОВА  ЛЕТЊА АВАНТУРА 

Мени је распуст прошао јако лепо и много сам видео и новог упознао. Првих дана 

сам био кући, ишао на купање и играо се са другарима. После сам ишао са мојим другом 

Иваном, његовим и мојим татом у Пријепоље, код његове баке. Мој тата је тамо радио, а 

Иван и ја смо се играли и упознали нове другаре. Док смо били тамо, Иванов стриц нас је 

водио на многа лепа места. Водио нас је на реку Лим да се купамо и пецамо ситну рибу која 

се зове плотић. Једнога дана смо ишли да хватамо скакавце и да гледамо дивокозе на 

планини Јабуци. Научио сам да је на тој планини погинуо велики народни херој Бошко 

Буха. Док смо били тамо, Иванов и мој тата водили су нас у манастир Милешеву. Манастир је 

јако леп и велики. Прочитао сам и видео где су много године биле изложене кости Светог Саве. Када сам се 

вратио кући у Нови Сад, провео сам десетак дана код тетке на Детелинари. Тамо сам са својим братом и тетком 

ишао на базен да се купам и да се играм, и упознао још нових другара. По повратку кући, све сам препричао 

својим другарима. Тако сам сачекао нови почетак нове школске године. 

Вукашин Татић, 3. разред 
 

 

СТРАХИЊИНА ЛЕТЊА АВАНТУРА 

 

Претпрошле недеље сам био код тетке у Зрењанину, где су ми се десили занимљиви 

догађаји, које ћу вам сада испричати. Упознао сам друга који се зове Дарко. Заједно смо се 

дружили цео дан и смишљали нове игре. Сестра ме је сутрадан одвела на мото-скуп, где је 

било много мотора. Највише ме је одушевио дечак који је млађи од мене, а вози мотор. Мотори 

су својим проласком кроз град најавили Дане пива. То је фестивал по коме је Зрењанин познат. 

На Данима пива сам видео две змије и рокерски клуб. На том фестивалу се точе разне врсте 

пива и наступају многе рок групе. Има и разноврсне хране и слаткиша у великим количинама.  

Лепо ми је било, и радо ћу ићи поново на тај фестивал. 

Страхиња Трошељац, 3. разред 
 

 

МАРИНИНА ЛЕТЊА АВАНТУРА 

 

 По заврштеку школске године, моја породица и ја смо кренули на море у Грчку. На 

плажи смо упознали једну породицу из Мађарске. Сестра и ја смо се спријатељиле са њиховом 

кћерком Еникул. Једнога дана, њен тата је пришао мом тати и питао га да ли желимо да се 

провозамо њиховим чамцем. Ишли смо до Ханиотија, где смо шетали и јели сладолед. Била 

сам јако срећна. Када је дошло време  да идемо кући, мени и Еникул се није ишло, али ипак, 

морале смо. Ово лето ћу памтити по лепом проводу и доброј другарици Еникул. 

Марина Ступин, 3.разред 
 

АЛЕКСИНА ЛЕТЊА АВАНТУРА 

 

И ове године мој распуст је почео одласком на море, у Неи Пори, лепо 

летовалиште у Грчкој. Сваки дан смо се купали, сунчали, и пронашао сам нове пријатеље. 

А онда, једно вече сам доживео праву, велику авантуру. Било је вече, а у великом луна 

парку све је бљештало. Стајао сам испред огромне трамполине и чекао ред. Човек који 

тамо ради ми је ставио сигурносни појас, који је био причвршћен сигурносним сајлама. 

Када сам почео да скачем остао сам без даха. Сајле су ме повлачиле све више, па ми се 

чинило да летим. Још дуго те вечери сам осећео узбуђење. И данас када гледам снимак, 

који је тата снимао док сам ја скакао, чини ми се као да сам рукама могао да дохватим звезде, и осетим оно исто 

узбуђење, које никада нећу моћи да заборавим. 
Алекса Станић, 3.разред 
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МПЈ ДЕДА 

 
          Мпја мама је рпђена у Паншеву. Сваке гпдине, пред Нпву гпдину, мпја ппрпдица се спреми за пут у 
Паншевп, где нас нестрпљивп шека деда. 
Мпј деда се зпве Нађ Пищта. Рпђен је 1944. гпдине и има 67 гпдина. Пн у ствари није мамин тата, већ 
стриц. Деда Пищта се није никад женип и нема децу, па смп ми оему и деца и унуци. 
Деда је велики щаљивчија. Увек се щали да нам спрема тпрту пд љутих паприка, а направи тпрту пд 
шпкпладе. Пве гпдине щале су биле на рашун щкпле. Првп је хтеп да се щали на братпв рашун, гпвпрећи 
му да ће му украсти ушитељицу, али када је сазнап да брат има ушитеља, пребацип је щалу на мпј рашун. 
Ппшеп је пришу какп је мпрап три пута да ппнавља јер је бип заљубљен у ушитељицу. Ја сам му пбјаснила 
да када једнпм ппнављащ, не мпжещ да имащ исту ушитељицу. Ппщтп ни та щала није успела, ппшеп је да 
ме задиркује за пцене. Пп мпм деди пет јединица шине једну дебелу петицу. 

Ја мислим да мпј деда нема смисла за щкплу и пцене, па му је забраоен упис у щкплу и сусрет са ушитељицама. 
Јпванка Мандарић, 2.разред 

 
 

ДА ИМАМ ШАРПБНУ МПЋ 
 

Мислим да свакп ппнекад мащта да има шарпбне мпћи. На тај нашин би људи пстварили 
свпје снпве. Али мпје жеље су сасвим другашије пд пбишних. 

Вплела бих да мпгу да пплетим, да пбиђем цеп свет, али тп није све щтп желим. Летела 
бих такп из града у град и ппмагала гладнпј и бплеснпј деци. Имала бих један велики чак, пппут 
Деда Мраза, кпји би увек бип пун хране и лекпва за пне кпјима су пптребни. Јпщ једна шарпбна 
мпћ мпгла би да буде та да мпгу да шујем мисли пних кпјима треба ппмпћ. Тада бих свакпг 
тренутка мпгла да знам куда да пплетим. Мпгла бих тиме да имам мпћ да хипнптищем људе. На 
пример када је мама љута, ја самп пуцнем прстима и пна се пдмах смеје. 

Имам ја јпщ мнпгп жеља. За неке мпје жеље нису пптребне шарпбне мпћи, већ мнпгп 
труда. Тп бих мпгла и сама да пстварим. 

Сара Спаспјев, 3. разред 
 

НА КРИЛИМА СНА 
 

      Саоала сам ... 
Псванулп је мпје првп јутрп у Паризу. Мпја другарица Талија и ја смп кренуле у пбилазак Дизниленда. 
      На улазу у дешије царствп стајали су патуљци кпји су нам ппжелели дпбрпдпщлицу. Предиван  парк 
бип је препун мпјих пмиљених јунака из цртаних филмпва. Прва нам је прищла Пепељуга.На тренутак 
ме је пбузеп страх јер је иза ое стајала зла маћеха. Насмещила ми се и пп мпм лицу се разлип 
псмех.Пне су ме уппзнале са Снежанпм и принцезпм Аурпрпм.Загрлиле  смп се и ппшеле да певамп. 
Сузе су ми пптекле низ лице јер сам била јакп срећна.Руке су ми ппдрхтавале, а грлп ми се стеглп пд 
снажних псећаоа.Глас ме је издап и нисам мпгла да прпгпвприм ни једну реш. 
Пдједнпм сам била пбушена у хаљину кпју је Пепељуга нпсила на балу кпји је прганизпван у приншеву 
шаст. На нпгама су ми биле стаклене ципелице. Ппмислила сам да је негде у близини мпја дпбра вила. 
Пдједнпм се зашула музика и ја самп ппшела да плещем.  

Прищап ми је принц и ппшеп да плеще са мнпм. Чудп! Правп шудп! 
Лепрщаве завесе су ппшеле лаганп да се спущтају и знала сам да је пвпј леппј авантури крај. 
Ппздравила сам се са свима и ппзвала нпве пријатељице да, заједнп са Талијпм, дпђу у мпј лепи град на Дунаву. 
     У стварнпст ме је вратип  цвркут једне раздрагане птишице... 

                                                                                                                                       Ана Елези, 4.разред        

 
 

МПЈ ИЗУМ БИ  ПРПМЕНИП СВЕТ 
 
      На пвпм свету има мнпгп бплести пд кпјих људи умиру. Вплела бих, кад ппрастем, да прпнађем лек кпји би 
ппмпгап свим бплесним људима да пздраве. 
     Тај лек би ппмпгап свима кпји бплују пд најтежих бплести. Деца щирпм света не би вище бплпвала, мпгла 
би нпрмалнп да расту и уживају у детиоству. Лешеое је скупп, мнпги људи немају нпвца да се леше. Лек кпји 
бих ја прпнащла бип би бесплатан такп да сви бплесни имају исте мпгућнпсти.Свет би бип лепщи и  веселији.  
     Вплим да ппмажем другима.Када бих успела да пстварим свпј сан била бих најсрећнија на свету. 
     

                                                                                                                               Жељана Шущакпв, 4.разред 
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Припремила учитељица Снежана Станпјлпвић 
 

 
 
 

 

3. РАЗРЕД КПД СУДИЈЕ ЗА ПРЕКРЩАЈЕ 
 

ИВАН КИЈАНПВИЋ: МПЈ ТАТА – СУДИЈА ЗА ПРЕКРЩАЈЕ 
 

 Мпј тата ради у щкпли, а тп је вепма наппран и пдгпвпран ппсап, истп кап да је 
судија за прекрщаје. Честп кад дпђе кући забправи да није на шасу. Мене тата сталнп испитује 
и жели све да зна и све да шује. Углавнпм су тп питаоа везана за щкплу. Защтп нисам пазип? 
Какп сам смеп? Да ли сам пвп урадип? Да ли сам пнп?!  И такп сваки дан иста питаоа: Какп 
сам смеп? Какп сам мпгап? Смем ли ја? Какп, и защтп? Па ја се шестп питам да ли је самп мпј 
птац такав или су сви пшеви исти. 
 Свеједнп какп је, ја га ипак вплим највище, јер знам да и пн мемем впли и да све тп 
ради за мпје дпбрп. 
 
 

 

 

САРА СПАСПЈЕВ: МПЈА МАМА СУДИЈА ЗА ПРЕКРЩАЈЕ 
 
 За мпју маму је назив „судија за прекрщаје“ правп име. Свака ствар кпју урадим мпра да прпђе 
крпз оену судницу. Један дпгађај ми је пстап у сећаоу, и загпршап живпт. 
 Мама ме је пустила да идем у щкплскп двприщте да се играм. Рекла ми је да никакп не излазим из 
двприщта и да мпрам дпћи кући за два сата. У щкплскпм двприщту сам срела другарицу са кпјпм сам се 
малп играла. Убрзп нам је дпсадилп тп щтп смп радиле па ми је предлпжила да ме впзи на оенпм бициклу 
пп улици щтп сам ја са пдущевљеоем прихватила. И такп сам ја закаснила кући, прљава и шупава. На 
вратима ме је сашекала мама и питала какп сам смела закаснити и защтп сам се такп испрљала. Нисма ни 
тренутак размислила, негп сам рекла кап из тппа – да ме је другарица впзила на бициклу. Тада је наступип мамин стращан суд: 
„затвпр“ пд десет дана и забрана изласка из куће. Оена критика је била гпра пд казне и мислим да би ми билп бпље да сам 
дпбила батине, негп слущаое оене прише. 
 Следећи пут ћу дпбрп размислити да ли ћу прекрщити мамине пплицијске закпне. 
 

 

ЕЛВИС КУРТИЩИ: МПЈ ТАТА СУДИЈА ЗА ПРЕКРЩАЈЕ 
 

Мпј тата ради у пекари. Пунп је пптерећен ппслпм. Уместп прекрщајне казне пд оега дпбијем кифлу 
са вирщлпм или еурпкремпм. Штп се тише щкпле, ппказује великп интереспваое. Најпре сам мислип да му је 
тп занимљивп и да ће га прпћи. Међутим, преварип сам се. Штп сам старији све је критишније, али ппнекад 
уме да ме ппхвали кад заслужим. Чак ни утакмице не мпгу да гледам. Шта си радип? Шта си дпбип? Шта 
имате за дпмаћи задатак? Тп су прва питаоа кпја ми ппстави кад дпђем из щкпле. Ја кад урадим дпмаћи 
задатак, пнп щтп не знам питам тату. Пн ми пбјасни и ппјасни и ја тп урадим. У слпбпднп време играмп 
фудбал, кпщарку, Не љути се шпвеше. Честп идемп и на базен. Мнпгп ствари наушип сма управп пд оега. Ја га 
вплим таквпг какав јесте. Тп је мпј тата. 
 

 

АЛЕКСА СТАНИЋ: МПЈ ТАТА СУДИЈА ЗА ПРЕКРЩАЈЕ 
 
 Мпј тата увек гпвпри какп је ппаснп дугп играти игрице на рашунару, затп щтп ће ме бплети 
глава и пши, и какп је паметније да изађем наппље да се играм са другарима. А ја сам бащ тих дана 
дпбип нпву игрицу, и никакп нисам мпгап да престанем да је играм. Знап сам да ће тата дуже пстати 
на ппслу, а мами сам рекап да ћу заврщтити игрицу када пна крене на ппсап.  Када је мама птищла, 
баки сам рекап да да целп преппдне нисам играп игрицу ни малп. Сав срећан наставип сам да играм 
и нещтп шуднп је ппшелп да ми се дещава. Пши су ме пецкале и све ми се мутилп у глави. Престап 
сам да играм и легап у кревет, али ми је и даље билп лпще. Када је тата дпщап и видеп да ми није 
дпбрп, ппшеп сам да плашем и признап сам щта сам урадип. Схватип сам да је тата бип у праву. Дап 
ми је лек за главу, а ја сам пбећап да тп вище никада нећу урадити. 
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СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА:    
 

              
......  ИИ  ССВВЕЕ  ООННОО  ШШТТОО  ССАА  ССООББООММ  ДДООННООССЕЕ  

ННООВВЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЈЈЕЕ  
  

  

  ММооббииллннии  ии  ииннттееррннеетт  ооммооггуућћаавваајјуу  ттии  ддаа  ссии  ууввеекк  уу  ттооккуу  ии  ууввеекк  ппррииссууттаанн  ссввууддаа..  

ММоожжеешш  ббррззоо  ддооћћии  ддоо  ииннффооррммаацциијјаа  ккоојјее  ттии  ттррееббаајјуу,,  ррааззггооввааррааттии  ии  ззааббааввљљааттии  ссее  ссаа  

ппрриијјааттеељљииммаа,,  аа  ии  ууппооззннааввааттии  ммллааддее  иизз  ррааззллииччииттиихх  ддееллоовваа  ссввееттаа..  ММоожжеешш  ддаа  

ррааззммеењњуујјеешш  ммиишшљљеењњаа  сс  ддррууггииммаа,,  ииггрраашш    ииггррииццее,,  ппррааттиишш  ннооввооссттии  ии  ззааннииммљљииввооссттии..  

  ННаажжааллоосстт,,  ппооссттоојјее  ии  ннееккии  ккоојјии  ккооррииссттее  ммооббииллннии  ии  ииннттееррннеетт  ддаа  ббии  

ууззннееммииррааввааллии  ии  ввррееђђааллии  ддррууггее..  ННееккии  ттоо  ррааддее  ннееппррооммиишшљљеенноо,,  иизз  ффооррее  ии  ззааббааввее,,  аа  

ннееккии  сс  ннааммеерроомм  ддаа  ппооввррееддее  ии  ооссррааммооттее..  ООннии  ттааккоо  шшааљљуу  ууззннееммиирруујјуућћее  ии  ппррееттеећћее  

ппооррууккее,,  ннааггоовваарраајјуу  ннаа  ооддббаацциивваањњее  ии  ммрржжњњуу,,  ооббјјааввљљуујјуу  ттаајјннее  ии  ннееииссттииннее  оо  ддррууггииммаа..  

ННееккии  ссее  ллаажжнноо  ппррееддссттааввљљаајјуу  ннаа  ииннттееррннееттуу  ккааккоо  ббии  ппррееввааррииллии  ии  ииссккооррииссттииллии  ддррууггее,,  

ддоокк  ннееккии  „„ппррооввааљљуујјуу““  уу  ттууђђее  ммооббииллннее,,  ммеејјллооввее  ииллии  ппррооффииллее  ккааккоо  ббии  ссллааллии  ззллооббннее  

ппооррууккее  ии  ккооммееннттааррее  уу  ттууђђее  ииммее..  

  ССввее  ооввоо  ззооввее  ссее  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННССККОО  ННААССИИЉЉЕЕ..  

  

  

ККААККОО  ССЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТИИТТИИ  ИИ  ИИГГРРААТТИИ  ФФЕЕРР  ППЛЛЕЕЈЈ??  

ННее  шшааљљии  ззллооннааммееррннее  ссммсс  ииллии  ммеејјлл  ппооррууккее..  ППррее  ннееггоо  шшттоо  ккллииккннеешш  ““ППООШШААЉЉИИ””  

ззааппииттаајј  ссее  ккааккоо  ббии  ссее  ттии  ооссеећћааоо  ддаа  ппррииммиишш  ттааккввуу  ппооррууккуу..  

Не снимај  и не прослеђуј фотографије и снимке које могу друге довести у 

неугодну ситуацију, изложити исмевању и вређању других. 

Заштити себе лозинком (комбинација слова, бројева и знакова, великих и 

малих!) и пази коме је дајеш, јер и пријатељи у једном тренутку могу постати 

непријатељи. 

Не наводи личне информације, бројеве телефона и мобилног, адресу на којој живиш, школу и разред у који 

идеш. Кад пишеш о себи, пиши што уопштеније, јер све што напишеш на интернету постаје јавно и доступно 

великом броју људи и више не можеш контролисати како ће други искористити твоје податке. 

Не шаљи и не објављуј своје фотографије и фотографије својих пријатеља преко мобилног и интернета. 

Једном кад пошаљеш или објавиш фотографију, над њом више немаш контролу, не знаш шта се даље са њом 

догађа. 

Ако ти неко пошаље злонамерну или претећу поруку мобилним или мејлом, немој одговарати. Покажи је 

одраслој особи којој верујеш. 

Неки одрасли и вршњаци се лажно представљју на интернету и претварају да су пријатељи. Запамти да је све 

што знаш о том „пријатељу“ само оно што ти је та особа рекла и да ништа од тога не мора бити истина. У 

стварности, твој „пријатељ“ је можда одрасла особа за злим намерама. 

Ако желиш да уживо упознаш пријатеља са инетрнета, договори прво сусрет на јавном 

месту где има  доста људи. Не налази се насамо са њим, поведи неког од пријатеља или 

одраслог коме верујеш. 

Помози својим друговима и вршњацима који доживљавају насиље путем смс порука и 

интернета тако што ћеш им јасно рећи да није у реду то што им се догађа и да се обрате 

неком старијем. 
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СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА:    
 

 

КОРИСНА ПРАВИЛА  

ЗА СИГУРНО ДОПИСИВАЊЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛНОГ 

 

 Никад немојте непознатим људима путем интернета или мобилног давати податке о себи, 

својој породици или пријатељима, не откривајте им своје презиме, адресу, школу у коју идете. 

 Увек имајте на уму да „непознати“ са којим се дописујете и који се представља као дечко од 15 година, 

може заправо бити мушкарац од 50 година и слати вам лажне податке о себи уз туђу фотографију. 

Не примајте на поклон допуне за мобилни од непознатих, јер ће они засигурно тражити нешто заузврат. 

 

У дописивању мобилним или интернетом немојте никда писати нешто чега би сте се стидели. Све што 

пошаљете, неко злонамеран може искористити да вас уцењује. 

Ако вам неко шаље узнемиравајуће, претеће или простачке поруке на мобилни, свакако то реците 

родитељу, наставнику, или другој одраслој особи од поверења. Нисте ви криви због тога што вам прете и вређају 

вас. 

Немојте избрисати са мобилног податке и фотографије које вам је неко послао јер ће помоћу њих 

полиција лакше пронаћи особу која вам прети. 

 Никад немојте ићи сами на састанак с особом коју сте упознали путем мобилног или интернета. Ако та 

особа инсистира да дођете без пратње, немојте ићи на такав 

састанак. 

 

 

РОДИТЕЉСКА КОНТРОЛА 

 

Родитељи, ваша деца могу знати више од вас о 

рачунарима и интернету, али Ви знате више о животу. 

П.С. Никада им немојте показати колико мало знате или не 

знате о мобилним телефонима, рачунарима, интернету, 

фејсбуку...  

Без обзира на ваша искуства и ставове, деца ће неизбежно 

долазити у сусрет са рачунарима, интернетом и мобилним 

телефонима. Забранити им коришћење истих, било би штетно 

по њихов развој. Оно што родитељи могу да ураде је 

контрола и надзирање дечијих активности на интернету, а ево 

и како: 

Научите све што можете о интернету и технологији, 

забране интернета не дају резултате, дете ће користити 

интернет код друга, у школи, у библиотеци... 

Разговарајте са дететом о томе када треба, а када не треба чувати тајну пред родитељима. Упозорите га да 

са непознатим људима није добро имати тајне. Охрабрите га да када год се осећа збуњено или неугодно 

због нечега што је доживело, увек може разговарати са вама. 

Научите дете да не оставља личне податке, ни фотографије на интернету, и не договара сусрете са 

непознатим људима. Објасните детету појам дечије порнографије. 

Инсистирајте да имате увид у дететове активности на интернету, будите му 

пријатељ на фејсбуку, имајте увид у његове шифре профила и поште. 

 

Ако ваше дете добија поруке са непознатог броја нека не одговара. Реците му да 

не треба да одговара ни на познате бројеве ако се због садржаја тих порука 

осећа лоше или непријатно. Претеће поруке сачувајте како би имали доказе. 

 

Рачунар је потребно држати у дневној соби, а не у дечијој како би увидели 

колико и шта дете ради на рачунару. Такође, ограничите коришћење рачунара 

у току дана (не пре урађеног домаћег, пре школе, пре спавања). 

 

Припремила педагог Јадранка Мештров 
 

Драги родитељи, 
 да ли учите своју децу да не разговарају са 
непознатим људима на улици? Е па тако их 
треба учити и пазити да не разговарају са 
непознатим људима преко интернета... 
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        МОЈ ПРЕДМЕТ – РОМСКИ ЈЕЗИК 
 

 У нашпј шкпли се пд 2005. гпдине изучава Рпмски језик са елементима наципналне култре  
кап Избпрни предмет. На настави пвпг предмета ученици рпмске наципналнпсти стичу знаое свпг матероег 

језика, културе и пбичаја, али и ппмпћ и ппдршку у савлађиваоу псталих шкплских предмета. 
 У сарадои са наставникпм рпмскпг језика Ђпрђем Фан,  представљамп вам пвај предмет... 

 

П О Ч Е Т А К ... 

 
За изушаваое 
рпмскпг језика у 

щкплама, 
најзаслужнији је 
Трифун Димић, или 
рпмски Вук Карачић, 
какп су га мнпги 
називали. 
Трифун Димић је 
рпђен у малпм 
впјвпђанскпм селу 

Гпсппђинци, 
1956.гпдине. Читав свпј живпт ппсветип је свпм 
рпмскпм нарпду и оегпвпј еманципацији. Оегпв 
дппринпс развпју рпмске културе и језика је 
немерљив. Кап и Вук Карачић, свпјевременп и пн 
је сакупљап и бележип дела нарпднпг усменпг 
ставралащтва. Свпјим Рпмима је ппдарип и 
превпде на рпмски језик најзнашајнијих дела 
светске коижевнпсти „Стари Завет“, „Нпви 
Завет“, „Куран“, „Еп п Гилгамещу“, „Време 
сампће“. Ппред тпга, Трифун Димић је писап, 
ппезију, прпзу, филплпщке и истпријске студије, а 
бавип се и нпвинарствпм. Ппкренуп је и уређивап 
шаспписе „Рпмплпгија“ и „Реш Рпма“. 1996.гпдине 
пснпвап је „Матицу рпмску“. Јпщ један пд 
великих ппдухвата Трифуна Димића бип је рад на 
ппљу пбразпваоа на матероем, рпмскпм језику. 
Сашинип је наставни план и прпгам за наставни 
предмет „Рпмски језик са елементима 
наципналне културе“, а 2000.гпдинепбјавип је и 
први „Буквар“ на рпмскпм језику. Пдржаваое 
наставе факултативне наставе на рпмскпм језику 
ппшелп је јпщ 1996. гпдине, најпре у Впјвпдини. 
Уз ппмпћ пве наставе ушеници рпмске 
наципналнпсти стицали су не самп знаое из свпг 
матероег језика, негп су се припремали за 
успещније савлађиваое градива у редпвнпј 
настави. Пснпвни циљ Трифуна Димића је бип да 
се щтп вище деце пбразује да би прпнащла свпје 
местп ппд сунцем какп би прекинули зашарани 
круг непбразпванпсти и  сирпмащтва. Гпвприп је 
„непбразпвани смп затп щтп смп сирпмащни, а 
сирпмащни смп затп щтп смп непбразпвани“. 
Памте га не самп Рпми, и не самп у нащпј земљи. 
Умрп је у Нпвпм Саду, 2001.гпдине. 

Jедан живпт, један пут, један сан... 
 

 
SOSTAR 

 
Sostar sem me Rom? 

Vi čorro, vi kalo, vi bibahtalo. 
Sostar me đilabav čuče ileja? 

Mungrro vast si inzardo.  
Kova so čhuden von, 

Me orastav te lav, 
Čhavorrenđe te han. 

 
Ande jakha mungrre, 
Se themeske jasvina, 

Rovav sar dikhlem o kham. 
Mungrro trajo pe avreski čhuri. 

Sostar? 
So kaske me ćerdem? 
Khanikas či mardem. 

 
Sostar đilabav čuče ileja? 

Lenđe, e rajenđe. 
Te na traden e čhavorren pale, 

Po lungo drom . 
But droma me phiredm. 

Mungrre vasta si pherde kangrre,  
Jekh kangrro šel brrša. 

 
Sostar me rovav? 

Thovama ande jasva. 
Boldama e balvaljaće, 

Te šilavelma e phare dromendar. 
Thaj te denma phuvjaće. 
Sostar lime mungrro ilo? 

Nek mećenma tećerav pe mungrro. 
 

O ođi či dav, či bićinav. 
Čhundren e kokala thai e kangrre, 

Pe mungrro drom. 
E themeske droma si mungrre. 
Našav lendar, aven pale dume, 

Maren mungrre sune. 
Sostar Devlikaneja, sostar themeja? 

Či džanen. 
Rajko – Ranko Jovanović 

 
 

 

 
ЗАЩТП? 
 
Защтп сам ја Рпм? 
И сирпмащан, и гарав, и несрећан. 
Защтп сам ја увек ппследои. 
Пружам руку за пним, 
Штп је оима вищак, 
Пптршим да тп узмем, 
Деци за јелп. 
 
У пшима мпјим  
Сузе целпг света. 
Плашем пткад угледах сунце. 
Мпј живпт на туђпј пщтрици нпжа. 

Защтп? 
Шта сам кпме ушинип?  
Никпга нисам увредип. 
 
Защтп певам празним срцем? 
Оима, гпсппди. 
Да не прптерају децу ппет, 
На дуг пут. 
Мнпге сам путеве прещап. 
Мпје су руку пуне троа,  
Један трн стп гпдине. 
 
Защтп ја плашем? 
Купам се у сузама. 
Пкрећем се ветру, 
Да ме пшисти тещких реши кпје су 
на мени. 
Защтп су узели мпје срце? 
Нек ме пусте да радим пп свпм. 
 
Дущу не дам, не прпдајем. 
Бацају трое и кпсти, 
На мпј пут. 
Светски путеви су мпји. 
Бежим пд оих, дплазе иза леђа, 
Вређају мпје снпве. 
Защтп Бпже, защтп људи? 
Не знају. 
Рајкп – Ранкп Јпванпвић 
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МОЈ ПРЕДМЕТ – ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Помаже Бог драги пријатељи! 
 

Ево већ десета година како се у нашим основним и средњим 
школама одржавају часови Верске наставе. То је десет година 
дружења, склапања пријатељстава, учења о вери, о Светом писму, о 
Светим Оцима и светитељима. 

Ширимо нове хоризонте, отварамо видике, сазнајемо, 
упознајемо се са вером наших предака, коју су нам у аманет оставили. 
Упознајемо се са путевима Светога Саве и са вером коју нам је 
оставио. Учимо да живимо у заједници мира и љубави којима нас учи и 
сам Господ Исус Христос. Поштујемо и негујемо здраворазумне 
различитости, међусобно помажемо, трудимо се да саслушамо једни 
друге, и ако постоји неки проблем да га заједно решимо. Такође се 
учимо лепом понашању и владању. Деси се и да се кажу понеке 
критике, али не злонамерне, него праве родитељске, да би се што боље 
изградили и постали прави и одговорни људи. Када нам време дозволи, 
прошетамо и до наше цркве посвећене Рођењу Пресвете Богородице, да 

се Богу помолимо, да захвалимо  и да упалимо свеће за наше живе и упокојене сроднике. 
И тако из дана у дан, из часа у час, сваког понедељка и четвртка, вероучитељ жељно 

исчекује да се сусретне са четом Христових војника и да заједно започнемо неку од занимљивих 
тема из нашег лепог предмета. 

Надамо се и молимо се да ће наше дружење трајати током целог школовања у основној 
школи, и да ћемо сви бити спремни да се дружење настави и у средњој школи, како бисмо сви 
заједно показали шта смо то научили на часовима верске наставе. 

Наставник верске наставе 

Драгољуб Мајсторовић 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Зашто сам одабрала веронауку... 

Од малена су ме родитељи учили да верујем у Бога 
и да му се молим. Кад год легнем, прочитам 

молитву, редовно идем у цркву и славим славу... 

Изабрала сам веронауку да би чула нешто више о 

нашим прецима. Од баке сам чула и научила доста 

ствари. Када уђемо у учионицу на час веронауке 

прво прочитамо молитву са вероучитељем, а затим 
посветимо пажњу свецима. На крају часа, пре него 

што изађемо из учионице прочитамо још једну 

молитву. 

Ја се опустим и уживам на часу веронауке, пошто 

волим да слушам о свецима и нашим прецима и 
буде ми баш лепо. 

Бојана Џамбас, 7. разред 

 

МОЛИТВА ПРЕ УЧЕЊА 
Преблаги Господе, пошаљи нам 
благодат Твог Светог Духа да 
оснажи наше духовне силе, да 
би пазећи на учење које нам се 
предаје дорасли Теби, нашем 
Творцу на славу, родитељима 
нашим на радост, а Цркви и 
отаџбини нашој на корист. 

Амин. 

 

 
 

МОЛИТВА ПОСЛЕ УЧЕЊА 
Благодаримо Ти, Творче, што 
си нас удостојио Твоје 
благодати те смо примили 
учење. Благослови наше 
старешине, родитеље и 
учитеље који нас воде познању 
добра, и дај нам силу и моћ да 
продужимо ово учење.  

Амин. 
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Пвп је ппрука пд нас малих 
За вас велике кпји нисте у праву 
Штп кидате цвеће и газите траву, 

Бацате свеће и газите траву, 
Бацате смеће и лпмите дрвеће. 

 
Јпщ није каснп да мућнете главпм 

И схватите да правите грещке 
Јер акп наставите такп да се ппнащате 

Ппследице ће бити вепма тещке. 
 

Пвп уппзпреое јпщ малп важи 
И затп ппрез и памет у главу, 

Јер сигурнп знамп да смп у праву: 
Ми желимп земљу цвећа, а не смећа. 

 
Алекса Станић, 3.разред 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНЕТА ПУНА ЂУБРА 

ВПДА, ВАЗДУХ, ЦВЕЋЕ 
 

Кад би наще бате, секе 
Чувале извпре, језера, реке 

Чистија би била впд аза пиће 
Срећнп би билп свакп живп биће 

Oдавде па све дп неба 
Када би шували све щтп треба 
Мпглп би лакще да се дище 

А загађеоа не би билп вище. 
Кад би вище шували биљке и цвеће 

Наще среће биле би веће 
Свима би билп лепще и бпље 

Имали би вище псмеха и дпбре впље. 
 

Елвис Куртиши, 3.разред 

 

 

 

Кажете да није нищта 
Птимати деци игралищта, 

Да је ващ ппнпс и дика 
Јпщ једна нпва фабрика 

Или у сред града 
Јпщ једна нпва зграда. 

 
Пставите нам зеленп ппље 

Да нам детиоствп буде бпље 
Ушините нещтп за дивље деппније, 

Јер тп за људе није, 
Јер здрава пкплина 
За живпт је милина. 

 
Страхиоа Трпшељац, 3.разред 

 
 
 

 
 
 

 
 

Чувајте прирпду, не бацајте смеће 
Такп ћете самп ппвредити цвеће. 

Нек сија сунце са пунп среће 
Људи не бацајте смеће! 

Драгана Китанпвић, 2.разред 

 

Туга је мпја пд среће већа 
Јер нема мнпгп цвећа. 
Мплим све људе света 
Да се пшисти планета. 

Ружица Димитријевић, 2.разред 

 
САН 

Све мирище ппсле кище, 
Ветар ме гплица и уздище. 

Ппглед ми лута 
Дп щуме, дп щпута. 

Крпщое зелене 
Ппздрављају мене. 

Дах прплећа, пун мириса и бпја 
Гплица два румена пбраза мпја. 

Буди ме звук фабришкпг димоака 
И мирис кпји пши пеше. 

Шта тп људи раде са прирпдпм? 
Шта је пд ое преше? 

Сећам се сна, 
Прирпда зелена, 

Мелпдија цвећа и дрвећа 
 

Ана Елези, 4.разред 

 

 
 

 
 
 

 

Сашувајмп нащу планету, 
Пружимп радпст свакпм детету. 

Не загађујте ппља 
И щуме снене, 

Јер тп жалпсти мене. 
Прпбуди се свете! 

- Мпли те једнп дете... 
Врати ми псмех на лице, 

У щуме врати птице, 
Лептире и бубамаре. 

Не унищтавај плаву бпју 
Река, мпра и неба 

- таква на прирпда, 
Планета треба: 

Лепа здрава и шиста! 
Ја вплим зелена щуме, 

Шарене ливаде, улице шисте, 
Пптпке и реке бистре. 

Ја вплим живпт! 
Александра Терзић, 2.разред 

 

 
Припремила учитељица Снежана Станпјлпвић 
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 Љ У Б А В Н Е  П О Р У К Е  2011.  

 

 

Слово Р је најлепше слово на свету, 

слово Р је као птица у лету, 

слово Р је урезано у срце моје, 

јер на слово Р почиње име твоје!  

 

Зорана, Зорана,  

што ме више тучеш,  

то те ја све више волим.  

Никада те нећу заборавити. Д. 

 

 

 

Досадан си као бува, ти ми 

ниси љубав прва.  

Опомена за Д. 

 

Драги Јоване, волим те пуно, жао 

ми је што си у болници, од А. 

 

 

За Драгану Китановић... 

6 улица даље од мене.  

Твоја коса је као свила. Од Л. 
 

Лука ми се свиђа и желим 

срећан Дан заљубљених. Од Н. 

 

 

Волим слово Т. јер се лако пише. 

Волим само Теодору и никога више. 

  

Иза куће метар дрва.  

Ти си моја љубав прва. П. 

 

За Данијела... 

Док ветар тихо, бескрајно дува, 

ти си моја љубав прва. З. 

 

 

3(2x-3) + (Vx+5) + (Ox-8) + (L+4x) + 

(3-3x) + (M+8x) + (T+4x) = VOLIM TE  
 

Ходај – нека ти земља буде моје 

срце! 

Сањај – нека ти снови буду моје 

мисли! 

Гледај – нека ти очи буду моја 

душа. 

Само тако ћеш осетити моју 

неизмерну љубав! 

 

 

Научих десет Божијих 

заповести  

и у велику депресију падох, 

јер десет заповести каже:  

туђе ствари не пожели, 

а ја пожелих усне твоје да 

заувек буду моје. 

 

 

Оги ти имаш више петица. Ја ти 

честитам и волим те. Зато ти 

поклањам ово  срце. 
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