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Драги ученици, поштовани родитељи и колеге, 
 

Живпт наще щкпле бпгатији је за јпщ једнп прплеће, 43. пп 
реду. У прптеклпј гпдини били смп пдлишни, јер је свакп у нешему 
бип дпбар. Некп у ушеоу, некп у сппрту, цртаоу, глуми, плесу, 
певаоу, леппм ппнащаоу, другарству, љубави ... 

Важнп је преппзнати и псвестити пнп у шему смп дпбри, а 
управп тп смп шинили. Ушили смп да ушимп, да се пбразујемп,  
усаврщавамп и такп пружимп свпј максимум. 

Васпитавали смп, пслаоајући се на ппрпдишне вреднпсти. 
Улагали смп у безбеднпст ушеника, такп щтп смп ппјашали видеп надзпр щкпле. 

Оплеменили смп све щкплске прпстприје нпвим бпјама. Осавременили смп наставна средства 
нпвим цд плејерима и целпм нпвпм дигиталнпм ушипницпм. Улагали смп у ппщту културу 
вредним коигама издавашке куће Прпметеј. Идејним прпјектпм за фискултурну салу, идемп 
крупним кпрацима ка пствареоу наще дугпгпдищое жеље да ушеници развијају свпје сппртске 
таленте и вещтине  и јпщ ппдстишемп оихпвп здравп пдрастаое. 
 

Децп, ппщтујте друге, а верујте у себе. Ми, пдрасли смп ту да вас слущамп, гледамп какп 
растете, развијате се. Храбримп вас да превазиђете препреке, да не залутате и не застанете. 
Запамтите, никп нас други неће усправити, укпликп се сами не усправимп у најтежим временима 
и пред највећим искущеоима. 

Да смп били дпбри, гпвпре странице кпје следе, наще, 7. пп реду, Ризнице знаоа. 
Директор школе 

 
Наташа Вујановић – Ђумић 
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А М Б А С А Д О Р  

Н А Ш Е   

Ш К О Л Е 
 

 

ДАЛИБОР ОЛЕТИЋ, 

 

 

Ђак генерације 

2010/2011. године, 

сада ученик 

Јовине Гимназије. 

 

ШКОЛСКИ ЛЕКСИКОН 
 

Име и презиме: ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ 

 

Датум рођења: 15. 01. 1969. 

 

Хороскопски знак: ЈАРАЦ 

 

Занимање: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

Најбољи друг: БИБЛИОТЕКА „ТРИФУН ДИМИЋ“ 

 

Омиљена песма: „АУ ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА“ 

 

Певач: МИЛОШ БРКИЋ 

 

Песник: МАРКО ЗЕЛИЋ 

 

Омиљена књига: ЛЕКТИРА 

 

Омиљени филм: ЛАЈАЊЕ НА ЗВЕЗДЕ 

 

Најбољи глумац: СВАКО КО СЕ ИЗВУЧЕ ДА НЕ ОДГОВАРА 

 

Омиљено јело: ЧИКА ЛАЗИНА УЖИНА 

 

Симпатија: РАСПУСТ 

 

Боја: НАРАНЏАСТА 

 

Омиљени наставник/наставница: ОНАЈ КОЈИ НЕ ДОЂЕ У 

ШКОЛУ 

 

Најбоља народна изрека: „НАСТАВНИЧЕ НИСАМ НАУЧИО, 

ЈЕЛ МОЖЕ СЛЕДЕЋИ ЧАС...“ 
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АПРИЛ 2011. 
Ученици 5, 6, 7. и 8. разреда 

такмичили су се у томе ко 

више ВОЛИ ШКОЛУ.  

Да школу највише воле 

показали су нам ученици 

6.разреда.  

 

 
 

 

ЈУН 2011. 
У акцији ОЧИСТИМО СРБИЈУ, 

очистили смо школу и школско 

двориште. 

 

 

 

 
 

ЈУН 2011. Тужно смо испратили осмаке, а весело дочекали прваке. 

   
 

 
 

 

СЕПТЕМБАР 2011. 

Почела је још једна школска 

година, наше прваке је свечано 

поздравио председник скупштине 

града  

Александар 

Јовановић и 

уручио 

пригодне 

поклоне. 
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ДДД   ООО   ГГГ   ООО   ДДД   ИИИ   ЛЛЛ   ООО         ССС   ЕЕЕ         УУУ         ШШШ   ККК   ООО   ЛЛЛ   ИИИ   .........  

 
 

ОКТОБАР 2011. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА Осликали смо школско двориште и ружне графите на фасади 

школе и примили смо прваке у Дечији савез 

 
  

 

 
Новембар 2011. Обули смо ципеле учитеља, наставника и других запослених у школи, 

Било је занимљиво, али не и лако. 

Мирко секретар  

 

 

 

 

 

 

Тим кувара 

 

 

 

 

 

 

Снежа шефица 

 

 

 

 

 

 

Данијел учитељ 2.разреда 

 

 
 

 

 

Анђелка 

спремачица 

 
ЈАНУАР 2012.добили смо новогодишње пакетиће хуманитарне организације ТАБИТА  

и прославили смо школску славу Светог Саву. 

 

 
 

 

 

Директор и педагог 
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БИЛИ СМО...  
 

 на обележавању Светског дана Рома, 8. априла 2011. 

   

У позоришту, у биоскопу, у играоници...  

   

у библиотеци „Трифун Димић“ на прослави 1. рођендана библиотеке  

и представи ЖЕЉКА ВЕСЕЉКА 

   

На екскурзији у Ваљеву и Царској бари  

 
   

 

 Посетили смо 

Ноћ билогије на Природно 

математичком факултету са 

наставницом српског језика 

и наставницом биологије 
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БИЛИ СМО...  
 

На телевизији и на распусту! 

   
 

  

 

... На Спенсу  

да научимо да пливамо! 

 

На новогодишњим свечаностима у Позоришту младих 

 
 

 

На обележавању Светског дана детета 20. новембра 2011.  

   

На Сајму образовања 
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На крају првог полугодишта 

у нашој школи је одржано 

такмичење ЈА ИМАМ 

ТАЛЕНАТ. На такмичењу су 

учествовали ученици од 1. до 8. разреда, који су 

се представљали глумом, имитацијом, плесом и 

певањем.. 
 

 

Жири је заседао у следећем саставу: Бојана 

Џамбас, председница ученичког парламента; 

наставница музичког и директорица школе. 

Будући да је било много занимљивих талената, 

задатак жирија је био јако тежак. 

...толико тежак да су морали доделити две главне 

награде за три ученика, а то су: ученици 4. 

разреда Иљаз и Сара са плесном кореографијом 

уз Ријанину песму, те Сара и Страхиња уз скеч 

„Бака у аутобусу“. Будући да су сви троје ученици 

4. разреда и да је било највише пријављених 

четвртака на такмичењу, 4. разред је заслужено 

однео титулу најталентованијег разреда у школи. 

 
 

  
... поред награђених, Саре, Иљаза и Страхиње, Алекса и Страхиња су били деда и лекар, Страхиња 

Димић је имитирао Бору Чорбу,а Енди је хвалио свога коња... 

 

Да ће четвртаци ускоро имати озбиљну конкуренцију, показале су нам првакиње, које су, иако 

најмлађи, храбро показале своје певачке таленте. Кристина, Тамара, Анита, Тара и Валентина су 

освојиле много похвала и симпатија... 
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Поред њих, на такмичењу смо видели плесне 

кореографије девојчица из 3. и 

5. разреда, Стефанов реп у 7. 

разреду, Весна из 8. разреда нам 

је певала романтичну песму, а 

дечаци из другог разреда су 

направили Тропико бенд. 

 
 

 

    
 

Поред ових талената,  
наши ученици имају још многе таленте и вештине... 

Марина Ступин,  

ученица 4. разреда  

награђена је на 

ликовном конкурсу 

Удружења ликовних уметника 

Војводине,  

за свој рад на тему  

„Моја мама“ 

 

Наши дечаци  

су од свих спортова 

најталентованији за фудбал. 

 

... а чланови ликовне секције нас стално обрадују  

и улепшавају школски простор својим радовима 

 
 

Наши таленти за 

писање 

Лаура Ајрановић, 

Алекса Станић, Сара 

Спасојев и Марина Ступин, 

објавили су своје песме укњизи 

„Сто младих талената 

Јужнобачког округа“. 

 
 

 
 

А када се споје таленат за глуму и за ликовно 

израђавање, онда нам најталентованији разред 

приреди једну обично/необичну представу. 
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СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА:    
 

ПАМЕТНИЈИ СИ НЕГО ШТО МИСЛИШ 

 
ИЛИ СВАКО ЈЕ У НЕЧЕМУ ДОБАР 

 
 Шта тп уппщте знаши бити паметан? Мнпги верују да је све у дпбијаоу дпбрих пцена у 
щкпли и дпбрих резултата на тестпвима. Мнпги мисле да бити паметан знаши да мпжещ заиста дпбрп да 
шитащ, брзп рещаващ математишке прпблеме, набрпјищ гпмилу шиоеница, разумещ све п кпмпујтерима. 
 Али није бащ такп. Ниси паметан самп затп щтп 
дпбијащ дпбре пцене и памтищ шиоенице. Ппстпји мнпгп нашина 
да ппкажещ свпју памет - крпз уметнпст, музику, сппрт, крпз пднпс 
према прирпди и другим људима, прекп свпјих емпција.  

О тпме гпвпри теприја вишеструких интелигенција. 
 Према пвпј теприји, ппстпји псам врста интелигенција: 
 

ЈЕЗИЧКА ПАМЕТ - љубитељ си реши и нашина на кпје се пне кпристе у шитаоу, писаоу 
или гпвпру. Уживащ у игри реши и играма са решима, страним језицима, пришаоу приша, 
креативнпм писаоу или шитаоу. Шта твпја језишка памет мпже да ушини за тебе? Мпже да 
ти кпристи да будещ дпбар ђак. Мнпге активнпсти у щкпли имају везе с језишкпм памећу - 
шитаое, писаое, памћеое шиоеница, пдгпвараое, разгпвпри. Крпз реши у коигама мпжещ 
да ппсетищ нпва места, сретнещ занимљиве људе, и дпживищ загпнетне дпгађаје. 
Занимаоа кпјима се мпжещ бавити у будућнпсти акп си језишки паметан: адвпкат, 
библиптекар, наставник, писац,  превпдилац, нпвинар и јпщ мнпга друга... 

 

МУЗИЧКА ПАМЕТ - разумещ музику, ритам, мелпдију и звушне мптиве. Имащ 
увп за тпн и интпнацију. Вплищ разлишите врсте музике и уживащ у активнпстима 
кап щтп су певаое, свираое некпг инструмента, слущаое ЦД-а или идещ на 
кпнцерте. Музишка памет мпже да ти ппмпгне да у щкпли вищи наушищ, да 
кпмунициращ са људима на разлишите нашине и да ти пружи задпвпљствп. 
Занимаоа за кпја је важна музишка памет су следећа: кпмппзитпр, певаш, ди чеј, 
музишки уредник и мнпга друга... 

 

ЛОГИЧКА ПАМЕТ - уживащ да пткриващ рещеоа и разумещ се у математишке 
ппставке, вплищ да прпналазищ пбрасце, а прирпдне науке су ти забавне. Вплищ 
загпнетке, прпблеме, рашунаре, да стваращ сппствене щифре или да пбављащ наушне 
експерименте. Какп да искпристищ свпју лпгишку памет? Такп да ппбпљщащ свпје 
сппспбнпсти за математику, друге прирпдне науке и рашунаре, да пткријещ и разумещ 

какп функципнище свет пкп тебе. Нека пд занимаоа кпјима се мпжещ бавити у будућнпсти су:банкар, 
фпрензишар,  инфпрматишар, инфпрматишар, математишар, наушник, инжеоер, прпграмер видеп игара... 
 

СЛИКОВНА ПАМЕТ - вплищ да ппсметращ свет и упшаващ оегпве занимљивпсти. 
Умещ на пснпву пнпга щтп си видеп, прикажещ свпје визије другима крпз сликарствп, 
дизајн, фптпграфију, архитектуру. Сликпвну памет мпжещ искпристити за ствараое 
разних  уметнишких дела, за рещаваое прпблема и развијаое нпвих идеја, да псмислищ 
планпве и изградищ све, пд мпдела дп грађевина. Акп имащ сликпвну памет, мпжещ да 
радищ мнпга занимаоа: архитекта, фптпграф, дизајнер, графишки уредник, сликар, веб 
дизајнер, илустратпр дешијих коига, унутращои декпратер. 
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СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА:    

 

 

 

ТЕЛЕСНА ПАМЕТ - дпбрп се псећащ у свпм телу, кпје кпристищ да би савладап нпве 
вещтине или да би себе изразип на разлишите нашине. Мпжещ се изражавати у сппрту, 
глуми, бавити се радпвима кпји захтевају вещтину руку. Према тпме физишку памет мпжещ 
искпристити да ппстанещ здравији вежбајући и бавећи се сппртпм и да се уметнишки 
изразищ. Јпщ стари Римљани и Грци су гпвприли да мпращ имати здравп телп да би ти ум 
бип здрав. Занимаоа у кпјима је важна телесна памет су следећа: физиптерапеут, фризер, 

наставник физишкпг, кпрепграф, глумац, прпфесипнални сппртиста, телпхрнитељ, занатлија, вајар. 
 

ДРУШТВЕНА ПАМЕТ - заинтереспван си за друге и оихпве међуспбне пднпсе, мпжда 
си председник пдељенске заједнице или ушенишкпг парламента. Имащ мнпгп пријатеља и 
ушествујещ у мнпгим щкплским активнпстима. Захваљујући пвпј врсти сппспбнпсти дпбрп 
се слажещ са другима, дпбар си у рещаваоу сукпба и ппмажещ другима да се бпље 
слажу; мпжещ је кпристити да би прганизпвап и впдип друге људе: директпр, 
криминплпг, кпнпбар, меначер, медицинска сестра, психплпг, нпвинар, спцијални 
радник, ушитељ, струшоак за људске ресурсе или пднпсе са јавнпщћу. 
 

ЛИЧНА ПАМЕТ - свестан си свпјих псећаоа и разумещ их, знащ у шему си дпбар, а у 
кпјим пбластима желищ јпщ да се усаврщаващ. Честп бпље разумещ себе негп щтп те други 
размеју. Лишну памет мпжещ искпристити да би ушип на свпјим грещкама и на свпјим 
успесима и такп да на најбпљи нашин искпристищ све свпје врсте памети. Бићещ сппспбан 
да разумещ свпја псећаоа и да их изразищ на здрав нашин. А евп занимаоа кпјима се 
мпжещ бавити акп имащ изражену лишну памет: детектив/истражитељ, филпзпр, филмски 

режисер, ликпвни уметник, бизнисмен, песник, писац, психплпг, спцијални радник, свещтеник. 
 

ПРИРОДЊАЧКА ПАМЕТ - имащ дар запажаоа и вплищ да идентификујещ и 
класификујещ ствари кап щтп су биљке, живптиое, камеое. Вплищ да будещ на 
птвпренпм, вплищ биљке, бринещ п кућним љубимцима и екплпщким питаоима. Ову 
врсту памети мпжещ искпристити да би се пажљивије пднпсип према пкплини у кпјпј 
живищ. Мпже да ти ппмпгне да схватищ важнпст екплпгије, наушищ мнпгп тпга п 
прирпди и ппщтујещ све пнп пд шега је сашиоена. Шта мпжещ да радищ са 
прирпдоашкпм памети кад пдрастещ? Мпжещ бити антрппплпг, бащтпван, биплпг, 
бптанишар, екплпщки инспектпр, геплпг, метепрплпг, щумар, ветеринар, власник 
расадника, зпплпг и јпщ мнпгп тпга. 
 

Онп щтп је важнп да закљушите јесте да је свакп дпбар у нешему и за нещтп. 
Важнп је да развијащ и схватищ све свпје разлишите врсте памети и да у оима 
уживащ. Тп ће ти бити пд ппмпћи касније у живпту и избпру занимаоа. А при 
избпру занимаоа најважније је радити пнп щтп вплищ и у шему си дпбар.  

Шта је IQ? Тп је скраћеница за 

кпефицијент интелигенције. Психплпзи честп кпристе IQ тестпве да би устанпвили 
кпликп је некп паметан, а кпефицијент интелигенције представља меру нечије 
успешнпсти на тесту интелигенције. На тесту се честп решавају математички 
прпблеми, пдрђују значеоа речи, црта, ппнављају брпјеви пп сећаоу и разни други задаци. Међутим IQ 
тестпви нису савршени и има мнпгп тпга штп пни не мпгу да кажу. Они не мпгу да предвиде чиме ћеш 
се бавити кад пдрастеш, нити шта мпжеш да ппстигнеш у живпту. 

Припремила: педагог Јадранка Мештров 
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П НАСТАНКУ ШАНГАЈА  
 

Путујем дугп...  Хеј, пвп местп делује ппгпднп за пдмпр. Река, тп је бащ пнп щтп ми сада 
треба. Хммм,  кпје је пвп местп?! Нема никпга? Изгледа кап да сам га ја прпнащла. Где сам тп 
стигла? Непбишнп је, кап на крају света. Треба да му дам некп име. Хммм, крај света, ппследое 

лпвп азбуке је Ш. Овп је ппшетак мпг нпвпг живпта, а првп слпвп азбуке је А. Мпра и слпвп Н, збпг Никпле, али тп није 

битнп. Дакле, ШАН. Овп местп је ппред реке, изгледа кап нека бащта, али не уклапа се. Мпже рецимп ...ГАЈ. ШАНГАЈ!  

Саврщенп пдгпвара. Хм, шујем гласпве. Овде изгледа има људи. „Кп си ти?“, пита ме неки дешкп. Представила сам му 
се. Он се, игрпм слушајева, зпве Никпла. Рекла сам му да сам пткрила пвп местп. „Варащ се, Шангај пдувек ппстпји“, 
каже ми. Разпшарала сам се. Овп није мпје местп, туђе је. Никпла ми је испришап какп је дпбип име. Све је истп кап 
щтп сам мислила. „Мпжещ пстати пвде. Прихватиће те, али не знам да ли ћещ бащ уживати. Овп је 
местп у кпм су трашеви главни. Није тпликп лепп кап щтп си мислила. Није златп све щтп сија. Дпђи, 
ппказаћу ти местп.“ Прпщетали смп. Има седам улица. Бащ је симпатишнп. Десилп се тп давнп, такп 
су људи уппзнали Шангај. Он је, мпжда, пдувек ппстпјап.  

_________________________________________________ 

 
САН 

Саоап сам буран сан. Била је нпћ. Плпвип сам рекпм и впзип сам прави брпд. 
Одједнпм је настала плуја. Ппшеп је да дува хладан ветар. Брпд се јакп љуљап. 

Река је ппстала немирна. Таласи су били немирни. Бпјап сам се да ће брпд пптпнути, а 
река је била јакп дубпка. Имап сам псећај да ће плуја трајати вешнп. Чим сам тп ппмислип, 
на небу се ппјавип жути месец. Смејап ми се. Имап је пши и нпс, а небп је билп непбишнп 
мпдрп.  

Прпбудип сам се и схватип да је тп бип самп сан. 
Лука Нинкпвић, 3. разред 

 

ВИЛЕОАЦИ И ВЕШТИЦЕ 
 

Једнпг дана срећни вилеоаци су се играли, а мале вещтице су имале шаспве зла. На тпм 
шасу су  ушиле какп да буду зле и дпбиле су задатак да ушине један деп света злпбним. 
Вилеоаци су дпбили задатак да ушине један деп света срећним. Они су слушајнп изабрали исти 
деп света кап и вещтице.  

Изненада су се срели и када су се уппзнали схватили су да су заклети непријатељи. 
Ппшели су да се бпре. Вилеоаци су изгубили битку и вратили су се у селп 
да се ппправе. Други дан се све ппнпвилп. Вилеоаци су пткрили оихпву 
слабпст и гурнули их у впду. Вещтице су изгубиле мпћи на гпдину дана. 

Дп тада су вилеоаци зауставили злп и спрешили да вещтице дпђу на свет, ппщтп су ставили 
впдени щтит. Без ваздуха вещтице нису мпгле да преживе. Весеље је завладалп светпм.  

И ппнпвп је дпбрп ппбедилп злп. 
Ружица Димитријевић, 3. разред 

 

 
ЗИМСКЕ ЧАРПЛИЈЕ 

 

Прпбудип сам се и ппгледап крпз прпзпр. Угледап сам да пада снег. Изащап сам 
наппље. Видеп сам децу какп се грудвају и ја сам им се придружип. Вещтп смп газили пп 
дубпкпм снегу. Немирне дешије руке спретнп су правиле Снещка. Снег је и даље падап и 
прекрип жути аутпмпбил кпји је бип паркиран испред мпје куће. Тпликп смп се радпвали 
и уживали на снегу да нисмп приметили кпликп су нам ппмпдреле руке. Билп је време да 
ппђемп кући. Спрам нпћнпг светла ппсматрап сам какп снег и даље пада. Зима крије 
мнпгп шарплија. 

Јпван Јелпвац, 3.разред 
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СУНЦЕ 

 

Вплим када сунце сја, 
Тада стварнп срећна сам ја. 

Суншеви зраци милују пп лицу, 
Мене и мпју другарицу. 

 

 

Дпк щетамп сунце нас греје 
И кап да нам се са неба смеје. 

Затп ја вплим кад сунце сја, 
Јер тада стварнп срећна сам ја. 

 
Андриана Рпмпда, 3. разред 

 

 
НПВА ГПДИНА 

 

Те нпћи испраћала се стара, а шекала наступајућа гпдина. Падале су снежне пахуље. 
Бип је ту и леп жути месец. Изгледап је кап прелепа светиљка. Ппред оега су трепереле 
нежне звездице. Сви су се радпвали и пшекивали ппклпне. Деца су вирила крпз прпзпршић и 
гледала у прелепе звезде. Чинилп се да пище: „Деда Мраз дплази!“ Наравнп сва деца су се 
тада спремила и птищла у кревет. Пре негп щтп су утпнули у сан замислили су жеље. Чекалп 
их је прелепп јутрп, пунп слатких изненађеоа.  

Има ли лепщег нашина да се дпшека ппшетак гпдине. 
 

Драгана Китанпвић, 3.разред 

 
 

ЈЕДАН НЕЗАБПРАВАН ДПГАЂАЈ 
 

Овп је истинит дпгађај кпји се дпгпдип у мпм селу. Мпја ппрпдица је била ппзвана 
на једнп весеље. Наравнп, ппзив смп прихватили. Дпщли смп и славље је ппшелп.  

У игри са друщтвпм нисам стигла да једем јер ме игра ппнела. Отршала сам дп 
кухиое. Није билп никпга па сам ущла да видим щта мпже да се ппједе. У једнпј щерпи  је 
билп салате пд купуса и пешени рпщтиљ. Брзп сам стављала залпгаје у уста, али је наищла 
једна тета и ја сам ппбегла. Чекала сам да изађе какп бих наставила да једем. Исппд пка сам 
ппсматрала у тету и щерпе. Кухиоа вище није била празна и пстала сам гладна. 

 Никад нећу забправити пвај дпгађај. Убудуће кад ме зпву да једем бићу за стплпм. 
Адела Лиманпвић, 3. разред  

 

 
МПЈА МАМА 

 

 Мпја мама се зпве Мирјана и има 32 гпдине. Мамина кпса је смеђе бпје и има брапн 
пши. Сваки пут када ми је пптребна ппмпћ, мама ми увек ппмпгне. Када сам тужна, мама увек 
нађе рещеое да ме развесели. Мпја мама буде тужна самп када се разбплим. Увек ми спрема 
јела и кплаше кпје ја вплим. Збпг свега щтп шини за мене, пна је најбпља мама на свету. 

Катарна Ступин, 2. разред 

 
МПЈА МАМА 

 
Мпја мама се зпве Славпјка, оен надимак је Сака. Она је мила, драга, пажљива и има 

пгрпмнп срце за мене, сестру и брата. Ппред свих кућних пбавеза кпје има, пна стигне да ппсвети 
пажоу и нама, да нас загрли, ппмпгне и саветује. Ја свпју маму мнпгп вплим, ппщтујем и ценим 
све щтп шини за нас. Она је дпбра, и јакп сам ппнпсна щтп је бащ пна мпја мама. 

Саоа Павлпвић, 2. разред 
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ШТА ЂАЦИ МИСЛЕ? 

 
Припремила наставница грађанскпг Луција Ерцег 

На часпвима грађанскпг васпитаоа разгпварамп п мнпгим 
занимљивим темама и изнпсимп свпје мишљеое п оима,             

пвп су неке пд наших мисли... 

 
 

 
ДА ЛИ ЈЕ НАША ШКПЛА БЕЗБЕДНА? 

 
→ Иакп је пвп мала щкпла, сматрам да је безбедна кап све пстале веће щкпле у 

граду. Сматрам да су нам пплицајци ппред щкпле пптребни, јер се щкпла налази у 
главнпј улици и ту прплази већина аутпмпбила. Неки ушеници у пвпј щкпли се не 
ппнащају какп требају па избију туше и свађе, али тп не знаши да нисмп безбедни у 
щкпли. Мислим да сала за физишкп није безбедна, јер је све скушенп и збијенп. Честп, 
тпкпм игре, струоаше кпје су наслпоене на кпзлић мпгу да се сруще и мпгли би да 
паднемп. 
 

→ Ја, кап ушеник мислим да је наща щкпла безбедна. Сматрам да пкп нас има 
мнпгп дпбре деце. Иакп некп некад направи прпблем, има кп да га рещи. Мислим да је 
наща щкпла најбезбеднија пд свих, јер је наще насеље малп и свима нам дп щкпле треба 
15 минута и за тп краткп време не мпже никп да нам науди. Јединп щтп би прпменила 
јесте сала за физишкп, јер немамп дпвпљнп места за изабрани сппрт. Честп се ушеници 
ппвреде на физишкпм. Све псталп бих пставила какп јесте. 

 

 
→ Мислим да наща щкпла није безбедна и мислим да би 

требалп да имамп шувара щкпле да нас шувају на великпм пдмпру и да имају прву 
ппмпћ акп се некп слушајнп ппвреди пдмах да му ппмпгне, да не мпра ићи у 
бплницу и изгуби цеп шас. И вплеп бих да нам дпђу радници да нам на фудбалскпм 
терену ставе вещташку траву да се не би ппвредили кап мпј друг Срђан. 

 
→ Ја мислим да је наща щкпла безбедна 

затп щтп се у нащпј щкпли не мпже десити нищта ппаснп. Ту су наставници 
кпји дежурају па рещавају сваки прпблем. Некад нас нащи наставници 
питају за неки прпблем кпји се десип на хпднику, а да пни нису видели: Да 
ли нас је некп тукап или вређап да бих ја мпгла рещити тај прпблем. Увек 
ппнеки щкплски шас пришамп п таквим прпблемима. Сваки мпј друг или 
другарица има свпју пришу.  
 
 

 
→Има дпста наставника кпји брину п безбеднпсти у пвпј щкпли. Иакп немамп дежурне пплицајце у 

пвпј устанпви, мислим да наставници пдрађују и пнп щтп треба да раде неки други радници. 
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→ Безбеднпст у щкпли је врлп дпбра, али ипак би требала бити 
малп бпља. Сви инциденти се дещавају на крају хпдника, кпд стаклене 

ушипнице. Сви искпристе места без камера. Прпблем је и сала за физишкп затп щтп 
је јакп мала и уска, мнпгп места заузимају справе и прмар са лпптама. Када играмп 
кпщарку јакп је мали прпстпр у сали. Ја бих ппставип једнпг наставника на крају 
хпдника и прпщирип салу. 

 

ДА ЛИ СУ НАСТАВНИЦИ ПРАВЕДНИ? 
 

→ Ја мислим да су нащи наставници правишни. Увек ппступају правилнп. 
На пример: када је туша, када некп некпме каже ружне реши, збпг пцеоиваоа... 
када је нека туша наставници их пппмиоу и некад щаљу те ушенике кпд 
директпра. Кад гпвпре ружне реши, наставници кпји их шују увек гпвпре: -Децп, ви 
треба да будете другари, а не да се такп вређате. Тп није лепп пд вас. Ви сте пвде 

кап браћа и сестре. Мпрате да знате правила пве щкпле, да никп никпга не туше, не вређа, ппгптпвп 
ружним решима. Онда се пни ппмире и ппнпвп се друже. Кад наставници пцеоују, дају пцену кпју 
заслужују. Акп не наушимп, наставници нам дају щансе да тп наушимп за следећи шас. Штп се тише 
кпнтрплнпг кад некп не уради бащ најбпље, наставници нам гпвпре: -Мпжете да ппправите акп наушите 
бпље, тада ћете дпбити дпбре пцене. Ја пп тпме закљушујем да су нащи наставници праведни. 

 
→ Наставнице су праведне затп щтп су дпбре, самп наставница гепграфије на пример 

кад зарежем плпвку и пнда ми пна да минус, ја сам питап щтп сам дпбип, пна каже првп 
питащ па пнда идещ да зарежещ плпвку. 

 
→ Пп мени су сви наставници праведни, псим наставника истприје, затп щтп 

ми је једнпм фалип бпд за 4, нисам била једина, неким ушеницима је фалип бпд за 
5. Ја мислим да тп није праведнп. Ја мислим да је најправеднији нащ разредни, 
билп щта да се деси, пн нас је увек извукап, билп за ппнащаое или пцене, пн је увек 
ту за нас. Мислим да је нащ разредни најправеднији, јер је јакп дпбар и благ, али 
мислим да неки ушеници тп не ппщтују, а ппнекад сам и ја била међу оима. Једнпм 
смп мпје другарице и ја требале да дпбијемп укпр пдељенскпг већа, али нащ 

разредни нас је спасип и дпбиле смп самп укпр разреднпг старещине. Мислим да тп није билп праведнп, 
али тп је збпг оегпве дпбрпте. И ми смп праведнп ппступиле, све смп признале и нищта нисмп слагале. 
Мислим да је дпбрп бити праведан, јер правденпст мпже да нам ппмпгне. 
 

→ Ја мислим да су наставници правдени затп щтп пни желе да се ми пптрудимп и лепп урадимп, а 
ми не урадимп пнп щтп пни траже. А мислим да нису праведни када су малп вище критишни, стрпги и 
ппнекад не дају пцену кпју требају. 
 

→ Ја мислим да наставница гепграфије није праведна затп щтп никпга неће 
да пусти у тпалет. Наставница има правп на тп, али ја сам јакп псетљив и пнда ме 
бпли стпмак. И мислим да није праведнп щтп нам даје минусе за сваку ситницу, на 
пример кад хпћемп да да ппзајмимп гумицу пд друга пна нама каже без прише и да 
нам минус. А праведни наставницу су наставница ликпвнпг, наставник немашкпг, 
наставница српскпг ми је пмиљена наставница, и наставница енглескпг, јесте да 
ппнеки пут ппбегнем.  

 

 
 

 
 
 



15 

 

МОЈ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ – ГЕОГРАФИЈА 
 
Гепграфија кап предмет у пснпвнпј щкпли ппшиое да се изушава у петпм разреду.  
Ушеници већ у нижим разредима стишу знаоа п планети на кпјпј живимп и свету кпји нас пкружује. 
У петпм разреду се изушава кпсмпс, гепграфска карта, планета Земља, настанак рељефа и 
атмпсфера. У щестпм разреду се бавимп хидрпсферпм и бипсферпм, станпвнищтвпм и насељима на Земљи а затим 
прпушаваоем регија кпнтинента на кпм живимп, пднпснп Еврппе. Седми разрад прптише у знаку ваневрппских 
кпнтинената и најппзнатијих држава на оима. Осми разред је тпкпм целе гпдине запкупљен стицаоем знаоа п нащпј 
земљи. Деци се на шаспвима гепграфије пружа мпгућнпст да уппзнају далеке земље и да макар у мащти птпутују у 
нпве пределе. Ппред прирпдних леппта ушеници прпшавају и пдлике станпвнищтва, привреде и 
насеља ппјединих држава. Такпђе уппзнају религију, пбишаје, исхрану и нашин живпта разних 
нарпда света. Гепграфија кап предмет је тпликп кпмплексна да верујем да сваки ушеник мпже да 
прпнађе нещтп щтп ће га заинтереспвати и привући да завпли пвај предмет.  

                                                    Кпвиљка Прпшић- Пилиппвић, наставник гепграфије 
 

 

Мој предмет – географија 
 

Гепграфија је кап предмет пдлишна. Сазнали смп пунп тпга п кпсмпсу, планетама, 
звездама, кап и п нащпј Земљи.  

На првпм шасу гепграфије уппзнали смп се са наставницпм и са нпвим предметпм кпји 
смп дпбили у петпм разреду. Наушили смп пд кпјих реши пптише назив предмета. Тп су реши геа 
щтп знаши Земља и графеин щтп знаши пписивати. Гепграфија се дели на физишку, друщтвену и 
регипналну. Уппзнали смп три велика истраживаша кпји су пткрили нпве пределе. Тп су 
Кристпфер Кплумбп, Васкп де Гама и Фернандп Магелан. Сазнали смп и 

да је нащ најппзнатији гепграф Јпван Цвијић рпђен у Лпзници 12. пктпбра 1865. гпдине. 
Свемир или васипна је пгрпман прпстпр у кпм се налазе васипнска тела. Ушили смп п звезди 
без кпје не би билп живпта на Земљи, а тп је Сунце. Суншев систем шини 8 планета. Тп су 
Меркур, Венера, Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутпн пд 2006. гпдине 
припада патуљастим планетама. Земљин једини прирпдни сателит је Месец. Наушили смп кпји 
кпнтиненти и пкеани  шине нащу планету.  

Све пвп смп наушили на шасу гепграфије, а јпщ мнпгп тпга ћемп сазнати п планети на 
кпјпј живимп.                                                                                                                                                                             Ана Елези V р 

 
Моја земља снова 

 
Мпј пмиљени предмет је гепграфија. У щестпм разреду је тп предмет п кпм се највище 

приша.  
Имамп јакп дпбру наставницу. Није стрпга и вепма је симпатишна. Она нам испредаје 

лекцију на најједнпставнији нашин какп бисмп на шасу щтп вище запамтили. Гепграфија није тежак 
предмет, сви га вплимп и јакп је занимљив. Тренутнп пбрађујемп јужну Еврппу. Мпја пмиљена 
земља је Италија. О опј сам пунп наушила и вплела бих да тамп птпутујем. Првп бих прпбала оихпва 
два наципнална јела. Тп су пица и щпагете. Италија је ппзната пп мпдним кућама кап щтп су Армани, 

Версаће, Гуши, Рпбертп Кавали, Дплше и Габана, Бенетпн, шији је центар Миланп. Свакакп највећи знашај има 
аутпмпбилска индустрија и светски ппзнати Фијат  из Тприна. Мени се највище дппала Венеција. 
Тп је град на впди. Венецију ппсећују брпјни туристи кпји се впзе у гпндплама а тп су шамци пп 
кпјима је ппзнат пвај град. Када гпвпримп п Италији мпрамп сппменути  главни и највећи град –
Рим. Ниједан град на свету нема тпликп антишких сппменика а најппзнатији је Кплпсеум. За мпје 
другаре је аспцијација за Италију фудбал и ппзнати клубпви Интер и Милан  из Милана и Лацип и 
Рпма из Рима.  
Пунп сам наушила п Италији и надам се да ћу једнпг дана ппсетити пву предивну земљу, мпју земљу снпва.    

                                                                                                        Лаура Ајранпвић VI р 
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На часу географије... 
 

Један пд мпјих пмиљених предмета у щкпли је гепграфија. Разлпг је тај щтп се на шасу 
гепграфије псећам смиренп и ппущтенп. Наща наставница гепграфије је, шини ми се, 
најиздржљивија пд свих наставница у щкпли. Впли да се щали са нама али и да нас уши нпвим 
стварима. Дивим се наставници збпг оене сталпженпсти и стрпљеоа у ситуацијама када смп 
неппднпщљиви.  

Сваки шас гепграфије кпд нас углавнпм ппшиое смехпм и лупоавпм, а када се 
смиримп, ппшиое пзбиљан рад. Наставница се заиста труди да нам щтп вище плакща ушеое и 
щтп бпље пбјасни нпвп градивп. У псмпм разреду ушимп п нащпј земљи. У првпм пплугпдищту 

смп ушили п планинама, рекама, језерима и баоама. Наушили смп да је Палићкп језерп еплскпг ппрекла щтп знаши да 
је басен језера настап радпм ветра. Мнпги мисле да је највеће језерп у Впјвпдини вещташкп. Сазнали смп да највищу 
температуру впде имају извпри у Враоскпј баои пд шак 96 степени целзијуспвих. Најзанимљивије ми је билп када смп 
ушили п наципналним паркпвима. Наставница нам је сваки парк сликпвитп пписала а ја сам ппжелела да ппсетим 
Ђердап, где је Дунав изградип највећу клисуру у нащпј земљи. Ппред прирпдних леппта пвај наципнални парк садржи 
знашајне културнп-истпријске сппменике: налазищте Лепенски вир, Трајанпва табла и Трајанпв пут из римскпг 
перипда, Гплубашки град и друге. Ппсебнп ми је билп интересантнп када смп на шасу гледали емисију п специјалнпм 
резервату прирпде - клисура реке Увац.  Овај резерват се налази између планина Златар и 
Златибпр. Фасцинирали су ме снимци меандара реке Увац кпји представљају вепма ретку 
ппјаву. Симбпл резервата је белпглави суп кпји је ретка и угрпжена врста кпја се гнезди на 
стенама пве клисуре. 

Ппщтп смп псми разред нећемп се јпщ дугп дружити са наставницпм на шаспвима  
гепграфије али ћемп се сећати занимљивих  кап и непријатних ситуација крпз кпје смп заједнп 
прпщли. 

                                                            Катарина Рпмпда VIII р 

Припремила учитељица Снежана Станојловић 

 

 
 

 

 

Прирпда је права дивпта! 
Дрвп је извпр живпта! 

Када бисмп сви пвп знали 
Не бисмп живпт на планети нащпј крали! 

Чували би паркпве и цвеће 
Не би на улицу бацали смеће. 

Некп се прави фаца,  
А ђубре пп улицама баца. 

Сигурнп и нам билп бпље кад би 
имали самп малп дпбре впље. 
Кад би некп за тп казне писап 
Сигурнп бих и ја лакще дисап. 

Иакп су такви инаше људи 
Ал` ти такав не буди! 

Елвис Куртиши, 4. разред 

 
 
 

Стиглп је прплеће, 
а са оим и ласте,  

на зеленпј ливади, 
све цвета и расте. 

мирис цвећа 
щири се у бащте, 

не гази га, 
и не бери, 

јер цвеће је украс 
наще планете и дешије мащте. 

Кад ја мами ппклпним цвет, 
кап да сам јпј ппклпнип 

шитав свет! 
 

Иван Кијанпвић, 4. разред 

 

 
ЧУЈТЕ И ППЧУЈТЕ 

 
Нарпде дпбри, шујте и ппшујте, 

Прирпду нам вище не загађујте. 
Ливаде и щуме не прљајте вище, 

Да не би падале киселе кище. 
У реку не прпсипајте птрпве разне, 

Да рибарске мреже не би биле празне. 
Не бацајте где стигнете, 
 старе щппрете и гуме, 

Да би смп сашували ппља и щуме. 
Самп акп сви дпбрп припазимп, 

Прирпду ћемп да сашувамп. 
 

Алекса Станић, 4. разред 
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ЗАШТИТИМП ПЛАНЕТУ 

 
У смећу има разних ставри 

и тај мирис срећу квaри. 
Бацајмп ђубре у канте за смеће 

инаше пнп ппстаће веће! 
Знам, рециклажа је ствaр права 

да нам кућa не буде пуна буба и мрава. 
Девпјшице занима самп мпда, 
а не занима их загађена впда. 

Смеће баца кп где стигне, никп се не сети 
да ппкупи и ппдигне. 

Тп планети нащпј щтети 
и затп јпј велика ппаснпст прети. 

Фабрике загађују впду 
и на тај нашин ппвређују рпду! 

Ппвређују живптиое, људе и цвеће, 
јер никп смеће у канту не меће! 

Затп бацајмп смеће у кпнтејнере, 
да нам планета буде шиста и следеће ере! 

Акп не ппкупите смеће прирпда вас 
вплети неће! 

Нек мпје ппруке светпм круже 
јер шпвек и прирпда треба да се друже! 

 
Енди Ајранпвић, 4. разред 

 

МПЈА ПРПЛЕЋНП - 
ЕКПЛПШКА ППРУКА 

 
Цвеће у прплеће највище блиста 

акп је наща пкплина шиста! 
Сваки нпви прпцвали цвет кпрак је 

вище за нащ нпви свет! 
Самп је пптребна дпбра жеља и 

впља да нам пкплина буде бпља! 
Свакп треба да пази, 

да нам смеће пп улици не гази! 
Свакп треба смеће у канту да меће! 

Рециклажа је права ствар! 
За оу требащ имати велики дар! 

Малп труда и дпбре впље 
да свима нама буде бпље! 
Прплеће свакп дете впли, 

ја вас за шисту пкплину мплим! 
 

Страхиоа Трпшељац, 4. разред 
 

 

1.  награда на конкурсу  
Новосадског пролећа 

 МПЈА ПРПЛЕЋНП - ЕКПЛПШКА 
ППРУКА 

 
Наща река Сава није вище плава, 
стаое није бпље ни кпд Дунава. 

Тпликп су прљави да забпли глава, 
хитнп треба тражити рещеоа права. 

 
Чистпћа планете брига је наща, 

тещкп се бпримп прптив пластишних 
шаща. 

 
Унищтавамп нащу дивну прирпду, 

Загађујемп биљке и впду. 
Али треба да смп свесни, 

Да ћемп и ми са опм бити бплесни. 
 

Удружимп све наще снаге, 
Ппзпвимп пријатеље драге. 
Бринимп да све буде шистп, 

И прирпда мисли тп истп. 
 

Птице и цвеће у пвп прплеће, 
Имаће надам се, вище среће. 
Да са нама удищу ваздух шист, 

За тп је битан у щуми сваки лист. 
 

Затп људи, шистимп планету! 
Дајмп пример свакпме детету! 

Ппсадимп дрвеће и цвеће, 
И не разбацујмп смеће! 

Сара Спаспјев, 4. разред 
 

МПЈА ПРПЛЕЋНП - 
ЕКПЛПШКА ППРУКА 

 
Ускпрп је и пвпј зими крај, 

за шищћеое смећа - време је знај! 
Нећемп га бацити на улицу, 
или га истрести на ливаду! 

Пптребнп је самп малп впље 
и евп рещеое бпље! 

Узмимп метле и лппате у щаке, 
ппзпвимп и деке и баке! 

Напунимп чакпве и канте, 
па га правп на деппнију пдлпжимп 
да се једнпм кап људи слпжимп: 

планета има једнини спас 
све дпк има пваквих нас! 

 
Страхиоа Трпшељац, 4. разред 

 

 

РЕКА 
У щуми на брегу 

видела сам реку 
кпја тужнп теше 

и плаше свакп веше! 
 

Рекпм местп брпда 
плпви мнпгп флаща, 
збпг људскпга рпда 

тужна је судбна наща! 
 

Из фабрика мнпгих 
разне впде теку 
и птрпве свпје 

 пущтају у реку! 
 

И рибљега рпда 
све је маое сада 

убрзп ће туга 
рекпм да завлада! 

 
Затп вас мплим децп мпја драга 

да ппмпгнете мени сада! 
Да сашувамп реку,  

да живимп срећније  
и у следећем веку! 

Марина Ступин, 4. разред 

МПЈА ПРПЛЕЋНП - ЕКПЛПШКА 
ППРУКА 

 
Ппрушип бих свима,  

Првп свпјим другпвима:  
дплази нам прплеће 

време је да се шисти смеће. 
Отпад је стари папир, 

Пластика и пет амбалажа, 
У шищћеоу ће нам ппмпћи рециклажа. 

Шуме, реке, ливаде и плаже 
Неће бити шисте без рециклаже! 
Рециклажа је индустријска грана 

Кпјпм се мпј тата бави свакпга дана! 
Да нпва прплећа дпђу свима 

И будућим ппкплеоима! 
 

Страхиоа Димић, 4. разред 
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НАШЕ ПОРУКЕ  
ЉУБАВИ И ПРИЈАТЕЉСТВА  

 
Жељана има јако лепе очи, 

Јако је добра другарица. 

Она и ја смо од малена најбоље 

другарице и ја њу јако волим. 

Ми ћемо заузети целу планету 

Јер смо најбоље другарице на 

свету. 

  

На ово срце црвене боје не 

могу стати речи моје, али 

могу стати 24 слова 

ВОЛИМ ТЕ ИСКРЕНО 

ДРУГАРИЦЕ МОЈА! 

Открио сам моју прву љубав, она је много слатка девојчица, 

живи у Ковиљу. Слађа је од шећера, тако је лепа да ће ми срце 

експлодирати ако је не видим. Она је најлепша девојчица на 

свету. Њена осећања пема мени су дивна. Кад одем у Ковиљ ићи 

ћемо на Дунав да се купамо и пецамо шаране. 

Ивана је јако посебна девојчица за мене. 

  

Другарство је добро, лепо и 

срећно. Тара ми је другарица 

најбоља, зато што ми увек 

помогне да носим нешто 

некад... 

Ема, 1. разред 
 

 

Пријатељица са тобом и у добру и у злу, насмеје 

ме када плачем и орасположи када сам тужна,  

даје ми савет и увек ме саслуша. 

Волим је што је ту за мене и што је искрена.  

Она ме је променила и у свему подржавала.  

Она је моја најбоља пријатељица. 

 

 

Другарство је кад имаш правог друга.  

Кад је друг добар према теби и ти према 

њему. Кад ти помогне у невољи.  

То је другарство. 

Лука Грабеж, 4. разред 

Другарство је за мене игра, 

дељење, кад си весео.  

Кад ме позове на рођендан. 

Тара, 1. разред 

Другарство је  

када другарица да својој 

другарици оловку.  

Када ја плачем,  

а Дијана покушава да ме 

утеши. 

Ивана 1. разред 

 

Другарство је када неко дели: 

играчку, чоколаду.  

Другарство је кад неко неком 

помогне. 

Дијана, 1. разред 

 

Другарство је да се играм.  

Ја волим другарицу Тару. 

  Јована, 1. разред  

 

Другарство је када те неко 

утеши ако си тужан. Он те 

разведри и ако си у невољи, 

помогне ти. Ако изгубиш друга 

цео свет је труо. 

Јожеф Санисло, 4. разред 
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