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ПОШТОВАНИ, 

РОДИТЕЉИ,НАСТАВНИЦИ,ЗАПОСЛЕНИ , ДРАГИ УЧЕНИЦИ, 

 

Идемо у сусрет још једном , за нашу школу  45. 

пролећу! 

Живот једне школе чине два истовремена и 

нераскидива света који су упућен 

и једни на друге, ученици и наставници, деца и 

одрасли. То подразумева сталну борбу давања и 

узимања,сузе и смеха,тренутке знања и падова 

без којег је незамислив интелектуални и духовни развој једног бића. 

Живот  једне школе испуњен је животима оних који су се бавили и баве се, једном 

дивном професијом у којој се спорије стари,јер радити са децом подразумева енергију 

и вечиту младост . 

Живот једне школе чине сећања на детињство,сазревање,несташлуке, тајне и  приче  

генерација ученика. 

У живот наше школе уткани су животи свих нас са дневником и без дневника који 

градимо ову школу  оптимизмом, ентузијазмом , љубављу,стрпљењем , сталном 

бригом о деци ,а све са жељом да  негујемо и изградимо  вредности  које човека чине 

човеком . 

Како у животу не може бити све како замишљамо. Доживљавамо пуно пута и успоне и 

падове једна ствар која је битна  и коју трерба  да научимо је, да не паднемо, а  кад 

паднемо, да знамо да устанемо, и са осмехом кажемо себи:  ИДЕМ ДАЉЕ! 

                 Директор школе 

 

Наташа Вујановић - Ђумић 

 
 

 

 

 

 



 

 

А М Б А С А Д О Р И  Н А Ш 

Е 

Ш К О Л Е 
 

МА Р К О В И Ћ  МИ Л Е Н А  – ђак генерације 2012/2013. Године , сад 

ученица Медицинске школе 

 

Л У К А  Р А Д И ШИ Ћ  (5. разред) - освојио СРЕБРНУ медаљу у каратеу на 

Међународном 

такмичењу одржаном у Словачкој. 

 

С А Р А  С П А С О Ј Е В  (6.разред) - освојила ПРВО  место на 

Међународној дечијој ликовној изложби 

одржаној у Македонији у Скопљу 2013. 

Освојила је и СРЕБРНУ  на општинском и  ЗЛАТНУ медаљу на првенству 

Војводине у каратеу. 

 

А Л Е К С А  С Т А Н И Ћ (6.разред)  – освојио ПРВО  место на Четвртом 

међународном 

фестивалу поезије и кратке приче „Војислав Деспотов“ одржаном у јануару 

2014. 

Освојио је и треће место на такмичењу из биологије. 

 

А Н А  Е Л Е З И   (7.разред) - освојила 2. место на општинском  

 и 3. место на окружном такмичењу из биологије. 

 

ЖЕ ЉА Н А  ШУ ША К О В  (7.разред)  –  освојила 3. место на турниру 

одбојке. 

 



Л А У Р А  А Ј Р А Н О В И Ћ   (8.разред), Н Е МА ЊА  

Г В О З Д Е Н О В И Ћ  (7. разред) И МА Р И Н А  С Т У П И Н  (6. 

разред) 

прво место на школском такмичењу поводом 1700 година „Миланског едикта“ 

и треће место на општинском такмичењу. 

 

А Н А  Е Л Е З И  , Н Е МА ЊА  Г В О З Д Е Н О В И Ћ , В Е С Н А  

Г Р Ч И Ћ  И  ЖЕ ЉА Н А  ШУ ША К О В  ( 7. разред) 

прво место за најкреативнији задатак на школском такмичењу поводом 1700 

година „Миланског едикта“. 

 

А Л Е К С А Н Д А Р  К О В А Ч , П Е Т А Р  ЖИ В А Н О В  И  

П Е Ђ А  Б А С Т А Ј А  (7.разред) 

друго место на турниру у фудбалу. 

 

П Е Т И  Р А З Р Е Д  – прво место на турниру у фудбалу одржаном 

у октобру прошле године у школи. 

 

Д И Ј А Н А  Ч О Б И Ћ  (3. разред) -  освојила је 2. место на такмичењу 

градских школа у певању  „Звезде школске позорнице-певачи“, које се одржало 

26.2.2014.године. 

 

Т Р О ШЕ ЉА Ц  С Т Р А Х И ЊА , Е Н Д И  А Ј Р А Н О В И Ћ (6. 

разред) – треће место на општинском такмичењу из биологије.



 
 

 

 

 

ПРИЈЕМ ПРВАКА 

Испратили смо осмаке и 

дочекали нове прваке.  

Њихова учитељица Љубица 

Грубач их је дочекала,  

заједно са петацима који 

су им широм отворила 

врата распеване учионице. 

Дочекани су  песмом и 

игром. 

 

 

У ТУђИМ ЦИПЕЛАМА  

 

И ове године смо обележили Дан просветних  

 радника и „испробали се у туђим ципелама“.   

                             

  

 Нови колектив школе 

 

 

 

КВИЗ „МИЛАНСКИ ЕДИКТ“ 

Обележили смо 1700 година „Миланског едикта“. 

Победници: Лаура,Немања и Марина.Освојили су 

прво место у школи, а треће у граду.Најбољи 

креативни задатак су урадили ученици 7. разреда. 

 

 
 
 

ПОСЕТА ВАТРОГАСАЦА 

У посети су нам били ватрогасци. 

Указали су нам на изворе опасности који се налазе око нас.  

Научили су нас како треба да се понашамо у опасним 

ситуацијема. Било нам је јако занимљиво. 

Највише нам се допао филм који смо одгледали и из кога 

смо доста научили. 

 

 



 

 

 

     ПРЕДАВАЊЕ О ШТЕТНОМ УТИЦАЈУ ПУШЕЊА НА ЗДРАВЉЕ 

 
Дана 23. октобра 2013. године одржано је предавање о 

штетном утицају пушења на здравље. На предавању Дома 
здравља били су ученици петог и шестог разреда. 

Презентацијом и примерима из свакодневног живота, на 
сликовит и веродостојан начин, присутни су упознати са 
овом темом... 

Истог дана, одржано је и предавање о превенцији 
интернет зависности за ученике 7. и 8. разреда у којем су 

ученици активно учествовали. 

 
 

 
ДОЧЕКАЛИ СМО НОВУ ГОДИНУ 
 

Бирали смо ТАЈНОГ ДРУГА, за кога смо спремили 
поклон. 

 
 Ишли смо у ГАЛЕРИЈУ да видимо радове наших 
другара, као и паное, који су рађени на часовима  

географије, биологије, историје  и грађанског 
васпитања.  
 

Свратили смо до ВАШАРА СПРЕТНИХ РУКУ да 
покажемо нашу креативност правећи честитке и  

поклоне. 
 
Учествовали смо у МУЗИЧКОМ ТОБОГАНУ, где смо играли, певали, имитирали и 

погађали песме. 
 

На самом крају, забавила нас је манифестација УМЕМ И ЈА ТО – такмичили смо се у 
имитацијама, глуми, певању и маскенбалу. 

 
 

Прославу нове године организовали ученици уз помоћ наставнице Надежде Чолић и 
учитељице Дине Заварко. 

Свим ученицимакоји су учествовали у организацији  велико БРАВО!  
 



 
 
 
 
 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 
 

Прославили смо школску славу Светог 

Саву  . Наш вероучитељ, је уз помоћ  
деце, наших  учитеља,  наставнице Мирјане и наставнице 

Ержике,  организовао лепу приредбу. Било је ту глуме, 
песме и игре. 
 

Захвалницу су добили представници ХГП-а као пријатељи 
наше школе. Изабрали смо и светосавско дете - 

Китановић Данијела. Ученик   је добар  ђак, добар друг,  
спреман да помогне својим другарима  и  ангажован је у разним  ваннаставним 
активностима. 

 
 

 
 

 
 

 
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

Трчали смо јесењи крос и имали турнир у фудбалу.  
 На турниру су победили су ученици 5. разреда. 
 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

Ученици 7. и 8. разреда се 

информишу о средњим школама и 

занимањима кроз разноврсне 

радионице током целе године. У томе 

им свесрдно помаже педагог школе.  

 

 

 



 
 

                                                                       

MAНИФЕСТАЦИЈА     ПОВОДOM    OБЕЛЕЖАВАЊА 

16. OКТОБРA ,  СВЕТСКОГ   ДАНА   ЗДРАВЕ    ХРАНE 

                   Ове  школске  године  2013/2014  године , тим Саветовалишта  за  младе  при  Дому здравља  Нови  
Сад   и  еколошка   секција   у  нашој  школи, обележили  су  Светски  дан  хране  под  слоганом   „Значај  
правилне  исхране  “ . 
                  Добро  уравнотежена  и  здрава  исхрана  базирана   је на  узимању  разноврсне  хране која  садржи 
све  потребне   хранљиве  материје , витамине  и  минерале   који  омогућују  нормалан  раст  и  развој  сваког  
организма . Резултати  систематских  прегледа  ученика  основних  и  
средњих  школа , праћење  раста  и развоја ,  ухрањености  и  
здравственог   стања деце  , указују  на  присутност  озбиљних  
проблема . Поремећаји  здравља  школске  деце , који  доводе  и  до  
пораста  хроничних  незаразних  болести , као  што  су : гојазност , 
шећерна  болест , повишен  крвни  притисак, каријес,  алергије , 
анемије   доводе  и  до  многобројних  психосоматских  и  
психосоцијалних   проблема .  
                   Због  свих  наведених  разлога,  неопходно  је  ученике  
информисати  и  едукавати  у  најранијем  узрасту   о  значају  и  
начинима  правилне  исхране . 
                  Координатори  еколошке  секције , учитељица  Снежана  
Станојловић  и  наставница  биологије  Зорица  Станковић ,  екологију  
простора  прошириле  су  на  област  екологије  духа и  осмислиле  низ  
садржаја  и  радионица  за  тај  дан , како  би  ученици  на  што  
једноставнији, занимљивији  и  лакши  начин   
усвојили  основна  правила  исхране . 
-   На  паноу   у  школском  ходнику  је  стављена  занимљива , 
неуобичајена  поставка  у  виду  дијалога   између  јабуке  која  је  
третирана  пестицидима  и  оне  која  је  ситнија, неугледнија,  али  
здравија ; 
-   Разредне  старешине  су  први  час  тог  дана  посветили   Дану  
здраве   
- Тим  Саветовалишта  за  младе  је  на  импровизованом  пулту  у  
школском  ходнику   делио  памфлете   на  тему  здраве  исхране ,  
предности  физичке  активности , штетности  пушења  и конзумирања  
алкохола  и  опијата , важност  хигијене  у  очувању здравља ; 
- У   фискултурној  сали  је  одржано  стручно  предавање , којем  су  
присуствовали  сви  ученици . Предавање   је  било  интерактивно уз 
максимално  учешће  самих  ученика ; 
- учитељица  Снежана  Станојловић , је  осмислила  интерактивне  
радионице  примерене  узрасту  групе којој су   ученици  припадали , 

и  то : 
           за   1. разред   „  
Mатематичка  
зимница “ 
           за  2. разред   „ Семафор  исхране “ 
           за  3. разред   “ Дневни  јеловник  5  оброка “ 
           за  4. разред   “ Недеља  здравља “ 
            за 5. разред  “ Креативна  кухиња “ 
            за 6. разред  “Пирамида  исхране  “ 
По завршетку  радионице,  представник  сваке  групе  је  
презентовао  рад  своје  групе  и  истакао  циљ,  задатак  и  



 
резултат  усвојених  информација , радионице  коју  су  имали. 
-  Рад   радионица пратиле  су  дечје  песме  на  тему  здраве  исхране  и  екологије ; 
-  На  крају   манифестације   сваки  ученик  је  добио  воће  из  корпе  која  је  била  део  декорације   тог   дана ; 
                    За  постизање  дуготрајнијих  резултата  стечених  знања  и  примене  правилне  исхране , неопходан  
је  континуиран  рад , те  на  овим  задацима  треба свакодневно  радити  у  пракси . 
        
                    
MEЂУНАРОДНИ     ДАН   ЗАШТИТЕ   ЖИВОТИЊА 

                 Сва  жива  бића  на  нашој  планети  имају  своја  права !  Ова  чињеница  је  слоган  предавања   које је  

одржано  у  нашој  школи  , поводом  Међународног  дана  заштите  животиња  ,  у  организацији   

координатора  еколошке  секције учитељице  Снежане  Станојловић   и  Друштва  за  заштиту   животиња  и  

природе  Ђурђево,  под  покриветељством   госпође  Монике  Брукнер  .Предавање  је  имало  за  циљ  да  се  

ученици  упознају  са  природом  животиња  и  потребама  кућних  љубимаца,  али  и  са  њиховим  правима ,  

јер  како  су  нам  указали,  животиња  јесте  и  може  да  буде  пријатељ ,  али  не  и  играчка  која  ће  после  

бити  одбачена . Леп  увод , кратак  филм   и  разговор  на  ову  тему ,  подстакли  су   ученике  да  размисле  о  

свом  дружењу  са   кућним  љубимцима ,  те  оно шта  су  чули  и  научили  ,  да  пренесу   својим  родитељима ,  

браћи,  сестрама ,  пријатељима... 

              Осим  занимљивог  стручног  предавања , Међународни  дан  заштите  животиња ,  је  обележен  

сликовитом   поставком   на  паноу  у  школском  ходнику   уз  информативно - едукативне   поруке  угрожених   

животињских  врста . 

             Први   час  у школи био  је   посвећен  заштити  животиња , тако  што  су  разредне   старешине  

прочитали  одговарајући  текст на  дату  тему.  Стручно  предавање  је  

одржано  у  фискултурној  сали  у  присуству  свих  ученика . 

              Сарадња  са  Друштвом  за  заштиту  животиња  и  природе  у 

Ђурђеву   је настављена  потписивањем  Протокола   о  реализацији   

програма  едукације  за  заштиту  животиња  и  природе  , тако  што  

ће њихови  обучени  едукатори   реализовати  часове  Чувари  

природе  у нашој  школи  ,  у   3.  и  4.  разреду  ,  по  плану  и  

програму  ,  одобреним  од  стране  Министарства  просвете . 

         4. октобар  2013.                                                                                                       

учитељица  Снежана   Станојловић 

                                                                                        

КУЋИЦЕ ЗА ПТИЦЕ 

У оквиру секције смо 
правили и кућице за птице. 

Да их окачимо о дрво 
помогли су учитељ Ивица и 

наш чика Тоша. То смо 
урадили на јесен, тако да 

им Није било хладно преко 
зиме. Пратимо наше мале 

пријатеље и редовно их 
хранимо. 

Нашу акцију забележила је и телевизије Војводине.Надамо се да ће и друге школе следити наш 
пример. 

 

 



 

ПРИЧА О ЧУПКУ 

 

 

 

 

 

ХВАЛА ТИ ЧУПКО! 

 

 

 

 

 
У нашем школском 

 дворишту 
има много паса. 

 
 
 

 

 
Један нам је посебно 

драг. 
Присвојили смо га 

и дали му име ЧУПКО. 

 
 

 
 

Наш Чупко је био 
болестан.У помоћ нам је 

притекло Друштво 
 за заштиту животиња 

„Ђурђево“.. 
 

 
Одвели су га.Излечили и  
 вратили здравог и 
веселог . 

 

Добио је пасош, као и 
сви 
 пси који су 
вакцинисани и који су 
били код ветеринара 

 

Дали су му  кућицу и 
храну.  

Сад наш пас има топло 
место за спавање. 

 

 

Редовно га хранимо и 
бринемо 
 о њему. 

Мазимо га и волимо пуно. 

Он нас свако јутро 
дочекује и испраћа 
после наставе. Чува 
нам школу док нас 

нема.  



 

АКЦИЈА САКУПЉАЊА СТАРОГ ПАПИРА 

 

              У нашој школи је организована акција сакупљања старог 

папира. Она је трајала од средине новембра до краја децембра, при 

чему је сакупљено око 100 кг. папира.  

                 Захваљујемо се свима који су учествовали у овој акцији!   

 

 

 

ЗАНИМЉИВОСТИ О РЕЦИКЛАЖИ 

 

  

  Рециклажом половине светске производње 

папира сачувало би се 800.000 квадратних метара 

шума. 

Рециклажом 1 тоне папира сачували смо 17 

стабала. 

16% новца утрошеног за куповину различитих производа одлази на амбалажу која, у највећем броју 

случајева , одмах по куповини бива бачена у смеће. 

 

 

Зашто рециклирати отпад? 

 

Зато јер је за разградњу у природи потребно: 

 

3 месеца за разградњу папирне марамице 

3-12 месеци за разградњу новина 

10-100 година за лименку 

450-1000 година за пластичну кесу 

100-1000 година  за пластичну флашу 

 
 
 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 
          Школско такмичење из биологије одржано је 18.02.2014. Тест је обухватио  градивo  за 

ученике  шестог разреда то лекције од почетка школске године закључно са лекцијом Пауколики 

зглавкари. 

На такмичењу је учествовало десет ученика,. Прва три ученика пласирала су се на општинско 
такмичење из биологије:Страхиња Трошељац,Енди Ајрановић и Алекса Станић!  
Желимо им пуно успеха! 
 

Наставница биологије , 
Зорица Станковић 



 
 

 

 

 

ОВО ЈЕ ПОРУКА КРАТКА       

ОД ЈЕДНОГ МАЛОГ ЂАКА 

КОЈИ ПРИРОДУ ВОЛИ 

И У ЊЕНО ИМЕ ВАС МОЛИ: 

„ЧУВАЈТЕ ШУМЕ, 

САДИТЕ ЦВЕЋЕ, 

У РЕКЕ НЕ БАЦАЈТЕ СМЕЋЕ!“ 

 

 КАТАРИНА СТУПИН   

 4. РАЗРЕД  

 

 

 

 

ПРИРОДА ХОЋЕ ДА ДИШЕ 

СВЕ ВИШЕ И ВИШЕ 

КО ТО ТАМО ЂУБРЕ БАЦА? 

ЗАР МИСЛИ ДА ЈЕ НЕКА ФАЦА 

 

НЕ БАЦАЈ СМЕЋЕ 

ДА ЗАГАЂЕЊЕ НЕ БУДЕ ВЕЋЕ 

 

ПОЗОВИМО МАМЕ И ТАТЕ 

НЕК' ПРИРОДИ СЈАЈ ВРАТЕ 

НЕК УЗМУ АЛАТ У РУКЕ 

ДА НЕ БУДЕ ВЕЋЕ БРУКЕ! 

 

ПОМОЗИМО И МИ МЛАЂИ, 

ДОЖИВЉАЈ ЋЕ БИТИ СЛАЂИ!     

ЧУВАЈМО ДРВЕЋЕ И ЦВЕЋЕ 

ЗАДОВОЉСТВО ЋЕ БИТИ ВЕЋЕ! 

 

ЕЛВИР КУРТИШИ 

4. RAZRED  

 

НЕ ЗАГАЂУЈТЕ ПРИРОДУ, 

ЈЕР ЋЕ: 

БИЉКЕ УВЕНУТИ, 

ЖИВОТИЊЕ УГИНУТИ. 

НЕБО И СУНЦЕ ЋЕ 

ПЛАКАТИ, 

ШУМА ЋЕ СЕ ЗАГАДИТИ. 

 

МИЛИЦА КНЕЖЕВИЋ 

1.  РАЗРЕД 

  
 

НЕМОЈТЕ ЗАГАЂИВАТИ 

ОКОЛИНУ 

И УНИШТАВАТИ ДРВЕЋЕ 

НЕ БАЦАЈТЕ СВУДА СМЕЋЕ 

ПОВРЕДИЋЕТЕ ЦВЕЋЕ. 

ЧУВАЈУЋИ ПРИРОДУ, 

СТВОРИ БОЉИ СВЕТ 

ОМОГУЋИ ПТИЦАМА 

БЕЗБРИЖАН ЛЕТ! 

 

БОГДАН ХРЊАЧКИ 

1. РАЗРЕД 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИРОДУ ТРЕБА ЧУВАТИ, ТО ЈЕ ИЗВОР ЗДРАВЉА. 

ЉУДИ НЕ ЧУВАЈУ СВОЈУ ПРИРОДУ, ПОНАШАЈУ СЕ БЕЗОБЗИРНО. 

БАЦАЈУ ФЛАШЕ И КЕСЕ ПЛАСТИЧНЕ СВУДА ПО ОКОЛИНИ. 

КАДА БИ СВАКО ХТЕО ЗА СОБОМ ПОЧИСТИТИ, 

НАША ПРИРОДА БИЛА БИ ЕКОЛОШКИ ЧИСТА. 

ЉУДИ УРАЗУМИТЕ СЕ, САЧУВАЈМО ПРИРОДУ! 

 

МИЛИЦА МАРКОВИЋ   

1. РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУВАЈТЕ ПРИРОДУ НАШУ, ДА БИ ИМАЛИ ШАРЕНУ БАШТУ. 

ВОЛИТЕ ЦВЕЋЕ И ДРВЕЋЕ И НЕ БАЦАЈТЕ СМЕЋЕ. 

БИЉКЕ НАМ КИСЕОНИК ДАЈУ, ДА БИСМО ИМАЛИ ПЛАНЕТУ БАЈНУ! 

 

МИЛИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

1.  РАЗРЕД 

 

 

ДОШЛА МИ ЈЕ ВИЛА И 

ИСПРИЧАЛА ПРИЧУ О 

ЗАГАЂЕНОЈ ПРИРОДИ. 

ПОЖЕЛЕЛА САМ ДА ИМАМ 

ЧАРОБНИ ШТАПИЋ ДА ТО 

СВЕ ПОПРАВИМ. 

 

ДУЊА ЂИНОВИЋ 

1. РАЗРЕД 

 

 

ПРИРОДУ НЕ ТРЕБА 

ЗАГАЂИВАТИ, 

 ЈЕР ЈЕ ТАКО НЕЋЕМО 

ИМАТИ. 

 

НИКОЛИНА 

ТРЕНДАФИЛОВСКИ 

1.  РАЗРЕД 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДИ ДОБАР 

 

БУДИ ДОБАР ПРЕМА ПРИРОДИ 

ЈЕР ОНА ЈЕ ИЗВОР ЖИВОТА. 

ВОЛИ ЈЕ И ЧУВАЈ КАО СЕБЕ САМОГ. 

 

ВОЛИ СВОЈУ РЕКУ, НЕ ЗАГАЂУЈ ЈЕ. 

СЛУШАЈ ЊЕН ЖУБОР И ПАЗИ ЈЕ! 

ОНА НАМ ДАЈЕ СВЕ, 

БУДИ И ТИ ДЕО ЊЕ. 

 

ВОЛИ ОНАЈ ХРАСТ 

ШТО ТИ ХЛАД ДАРУЈЕ 

НЕМОЈ ГА ПОСЕЋИ, 

ЈЕР ШУМА ЗБОГ ТОГА ТУГУЈЕ. 

БУДИ ДОБАР ПРЕМА ПРИРОДИ 

ЗБОГ СВЕГА ШТО ТИ ПОКЛАЊА 

У ЧИСТОЈ ПРИРОДИ МНОГО СЕ 

ЛЕПШЕ 

ЖИВИ И САЊА.  

 

АНА КНЕЖЕВИЋ 

3.  РАЗРЕД 

 

НЕ БАЦАЈТЕ СМЕЋЕ,  

ЈЕР ТУ САДИМ ЦВЕЋЕ. 

НЕМОЈТЕ ГАЗИТИ 

ТРАВУ, 

 ЈЕР ЋУ ТУ НАСЛОНИТИ 

ГЛАВУ. 

НЕМОЈТЕ КИДАТИ 

ЛИШЋЕ, 

ЈЕР ЈЕ И ТО ЖИВО 

БИЋЕ. 

НЕ СЕЦИТЕ ДРВЕЋЕ,  

ЈЕР ЖИРА ВИШЕ БИТИ 

НЕЋЕ. 

 

НЕМАЊА РАДИН 

1.  РАЗРЕД 

 

ЉУДИ, НЕМОЈТЕ ЗАГАЂИВАТИ ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ. 

НЕ ПАЛИТЕ ДРВЕЋЕ И НЕ РАСИПАЈТЕ СМЕЋЕ СВУДА. 

 

АЛЕКСАНДАР ЦАКИЋ 

1.  РАЗРЕД 

 

НЕ ЗАГАЂУЈТЕ ПРИРОДУ, 

ЈЕР ЋЕ: 

БИЉКЕ УВЕНУТИ, 

ЖИВОТИЊЕ УГИНУТИ. 

НЕБО И СУНЦЕ ЋЕ 

ПЛАКАТИ, 

ШУМА ЋЕ СЕ ЗАГАДИТИ. 

 

МИЛИЦА КНЕЖЕВИЋ 

1.  РАЗРЕД 

 



 

 

 

 

У нашој школи је 27.9.2013.године почела са радом секција „Млади 

волонтери“. Секцију су осмислиле и покренуле учитељице Драгана 

Лахош и Дина Заварко. На жалост, учитељица Драгана Лахош је 

прешла да ради у  школу у Сиригу. Уместо ње, у рад секције су се 

укључиле учитељица  Љубица Грубач и наставница Александра 

Рајачић.    

 

КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО 

 

Идеја  за покретање овакве  активности произилази из развојног  циља наше  школе ,а то је 

унапређење безбедности ученика и смањење појаве насиља и негативног понашања кроз 

промовисање и подстицање позитивног и пожељног система вредности код ученика и 

родитеља.     

 

ШТА РАДИМО 

   

У оквиру секције имамо следеће активности: Другарска помоћ у учењу и Креативна радионица ( 

идеја ученика –волонтера). Покренули смо и активност  Хитна  другарска помоћ ( помоћ 

вршњака у решавању разних проблема везаних за одрастање) 

и анимирање ученика у продуженом боравку.   

 

Другарска помоћ у учењу   

Активност Другарска помоћ у учењу  одвија се сваке среде, од 

14 до 15 часова. Долазе ученици којима је потребна подршка у 

учењу. Веома добро прихватају  вршњачку помоћ. Мали 

волонтери се труде да помогну својим другарима да савладају 

тешкоће  учењу. Ту је увек присутан и један од наставника 

волонтера који такође помажу ученицима ( учитељица Дина и наставница енглеског језика, 

Александра Рајачић).  

 

Креативна радионица 

Акти вност Креативна радионица Пчелица одвија се сваког 

другог петка, од 14: 30 до 15: 30  часова. Најчешће долазе 

ученици млађих разреда. Активност воде  ученици  8.разреда , 

Данијел Китановић и Зорана Ћајић. Веома су одговорно 

приступили  раду. Сами осмишљавају активности, набављају 

материјал и воде рачуна да све протекне у најбољем реду.  Из ове 

радионице је,до сада изашло, много лепих радова. Већина радова 

је базирана на рециклажи, тако да се код малих пчелица развија 

и негује и еколошка свест. Подршку им пружају учитељице  Љубица и Дина. 



 

ЗАКЛЕТВА 

 

      Волонтери су  8.11.2013.године положили Волонтерску заклетву и добили Волонтерске 

књижице у које се евидентирају све активности у којима су учествовали.Свечаности су 

присуствовале наставница математике Надежда Чолић, педагошкиња Бојана Марковић и 

директорка nаташа Ђумић Вујановић.  

     Ученици који редовно учествују у раду су : поменути Данијел Китановић и Зорана Ћајић, 

затим  Марина Ступин, Енди Ајрановић, Лаура Ајрановић, Вукашин Татић, Лука Нинковић и , 

Сара Спасојев и  Тара Митић.  

    Имамо и волонтере који помажу у организацијеи приредби, квизова и спортских такмичења. 

То су : Петар Живанов, Александра терзић, Тијана  Радишић, Надира Гаши, Немања Вишњичар  

и Денис Абази. Ова група ученика је помогла у организовању квиза Милански едикт, 

новогодишње  приредбе  „ И ја то умем“ , уређењу  Галерије  ученичких радова и приредбе за 

Дан Светог Саве.  

      Ученици су сјајни, одговорно и савесно обављају своје дужности. Међусобно веома лепо 

сарађују. Наставници координирају и помажу  малим волонтерима уколико им  је помоћ 

потребна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТО ВОЛОНТИРАМО? 

 

РУКА КОЈА ДАЈЕ 

 

ЈЕ ИЗНАД РУКЕ КОЈА ПРИМА! 
 

            Ово је мисао која води свакога који има жељу да помаже онима којима је помоћ потребна. 

Када деца прихвате да је пружање помоћи другима најлепши начин да се корисно проведе  део 

слободног времена она ће сигурно израсти у добре и срећне људе. 

                                                        

 

  Дина Заварко 

 

 



 

 
   

Мали  врапчић                                     

     Врапци се увек скупљају у дну дворишта наше куће. Моја мама им тамо оставља храну, а 
они увек весело цвркућу када дођу код нас у двориште. 
   Једног дана сам међу врапцима приметио једног малог врапчића, који је лежао и није могао да 
стоји на ногама.Позвао сам тату који је ухватио врапчића и рекао ми да му је повређена нога . 
    Ставио му је две мале летвице око ноге и увезао, а ја сам у картонској кутији на тераси направио 
гнездо за малог врапчића.Врапчића сам хранио сваког дана и доносио му воде да пије, а он је весело 
цвркутао кад год би ме видео. 
    Кад је мали врапчић оздравио пустио сам га у двориште са осталим врапцима. Он је још дуго после 
тога долазио на терасу и весело ми цвркутао. 

                                           Алекса  Кнежевић, 2.  разред 

 
 
Причао  ми један рибар 
 
           Мој деда воли да пеца. Једном ми је испричао чудну причу. 
      Једног  летњег  дана , кренуо је са својим другом на пецање.Док су пецали, учинило им се да су 
упецали велику рибу. Пришли су да је откаче, али је тако била велика да нису могли. То чудо није 
била риба,  већ Мала Сирена. Откачила се сама  и пливала у Дунаву. Нису могли да верују шта су 
видели и дошли су кући. 
     После сам са татом стално ишао на Дунав мислећи да ћу видети и ја Малу Сирену, али како сам 
растао схватио сам да је све то мој деда измислио. 

                                                      Радослав Радишић, 2. разред 

 
Причао  ми један рибар 
         Ја имам комшију који највише на свету воли  да пеца.                            
      Лети устане врло рано, спрема пецаљку и оде на Дунав да пеца. 

     Једном ми је причао како је имао велику срећу. Чекао је на рибу скоро цео дан, и 
онда кад је изгубио сваку наду да ће нешто упецати, десило се чудо.Упецао је шарана 
већег и од мене. То је била највећа риба коју је видео у животу. 
     И ја бих волео једном да одем са њим на пецање и упецам рибу већу и од оне његове. 
 

Дејвид Шок,  2. разред 
 

 



 

 
Тренутак наше породичне историје 

Једног дана, пре много година, у Новом Саду , за време Другог светског рата, моји прабаба, прадеда и 
њихова фамилија били су у веома опасној ситуацији. 
Фашисти су их одвели на стрељање. Док су они стајали, смрзнути од страха, пред зидом где се 
вршило стрељање,у кочији је прошла  једна богата госпођа код које је моја прабаба служила. Она је 
схватила шта се спрема мојим прецима. Наредила је кочијашу да стане,а затим је одважно отишла до 
капетана који је командовао стрељачким водом и попричала са њима. Након кратког времена, 
госпођа је пришла мојој прабаби и рекла јој да целу своју породицу поведе са собом кући. Успела је 

да убеди капетана да их ослободи. 
Тог дана , моји преци доживели су највећи страх и највећу срећу. Само 
захваљујући доброти и угледу те богате госпође, моја прабаба и њена породица 
су остали у животу. 
За мене и моју породицу, овај дан је најважнији у нашој породичној историји. 
Да су тога дана сви они били стрељани, ни мене данас не би било. 
                        Драгана Игњац, 3. разред 

 

Басна о рибици и морској звезди 
На дну мора, рибица је бежала у заклон да је не би појела једна велика 

риба. 
Бежећи, више је гледала уназад, него у правцу у којем је бежала. Одједном се сударила са морском 
звездом. Рибица је са страхом погледала у то огромно и страшно  створење. Звезда је затреперила 
својим пипцима и рекла : „Шта је било? Што си тако престрављена?“. Рибица јој уплашено одговори : 
„ Помози ми да се сакријем и све ћу ти објаснити!“ Звезда подигне свој крак и пусти рибицу да под 
њим пронађе заклон. Огромна риба је пројурила поред морске звезде не слутећи кога крије. 
Не треба ценити друге по лепоти изгледа, него по доброти срца. 
                         Ема Ајрановић, 3.разред 

 
Мачка и миш 

Једном су се мачка Бети и миш Циле свађали око сира. Пошто је јача, мачка је 
мишу преотела сир.  
Миш Циле је одлучио да надмудри мачку. Узео је парче  креде веће од сира и 
издалека га лизао и сладио се, правећи зазубице мачки. 

Када је мачка видела да миш има веће парче сира од ње, бацила је свој комад и кренула према 
мишу. Миш баци даље од себе креду и појури ка сиру. Узе га и побеже. 
Мачка Бети  види да је преварена, окрете се и оде. 
Снагом се може много постићи, али памећу још више. 
Тамара Вујичић, 3.разред 
 

 



 

 
Најстарији члан моје породице 

 
Писаћу о мом деди који се зове Золика. Он је увек спреман да започне игру са мном. 

Мој деда је најстарији члан моје породице. 
Он има очи као велико плаветнило неба. Не пада му тешко да храни животиње и обрађује и 
ђубри земљу у воћњаку са мојим татом. Када играмо фудбал, у стању је да игра као Меси и да 
даје голове из мртвих углова. Све животиње увече ућу у кућице, а мој деда прави величанствену 
вечеру као професионални кувар. 

Деда воли да ме води на Дунав, чак и ако има доста  посла, а зими се грудвамо и санкамо. Када он 
удеси глас и исправи стас, све птичице му се придружују у тој дивној пролећној песми. Његова коса је бела као 
да је посута ињем, а лице лепо и не кваре га боре. Руке су му велике и јаке, а кад ме загрли,осећам се сигурно. 
Бркови су му такви, да би му и стари Викинзи позавидели. Деда ми пуно помаже око скупљања дуња и јабука, 
а и ја њему око баште. Он је увек смирен и весео и воли животиње. 

Не бих да хвалим мог деду, али он је једини деда који увече засади смоки, а ујутру израсте цела кесица 
на парадајзу. 

Марио Дердић 
5. разред 

Било је незаборавно 
 
Осми март две хиљаде једанаесте године је још увек у мом сећању. Спремао 

сам се да идем у школу. Био сам срећан, јер сам знао да ћу једној драгој особи 
поклонити поклон. 

Звонило је за први час; мој поклон је био у мојој јакни, јер нисам желео да га неко 
види. Гледао сам вољену особу, али нисам имао храбрости да јој приђем и дам јој поклон. На 
великом одмору сам показао поклон педагогици и она ме је сликала. Почео је трећи час, физика. Било ми је 
топло, јер сам носио јакну. Наставница ми је рекла да је скинем, али ја нисам послушао; рекао сам, да ми је 
хладно. Једва сам чекао да прође час, да бих изашао, да се мало освежим. 

Четврти час, час географије је почео. Мој поклон је био једно велико роза срце на којем је писало 
„Волим те“, а моја вољена особа је била Надира. Нисам могао да издржим од топлоте и одлучио сам да јој дам 
поклон. Пришао сам јој, извадио сам срце из моје јакне и рекао сам да је волим. Она се насмешила и узела је 
поклон. Мој разред је викао : „Браво, Ацо!“, и тај дан никад нећу заборавити. 

Александар Ковач 
8. разред 

Љубав 
 
Зими почива цвеће, 
У цвећу почива љубав, 
У љубави почива срце... 
Где је томе крај? 
Нема места крају у том лепом рају. 
 
Кристина Зарић, 3. разред 
 
 
 

Учитељица 
Учитељица осмех 
к`о сунце има. 
Учитељица звезде 
са неба скида. 
Учитељица учи, 
учитељица мази, 
учитељица своје ђаке пази. 
 

Анита Татић, 3.разред 

 



 

 
 
 
Бајна зима 
 
Зима драге боје,нек` се руке споје. 
Украсимо јелку благословом даривану. 
 
Снешко Белић стоји, пахуљице броји. 
Вихор њега гледа, прићи му се не да. 
 
Снег наш бели, радост свима дели. 
Празници се шире, деца у поклоне вире. 
 
Деда Мраз се спрема са Северног дела. 
Зима сада влада изнад нашег града. 
 
Цвркут малог врапца чује се до Шапца. 
Снег наш бели вели:“ У пролеће се селим.“ 
 
Док отац пећ ложи, каже сину:“Хајде, дрва сложи!“. 
Пахуљице беле изненађење донеле. 

 

Дијана Чобић, 3.разред 

 
 
 

Шарена шума 
 

Шарене боје крије шума, 
а највише их има у данима јуна. 

 
Шума је шарена ко' поље 
а можда и од дуге боље. 

 
Свуда се шири  лепота сјајна 

и нема јој краја. 
 

Птице певуше срећно 
и радост шире вечно. 

 
То је од шуме чаролија, 

коју је она вредно кројила. 

 
Драгана Китановић, 5. разред 

За  учитељицу 
 

Моја учитељица 
има лепо име, 

што сам њен ђак 
поносим се тиме. 

 
Она је лепа жена 

и ми смо друга деца њена. 
 

Понекад и викне мало 
 јер јој је до нас стало. 

 
Сви до једног је воле, 

она је за нас срце наше школе. 
 

На часу је слушамо сви, 
да бисмо нешто научили. 

 
Њено лице кад се смеје, 

 мене као да сунце огреје. 
 

Волимо је ја и ти! 
Ма, волимо је сви! 

 
Драгана Игњац, 3. разред 

 



 

 
 

Звезда 
 

 

 
 

Да сам капљица... 
 
Да сам мала капљица канула бих мами на образ.  
Ту бих се задржала. На мамином образу је најлепше. 
 
После бих пала на лист руже. Ружа ће од мале капљице да порасте. 
Биће лепа ружа и поклонићу је мојој мами. 

 
 

Милица Марковић, 1. разред 
 
    
 



 

П о р т р е т 

           Ликовни уметници кажу да је људски лик као мотив један од најзахтевнијих  за рад и напор да га насликате 
идентично  оригиналу може да вас одвуче од суштине. Веома је тешко бојама и линијама представити особу и  

дубину њене душе  зато  ћу се отиснути  у ову авантуру  гледајући срцем и сликајућу речима... 

          Постоје људи које сретнете и брзо заборавите. Постоје људи које свакодневно срећете, али их се не сетите за 

празнике или у неким , за вас, битним тренуцима. Постоје људи који вас освајају полако, ситницама и  пажњом. 

Временом их  заволите толико да више не могу урадити ништа што им не бисте опростили.                                                                                                                                                                                                

Неке људе посматрате широма затворених, а неке широм отворених очију. Само оне које волите посматрате 

кришом,  широм отвореног срца. Пратите њихову мимику, покрете, погледе и читате ЗНАКОВЕ. Ако вам знакови 

укажу на тугу и ви се растужите, а ако вас упуте на радост  и ви се радујете. Тако се воли човек, тако се гледа 

ПРИЈАТЕЉ. 

Очи су огледало душе, без сваке сумње зато ћу  прво насликати  очи. У њеном погледу увек сија једна звезада, лепа  

непосредна, а опет  стидљива и  тајновита . Њено је око ветромет радости подржан великим осмехом који је њен  

штит од свега што јој не прија. Понекад се труди да капцима сакрије своју звезду ,тада знам да је тужна. Јако је 

загрлим у својим мислима и кажем јој: „ Не брините се, биће све у реду.“  

Њене усне воле речи, то је део њене личности и професије. Уме да прича лепо, слатко. Уме да упути савет, али 

опрезни и наоко, необавезно. Уме да слуша пажљиво и  ћутањем каже све. Уме да се осмехује широко и да запева 

веселу  песму да да се заори војвођанска равница.  

Уме да обрадује и да се обрадује, уме да воли  кроз дела, а то је вештина велика. Они који имају привилегију да је 

упознају потпуно, уживају у лепотама њене несебичности. Она је омиљени наставник, весељак,  душа свих школских 

прослава ...Она је Мирјана Чешљар .  

             Можда сте помислили :“Ово није портрет! Ово је скица.“  Наравно, али из скице настају најдрагоценија дела... 

                                                                                                                                                                          Дина Заварко 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комуницирати зна свако, мада то није увек лако, треба комуницирање  учити а не друге мучити! 

Комуникација се учи! 

Причајући са ученицима често имам прилику да 

чујем како ми се жалите на то како вам је неко 

рекао нешто ружно, како неког исмевају, како се 

неком ругају, како неко има ружан надимак..  

Да ли сте се запитали да ли мора тако  и како може 

другачије? И на крају зашто је боље другачије? Не  

само зато што постоји правило у школи по коме 

није дозвољено  насиље и сваки облик насиља се 

кажњава, или зато што тако кажу мама или тата, 

већ зато што ако не знамо како  да лепо  причамо, 

тј.комуницирамо са неким, веће су шансе да дође 

до сукоба, па самим тим и до насиља,  веће су 

шансе да будемо повређени или да повредимо 

другога, и  веће су шансе да се због тога лоше 

осећамо. 

Комуникација је активност тј., процес 

остваривања везе међу људима. Било да неко 

слуша, чита, или прати  путем медија неки 

садржај,он је ангажован у процесу разумевања и 

креирања дате поруке. 

Често комуникацију схватамо здраво за готово, 

схватајући је као нешто што нам је природно 

дато,урођено,као нешто што не захтева наш 

труд,рад и усавршавање. А комуникација је баш 

супротно од тога, јер она захтева труд и она се 

може учити. Већина људи сматра  да знају да 

комуницирају и мало ко је заинтересован да своје 

комуникацијске вештине унапреди и развије, али 

зато често чујемо да је неко имао јако лошу 

комуникацију са неким у школи, на послу, у 

породици, у банци и др. Иако сви 

комуницирамо,чињеница да нисмо сви добри у 

томе. Заборављамо да је за успешно комуницирање 

подједнако важно добро говорити и слушати .  

 

Када је реч о слушању које је први услов за 

остваривање добре комуникације битно је следеће: 

 сконцентрисаност на то шта нам неко 

говори, 

 не прекидати саговорника док не заврши 

своје излагање, 

 постављати потпитања у вези са 

информацијама која смо добили од 

саговорника, 

 постављане отворених питања, што значи 

избегавати  питања која захтевају одговоре 

типа да/не 

 показивање заинтересованости не само на 

језичком нивоу него и гестовима( гледање у 

очи,положај тела орјентисан према 

саговорнику), 

 понављање онога што смо чули,или 

резимирање, да саговорник зна да га 

пратимо.. 

 поштовање пауза да би саговорник имао 

времена да изнесе своје мисли. 

 

 

 

 

Када говоримо јако је битно да будемо 

директни,јасни, довољно гласни, да не шаљемо  

„мешане поруке“ ( говорите да вам се не иде на 

спавање, а држите руком главу као да вам се спава)    



 
 

 

да наглашавамо битне ствари, да будемо природни, 

а када се од нас тражи савет или критика да  будемо 

љубазни и тактични. Да причамо у првом лицу и да 

користимо- Ја поруке, а не поруке: Сви мислимо, 

сви се слажемо и сл. 

Комуникација је успешна онда кад: 

 Уважавамо потребе и осећања особе са 

којом комуницирамо, када поштујемо 

личност те особе. 

 Разумемо и поштујемо индивидуалне 

разлике свакога од нас. Како што не волимо 

сви исте ствари, тако нам свима и сметају 

различите ствари. Али запамтите да нико не 

воли да га вређају, исмејавају и спроводе 

насиље над њим. 

 Подстичемо позитивну 

атмосферу,атмосферу поверења и сарадње. 

Показујте што више захвалности, 

дивљења,подршке. Не устручавајте се да 

дате комплименте или да неком упутите 

осмех охрабрења. Осмех, пријатан глас, 

заиста значе много, и помажу нам у свакој 

комуникацији. 

 Објаснимо шта желимо. Изнесемо  жалбу, 

примедбу  користећи прецизан,позитиван 

језик који наводи на одређену акцију, а 

избегавамо  уопштену причу.Исто тако кад 

примате критике и жалбе,преведите то на 

критику вашег понашања а не схватајте то 

као критику ваше личности. Увек нападајте 

поступак и проблем, а не особу! 

 Комуницирамо са другима, онако како би 

желели да они комуницирају са нама. 

 

 

 

 Комуницирање има за циљ  да оплемени 

један однос, учини га бољим. 

И  не заборавите сл.пут кад помислите да неком 

кажете нешто ружно, станите ,размислите и видите 

шта тиме добијате: 

 Увреде, 

 Бес, 

 Шансу да изгубите пријатеља, 

 Могућност да добијете казну што од 

родитеља, што од наставника, 

 Непријатно осећање 

 Други ће вас доживети као неваспитане и 

насилне особе, а такве нико не воли. 

А сада замислите да сте уместо те ружне речи тој 

особи предложили да са њом поразговарате о 

његовом или њеном понашању , шта тиме добијате: 

 Прилику да видите о чему је проблем 

Понашате се зрело и одоворно, стога ће вас и 

други тако доживети 

 Осећајем поштовања и уважавања других и 

од њих можете захтевати да се према вама  

исто опходе 

 Шансу да нешто ново научите о себи и 

другима 

 Шансу да будете бољи и јачи него пре 



 

 

Откриј ко си и тиме се поноси... 

Наша школа је мала и мултиетничка. У њој владају односи 

међусобног уважавања. Негујемо интеркултуралност и 

учимо децу да препознају лепоту различитости.  Сходно 

томе у школи се реализује ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 

подржан од стране ЕХО организације, у чијој изради и 

осмишљавању су учествовали: педагошкиња Бојана 

Марковић, учитељица Љубица Грубач и директорка школе 

Наташа Вујановић-Ђумић. Назив пројекта је: 

 „Откриј ко си и тиме се поноси“ ;  

„Снага је у теби само је употреби“. 

 

 Пројекат има за циљ повећање постигнућа ромских ученика и 

њихово оснаживање да прихвате свој културни идентитет и 

развијају свест о сопственој вредности.Реализација овог пројекта се 

одвијала кроз едукативне игрице на рачунарима,предавања, 

трибине,посете успешних Рома у библиотеци у Шангају, а све са 

циљем упознавања ромских ученика са властитом културом. 

 

 Због велике заинтересованости и исказане жеље од стране ученика, активности на рачунарима су 

прерасле у школску секцију. Сваког понедељка, од 11:35-12:20, ученици нижих разреда имају 

прилику да увежбавају наставне садржаје из редовне наставе. Секцију воде учитељица Љубица 

Грубач и педагошкиња Бојана Марковић. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 „Ромско дете у школи и наставник пензионер“ 

Као резултат  наставка добре сарадње са ИНТЕРКУЛТУРАЛНИМ ТЕАТРОМ је и учешће школе у 

пројекту „Ромско дете у школи и наставник пензионер“,у оквиру којег су ученици 8. разреда  имали 

припрему  за завршни испит из српског језика. Наставница српског језика у пензији, Грозда Каранов , 

држала је часове  два пута седмично од јануара до марта. 

 

Родитељ- сарадник и актер 

 

Током другог полугодишта у школи је почео да се 

реализује пројекат „Родитељ –сарадник и актер“,који 

је осмислила и покренула учитељица Љубица Грубач.  

Циљ пројекта је да се родитељи укључе у живот и рад 

школе, као и стварање повољне сарадничке климе. 

Планирано је да се сваког месеца одржи по једна 

радионица, са различитим актуелним темама из 

школског живота.Родитељи и наставници, кроз 

заједничко учешће у активностима радионица, имају 

прилику да из нове и другачије перспективе доживе 

међусобну сарадњу. 

 

 Прва радионица „Превенција насиља у школи“ одржана 

је 27. фебруара. Радионица је протекла у пријатној 

атмосфери.  

Родитељи и наставници, који су учествовали, оценили су 

радионицу као корисну и интересантну. Следећа 

радионица са темом „Израда предлога правилника 

понашања ученика,наставника и  родитеља“, одржаће се 

крајем марта. Овим путем позивамо све заинтересоване 

родитеље да нам се придруже у реализацији пројекта, 

који је, пре свега, у интересу наших ученика.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


