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Драги ученици,  

поштовани родитељи и уважене колеге, 

Стигосмо до новог броја нашег школског часописа, Ризнице 

знања 16.  Радујемо се сваком новом броју, јер се тако 

присетимо важних и лепих момената у протеклој години.   

Били смо вредни и трудили смо се да учимо и радимо 

најбоље што знамо и можемо.  

Наставили смо са улагањем у нашу школу, како би услови за учење и рад за 

наше ученике и запослене били што бољи и безбеднији. Стару ограду око 

школског дворишта заменили смо новом, захваљујући средствима 

обезбеђеним од стране Града Новог  Сада. Од Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја добили смо 7 комлета за дигиталну учионицу, који се 

састоје из лаптоп рачунара, пројектора и постоља за пројекат, 2 рачунара за 

потребе рада рачуноводствене службе, као и 11 лаптоп рачунара за потребе 

наставе.  

И у овој години смо наставили са реализацијом пилот пројекта „Обогаћен 

једносменски радˮ. Поносни смо на чињеницу да је велики број наших ученика 

и наставника укључено у пројекат, који се успешно реализује већ четврту 

годину.     

О успесима и постигнућима наших ученика и наставника сазнаћете више у 

самом часопису.  

Похваљујем све ученике и запослене, који су вредно радили и трудили се да 

дају свој максимум. Хвала вам што дајете смисао нашем постојању, што сте 

извор наше радости и подстрек за наредне дане.  

Захваљујем се родитељима и свим сарадницима који су били уз нас у овој 

години. 

До следећег броја школског часописа, 

ваша директорка 

Љубица Грубач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


               
        Пријатељи школе, г. Милош Егић,  у сарадњи са МЗ Шангај, 

обезбедили су поклоне свим  првацима у виду  школских ранчева са 
комплетним школским прибором, оловкама и свескама, који је потребан за први разред. 
 

Фондација „Univerexport“ обезбедила је поклон ваучере првацима. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 7 компета за дигиталну учионицу 

(лаптоп, пројектор, постоље за пројектор), 11 лаптоп рачунара, 2 десктоп рачунара. 

 

ЈКП Градско зеленило – орезивање дрвећа у школском дворишту и уклањање сувих грана. 

 

Александра и Горан Вишекруна – украсно цвеће за школски хол. 

       
,,ЧЕПОМ ДО ОСМЕХАˮ 

ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЗДРАВО ОДРАСТАЊЕ 

 
У нашој школи су промотери 

најмасовније волонтерске еколошко-

хуманитарне акције ,,Чепом до осмехаˮ 

представили пројекат Еколошко образовање 

– здраво одрастање  и упознали ученике са 

својим активностима. Сазнали смо које врсте 

помагала су набавили за децу са инвалидитетом, 

колико је чепова потребно за једна инвалидска 

колица, колико смећа заврши у природи, како се 

рециклирају чепови и како је лако оборити Гинисов 

рекорд када се стотине срца и руку уједини.  

 

 Видели смо да у једну просечну одраслу особу 

може да стане неизмерно много љубави и хуманости.  

 

А онда су ученици на поду 

фискултурне сале чеповима 

исписали: ЧЕП ПО ЧЕП, ОСНОВНА 

ШКОЛА ,,ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ 

ШАНГАЈ, ЕКОЛОШКО 

ОБРАЗОВАЊЕ – ЗДРАВО 

ОДРАСТАЊЕ. 

 

Наша школа наставља да 

учествује у овом исцртавању 

осмеха на лицима деце. 

 

                  ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ ... 
сарадницима, донаторима и пријатељима школе 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEl_L5m9bZAhXB2aQKHWTXDkcQjRx6BAgAEAY&url=http://zajednodonovihznanja.blogspot.com/&psig=AOvVaw34dmbCIn08ZvhsTgq5pLHW&ust=1520374876175877
https://www.google.rs/imgres?imgurl=http://balancedbodyahc.com/wp-content/uploads/2018/02/Heart-Month.jpg&imgrefurl=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&docid=dxVTxYbofuvd0M&tbnid=uMxCmDxAEufV8M:&vet=10ahUKEwjFqfHxhNPZAhWCkywKHc_zAhsQMwhRKBQwFA..i&w=589&h=600&bih=615&biw=1366&q=heart&ved=0ahUKEwjFqfHxhNPZAhWCkywKHc_zAhsQMwhRKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.rs/imgres?imgurl=http://balancedbodyahc.com/wp-content/uploads/2018/02/Heart-Month.jpg&imgrefurl=http://balancedbodyahc.com/heart-month/&docid=dxVTxYbofuvd0M&tbnid=uMxCmDxAEufV8M:&vet=10ahUKEwjFqfHxhNPZAhWCkywKHc_zAhsQMwhRKBQwFA..i&w=589&h=600&bih=615&biw=1366&q=heart&ved=0ahUKEwjFqfHxhNPZAhWCkywKHc_zAhsQMwhRKBQwFA&iact=mrc&uact=8


                       ... УТИСЦИ... 
 

                     МОЈЕ ПУТОВАЊЕ 

 
За мене путовање представља када посетим нова места и искусим нешто ново. 

Мене је школа изабрала да отпутујем на Крф зато што сам најбољи ученик у школи. 

У почетку ме је било страх јер ми је то био први пут да сам ишао у другу државу. Било ме 

је страх и да се нећу уклопити и стално сам размишљао о томе. Ишао сам и на састанке 

који су ми запрво веома помогли око упознавања и склапања нових пријатељстава. 

 

Моје путовање је почело 14. октобра 2022. године. Аутобус је пошао у шест часова. 

Пут до Солуна је трајао веома дуго, око седамнаест сати. Док смо били у аутобусу, упознао 

сам осталу децу и склопио много нових пријатељстава. Укупно је било четрдесет петоро 

деце. Прву ноћ смо провели у хотелу у Паралији. Тамо смо стигли око осам часова. 

 

Другог дана смо отишли у комплекс манастира по имену Метеори. Било је веома 

високо, а поглед је био прелеп. Касније тај дан смо се укрцали на трајект и отишли до 

острва Крф. Тамо смо одсели у хотелу  Potamaki beach.  

 

Tрећег дана смо били у посети Градској кући града Крфа, уручили смо поклоне 

градоначелници и отпевали песме Мило моу коккино и Тамо далеко. 

 

Четвртог дана смо отишли на острво Видо и посетили спомен костурницу и Плаву 

гробницу и тамо смо положили венац. Такође смо обишли и Српску кућу  и цркву Светог 

Спиридона. Пети дан смо отишли на Мишије острво. Следећег дана смо обишли Зејтилник, 

а потом кренули назад у Србију. 

Слободно време смо проводили дружећи се, играјући Уно, шах и гледајући филмове. Често 

смо имали и мале представе на неким местима попут Метеора и Плаве гробнице. 

 У Нови Сад смо стигли око један сат после поноћи и растали се. 

 

Моје путовање се завршило 24. октобра 2022. године. Било је то више историјско него 

туристичко путовање. Видео сам много нових места и научио много тога, али ми је 

најдраже што сам упознао нове пријатеље. 
Филип Цакић, 8. разред 

 

УТИСАК СА СНИМАЊА 

 
Пре пар недеља моји пријатељи и ја смо се у дворишту наше школе снимали за 

емисију ,,Добро јутро лењивциˮ. У емисији смо причали о трчању и спорту. Са нама је 

такође била наставница физичког васпитања, а у позадини су били камермани, тонац и 

редитељ. Редитељ и наставница би нам предлагали шта да кажемо, а ми бисмо о томе 

причали. 

Разговор би започели тако што би неко поставио питање, а ми 
бисмо давали одговоре и разговарали на ту тему. Након што смо 
завршили са питањима и разговором, показивали смо како се раде 
вежбе и како да се трчи правилно. 

Ово је било занимљиво и забавно искуство, надам се да ће се 
поновити. 

                     Никола Ђиновић, 6. разред 



 

        У  НАШОЈ  ШКОЛИ 
 

    МАЛИМ МАТУРАНТИМА СМО ПОЖЕЛЕЛИ СРЕЋУ 
 

На крају школске 2021/22. године испратили смо мале матуранте. 

Успешно су положили завршни испит и уписали жељене школе. На свечаности 

приређеној у њихову част плакету Ђака генерације добила је Тамара Мрђић, а Вељко 

Васиљевић је проглашен за Светосавско дете.  

Матурантима и њиховим родитељима обратили  су се одељењски старешина 

Даниела Игњатић, учитељ Иван Станојловић и педагог Светлана Андрић и директорка 

Љубица Грубач.  

Пожелели смо им много среће и успеха на путу који их чека. Након свечане поделе 

сведочанстава, ученици су у организацији родитеља прославили матурско вече.  

 

 
   Тамара Мрђић                ,,Је лʼ можемо и ово да одложимо?ˮ            Вељко Васиљевић      

- Ђак генерације -                                                                                    - Светосавско дете -                                                                 

 

МАЛЕНИ МАТУРАНТИ 
 

Учитељ Иван Станојловић испратио је малене матуранте у 5. разред и пожелео им 

много среће и одличних оцена.   
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      СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА 
 

И ове године прослава Светог Саве је била прилагођена 

епидемиолошким условима због вируса корона. Уприличена је свечаност на којој је 

свештеник  Бранко Ћурчин одржао свечану молитву и сечење славског колача. 

Присуствовали су кума школе Славица Петровић и мањи број наставника, представника 

одељењских заједница и техничког особља. Свештеник је сву децу и запослене у школи 

благословио и пожелео им много здравља и успех у учењу и раду.  

 

 
 
 

 
 

 РУЖИЧЊАК  ЗА  ТЕТКА  РУЖУ 

 
         Наша „теткицаˮ тетка Ружа се разболела и неочекивано нас напустила. Свима 

нам недостаје. Умела је да нас изгрди, али и да нас брани и да се са нама шали. Била је 

пријатељ свих ученика у нашој школи.  

        Она је много волела руже. 

Ваљда зато што јој је и име такво... 

Ружа... Зато смо 

одлучили да у 

организацији 

еколошке 

секције, испред 

школе засадимо 

пуууунооооо 

црвених ружа. 

Сви ученици и 

учитељице су се радо одазвали овој 

акцији.  Сада наша тетка Ружа има 

свој ружичњак испред школе у којој је 

радила.                                                                                                                  
 

Снежана Станојловић 



ЧАС  СА  ПЕСНИКОМ 

РАДИСЛАВ  ЈОВИЋ  У  НАШОЈ ШКОЛИ 

 

        Нашу малу школу неретко посете велики људи. То су они људи који имају широко 

срце у које може да стане свако дете. Радислав Јовић је један од њих. Одмах је прихватио 

позив учитељице Снежане и дошао у нашу школу. 

„У чему је фора“ он то добро зна и зато нам је овог пута представио своју најновију 

књигу управо са тим насловом. Рецитовао нам је песме и из његових раније објављених  

књига: „Симпатије“, „Царство спорта“, „Звркотека“...Својим стиховима нас је уверио да је 

наш народ био у праву када је давно рекао: „Од колевке - до гроба, најлепше је ђачко 

доба!“. 

На крају смо се са песником сликали и добили аутограм. „Малкице“ смо се и хвалили 

својим „Читалачким дневницима“.   

                                                                     

Снежана Станојловић 

 

 

 

 
 
 

 
СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА 

             
 
У нашу школу се ове школске 2022/23. године уписало осамнаест првачића 

– вредних пчелица. Добродошлицу су им приредили ученици млађих разреда, а учионицу 

je радишћу и шаренилом испунила учитељица Ђурђица Марковић.  

         Пријатељи школе, господин Милош Егић и МЗ Шангај даровали су нашим најмлађим 

ђацима школски прибор, а Универекспорт ваучере за куповину школског прибора. 

Kao знак подршке 1.септембра посетили су нас представници Школске управе Нови Сад  - 

просветни саветници Весна Радуловић и Јован Вукчевић и заменица покрајинског 

секретара Слађана Бурсаћ. 
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              ЂАЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

млађи разреди 
 

 
Сваки ђак највише воли путовања са својим другарима и учитељима. Наше путовање 

је трајало кратко, али је било садржајно и слатко. Један, незаборавни дан провели смо 
крстарећи Банатом. Прва станица нам је било Ново Милошево, музеј ,,Жеравицаˮ. Тамо 
смо  видели сталну поставку индустријско-техничког музеја. Музеј поседује велики 
број старих трактора, парних машина, мотоцикала, радио и ТВ апарата и 
бројних алатки. Деца су учествовала  у радионици у оквиру музејског 
садржаја. 

 

У Мокрину смо посетили  етно кућу ,,Ђерам” - сеоско домаћинство које има богату 
поставку етно мотива. У домаћинству се производе сапуни од козјег млека.  Тамо смо 
ручали и играли се у пространом дворишту етно куће. 

 
Стигли смо  у  Кикинду и посетили  ,,Сувачу”, стари  млин на коњски погон који  

представља споменик културе од изузетног значаја.  У Народном музеју у Кикинди 
упознали смо се са етнолошким, археолошким, уметничким и природњачким збиркама и 
видели реплику мамутице КИКЕ.  

 
Иако уморни, кући смо се вратили срећни са жељом да опет идемо на путовање са 

својим другарима. 
Тамара Остојић Грегус 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ЂАЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

         старији разреди 
 

 

Дана 27. 5. 2022. године ученици старијих разреда упутили су се на екскурзију у срце 

Шумадије у пратњи одељењских старешина и педагога школе. 

 

 Обилазак је започет посетом Бачкој Тополи и 

брежуљку у центру Тополе по имену Опленац, где се 

налази истоимена црква посвећена Светом Ђорђу. 

Ученици су сазнали из предавања кустоса да се у цркви 

налазе саркофази краља Петра I и Карађорђа Петровића. 

Ученици су могли да виде крипту изграђену испод цркве у 

којој је сахрањено двадесет четири члана ове славне 

српске краљевске породице. Црква је задужбина краља 

Петра I Карађорђевића, а зидана је од белог мермера са 

кровом у виду пет купола. Обилазак је настављен посетом 

кући краља Петра I Kaрађорђевића.  

 

Након ручка, путовање је настављено посетом Аранђеловцу, тачније Буковичкој бањи 

која се налази у самом граду у подножју планине Букуље. Том приликом смо прошетали 

кроз велелепни парк и сазнали нешто више о изворима минералне воде по којима је ова 

бања позната. 

 

Након тога, упутили смо се у Орашац, место где се одиграо један од најзначајнијих 

догађаја у историји српског народа - подизање Првог српског устанка. У Орашцу смо 

обишли Марићевића јаругу, споменик вожду Карађорђу и музеј. 

 

Ученици и наставници су се пуни утисака и богатији за једно велико искуство, вратили 

у Нови Сад. По речима ђака, највише им се свидела Црква Светог Ђорђа, задужбина 

краља Петра I Карађорђевића на Опленцу и кућа у којој је боравио док је надгледао радове 

на изградњи цркве. 

 
 

 

 

 

 

 



ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
учитељице Тамаре Остојић Грегус 
 

 
 

Ученици учитељице Тамаре су успешно у првом разреду реализовали одељењски 

пројекат ,,Азбука Новог Сада". Савладавши азбуку научили су да читају и пишу и решили 

да науче нешто више о свом родном граду. Пројекат су започели 1. фебруара када је 

рођендан нашем граду. У оквиру пројекта су учествовали на ликовном конкурсу ,,Портрет 

града Новог Сада" користећи различите технике и медије. 

 Са туристичким водичем су, као прави мали туристи,  прошетали градом и упознали 

знамените грађевине, споменике и личности које су обележили историју Новог Сада.  

Пратећи слова азбуке, упознали су свој град и његове знаменитости и тако стигли до 

последљег слова – Ш и у школи у Шангају приредбом прославили крај пројекта пред 

ученицима школе и родитељима. 
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             ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
           учитељице Снежане Станојловић 

 

ХА-ХА-ХА  ОД  Ш  ДО  А 

                                             KAШЊЕЊЕ НА ПРВИ ЧАС 

               Михајло готово свакодневно касни на први час. Учитељица стрпљиво 

саслуша извињење и оправдање које је увек исто: „Успавао сам се.“  

             Повремено га опомиње и подсећа да се мора раније пробудити и на време 

кренути у школу. Михајло и даље касни, некада пар минута, некада 5, а некада и 10 минута. 

Стигне он у школу, али готово увек задуван од журбе и онда када сви већ седе у својим 

клупама и нешто раде, пишу, слушају...Учитељица проналази начине да га убеди да крене 

на време. Једног дана му рече у шали: „Михајло, ако се не пробудиш 

раније и кренеш на време, када порастеш, закаснићеш првог дана на 

посао, закаснићеш на властито венчање... Шта ћеш онда?“ Михајло се 

смешка збуњено и још увек сањиво.  

       Следећег јутра, сви су већ били на својим местима и извадили 

књиге и свеске за први час, кад - Михајло опет стиже у последњем часу, готово у минут! 

Утрчава у учионицу сав узнезверен, а другари повикаше: „Михајлоооо, побеже ти млада – 

за мало!!!“  
 

                                            ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

 

      Учи „Ђерданче“ (тако њихова учитељица из милоште зове своје ученике из ове 

генерације) временске одреднице. Понављају и вежбају шта је век, шта деценија, која 

година ком веку припада... Баш на Михајлов рођендан, пита учитељица: „Михајло, ево теби 

је данас рођендан. У ком веку си ти рођен?ˮ. Он брже – боље, као из топа повика: „У 13. 

веку!“ 

„ Како у 13. веку, црни мој, Михајло?“ , ухвати се за главу учитељица.  

Марко повика у глас: „Михајлоооооо, па ти си био друг са Светим Савом!!!“ 

Joван рече: „Михајло, ти онда данас славиш преко 700 година!“ 

Теодора додаде: „Дуваћеш 700 свећица на торти!“ 

Сви се насмејаше. Михајло исто. Због рођенданског узбуђења збунио се, па је 2013. годину 

сместио у 13.век.  

                                           

СТАРИ  ОБИЧАЈИ 

 

     Учило „Ђерданче“ о прошлости наших народа и старим 

обичајима. Слушају како се некада живело, чиме се земља 

обрађивала, како се наш народ облачио, удавао и женио. Чуше и за 

реч „мираз“, али и за обичај како је некада младожења морао оцу 

девојке дати сандук дуката, кесу златника или њиву и слично, иначе се није могао лако 

оженити. Када то чуше, Марко сав у чуду, забринуто и спонтано повика: „Јуууууууу!!! Каква 

је то невеста кад момак мора да је купи!? Зашто су младе пре биле тако скупе?“  

Неко се досети, па упита учитеља који се нашао у том тренутку у њиховој учионици: 

„Учитељу, да ли сте и Ви купили нашу учитељицу?“ 

Учитељ и учитељица се насмејаше.  

 



             ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 

        учитељице Снежане Станојловић 
 

У  ПОХОДЕ  ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ   
 

Ученици трећег (прошлогодишњег другог) 

разреда су били веома вредни. На пролећно – 

ускршњем школском вашару су се нарочито 

истакли својим производима, маркетингом и 

комплетном организацијом. Зарадили су и 

прилично новца чији су део потрошили за 

екскурзију, а део за одељенски излет – У походе 

Петроварадинској тврђави. Чули су причу о свом 

граду и тврђави која је симбол Новог Сада. 

Научили су где је Дунав, а где Фрушка гора у 

односу на Нови Сад и насеље Шангај. На време 

су кренули да се припремају за оно што ће учити 

на почетку трећег разреда.  

„Маратонску“ шетњу и овај дан ће памтити и 

по забавним спортским играма које су учитељ 

Иван и њихова учитељица Снежана осмислили! 

Било је весело, забавно и незаборавно! И нико се 

није жалио да му је тешко, да му је вруће или да 

не може да хода! БРАВО за „Ђерданче“!!!   

 
MУЗЕЈ  ВОЈВОДИНЕ 

- РАДИОНИЦА „СТАРИ ЗАНАТИ У МОМ ЗАВИЧАЈУˮ 

      Одељенски 

пројекат ученика трећег 

(прошлогодишњег другог) 

разреда - „Моје насеље и 

занимања људи у њему“, 

крунисан је посетом 

Музеју Војводине. Уз 

стручно предавање 

кустоса „прошетали су“ 

старом улицом Новог 

Сада и упознали се са 

старим занатима, 

начином одевања и како 

су своју одећу наши преци 

правили. Видели су разбој 

и упознали начин рада на 

разбоју.  

      Осим изложбе и предавања, у Музеју су имали и креативно-едукативну радионицу 

на којој су упознали народне ношње народа који живе у нашем завичају. После су се, 

наравно, сликали ...и мало глумили приликом сликања.  
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          ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
       учитељице Снежане Станојловић 

       

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

   ОНЛАЈН ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У СТИХОВИМА 

      „НОЛИ И ДЕТЕЛИНАˮ, ауторке ВЕРЕ АНДОН 
 

      „Ноли и детелина“ је сликовница, прича у стиховима намењена деци од 5 до 10 

година, једна од оних књига коју ће деца сама одабрати да читају, како због илустрација у 

боји, тако због поруке коју ова емотивна прича шаље. Научили смо да свако од нас у себи 

носи неку лепоту и да је она често на први поглед неприметна.   

      Вера Андон је 

македонска песникиња, 

редовни сарадник у 

републичком часопису за децу. 

Пише за одрасле, али је своје 

срце ипак посветила деци. 

Учитељица Снежана Алексић 

Станојловић је књигу 

препевала на српски језик у 

стихове који се римују.  

        Промоцију ове књиге 

је организовао Дом културе у 

Скопљу. Ученици нашег трећег 

разреда (прошлогодишњег 

другог разреда) су учествовали 

у промоцији ове књиге својом 

драматизацијом и запаженом 

изведбом која је фасцинирала јавност у Републици Северној Македонији и о чему је писало 

у македонским медијима. У знак захвалности, песникиња је поштом послала књиге и 

бомбоне свим учесницима. 

Браво за: Алдина (приповедач), Марка (улога лале), Александру (улога лептира), 

Нађу (улога детелине), Елену (улога маме), Теодору (улога девојчице)!  

                                              

              

                                                  KOНЦЕРТ    У   УЧИОНИЦИ 
- ЧАС  СА  УЧЕНИЦИМА И ПРОФЕСОРИМА  ИЗ ОСНОВНЕ  MУЗИЧКЕ  

ШКОЛЕ  „ИСИДОР БАЈИЋˮ 
                                                        

     У организацији учитељице Снежане 

Станојловић, крајем месеца маја у гостима су нам 

били професори и ученици из Основне музичке школе 

„Исидор Бајић“ из Новог Сада. Упознали су нас са 

музичким инструментом – хармоника. Имали смо 

прилику да сазнамо и научимо нешто више о том 

инструменту и да уживо слушамо мали концерт који су 

нам на овом инструменту извели ученици ове школе. Открили смо да се на хармоници могу 

свирати народне композиције, али и класичне композиције великих и познатих 

композитора. Час је био весео и потпуно необичан и занимљив!  
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       ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 

               учитељице Дине Заварко 
 

     НАУЧИЛИ СМО О ПРАИСТОРИЈИ 

 

Претходне школске године, садашњи четвртаци, реализовали су пројекат 

,,Научили смо о праисторијиˮ. Открили су најважије карактеристике археолошких 

налазишта у: Винчи, Новом Бечеју, Хртковцима, Иђошу, Лепенском виру. Упознали су 

се са остацима далеке прошлости у Музеју Војводине, а много су научили и из 

предавња наставника историје Вука Вишњевца. Направили су оруђа и оружја из тог 

времена учећи при томе да су праисторијски људи прво користили камен, дрво и кости 

великих животиња, а много касније метале (бакар, бронза, гвожђе...). Ученици су 

креирали праисторијску одећу и сликали пећинске мотиве. Направили су склоништа 

и куће праисторијског човека (пећину, земуницу, сојеницу, кућу од глине). Настали су 

сјајни продукти, а ученици су сазнали много о овом периоду људског развоја. 

У 2. полугодишту су презентовали пројекат у сали пред свим ученицима школе. 
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ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 

учитељице Дине Заварко 
 
 

Ученици 4. разреда су учествовали у пројекту ,,Уради нешто драстично да смеће 
постане фантастично“.  

Одлучили смо да од пластичне амбалаже направимо саксије, осликамо их 
животињским ликовима и у њих засадимо цвеће. Амбалажу смо прикупили заједнички и 
започели рад.  

Направили смо пањ од старе канте за јупол, а од флаша саксије: дрво, мачку, 
корњачу, жирафу, сову, лабуда, лава, једну госпођу Саксију и дечака. Све смо поставили 
на сталак од пластичних гајбица обложених картонским хилзнама од убруса. Поставку смо 
назвали ,,Наша оаза“. Сместили смо је у школски ходник. Захваљујемо се на великој 
подршци родитељима, наставници Зорици Станковић на садницама биљака и саветима 
око садње и нашој директорки Љубици Грубач. 

Четвртаци су научили веома важне лекције - рециклажом можемо да сачувамо 
природу и уштедимо новац, до циља се корача снажном вољом, радом и сарадњом. 
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           ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
                    наставнице Иване Ћирић 

 

 
         На часу енглеског језика у 7.разреду ученици су маштали о идеалном месту за живот. 

Упоређивали су живот у граду са животом у селу, истраживали предности и запажали 

мане. На крају активности презентовали су своје закључке на енглеском језику.  
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               ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
                                  наставнице Јадранке Антоловић 

               
 

Наша школа је и ове године организовала Ускршњи вашар, с`тим у вези разредни и 

предметни наставници су, заједно са ученицима, припремили ускршње декоративне 

предмете, као и разноврсне ситне колаче. У холу школе, такође у складу са темом Ускрса, 

могли су да се погледају ликовни радови наших ученика, који су на врло креативан начин 

представили Ускрс у свом дому. 

  

 

 

 
   Наставница ликовне културе Јадранка, одлучила је да награди рад и труд два 

ученика наше школе, тиме што им је организовала самосталну изложбу и у сарадњи са 
директорком школе, доделила им је похвале и вредне награде. Јасмина Цакић и Филип 
Цакић добили су могућност да изложе своје радове у холу наше школе и тиме покажу свој 
слободно – креативни рад својим другарима. Јасмина и Филип негују стрип цртеж, као и 
илустрацију и анимацију измишљених цртаних ликова. 

                       

    

 

 

Разредни пројекат наставнице разредне наставе првог разреда, Тамаре, реализован 

је у складу са темом Азбука Новог Сада. Тим поводом наставница ликовне културе, 

Јадранка је заједно са ученицима од 5. до 8. разреда радила на 

пројекту ликовних радова са комбинованом техником и 

темом Портрет града Новог Сада.  Ученици су правили 

корелацију са архитектонским објектима готичке уметности и 

архитектуром модернизма на врло интересантан начин. 

Радови су добили посебну пажњу реализовањем изложбе у 

холу наше школе и 

најуспешнији радови су 

награђени.  

Међу награђенима 

су Јасмина Цакић, Филип 

Дорословачки, Никола 

Ђиновић, Нина Гуслов и 

Тара Бајазет.  
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               ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
                                  наставнице Јадранке Антоловић 

 

 

Наставнице наше школе Јадранка 

Антоловић, Дина Заварко и Ковиљка 

Прошић - Пилиповић представиле су своје 

ликовне радове ученицима и запосленим у 

Основној школи ,,Вељко Влаховићˮ. 

Захваљујући њиховом плодоносном раду, 

имали смо прилику да уживамо у изложби 

која је обиловала мноштвом слика рађених 

најразличитијим техникама и великом броју 

мотива. Захвални смо им што на најлепши 

могући начин, кроз уметност, представљају 

нашу школу и што нам несебично дарују 

себе кроз своје радове. Желимо им пуно успеха, идеја и инспирације у будућим 

стварањима.  
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      ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
                         наставнице   Зорице Станковић 
 

МОЈ  КУЋНИ  ЉУБИМАЦ 

              Да поједни ученици наше школе имају необичне кућне љубимце 

уверили  смо се на једном од часова биологије. 

Ученице петог разреда су нам приказале своје кућне љубимце, а  ово су њихове 

приче: 

„Описаћу своја два гуштера – Емили и Чарли. Емили је женка, воли да се мази, да 

једе бубе и црве. Она је розе - жуте боје и има црвене очи. Отпао јој је реп, али полако 

расте нови.  У храну додајемо и витамине. Чарли је такође женка зеленкасто - сиве боје и 

има  необичну боју очију.Такође воли да се мази. Једе бубе и црве.  

Јако сам желела да их добијем и волим што их имам.“ 

Елена Радин 

 

„Први љубимац ког сам добила је мој пас Ава. Ава је шнауцер. Сваког дана после 

школе је помазим и нахраним. Аву углавном шета мој тата , али и ја понекад пођем са њим. 

Мој други љубимац је гуштер Дито. Он је брадата агама. Дито је стар годину дана. Храни 

се црвима, бубама и салатом.“  

Лара Чурић 
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      ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
         наставнице ЗоранеЂорђевић 

 

 
              РАЧУНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
Ученици петог, шестог и седмог разреда од септембра ове године почели су да 

похађају рачунарску секцију на којој заједничким снагама помоћу програма управљају 

микробит уређајима и праве разне пројекте. 

 

       Један од најинтересантнијих пројеката био је ,,Мерач влагеˮ помоћу кога су могли да 

провере да ли цвеће које су ученици млађих разреда засадили у  саксијама има довољну 

количину воде. На дисплеју њихових микробит уређаја у зависности од тога колико воде 

има у саксији појављује се смајли који указује на то (недовољно воде :( , довољно воде :), 

превише воде :о). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
                     наставнице  Даниеле Игњатић 

 

CATWALK- ГЕПАРД 

 

Catwalk је годишња, глобална шетња на отвореном до 7 км, осмишљена да подигне 

свест о нашем колективном благостању кроз приче о великим мачкама и њиховим 

изазовима у очувању. Ако нисте знали, седам највећих мачака на свету су: лав, леопард, 

пума, гепард, тигар, јагуар и снежни леопард. Нажалост, ове величанствене животиње су 

угрожене врсте и њима је посвећен овај планетарни догађај у којем 

су учествовали и ученици и наставници наше школе. 

5. новембра 2022. год. ученици 5. разреда  учествовали су у 

виртуелној трци и прошетали 1км са маском ГЕПАРДА – најбрже 

мачке на планети.   

Гепарди су најбржи копнени сисари, крећу се брзином од 

преко 100 километара на час.  

Гепардово тело је изграђено за брзину, витке грађе, дугих 

ногу, флексибилне кичме и равног репа за маневрисање. 

 Гепарди имају култни жути капут.  

Гепард је најактивнији током дана. 

Изаберите и ви једну мачку, прошетајте са њеном маском – будите део тима који 

промовише спашавање  угрожених врста. 

 

ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ 

 

Шесточлана екипа наше школе  учествовала 

је у уторак  18.10.2022. године у ,,Потрази за 

благом’’ коју  је организовала ПОШ ,,Тврђава’’ из 

Петроварадина поводом прославе Дана школе.  

Потрага је започета испред школе а 

решавањем задатака откривала се путања која је 

водила до циља у 

школи. У овој трци 

ученици су користили 

своја знања и вештине 

да што брже дођу до 

блага. За решавање задатака било је потребно основно знање 

из математике, хемије, музичке културе, али и поседовање 

вештина из кошарке и спеед бадминтона. Била је дозвољена 

употреба интернета. Контролне тачке биле су распоређене на 

Петроварадинској тврђави и у центру града око Дунава. Екипа се кретала заједно и на 

свакој контролној тачки морали су бити присутни сви чланови екипе пре решавања 

следећег задатка. Наставница задужена за екипу пратила је своју екипу током читаве игре 

и водила рачуна о поштовању правила. 

У конкуренцији од десет екипа наша екипа освојила је 6. местo. Екипу су чинили 

ученици VII и VIII разреда: Невена Младеновић, Смиља Миливојев, Анђелина Фератовић, 

Дајана Лимани, Давид Николић и Алек Ајрановић, а у пратњи наставнице физичког 

васпитања Даниеле Игњатић. 
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 ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
                     наставнице  Даниеле Игњатић 

 

 

ЕВРОПСКИ ШКОЛСКИ СПОРТСКИ ДАН 
 

          Последњи петак у септембру је ЕВРОПСКИ школски дан спорта. Део је кампање 

„Покрени се“ која децу у школама охрабрује да се укључе и заинтересују за масовне 

спортске активности. Покренимо свест о здравом стилу живљења  јер покренути се можемо 

и када пада киша! 
Око педесеторо ученика ОШ ,,Вељко Влаховић" из Шангаја плесало је у школском 

дворишту.  

 

 
 
 

      ЕВРОПСКА НЕДЕЉА СПОРТА                                   

 

У склопу ,,Европске недеље спорта ” у петак 23. 9. 2022. године на спортском терену у 
дворишту школе одржан је јесењи крос  у којем су учествовали ученици од 1. до 8. 
разреда.  У спортском духу и уз поштовање ферплеј правила трчало је преко стотину 
ученика наше школе.  
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  ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
      наставнице 

           Ковиљке Прошић-Пилиповић 
 

Обогаћени једносменски рад 

ПРАВИМО ОДЕЉЕЊСКЕ ВРТОВЕ 

 
У оквиру активности Правимо одељењске вртове ученици су  посадили јесење руже, 

дан и ноћ, лаванду и  папрат. Редовно окопавају и заливају цвеће. Посматрају раст и развој 

биљака и радују се сваком новом цвету. Од поврћа су посадили салату, црни и бели лук. 

Надамо се да ћемо следеће школске године проширити наш врт и имати још више цвећа 

и поврћа у њему. 
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      ИЗ УЧИОНИЦЕ И ПЕРА 
наставнице 

      Ковиљке Прошић-Пилиповић 
 

ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

 

 У оквиру активности  Финансијска 

писменост ученици су се упознали са историјом 

појаве новца као средства плаћања. Сазнали су 

шта је то трампа или размена, када су се 

појавиле прве кованице, а када прве папирне 

новчанице. Упознали су се са изгледом кованица 

и новчаница у нашој земљи и које значајне 

личности и установе се налазе на њима. Такође, 

сазнали су и које валуте се користе у другим 

земљама. Поред новца, као средство плаћања 

се користе платне картице и чекови. Занимљиво 

је да се у Сједињеним Америчким Државама као 

средство плаћања користи долар, а у свету више 

од 25 држава у називу своје валуте има реч 

долар. 
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        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

MOJ  НАРОД 

 

    Ја се зовем Алдин Ахмети и живим у Новом Саду. Ја сам Горанац. 

    Општина Гора се налази на Шар-планини, на територији Косова и Метохије. 

Горанци причају горанским и српским језиком. Живе у многим градовима Србије, али и у 

градовима широм читавог света. Због тога су добили назив „гурбетчије“ – „печалбари“. 

Гурбетчије су људи који привремено напуштају своје огњиште и одлазе у потрази за 

послом, како би обезбедили бољи живот својој породици. Све што зараде током године, 

улажу у свој родни крај, где се сваког лета враћају. 

     Горанци су муслиманске вероисповести. Славе два Бајрама – Рамазански Бајрам 

и Курбан Бајрам. Тада мајке и баке спремају горанска национална јела, а породица се 

окупља на ручку. Иако међу Горанцима има школованих људи, они су познати као најбољи 

посластичари и бурегџије. Они су вредан и поштен народ, који веома поштује своју 

традицију и обичаје, где год да се налазе. Поносни су на своју народну ношњу која је богата 

и изузетно лепа.  

        Где год да живе, Горанци се труде да се прилагоде 

новој средини, да поштују своје комшије, али где год били, они 

све своје из Горе носе и чувају у свом срцу.  

                                                         Алдин Ахмети, 3.разред 

МОЈ НАРОД 

        Ја се зовем Тара Шакић. Добила сам име по једној 

српској планини и реци које се зову исто тако као и ја – Тара. 

Ја припадам српском народу. Моја домовина се зове 

Република Србија. 

        Мој народ је веома посебан и богат, јер има богату 

историју. Ми смо поносан и мирољубив народ. Наш матерњи језик је српски језик, а наше 

званично писмо је ћирилица. Наша вера је православна вера. Учи нас да волимо и 

праштамо. Славимо Божић и Ускрс, а неке породице имају и своју породичну славу, када 

славе неког великог свеца, који је њихов заштитник и којег су одабрали њихови преци. 

Велики људи, научници, писци, уметници и спортисти су пореклом из Србије. Наш Никола 

Тесла и Михајло Идворски Пупин су научници којима су захвални сви људи из целога 

света, јер захваљујући њима имамо струју и телефоне. 

Мој народ има много лепих особина, али пре свега велику љубав према својој 

домовини. Зато кажемо да смо велики родољуби. Српска држава постоји одавно. Зато 

велико богатство мог народа представљају народне песме и приче, које вековима 

преносимо са колена на колена. У њима се крију мудре изреке и народне пословице. Поред 

тога, ми имамо своје народне игре и народну ношњу коју са поносом носимо и истичемо 

када наступамо на неким приредбама.  

У мојој домовини Србији има и оних људи који ту живе, а не припадају српском 

народу. Српски народ је, такође, посебан и по томе што поштује и прихвата и друге народе 

који живе у нашој домовини Србији. Зато за мој народ кажу да је гостољубив и да воли све 

добре људе. Поносна сам што припадам народу који има велико срце. 

                                                                                                       Тара Шакић, 3. разред 
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        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

КЊИГЕ И ЧИТАЊЕ СУ НАША БУДУЋНОСТ 

 

Књига је једна драгоценост, посебност из које сазнајемо нова искуства, учимо 

непознате теме, проширујемо своје видике... 

Свака књига је јединствена, прича је за себе и поседује неку необичну чар. Међутим, 

на велику жалост, у данашње време књиге су све мање популарне.  Данашња омладина је 

на неки начин изгубила тај додир са књигом као и љубав према читању јер у свакодневници 

овај вид комуникације са књигама се ретко виђа. Књиге првенствено служе едукацији и 

проширивању наших знања, но оне се читају и из радости и среће које читање у нама буди. 

Свако од нас, који волимо да читамо, има ту једну посебну књигу која нам је променила 

погледе на свет, које се радо сећамо, којој се изнова враћамо или је цитирамо. Књиге јесу 

различите и писане су за људе који се разликују, а које, ипак, повезује тај заједнички осећај 

пажње и љубави према писаној речи. 

Књиге треба да читамо и чувамо јер су књиге често најбољи човеков пријатељ и 

саветник. 

Тамара Мрђић, 8. разред (школска 2021/2022)  

 

,,ЧИСТ ОБРАЗ ЗЛАТА ВРЕДИˮ 
 

Чист образ подразумева да смо добри људи - поштени, 

неискварени, племенити, достојанствени и поносни на себе. 

Кроз живот човек треба да корача чистог образа јер се добро 

добрим враћа. Такав образ се много цени и његова вредност никада не 

пролази. Увек је лепше бити добродушан, не укаљати свој углед, помоћи другоме уколико 

смо у прилици. Добра дела су непролазна, памте се вечно, далеко се чују. Помоћи другом 

значи радити на својим врлинама и квалитетима, развијати се у бољу особу. 

Због свега тога у животу треба у сваком тренутку сачувати образ чист јер никада не 

знамо када и у којој мери ће нам се то вратити. 

   Јован Михајлов, 8. разред (школска 2021/2022)  

 

НОВА ПОЗНАНСТВА, НОВЕ АВАНТУРЕ 
  

За мене је ново познанство исто што и нова авантура, односно то је почетак новог 

пута у мом животу. 

Када је у питању ново познанство, осећања су нам помешана, очекивања велика, а 

трема и неизвесност још већи. Осећамо се веома узбуђено, замишљено, помало и нејасно 

куда ће нас оно одвести. Размишљамо о првом сусрету, да ли ћемо 

се неком допасти и да ли ћемо бити прихваћени...Много је питања у 

нама што је и очекивано. У нову авантуру треба да упловимо сасвим 

своји без икаквог претварања. Једино на тај начин можемо показати 

себе у најбољем светлу. Најлепши осећај је када, након првог сурета, маштате о поновном 

дружењу и тако развијате ново пријатељство. 

И као што је и Мали принц рекао: ,,Суштина се не може сагледати очима, треба 

тражити срцем“, и ја сматрам да се пријатељства дуго граде, али да остају искрена и права 

када се темеље на љубави. 

Дејна Шок, 8. разред (школска 2021/2022)  



         
ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 

 

,,И ОВАЈ КАМЕН ЗЕМЉЕ СРБИЈЕˮ 

 

Отаџбина није обична реч. Она означава заједништво једног народа, једне земље, 

културе и историје. 

 

Када на ту важну реч додамо и осећање љубави, тада настају родољубиве лирске 

песме. Једну такву написао је песник Ђура Јакшић. У три песничке слике песник је исказао 

своју љубав према отаџбини. Полазећи од камена који има људско лице, отаџбина нам 

својим борама сведочи о далекој вековечности. Камен као симбол постојања, 

непроменљивости сведочи да је наша земља дуговечна са богатом историјом. Све мрачне 

боре и бразде на њеном лицу представљају борбу, не покор, неуништивост једног народа. 

У другој строфи камен постаје пирамида дижући се из праха наших предака. У овој 

песничкој слици јасно се представља храброст и јунаштво предака који су поносно 

корачали својом земљом. Били су спремни дати и животе за слободу своје отаџбине и свог 

народа. Ови стихови нас подсећају да не смемо да заборавимо ко смо и шта смо. На крају, 

пак, камен постаје бедем чврстих темеља толике 

јачине да га нико и ништа не може поколебати. 

 

И овај камен поручује свима који се усуде 

дирнути га: ,,И само дотле до тог камена, до тог 

бедема, ногом ћеш ступит, можда поганом...“ 

  

Дајана Лимани, 8. разред 

 

 

НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ СТАЗЕ ДУГЕ 

ГОДИНУ ДАНА 

 

Свака школска стаза је за мене различита и непоновљива. Не само за мене, за 

сваког ученика. Како смо старији и зрелији, мењају нам се жеље и очекивања. Тако је и на 

овом почетку. Овај почетак је другачији јер има свој крај. 

 

Наши родитељи се често слажу око реченице: ,,Учи да би био неко и нешто!“ Док 

сам била млађа, ова реченица ме није дотицала, но како растем, све више схватам њену 

суштину. Када сам села у клупу осмог разреда, схватила сам да ме очекује велики изазов 

и да је дошло време да покажем све своје знање. Раније, школске стазе чиниле су ми се 

лакше, можда чак и мање вредније него ова. Сада сам схватила да се крај ближи, а самим 

тим и прекретница за све нас. Треба успешно завршити основну школу, положити све 

испите који су пред нама, а као резултат тога одабрати жељено занимање. Тек сад схватам 

да су многе школске године за нама и да су брзо пролетеле. 

 

Ова школска стаза је најкраћа, али најважнија. Школа нам је усадила знања за цео 

живот и дивне тренутке који се не заборављају. 

Тијана Фамилић, 8. разред  



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

ДЕТИЊСТВО НЕКАД И САД 

 

Детињство је посебан период нашег одрастања. Период који красе многе авантуре 

и којем се радо враћамо у својим сећањима. 

Неретко се дешава да од старијих чујем да је њихово детињство било много 

другачије него наше. Што се тиче разлика, највећа је била у дружењу и начину на који су 

проводили своје време. Много се разликовао  и однос према обавезама и старијима. Своје 

слободно време деца су некад проводила само напољу дружећи се заједно. Главне игре 

биле су игре са лоптом, вијачом или вије. Данас се све променило. Ми се дружимо, такође, 

напољу, али велика је разлика што ми данас у сваком тренутку имамо телефоне у рукама. 

Живе разговоре заменила је ,,онлајн“ комуникација, а некадашње игре лоптом потиснуле 

су видео игрице. Старији су се некада више поштовали. Било је готово немогуће чути 

псовке и ружне речи у свакодневној комуникацији, што је данас постало уобичајено. 

Свако детињство је по себи лепо. Иако се много разликује оно некад и ово сад, ја ћу 

се трудити да у своме уживам како и колико умем. 

Алек Јонузовић, 7. разред (школска 2021/2022) 

 

ПРАЗНИЦИ НАМ СТИЖУ 

 

У ваздуху се осећа познат мирис - мирис празника. Овај посебан 

део године најављује последње годишње доба које нам ускоро стиже - 

зима. 

Празнична чаролија је пред нама. Она нам доноси много лепих 

тренутака које делимо са породицом и пријатељима. Сваки празник носи 

посебну радост за нас децу. Почев од новогодишње ноћи, Бадње вечери, 

Божића... Сви су посебна прича, а права прилика да смо уз наше највољеније. Празници 

су време даривања, праштања и, на неки начин, сумирања године која је за нама. Такође, 

идеално време за нове планове који нас очекују у будућности. 

Празници су за мене, заиста, посебна чаролија коју је тешко описати, она се 

једноставно мора доживети. 

Анђелина Фератовић, 6. разред (школска 2021/2022) 

 

МОЈ ЉУБИМАЦ 

 

Љубимац је животиња са којом проводимо много времена, коју волимо попут члана 

породице или пријатеља. 

Мој љубимац је папагај. Имам га већ неколико година. Краси га жута боја и име које 

му пристаје- Паја. Понекад га пустимо из кавеза да лети по кући. Тада његовој срећи нема 

краја. Воли да је слободан, да лети и истражује, за њега, непознате делове куће. Не воли 

да се мази, али воли да гризе. Сваког јутра буди ме његова позната песма. Такође, воли 

да цвркуће када имамо госте јер је тада кућа пуна. Паја ми улепшава свакодневницу. Као 

да зна, када улазим у кућу, оглашава се и пре него што чује мој глас. Тада је посебно 

срећан. 

Мој љубимац је за мене посебан и попут правог пријатеља јер увек уме да ме 

развесели, чак и када ми није до смеха.           

Селма Гаши, 5. разред (школска 2021/2022) 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

МИРИС МОГ ДЕТИЊСТВА 

 

Детињство представља онај период нашег живота од момента када смо направили 

прве кораке и отиснули се из мајчиног загрљаја све до школских дана када треба да се 

уозбиљимо и поченемо да доносимо важније одлуке.  

Ништа није тако безбрижно и лепо као дечји осмех и 

игра. Проблем не постоји у речнику нас - малих људи, које ви 

одрасли зовете деца. Све је достижно и све је могуће, све је 

безазлено и лако, границе не постоје. Могуће је, чак, освојити 

и загрлити читав свет. На крилима маште лако је постати шта 

год пожелимо. Моји дани детињства су мирни и тихи. Једна 

сам од оне деце која могу да се играју са сваким и у сваком 

пронађу неку врлину. Постојале су ситуације, које памтим, 

када сам због неправде била кажења. То су били уједно и моји 

први сусрети са ставрним животом и сазнање да није увек све 

онако како нам се чини. И како смо старији, све више схватамо да је најлепши период за 

нама. Сећам се да је за сву децу из нашег насеља најлепши дан био онај када је у насеље 

долазио вашар. Срећа је утолико већа када је постављен и луна-парк, незаборавни 

огромни рингишпили који су нас увек мамили. Долма је некада била наше омиљено 

излетиште где смо проводили највише времена. Били смо сви за једног, један за све. 

Старији су се увек трудили да нам пруже све што пожелимо. Увек сам добијала све што 

сам желела уколико је жеља реална и достижна. То ме је чинило срећном. 

Иако детињство и даље траје, дани оног раног правог детињства брзо су прошли. И 

даље се трудим да уживам у сваком дану свог одрастања радо се сећајући периода који је 

прошао. 

Анита Јонузовић, 6. разред (школска 2021/2022) 

 

ПРЕДСТАВИЋУ ВАМ СВОЈЕ ОМИЉЕНО ДЕЛО 

 

Слободно време проводим читајући. Свака прочитана књига једно је ново богатство 

за мене. Посебна је она којој се радо враћам, а зове се ,,Загонетни знак“. 

Тема дела је пријатељство и позив у 

помоћ једног друга другоме. Роман је 

испреплетан многим авантурама и учи нас како 

треба да се понесемо и поставимо у реалним 

животним ситуацијама. Ликови су бројни, а оно 

што је посебно привукло моју пажњу јесте то да 

је аутор сваком лику дао неку своју особину. То 

овај роман чини изузетно занимљивим и 

необичним. Ликове красе бројне позитивне 

особине. Има и оних негативних, али у мањој 

мери. 

Описан роман за мене је посебан јер сам за њега чула од своје маме, која га је, 

такође, у свом детињству прочитала. Сада га читам ја, а у некој даљој будућности, надам 

се да ће га читати и моја деца. 

Вишња Михајлов, 6. разред 

 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

 

ОСОБА КОЈА МИ ЈЕ УЛЕПШАЛА ДЕТИЊСТВО 
 

          Особа која је улепшала моје детињство је мој покојни дека. 

          Сада, када се окренем, увек видим децу која се весело играју са својим деком. 

И ја сам на тај начин проводила дане. Трудим се да сузе задржим у себи, али не успем 

увек у томе. То ме много погоди. Мој дека ме је напустио иако је био млад. Никада нећу 

заборавити на који начин је улепшавао моје детињство. Време проведено са њим за мене 

је права драгоценост. Памтим његове незаборавне приче, савете, догодовштине и 

авантуре из младости. Једноставно је увек знао да ме насмеје и орасположи. Био је ту да 

ме саслуша и пронађе решење када је потребно. 

          Сваког тренутка мислим на свог деку. Он ће у мом срцу увек имати посебно 

место. 

 Елена Радин, 5. разред 

 

СВОЈОМ УПОРНОШЋУ ПРЕВАЗИЛАЗИМО ПРЕПРЕКЕ 

 

Упорност је особина коју треба да поседује свако од нас. Уколико је немамо, никада 

нећемо успети да остваримо своје жеље, снове или циљеве. 

Често себе мотивишем да треба да сам упорна и да не одустајем када ми се учини 

да сам наишла на препреку. Сада су то мале препреке, које ће временом бити и веће, али 

на човеку је да их савлада својом упорношћу. Једино на тај начин можемо остварити неки 

резултат. Када говорим о упорности, не мислим само на школске обавезе или неке 

свакодневне проблеме са којима се сусрећемо, мислим и на односе са људима. Ова 

особина нам помаже да боље упознамо људе, сагледамо их и прихватимо онакве какви 

јесу и помогнемо им уколико то очекују од нас. 

          Својом упорношћу превазилазимо препреке јер је упорност кључ за успех.  

 

Јасмина Цакић, 6. разред 

 

ЗНАЧАЈАН ПИСАЦ ИЗ МОЈЕ ЧИТАНКЕ 

 

Један од најзначајнијих писаца, који је обележио читаво једно 

доба јесте Иво Андрић. 

Иво Андрић је живео крајем 19. и током 20. века. Његова дела и 

данас носе јаке поуке и неизбрисиве трагове.  Једини је наш писац који је добио Нобелову 

награду за књижевност. Андрићева дела обилују богатим описима које красе стилско-

изражајна средства. Сваки детаљ, који је писац видео, забележен је и живописно 

представљен у делу о којем пише. Тако у тексту ,,Мостови“ ове грађевине поносно стоје у 

пределима који су описани. Но, мостови никада нису биле обичне грађевине. Писац их 

персонификује дајући им душу, представљајући их као симболе који, не само да спајају 

обале, него и повезују различите људе чинећи добро дело где год да поникли. Друго дело 

из моје читанке је, такође, приповетка која нам шаље универзалне поуке о значају 

уметности и начинима на које треба да гајимо уметност у себи. Истичући особине 

појединаца, упознајемо и сазнајемо какви треба да смо у одређеним ситуацијама у животу. 

Кроз дела Иве Андрића научио сам много, а учићу и даље. 

Филип Дорословачки, 6. разред 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

 

        МОЈА ОЧЕКИВАЊА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

 

Ова школска година ми је пошла за руком. Мада, не могу рећи да сам се томе надала 

док сам је и очекивала. 

Током летњег распуста у неизвесности сам очекивала овај нови почетак. Морам 

признати да је постојао страх од новог и непознатог. Увек је ту била једна особа која ме је 

подсећала на нов период и на тај начин ми уливала страх. Врзмало се по мојој глави 

стотине питања на која сам покушавала да нађем одговор. Слуашала сам искустава 

других, различите приче о ономе што ме очекује... Сада видим да није требало тако. Свако 

искуство је наше и не може нам га нико ни описати ни пренети док га сами не доживимо. 

Пети разред је, сада могу да кажем, испунио сва моја надања, а страхови и стрепње 

нису били оправдани. Нема места томе. Научила сам из свега да не треба раније доносити 

суд о нечему. Чак и онда, када постоји страх, не смемо да дозволимо да нас савлада, већ 

треба да се суочимо са тим. 

Лара Чурић, 5. разред  

 

ЈЕСЕЊЕ СЛИКЕ 

 

Лепи врапчићи цвркућу у шуми на једној великој планини. 

Прелепо црвено, браон и златножуто лишће опало је са 

грана. Јелени полако ходају по влажној трави. Време је лепо. Звук 

поветарца је тако пријатан као да прича приче. Јак ветар је почео 

одједном да дува. Дрвеће се њихало као да игра од досаде. Сунце 

провирује иза високог брда. Врапци су се шћућурили. Трава се 

суши. Мирис влаге као  да најављује снег. Цвеће је увенуло. 

Сићушни мрави траже храну. Миришу јесењи плодови. 

Јесен је прелепо годишње доба јер има много чаробних боја. 

 

Јована Јовичин, 4. разред 

 

MOJ ЗАВИЧАЈ У ПРОШЛОСТИ 

 

Нови Сад од пре стотињак година разликовао се од данашњег. 

Много тога се променило. 

Некада је кроз центар Новог Сада пролазио трамвај, а сада га више 

нема. Људи су били елегантно обучани. Мушкарци су носили цилиндре, 

а жене велике шешире и дугачке хаљине.  

Поједине објекте и споменике што су тада красили наш град, сада 

можемо видети само на старим фотографијама. На једној од њих видео 

сам тек посађена младо дрвеће испред Музеја Впјводине. 

Моја прабака ми је причала да је у некада било много више поштовања међу људима. 

Пролазници су поздрављали једни друге на улици и љубазно разговарали. 

Не знам да ли је моја бака била у праву, али свакако би било занимљиво вратити се 

у неко прошло време бар на један дан. 

Даријан Тот, 4. разред                                                                                               

 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

     „Сад видиш шта је чуперак плави 

кад ти се данима мота по глави” 
 

             Овог лета сам са својом породицом отпутовао у татино родно село. Пут је био 

дугачак и напоран, а татино мало каменито село нас је дочекало раширених руку.  

 Село је прекривено планинским четинарима који стоје 

усправно и поносно. Прво вече је било веома чудно. Хладне 

планинске ноћи са безброј звезда на небу чиниле су бескрајно лепе 

вечери. Свако вече у центру села се окупљају дечаци и девојчице. 

Прво вече је за мене било веома изненађујуће јер сам упознао једну 

девојчицу са црним крупним очима. Пружио сам јој руку и узвикнуо: 

„Ја сам Златан, а ти?!” Није ми ништа рекла, само је својим осмехом 

показала да је одушевљена мојим присуством. Друг ми је рекао да се зове Ива. Коса јој је 

као свила и била је пуна плавих чуперака. Гледајући у њу, са њене косе је је полако један 

несташни чуперак прешао у моју главу. Њено присуство ме чинило веома чудним и 

нервозним. Осећао сам благи немир у стомаку на саму помисао да је она поред мене. Мучи 

ме њен поглед који не могу да зауставим, који лута по сокацима мога села. Моје мисли су 

усмерене ка њеном осмеху и лицу. Упитао сам себе: „Шта се то дешава са мном?” 

 Мисли ми је прекинуо глас мога тате: „Златане, хајдемо на вечеру!” Кренуо сам за 

њим, а чуперак плави је и даље остао у мојој глави. 

Златан Елезовић, 7 - 2 

 

ОСОБА КОЈА УЛЕПШАВА МОЈЕ ДЕТИЊСТВО 

 
 Моја мама је особа која улепшава моје детињство. Она је највеселија мама икада 

која много лепо зна да кува. 

 Кад сам био мали, волео сам да играм фудбал а кад сам ојачао, уписала ме на 

тренинге. Она зна све моје жеље за кување, једино што ми не дозвољава јесу слаткиши. 

Увек када изађем напоље, брине се где сам. Моја мама је мене родила са својих двадесет 

година тако да је још увек веома млада. Она увек долази на моје тренинге и гледа ме 

узбудљиво. Тренирам фудбал већ скоро две године. Мама је моја највећа подршка у 

животу. Највише је волим. Често ми помаже у изради домаћих задатака. 

 Моја мама је најбоља мама свих времена и волим је највише на свету. 
Ларен Лимановић, 5 -1 

 

С КИМ БИХ ПОДЕЛИЛА ДАН 

 

У мом животу постоји много особа које волим и које су ми драге. 

Највише волим чланове своје породице са којима делим сваки дан.  

У школи проводим доста времена и имам неколико другаарица. Осим са члановима 

своје породице, волела бих да један дан поделим са другарицом Николином.  

Наше дружење је почело још у забавишту. Она је веома драга. Дружење са њом је веома 

забавно. Увек имамо неке заједничке теме за разговор. Желе бих да одемо негде у природу 

или у зоолошки врт. Уживале бисмо посматрајући животиње, жетале бисмо и појеле 

сладолед. 

Волела бих  да наше пријатељство траје још дуго, дуго. 

Нина Гуслов, 4. разред 



 

        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ СТАЗЕ ДУГЕ 

ГОДИНУ ДАНА 

 

 Већ неколико недеља идем у пети разред. Тренутно ми није тешко, али не знам како 

ће ми бити кад буде мало теже у другом полугодишту.  

 Мислила сам да ће бити тешко у петом разреду, али 

ипак није, само је мало напорно. Могу све да постигнем и код 

неких предмета који су мало тежи. Волим: физичко, верску 

наставу, математику, немачки, историју, информатику и 

српски. Ипак се ту нађу и предмети које мало мање волим, а 

то су: техничко, биологија, енглески, музичко, географија и 

ликовно. Ипак, мало и волим географију јер ме занимају 

планете и занима ме шта ћемо даље учити. Математика и 

српски језик су основни предмети и на њих сам већ навикла 

тако да доста тога знам јер смо већ учили у претходним 

разредима. Немачки ми је чудан језик, али волим да учим нове језике и занимљив ми је 

зато што је нови предмет и зато што ме интересује шта ћемо даље учити. Предмете које 

мало мање волим нису ми тешки, него су малчице досадни зато што већ пола тога што се 

учи познајем. Волим информатику мада и њу доста познајем. Све о рачунарима показала 

ми је мама кад сам била мала. Историја ми је, могу искрено рећи, занимљива, али кад 

дођемо (ако дођемо) до дела са диносаурусима знаћу половину градива јер код куће имам 

једну велику енциклопедију о њима коју су ми родитељи купили док сам била баш мала. 

 У сваком случају, волим све предмете и заједно са тим и школу. 

 

      Ленка Вишекруна, 5 - 1 

 

ОСОБА КОЈА УЛЕПШАВА МОЈЕ ДЕТИЊСТВО 

 Особа која је моје детињство учинила најбољим је мој тата. Он се зове Ненад. 

 Мој тата и ја нисмо имали много времена за дружење јер смо обоје имали обавеза. 

Викендом, та два дана, проведемо се најлепше јер смо тада најдуже заједно. Викенд је за 

нас као велики одмор. Сваки пут када би чуо да долазим, 

сакрио би се у кухињу како би ме уплашио када се 

појавим. Када бих добила добру оцену, рекао би да има 

изненађење за мене. Изненађење би било његова љубав 

и пажња. За мене је то прелепо изненађење. Наше време 

проводимо тако што одемо у једну дугу шетњу, онда 

одемо у биоскоп где гледамо неки цртани филм јер, када 

поменем да гледамо неки страшни филм, сакрио би се 

испод ћебета.  

 Баш због свега овога волим да проводим своје 

слободно време са њим јер знам да једног дана, када 

одрастем, нећемо моћи да посветимо толико времена једно другом. 

Леонтина Јовановић, 5 - 1 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

ОСОБА КОЈА УЛЕПШАВА МОЈЕ  ДЕТИЊСТВО 

 

 Особа о којој пишем је моја сестра Тара. 

 Пишем о Тари јер ми је једина и омиљена сестра. Тара и ја се некад слажемо а некад 

не. Моја осећања према њој су лепа и увек ће тако остати. Много волим да проводим време 

са Таром. Са Таром могу да причам о чему год хоћу пошто је она старија од мене седам и 

по година и тако сазнам какви слични проблеми ће и мене чекати када будем као она. 

Највише волим да гледам како се Тара шминка за излазак у град. Тада могу највише 

времена да проведем са њом јер се увек некако мимоилазимо. Она је увек или у школи, 

или на послу, или учи. Када Тара и ја успемо да нађемо времена, немамо о чему да 

причамо. Један дан овог лета Тара ме водила на Штранд са њеним другарицама. Такође, 

један дан смо отишле на базен. И да, нисам поменула да је Тара јако паметна. У основној 

школи је била ђак генерације. И сада, док је у средњој медицинској школи, има све петице. 

Један дан сам питала маму да ми каже ко ми је дао име, а она ми је рекла да ми је Тара 

дала име. Била сам јако срећна. Тара веома воли да ме пропитује биологију. 

 Изабрала сам Тару јер је веома волим и некад ми јако недостаје. Ово је крај мог 

писања о једној посебној особи у мом животу и једва чекам да поново пишем о њој.  

Лола Митић, 5 – 1 

                             

                  „Сад видиш шта је чуперак плави 

кад ти се данима мота по глави” 

 
 Тај чуперак плави ми се мота по глави. Иако није плав, посебан је. То је један мали 

(није баш мали) који ми памет помери. Иако је посебан, постао је само један обичан смеђи 

чуперак без имало боје. 

 Један јак загрљај постане шамар само преко ноћи. Један посебан чуперак постане 

само обичан и небитан преко ноћи. Љубав преко ноћи постане мржња, али све пре тога 

чини особу да се осећа као најдивније биће на овој планети и постане „залутана” у својим 

мислима. 

 Љубав је нешто што живи у нама и разлог зашто живимо. Тако да колико год пута се 

ми разочарали у љубав, не треба да одустанемо јер увек вреди чекати неког или „нешто 

право”.  

   Смиља Миливојев, 7 - 2 

 

ОСОБА КОЈА УЛЕПШАВА МОЈЕ ДЕТИЊСТВО 

 Одлучила сам да пишем о мојој другарици која се зове 

Андреа. 

 Све људе много волим, али Андреу посебно. Она је увек 

била уз мене кад нико није. Умела је да ме насмеје кад сам била 

тужна. Никада се није љутила на мене колико год да сам била 

дрска према њој. Не могу описати колико је волим, не бих могла 

описати ни за педесет година. Она је чак прва особа са којом ми је 

лепо када год да се дружимо. 

 Разлог зашто сам писала о Андреи је тај што ме она никада није издала или нешто 

слично. Једноставно је волим као рођену сестру. 
  Уна Поповић, 5 - 1 



        ИЗ ПЕРА НАШИХ УЧЕНИКА 
 

 

                                      
  
„Сад видиш шта је чуперак плави 
кад ти се данима мота по глави” 

     

Свако у себи има 
нешто што га даноноћно цима 
и што кад затвори очи 
у снове му шумом закорачи. 
 
Некима је заљубаљивање срећа 
неком свака суза у низу 
а мени кад видим његове очи 
срце јако лупа и замало искочи. 
 
Мени и кад на крај памети падне 
поцрвене образи и 
лице ми се у осмех шири, 
изгубим концентрацију  
за учењем и за школом 
и онда бих само да га загрлим 
и лице да му видим. 
 
Његова свака реч и сваки комплимент 
учине ми дан лепшим сто пута 
ухватим себе како се смешим 
јер, недостаје ми сваке секунде 
и сваког минута. 
 
Неки љубав схвате 
као да је мед и какао, 
а ја кажем –  
да је љубав чисти пакао!    
 
Невена Младеновић, 7 – 2 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

„Сад видиш шта је чуперак плави 
кад ти се данима мота по глави” 

 
 
            
 

Љубав има своје мане 
Када на казаљкама одбројава дане. 

Љубав је слепа алʼ је и лепа. 
У љубави има свашта 

То чини машта. 
Љубав има своје стазе 

Када пролазимо кроз фазе. 
Љубав има своје очи 

Притисак ми одмах скочи. 
Љубав је наелектрисано поље 

Све девојке мене ће да воле. 
Љубав је грешна, 

Може бити и смешна. 
Љубав има своју сласт 

И зато ми је заљубљен да будем част. 
 

Александар Бастаја, 7-1 

 



 

                 МОДНЕ КРЕАЦИЈЕ 

Анђелине Фератовић и Аните Јонузовић 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Не морамо бити 

најлепше обучени и најбоље 

сређени. 

Не морамо пратити и 

поштовати моду јер није 

битно како изгледамо споља 

већ изнутра! 

Анита & Анђелина 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Често се дешава да ученици не могу да мотивишу себе да уче на време и да у томе 

истрају. Градиво  им се чини обимно, фрустрирају их резултати у учењу, под стресом су, 

губе ентузијазам и неретко одустају од учења предмета који су започели. 

Долазимо до закључка да нашим ученицима недостаје један од  кључних фактора који 

доводи до успешног учења, а то је МОТИВАЦИЈА. 

Шта је мотивација и зашто је важна у процесу учења?  

МОТИВАЦИЈА је фактор који утиче не само на процес учења, 

него и на све остале сегменте живота, па из тог разлога немамо 

јединствену дефиницију самог појма. Најчешће се дожиљава као 

снага која покреће и тера појединца да постиже своје циљеве и да 

дају све од себе.  

Када говоримо о мотивацији за  учење постоје два главна предуслова: 

1. Често доносите одлуку да  ћете стварно учити јер ако нема воље и јаке одлуке нема ни 

мотивације. 

2. Имајте позитиван став, донесите одлуку да ћете успети. Позитивне мисли и очекивања 

главни су подстицај у учењу. Успех више зависи од тренутног стања, него од 

способности, зато имајте вере у себе. 

 

Једанаест стратегија за подизање мотивације у учењу која ће вам подићи 

ентузијазам и самопоуздање: 

1. Направите уговор са самим собом. Он је гаранција да ћете одржати реч. Такође, у 

уговору можете предвидети санкције уколико не учите. 

2. Не чекајте инспирацију за учење. Учење започните одмах и будите упорни. 

3. Уредите простор за учење. 

4. Планирајте ваше учење. Направите план, ставите га на место где ће вам бити стално 

пред очима и придржавајте га се. 

5. Постигните мале успехе на самом почетку. Поделите учење на мање целине. 

Градиво вам се неће чинити тешким и досадним, а  када са једног дела пређете на други, 

осетићете задовољство постигнутим и напредком. Бићете мотивисани за даље учење. 

6. Користите стратегију „грудва снега“. У уџбенику пронађите најзанимљивији делове  

за учење. На тај начин започните процес  учења. Као грудва снега која се котрља 

повећаваће се и ваша мотивација да сазнате што више информација. 

7. Немојте преплитати неколико задатака. Не задавајте себи неколико задатака у исто 

време. Усредсредите се на један задатак и урадите га најбоље што можете. 

8. Не гледајте негативно на грешке. Грешке су важан део вашег напретка у учењу. 

9. Размишљај о будућности. Учење је корак ка том циљу.  

10. Учите са другом или другарицом. Учење може бити лакше, ефикасније  и 

подстицајније. 

11. Наградите се за сваки успех. Награда ствара позитивне асоцијације, што ће вам 

повећати жељу за успехом. 

 

Дијана Топрек, педагог  

СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА 



 

 

                             
 
 
                        ВИШЕ О ДЕШАВАЊИМА  

                                  У НАШОЈ ШКОЛИ 

САЗНАЈТЕ НА САЈТУ: 

www.veljko-vlahovic.edu.rs 

И НА НАШОЈ ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

