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Живимо у ери масовне употребе рачунара. Интернет као глобална светска мрежа пружа изврсне 

могућности за образовање, информисање и комуникацију међу људима. Али и поред несумњиве користи, 

интернет крије у себи и неке опасности које могу изазвати  озбиљне последице. Министарство за 

телекомуникације и информационо друштво Републике Србије покренуло је иницијативу за побољшање 

безбедности деце на интернету. Један од корака у реализацији ове иницијативе је и развијање портала 

www.kliknibezbedno.rs на коме се налазе практична упутства и савети за безбедно крстарење интернетом. Овај 

портал, намењен деци и родитељима  садржи и информације о корисним линковима, бесплатном софтверу, а у 

оквиру "Базе знања" сви заинтеровани могу поставити питање и размењивати искуства из ове области. Са сајта 

се могу преузети промотивни материјали (плакат, брошуре и флајери) који прате ову кампању.  

У оквиру овог пројекта и у нашој школи, у уторак 20. априла 2010. године, одржана су предавања чија 

тема је била повезана са безбедношћу деце на интернету. Прво предавање било је посвећено ученицима, а 

након тога су и родитељи упознати са највећим опасностима која прете њиховој деци приликом коришћења 

интернета. Посебно је указано на потребу да и они, као родитељи, морају поседовати одређено информатичко 

знање како би и на тај начин допринели заштити своје деце. 

 

ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОГ КЛИКА 

� Када неко шаље ружне поруке, игнориши га. Престани да четујеш са њим. 

� Немој себе да оптужујеш за његово лоше понашање. То није твоја грешка. 

� О ситуацији информиши одраслу особу којој верујеш. 

� Поруке од њих сачувај (саве) као доказ. 

� Користи антивирус и антиспам софтвер 

� Укључи спам-филтер за своју електронску пошту 

� Сурфуј на заштићеном рачунару! 

� Уколико сумњаш да је твој рачунар заражен вирусом, контактирај стручњака! 

� Отварај само пошту својих познаника. 

� Увек скенирај антивирус програмом прилоге из имејлова пре отварања. 

� Имејл адресу немој објављивати на Интернету. 

� Упоређуј информације које нађеш на Интернету. 

� Упозори родитеље чим нађеш садржај сајтова за који сматраш да није у реду. Замоли их да то пријаве. 

� Стварај себи безбедне профиле. 

� При четовању и слању брзих порука користи сајтове за младе, најбоље оне који имају некога ко надгледа садржај у 

собама за четовање. 

� Немој слати поруке, слике или други материјал који би некоме могао да нашкоди. 

� Слике шаљи само особама којима верујеш. 

� Научи како да одбијаш и блокираш поруке непознатих особа. 

� Игнориши непознате људе, који хоће да успоставе контакт са тобом. 

� Не прихватај састанке са непознатим особама, иако су то твоји "другови са Интернета". 

� О евентуалним састанцима увек обавести и родитеље, опрезност се исплати. 

� Путем веб камере комуницирај само са особама које познајеш. Чим престанеш да је користиш, искључи је. 
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ПРИЈЕМ ПРВАКА  

Ученици првог разреда свечано су 13.10.2009. 

примљени у "Дечији савез". 

 

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ОД 5.10. – 10.10. 

2009. 

ПОНЕДЕЉАК, 5. 10.  

- Конвенција о правима детета 

и Буквар дечијих права (ЧОС) 

- Представници одељења у посети председнику 

општине Темерин 

 

 

ЧЕТВРТАК, 8. 10.  

- Моја омиљена играчка 

- Спортске активности 

 

 

ПЕТАК, 9. 10. 
- Маскенбал 

 

- Изложба радова на тему „Медведић“                                                 

  

УТОРАК, 6.10.   

 
- „ Тајни пријатељ“ (извлачење имена)   

- Позоришна представа у Темерину 

 

 

  СРЕДА, 7. 10.  

- Дани ЈАБУКЕ                                             
 

                                                                                                               

 

 

   -Покажи шта знаш 
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Позоришне представе  

    У среду, 14.10.2009. гост наше школе била је 

позната млада глумица Вишња Петровић. Она 

је извела две своје представе "Маторци" и "Шест 

ипо чуда" којима је одушевила присутне 

ученике.  

  

 

НАЈЛЕПША ЈЕСЕЊА КОРПА 

     У новембру месецу су на нивоу узраста од 1. 

до 4. разреда организована такмичења 

"Најлепша јесења корпа". Учествовала су сва 

одељења поменутог узраста, али и појединци. 

Уприличена је изложба свих радова у школском 

холу. Осим наших ученика изложби су 

присуствовали и родитељи и полазници 

предшколске установе. Најуспешнији радови су 

награђени, а победницима су уручене похвале и 

беџеви.            

                      

 

 

 

 

Свечана академија 

      Поводом Светог Саве, школске славе, у 

ОШ "Данило Зеленовић" у Сиригу 27.јануара 

2010. године одржана је Свечана академија. 

Пригодним програмом, који је добио све 

похвале присутних,обележили смо овај 

значајан дан. Програм је почео извођењем 

"Химне Светом Сави", а потом је Биљана 

Ђуричић, директор наше школе, одржала 

говор. Централни део приредбе била је 

представа "Крсна слава" која је имала и 

едукативни значај јер је требала да покаже 

како се у правом хришћанском духу 

прославља крсна слава. У оквиру ове 

представе одржан је и црквени обред, 

ломљење славског колача. Програм су својим 

наступом улепшали и најмлађи чланови 

Културно-уметничког друштва "Бранко 

Радичевић" отпевавши једну народну песму. 

Затим су се пригодним рецитацијама публици 

представили и ученици првог, другог и 

четвртог разреда. Свечана академија 

завршена је наступом хора који је отпевао 

песму "Ко удара тако позно".  
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ПРИРЕДБА ПОВОДОМ 8. МАРТА   

 

Дан жена, 8. март обележен је у нашој школи, 

као и сваке године, приредбом која је била 

испуњена музиком, игром и лепим речима. 

 

" Оној која је вредна као пчела. 

Оној која је лепа као латица на цвету. 

Оној што пред спавање бајке прича. 

Оној што брине највише на свету ". 

 

 
 

 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

    У Културном центру " Лукијан Мушицки " 

у Темерину 24. марта 2010. године одржано је 

Општинско такмичење рецитатора. Ученици 

наше школе постигли су завидне резултате. У 

категорији млађег узраста од 1. до 4. разреда 

наша ученица Анастасија Јевтић (III - 2) 

освојила је прво место. У узраста од 5. до 8. 

разреда прво место освојио је Давид Шкрбић 

(VI - 2), друго место Маја Марковић(VII - 1) и 

треће место Нада Шведић (VI - 2). На Зонску 

смотру пласирали су се првопласирани и 

другопласирани такмичари.  
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Презентација о Jегричкој, IV разред 

 

ЈЕГРИЧКА 
 
    Подстакнути овогодишњом манифестацијом 

обележавања "Дана планете Земље" ученици четвртог 

разреда приредили су презентацију о једном од најлепших 

паркова природе из наше најближе околине. 

    Јегричка је река у северној Србији, Аутомна Покрајина  

Војводина, подручје Бачке. Река је дугачка око 65 

километара и притока је Тисе. Често се погрешно сматра 

најдужом реком Војводине. 

    Јегричка извире јужно од села Пивнице у западном делу 

средишње Бачке и првим делом тока тече ка истоку. 

Протиче поред села Деспотово, Равно село, Змајево и 

Сириг и тече упоредо са Каналом Дунав-Тиса-Дунав и 

Малим бачким каналом. 

    У близини Темерина Јегричка се дели на два одела, 

једним оделом тече ка северу, протиче поред села 

Госпођинци и завршава се у мочварама око Жабља. Други 

одел тече ка југоистоку И код Јуришне Хумке (вис. 88 м) 

улива се у Тису. Овај одел напаја водом рибњак код 

Жабља, величине 0,98 км². 

    Јегричка се некад сматрала спорим, непрекидним 

речним током, који је повезивао низ бара и мочвара. Оне 

су се за време високог водостаја претварале у прави ток, 

који је досезао до Тисе. Разлог томе је мали пад реке, 

свега 3 метра на 65 километара дужине (извориште на 76 

м, а ушће на 73 м). Данас је Јегричка потпуно промењена, 

први део тока, дужине 35 километара, је потпуно 

каналисан и уређен. У следећем делу, дугом 20 

километара, Јегричка је заштићена као парк природе. 

Последњи, 15 километара дуг, део тока је преуређен у 

рибњак. 

    У новије време се у новинама може срести податак да је 

Јегричка најдужи ток у оквиру граница Војводине. Ово 

није тачно из два разлога: 1) Три друге војвођанске реке 

имају већу дужину тока- Криваја (109 км), Чик (95 км) и 

Мостонга (70км). 2) Јегричка се данас може пре одредити 

као канал него као река. 

    Од 2003. године река са околином је под 

прелиминарном заштитом природних ресурса и станишта. 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угрожавајући фактори:                                                                    

 

- Упуштање непречишћене отпадне воде                                      

- Уливање пестицида са околних 

пољопривредних 

- Криволов                                                                                   

- Упуштање и уношење алохтоних врста 

биљака и животиња       

- Узнемиравање живог света                                                      

- Бацање смећа                                                                           

 

 

Мере заштите: 

- Измуљивање површина       

- Ограничено коришћење 

- Сечење трске 

- Сакупљање отпада 

- Заобилазак птица на гнезду 

- Културно понашање 
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Страхиња Кривокапић, ученик наше школе, ватерполом се бави већ шест година. Тренира у 

ватерполо клубу „Војводина“.  

Прошао је све селекције, од школе пливања до кадетске селекције. Тренинге има свакодневно, некад и 

по два пута. До сада је са клубом освојио много трофеја. Ова година, за њега је била најуспешнија до сад јер је 

освојио следеће турнире: КУП Србије, КУП Војводине, Првенство Војводине, Крањ 2010 (отворени КУП 

Словеније), Интертото лига (мађарска лига). На пливачким тестовима истакао се показавши најбоља времена 

на 100, 75, 50 и 25 метара. Игра на позицији задњег бека. Његов ватерполо узор је Александар Ивовић који је 

репрезентативац Црне Горе и Игра за ВК Јадран. Његов сан је да заигра у неком од европских великана као 

што су Про Реко и београдски Партизан. Преко лета, Страхињу очекује најважнији турнир у сезони – 

Првенство Србије.  

Он поручује да ће на том турниру оставити срце у базену и дати све од себе да оствари што бољи 

резултат.  
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       Ученици наше школе, чланови Џудо клуба „Сириг“, постижу запажене резултате на разним такмичењима.  Често нас 

обрадују јер  са значајних такмичења доносе вредне медаље. Посебно треба истаћи нашу ученицу Александру 

Јаћимовић која је у веома оштрој конкуренцији на свим такмичењима остваривала висок пласман и доносила углавном 

златне и сребрне медаље. Све честитке и пуно среће у даљем раду. Наводимо резултате са неких најзначајнијих 

такмичења. 

Појединачно првенство Војводине за полетарце 

Суботица, 27.9.2009. 

Јаћимовић Александра – прво место (златна медаља) 

Трбојевић Жељка – друго место (сребрна медаља) 

Мишчевић Милош – треће место (бронзана медаља) 

Јухас Ивана – пето место 

Појединачно првенство Србије за полетарце 

Суботица, 3.10.2009. 

Јаћимовић Александра – прво место (златна медаља) 

Трбојевић Жељка – друго место (сребрна медаља) 

Мишчевић Милош – пето место 

 

Међународни џудо турнир у Темерину 

Јаћимовић Александра – прво место (златна медаља) 

Трбојевић Жељка– треће место (бронзана медаља) 

 

Џудо турнир у Турији  

 

Трбојевић Жељка -друго место (сребрна медаља)  

Јухас Ивана– треће место (бронзана медаља) 

 

Појединачно првенство Србије за  млађе пионире и 

пионирке  

Београд, 28.3.2010. 

 

Јаћимовић Александра - друго место (сребрна медаља) 

 

Међународни турнир у Македонији 

Прилеп 

Јаћимовић Александра - прво место (златна медаља) 

 

                          

Јаћимовић Александра              Трбојевић Жељка 

                            

                                                           Мишчевић Милош                          Јухас Ивана 

 



 10

Школа без насиља 

Досадашње активности у остваривању 

пројекта  

„Школа без насиља“ 

 Реализовање програма превентивних радионица 

на часовима одељењског старешине (ЧОС ) 

 

 

 

 

Успостављање одељењских правила понашања 

 

 

 

 

Подела беџева 

 

 

Форум позориште 

Извођење представе члановима Наставничког 

већа 

 

 

Извођење представе ученицима старијег 

узраста 
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 Школа без насиља 

     Доношење школских правила понашања 

 

 

 ***************************************** 

 

       II разред је осмислио „Дрво лепих речи“ 

        

 

 

 

Радионица родитеља и деце - III разред 

Удруженим снагама, ученици трећег разреда 

са својим родитељима и учитељицом 

показали су сву своју креативност 

реализујући ову дивну радионицу. 
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Школа без насиља  
 

Активности вршњачког тима 

 

 

УМЕМ ДА ГУБИМ И ПОБЕЂУЈЕМ 

Под слоганом "Умем да губим и побеђујем", а у 

оквиру реализације пројекта "Школа без 

насиља", у петак 30. априла 2010.године у нашој 

школи гости су били ученици и наставници 

Основне школе "Славко Родић" из Бачког Јарка, 

школе која је такође укључена у овај пројекат 

под покровитељством УНИЦЕФ-а. Спортска 

такмичења у одбојци и фудбалу зближила су 

вршњаке и без обзира на резултате утакмица сви 

су на крају били задовољни, а наша школа се 

још једном показала као добар домаћин. 

 

 

 

 

ИЗБОР НАЈ ФРИЗУРЕ  

Пројекат "Школа без насиља" пружа 

разноврсне могућности афирмисања идеја 

ненасилног понашања и уважавања 

различитости. Организовање Дана игре и 

сарадње – дана када се окупљају ученици и 

организују  кооперативне игре и активности 

представља још један од корака у 

остваривању циљева овог пројекта. Ученици 

оба одељења седмог разреда дружили су се и 

такмичили у избору најлепше и "најлуђе 

фризуре". Учили су се толеранцији и на крају 

су сви на неки начин били победници. 
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Од Бачке Паланке и Бача до Ниша и Пролом бање 

путовало се током месеца маја 2010. године. Лепи 

предели, грађевине, културно-историјски споменици и 

незаборавно дружење. 

 
                      Ђавоља варош 

 

 
                       Карађорђево 

 

 
                     Музеј у Крушевцу  

  

 
                   Панорама Ниша 

 

 

Култура путовања треба да буде један од приоритета     

у  раду са децом, не само у школи, већ и у оквиру 

породичног васпитања 

 

 

     
Тврђава у Бачу 

 

                                           
Манастир Раваница 

 

 
                                 Опленац 

  

      
                                 Орашац 
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Ја сам Марија Бураи. Ученица сам четвртог 

разреда ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу. Рођена 

сам 10.10.1999. у Новом Саду, али замало да се 

родим у ваздушном простору између Ужица и 

Пожеге. Пошто су моји родитељи живели у Црној 

Гори, мама је пред само моје рођење кренула војним 

транспортним авионом за Београд. Можда због тога 

сам ја стално у облацима. Бежим од реалности у свет 

маште. Тако су настале моје песмице. Волим да 

читам, пишем. Живим са мамом, татом и секом која 

ми је велика инспирација. Заједно смо са баком, која 

ми прича најлепше приче из њене младости. Тако су, 

уз помоћ баке и њених сећања, настале моје песме 

„Сириг“, „Јегричка“... Волим да пишем о животу и 

природи. 

 

        

          Маче 

 

Имам једно маче 

које воли пуно да скаче. 

 

Она носи име Мија, 

А њена длака просто сија. 

 

Она воли да се игра 

И стално се врти као чигра. 

 

Она је моје мезимче мало 

У ову песму је стало. 

 

                     Марија Бураи  

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРА ВИЛА 

 

Да сам нека добра вила, 

да ја имам права крила, 

да се винем у небеса,  

да ја створим сто чудеса! 

 

Да се људи Богу моле,  

да слободу своју воле,  

да се песма светом шири,  

да ратари буду мирни. 

 

Да глади нема нигде,  

да свој деци ручак стигне,  

да целим светом срећа влада, 

моја бака – увек млада, 

да ме дека с неба гледа 

и помогне кад ми треба ... 

 

То је санак пусти, 

оде чим га ја изусти. 

 

                     Марија Бураи  

 

 

 

 

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ 

 

Крв неком живот значи, 

ко има јаку крв, тај је најјјачи. 

 

Деци здрава крв највише треба, 

да их нека болест иза ћошка  

не вреба. 

 

Ако је твоја крв здрава, 

другоме је дај 

Тако помажеш некоме, знај! 

 

Кад дајеш крв, то не боли. 

Али знај, ко је добије, 

да те то биће искрено воли. 

 

Крв се даје, то се не моли, 

јер ће добро доћи ономе 

кога нешто боли. 

 

 

                     Марија Бураи  
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СТОП НАСИЉУ 

 

 

Ех, те дивне школе, 

храмови знања, воље, 

љубави и васпитања. 

 

Некада беше, али не више. 

Децо, црно нам се пише! 

 

У школу сад и не идем радо. 

Па како ћу кад је сваки други 

ученик „страдо“. 

 

Не од лоших оцена и учитеља,  

већ од правих „мучитеља“, 

а то су наши вршњаци, 

другари из клупе, из школе. 

Они који никог не воле! 

 

Туку млађе – ето само из хира 

јер боја мајице их нервира. 

 

Тај што мрзи сам себе, 

неће сигурно пазити на тебе 

- друже из клупе. 

 

Дижем глас!!! 

И сви добри ђаци који сте уз нас. 

На нама остаје свет, и цео терет овога света, 

а ево, већ у почетку нам не цвета. 

 

Ма децо, сви смо ми анђели мали 

- а то и нисмо знали. 

 

У свима нама доброте има 

и није у свачијем срцу „зима“. 

ПРУЖИТЕ РУКУ ПОМИРЕЊА 

И ЕТО РЕШЕЊА!!! 

 

 

Марија Бураи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИРИГ 

 

 

Моје село мало 

кажу да је равно,  

у центру је Бачке, 

али овде нема тачке. 

 

Сир је њему име дао, 

а да то није ни знао. 

Кроз Сириг река Јегричка тече, 

а мали мостић воду сече. 

С њега лети деца скачу 

док сеоске гуске гачу. 

 

Солунци су га основали 

и име селу дали. 

Заорали прве њиве, 

стигле и прве књиге 

и школа никла усред села.. 

Славно име она носи, 

тад су ђаци били боси. 

 

То је моје село мало 

где нас је Сунце обасјало. 

 

 

Марија Бураи 
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- Како се осећаш као „Ученик генерације“? 

- Драго ми је због тога, али не осећам ништа 

посебно. Претпостављам да је тако јер сам још 

од седмог разреда знала да ћу бити ђак 

генерације. 

 

- Да ли си претпостављала да ћеш бити ђак 

генерације када си кренула у први разред? 

- Не. Када сам пошла у први разред, уопште 

нисам размишљала о томе, нити о завршетку 

основне школе.. 

 

- На који начин си постигла све успехе у 

школи? 

- Пре свега добром организацијом, упорношћу 

и јаком вољом. 

 

- Како се организујеш? 

- Зависи од обавеза које имам. Некад ми се 

дешавало да дан посветим учењу, а некад 

ништа ни не отворим. 

 

- Који су твоји приоритети? 

- На првом месту ми је био пријемни за упис у 

„специјалце“. Сада, када је то решено, надам се 

да ћу и тамо бити одлична као и овде, а волела 

бих и да идем и даље на такмичења. Али то 

ћемо још видети, има времена. 

 

- Омиљени предмет? 

                     
- Да ли би волела да си уместо такмичења 

имала више слободног времена и на шта би га 

потрошила? 

- Не бих волела да сам имала више слободног 

времена јер не верујем да бих га потрошила на 

нешто паметно. Осим тога, волим да идем на 

такмичење. 

 

-  Да ли имаш неки хоби? 

- Више њих. Поред тога што идем на плес, 

волим да читам, играм бадминтон, идем на 

базен ... 

 

-  Који ти је разред био најтежи? 

- Не могу да издвојим ни један. У петом 

разреду сам морала највише да учим за школу, 

у шестом и седмом за такмичења, у осмом за 

пријемни ...  

 

- Који догађај ће ти остати у најлепшој 

успомени? 

- Много тога ће ми остати у лепој успомени, од 

рођендана, екскурзија и матуре, па до неких 

„одвала“ на часовима. 

 

 

- Чиме се планираш бавити у будућности?

- Зна се – математика! 

 

- Како се осећаш када си на такмичењу? 

- У почетку сам имала трему, али временом 

сам научила да се опустим и да верујем у себе. 

 

- Твоје најдраже такмичење? 

- Сва су ми драга на неки свој начин, али бих 

издвојила своје прво такмичење из математике, 

у четвртом разреду, као и Републичко 

такмичење из хемије, прошле године. Заиста 

смо се лепо провели. 

 

- Коју школу планираш да упишеш? 

- Заправа, већ сам се и уписала у Јовину 

гимназију, у специјално-математички смер. 

 

- Још увек не знам. Не размишљам баш много 

унапред, али претпостављам да ће бити нешто 

везано за математику, или неки сличан 

предмет. 

 

- Ко ти је био највећа подршка и 

најзаслужнији за твоје успехе? 

- Највећу подршку су ми представљали моји 

родитељи, али поред њих имала сам јако 

велику подршку од неколико људи са стране, 

везано за посебан пријемни који сам полагала. 

 

- И на крају, порука за све који ће још ићи у ову 

школу? 

- Треба да верују у себе и да никада не одустају 

од својих циљева.  
                                     Разговор водила: Биљана Егељић 
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Дуг је списак Марининих постигнутих 

успеха на разним такмичењима: 

 

 

 

 

IV разред  -  Општинско такмичење 

  математика 1. место 

        - Окружно такмичење 

  математика 2. место 
                     - „Кенгур“ 3. место 

 

 

 

V разред  -  Општинско такмичење 

             математика 1. место 

       -  Општинско такмичење 

  српски језик 1. место 

 

 

 

 

 

VI разред  -  Општинско такмичење 

             математика 2. место 

         - Општинско такмичење 

  српски језик 1. место 

                    - Окружно такмичење 

српски језик 1. место 
                    - Општинско такмичење 

  физика 3.место 

                    - Окружно такмичење 

                        физика 3.место 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

VII разред -  Општинско такмичење 

                математика 1. место 

             - Општинско такмичење 

     српски језик 1. место 

                        - Окружно такмичење 

  српски језик 3. место 
                         - Општинско такмичење 

     физика 1.место 

                        - Окружно такмичење 

                            физика - похвала 
  - Општинско такмичење 

     Хемија 2. место 

                        - Окружно такмичење 

   Хемија 2. место   
            (пласман на Републичко) 

 

 

 

 

VIII разред   -  Општинско такмичење 

                математика 1. место 

              - Општинско такмичење 

     српски језик 1. место 
                         - Општинско такмичење 

     физика 1.место                         

                          „Архимедес“ - похвала 
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ШКОЛСКА 2009/2010. ГОДИНА  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

- Марина Мијатовић I место, VIII разред 

- Биљана Егељић I место, VII разред 

- Ања Тасовац I место, VII разред 

- Исидора Ћирић III место, VII разред, 

- Нада Шведић VI разред, Илија Брдар и Јелена 

Шунка V разред заузели су IV место. 

 

МАТЕМАТИКА: 

- Марина Мијатовић I место, VIII разред 

- Тамара Зорић IV место, IV разред 

- Вулић Милан III разред, треће место и 

награда на АРХИМЕДЕСОВОМ такмичењу из 

математике 

ГЕОГРАФИЈА: 

- Александар Миловановић III место, VIII 

разред 

- Добрила Продановић III место, VIII разред 

- Биљана Егељић III место, VII разред 

 

*** 
 

Мирошевић Стефан  3-2 

 

 
 

 

 

 

ФИЗИКА: 

- Марина Мијатовић I место, VIII разред 

- Нада Шведић 6-2    1. место 

 

ИСТОРИЈА: 

- Јелена Шунка, V разред, III место 

- Исидора Ћирић, Милица Соврлић, Страхиња 

Кривокапић, VII разред, III место 

 

БИОЛОГИЈА 

- Добрила Продановић VIII  разред,  II место  

- Бојан Млинарић VIII  разред,  III место 

 

- Одбојка 3. место и дечаци и девојчице! 

- Кошарка 3. место дечаци! 

- Фудбал 3. место девојчице! 

 

 
 

 

 

 

 

Добитник је две дипломе које додељује часопис за децу „Витез“. Једна диплома је за литерарно 

стваралаштво, а друга је за ликовно стваралаштво. 
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„Будите мудри као змије и безазлени као голубови“ 

                                       

Под окриљем нашег заштитника и молитвеника пред Господом, Светог Василија 

Острошког Чудотворца, на његов дан, 29 априла (12 маја) 2010. год. окупио се верни 

народ на Литургијском сабрању да достојно прослави велики празник нашег села. Међу 

верним је био велики број деце, ученика верске наставе, њихових другова и наставника. 

Неки од ученика су дали и свој допринос богослужењу. 

 

Василије свети поносе монаха                                              Моли за све вјерне за  

Наставниче добри светих            За обитељ свету, 

Пустињака.            Мир у мојој души,  

Ко јутарња звезда твој лик                                                     И мир цјелом свјету. 

нам се јавља,                                                                            Мир од Источника,  

Поборниче добри светог                                                        Сунчанијех зрака, 

православља!                                                                           Василије свети, поносе 

монаха 

 

 

  

 

 

 

Једно од чуда Светог Василија Острошког: 

 

 Један занатлија из околине Никшића беше се тешко разболео. Лекари на прегледу 

установише да је парализа у пуном стадијуму. Од тога није било лека. Човек се био сав 

склупчао. Родбина га саветоваше да пође у Острог Светом Василију, али је он то одмах 

одбио, јер беше атеиста, неверник. После извесног времена, јави му се Свети Василије у сну и 

позва га да дође к њему у Острог па ће га он исцелити. Пошто дуго поразмисли, овај човек 

најзад одлучи, и пристаде да га понесу у манастир. Дошавши у манастир он се исповеди и 

ону ноћ преноћи под кивотом Светитељевим, где су му читали молитве. После краћег 

времена сасвим је оздравио, и из захвалности према Светом Василију своме најстаријем сину 

дао је име Василије. 

 

                                                  Са радошћу пред васкрслим Господом ваш вероучитељ! 
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ОСМАЦИ, СРЕЋНО! 

 

   Министарство просвете објавило је конкурс за упис ученика у први разред средњих школа, 

као и календар уписа. Ово ће бити последња генерација ученика која ће за упис у гимназије и 

четворогодишње стручне школе полагати квалификациони испит. Већ следећа генерација 

осмака полагаће матурски испит. 

 

 

 

Најзначајнији датуми из календара уписа: 

 

Пријављивање за квалификациони испит 3-15. јуна 

Квалификациони испит из језика 21. јуна 

Квалификациони испит из математике 22. јуна 
Прегледање тестова 21-23. јуна 

Прелиминарни резултати 23. јуна 

Пријем и решавање жалби у основним школама 23. јуна 

Пријем и решавање жалби у окружним уписним комисијама 24. јуна 

Коначни резултати уписа 28. јуна 

Предаја листе жеља 29. и 30. јуна 

Пријем жалби ученика на поднете листе жеља и исправка 3. јула 

Први уписни круг 7. и 8. јула 

Објављивање преосталих места за други уписни круг 8. јула 

Други уписни круг 12. јула  
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Ту можете пронаћи овај број школског листа у електронском облику (са свим страницама у 

боји), бројеве из претходне две школске године као и многе друге информације и занимљивости  о 

Основној школи „Данило Зеленовић“ из Сирига. 

 

 
 


