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   СВИТАЊА  

У нашој школи је почетком октобра 2014. године, у оквиру "Дечије недеље", објављен 
фото конкурс "Јесен у мом селу". Представљамо вам три најуспешније фотографије.  

1. МЕСТО 

ЈЕЛЕНА АНЂЕЛИЋ 8-2 

2. МЕСТО 

ТЕОДОРА МИХАЉЧИЋ 7-2 

3. МЕСТО 

БОШКО АНЂЕЛИЋ 7-1 
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   СВИТАЊА  

ПРИЈЕМ ПРВАКА 

Свечаним програмом 01. 09. 2014. године наша школа је примила у свој  
загрљај нову чету ђака првака. Програм су припремили ученици петих разреда  
са учитељицом Рајком Радаковић. 

  

ГОСТИ ИЗ МАЂАРСКЕ 

У среду 24. 09. 2014. године у госте су нам дошли гости из мађарског Сирига, са којима имамо 
дугогодишњу сарадњу. Поред обиласка школе присуствовали су и једном школском часу код 
учитељице Коленак Харгите. 
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
Дечија  недеља  2014. године, била је посвећена  оснаживању породице и подстицању климе за остваривање права 
сваког детета да одраста у породичном окружењу. Зато се одвијала под мотом: 
„СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА ПОРОДИЦА“.  
Програм активности за време трајања  Дечије недеље од 6.10. до 10. 10. 2014. био је богат, разноврстан и 
прилагођен узрасту ученика. 

За ученике  I – IV  разреда реализоване су следеће активности: 

ПОНЕДЕЉАК 
Одлазак код председника општине у Темерин – ученици првог разреда 
Сви остали – Здрава храна – јабука за ужину. 

УТОРАК 
- Луткарска представа  за ученике 1. и 2. разреда у у  Темерину у КИЦ-у. 

СРЕДА 
- Штрумфови – филм за ученике 3. и 4. разреда у Темерину у КИЦ-у. 
- „Писање порука мира“ – сви ученици 

ЧЕТВРТАК 
- Маскенбал у Сиригу (слободан избор маски). Изабране су по 3 најуспешније маске из сваког одељења, које ће 
учествовати у петак на маскенбалу у Темерину. 
Маскенбал се из школског дворишта затим преселио на улице Сирига, где су мештани могли да уживају у 
предивним маскама наших малишана. 

ПЕТАК 
- Најуспешније маске су учествовале на маскенбалу у Темерину 
- Ученици су учествовали у  „Старим  играма“- ластиш, школице, кликери... 

За ученике  V – VIII  разреда реализоване су следеће активности: 
 
 
УТОРАК 
- Ученици су гледали едукативни филм о Превенцији насиља. 

СРЕДА 
- Опробали смо се у спорту, па је уследило „Убацивање тројки“ у кош. 

ЧЕТВРТАК 

- „Поруке мира и пријатељства“. 

- Спортски дан. 

ПЕТАК 
- Ученици су у Темерину гледали филм „Орлови рано лете“ . 

Прослава Дечије недеље продужила се и на понедељак 13. 10. 2014. када је одржана приредба поводом пријема првака у 
Дечији савез. Свако одељење припремило је по једну тачку добродошлице нашим првацима.  
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                        „НЕЦОВАЊЕ “– ОЛИМПИЈАДА  У  ЗАБОРАВЉЕНИМ  ДЕЧИЈИМ  ИГРАМА 
 
          У Средњој школи“Лукијан Мушицки“ у Темерину, 11.10. 2014. године одржана је 2. олимпијада у 
заборављеним дечијим играма под називом „Нецовање 2“. Из наше школе кренуло је 14 ученика из осмог и 
четвртог разреда. Ученици четвртог разреда:  Дејана Керкез, Даница Марковић, Јована Кењало, Вујичић 
Тијана, Далиборка Шведић  и Стефан Милинковић су учествовали у такмичењу, а остали су били навијачи. 
Учесници су добили дипломе и мајице са логом игара. 

 

                                                                            ЧЕЛИЧНЕ РАТНИЦЕ 

       У организацији Удружења ратних добровољаца и њихових поштовалаца 1912 - 1918. године у нашој школи 
одржана је монодрама у помен неуништивој снази армије челичних ратница. Челичне ратнице је прича о женама 
ратницима и добровољцима на Балкану, у току Првог светског рата. Текст је стваран на основу оригиналних записа, 
аутентичних изјава и одломака из биографија: Милунке Савић, Надежде Петровић, Милеве Марић Анштајн, Василије 
Вукотић... који прати жива сведочења ових жена и њихове биографије. Својим надљудским напором и преданошћу, 
ове жене су подстицале на коректност и доследност; служиле за пример, поштовање и постале сведочанство 
нехуманог времена рата. Како пре сто година, тако и данас, оне својим присуством зацељују ране и васкрсавају 
страдања. За текст и режију побринула се Јелена Мила, музику Иван Александар, текст је узет из Плаве гробнице 
Милутина Бојића, а спонзор манифестације био је господин Слободан Вујовић. 

 

 

НАШИ ЗЛАТНИ МОМЦИ 

Општинско првенство у кошарци за основне школе општине Темерин одржано је 07. 11. 2014. године, а екипа наше 
школе освојила је прво место. 
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  ОПАСНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ 

Биљана Кикић Грујић из "Центра за превенцију девијантног понашања код младих" одржала је  у нашој школи 2. 
децембра 2014. предавање о електронском насиљу. У предавању је акценат стављен на врсте насиља и злостављање 
на интернету, а намењено је ђацима од 5. до 8. разреда. Посебно је било речи о злоупотреби деце на интернету и 
педофилији. 

 

  ИНТЕРАКТИВНИ ЧАС 

       У понедељак  8. 12. 2014. у нашој школи одржан је интерактивни час посвећен обележавању стогодишњице од 
почетка Првог светског рата. Час су припремили наставница историје (Биљана Лазић), српског језика (Жико 
Николић), музичке културе (Нада Гвозденовић) са хором. Прошлост се преплитала кроз драмски приказ ученика 7. и 
8. разреда, јавним часом српског језика („Плава гробница“ М. Бојића) наставника Жике, а све пропраћено хорском 
пратњом ученика. Нешто заиста несвакидашње и дивно. Окупљени ученици од 5. до 8. разреда били су пажљиви 
гледаоци и учесници у анализи песме уз презентацију ... Сјајно! 
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УЧЕНИЧКО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

   Посебност ове књижевне вечери је у томе што су актери ове вечери били наши ученици - наши млади писци. То су ученици који 

воле књигу, радо читају, али воле и да пишу песме и саставе. За ово вече, припремељено у сарадњи са нашим „Младим волонтерима“ 

и библиотекарима, наши млади писци писали су на тему “Књига- благо или баук“. У програму су учествовали и ученици- песници , 

чије су песме објављене у зборнику „Сто младих талената“ Јужнобачког округа у 2013. години и школском листу „Свитања“. 

 

 

 

 

 

 

 

       

    У програму су учествовали ученици учесници пројекта „Мрежа локалних 

омладинских редакција“ чији је циљ био да својим учесницима пружи могућност да 

стекну знања и вештине потребне за унапређивање информисања младих. Током 

пројекта настао је и први број часописа „Млади“. У пројекту су учествовали: Дара 
Тимановић, Бошко Анђелић, Милан Пејновић, Ања Брежњак (ученици  7. разреда), 

затим Срђан Брежњак, Младен Миловановић и Вања Жига (ученици 6. рареда). 

Њихови текстови нашли су се на странама тог првог часописа. Вања Жига је 

присутнима прочитала део свог текста под називом „Хоакси на Фејсбуку- Како их 

препознати?“  

   У програму су учествовали и  најмлађи песници наше школе, ученици 2. разреда.  

   Да би програм протекао у веселом расположењу побринули су се 

чланови музичке школе, којима морамо одати признање за 

ентузијазам који поседују похађајући обе школе.  

   Имајући у виду да је ове школске године започет пројекат под 

називом „Млади волонтери“ други део вечери посвећен је 

обележавању Дана волонтера 5. децембра. Овом приликом наши 

новопечени волонтери су се опробали у својим волонтерским 
задацима и помогли да се без проблема реализује ово књижевно 

вече, али и да заједно са наставницом Ањом Хајдук припреме 

ликовну изложбу и среде паное. Интересовање за волонтерски 

рад је велико и веома смо задовољани и срећани због тога. Са 

волонтерима ће радити тим наставника који чине: Драгана 

Лахош, Николић Снежана, Станислава Бакић- Јоканић, Ања 

Хајдук, Ковиљка Прошић- Пилиповић,  Јелена Бабић и Ивана 

Лазић. На крају приредбе волонтери су свечано положили 

волонтерску заклетву и понели своје заклетве кући.  
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Снешко Белић 

   Као и сваке године трудимо се да школа добије празнични изглед. Најинтересантнији је рад ученика четвртог 
разреда који су "у госте" довели Снешка Белића. 

 

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 2014. 

    Крај полугодишта улепшала је Новогодишња приредба, која је донела пуно песме, музике и ведрог 
расположења. Свој таленат и умеће показали су ученици који похађају музичку школу под руководством 
Жужане Колар, као и Аљоша Тасовац који такође похађа часове музике. Наставница Нада Гвозденовић је са 
хором и солистима приредила музичке тачке. Сви присутни су уживали у програму и понели кући део 
распеваног и веселог  расположења. 

 

НОВОГОДИШЊА БАЈКА 

    Ученици II-2 одељења са учитељицом Снежаном Николић припремили су представу "Новогодишња бајка". 
Представу су извели својим другарима, родитељима и у Темерину корисницима Центра за социјалну помоћ. У 
реализацији представе својим изузетним залагањем помогли су волонтери 6. разреда Вања Жига, Сара Ћурчић и 
Николина Аћимовић. Глумци су успели да својим другарима, родитељима и осталим гледаоцима улепшају 
претпразнично весеље. За успешно изведену представу  Деда Мраз је глумце и волонтере наградио пакетићима.   
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СВЕТИ САВА 2015. 

На дан успомене на првог српског просветитеља и учитеља Светог Саву и ове године у нашој школи одржана је 
пригодна свечаност.  

ПОСЕТА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА "ПУТОКАЗИ" 

Међународни сајам образовања "Путокази" окупља државне и приватне универзитете, факултете, средње и 
основне школе, академије, народне универзитете, школе страних језика, школе рачунара и друге образовне 
институције. Сајам доноси комплетну слику и стања на свим нивоима образовања. Ученици осмог разреда из наше 
школе посетили су ову манифестацију и имали прилику да стекну додатне информације које ће им помоћи 
приликом избора жељене школе. 
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РАДИОНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ ПРОЛЕЋУ 

  Почетак пролећа обележен је у нашој школи радионицама које су организовали наставници српског језика, 
биологије, географије и ликовне културе. Велики број ученика учествовао је у овим радионицама. Било је ту 
рецитовања поезије, ученичког поетског стваралаштва, бриге о очувању природе, сликарских и музичких умећа. 
Настали су и тематски плакати који ће красити учионице и ходнике школе. Овом приликом обележан је један важан 
јубилеј из наше књижевности - педесет година од објављивања збирке песама "Плави чуперак" Мирослава  Антића. 

 

РАЗВИЈАЊЕ МОСТА ПОВЕРЕЊА 

У нашој школи одржане су радионице за ученике осмог разреда, а тема је била "Адолесценција и репродуктивно 
здравље". Учесници су били и наставници школе. Организатори су чланови удружења "Скаска". Како деца рано 
добијају неадекватне информације о сексуалности, закључили смо да је неопходно да се о тој области едукују на 
време и квалитетно. Једна од водитељки радионица била је Јасминка Петровић, ауторка књиге "Секс за почетнике". 
Ова књига пружа праве одговоре на питања из наведене области. 
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Едукација ученика у вези са превенцијом злоупотребе психоактивних супстанци 

  Дана 26.03.2015. године у ОШ ''Данило Зеленовић'' у Сиригу одржана је едукација ученика у вези са превенцијом 
злоупотребе психоактивних супстанци. 
  Едукација се одвија у оквиру пројекта ''Овај ПАС уједа!'' који реализује ЦСР Темерин у сарадњи са Центром услуга 
социјалне подршке ''Сунцокрет'', Црвеним крстом Темерин, Извиђачима Темерин и Арт и Блуз Фамилијом. 
Пројекат је финансијски подржан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и спроводи се у оквиру 
реализације Акционог плана за борбу против дрога у АП Војводини.  

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ  

     Да су наша деца, наставници и наши суграђани великог срца показали су укључивањем у хуманитарну акцију 
"Помоћ Маји". На овај начин смо желели да помогнемо да Маја уплови у звучни свет. Ученици од I до IV разреда су 
са својим учитељима, старији са наставницом ликовне културе Ањом Хајдук, пре пролећног распуста направили 
богате и лепе ускршње поклоне (ускршња јаја, корпице, честитке). А у четвртак 09. 04. 2015. године чланови наше 
секције "Мали волонтери" помогли су да се одржи продајна изложба на улицама, како би сакупили што већи прилог.  
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ – КРУПАЊ 2015. ГОДИНЕ 

   Овогодишње такмичење из историје на републичком нивоу се одржало у срцу Рађевине, Крупњу. 

Место је симболично одабрано зато што се у његовој околини налази низ садржаја везаних за победоносну, ратну 1914. годину

(Церска битка-Текериш, Тројанов град, Косанин град, Мачков камен) . 

   Ових дана се присећамо трагичних догађаја који су се одиграли у овом делу Србије у време поплава. Још увек са видним 

последицама водене бујице Крупањ је дана 16.05.2015. године широм отворио своја врата за све младе историчаре и њихове 

наставнике. Учесници такмичења су били ученици седмог и осмог разреда, бројни, њих око 500. Домаћин је била  Основна школа 

"Боривоје Ж. Милојевић". На свечаном отварању све присутне ученике и наставнике поздравио је директор школе домаћина Драган 

Благојевић и председник општине Крупањ проф. Раде Грујић, а обратио се и проф. др Момчило Павловић, председник Друштва 

историчара Србије, који је одржао поучан, кратак говор.  

Нашу школу је представљао ученик Миодраг Којић. Он је остварио  

37 бодова, што на жалост није било довољно за пласман за треће место.  

Миодраг је квалитетно урадио тест, с обзиром да је 40 бодова  

био максималан број бодова за прво место, 39 за друго и 38  

бодова за треће место. Проф. др.Момчило Павловић је нагласио  

да су сви такмичари већ самим доласком до овог нивоа такмичења 
 доказали својој ближој и даљој околини,  да су постигли много  

у сваком облику школовања и живота. Време проведено у Крупњу  

смо адекватно искористили за дружење са осталим учесницима,  

наставницима, и да бисмо  посетили знаменитости ових крајева, 

 које до сада нисмо имали прилике да посетимо. Били смо на  

спомен комплексу Текериш, који је посвећен чувеној Церској  

бици 1914. године. Посету смо овековечили уписом у књигу  

утисака и фотографисањем. 

УСПЕШНИ СПОРТИСТИ 

     Такмичари џудо клуба, ђаци наше школе, током године освојили су преко 60 медаља. Честитамо руководству и тренерима и 

желимо им и у наредној сезони нова признања. Похваљујемо све чланове џудо клуба, али морамо да истакнемо Нађу Вишњић (12 

медаља), Дејану Керкез (11 медаља),  Данијелу Радовић (10 медаља), Јовану Кењало (10 медаља), Даницу Марковић (9 медаља), 

Невену Михаљчић (8 медаља), Бранка Марића (5 медаља), Ању Ерцег (5 медаља). Најуспешнија џудисткиња 8. разреда је Ивана Јухас 

која је у својој каријери освојила 7 медаља. 

 

 

 

 

 

 

                             Такође посебно похваљујемо наше одбојкашице које су заузеле 1. место у оквиру градске лиге. 
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ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК : 

БОЈАНА ЦВИЈИЋ (5. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

АНА БРЕЖЊАК (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

МАТЕМАТИКА : 

ЈОВАН ЋУЛИБРК (4. РАЗРЕД) - ПЛАСИРАО СЕ НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - 3. МЕСТО 

НЕБОЈША КАТИЋ (4. РАЗРЕД) - ПЛАСИРАО СЕ НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ, ПОХВАЛА НА “МИСЛИШИ” 

МИХАЈЛО ТАСОВАЦ  (7. РАЗРЕД) - ПОХВАЛА НА “МИСЛИШИ” 

ХЕМИЈА: 

МИЛАНКА ПЕЈНОВИЋ  (7. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО 

ДУШАНКА ЛУКАЧ (7. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

МИЛАН ВУЛИЋ  (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

АЛЕКСАНДРА ВУЛИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

ИСТОРИЈА:  

ЈОВАН ЋУЛИБРК (4. РАЗРЕД—ТАКМИЧИО СЕ У КАТЕГОРИЈИ 5. РАЗРЕДА)  

- 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ И 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

БОРИС ЛАХОШ (5. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

СТЕФАН МИРОШЕВИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

МИОДРАГ КОЈИЋ (8. РАЗРЕД)  

- 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ,  2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ И 4. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ 

ГЕОГРАФИЈА: 

МИОДРАГ КОЈИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

НИКОЛА ПОЛИЋ (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

БИОЛОГИЈА: 

МИЛАНКА ПЕЈНОВИЋ  (7. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ 

ДАРА ТИМАНОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО  

НЕМАЊА ТАСОВАЦ (7. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО  

МИОДРАГ КОЈИЋ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

АЊА ТОМИЋ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

АНА БРЕЖЊАК (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

КРИСТИНА КОЈИЋ (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

ЈОВАН КОВАЧИЋ (5. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА: БОЈАНА ЦВИЈИЋ (5. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ: ЗЛАТНА МЕДАЉА: АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, АНЂЕЛА 

ГЕНИЋ, РАЈКО КОЈОВИЋ, МИХАЈЛО ШУМАР, СТЕФАН ИВКОВИЋ. СРЕБРНА МЕДАЉА: СРЂАН ИЛИЋ, ДАНИЛО 

ВРАЧАРИЋ , МИОДРАГ КОЈИЋ, МИЛАН ВУЛИЋ. БРОНЗАНА МЕДАЉА: МЛАДЕН МИЛОВАНОВИЋ, МАРКО КОЈОВИЋ. 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА: 

МУШКА ЕКИПА: У ОДБОЈЦИ И КОШАРЦИ - 1. МЕСТО, У РУКОМЕТУ И ФУДБАЛУ - 3. МЕСТО. 

ДЕЧАЦИ 4. РАЗРЕД - 2. МЕСТО (ФУДБАЛ - ОПШТИНСКО) 

ЖЕНСКА ЕКИПА: У ФУДБАЛУ, ОДБОЈЦИ И РУКОМЕТУ - 3. МЕСТО 

ЛИКОВНИ КОНКУРС ”ДАНИ БУНДЕВЕ”: БОЈАНА ЦВИЈИЋ - 2. МЕСТО, АЊА БРЕЖЊАК - 3. МЕСТО. 



14 

   СВИТАЊА  

                   
ВАНУЧИОНИЧКА НАСТАВА 

ШЕТЊА КРОЗ ДУНАВСКИ ПАРК ИЛИ У ПОТРАЗИ ЗА ДРВЕЋЕМ И ПЕСНИЦИМА  

Реализатор  Станислава Бакић Јоканић, проф. српског језика у сарадњи са Даниелом Костић, проф. 

биологије и ученицима VII1  

           У  уторак 21. априла 2015. били смо у необичној и, надам се, незаборавној  шетњи по Дунавском 

парку у Новом Саду. Шетња је трајала сат и по (двочас) и била је испуњена наставним садржајима из 

српског језика и биологије. Идеју и подстрек за ову шетњу дала нам је књига Зорана Новаковића Водич 

кроз Дунавски парк.  

           Ученици су подељени у две групе, углавном према интересовањима, на биологе и поете. Сваки 

ученик је добио задатак тј. материјал (о дрвећу или песницима)  да га упозна и спреми се да га изложи. 

Пронашли смо и боље упознали 12 врста дрвећа (храст,  врба, платан, таксодијум,  костела, тиса, 

имела, бреза, леска, гинко, гледичија, павловнија) и друговали са песницима Мирославом Антићем, 

Ђуром Јакшићем, Бранком Радичевићем, Ј.Ј.Змајем и читали њихову поезију. 

             У салетли смо организовали квиз. Поете су одговарале на питања из биологије, а биолози на 

питања из књижевности. Изједначеност резултата показала је да су једни друге пажљиво слушали. Из 

Дунавског парка смо понели сувенире које смо сами направили од папира – оригами лабуде. 

    БИОЛОЗИ                                                                           ПОЕТЕ 
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Јована Ерцег – Пролеће                                                                         

 

Нема веће среће 

него кад дође пролеће. 

 

Птице радосно певају 

и весеље ми спремају. 

 

Са југа су долетеле ласте малене 

и пробудиле лептире шарене. 

 

Мрки је медвед прекинуо сан  

и угледао леп и сунчан дан. 

 

И деца се радују пролећним данима 

 и новим забавним играма. 

ПРОЛЕЋЕ КАО ИНСПИРАЦИЈА 

 
Бојана Цвијић - Пролеће 

Буди се цвеће, 

пролеће нам долеће. 

 

Ветрић вихори, 

птичица на грани збори. 

Марљиво пролеће, 

као лептир слеће. 

Шарено цвеће ниче, 

а о теби никад доста приче. 

 

Шта да ти кажем, 

плодове твоје у сласт смажем. 

 

Доста је било, 

не може више, 

досадиле су кише. 

 

Кад то рече, 

Сунце поче да пече. 

 

И тако сваки дан, 

пролеће ми испуни сан. 

 

Владимир Лукач – Пролеће 

Кад пролеће стигне, 

Земља ми намигне. 

Марта 21. пролеће стиже, 

Сунце се полако диже. 

 

Кише нестају, 

а сви људи знају 

да топлота стиже –  

Сунце се полако диже. 

 

Борис Лахош – Пролеће 

Зимске су се магле дигле, 

са југа ласте стигле. 

Ливаде се радују прелепом 

цвећу 

на које вредне пчелице слећу. 

 

А ветар ћарлија, 

цвећу баш прија, 

топлим га рукама мази, 

као добра мама од зиме пази. 

 

Испод модрог топлог свода 

стиже са југа једна рода. 

Са њом и ласта стиже 

и весело своју песму ниже. 

И чворак весело слеће –  

све то мирише на пролеће! 
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Једно јутро ме је подсетило на тебе 

     Седим у баракама и пишем ово писмо док мислим о теби и гледам кроз прозор како кишне капи падају напољу. Понеки 

цвркут птице прекида звук капљица које ударају у олук и љути ветар који тако страховито дува да прети старој вишњи која је 

годинама одолевала и страшнијимм олујама и горим непријатељима. 

     Преживео сам још један дан непријатељских напада и ко зна колико ћемо дуго моћи још да се бранимо овако. Сваког 

дана је све теже и теже јер нам полако нестају залихе, а непријатељ све више и више надолази. Чезнем за тренутком кад ћу 

те поново видети и загрлити. Не могу дочекати дан кад ћу поново пољубити те твоје усне и да поново заспим на твоме 

рамену. Целу ноћ нисам ока склопио јер сам мислио на тебе. Тек што сам заспао, зачуо се знак за узбуну. Непријатељ је 

напао. Сви су се уплашили, па се чак могло  видети и на комадантовом лицу да је уплашен иако је толике победе извојевао. 

Напали су, али у том тренутку смо им показали своју снагу. Пошли смо у страховит јуриш да су  непријатељски војници 

почели бежати остављајући за собом сву своју опрему. Таман кад сам мислио да је готово и да ћу те поново угледати,  

погоди ме метак и обори ме на земљу. Одједном сам се пробудио у војној болници сав у завоју и помало тужан јер моји 

саборци, јунаци, напољу гину, али ја им помоћи не могу. Чуо сам докторе да ћу се ускоро опоравити и моћи помоћи мојим 

саборцима. Не могу дочекати тај дан. Свакога дана све се боље осећам. Кажу да ће ускоро и рату крај што јача наду да ће ми 

се жеље остварити. Моја браћа су извојевала доста важних победа и сутра им се прикључујем, а не знам да ли ћу се жив 

вратити. 

     Али једно знам - увек ћу те волети.  

Дарко Живковић   8-1 

МОЈА ПЛАВА ЗВЕЗДА 

 

ЗАМИСЛИТЕ ДЕЦО, ЗАМИСЛИТЕ ЉУДИ, 

КАКО БИ У СВЕТУ СНОВА БИЛО? 

СВАКО БИ СЕ ДЕТЕ ЧИМ ОДРАСТЕ, 

ПОНОВО РОДИЛО. 

ЈЕЛИ БИ СЛАДОЛЕД 

И ДАН И НОЋ, 

УПОЗНАЛИ БИ ЧАРОБЊАКА  

И ВИДЕЛИ ЊЕГОВУ МОЋ. 

ДЕВОЈЧИЦЕ БИ ИМАЛЕ БРДО ЛУТАКА 

ДЕЧАЦИ БРДО АУТОМОБИЛА, 

КАКВА БИ ТО САМО ЛЕПОТА БИЛА! 

ЗАТО ХАЈДЕМО У СВЕТ СНОВА 

ДА ВИДИМО ЧУДА НОВА! 

Јована Кузмановић II-2 

НАЈБОЉИ ДРУГ 

 

ЈА СЕ ЗОВЕМ МИЛЕ - ИМАМ ЈЕДНОГ ДРУГА, 

НАШЕ ДРУГАРСТВО ЈЕ КАО ПРУГА. 

 

МОЈ НАЈБОЉИ ДРУГ ЈЕ МЕНИ ВЕОМА ДРАГ, 

ОН ПОНЕКАД БУДЕ ВЕЛИКИ ВРАГ. 

 

ОН ЈЕ ДОБАР ДРУГ И ИМА ЛЕПО ИМЕ, 

СЈАЈНО СЕ ДРУЖИМО И ПОНОСИМ СЕ ТИМЕ. 

 

МОРАМ ДА ВАМ КАЖЕМ ОН СЕ ЗОВЕ ВУК, 

ЗАТО СМО БОЉИ ДРУГОВИ СВАКЕ ГОДИНЕ НОВЕ. 

Ћурчић Миле II-2 
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LET’S TRAVEL! 

By Snežana Bajat 

 

 Many students will use this holiday to travel somewhere. Some may only take a trip to the swimming pool 

in Temerin, while others may have a journey to a foreign country like Greece or Turkey, for example.  

 Travel, trip, journey… what is the difference? 

Travel is a general word which can be an uncountable noun or a verb: 

Travel is always interesting. 

I would like to travel in a balloon. 

A trip is shorter than a journey. Notice the difference: 

We had a trip to Danube Park in Novi Sad. 

They had an overnight train journey from Budapest to Berlin. 

When people are at sea, they use quite unusual vocabulary, i.e. a bedroom is a cabin, a bed is a bunk, the right-hand 

side of a ship facing forward is called starboard and the left-hand one is port. A long journey by sea is a voyage. 

 If you travel by plane, you fly. Everyone likes to start the flight on time, but sometimes the planes are de-

layed.  

 In Serbia trains seldom run on time. It is not unusual to depart after 8 o’clock although the timetable says 

the departure should be at 6.30. Such thing can complicate your life a great deal if you have to change trains.  

 Therefore many people prefer travelling by their own car. Unfortunately, that can be pretty expensive. For 

example, my friend’s Mercedes does 10 km to the litre. On the other hand, it goes quite fast and she usually over-

takes other cars. 

Now that you’ve expanded your travel vocabulary, you are ready to go! 

 

Have a good journey! 
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Духовна страна нашег света 

Поклоничко путовање у фрушкогорске манастире 

Под покровитељством црквене општине Сириг организована је екскурзија у православне манастире на 

Фрушкој гори. Путовали смо 23. маја 2015. Са свештеником и вероучитељем путовала је група деце из 

осмог и четвртог разреда. Прво смо посетили манастир Ново Хопово, где смо се поклонили моштима 

светог Теодора Тирона. Следећи манастир је био Гргетег где смо се дивили прелепој икони Богородици 

Тројеручици. 

 

 

Наше следеће одредиште је био манастир Крушедол, тамо смо разумели зашто Фрушку гору називају 

Светом  гором, јер смо видели колико верног народа посећује ове манастире и диви се њиховој лепоти, 

духовности и историји. Драгуљ смо оставили за крај. Посетили смо манастир Велика Ремета и тамо смо 

видели шта Црква као заједница верног народа може да учини кад међу њима влада љубав и слога и 

кад су вођени Духом Светим. Манастир обилује духовним књигама и богослужбеним предметима, а 

посебно задовољство посетиоцима пружају пратећи објекти око манастира урађени у стилу старе 

српске традиције. 
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ - МИОДРАГ КОЈИЋ 

МОЈИ ПОГЛЕДИ И НАДЕ У БУДУЋНОСТИ 

      Не бих ја желео да ми будућност буде испуњена неком   

популарношћу која би задовољавала остатак друштва.  

Волео бих да то буде моја несебична захвалност коју  

треба да вратим људима који су ми обезбедили тај пут  

кроз будућност. Желео бих да будем поштен и частан  

човек јер то је снага свега што ће следити. Можда ја  

будем сиромах, можда велики богаташ. Људи, није никаква  

разлика у томе. Човек је човек. 

     Ако зна да воли, волеће. Ако зна да поштује, поштоваће. 

 Не треба му за то новац, већ само унутрашња доброта коју 

 може имати свако ако то жели. 

     Моји пријатељи су сада на раскрсници живота као  

и ја. Сада нам је време да размишљамо о нашим плановима  

у будућности. Неко ће бити доктор и помагаће људима, неко можда ватрогасац који ће имати 

храброст, неко ће бити шеф неке јаке фирме, а неко можда популарна музичка звезда. И ако се 

једног дана опет сретнемо, неће нам бити важно шта смо постали, важно је да смо остали исти они 

клинци са тешким торбама на раменима. Још увек смо на стакленим ногама, али за пар година наша 

деца ће бити  у истом положају као што смо ми данас. 
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Опраштамо се ... 

 Нешто што нам се чинило веома далеко и да никада неће доћи, дошло је брже него што смо 

очекивали.  

 Приближио се и наш растанак и одлазак из ове школе нам доноси велике промене. Овде смо 

сви једни другима познати. Заједно смо расли, заједно смо учили, због истих ствари се свађали, 

смејали се и плакали. Осећали смо се заштићено и ушушкано, баш као у својим кућама. Сваки ћошак 

ове школе ми је познат и сваки детаљ у њој знам. Знам и да ће ми све много недостајати, а највише 

моји другари. Сваког од њих ћу памтити по нечему. Алена ћу памтити јер сам са њим ишла првих дана 

првог разреда од куће у школу. Ана ће ми недостајати јер ће ми фалити свакодневни телефонски 

разговори. Недостајаће ми врло честе чарке са Драганом и Милицом. Николу ћу памтити по његовим 

шалама и надимцима које је само он могао измислити. Радића ћу се сећати по његовом детињастом 

понашању, он ће увек бити дете. Тамара ће ми фалити да ме насмеје јер верујем да то нико боље од 

ње не уме. Фалиће ми и Ањине предугачке исцрпљујуће поруке и свакодневни позиви. Виолету ћу 

памтити по дугој коси и белешкама. Ивана ће ми фалити јер сам се поред ње увек осећала лепо и на 

неки начин заштићено. Александра ће увек у мојим мислима бити балерина. Мирјану ћу памтити по 

нечему лепом што је за мене урадила, пришла ми је у првом разреду на екскурзији када нико није 

хтео. Марко је један добронамерни дечак на којег сам се често љутила, али све је то прошло и 

фалиће ми његове шале. Јелена ће ми увек бити у сећању као вођа нашег разреда и неко кога су сви 

увек слушали. Милинко је увек успео да ме засмеје, а Михајло углавном да ме задиркује. Мирошевића 

ћу памтити по питањима које је постављао наставницима. Радован је дечак на бициклу, ја га увек 

тако видим и тако ћу га памтити. Надам се да нисам некога заборавила, али и ако јесам, сада знајте 

да ћу вас памтити целог живота. Надам се да се нико неће наљутити на мене због овог састава и да 

ћете се и ви мене по нечему сећати.  

 Знам да се сада растајемо и да нам се путеви разилазе, али надам се да ће нам се бар неке 

стазе укрстити и да ћемо се у животу опет срести. Срећно другари моји и пуно вас волим! 

                              Кристина Икрашев    8-2 
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   СВИТАЊА  

 ОСМАЦИ, СРЕЋНО! 


