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СВИТАЊА 

Анђела Кузмановић 8-2 

Јована Вујичић 6-1 Тамара Зарић 8-2 Теодора Шуштум 8-1 

  Наташа Пузић 6-2 Анђела Кузмановић 8-2 Теодора Шуштум 8-1 

Бранко Марић 5-2 
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ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА 

И овог 1. септембра новој генерацији ђака првака приређен је свечани пријем. Важан догађај за сваког првака, први 
сусрет са учитељицом, учионицом, школским ходницима. Слике које ће дете у сећању носити целога живота. Важан 
догађај и за целу породицу. Добродошлицу су им, уз пригодан програм, пожелели старији другари. Прваци, срећно! 

ПЕШАЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ИЗВИЂАЧКЕ ЧЕТЕ 

Ученици IV разреда, чланови Извиђачке чете Сириг, учествовали су 16. 09. 2017. године на пешачењу са нашим 
драгим домаћинима планинарима из ПСК Сириг. Шетњу смо започели код Информативног центра, парк природе 
"Јегричка" у Темерину са циљем код осматрачнице. По повратку смо се играли на теренима инфо центра и чекали на 
повратак катамарана "Чигре", којим смо се затим провозали. Имали смо један диван дан испуњен прелепим утисцима. 

ЈУЖНОБАЧКИ ФЕСТИВАЛ ЛУДАЈЕ 
 

На Јужнобачком фестивалу лудаје 21. 9. 2017. године Теодора Шуштум, ученица 8-1, освојила је 1. место из ликовног 
конкурса на тему "Бундева" и 1. место у резбарењу бундева. Захваљујемо се свим ученицима који су учествовали на 

ликовном конкурсу, а посебно Анђели Кузмановић, Тамари Зарић и Маријани Бураи које су резбариле бундеве. 
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ПОНЕДЕЉАК 

Дечија недеља за ученике I - IV разреда, започела 

је позоришном представом "Играју се деца 

света", гостујућег позоришта из Новог Сада. Уз ову 

едукативну представу и "дечака" Срету сазнали 

смо где живе, како се облаче, поздрављају и 

којих игара се играју деца света. 

УТОРАК 

Други дан Дечије недеље протекао је уз мото "У здравом 

телу- здрав дух". У госте смо позвали нашу зубарку која 

нам је причала о важности здравих зуба, правилном 

прању и позвала децу да дођу у Дом здравља и 

преконтролишу своје зубе. Затим смо сви заједно отишли 

до игралишта, где смо заједно радили вежбе. 

Искористили смо овај сунчан дан и за једну краћу шетњу. 

СРЕДА 

У среду смо имали Дечији базар - размену и 

продају дечијих играчака, књига и других ситница 

којих су били спремни да се одрекну и замене за 

неку другу играчку, књигу, цд... Ово је омиљена 

активност у Дечијој недељи. 

ЧЕТВРТАК 

Уз помоћ Клуба родитеља одржане су спортске игре за 

ученике I - IV разреда. Имали смо два полигона 

спретности, прескакање вијаче и надвлачење конопца. 

Догађај је протекао у веселом, навијачком и 

расположењу.  

И ученици старијег узраста (од 5. до 8. разреда) имали 

су Спортски дан. Такмичили су се у фудбалу, одбојци, 

надвлачењу конопца, шутирању тројки... Било је веома 

динамично и узбудљиво. Победници су славили, а они 

који су изгубили имаће прилику за реванш следећи пут.  
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ПЕТАК 

У посети нашој школи био је познати песник Урош Петровић. Аутор је 

романа фантастике, романа у загонеткама и загонетних прича. 

Карактеристичан је по иновативном приступу књижевности за децу и 

младе. Добитник је великог броја награда из области књижевности и 

фотографије. Појављује се као аутор и водитељ загонетних прича, 

учесник и члан сталне поставе нових сезона култног серијала "Фазони 

и форе", а тера нацију на размишљање и у квизовима "Потера" као 

састављач питања и у квизу "Лавиринт" као Творац лавиринта и 

најтежа препрека за такмичаре. Својим загонетним причама натерао 

је на размишљање и ученике наше школе (ученици од 4. до 6. 

разреда). Било је веома занимљиво, а они који су успели да 

одгонетну задате приче, добили су као награду лоптицу. 

ПРИЈЕМ ПРВАКА У ДЕЧИЈИ САВЕЗ 

У понедељак 9. 10. 2017. године прваци су после пригодне 

свечаности примљени у Дечији савез. Приредбу су за прваке 

припремили ученици од 2. до 5. разреда и наставница музичке 

културе Нада Гвозденовић, са хором. Прваци су добили "песму 

добродошлице" и беџ, а ученици четвртог разреда су им направили 

обележивач страница за књигу. 

Радионица о прављењу колача 

Ивана Продановић, мама из Клуба родитеља, направила је 9. 10. 

2017. радионицу о прављењу колача. А каква би радионица о 

колачим била без колача. Зато је направила по мафин за свако дете. 

Показала је деци од 1. до 4. разреда како се украшавају мафини, 

поделила са нама рецепт за несквик мафине, са којим нас је данас 

почастила. Хвала мами на дивним мафинима и рецепту који морамо 

испробати. 
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"Октобарски сусрети" у Врбасу 

Ученици наше школе, извиђачка чета "Сириг" у сарадњи са 

члановима нашег планинарског друштва "ПСК Сириг", учествовали су 

22. 10. 2017. године у акцији "Октобарски сусрети" у Врбасу. Пре 

пешачење домаћини су нас почастили ужином (пекмез или маст и 

хлеб) и топлим чајем. На стази смо од водича сазнали да се ова 

акција одржава у част Јожефа Киша, идејног творца, пројектанта и 

првог градитеља Великог бачког канала. На његовии делима и 

визијама свој рад су касније засновали градитељи хидросистема 

Дунав - Тиса - Дунав. Посетили смо споменик који је подигнут у 

његову част и чули још понеку занимљивост из његовог живота. По 

повратку из шетње играли смо се на игралишту и све засладили 

порцијом пасуља.  

ИЗЛЕТ У БЕОГРАД — ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА 

Ученици 5 - 8 разреда имали су 26. 10. 2017. године целодневни излет у 

Београд. Циљ нам је био посета Сајму књига. Искористили смо прилику 

да посетимо и друге дестинације јер у Београду има много дивних 

места које треба видети и обићи. Тако смо посетили: Калемегдан, цркву 

Свете Петке на Калемегдану, Етнографски музеј и поставку о прошлости 

нашег народа, Музеј савремене уметности. Време као поручено и 

добро друштво резултирало је дивним излетом и лепим дружењем. 

Свечана академија поводом 90-годишњице од 

оснивања села Сириг 

У ОШ "Данило Зеленовић" 1.  децембра 2017. одржана 

је свечана академија поводом 90-годишњице од 

оснивања села Сириг. Уживали смо у културно-

уметничком програму у којем су учествовали: певачка 

група "Звуци са камена", песникиња Милице Мирић, 

ученица Јована Кузмановић и гуслар Војин Радојичић. 

Посебан део свечаности представљала је промоција 

књиге "Сириг - корени, настанак", аутора др Далибора 

Денде и др Милана Мицића. 
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Сунчана јесен живота - приредба за баке и деке 

 
Ученици I - IV разреда и наставница музичке културе Нада Гвозденовић са хором су припремили пригодан програм. А 
наставница биологије Данијела Костић је са старијим ученицима припремила поклончић за баке и деке. Хвала бакама 
и декама који су својим присуством увеличали нашу приредбу и направиле слаткише којима смо се после приредбе 
почастили. Сви су отишли кући са лепим утисцима и насмејани. А ми смо били пријатно изненађени одзивом публике. 

Украшавање јелке у Темерину 

У центру Темерина 22. 12. 2017. године наша деца ишла 
су заједно са наставницом ликовне културе да 
украшавају јелку за Нову годину украсима које су сами 
правили од биоразградивог материјала. За узврат 
добићемо садницу јеле коју треба да посадимо у 
школском дворишту. 

СПРЕМАЊЕ БАДЊАКА 
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СВЕТИ САВА 2018. 

Пригодним и разноврсним програмом обележен је Свети Сава.  

“Пресецимо и избор воље, као што код 
многих искорењујемо неситост и учимо 
вас да малим и потребним будете 
задовољни…” 
(Хиландарски типик)  

“Oних су победни венци који 
добро трче, који се труде, који се 
боре, који издрже трудове од 
борби.” 
(Хиландарски типик)  

ТРИБИНА "ЛЕДЕНА ТИШИНА" У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА 

Културни центар из Новог Сада организовао је сећање на жртве рације која се десила 1942. године у Новом Саду и 
околини. Програм под називом "Ледена тишина" трајао је од 22. до 29. јануара 2018. године. У оквиру програма 
одржано је и предавање „Први масовни злочин – Сириг и кажњавање злочинаца“. Предавачи су били Драгољуб 
Вујовић, потомак једног од сиришких добровољаца из Првог светског рата и др Драго Његован. Предавању су 
присуствовали ученици, наставници и директорица ОШ "Данило Зеленовић" из Сирига, као и чланови Удружења 
ратних добровољаца 1912-1918. њихових потомака и поштовалаца "Видовдан". 
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ВАШАР У ТОПОЛИ 

Ученици другог разреда са учитељицом Снежаном Николић 13. 02. 2018. извели су представу "Вашар у Тополи". 
Духовитом и вештом драматизацијом поеме Добрице Ерића дочарали су публици богату народну светковину. 
Предивно и незаборавно за глумце и све присутне. 

ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА 

Ученици наше школе придружили су се хуманитарној 
акцији "Чепом до осмеха". Сакупљани су пластични 
чепови у циљу помоћи деци са инвалидитетом да 
бисмо им омогућили лакше функционисање и 
образовање. Сва одељења и ученици који су 
учествовали у овој акцији добили су похвалнице које 
је школа осмислила. Још једном се захваљујемо и 
честитамо онима који су дали свој допринос у овој 
изузетној активности. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

У нашој школи одржано је општинско такмичење из 
географије. Сви ученици су се изузетно припремили, 
од 26 учесника само један није освојио једно од прва 
три места. На окружно такмичење пласирао се 21 
ученик. Свим ученицима и њиховим наставницима 
честитамо и желимо успех на наредном нивоу 
такмичења. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

У нашој школи 3. 3. 2018. године одржано је 
општинско такмичење из страних језика (руског, 
енглеског и немачког). Такмичење је протекло у 
најбољем реду. Више од 80% учесника пласирало се 
на окружни ниво. Свим ученицима и њиховим 
наставницима честитамо и желимо пласман на 
Републичко такмичење. 
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УСКРШЊА РАДИОНИЦА 

Ученици 4. разреда учествовали су 27. 03. 2018. године у Ускршњој радионици коју је организовала и водила наша 
библиотекарка Гордана Радовановић у сеоској библиотеци. Имали смо ускршњи квиз, а затим смо правили ускршње 
честитке. 

Ученици другог разреда фарбали јаја 

Ученици другог разреда су 28. 03. 2018. фарбали јаја заједно са својим родитељима. Сва јаја су била лепа, а 
најлепше је било дружење. 

 

 

ОБЕЛЕЖЕН 13. АПРИЛ 

И ове године обележен је дан 
највећег страдања Сирижана. 
Мађарски фашисти су 13. априла 
1941. године стрељали 111 
недужних становника Сирига међу 
којима је било и деце. На почетку 
комеморације свештеник је одржао 
помен настрадалима. Пригодним 
говором присутнима се обратио 
Небојша Вукадиновић, председник 
Савета МЗ Сириг. Венце и цвеће на 
место страдања положили су 
представници локалне самоуправе, 
удружења, политичких партија и 
наше школе. Потом су ученици 
извели рецитал састављен од 
колажа родољубивих песама, а 
програм се завршио хорским 
извођењем песме "Тамо далеко". 
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Ученици у посети Природно-математичком факултету 

У циљу промоције хемије као науке ПМФ је организовао посету 
ученика 7. и 8. разреда. Ученицима је кроз занимљиве огледе 
приближен рад у хемијској лабораторији, дочарана свестраност 
хемије као науке и указано на њен значај. 

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА У СОКОБАЊИ 

Ученици 4. разреда били су на рекреативној настави у Сокобањи. 
Време нам је било испуњено бројним активностима. Дан смо 
започињали шетњама, настављали радионицама и спортским 
такмичењима, а завршавали забавом у дискотеци. Научили смо јако 
много и посетили предивна места којима располаже Сокобања. 

 

УСПЕСИ ЏУДИСТА 

Ученице ОШ "Данило Зеленовић" из Сирига које годинама тренирају 
џудо на Републичком такмичењу оствариле су висок пласман 
и освојиле следеће медаље: 

Ерцег Ања 1. место - златна медаља 

Радовић Татјана 2. место - сребрна медаља 

Радовић Данијела 3. место - бронзана медаља 

Искрене честитке и пуно успеха на следећим такмичењима. 
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ПРЕДАВАЊЕ "ПАМЕТНО И БЕЗБЕДНО" 

http://pametnoibezbedno.gov.rs 

У школи је за ученике и родитеље организовано предавање на тему "Паметно и безбедно на интернету". Предавачи 
су биле представници Министарства туризма и телекомуникација које су упознале присутне о о дигиталном насиљу, 
све присутнијем на друштвеним мрежама. Циљ је обучити нашу децу како да се од те опасности заштите. 

ПЕШАЧЕЊЕ У ПРИРОДИ 

Планинарско друштво из Сирига организовало је 15. 4. 2018. акцију "Пешачимо у природи, Јегричка 2018." Наша 
школа учествовала је у тој лепој шетњи. Било је око 400 учесника из свих друштава Војводине. Најлепши део била је 
вожња чамцем на Јегричкој и друштвене игре у новој летњој учионици. Најуспешнији учесници добили су дипломе. 
Диван дан у природи уз дружење, шетњу и војнички пасуљ. 

 

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

Дан посвећен нашој планети обележава се сваког 22. априла, још од 1970. године, када је установљен у САД. 
Међутим, тек 1992. почео је да се слави у 150 земаља широм света, међу којима је и Србија. Наша планета нема 
никог осим нас и ако је ми не чувамо, неће моћи толико великодушно да нам даје као што је то чинила вековима 
уназад. Живот на нашој планети је угрожен, бројне животињске и биљне врсте изумиру, воде за пиће је све мање, а 
загађење достиже забрињавајући ниво. И свему томе можемо да захвалимо само себи. Зато, крајње је време да 
променимо однос према једином дому који имамо и почнемо да га чувамо, како би нам што дуже трајао. 

http://pametnoibezbedno.gov.rs
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СВИТАЊА 

ИЗЛОЖБА СЛИКАРА МИЛИВОЈА МИРИЋА 

Поводом обележавања 90-годишњице од насељавања Сирига и 77 година од стрељања наших суграђана у школи 
је организована изложба бечејског сликара Миливоја Мирића. Господин Мирић се бави ликовном уметношћу већ 
50 година. Своја дела излагао је до сада на 334 изложбе. Његова супруга Милица је наша суграђанка и свестрани 
је уметник. Ми се нашом породицом Мирић поносимо јер се сви њени чланови (родитељи, деца и унуци) баве 
уметношћу. Њихова широка уметничка душа објединила је све оно што је обојено најлепшим емоцијама у људима, 
природи и уметности. 

 

Фестивал дечијег стваралаштва у Темерину 

Учествовали смо и ове године на Фестивалу дечијег стваралаштва у Темерину. Ученици другог разреда са 
учитељицом Снежаном Николић спремили су драмски текст „Вашар у Тополи“. Ученици четвртог разреда са 
учитељицом Драганом Лахош ове године учествовали су са плесном тачком уз песму "Socu bati vira". Добили смо 
захвалнице за учешће и јако укусне медењаке. 

 

Државно такмичење из историје 

Државно такмичење одржано је 19. 05. 2018. године у ОШ 
"Мирослав Антић" на Палићу.  Нашу школу представљао је Ненад 
Стјепановић, ученик  седмог разреда. Такмичило се укупно 205 
ученика из целе државе. Тест је рађен од 11 до 12 часова. Истог 
дана објављени су резултати. Ненад је имао 30 освојених бодова. За 
пласман је било потребно минимално 44 бода. Максималан број 
бодова био је 46. Школа домаћин је свим ученицима и њиховим 
наставницима приредила свечани пријем. Говор је одржао др М. 
Павловић, председник Друштва историчара Србије "Стојан 
Новаковић" (организатор државног такмичења) и представници 
Министарства просвете. Такође, топла добродошлица је увеличана и 
пригодном приредбом коју су извели најмлађи ученици  ОШ " 
Мирослав Антић". 
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СВИТАЊА 

Ученици старијег узраста на екскурзији 

Ученици од 5. до 8. разреда били су на екскурзији 17. 05. 2018. године. Посетили смо прво Ресавску пећину. Потом 
смо обишли Парк минијатура. Следећа станица нашег путовања био је водопад Лисине (Велики Бук). Уследио је 
ручак у ресторану хотела "ТЛС" у Деспотовцу. После ручка прошетали смо улицама овог градића. Након шетње 
отишли смо у манастир Манасија. Ученици су могли да чују многе занимљивости везане за овај манастир и нашу 
историју. После обиласка овог прелепог манастира уследио је повратак у Сириг. 

Ученици 3. и 4. разреда на екскурзији 

Ученици 3. и 4. разреда 14. 05. 2018. године били су на екскурзији. Прво смо посетили Зрењанин. Обишли смо 
центар и његове знаменитости, градски парк. Затим смо путовање наставили до етно куће Тигањица, у којој смо 
имали леп ручак у самој етно кући. Последња дестинација, али и најузбудљивија, била је посета Царској бари и два 
сата дуга вожња бродићем. 
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Такмичење у спеловању 

У нашој школи је 13. јуна одржано пето такмичење у спеловању познато под називом Spelling Bee. У такмичењу су 
учествовали ученици од 3. до 7. разреда. Било је захтевно и забавно, а најуспешнији су проглашени "пчелицама" и 
добили су дипломе за постигнути пласман. 

Фудбалска утакмица за крај школске године 

 Фудбалска утакмица између родитеља и ученика другог разреда одржана је 12. 06. 2018. у 19 часова.  
Хвала свим родитељима на сарадњи и предивном дружењу. 

 

И на крају... спортски дан! 
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СВИТАЊА 

Ослушнимо планету 

        Шта је живот? Живот је беспоштена борба за опстанак. Како сачувати себе, своје здравље, природу, целу планету? 

        Човек је унапредио разне технологије зараде ради. Крчи шуме, прашуме, уништава плодне равнице. А да ли се ико запита колико малих и 

невиних душица страда. Да, мислим и на мишеве, зеке, пчеле. Те шуме су њихов дом, њихово станиште. Сви ми заједно чинимо део природе. Човек 

крчи све и оставља пустош иза себе. Шуме су плућа ове планете, а шума је све мање и мање. Замислите да човеку стискате плућа сваким даном све 

више и више, гуши се. Е,  тако се и наша планета гуши, вапи за чистим ваздухом. Реке, мора и језера су такође 

загађена. Човек их је загадио својом немарношћу и некултуром. Разне отпатке бацамо у воду, ти отпаци се 

разлажу, а нисмо свесни да иста та вода доспева у наш водовод. На морима бродови испуштају уље и нафту, 

такође људском грешком. Тако уништавамо рибе, китове, корале, планктоне. Неке врсте су пред изумирањем. 

Шта ћемо ми оставити следећим генерацијама? Загађену планету?! Е, па доста више!  Дижем глас! И сви свесни 

људи који су уз нас клинце, а који знају да морамо очувати нашу планету. Друге немамо. Треба да се боримо, 

да је сачувамо, а не уништавамо. Треба чувати сваки цвет, дрво, птицу. Сви смо ми Божији дарови на овој 

планети. Окренимо се природи. Ослушнимо њене вапаје, њене муке. Па зар нико не чује њене тихе јецаје?! 

Нашу планету треба да волимо и негујемо као најлепши мајски цвет. Цвет изникао у пластенику је леп, али не 

мирише. Вратимо планети осмех. Вратимо цветне ливаде, а на њима пчеле које зује од цвета до цвета. 

Вратимо овце и волове на испашу, а не да их држимо у торовима и везане ланцима. 

       Окренимо се природи, чувајмо планету! Немојте да се природа окрене против нас. Видели смо ових година 

колико природа може бити сурова. Поштујте Мајку Природу. Тише... само мало тише, ослушнимо шта нам 

планета шапуће. 

МАРИЈАНА БУРАИ   VII1 

Буди фаца реци „НЕ“ 

Данас свако жели да буде омиљен и главна фаца у друштву. Како код другара тако и код девојчица. Ма, посебно код девојчица. 

 Моји другари праве разне глупости како би се истакли код цура. Чак и оно што не воле. Ја сам  ћутљив али посматрам и видим доста. 

Видим  да бирају погрешан начин да буду „фаце“. Најједноставнији   и најчешћи начин јесте цигарета. Сви почињу да пуше и глуме фрајере на тај 

начин. Сви, као клонирани, иду у истом правцу на одмору и после школе се окупљају и пале цигарете. Као екипа су и „Цареви“, ... а ми смо 

„Смртници“. Као што лепе ствари привлаче лепе, тако се дешава и са лошим. Углавном после цигарете креће и алкохол. Онда добијају титулу  

„Жестоких момака“, „Фаца“ и само „Одабрани“ могу да се друже са њима. Можда сам ја још зелен али мени је то глупо! Смешно! Зашто бих био 

фаца ако радим као и сви, као део стада. Зар није боље да будеш  другачији, да се такав наметнеш друштву. Да не пушиш, не пијеш, да се бавиш 

спортом, будеш културан и васпитан. То је бољи начин да се истакнеш. Најлакше је узети цигару и глумити фрајера па дођеш кући и молиш Бога да 

родитељи не сазнају. Мислим да то раде несигурне особе. За мене је фаца онај ко се одупре скупим и штетним пороцима , а ради на себи. Ја бирам 

овај други пут. Ако ме неко прихвати, прихватиће ме оваквог какав јесам. Не желим да на погрешан начин будем и глумим нешто што нисам. 

 Волео бих да моји другари мало више поштују себе и размишљају како ће представити себе, а цигарета и алкохол нису начин да се 

покажеш у друштву. Ја тај начин нећу изабрати . Буди и ти „ фаца „ и реци „ НЕ“ пушењу!. 

                                                    Драшко Драган V-1    

Пружимо руку оболелима од рака 

 Често размишљам како је то када је неко болестан и усамљен и нико му не пружа шансу. Ја сам особа која воли да помаже другима. 

Бавим се спортом , џудом. Освајач сам бројних медаља. Волела бих да помогнем да и друга деца буду здравија и срећнија.  

 Кад сам пре неколико година ишла сестри у посету у болницу, видела сам пуно болесне деце којима треба охрабрење. Данас је такав 

живот да нико нема времена за друге, нико никога не охрабрује . Када би само деца и људи схватили у шта се овај свет претворио !  Деца, као и 

људи који су оболели од рака, траже само малу помоћ од нас, а то је да им пружимо шансу и останемо уз њих , да их насмејемо и охрабримо. То 

наше  „ мало“ њих ће много усрећити. Када се сакупљају донације за лечење, свако би требао да пружи колико може , јер ће то њима пуно значити . 

Њихов живот није као наш. Они сваки дан проведу тужни, у болу и разочарењу, а наш задатак је да им помогнемо да се боре и да не одустају ни 

када је најтеже, да помогнемо да крену пут здравијег и срећнијег живота. Када чујем на телевизији како су неки људи победили рак, или неку  другу 

болест, будем веома срећна. Осећам се победнички као када освојим медаљу .  

 Треба да пружимо руку оболелима од рака, јер када се они излече то је наш понос и неизмерена срећа. Подржавам све у томе, будимо 

хумани, бодримо их и помозимо им! То је часно, то је људски!  

               Ања Ерцег  VI -1 

                                                                                                           

Овим својим литерарним 

радом наша ученица 

Маријана Бураи освојила је 

трећу награду на конкурсу 

“Млади у борби против 

опаких болести” 
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МОСТОВИ СПАЈАЈУ ОБАЛЕ И ЉУДЕ 

 

Мостови нису само обичне грађевине чија је улога да премосте неку водену површину. Они су ипак много више од тога, и њихова 
најважнија улога је спајање људи, ширење љубави и пријатељстава.  

Када видимо мост, било онај мали који служи да се њиме премости уски планински поточић или онај велелепни, дугачки којим се 
премошћавају огромне реке, тада осетимо дивљење. Заједничко за све мостове је да спајају две супротне обале и људе који на њима живе. Да 
нема мостова, обале би биле далеке и стране. Поред спајања људи, мостови су сведоци савладавања препрека које је природа људима дала. У 
ратовима многи мостови су били рушени и спаљивани. Ни тада се људи нису предавали, већ су након завршетка ратова, били упорни, те су 
мостове обнављали и поново градили. Мостови су описивани у многим причама и представљали су инспирацију писцима. Једна од њих је прича 
„Мостови“ од Иве Андрића. У тој причи, Андрић описује разне мостове и њихову употребу. Једна од највећих атракција је „Мост љубави“ у 
Паризу, где многи заљубљени долазе и закључавају катанце на њему, као симбол вечне љубави. 

Да није мостова, не би било великиха путовања, пријатељстава и љубави. 

Душан Лалић V 1  



18 

СВИТАЊА 

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

НАТАША ПУЗИЋ (6. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

БОЈАНА ЦВИЈИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

Литерарни конкурс на тему  

„Млади у борби против опаких болести” 

Маријана Бураи (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

 

МАТЕМАТИКА: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ИЛИЈА БРДАР (3. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО 

 

ХЕМИЈА: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

БОЈАНА ЦВИЈИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

 

ИСТОРИЈА:  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

НЕНАД СТЈЕПАНОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО  

МИЛАН ВУКАС (6. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

НЕНАД СТЈЕПАНОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

 

ГЕОГРАФИЈА: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

БРАНКО АЋИМОВИЋ (7. РАЗРЕД)  2. МЕСТО  

АНЂЕЛА КУЗМАНОВИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

БРАНКО АЋИМОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

 

БИОЛОГИЈА: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

МИА РАДУЛОВИЋ (5. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО 

ТАМАРА ЗАРИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

ЈОВАНА ЕРЦЕГ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

АНЂЕЛА КУЗМАНОВИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО  

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:   

Ликовни конкурс на тему "Бундева"  

Теодора Шуштум (8. разред)  - 1. МЕСТО 

Резбарење бундеве 

Теодора Шуштум (8. разред)  - 1. МЕСТО 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ДРАГАНА ЈЕРЕМИЋ (2. МЕСТО) НА ТАКМИЧЕЊУ “КОЛИБРИ СТАР” 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА: 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

У ОДБОЈЦИ:  

ДЕЧАЦИ - 2. МЕСТО,   ДЕВОЈЧИЦЕ - 3. МЕСТО 

У КОШАРЦИ:  

ДЕЧАЦИ - 3. МЕСТО 

У ФУДБАЛУ:  

ДЕЧАЦИ - 2. МЕСТО,  ДЕВОЈЧИЦЕ - 3. МЕСТО 

IV 1 -  2. МЕСТО У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

Урош Ковачић (2. разред) - 1. место са екипом у фудбалу у 

Темишвару 

 

ЏУДО:  

ВОЈВОЂАНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Ања Ерцег 1. место 

Дејана Керкез 2. место 

Бранко Марић 2. место 

Даница Марковић 3. место 

Татјана Радовић  3. место  

Данијела Радовић 3. место  

Јована Кењало 3. место 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Ања Ерцег 1. место  

Татјана Радовић  2. место  

Данијела Радовић 3. место  
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СВИТАЊА 

 

Зовем се Бојана Цвијић. Рођена сам 31. 07. 2003. године. У први разред сам кренула 

2010. године. Нисам ни слутила да ћу баш у овој школи провести најлепши период 

живота. До четвртог разреда нам је све била игра. У петом разреду смо упознали нове 

наставнике који су се трудили да нас науче нечему и да нас учине бољим људима, 

хвала им на томе! Упознала сам нове људе које сада сматрам другом породицом јер 

смо за ових осам година прошли  доста тога заједно. Неко воли музику, неко воли 

спорт, а ја волим глуму.  Ишла сам и на разна такмичења где сам остварила добар 

успех. Волела бих да упишем медицину јер сам као мала замишљала себе као 

докторицу. Свима желим много среће у животу, надам се да ће сви моји другари 

уписати жељене школе и да ће радити оно што воле. Хвала мојим родитељима што су 

били уз мене све ове године јер без њихове подршке не бих ништа од овога успела.  

Желела бих још једном да се захвалим наставницима и другарима за ових најлепших 

осам година живота.  

УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

СЛИКЕ СА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ 
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СВИТАЊА 


