СВИТАЊА
ЛИСТ УЧЕНИКА ОШ “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ

Маријана Бураи 6. разред

јун 2017.

СВИТАЊА
РЕЗУЛТАТИ ФОТО КОНКУРСА ЗА НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ НА ТЕМУ ЈЕСЕН

Млађи узраст—од првог до четвртог разреда основне школе
1.

место

Angela Utcai, 2.a Zeleno drvo - "Kokai Imre" Temerin

2. место

Regina Zakinski, 3.c - "Kokai Imre" Temerin

3. место

Varga Réka 2a Leptir na drvetu Lepke a fán - "Kokai Imre" Temerin

Старији узраст - од петог до осмог разреда основне школе
(због великог броја лепих фотографија по два рада равноправно деле
прво, друго и треће место)

1. место
Јован Ковачић 7-2 "Јесење богатство"
ОШ "Данило Зеленовић" Сириг

Balaž Varga 6a "Kokai Imre" -Temerin

2. место

Аљоша Тасовац V-1 - ОШ "Данило Зеленовић" Сириг,
Balaž Varga 6a "Kokai Imre" -Temerin

3. место

Lena Fekete 8a Esoben, u kisi "Kokai Imre" - Temerin,
Александра Росић VII-1 - ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак

Посебна похвалница додељује се ученицима наставница Георгине Сарок Липот и Мелинде Морваи
из ОШ "Кокаи Имре" из Темерина
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ОБЕЛЕЖЕНА 90-ГОДИШЊИЦА НАСТАНКА СИРИГА
Поводом 90 година од оснивања Сирига и наше школе, 29. 5. 2017. године организован је квиз
тематски у вези са наведеним јубилејом. На нашим школским паноима смо изложили и фотографије
из прошлости. У прикупљању материјала помогли су нам мештани Сирига. Ученици су показали
завидно знање што нас је обрадовало. Имали смо и госте, господина Бранка Срнића, историчара,
представнике Удружења поштовалаца и потомака добровољаца из Првог светског рата, мештане
Сирига. Захваљујемо се на учешћу КУД-у "Бранко Радичевић" из Сирига, директору школе "Лукијан
Мушицки" из Темерина и проф. Д. Петровићу који су нам били техничка подршка. Честитамо на
победи екипи чији су чланови Николина и Бранко Аћимовић, Маријана Бураи и Ања Ерцег. Свима се
захваљујемо на подршци и учешћу у програму.

ИСТОРИЈАТ
Сириг је по свом настанку релативно младо место, ове 2017. године слави се 90 година од
постанка. Налази се на двадесет километара удаљености од Новог Сада. Место се дели на стари и
нови део. Стари део села настао је 1927. године. Припреме и радови на изградњи насеља почеле су у
току 1926. године по наредби Министарства за аграрну реформу. Црвени крст подигао је на
одговарајућим плацевима бесплатно неколико десетина кућа. До краја 1927. године у Сиригу су
изграђене 222 куће, у десет улица. Највећи број досељених становника дошли су из Вајске и Бођана,
затим из Банатског Соколца итд. Поред бриге за егзистенцију, пажња досељеника била је усмерена и
на развој и унапређење села. Тако се, уз опште тешкоће везане за организацију живота, јавио и
проблем школовања деце. Требало је изградити школу. Просторије које су коришћене у ту сврху
налазиле су се на пустари Сириг коју су користили ученици са оближњих салаша. Њихова учитељица
је била Даринка Косанов која је учила децу од првог до
четвртог разреда. Пошто просторије нису одговарале
намени и биле су удаљене неколико километара од села, у
једној приватној кући отворена је школа, али се
размишљало о тражењу локације за градњу нове школе.
Нова зграда основне школе подигнута је 1931. године, у
центру Сирига. Имала је четири учионице које су тада
биле довољне. Први учитељ у овој школи је био Коста
Вуковић. Школа је постала средиште у коме се, поред
васпитно образовног рада одвијао културно-забавни живот
места. Зграда је проширивана 1963. године, а 1980. је
изграђен нови део зграде који је функционално повезивао
стари део и фискултурну салу.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2016.
Од 3. до 9. октобра 2016. године под мотом
„НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ!―

Правили смо играчке и посетили смо сеоску библиотеку.

Учествовали смо у маскенбалу.

Размењивали смо играчке на дечијем базару, слушали
песника и имали спортски дан.
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"Бундева"
Наше ученице: Теодора Шуштум VII/1, Невена Шуштум VIII/1, Вања Жига VIII/2 и Наташа
Бабић VIII/2 такмичиле су се 5.10.2016. године у резбарење бундева које је организовало
Друштво пријатеља баште из Темерина. Наташа Бабић освојила је прво место. Невена
Михаљчић V/1 освојила је треће место на конкурсу ликовних радова на тему "Бундева".

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "ОД ПАТЊЕ ДО СЛОБОДЕ"
У нашој школи 9. 12. 2016. године одржана је промоција књиге господина Бранка Срнића "Од патње
до слободе". Бранко Срнић је двадесет година био директор наше школе. У Сириг је дошао пре пола
века. Од доласка почео је да проучава насељавање и историју места. Ово је његова друга књига, прву
је посветио великој трагедији Сирижана, 13. априлу 1941. године, односно стрељању наших
суграђана. Ова друга књига представља сећања Сирижана на своје чланове породица, њихове жртве
и патње током Другог светског рата, као и сведочанства о болном повратку из избеглиштва. По речима
рецензента, историчара др Драга Његована: "Ова драгоцена сведочанства, која су прикупљана
деценијама, дају посебну слику на многобројне жртве, цивилне и војне, на патње прогнаног
становништва, на логоре и преживеле Сирижане". Директор школе Биљана Ђуричић уручила је
господину Бранку Срнићу захвалницу за неговање сећања на наше суграђане у његовим двема
књигама.
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ЈАВНИ ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ
У уторак 13.12.2016. године у оквиру предмета народна традиција реализован је јавни час под
називом "Запевај заиграј". Носиоци ове манифестације су ученици 4-2 одељења и ученице 8-2
одељења: Вања Жига, Николина Аћимовић и Сара Ћурчић, са учитељицом Снежаном Николић.
Захваљујући ученицима, њиховим родитељима, КУД-у ,,Бранко Радичевић― и добрим људима из
села, на сцени су били уникати из прошлости стари од 50 до 80 година: ручно рађена колевка,
ручно ткани ћилими, столњаци, одевни предмети. Ученици су сценским приказом показали
народне обичаје везане за рођење детета, повојницу, кумство, гостопримство. У току часа чуле су
се пословице, успаванке, загонетке, народне песме и игре. Часу су присуствовали ученици од 1.
до 4. разреда, учитељи и родитељи. Својим присуством и давањем добровољног прилога
родитељи и ученици су се придружили хуманитарној акцији коју организује школа.

Украшавање јелке
Украшавали смо јелку у центру Темерина 23.12.2016. године. Добили смо јелку коју смо
украсили да је засадимо у школском дворишту.

ЗИМОВАЊЕ У ГУЧЕВУ
Ученици II-IV разреда били су од 8. до 12. 01. 2017. године на зимовању у Гучеву.
ПЕСМА О ГУЧЕВУ
(Саставили су је ученици II, III и IV
разреда који су били на зимовању на
Гучеву 8-12. 01. 2017.)
На Гучево смо дошли.
У путу смо добро прошли.
У собе смо се сместили
и веома срећни били.
Гучевско небо је као родни крај.
Волим га, волим, као родни крај.
Сад у ово време зимско
обуци бунду и узми склиско.
Изађи на брег
који је затрпао снег.

Идемо у шетњу
по завејаном брегу.
Ноћу су сви уморни
а дању су активни.
На Гучеву је време хладњикаво,
а у купатилу није нимало љигаво.
Ако желиш да оствариш свој сан
отиђи на Гучево
и играј се сваки дан.
На планини Гучево, лепота је
а у мом срцу најлепша успомена
остаје.
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СВЕТИ САВА 2017.
Поводом Светог Саве, школске славе, у ОШ "Данило Зеленовић" у Сиригу 27. јануара 2017. године
одржана је Свечана академија. Пригодним програмом, који је добио похвале присутних, обележили
смо овај значајан дан.

Свети Сава у цркви

ВЕРСКА ЧИТАНКА — СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ (грч: Υπαπαντής τοσ Χριστού), празник
којим се прославља увођење малог Исуса у Јерусалимски
храм, што представља сусрет Бога са својим народом, одн.
Црквом коју представља Симеон Богопримац. По том свом
карактеру овај празник је добио своје име. Празнује се 2.
фебруара.
По Мојсијевом закону, жена се након порода сматрала
нечистом четрдесет дана. После тога морала је ићи у храм да
принесе једно јагње од годину дана да би се очистила од
греха. Оне сиромашнијег стања давале су две грлице или
два голуба. Исто тако, првенац, како од рода људског или од
стоке, морао се посветити Богу. За мушку децу се морао дати откуп од пет сикала сребра. Нигде се не
спомиње да је за Исуса, као првенца, дат откуп: јер је он дао себе у откуп за све, и зато што је мајка
Исусова била сиромашна и што је Исус целог свог живота на земљи био Богу посвећен. Када је Исусу
било четрдесет дана од рођења, Марија је са Јосифом и бебом Исусом отишла у Јерусалимски храм и
принела Богу на жртву само два млада голуба. У храму је био побожни старац Симеун, који је живео у
Јерусалиму, и коме је Бог обећао да неће умрети док не види свога Спаситеља. Старац је у Исусу
познао обећаног Месију, благословио га и захвалио Богу што му је омогућио да види Спаситеља. Том
приликом старац је и Марији прорекао тешке тренутке у животу, све због њеног сина: "Гле овај лежи
(сада као мали) да многе (силне) обори и подигне (ниште) у Израиљу; а и да буде знак против кога ће
се говорити. Α и теби самој прошће нож душу, да се (тако) открију мисли многих срдаца" (Лк 2,34-35).
Због овог догађаја, тј. сретења малог Исуса са праведним Симеоном, и сам дан се зове Сретење.
Извор: http://www.pravoslavlje.net
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ
У ОШ "Кокаи Имре" 08. 02. 2017. године одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице.
Ученице наше школе освојиле су друго место. Наша школа је 10. 02. 2017. године била домаћин
општинског такмичења у одбојци за дечаке. Ученици наше школе освојили су прво место.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У нашој школи 25. фебруара 2017. одржано је такмичење из страних језика. Најуспешније су биле
такмичарке из немачког језика, Меланија Зинаић из ОШ "Петар Кочић" и Лаура Хевизи из школе
"Кокаи Имре". Обе су се пласирале на окружно такмичење.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У нашој школи одржано је Окружно такмичење из страних језика (енглеског и немачког). Оба
учесника такмичења из немачког језика су се пласирала на Републичко такмичење. Од 11 учесника,
5 се пласирало на Републичко такмичење из енглеског језика. Свим учесницима честитамо и желимо
пуно успеха на Републичком такмичењу.
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ПРОЛЕЋЕ - ИНТЕРАКТИВНИ ЧАС
Наставници српског језика, руског језика, енглеског језика и музичке културе организовали су
интерактивни час посвећен пролећу. Ученици су у учионицама и у школском холу разним
активностима на леп начин обележили долазак овог годишњег доба.

ШЕТЊА ДО ЈЕГРИЧКЕ
Ученици другог разреда ишли су у шетњу до Јегричке 23. 3. 2017. године. Уживали смо у пролећу
које је тек стигло и одржали час одељењског старешине и Свет око нас.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА
Ученици другог разреда учествовали су на општинском такмичењу из саобраћаја и освојили треће
место од шест екипа.
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КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА - ФАРБАЊЕ ЈАЈА
Ученици 4-2 одељења су заједно са родитељима организовали креативну радионицу - фарбање јаја.
Родитељи, деца и учитељица су разменили идеје фарбања јаја и лепо се дружили.

Ускршња радионица у школском дворишту и библиотеци

Награде за најуспешније офарбана јаја
У КИЦ-у у Темерину 12.04.2017. одржан је програм и свечана додела награда за најуспешније
офарбана јаја. Ученици III разреда освојили су 2. место са својим Ускршњим парком. Ученици I
разреда освојили су 3. место са својим Ускршњим дрветом.
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ШЕТЊА ПОРЕД ЈЕГРИЧКЕ
Ученици III - VII разреда наше школе учествовали су 9. 4. 2017. у акцији ПСК Сириг - Шетња поред
Јегричке. Шетња је подељена на две стазе. Прва дужа стаза од 15 км, којом су се упутили старији и
искуснији шетачи и планинари и друга краћа стаза била је намењена млађим и неискуснијим шетачима.
После тога почастили смо се планинарскм пасуљом из казана. Био је предиван дан, лепо дружење са
пуно лепих утисака. Акцији су присуствовали и наши извиђачи.

Други разред на часу Чувара природе
Други разред је на часу Чувара природе сакупио смеће по целом школском дворишту. Веома смо
срећни резултатом.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА СТРЕЉАЊЕ
СИРИЖАНА
Дан сећања на стрељање Сирижана обележен је
13. априла 2017. године. У програму су
учествовали и наши ученици са пригодним
музичким тачкама и рециталом. Представници
локалне самоуправе и удружења грађана су на
споменик положили цвеће и венце.
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НАГРАДА И ПОХВАЛЕ НА КОНКУРСИМА

Песма „Плава звезда― наше ученице Јоване Kузмановић (IV-2) награђена је на Витезовом конкурсу. Чланови жирија,
познати писци, препознали су у Јовани велики таленат и позвали је на дружење на 15. београдски фестивал писаца
за децу „Витезово пролеће― где јој је и додељена похвала. Јована је учествовала и на конкурсу “Дани Јегричке”.
Представници Вода Војводине су нашој ученици уручили захвалницу и Јована је пред осталим учесницима прочитала
своју песму.

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 Kузмановић IV-2

На конкурсу Савеза друштава Војводине за борбу против рака „Млади у борби против опаких болести“ наша ученица
Теодора Шуштум добила је другу награду за ликовни рад. На истом конкурсу посебне захвалнице Савеза добили су
професорица ликовне културе Анђелка Хајдук и професор српског језика Жико Николић.
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Зла вила Цигарина
Све приче почињу: „Била једном једна вила...’’ или „Једном давно...’’. Е, па и ова моја прича почиње
некада давно, али ова прича о вили Цигарини и дан-данас траје, и то са не тако лепим завршетком.
У давна, прастара времена појавила се заносна и прелепа вила Цигарина.Пленила је својим изгледом,
мамила је прво старије мушкарце. Чак је и привилегија и част била да се у високом друштву појавите са
Цигарином. А она је својим неодољивим шармом мамила и млађе мушкарце, па и жене. Али она је пожељна и
неодољива споља. Изнутра је злобница која ноћу вреба гушећи невине људе који су јој верно служили. А људи
као људи, још више жуде за њом. Али, опчинила је редом све мушкарце и жене, чак и мајке које доје, чак и
труднице су се повиновале лепоти зле виле и жртвовале своју нерођену децу. Сви су постали њене слуге, њени
поданици. А зла вила њих уништава, једе их изнутра, разара им плућа. Уништава мајке, а њихова деца
оболевају од алергија, а оне од карцинома плућа. Наше болнице су пуне болесних од алергије, од карцинома и
разних екцема, а за све је крива вила Цигарина. Људи као људи, не могу да јој одоле, слепо је прате и не виде
да се иза те лепоте и заносног шарма крије злобница и ругоба која својим пипцима обавија човека и полако га
дави и дави, док га не уништи.
Ето, ово је једна од прича које и дан-данас трају и немају срећан завршетак. Али пазите, зла вила
вреба, тражи своје жртве. Ја сам дете и одолевам јој, бар за сада. Мој деда је био њен слепи поданик и
преминуо је од рака плућа у најгорим мукама. Моја бака је забранила да се пуши у кући јер само тако можеш
одолети вили Цигарини. Свака уништена цигара, трен живота мање за вилу Цигарину. Замислите када би се сви
сложили и угасили цигаре, уништили би злу вилу Цигарину. Али не! Она је јака и одолева и одолеваће све док
буде имала своје верне поданике!
МАРИЈАНА БУРАИ

6. РАЗРЕД

БУДИ „ФАЦА―, РЕЦИ НЕ!

УГАСИ ЦИГАРЕТУ, МАМА!

БАЈКА О ЗЛОЈ ВИЛИ ЦИГАРИНИ

Дим цигаре, претећи поглед.
Пази, то је танак лед!

Угаси цигарету, мама,
жеља је свима иста.
Због те цигаре мале
планета није чиста.

Била једном једна зла вила
која се звала Цигарина.

Цигара разара здравље моје.
Ја то знам, знаш ли ти да разара и твоје?
Ниси „фаца― ако пушиш.
Тако своју породицу рушиш.
Буди јак, кажи НЕ!
Твоје здравље је најбитније.
Буди здрав, буди насмејан.
Буди друг, буди распеван.

Избацује дима много,
уништава те, знај!
Ако нећеш скоро у рај,
угаси цигару и крај!

ЈОВАНА КЕЊАЛО 6. РАЗРЕД

„Фаца― је добар пријатељ, добро дете.
Обрадуј своје родитеље.
Помози свима, буди понос и дика.
Реци НЕ!

ВАСИЛИЈЕ ЈАЊИЋ 5-2
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Живела је у шуми
пуној дима.
Њене другарице су продавали.
А када би их пробали,
Не би се од њих одвајали.

БОЈАНА ПАНИЋ 5-2

СВИТАЊА

ПОСЕТА ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ "ПАРК ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА"
Ученици III разреда 10. 05. 2017. године посетили су Информативни центар "Парк природе Јегричка" код
Темерина. Применом амбијенталне наставе повезали смо садржаје: природе и друштва, чувара природе,
ликовне културе, српског језика, физичког васпитања и слободних активности (извиђаштва). Деца су
погледала краћи филм о Јегричкој - о богатству њеног биљног и животињског света, а после смо имали квиз
са истом темом. Да би то заиста била амбијентална настава остатак времена смо провели у шетњи поред
Јегричке тражећи биљке и животиње. Остало је наравно и времена за игру у благодетима и лепотама парка.

Парк природе Јегричка

Јегричка је река која протиче кроз моје село и то је
најлепепши део села.
Јегричка лети буде купалиште, зими клизалиште, а у
јесен и пролеће Јегричка служи као неограничен извор
инспирације и лепоте. Ловци и риболовци често бораве на
Јегричкој. На обалама реке има пуно животињског као и биљног
света.Трска се већ одавно уздигла у небеса. Поред реке често се
могу наћи салаши који још више красе oколиш. Јегричка је
препуна изненађења и таман када сте мислили да сте све видели
појави се још једна нова занимљивост. Редовне акције чишћења
помажу да река остане чиста,лепа и величанствена. Јегричка је
најпосећенија лети. Одрасли долазе како би се одморили након
посла,а деца како би преживела врућину и забавила се.
Јегричка је природна лепота коју треба чувати за добро нас и наших потомака.
Лука Радовић VIII1

АКЦИЈА "ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА"
У нашој школи континуирано траје акција "Чепом до
осмеха" којом помажемо деци која имају неки од
хендикепа да им се купе помагала за лакше
функционисање.
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ЕКСКУРЗИЈЕ - МАЈ 2017.
Ученици трећег и четвртог разреда ишли су на екскурзију у Београд. Имали смо веома лепу и садржајну екскурзију.
Посетили смо: Музеј ваздухопловства у Сурчину где смо погледали филм о акробатици наших вештих авијатичара и
поставку у којој се налазе стари авиони. Видели смо и први наш авион који је направио И. Шачевић. Обишли смо и
Ботаничку башту Јевремовац. Уживали смо у причи водича која нам је причала занимљивости о необичним биљним
врстама. Затим смо прошетали по Калемегдану. Обишли смо "Победника" и гледали ушће Саве у Дунав. Посетили
смо и наш највећи зооврт. На крају овог испуњеног дана слушали смо причу о сазвежђима и звездама нашег неба.
Гледали смо како се мења звездано небо у зависности од промене годишњих доба. Екскурзија је реализована
19.06.2017. године.

Ученици петог, шестог и седмог разреда ишли су 16. маја на једнодневну екскурзију до Јагодине. По доласку у
Јагодину посетили смо Музеј воштаних фигура. У близини се налази и познати Аква парк. После тога обишли смо
Зоолошки врт где је деци било посебно занимљиво. Уследио је одлазак на ручак у ресторан "Фонтана". Након
тога отишли смо до прелепог излетишта и парка Ђурђево брдо где смо се лепо провели. Вратили смо се у Сириг у
предвиђено време.

Ученици првог и другог разреда били су на екскурзији. Обишли смо кућу Јована Јовановића Змаја у Сремској
Каменици. Били смо у Природњачком музеју, Дино парку и после ручка отишли на Летенку, где смо у игри
провели предивне сате.
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ПРЕДАВАЊЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ
У нашој школи је 24. 5. 2017. године доктор историјских и војних наука професор Миливоје Пршић одржао
предавање на тему "Учешће српске војске у Првом светском рату и улога Арчибалда Рајса". Предавању су
присуствовали ученици осмог разреда. Овај сусрет је организовала директорица школе у сарадњи са
Удружењем поштовалаца и потомака добровољаца из Првог светског рата. Предавање је било изузетно
садржајно и занимљиво. Сазнали смо нове појединости које су у вези са наведеним историјским догађајима.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
Фестивал науке одржан је 30. 05. 2017. Наставници хемије, физике, биологије и географије припремили су
15 ефектних огледа. Уживали смо у чарима науке у нашој летњој учионици.

КЛУБ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА
Клуб родитеља и наставника наше школе 31. 5. 2017. организовао је дружење родитеља, деце и наставника.
Кроз спортске активности, игру и смех одигране су фудбалска утакмица и одбојкашки меч.
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МИЛУТИН БОЈИЋ
– поводом 125 година песниковог рођења и 100 година његове смрти –

Милутин Бојић, песник, драмски писац и преводилац, рођен је 1892. године у
Београду. Отац Јован, родом из Срема, регрутован је у аустријску војску у
доба босанско-херцеговачког устанка да би потом пребегао у Београд где се
настанио и радио као занатлија. Мајка Софија, рођена Богојевић, била је
домаћица. Имали су још два сина и две ћерке. У Београду је Бојић похађао
прво теразијску основну школу, потом Другу београдску гимназију (1902—
1905) где је матурирао са одличним успехом и био ослобођен полагања
завршног испита. Уписао се затим на студије метафизичко—педагошке групе
предмета на Филозофском факултету, на којем ће апсолвирати 1914. године.
Прве литерарне радове почео је да пише још као гимназиста. Сам се
образовао учећи стране језике и читајући дела светске књижевности — како
класике тако и савремену продукцију — Библију, Игоа, Ничеа, Бодлера,
Ростана, Толстоја, Мерешковског, Чехова, Ибзена, Вајлда, Фројда и друге.
Одушевљавао се позоришном уметношћу, па је као редовни сарадник различитих листова и часописа написао
многе књижевне и позоришне рецензије.
Постоје два јасно одвојена пола у певању Милутина Бојића које се одликује ритмичним, звучним, лепо
обликованим стихом, изражајно богатим, раскошним у сликама и силовитим у погледу осећања и унутрашње снаге.
На једној страни присутно је изражавање егзалтираних осећања и расположења, чулност као тематска
заокупљеност и животни оптимизам. На другој страни на снази је поезија сумње, меланхолије и туге из које
провејавају песимистични тонови. Овакав прелом настао је услед деловања спољашњих околности — Балканских
ратова, предосећаја ратних збивања, као и голготе српског народа у Првом светском рату.
Милутин Бојић био је учесник Балканских ратова 1912. и 1913. године, као и Првог светског рата. Драму
Урошева женидба, коју је пренео преко Албаније 1915. године, штампао је на Крфу, а збирку песама Песме бола и
поноса објавио је у Солуну. Овој збирци припада и песничко опело „Плава гробница― коју је песник написао као
сведок масовног умирања српских војника на острву смрти Видо. Иако описује патње и страдање српског народа, у
песми се подједнако „сасвим у духу оптимистичке поруке Змајевих Светлих гробова, износи вера да ће синови
наставити дело очева који су пали у борби и довести га до коначне победе― (Јован Деретић).
Милутин Бојић преминуо је од туберкулозе у Солуну у болници 8. новембра 1917. године. Сахрањен је
најпре на војничком гробљу Зејтинлик, да би крајем лета 1922. године његови посмртни остаци били пренети у
Београд где је сахрањен у породичној гробници на Новом гробљу. Иако је живео само 25 година, Милутин Бојић
оставио је неизбрисив траг у српској књижевности: чулност његове љубавне лирике, интелектуалност и драматика
родољубивих стихова утемељених на националним, библијским и класичним митовима и легендама посвећеним
општим питањима смисла човековог постојања на земљи, сврстава га међу најбоље српске песнике.

17

СВИТАЊА

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

МАТЕМАТИКА:

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

СНЕЖАНА РЕСЛЕР (4. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО

НЕВЕНА МИХАЉЧИЋ (1. МЕСТО) - ―МОЈА БАШТИЦА‖

ЛУКА ТОМИЋ (3. РАЗРЕД) - 4. МЕСТО

БОЈАНА ПАНИЋ (2. МЕСТО) ―МОЈА БАШТИЦА‖

На Архимедесовом такмичењу из математике:

ТИЈАНА ДУБАРА (3. МЕСТО) ―МОЈА БАШТИЦА‖

МАТИЈА ТОДОРОВИЋ (2. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО

НЕВЕНА МИХАЉЧИЋ (2. МЕСТО) ―БУНДЕВА‖

НИКОЛА ВУЈИЧИЋ (4. РАЗРЕД) - ПОХВАЉЕН

НАТАША БАБИЋ (1. МЕСТО) ―РЕЗБАРЕЊЕ БУНДЕВЕ‖

МИА РАДУЛОВИЋ (4. РАЗРЕД) - ПОХВАЉЕНА

ТЕОДОРА ШУШТУМ (2. МЕСТО) ―МЛАДИ У БОРБИ ПРОТИВ РАКА‖

ЛАЗАР ЕГЕЉИЋ (6. РАЗРЕД) - ПОХВАЉЕН

ХЕМИЈА:

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА:

ВАЊА ЖИГА (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО

У ОДБОЈЦИ:
МУШКА ЕКИПА 1. МЕСТО, ЖЕНСКА ЕКИПА - 2. МЕСТО
У КОШАРЦИ:
МУШКА ЕКИПА - 3. МЕСТО
У ФУДБАЛУ:
МУШКА ЕКИПА - 3. МЕСТО, ЖЕНСКА ЕКИПА - 3. МЕСТО

ЛУКА РАДОВИЋ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО

ИСТОРИЈА:
ЗОРАН ЈАГЕТИЋ (8. РАЗРЕД) - 1. МЕСТО
(ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО)

ВИТЕЗОВ КОНКУРС
ЈОВАНА КУЗМАНОВИЋ (4. РАЗРЕД) - НАГРАЂЕНА

ГЕОГРАФИЈА:

(Учествовала и похваљена на конкурсу ―Дани Јегричке)

ТАМАРА ЗАРИЋ (7. РАЗРЕД) 2. МЕСТО
(2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ)
НИКОЛИНА АЋИМОВИЋ (8. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО

БИОЛОГИЈА:

ЏУДО: ТАКМИЧАРИ СА НАЈВИШЕ ОСВОЈЕНИХ МЕДАЉА
ДАНИЈЕЛА РАДОВИЋ—15 МЕДАЉА
НЕВЕНА МИХАЉЧИЋ—12 МЕДАЉА
АЊА ЕРЦЕГ —11 МЕДАЉА

АЊА ЕРЦЕГ (5. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО
МИЛАН ВУКАС (5. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО
САРА ПАВЛИС (5. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО
НЕНАД СТЈЕПАНОВИЋ (6. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО
БРАНКО АЋИМОВИЋ (6. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО
АНЂЕЛА КУЗМАНОВИЋ (7. РАЗРЕД) - 2. МЕСТО
ВАЊА ЖИГА (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО
(3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ)
НИКОЛИНА АЋИМОВИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО
МАРИНА МАРИЋ (8. РАЗРЕД) - 3. МЕСТО

САОБРАЋАЈ:
ТЕОДОРА ШУШТУМ (7. РАЗРЕД) - ПОХВАЉЕНА
ЛАЗАР ЕГЕЉИЋ (6. РАЗРЕД) - ПОХВАЉЕН
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СВИТАЊА
УСПЕСИ ЏУДИСТА

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО ТУРНИР "БОРСА ОПЕН 2016"
На традиционалном Међународном џудо турниру "Борса
Опен 2016" одржаном у Мостару џудо клуб "Сириг"
наступио је заједно са џудистима из Вршца, Панчева,
Великог Градишта и Степановићева. Џудисти из џудо
клуба "Сириг" освојили су две златне, две сребрне и три
бронзане медаље и допринели да џудо клуб
"Локомотива" из Вршца екипно заузме прво место у
укупном пласману:
Бранко Марић - златна медаља
Данијела Радовић - златна медаља (полетарке)
Данијела Радовић - сребрна медаља (млађе пионирке)
Ања Ерцег - сребрна медаља
Невена Михаљчић - бронзана медаља
Нађа Вишнић - бронзана медаља
Дејана Керкез - бронзана медаља

ЏУДО - ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

На школском првенству Србије у конкуренцији 600
такмичара из 264 школе, деца из ОШ "Данило
Зеленовић" остварила су следеће резултате:
Радовић Данијела 1. место
Марић Бранко 2. место
Вишнић Нађа 5. место
Радуловић Миа 5. место
Ерцег Ања 5. место
Све честитке деци на оствареним резултатима.

ЏУДО - ТУРНИР У СЛОВАЧКОЈ
На Интернационалном турниру "Римавска Собота" у
Словачкој Џудо клуб "Сириг" остварио је следеће
резултате:
Михаљчић Невена 1. место
Керкез Дејана 1. место
Ерцег Ања 1. место м. пионирке, 3. место с. пионирке
Радовић Данијела 2. место
У борби за медаљу изгубила је Вишнић Нађа.
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СВИТАЊА
Ученици III 1 на Змајевим дечијим играма и на Фестивалу дечијег стваралаштва
Ученици III 1 разреда, учитељице Драгане Лахош, у петак 9. 6. 2017. учествовали су на Змајевим дечијим играма у
Новом Саду са плесном тачком "Добро срце". У суботу 10. 6. 2017. ученици III 1 учествовали су и на Фестивалу
дечијег стваралаштва у Темерину, са еколошком представом "Екологијада".

ПРЕДСТАВА "ЦРВЕНКАПА"
Ученици 4-2 разреда са учитељицом Снежаном Николић су за крај школске године припремили представу
Црвенкапа. Представу су 8. 6. 2017. извели пред будућим првацима, а 9. 6. 2017. другарима од 1. до 4. разреда,
деци из вртића, млађем узрасту и родитељима. У костимима Црвенкапе, вука и осталих ликова из бајке на тренутак
смо се винули у свет маште и себи и присутнима крај школске године учинили још лепшим и веселијим.

ПОСЛЕДЊИ ДАН ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА
Последњи школски радни дан 13. 6. 2017. ученици старијег узраста провели су надмећући се у фудбалу,
одбојци, стоном тенису, шутирању тројки.

Последњи дан другог полугодишта школске 2016/2017. године ученици 4-2 и њихова учитељица провели су у
дружењу са родитељима на Јегричкој. Лепо дружење и тренуци за памћење.
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СВИТАЊА
УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Ја сам Вања Жига, рођена сам 09. 05. 2002. године. Први
разред сам уписала у ОШ „Данило Зеленовић―, где сам и
завршила своје осмогодишње школовање. За тих осам
година сам упознала много другара, учитеља, наставника
који су ме научили свему што сада знам. Научили су ме да
поштујем друге, будем одговорна, стрпљива, искрена, али
пре свега, оно најбитније, да будем добар човек. И хвала им
на томе! По природи сам хиперактивна. Увек насмејана,
позитивна, спремна за нова пријатељства, дружења и
авантуре. Много волим спорт и музику. Одбојку тренирам
већ осам, а гитару свирам две године. Такође, нешто чиме
почињем и завршавам сваки дан јесте песма. Кад год могу ја
певам, јер сматрам да ми тако време брже пролази и све
обавезе које имам ми не падају тешко. Имам свој бенд
„5+“ ,већ годину и по дана и чланове тог бенда сматрам
својом породицом. Са њима је увек „лудо и незаборавно―.
Током школовања у основној школи била сам члан ученичког
парламента, волонтера, разних спортских и хуманитарних
организација и то ме је увек чинило срећном. Шта год да се
у школи организовало, увек сам имала жељу да учествујем у томе.
Ишла сам на разна такмичења из српског језика, ликовног, физичког, музичког васпитања, хемије,
биологије, математике. Наравно, требало је много труда и рада за сва такмичења, али се све то исплатило.
Увек сам била упорна и тежила сам ка томе да остварим сваки циљ који себи задам. Дуго сам желела да
упишем медицинску школу. Саветовала сам се са многим наставницима и образованим људима чија
мишљења веома ценим и поштујем, па сам променила мишљење и моја садашња жеља јесте да упишем
гимназију. Свим мојим другарима желим пуно среће на завршном испиту, а и у даљем животу. Надам се да ће
завршни испит добро урадити и да ће сви уписати жељене школе. Још једном бих желела да се захвалим
породици, учитељици, наставницима, другарима и свима осталима који су били уз мене свих ових година,
ваша Вања!

ФОТОГРАФИЈЕ СА ПРОСЛАВЕ МАТУРЕ
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