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Актуелности у нашој школи  

 

У школи је 14. 01. 2016. године у 17. 30 часова одржана приредба за родитеље поводом 

обележавања века од рођења једног од најзначајнијих  писаца за децу, Бранка Ћопића. 

Ученици млађег узраста школе представили су се драматизацијом дела Бранка Ћопића „Јежева 

кућаˮ, „Огласи Купусних новинаˮ, „Огласи Шумских новинаˮ, стихова писаних на основу романа 

„Доживљаји мачка Тошеˮ - „Сви под кревет, гаси лампе (бој се бије преко штампе)”, „Башта 

сљезове бојеˮ, рецитовањем стихова  познате песме  „Мала моја из Босанске Крупе” и тако су 

оживели чудесни и деци близак свет Ћопићевих дела. О Бранку Ћопићу и његовом књижевном 

делу уводну реч је прочитала ученица 5/1 разреда, Анђела Јованић, која је била и у улози 

водитеља програма. Приређена је изложба ликовних радова ученика млађег и старијег узраста 

на тему илустровања познатих дела Бранка Ћопића. Ученици 5/3 разреда урадили су тематски 

пано о Бранку Ћопићу. 

     

              

Кристина Медић 8/4           Радовић Немања 5/3     
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Књижевни сусрет  

 

У организацији школске библиотеке 20. 11. 2015. године одржан је сусрет Књижевног клуба 

„Иво Андрићˮ из Земуна и ученика школе, који пишу поезију и прозу. Ученике је поздравио 

председник Књижевног клуба „Иво Андрићˮ, Слободан Митрић, представио је рад Књижевног 

клуба и песнике Даринку Марковић и Невенку Бошњак Чолић. 

Било је присутно петнаест ученика школe, који су читали своје радове. Учествовали су 

ученици: Ања Котур, Никола Милошевић и Тамара Давидовић из 3/2 , Ања Вулетић и Бранко 

Добрић из 4/2, Анђела Јованић из 5/1, Михајло Драча из 5/2, Владимир Мирић, Ива Попадић, 

Анђела Јакшић, Виолета Николић и Лана Драгичевић из 5/4, Софија Веселиновић и Милош 

Милошевић из 8/3 и Јелена Илић из 8/4.  

Дружење је организовано у циљу бирања нових чланова Књижевног клуба. Након анализирања 

ученичких радова из свих земунских школа, изабрано је шест ученика: Никола Милошевић 3/2, 

Бранко Добрић 4/2, Анђела Јованић 5/1, Михајло Драча 5/2, Анђела Јакшић 5/4 и Милош 

Милошевић 8/3. Они су 11. 12. 2015. у 18 часова, у Библиотеци ,,Свети Саваˮ у Земуну, читали 

своје стихове и  њихови радови биће штампани у зборнику Књижевног клуба. 
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Прослава школске славе Свети Сава 
 
Свечаном приредбом 27. јануара традиционално је обележена прослава школске славе Светог 
Саве.  Ученици су се кроз одлично осмишљене тачке истакли у рецитовању, глуми, певању и 
игри. Захваљујемо се родитељима и гостима који су присуствовали приредби. Такође, 
захваљујемо се ученицима, наставницима и библиотекарки који су уложили велики труд. 
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Успеси наших ученика 
 
И ове школске године наши ученици могу се похвалити сјајним резултатима. 

Општинско такмичење  Златна сирена и Мали вокални састави одржано је 1. марта у 

музичкој школи „Коста Манојловићˮ.  Ученици наше школе постигли су одличне резултате на 

поменутом такмичењу.  Ученице Анђела Јовановић 1/3, Анђела Гутић 5/2 и Маша Врањеш 

8/4, освојиле су прве награде и пласирале се на Градско такмичење. Осим њих и следећи 

ученици остварили су запажене резулатате: 

Душан Перлић, 4/2 - друга награда 

Тамара Михајловић, 7/2 - друга награда 

Милица Михајловић, 2/3 - друга награда 

Ања Костић 3/3 - друга награда 

Бојана Илић 6/1 - трећа награда 

Јелена Илић 8/4 - трећа награда 

Честитамо свим ученицима и наставнику музичке културе Дејану Миленковићу на освојеним 

наградама. 
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У Основној школи „Светислав Голубовић Митраљетаˮ, 21. 02. 2016. године одржано је 
Општинско такмичење из информатике и рачунарства. Ученици су се такмичили у 3 
категорије: програмирање, мултимедијалне презентације и филм. Ученици наше школе 
постигли су одличне резултате: 

1. Вук Калањ 7/2 - 1. место (категорија филм) 
2. Милица Јокић 7/2 - 1. место (категорија мултимедијалне презентације) 
3. Милош Милошевић 8/3 - 1. место (категорија мултимедијалне презентације) 
4. Софија Веселиновић 8/3 - 1. место (категорија мултимедијалне презентације) 
5. Анђела Ковачевић 7/2 - 2. место (категорија филм) 

Све честитке ученицима и наставнику Радовану Видовићу на уложеном труду. 
 

На одржаном Општинском такмичењу из школског спорта - рукомет у хали Пинки у Земуну 
наши дечаци (5. и 6. разред) освојили су прво место и пласирали се на Градско такмичење. 
Нашу школу представљали су следећи ученици: Данијел Идовић 5/4, Милан Бјелајац 6/1, Дејан 
Лакић 6/1, Алекса Обрадовић 6/2, Милан Крнић 6/3, Александар Зечевић 6/1, Алекса 
Ранђеловић 6/3, Александар Ердевички 6/3, Павле Николић 6/3 и Урош Војновић 6/4.  
 

 Наши шестаци освојили су 3. место на Градском такмичењу у рукомету. 
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Наши ученици постигли су одличне резултате на одржаним такмичењима из: историје, хемије, 
математике и на Књижевној олимпијади и пласирали се на градска такмичења.  
 
ИСТОРИЈА 

Лазар Ристић 8/2 - 2. место (наставник Јасминка Лалић) 

ХЕМИЈА 

Маја Зечевић 7/1 - 3. место (наставник Драгана Милановић) 

МАТЕМАТИКА 

1. Дуња Добрић 3/1 - 2. награда (учитељица Татјана Даниловић) 

2. Сара Радојевић 3/2 - 2. награда (учитељица Снежана Ранђеловић) 

3. Ђорђе Калањ 5/4 - 3. место (наставник Милица Јовановић) 

4. Милан Крнић 6/3 - 3. место (наставник Иван Вељковић) 

5. Наташа Риђошић 6/4 - 3. место (наставник Иван Вељковић) 

6. Вук Калањ 7/2 - 3. место (наставник Иван Вељковић) 

Ученик Вук Калањ из 7/2 одељења, освојио је 3. место на Окружном такмичењу из 

математике и пласирао се на Републичко такмичење. Такође, ученица Наташа Риђошић 6/4 

освојила је 3. место.  

ФИЗИКА 

Ученик Милош Милошевић из 8/3 је на Општинском такмичењу из физике освојио 3. место, 

а на Градском такмичењу 2. место и тиме се пласирао на Републичко такмичење. Све 

честитке Милошу и наставнику Милану Несторовићу. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Све честитке ученицама 8/3 одељења, Олги Ивковић и Софији Веселиновић на освојеном 3. 

месту на Општинском такмичењу из енглеског језика, које је одржано у Основној школи 

„Бранко Радичевићˮ. Такође, све честитке наставници Данијели Тошковић која је вредно 

радила са нашим ученицама. 

БИОЛОГИЈА 

1. Јована Веселиновић 5/1 (наставник Винка Марковић) освојила је 1. место на општининском 

и пласирала се на окружно такмичење где је освојила 3. место  

2. Магдалена Скорупан 6/3 (наставник Весна Вркљан) освојила је 1. место на општининском и 

пласирала се на окружно такмичење где је освојила 3. место  
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СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

1. Наташа Риђошић 6/4 (наставник Драгојла Петровић Мирјачић) - 2. место на окружном 

такмичењу 

2. Вук Калањ 7/2 (наставник Ивана Ћургуз) - 3. место на окружном такмичењу 

   

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

 

1. Милица Јокић 7/2 (наставник Ивана Ћургуз) - 1. место (пласирала се на Рапубличко 

такмичење) 

2. Вук Калањ 7/2 (наставник Ивана Ћургуз) - 2. место (пласирао се на Републичко такмичење) 

3. Јелена Илић 8/4 (наставник Александра Вучетић) - 3. Место 

        

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

На Смотри дечјег ликовног стваралаштва општине Земун - ДЕЛИС, наша ученица Марија 

Колунџић 7/1, освојила је трећу награду. Изложба ДЕЛИС-а била је отворена је до 3. априла 

2016. г. у галерији Стара капетанија у Земуну, а били су изложени и радови других ученика из 

наше школе: Софија Никодијевић 7/1, Милош Милошевић 8/3, Олга Ивковић 8/3, Анђела Рацић 

7/1, Анђела Радовић 6/2, Алекса Ранђеловић 6/3, Дејан Тешић 7/3 и Ђорђе Радомировић 7/1. 

     



 

 

 

 

10 

Ликовни конкурс  

„Школе су нам сложне кад се љубав, знање и другарство множеˮ 

     

Традиционално и у овој школској години настављено је неговање пријатељства између 

батајничких школа. Тим поводом, 10. марта у нашој школи одржан је ликовни конкурс на тему 

„Школе су нам сложне кад се љубав, знање и другарство множеˮ. Наши драги гости били су 

ученици из ОШ „Светислав Голубовић Митраљетаˮ и ОШ „Бранко Радичевићˮ. Након 

прегледања изложених радова, ученици су наставили дружење уз пригодан програм који су 

припремили представници Ученичког парламента. Награђени су радови слeдећих ученика: 

Магдалена Скорупан 6/3 - 1. Место 

Стефан Котарац 5/2 - 2. место                              

Милица Јокић 7/2 - 3. место 

 

Петра Павлица 2/2 - 2. место 

Милош Суботић 1/4 - 2. место 

Немања Глигоревић 4/2 - 3. место            

Миљана Војводић 4/2 - 3. место                      

 

   

                           Стефан Котарац 5/2                     Петра Павлица 2/2 

 

Магдалена Скорупан 6/3  
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Сат за нашу планету 

 

Ученици су били креативни ове године. За aкцију „Сат за нашу планетуˮ спровели су низ 

акција. Прво смо одржали еко-турнир у кошарци где су учествовала одељења шестих разреда. 

Урађена је анкета у школи која је обухватила и професоре. Наравно, питања су била везана за 

потрошњу ел. енергије и проверавала су еколошку свест ученика и наставника. Направљена је 

изложба слика на тему „Климатске променеˮ. 

Петак, 18. март,  обележили смо предавањем, читањем песама и скечом на исту тему. Затим 

смо имали квиз из екологије, али на енглеском језику. Симболично смо угасили светло у 

учионици. Ученици су запевали. Показали смо да дружење може да буде лепо и без компјутера, 

мобилних телефона и телевизије. 

У овој акцији учествовале су наставнице: Весна Вркљан, Бранкица Прица, Белинда Остојић, 

Данијела Тошковић и Татјана Даниловић. Помогле су да акција буде квалитетнија. Наравно, 

захваљујемо се свим ученицима на сарадњи, а посебно похваљујемо 6/4 и 3/1.                                                                         

Еколошка секција коју чине ученици наше школе, добила је захвалницу за активно  

учествовање од Светског фонда за природу. Све похвале за ученике и наставнике. 

 

 

https://pinkibiologija.wordpress.com/2016/03/20/Ñ�Ð°Ñ�-Ð·Ð°-Ð½Ð°Ñ�Ñ�-Ð¿Ð
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             Лана Лепосавић 3/1 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Душан Миленковић 3/1 

 

 

 

Маја Стругар 3/1  

 

 

         Лара Бркић 3/1 
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Добили смо нове кабинете 

 

Ове школске године у нашој школи опремљени су кабинет биологије и физике. Ученицима су 

доступна најновија наставна средства која им омогућавају квалитетнији рад. Доступан им је 

демонстративни метод, као и практичан рад који се из ових предмета остварује кроз вежбе 

предвиђене наставним планом и програмом. Ми у Пинкију учимо децу креативном раду и 

функционалном размишљању, надамо се да ће ускоро да заживе и кабинети из осталих 

предмета како би наставници могли да реализују своје идеје у унапређењу наставе.  
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15 

   Светски дан Рома 

 

Ученици наше школе паноима су обележили 8. април - Светски дан Рома. Светски дан Рома 

обележава се од 1971. године када је 8. априла у Лондону одржан Први конгрес Рома. Тада је 

као ромска химна установљена песма „Ђелем ђелемˮ, као и застава на којој се налази точак као 

симбол номадског живота ромске популације. Овај дан промовише ромске обичаје и традицију, 

омогућујући да се већински народ упозна са њиховом културом. Овај дан установљен је да би се 

указало на тежак положај Рома и потребу да се побољшају њихови услови живота, као и да се 

истакне да су Роми и даље маргинализована и дискриминисана група. 
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Фотографија са прошлогодишње прославе дана Рома - представа „Гарави сокак” 

 

o   
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Елвис Присли је рођен је у Тупелу, у Мисисипију. Са 13 година се са породицом преселио у Мемфис. 

Своју музичку каријеру започиње рано. У пратњи гитаристе Скотија Мура и басисте Била Блека, Елвис је 

један од зачетника рокабилија. Његов први сингл за издавачку кућу, „Heartbreak Hotelˮ изашао је у 

јануару 1956. и одмах је постао хит број један. Постао је водећа фигура новог рокенрол звука са више 

јавних појава на телевизији и великих хитова. Његов начин извођења и енергични покрети учинили су 

га једним од најпопуларнијих извођача, али и најконтроверзнијих. 

Филмску каријеру започео је 1956. филмом „Воли ме нежноˮ. Углавном је играо у музичким филмовима 

осредње вредности, али с насловним песмама које су редовно постајале хит. У периоду од 1957. до 1966. 

године, Присли се налазио на листи десет најкомерцијалнијих америчких глумаца.   

Године 1975. настају озбиљни здравствени проблеми, дијабетес, гастритис, а придружује се и дрога.  

Врло брзо доживљава срчани удар, али не мења начин живота. Дана 16. августа 1977. Елвис пада у 

дубоку кому. Доктори покушавају да му спасе живот, али не успевају. Елвис је још за живота постао 

легенда: за двадесетак година рада објавио је 97 плоча, а на врховима топ-листа провео је чак 996 

недеља. 

  

Ангелина Бјелан 7/2 
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Предавања о вршњачком насиљу 

 

У периоду од 7. до 10. марта одржана су предавања о вршњачком насиљу и малолетничкој 

деликвенцији. Нашу школу посетио је специјални педагог Миодраг Сулејмановић из 

Полицијске управе града Београда. Ученицима од 5. до 8. разреда одржана су предавања и 

презентације о превенцији вршњачког насиља и малолетничке деликвенције. Овај пројекат 

организује МУП са Министарством просвете. Наш гост давао је ученицима пластичне и 

разноврсне примере из своје дугогодишње праксе везане за малолетничку деликвенцију. 

Такође, у великој мери била је заступљена и тема о електронском насиљу које постаје врло 

актуелно и узима све више маха међу ученичком популацијом. Ученици су од нашег госта чули 

веома битне и корисне информације које ће им бити од значаја у будућности и свакодневном 

животу. Ученици су позитивно реаговали на ова предавања и били веома расположени за 

постављање питања. У сваком случају, било је ово једно занимљиво и едукативно дружење. 

 

      

                Стефан Новаковић 4/2 
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Литерарни конкурс 

На првом састанку Вршњачког тима у другом полугодишту договорено је да се у оквиру школе 
одржи литерарни конкурс на тему „Није мука да се пружи рукаˮ. Овај конкурс има идеју да 
промовише идеју праштања, емпатије, хуманости и пријатељства. На конкурсу су учествовали 
заинтересовани ученици од 5. до 8. разреда. Жири су чинили наставници српског језика и 
наставници координатори Вршњачког тима. Такође, на једном од састанака Вршњачког тима 
ученици ће читати своје радове, а затим продискутовати на задату тему. У ужи избор ушли су 
радови следећих ученика: Александре Јурјевић 7/2, Бранке Максимовић 7/3 и Анђеле 
Новаковић 7/3. Победник овог конкурса је Алекса Ивановић. 

 

Није мука са се пружи рука 

У животу све би било лепше када бисмо били окружени пријатељима који су ту и у добру и у злу. 

Помоћи некоме ко је у невољи, не тражећи ништа заузврат, дело је које храни душу. 

У времену у којем живимо постоји пуно оних којима је помоћ потребна. Једна од тих особа била је и бака 

у мом комшилуку, која је била сама и која је живела јако тешко. У рату који је био крајем прошлог века 

изгубила је најмилије, а љубав према њима и неизмерна снага ума помогли су јој да живот настави 

даље. Поред обавеза које сам имао у школи, увек сам стизао да је посетим и помогнем колико могу. 

Сваког јутра одлазио сам у продавницу по намирнице за које више пута она није имала новца. Брат и ја, 

уз помоћ родитеља, увек смо јој помагали и трудили се да не осети несрећу која ју је задесила. Често сам 

одлазио код ње и у миру и тишини њене собе разговарао са њом. Волео сам њене приче о животу, о 

граду у коме је некад живела, приче како је док је била млада волела да чита књиге, а највише од свега 

дела Меше Селимовића. Ове зиме се бака Мира разболела, толико да није могла да устане из кревета. 

Када сам то чуо, било ми је јако жао. У мени се створила јака жеља да јој помогнем колико могу. Мој тата 

је сваког јутра пре посла одлазио код ње и ложио ватру да јој не буде хладно. Мама је била задужена да 

бака Мира не буде гладна, а брат и ја смо, увек када смо могли, били поред ње да јој правимо друштво и 

додамо нешто ако јој затреба. Желео сам  јако да оздрави, да опет мени и брату прави најлепше 

крофне на свету, да се опет смеје. Често сам јој цртао цртеже, које је она верно чувала, чак је неке 

залепила на ормар поред кревета. Тако сам једном приликом, док је лежала и ћутала, цртао разне 

ствари. Желео сам да јој шарене боје улепшају сиве дане који су је задесили. Желео сам да је изненадим, 

нацртао сам град о коме сам толико слушао. Трудио сам се да чувено бака Мирино Сарајево, у коме 

никада нисам био, нацртам што боље. Цртао сам данима и напокон када сам завршио и када сам хтео да 

јој га покажем, испред њене куће затекао сам кола хитне помоћи, а на вратима старе куће видео сам свог 

тату који ми је рекао да не улазим унутра. Стајао сам нем са цртежом у руци. Изашли су и сели у кола 

хитне помоћи чудно обучени људи, тата је изашао из куће, стао испред мене и рекао да бака Мира спава 

и да идем кући. Дао сам му цртеж, замолио га да јој покаже и каже ми шта мисли о њему. Никада то 

нисам сазнао. Никада више нисам јео бака Миринe крофне и чуо њен осмех. Никада више нисам видео 

бака Миру.  

Време пролази, дани се ређају један за другим, а ја често помислим на њу. Помислим како је лепо што 

сам је познавао и био део њеног живота. Често се сетим цитата Меше Селимовића који је она безброј 

пута изговорила: „Када ми је тешко бежим у самоћу, кад ми је још теже, тражим добре људеˮ. 

Алекса Ивановић 5/2 
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400 година од смрти Вилијама Шекспира 

All THE WORLD IS A STAGE 

William Shakespeare was born in 1564. in Stratford-upon-Avon. His father was a glove maker and his 

mother was the daughter of a landowner. Shakespeare is widely regarded as the greatest poet, 

playwright and actor in the English language. He was often called the Swan of Avon. His plays such as 

Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth and Romeo and Juliet have been translated into every major 

living language and are performed all over the world. Shakespeare married Anne Hathaway at the age 

of 18. She was eight years older than him. They had three children Susanna and twins Hamnet and 

Judith. He is thought to have spent most of his time in London, writing and performing in his plays. 

Shakespeare died on 23rd April 1616, in London. 

                      

     William Shakespeare, the most famous playwrig         

                    

          Младен Корда 5/3 
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Радови наших ученика 

                              

      Мајка                                                                                 

Њене очи уморне склапају                                            

баш онако, полако 

Али нас ипак храни                                                         

И када треба, брани. 

Воли нас и подржава                                                       

А своју бол, некако издржава. 

Мази нас и тепа нам. 

Успаванке нам чита за лепши сан                                            

Кад нам треба, помаже,                             

и све постиже. 

Жели нам боље сутра,                                 

И да нам буду весела јутра. 

Њене руке грле нас јако, 

Јако, али полако. 

Мајка је за мене највећи дар. 

Волим је највише на свету 

а за њу, обишла бих целу планету. 

 

           Данијела Медић 5/3 

                                                                                                                               

 

 

 

            Алекса Обрадовић 7/2 
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                                    Јутро 

Зора се буди, 

а са њом и сви људи. 

Сунце већ почиње да греје 

и баца своје зраке. 

Јутро је сада и у 

нашем крају, све је 

обасјано као у рају. 

Птице цвркутом 

као да говоре: „Добро јутро“. 

Стигло је пролеће и 

цвећем је окићено дрвеће. 

Јутро је свануло, 

миришу цветови трешње 

под мојим прозором. 

Буди ме весео цвркут 

птица, јер јутро је. 

                                                                                                    

Ђорђе Безбрадица 5/3 
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Срахиња Карамарковић 1/2              Исидора Марић ½ 

 

Милица Гркинић 1/2 

 

Немања Чалић ½ 
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https://www.facebook.com/428978813955710/photos/a.491135281073396.1073741833.428978813955710/491135707740020/?type=3
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                          Лука Тунић 1/2 

   Она 

 

Када сам била сама, 

она се са мном дружила, 

када сам била тужна, 

она ми је утеху пружила. 

И ако је нема више, 

ја знам, она још у мени дише. 

Ниједну моју сузу она није пропустила, 

ниједан лош глас о њој ја нисам допустила. 

Успомена на њу још увек ме за руку држи, 

и сваког трена, туга моје срце пржи. 

 

                 Исидора Ловрић 5/3 

 

Анђела Ружичић 8/1 

https://www.facebook.com/428978813955710/photos/a.491135281073396.1073741833.428978813955710/491135707740020/?type=3
https://www.facebook.com/428978813955710/photos/a.491135281073396.1073741833.428978813955710/491135707740020/?type=3
https://www.facebook.com/428978813955710/photos/a.491135281073396.1073741833.428978813955710/491135707740020/?type=3
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     Ускрс 

 

Пролећно се јутро буди 

сунцем сјајним обасјано 

свако дете и сви људи 

дочекују Ускрс раздрагано. 

 

Шарена су јаја свуда, 

и зечићи мали, бели, 

то је симбол нашег рода 

и томе се сад весели! 

       Анђела Јованић 5/1 

 

                  Михаило Драча 5/2 
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   Школе су нам сложне кад се знање, љубав и другарство множе 

Школе су нам као друге куће. У школу као у кућу уносимо пуно љубави. Али у школи стичемо 

многа знања као и пуно другара. У школу морају сви да иду и да науче читати, писати, 

рачунати. 

Школа је право благо. Она је чувар тајни и тајних симпатија. Школе нам дају другове и 

другарице. Уче нас колико је другарство важно. Али, најважније је знање. Њега стичемо у 

школи. И сваким часом, и сваким даном, и сваким месецом, и сваком годином множимо знање, 

сабирамо успехе, растемо и схватамо значај школе. 

Кад се љубав, знање и другарство множе, тад нам школе постају сложне. 

                                                                                         

Анђела Јовановић 3/3 

 

    Школе су нам сложне кад се знање, љубав и другарство множе 

Школа. Једина светла тачка у овом суровом свету где влада сиромаштво, завист, ратови. 

Другарство, још светлија. 

Школа је неопходна у животу, јер само учењем и радом отварамо врата среће. Мени је много 

важно какви су људи у њој, да постоји међусобна подршка и разумевање, толеранција, љубав, 

искрено пријатељство и слога. 

Школа је наша друга кућа коју смо градили од темеља до крова, заједно са нашим учитељима и 

наставницима. Сви различити, а исти. 

Другарство не зна за границе. Друг је увек ту за смех, за игру, за песму, када сам тужан да ме 

насмеје, за сваку сакривену тајну. 

Слога, мир и љубав,то је оно што другарство чини непроцењивим. Сви за једног и један за све. 

Осмех на лицу сваког детета, без страха, без свађе и разумевање између наставника и ученика 

знак је да смо сложни, пуни љубави и правог другарства. 

Оне ситне препреке чине наше другарство јачим. Једно знам да оно што је птици гнездо, пауку 

мрежа, то је другарству школа. Зато нећемо дозволити овом времену и лошим људима да 

покваре оно најлепше и најдраже што школа пружа, наше другарство. 

Школа нам живот значи, у њој смо сви бољи и јачи, и оне су сложне кад се знање, љубав и 

другарство множе.                           

                                                                                                    

Михајло Драча 5/2 
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Школе су нам сложне кад се знање, љубав и другарство множе 

 

У школи нам дају знање, 

неписмених да је мање,                                                   

заволела школу ја сам,                                               

за учење увек гласам. 

 

Знамо да је знање благо, 

свима нам је редом драго, 

када ново научимо, 

нимало се не мучимо. 

 

Школа нам је кућа друга, 

у њој никад није туга, 

сви смо сложна фамилија, 

наставници,  друштво и ја. 

 

            Андреа Хојка 3/2  

 

    

 

   Наташа Риђошић 6/4 

 

Марина Лазендић 8/3 



 

 

 

 

29 

 Школе су нам сложне кад се знање, љубав и другарство множе 

 

У свакој клупи 

другарство се роди, 

и што смо већи 

другарство нас води. 

 

Љубави се разне,                                              

дешавају често, 

а ја у своме срцу 

чувам једно место. 

 

Школа је сведок неми, 

од ње нема ништа драже,    

другари се не рађају сами, 

другари се у клупи траже.     

 

Наша школа „Пинки“      

нама је најбољи друг, 

и кад нас више у њој не буде, 

нова ће се другарства вртети у круг. 

            Мартин Каранфиловић 3/3 

                                                                               

 

 

 

    Јована Веселиновић 4/3 
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Васкрс 

 

Васкрс је највећи хришћански празник. Тога дана је Господ Исус Христос васкрсао из мртвих, 

победио смрт и свим људима од Адама и Еве до последњег човека на земљи даровао вечни 

живот. Васкрс спада у покретне празнике, празнује се после јеврејске Пасхе, у прву недељу 

после пуног месеца који пада на сам дан пролећне равнодневнице или непосредно после ње. 

Најраније може да падне 4. априла, а најкасније 8. маја по новом календару. 

За Васкрс су, такође, везани лепи обичаји у нашем народу. У целом хришћанском свету, па и код  

Срба, за овај празник је везан обичај даривања јајима. 

Јаје је симбол обнављања природе и живота. И као што бадњак горећи на огњишту даје посебну 

чар Божићу, тако исто васкршње црвено јаје значи радост за оне који га дају, и за оне који га 

примају. 

                        Симболика 

Фарбање јаја врши се у спомен на догађај када је света Марија Магдалина (то је она девојка која 

је са Пресветом Богородицом непрекидно била уз Христа у току његовог голготског страдања и 

којој се Христос првој јавио по васкрсењу) путовала у Рим да проповеда Јеванђеље и посетила 

цара Тиберија. Тада му је, у знак пажње, као новогодишњи поклон предала црвено јаје и 

поздравила га речима: „Христос Васкрсеˮ. Црвена боја симболише Спаситељеву, невино 

проливену крв на Голготи, али је црвена боја истовремено и боја васкрсења. 

                       Фарбање васкршњих јаја 

Један од најлепших и најрадоснијих српских обичаја, који се није искоренио, чак ни у 

градовима, јесте фарбање јаја за Васкрс. Вредна домаћица, по устаљеној традицији, васкршња 

јаја боји (фарба) на Велики петак. Прво обојено јаје, оставља се на страну до идућег Васкрса и 

зове се „чуваркућаˮ. 

За улепшавање јаја у декупаж техници потребно је да одаберете интересантне салвете с 

мотивима по жељи. Јаја најпре обарите и оставите да се охладе. Маказама исеците детаље које 

желите да прилепите на јаје или припремите целу салвету уколико њоме желите да обложите 

површину јајета. Након што сте салветом прекрили јаје, четкицу умочите у беланце и њоме 

пређите више пута преко салвете да би се прилепила уз јаја. Потом га оставите по страни док 

се салвета не стегне.  
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  Цитати и мудре мисли                                   

 „Неке ствари могу много боље да се осете, него да се објасне. Али то људи не знају.  

Они верују речима, то је проблем. Треба више веровати својим срцима него речима.ˮ Мика Антић                                                                                                                                      

 „Ништа човјеку није важније од свог мира и од среће коју сâм створи.ˮ Меша Селимовић   

 „Оно што је прошло више не постоји, оно што ће бити још није дошло ... Па шта онда постоји? 

Само она тачка у којој се састају прошло и будуће. Ето, у тој тачки је сав наш живот.ˮ Лав Толстој 

 „Не преживљавају ни најјачи, ни најпаметнији. Преживљавају они који се најбоље 

прилагођавају променама. ˮ Чарлс Дарвин                                                      

 „Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.ˮ Оскар Вајлд 

 „Љубав се не може наћи тамо где је нема... Нити се сакрити тамо где је има. Срећа је кад те сви 

воле помало... Нико превише... А, неко сасвим довољно.ˮ Иво Андрић                            

 „Рекоше ми једном да ако можеш насмејати девојку, или бар измамити њен осмех, можеш 

освојити њено срце.ˮ Ђорђе Балашевић   

 „Најбољи начин да се сваки дан започне добро јесте да при буђењу мислите на то не бисте ли 

тога дана барем једнога човека могли обрадовати.ˮ Ниче 

 „Велики човек вас суди по нашим врлинама, а мали човек вас суди по вашим манама.ˮ Јован 

Дучић 

 „Човек покаже своје право лице у три случаја: у бесу, богатству и пијанству .ˮ Народна изрека   

 „Мудар је онај који од свакога нешто научи. Срећан је онај који је задовољан својом судбином. 

Снажан је онај који себе обуздава.ˮ Талмуд 

 „Уопште није важно имаш ли неуредне џепове, неуредну фризуру и домаће задатке. Највећа 

невоља на свету је сине мој, имати неуредан ум.ˮ Мика Антић 

 „Водите рачуна: овај живот не траје милион година, већ известан, ограничен број петака. Сваки 

је петак један мали иметак. Овим петком можете закрпити неку мању рупу у свом животу.ˮ Душко 

Радовић                               

 „Важно је сачувати оно добро у себи и имати поверења у себе. Само тако човек може гледати 

напред, бити здрав, користити Богу, себи и другима.ˮ Отац Тадеј 

 „Можда се варам, али мени се чини да се човек може познати по смеху, и ако вам је пријатан 

смех потпуно непознатог човека, кога први пут сретнете, можете слободно рећи да је то добра 

душа.ˮ Фјодор М. Достојевски 
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Креативни кутак - направи сам 

 

        

Ако код куће имате неки стари рам за слике или стару чинију за воће, бомбоне, од ње можете, 
уз веома мало труда, направити нову стварчицу. Све што вам је потребно је доста  шарених 
дугмића, лепак, рам или чинија. 
 
Предлажемо да од старих теглица направите декоративне свећњаке. Унутрашњост тегле 

можете испунити разноликим садржајем. Тегле прилагодите сезони, испуните их шкољкама и 

каменчићима или шишаркама и шљокицама које ће изгледати као савршени декор за 

празничну сезону која је пред нама. 

Потребно је да поклопац тегле избушите бургијом, док ћете кроз рупу провући дужи фитиљ 

који досеже до дна тегле. Затим теглу испунуте декоративним садржајем. Убаците шишарке, 

омиљено мирисно воће, декоративне каменчиће.... Напуните теглу маслиновим уљем и 

затворите теглу. Поред маслиновог уља можете теглу напунити биљним уљима, зачинима или 

етеричним уљима која ће са воћем, као што су лимун или наранџа, зрнима кафе и ванилом 

створити нова мирисна и украсна искуства. Направите симпатичне свећњаке од тегли веома 

брзо и лако, а само машта је граница. 
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Занимљива историја 

Оснивање организације Црвеног крста 

Година је 1859. Код Солферина води се битка између Краљевине Сардиније и Хабзбуршке 

монархије. У том периоду на језеру Гарда, недалеко од попришта битке, борави туриста из 

Женеве, Анри Дунан. Дотични туриста био је ужаснут последицама битке и великим бројем 

жртава. Том приликом је написао и своје утиске: „На каменим плочама болница и цркава леже 

једни уз друге болесници свих народности. Полажу их где има места. Они више немају снаге да 

се крећу, а не могу се ни мицати, јер је тесно. Трпе страшне муке, проводе ноћи без сна, очајно 

дозивају лекара, бацају се у грчевима, док их коначно не спаси кочење или смрт. Лица су им 

црна од мува што се скупљају на ранама, погледи им лутају збуњено на све стране, а нико им се 

не одазива.ˮ 

Зато је у Женеви 1864. године основао Црвени крст. На овој оснивачкој скупштини 

представници 16 европских држава прихватили су Женевску конвенцију о заштити рањеника, 

којом медицинско особље током ратова остаје неутрално, а на себи има знак црвеног крста на 

белој позадини као знак распознавања.  
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Одељење III1 у еТwinning пројектима 

Ове школске године ученици III1 са учитељицом Татјаном Даниловић учествовали су у 
неколико eTwinning пројеката: AutumnLeavesandSpringFlowers, EuropeanDayofLanguages, 
HappyBirthdaySongProject, Рециклажа, 100. дан школе.  

Током пројекта AutumnLeavesandSpringFlowers сарађујући са ученицима из Словеније, 
Финске, Румуније и Латвије учили су о променама и обележјима јесени и пролећа 
размењујући са новим другарима поруке на енглеском језику и тако истовремено правили 
изложбе (са порукама које су једни другима слали) у својим школама на тему Јесење лишће и 
Пролећно цвеће што сте и ви могли да видите на паноу на улазу у школу. 
 

        EuropeanDayofLanguagesSpringFlowers (љубичице са порукама које смо  
   послали нашим партнерима на пројекту) 

 

   

Springflowers (висибабе са порукама које смо добили од другара из Румуније)  

   Татјана Даниловић, учитељица III1 

https://live.etwinning.net/projects/project/115992
https://live.etwinning.net/projects/project/116497
https://live.etwinning.net/projects/project/116409
https://live.etwinning.net/projects/project/115992
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 Анегдоте о српским писцима  
 

 Био Љуба Ненадовић у Београду. Сретне га поштовалац и пита: 

„Колико ћеш још седети у Београду”? 

Ненадовић извади новчаник, преброја новац и рече: 

„Само још за седам динара”. 

 

 Донео млади песник своје стихове Лази Костићу и моли га за мишљење. Када је Костић 

песме прочитао, младом колеги је написао: „Свака строфа – катастрофа”. 

 

 Тин Ујевић, за опкладу, везаних очију, проба разна вина и погађа: 

„Црно, преклањска берба. Донели сте га од Гинића. Сићевачко, лањско, троше га код 

Трандафиловића и Три сељака. Смедеревско, овогодишње, није најбоље. Виноград окренут 

југозападу…” 

А онда му у чаши донесу воду. Песник проба и каже: „Ово никада нисам пио”. 

 

 Јован Дучић је, као дипломата, често долазио у Београд и одседао у хотелу. Једном га 

пријатељ упита: „Дука, што стално одседаш по хотелима, кад можеш у Београду себи да 

купиш кућу”? А песник одговори: „Шта ће ми кућа, у Београду ћу добити улицу”. 

 

 Док је трајао књижевни караван по Херцеговини, Густав Крклец сазна да је Десанка 

Максимовић опет сломила ногу и да се налази у Игалу на лечењу. Предложи књижевној 

братији да Десанки пошаљу телеграм: „Драга Десанка, мораш, коначно, схватити, да ниси 

стонога.” 

 

 Пролазио Михаило Лалић поред једне београдске библиотеке. Управник га препозна и 

позове га да сврати, а писац одговори: „Хвала, не могу. Боље да не видим колико књига 

нисам прочитао”. 

 

 Путовао Бранко Ћопић некуд авионом. Време лоше, летелица се тресе. Да би одагнао страх, 

песник спева песмицу: 

„Боже, иже јеси на небеси 

ако ми се што год деси 

ти удеси да ја паднем 

у наручје стјуардеси”. 

 

 На примедбу новинара да дело Данила Киша није велико, писац је казао: „Нисам писао 

сабрана, већ одабрана дела”. 
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Реши ребусе 
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Занимљивости 

* Увек видите свој нос, мозак само то бира да игнорише.  

* Пчеле имају пет очију.  

* Библиофобија је паничан страх проузрокован количином или обимом онога што треба да се прочита.  

* Фудбалери у просеку, у току једне утакмице, претрче око 10 - 11 километара.  

* Пужевима може да израсте ново око ако га изгубе.  

* Ученици у Финској немају домаће задатке.  

* Једна година на Марсу има 689 дана на Земљи.  

* Мачке не могу да осете сладак укус.  

* Године 1926. на свету је било само 100 телевизора.  

* Крокодили не могу да избаце свој језик напоље.  

* Живот вилин коњица траје само 24 сата.  

* Бикови су далтонисти.  

* Тотално помрачење Сунца дешава се сваких 18 година.  

Књиге које вам препоручујемо 

Овог пута, за вас смо одабрали неколико занимљивих наслова. Распуст се ближи, припремите се на 

време и набавите неку од ових дивних књига.  

„Мали принцˮ Антоан де Сент Егзипери  

„Деца Бестрагијеˮ Урош Петровић  

„Лето без фејсаˮ Слађана Бајчић  

„Мрачне тајне Гинкове улицеˮ Урош Петровић  

„Урош Први и Јелена Анжујскаˮ Слободан Станишић  

„Дванаесто мореˮ Игор Коларов  
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Сајбер буквар 

Наши ђаци су имали прилику да у Сава центру у Београду присуствују 

музичко-сценском програму „Сајбер букварˮ чији је циљ да се ученици основних 

школа едукују о безбедном понашању на интернету. Главна парола била је „Мисли 

пре него што постујеш, не веруј свему што је написаноˮ. Око 4.000 основаца уживало 

је у овом едукативном догађају, а највише у наступу екипе „Yasserstainˮ. 

 

Милан Инић рођен је 27. 12. 1994. у Новом Саду, а познатији је као „Yasserstainˮ. 

Завршио је Карловачку гимназију, има 22. године и добио је име по своме деди 

професору др Милану Инићу. Он је српски „YouTuberˮ који је почео да снима 

2009/2010. године и тада креће успех  екипе „Yasserstainˮ коју чине Милан, Петар, 

Сингер и Лени. Четири младића и девојка већ 6 година креирају забавне и духовите 

скечеве за YouTube и имају и до 60 милиона прегледа. Прати их више од 225.000 

младих људи – углавном основаца и средњошколаца. Идеје су углавном Миланове, он 

смишља највећи део текста. Међутим, на крају, више од половине сваког скеча је 

импровизација. 2013. године су се спријатељили са популарним балканским 

„YouTuberоmˮ Цилетом или познатиjeм као „Српски Туторијалиˮ и са њим су почели 

да снимају. Због великог успеха који су постигли, YouTube им је доделио сребрно 

„playˮ дугме и екипа је позвана на Balkan Tube Fest. Када их питају шта им је циљ, 

кажу да желе да насмеју што више људи. Њихове најпознатије изреке су Стеееа, 

Немој бити тај лик и Никад теже бураз. Најпознатији серијали су Због Сира, 5 ствари 

и Ствари које нико не изговара.  
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Ликовни радови 

Ученици осмих разреда урадили су занимљиве радове по НОТАН принципу.  Нотан 

је концепт јапанског дизајна, а представља савршену равнотежу између светлог и 

тамног.  

Познати симбол који илуструјe овај концепт је јин-јан.  Радови су урађени у 

техници колажа, а ово је одлична вежба за развијање осећаја за композицију, 

негативан простор, величину, облик, хармонију и равнотежу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јулија Драгичевић 8/1                      Медић Кристина 8/4 

 

 

   Јован Тодосијевић 8/4 

 

Михаило Крнић 8/2 



 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Радови наших ученика 

Ана Белановић 7/3 

Ана Лакић 7/1 

Гладовић Милица 6/4 

Кузељевић Трифун 7/1 

  Јована Мраовић 7/1  Марија Колунџић 7/1 

 Милош Милошевић 8/3 



 

 

 

       
                          Ћурчија Младен 6/2 по илустрацији Боба Живковића 

 

 


