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елиш да нађеш љубав? За почетак, изађи из куће - љубав нећеш наћи у соби и седећи
испред телевизора. Не брини о свом изгледу. Ако мислиш да љубав зависи од изгледа,
знај да грешиш. Важен је утисак. У љубљви, као и у свакодневној комуникацији, много

значе пријатељски осмех, срдачан поздрав, добро расположење. Склапај пријатељства, шири круг
познаника. Што имаш више пријатеља и познаника оба пола, то је већа шанса да сретнеш тражену

љубав. Буди предузимљива. Питај, покажи иницијативу макар и по цену да будеш одбијена. Чак и ако
си одбијена, у игри си, а не на клупи за резервне играчке. Прихвати и могуће разочарење (кад смо

већ код болних тачака у љубави). Осим тога, не допусти себи даље генерализације, као што су: немам
среће, сваки пут је исто, ја сам баксуз, ово ми се по ко зна који пут дешава...Буди оно што јеси и живи
живот. Љубав је свуда око тебе.

Насловна страна:
Милица Станковић 13
Последња страна:
Сандра Јаковљевић 62

Александра Ђорђевић 12

Дизајн и прелом текста:
Марина Ђорђевић
Штампа:
„Школски сервис Гајић“

Филип Кузмановски 21

Ана Цигановић 23
Радови са радионица
„КРЕАТИВНО
КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА
PAINT“ које се одржавају
у Дигиталној учионици за
ученике из Продуженог
боравка. Радионице држи
медијатекар Виолета
Јеринкић.

Анђела Јевтић 41

Лука Цветковић 13

Петар Арнаутовић 12

Матеја Јовановић 33

Лука Исић 12

Сандра Јовановић 11

Никола Вељовић 12

НАШИ ПРВАЦИ ДАН БАКА
У октобру 2009. године је обележен
међународни дан старијих лица и ево,
како су то обележили ученици I-1, I-2 и
I-3 разреда са својим учитељицама Зором
Стојић, Јадранком Бобић и Живанком
Стојановић.

Тијана Петровић VI-3

Александар Јанковић VI-4
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С А В А
Софија Машовић VII-3

-

шКОЛСКА СЛАВА
Александар Јанковић V-4

Јована Борковић V-4

Софија Машовић VII-3

22
18

ПРЕТЕЧА
УНИФОРМИ

Првог дана школске
године наши ђаци
прваци добили су
на поклон мајице са
логом школе. Жеља
нам је да код наших
ђака првака од самог
почетка развијемо свест о припадности школи,
да је заволе као што и школа воли њих. Tиме
смо хтели уједно да их као најмлађе одвојимо од
старијих ученика. Прваци су их радо понели што
нам је знак да размишљамо и о увођењу униформи
за наше ученике.

Филип Ћировић V-1

23
19

Ивана Костић I-1
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Иван Марјановић I-2

DELA NAJBOQE GOVORE

Иван Марјановић I-2

Невена Живковић VI-4

Никола Гвозденовић III-5

Поводом Савиндана ученици су писали радове на тему Растков опроштај.

Најбоље радове написали су:

Горан Симић 4-5, Емилија Каралејић 8-5, Милена Пековић 8-1 (1. место), Светислав
Недељков 5-1, Ксенија Миљевић 3-2 (2. место), Наталија Миљевић 5-4, Теодора Радивојевић
7-2, Марија Анђелковић 3-5 (3. место)

Лука Димитријевић I-3

 

Јована Ђорђевић I-1

Немања Крстић I-1

24
20

Миљана Крстовић I-3

NA[I PRED[KOLCI

21
17

Поштовани читаоци,
Дуго сам размишљала како написати уводник за часопис. Исписали
смо све што се о историји школе може написати, посматрали је са
географског и историјског становишта. Из тог разлогапосветили
смо овај часопис пре свега ученицима и њиховим успесима на које
смо сви веома поносни. Због труда и рада ученика, наставника и
добре сарадње са родитељима „Ђура Даничић“ је прошле године
била прва школа на општини по успеху на такмичењима.
Овај број часописа показује само део рада наших ученика и
наставника. Наша школа не би била то што јесте без њих. Хвала
свима на сарадњи и учешћу.
Уредник :
Бранка Анђелковић, проф. Разредне наставе
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РУЖНО ЈЕ:
Када те неко вређа
Када говориш ружне речи
предаје
Када ометаш наставника док
а
Када се смејеш другим
Цепати туђе радове

Деца кажу:
☺
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СРАМОТА ЈЕ:
Када ништа паметно не урадиш у школи
Исмејавати друга ако добије лошу оцену
Испасти лажов
Писати нешто ружно о другу
Када заборавиш неко обећање
Када тучеш мањег
Када паднеш и други ти се смеју
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Која реч је теби најлепша а која
најстрашнија?

Размисли!!!
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су обавештени о циљевима семинара, медијацији и
критеријумима за избор ученика. Сваки ученик је добио
критеријуме избора ученика и предложио три ученика
који испуњавају услове. Већином гласова изабрано је
по четири ученика, представника одељења.
Изабрани ученици су потписали сагласност за
похађање семинара а родитељи су дали писмену
сагласностза учешће деце на семинару.

ШКОЛСКА/ВРШЊАЧКА
МЕДИЈАЦИЈА У НАШОЈ
ШКOлИ
''Често се у нашим годинама јавља неки пркос
према многим стварима које нам говоре одрасли.
То на известан начин можда и јесте оно што
ме инспирисало да се ангажујем у вршњачкој
медјацијии учиним добро дело за своје другаре.''
Вршњачки медијатор

У оквиру програма превенције и заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања реализован је
семинар за ученике, ''Школска / вршњачка медијација''.
Обуку је одржала
педагог Драгана Спасојевић,
педагошки саветник, са ученицима 5 и 6. разреда у
периоду од 18.11. до 21.11.2013. године. Одржано је
12 радионица.
Циљ програма је оспособљавање младих
за примену модела посредовања/медијације у
ненасилном решавању сукоба.
Медијација је начин решавања конфликата
и превазилажења неспоразума у коме се трећа,
неутрална страна појављује у улози медијатора,
посредника између сукобљених страна.
У оквиру припрема за семинар реализовано је
неколико активности.
Добијена је сагласност директора, Наставничког
већа и Школског одбора за реализацију семинара.
Одржан је састанак са одељењским старешинама
5 и 6. разреда на коме су упознати су са циљевима,
процедуром избора ученика, садржајем семинара
и активностима након семнинара. Поштујући
организацију и реализацију часова редовне наставе,
договорен је адекватан модел реализације семинара
за ученике.
„РЕЗУЛТАТ

Изабрани су следећи ученици:
Пети разред:
51 Петар Вујко, Лука Ћирковић, Лена Станковић,
Тара Шошкић;
52 Урош Марић, Мила Рамона Радовић, Невена
Младеновић, Даница Њего;
53 Лука Димитријевић, Милица Долашевић, Нађа
Костић, Маја Лукић
Шести разред:
61 Ања Камаљевић, Тамара Финк, Андријана
Павловић, Наталија Читлучанин;
62 Александар Илић, Маја Радовановић,
Софија Поповић, Александар Раденковић, Ања
Цвијетиновић;
63 Михајло Вуковић, Теодора Булат, Филип
Јањетовић, Вељко Жорић

МЕДИЈАЦИЈЕ НИЈЕ ОГРАНИЧЕН ИСКЉУЧИВО НА

РЕШЕЊЕ СУКОБА, НЕГО НА УЧЕЊЕ НОВИХ СПОСОБНОСТИ
КОМУНИКАЦИЈЕ

ТЕ

ПРЕВЕНТИВАН НАЧИН“

СУОЧАВАЊА

СА

СУКОБОМ

НА

НОВ,

РОБЕРТА ДИ РОСА

Одржани су часови Одељењске зајенице у свим
петим и шестим разредима на којима је испоштована
демократска процедура избора ученика. Ученици
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Током четири дана семинара бавили смо се врло
интересантним темама: слушањем, ненасилном
конуникацијом,
сарадњом,
бесом,
сукобима,
различитим начинима виђења ствари, корацима
у медијацији, гледали смо филм о медијацији,
сумирали, славили и заветовали се. Циљеви,

садржаји и активности били су прилагођени узрасним
карактеристикама ученика и принципима радионичког
рада. Ученици су имали прилику да на интерактиван
начин сазнају и размењују искуства и знања, да кроз
игровни контекст слободно изражавају своје потребе
и емоције.
Заслужује да буде поменуто да су ученици
били активни, вредни, опуштени, мотивисани и да
су са пажњом пратили, уживали и учествовали у
радионичком раду. Трудили су се и успешно савладали
предвиђене садржаје.
Потврда наведених констатација добијена је кроз
евалуацију семинара. Своје утиске ученици су изразили
на следећи начин: допао ми се модел ненасилне
комуникације, супер су кораци за медијацију, то што су
сви научили како друге да слушају и како да не упадају
другоме у реч, све ми је било корисно и потребно да
знам као снажење да постанем медијатор, цео семинар
је користан, допало ми се што смо за сваку радионицу
добијали материјал за рад, све што сам научила је
супер и то што ћу сада моћи да помогнем другима,
стална подршка педагога, другара – медијатора, сва
знања која смо стекли су непроцењива, научио сам
да се контролишем, да се смирим, да активно и са
пажњом слушам, да слушамо једни друге, јако ми се
допао филм о медијацији.
„БУДУЋИ ДА РАТОВИ ЗАПОЧИЊУ У ЧОВЕКОВОМ УМУ, УПРАВО
ТУ, У ЧОВЕКОВОМ УМУ, МОРАЈУ СЕ ПОДИЋИ И БЕДЕМИ МИРА.“
ИЗ ПОВЕЉЕ UNSECO-A

На крају семинара приредили смо мало славље
и заветовали се. Ученици су имали потребу да кажу
још и ово: недостајаће ми све ово, сви су били супер,
духовити, забавни, дружељубиви, друштво је било
екстра, феноменално, била је пријатна атмосфера,
педагог је пажљиво објашњавала да би нам свима било
јасно, драго ми је што сам изабрана, ово је најбољи
семинар на свету, ово су ми најлепши дани ове године,
сви су били активни, сложни, радили смо као тим и није
било лоших идеја, сви смо били равноправни и могли
смо да изражавамо своје мишљење, увек смо имали
времена за игру, седели смо ''као витезови округлог
стола'' ... и на крају коментар једне ученице јасно
говори о отворености и емотивној карактеристици
обуке и атмосфере ''све што сам крила, рекла сам, све
сто смо добили имало је некакву вредност, хвала вам''.
Након обуке у нашој школи је почео да ради

Медијаторски кутак.
У њему обучени ученици/медијатори дежурају
два пута недељно и разговарају са ученицима који
су имали сукоб. Позивамо све вршњаке који желе да
размене искуства са својим другарима/медијаторима
да дођу уторком и четвртком у уионицу бр.15 за време
7. часа.

НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ О
ВРШЊАЧКОЈ МЕДИЈАЦИЈИ
ИЛИ НЕОПХОДНО ШТИВО ЗА
МЕДИЈАТОРА ''НОВАЈЛИЈУ''
„Искуство и вештине које смо стекли на семинару
о медијацији, памтићу цео живот.Радујем се што ћу
радити у медијаторском тиму и тако наставити овај
семинар.“
Вршњачки медијатор

Ученици основне школе не могу да буду
медијатори јер су сувише млади.
Заблуда: Узраст није пресудан фактор у процесу

медијације. Добра медијација је резултат децентрације,
вештине слушања и заинтересованости да се проблем
реши. У томе могу подједнако бити успешни и основци
и средњошколци. Школски медијатори су оспособљени
ученици који помажу да се конструктивно реше
конфликти у школи.
Медијација треба увек да се заврши решавањем
проблема.
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Заблуда: Иако је решење проблема пожељни циљ
медијације, то није једини начин да се медијација
заврши. Идеја медијације је да се сукобу приђе на
конструктиван начин, да се стране у сукобу подстакну
да чују једна другу, да разговарају о потребама и
очекивањима које имају од друге стране. Када се овај
циљ оствари током медијације, можемо да кажемо да
је медијација била успешна.
Ако медијација не успе, одговоран је медијатор.
Заблуда: Улога медијатора је да помогне странама
у сукобу да чуију једни друге и да их подстакне да трагају
за адекватним решењима, а да ли ће успети зависи и
од самих особа у сукобу и од њихове спремности да
таква решења нађу.
Најбољи медијатори су ученици са одличним
успехом.
Заблуда: За успешну медијацију су веома битне неке
особине личности, као што су: отвореност, сигурност у
себе, спремност да се прихвати различитост, могућност
самоконтроле, способност децентрације, емпатичност
и др. То што је неко одличан ученик не мора за значи

да је успешан медијатор.
Медијација је брз и ефикасан начин да се у
школама побољшају односи и створи позитивна
клима у којој нема сукоба.
Заблуда: Медијација није чаробни штапић којим
ћемо решити све сукобе и остварити апсолутну
хармонију. Успешна медијација може да буде ефикасан
начин за побољшање међусобних односа, али је она
процес који није брз, који захтева време, стрпљење и
који не мора да одмах да видљиве резултате. Процес
медијације може да буде отежан чињеницом да нису
све особе подједнако заинтересоване за учешће у
медијацији. Многи не верују да медијација може да
реши њихов проблеми и бирају да проблем решавају на
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друге начине. Чак и најуспешнија медијација не значи
да је сукоб заувек отклоњен јер су сукоби саставни део
односа међу људима.
Вршњачка медијација је пројекат чија
примена у школи захтева много материјалних/
финансијских средстава.
Заблуда: За реализацију програма вршњачке
медијације у школама потребна је пре свега добра
воља, обучен тренер за вршњачку медијацију, тимски
рад , сарадња и подршка осталих колега и ученика.
Материјална средства нису пресудна.
Вршњачка медијација може да реши све
проблеме и сукобе који постоје у школи.
Заблуда: Неки поблелми превазилазе оквире
вршњачке медијације. У неким ситуацијама, као што
су физичко насиље, грубо кршење дечијих права и
др. потребно је обратити се директору, наставнику,

стручном сараднику или неком другом надлежном
органу.
Наставници су бољи медијатори од ученика
зато што имају више искуства.
Заблуда: Претходно искуство често одмаже у
процесу медијације јер оно може да нас ограничава
кроз унапред дефинисане слике проблема и могућих
решења, тако да нисмо довољно отворени за ''сада''
и ''овде''. С друге стране, млади боље разумеју
потребе, очекивања и проблеме које њихови вршњаци
могу да имају, опуштениији су и отворенији са својим
вршњацима, лакше им је да међусобно разговарају,
лакше се идентификују са својим вршњацима и лакше
прихватају сугестију. Ученици се на тај начин уче да
преузимају одговорност, партиципирају тј. учествују и
активно остварују своја права.
Драгана Спасојевић, педагошки саветник

БОРАВАК

У нашој школи боравак свакодневно
ради од 7-17 часова. Две учитељице Наташа
Красић, Нада Лазић и деца која похађају
боравак веома успешно сарађују, завршавају
домаће задатке и осмишљавају представе
и продајне изложбе. Поред свакодневних
активности, деца у боравку често имају
предавања и радионице које држе родитељи
и студенти. Сарадња са родитељима је на
задовољавајућем нивоу.
Будући прваци, зовемо вас да дођете да
се дружимо, учимо и играмо!
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11
ВЕТИЋ Н. АНЂЕЛА
ГОГИЋ С. НЕВЕНА
ДАРАБОШ Д. ЈАНА
ЂУКИЋ ЛУКА
ЈЕВРЕМОВИЋ А. КРИСТИНА
ЈОВАНОВИЋ В. САНДРА
ЈАЊИЋ И. НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ М. СНЕЖАНА
КОНСУЛОВСКИ А. АНДРИЈА
КАРАВЕЛИЋ С. РАСТКО
КОПИЛИ М. СЕЛМИР
ЛАЛОВИЋ Д. АЊА
МИТРОВИЋ А. АЊА
МИЛАНОВИЋ Д. ПАВЛЕ
ОБРАДОВИЋ Б. УРОШ
РАКИЋ Н. БРАНИСЛАВ
РИСТИЋ М. АНЂЕЛА
СТАНКОВИЋ Б. АНЂЕЛИНА
САВКОВИЋ В. АНАСТАСИЈА
ТОДОРОВИЋ М. МИЛЕНА
ТРИВАН С. ГОРАН
ЦВЕТКОВИЋ Б. НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ САНДРА
Одељењски старешина:
НАТАША СИМУНОВИЋ

НАШИ ПРВИ
САСТАВИ И АНЕГДОТЕ...
Моја другарица

Моја другарица зове се Ања.
Она је лепа и паметна. Добра је
другарица и увек смисли неку
нову идеју како можемо лепо да се
играмо.
Сандра Јовановић

Моја учитељица

Моја учитељица је сјајна. Сјајно
предаје математику и сјајно свира.
Она је просто прелепа.
Невена Гогић

Мој друг

Мој друг Урош је паметан.
Заборавља књиге и свеске. Добар је
математичар и брзо пише.
Лука Ђукић
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12
АЛИЈЕВИЋ И. АНДРИЈАНА
АРНАУТОВИЋ Г. ПЕТАР
БЕРАК З. КАТАРИНА
БЕРАК Ж. ВЛАДИМИР
БОШЊАК Д. ДИМИТРИЈЕ
ВУЛОВИЋ Љ. ВУК
ДИНИЋ М. ЂОРЂЕ
ЂОРЂЕВИЋ А. АЛЕКСАНДРА
ИСИЋ Г. ЛУКА
ЈОВАНОВИЋ М. ДОРОТЕЈА
КРЦОЛИ С. АНАБЕЛА
МИТРОВИЋ А. ВЕСНА
МИЛАНОВИЋ Н. СЕРГЕЈ
МИЛАДИНОВИЋ Д. ДАРКО
ПАНТИЋ С. ГРЕТА
ПАВЛИЧЕВИЋ М. КАТАРИНА
ПЕШИЋ Д. МАРИЈА
РУСТЕМОВ С. САРА
РАВИЋ Д. ЛАЗАР
СТАНОЈЛОВИЋ Р. ЈОВАНА
УЗУР Д. МАША
МЛАДЕНОВСКИ АНЂЕЛА
Одељењски старешина:
ЖИВАНКА СТОЈАНОВИЋ
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13
ВЕЛИКИЋ Ч. НИНА
ВАСИЉКОВИЋ Н. АЛЕКСАНДАР
ВУКИЋЕВИЋ Д. АНА
ДОЛАШЕВИЋ И. АЛЕКСАНДАР
ЂЕКИЋ С. ЛУКА
ИВАНОВИЋ Ј. МИЛЕНА
КИРН И. ЗОЈА
КОВАЧЕВИЋ Б. ТИХАНА
КОСТИЋ М. ЂОРЂЕ
МИЛАДИНОВИЋ Д. СТРАХИЊА
МИШЧЕВИЋ Н. СТЕФАН
МИЛАНОВ Г. МАРИЈА
МИЛУНОВИЋ П. МИНА
МИЛОВАНОВИЋ М. ЈЕЛЕНА
МИЛОВАНОВИЋ Н. НАТАЛИЈА
РАКИЋ В. МИЛОШ
РАМАДАНОВИЋ Е. ГАБРИЈЕЛА
СТАНКОВИЋ М. МИЛИЦА
СТАНКОВИЋ Н. МИНА
ТОДИЋ П. АЛЕКСАНДАР
ТУФЕГЏИЋ В. КАТАРИНА
ЦВЕТКОВИЋ Ђ. ЛУКА
ЦВЕТАНОВИЋ М. МАРКО
Одељењски старешина:
ЈАДРАНКА БОБИЋ



Чује се то чаробно звоно.
Почиње велики одмор. Сви
смо срећни. Моји другари и ја
се спремамо за велики одмор.
Силазимо у двориште школе.
Једемо своју ужину и играмо се
гази-гази. То је нашаомиљена
игра. Са игром време брзо
пролети, а већ је звонило за
почетак часа. Враћамо се у
учионицу и настављамо са
часовима.
Милена Ивановић

ПРОЛЕЋЕ
Кад пролеће дође,
природа се буди,
сунце се смеје,
цветови су жути.
Потоци жуборе,
небо се плави,
а птице весело
певају на грани.
Вредне пчеле раде,
у кошници малој,
док лептири лете,
ка небу плавом.
Зоја Кирн
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21
АЋИМОВ НИКОЛА
АБАЗ ДРАГАН
АБАЗ ПЕТАР
БЕРИША ВЛАДИМИР
БАЈИЋ АНЂЕЛА
БОШКОВИЋ ВАЛЕНТИНА
ЂУРЂЕВИЋ АЛЕКСА
ЂОКИЋ ЈОВАНА
КУЗМАНОВСКИ ФИЛИП
МАТИЈАШЕВИЋ ТЕОДОР
МИЈАТОВИЋ АНДРИЈА
МУСЛИЈИ АХМЕТ
МУСЛИЈИ АФРИМ
РАЂЕНОВИЋ БОЈАНА
РАДОВАНОВИЋ АНДРИЈА
СОЛДАТОВИЋ МАРКО
СПАСОЈЕВИЋ АЊА
ТИМОТИЈЕВИЋ КАТАРИНА
ПАУНОВИЋ ЛУКА
ЏАКОВИЋ ТЕОДОРА
Одељењски старешина:
БРАНИСЛАВА ДОЈЧИНОВИЋ

Мој разред
2-1

У мом разреду нас има двадесеторо. Ујутру
кад дођем у школу и уђем у учионицу видим
насмејана лица својих другара. Девојчице
се највише свађају па се онда мире, мој друг
жонглира са флашицама, а неки нон стоп
причају. Ми све брзо схватимо зато што нам
учитељица све лепо објашњава. Учитељица
нас највише учи о пријатељству. Без обзира
на све, сви у мом одељењу су увек спремни
да помогну својим другарима. Лепо се
дружимо, учимо и радосно прихватамо све
школске обавезе.
Спасојевић Ања
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22
БАБИЋ МАРКО
БАРЧИЋ СТЕФАН
ВЕЛИМИРОВИЋ ЛЕНА
ВЕЉКОВИЋ НИКОЛА
ВУЈКО НАТАЛИЈА
ДИМИЋ ЛАЗАР
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
ЂУРИЧАНИН ТЕОДОРА
ЈЕКИЋ МАРКО
ЈОСИПОВИЋ БОГДАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДУЊА
МАЛОВИЋ ПЕТАР
МИЛЕНКОВИЋ ЈОВАНА
МИЉКОВИЋ АЛЕКСА
МИТИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ МАТЕЈА
МИТРОВИЋ АНА
НИКОЛИЋ ВУК
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
ПЕЈЧИЋ ИВА
РАДИВОЈЕВИЋ АНДРИЈА
САВИЋ АНА
САВИЋ ИВА
СТАНКОВИЋ КРИСТИЈАН
СТЕВИЋ АНДРЕЈА
ТРИКИЋ ПАВЛЕ
ЋИРКОВИЋ ЛАЗАР
Одељењски старешина:
ЈЕЛЕНА КРСТИЋ



Наше одељење је сјајно,
разиграно
и
паметно.
Сви много волимо нашу
учитељицу зато што нас
учи лепо и кроз игру. Дани
викенда нам нису омиљени,
недостаје нам учионица,
књиге и учитељица, а
највише другови и другарице.
Одељење 2-2 нема само један
дом, већ два, други је наша
школа и учионица, пуна
смеха,пуна љубави, нежности,
расположења.
MOJE ОДЕЉЕЊЕ 2-2
Дружина весела и разиграна
29 је нас.
Сви за једног- један за све,
то је наша парола.
На челу дружине
смирено диригује наша учитељица,
као прави диригент
води нас смело
час кроз бројке,час кроз слова,
свирамо најлепше ноте ђачког доба.
Петице се нижу, као најдражи пакетићи.
Они су најлепши украси
који светлуцају у мојој свесци.
Вук Николић
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НАЈВИШЕ НА
СВЕТУ ВОЛИМ
ШКОЛУ
Ја волим школу зато што тамо учим, пишем, певам, дружим се са својим
другарима... Мало ми је тешко, али шта да се радикад се мора, мора се. Моја
школа се налази у Мештровићевој улици ушушкана прелепим дрвећем
свога парка. Има велико школско двориште које је на одмору пуно ђака од
чије граје и смеха одјекује цело насеље. Волим тај смех и ту радост. Ујутру
рано кад кренем у школу ужурбани ђаци ми личе на реку која се улива у
школу а која сија од јутарњих зрака.
Волим моју учионицу која има лила зидове и мислим да је најлепша
учионица у школи. Ту сам научила прва слова, једначине, шта је природа,
компјутер... Волим моје другаре и моју учитељицу Бранку. Скоро смо се на
мом рођендану провели феноменално.
Ја живим близу моје школе и са прозора моје собе увече видим какоје
звездице осветљавају док она у тишини одмара и спрема се за нови дан.
Лаку ноћ школо.
Mарија Каралејић

Деца у мом одељењу су увек насмејана и весела.
Наша учитељица нас учи многим новим и забавним
стварима.
Наша учионица је:
♥
ЗАЛИВАОНИЦА
♥
СМЕЈАОНИЦА
♥
БРОЈАОНИЦА
♥
МИСЛИОНИЦА
♥
СЛИКАОНИЦА
♥
ТРЧАОНИЦА
♥
БОЈАОНИЦА
♥
ГЛЕДАОНИЦА
♥
СТВАРАОНИЦА
♥
ПАДАОНИЦА
♥
ПЕСМАОНИЦА
♥
КЛИЗАОНИЦА
♥
РОЂЕНДАОНИЦА
♥
КЊИГАОНИЦА
♥
ДРУЖИОНИЦА
♥
ИГРАОНИЦА
♥
РАСТИОНИЦА
♥
БРИСАОНИЦА
♥
РАДОСТОНИЦА
♥
ПИСАОНИЦА
♥
УЖИВАОНИЦА
♥
ЦРТАОНИЦА
♥
БИЉКАОНИЦА
Петар Лукић

АКСИЋ МИЛЕНА
БОЉЕВИЋ-ИСУФИ ЛАЗАР
ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ИВАНОВИЋ ЛАЗАР
ИЛИЋ ВЛАДА
ЈАЊИЋ СТАША
ЈАЊИЋ ЈАНА
ЈОВАНОВИЋ НАТАЛИЈА
КАРАЛЕЈИЋ МАРИЈА
КОСТИЋ ФИЛИП
ЛУКИЋ ПЕТАР
МЛАДЕНОВИЋ НИКОЛА
МУСЛИЈУ АНДЕЛИНА
МАРКОВИЋ ЖЕЉКО
НОВАКОВИЋ АНДРИЈА
РУЈЕВИЋ КРИСТИНА
РОНЧЕВИЋ ЈАНКО
СТЕВОВИЋ ИВАН
СРЕЋКОВИЋ БОЈАН
СТОЈКОВ МИЛИЦА
ЋОСИЋ НИКОЛИНА
УМИЋЕВИЋ ОЛИВЕРА
УМИЋЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ХАЏИ-МИХАИЛОВИЋ АНА
ЦИГАНОВИЋ АНА
Oдељенски старешина:
БРАНКА АНЂЕЛКОВИЋ
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АБАЗ ДАНИЈЕЛА
ВУЈАНИЋ ВАСИЛИЈЕ
ВУЈОВИЋ АНЂЕЛА
ДЕСПОТОВИЋ АНЂЕЛА
ДОПУЂА СТЕФАН
ЂОРЂЕВИЋ ИВА
ЂУКИЋ АНЂЕЛА
ЂУКИЋ ЛАЗАР
ИЛИЋ ЂОРЂЕ
ИСУФИ САМИР
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
ЛЕПОЈЕВИЋ МИЛИЦА
ЛЕШТАРИЋ ПЕТАР
МАТИЋ МАРИЈА
МИЈИЋ ИСИДОРА
ОБРАДОВИЋ СТРАХИЊА
ПЕЈОСКИ ТЕОДОРА
РАВИЋ ПРЕДРАГ
РАДИШИЋ АЛЕКСА
РАДУЛОВИЋ БОЈАНА
РАЂЕНОВИЋ НИКОЛИНА
РАНКОВИЋ АНЂЕЛА
СТАНИЋ ЈОВАНА
СТОЈАНОВИЋ ЕМИЛИЈА
ТИМОТИЈЕВИЋ АНАСТАСИЈА
ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЦВЕТАНОВИЋ ТАДИЈА
ШАЉИЋ ДАНИЛО
Одељењски старешина:
БОБА ЦВЕТИНОВИЋ
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Учитељица
Има једна особа
драга срцу мом
њена школа
други је мој дом.
Код ње се сви друже
једни другима шансу пруже,
не знају за реч туга
јер све је добро када имаш друга.
Она ми љубав у срцу створи
нежне речи нам говори.
Особа је та, моја учитељица.
Анђела Вујовић

У школи постоје разна друга
одељења, али ми смо срећне
што смо ученице одељења III
1. Свако има свога друга: друга
у клупи, друга са ким проводи
одмор и друга са ким иде кући.
Сви смо различити, а исти .
Наше право име је Пријатељ,
а презиме Љубав. Волимо се и
поштујемо.
Често нам непозван у госте
наврати заклети непријатељ
Свађа, али га лако отерамо јер
,,заједно смо јачи". На нашим
вратима пише: ,,Проблемима
улаз срого забрањен!"
Учитељица је нашем одељењу
дала име СУНЦЕ, а сада знам и
зашто.
Учионица нам је украшена
радовима и маштом. У њој
се ствара, учи, игра, прича о
доброти и срећи, а ми после
сваког часа растемо и бићемо
све већи и већи.
Учитељица
је
нашем
одељењу дала име Сунце, сад
знамо зашто.
Ема Стојановић, Исидора
Мијић, Ива Ђорђевић

32
Ја сам стаклена девојчица
Једнога дана у стакларској радионици чула се таква бука да сам пала са
полице,где је један човек држао своју колекцију стаклених фигурица. Сва
срећа да се нисам поломила, јер сам том човеку била омиљена стаклена
фигура. Човек ме је са страхом подигао, мислио је да сам се поломила. Када
ме је боље погледао дубоко је уздрахнуо и поново ме вратио на полицу.
Пала је ноћ. Стаклар јеотишао кући, а ја сам као дијамант светлела у
мраку на полици. Одједном се чуо неки животињски крик. Ја се уплаших и
са страхом погледах кроз прозор. Била је то само стара сова која је седелана
грани. Са олакшањем се вратих на полицу и чврсто заспах.
Сутра ујутру дошао је стаклар и однео ме је поред потока да удахнемо
мало свежег ваздуха. Вратили смо сеу радионицу, стаклар ме је ставио
на сто и случајно гурнуо, ја сам се поломила. Стаклар је био јако тужан и
одлучио је да напусти стакларство.
Богдановић Миња

ДРУГ

ШКОЛА

Друг може да помогне,
Друг може да удари,
друг може да помогне
и у добру и у злу.

Школа је дивно место,
где деца долазе често
да се друже и да уче
ал` не воле да се муче.

Друг је добар
кад год ти треба,
друг ти помаже,
свакога дана.
Друг пружа помоћ
било да је дан или ноћ,
са њим се остваре све жеље,
зато воли своје пријатеље.
Милица Васић

Да уживају хоће,
у игри и смеху,
да знање стекну
и лепо се проведу.

AВРАМОВИЋ АЊА
БОГДАНОВИЋ МИЊА
ВАСИЋ АНДРИЈА
ВАСИЋ МИЛИЦА
ГУЈАНИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЛО
ДУПОР ДУШАН
ЖИВКОВИЋ КАТАРИНА
ИСАИЛОВИЋ АНДРИЈА
КОЈОВИЋ РЕЉА
KРЦОЛИ АНЂЕЛА
КУЛЕЗИЋ КАТАРИНА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОШ
МАЛОВИЋ ТОДОР
МАТИЋ ЂОРЂЕ
МИЛАНОВИЋ МИЛИЦА
МИЛАЧИЋ ИВА
МИШЧЕВИЋ РЕНАТА
НЕНАДОВ МИЛЕНА
НОВОВИЋ ЛУКА
ПЕРОВИЋ ЕЛЕНА
ПЛАВШИЋ СЛОБОДАН
РАНИМИРОВ ТОДОР
РАНКОВИЋ КРИСТИНА
СКАДРИЋ МАРКО
ТРИФУНОВИЋ ЗОРАН
Одељењски старешина:
БРАНИСЛАВА ИВАНОВИЋ

ДРУГ
Друг служи да не будеш сам.
Друг служи да поделиш своју тајну.
Друг служи и када ти је лоше
да буде поред тебе.

Другари и другарице,
симпатије и учитељице,
радост,смех, бројеви и слова, И када мислиш да си се обрукао
друг каже да си супер то извео.
све је то школа.
Тодор Маловић
Када те позове да дођеш
ти као друг мораш да дођеш.

Друг служи да се дружи
а не да се свађа.
Друг служи док гаимаш да уживаш.
Ива Милачић
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БАБИЋ МИРКО
БЕРИША НУРИША
ВУЈАЧИЋ ЈОВАНА
ДЕЛИЋ ДАНА
ЕЛМАЗОСКИ ВАЛЕНТИНА
ЈОВАНОВИЋ ВАЛЕРИЈА
ЈОВАНОВИЋ МАТЕЈА
ЈОВАНОВИЋ ОГЊЕН
КОМАЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
КАРПИЋ БРАНКО
КОМАРЧЕВИЋ ВЕЉКО
КОПИЛИ ЕГЗОН
КОПИЛИ САМИРА
КОРАЋ ВУКАШИН
КРСТОВИЋ МИЛУТИН
МАНОЈЛОВИЋ ЈОВАНА
МАРКОВИЋ ТЕОДОРА
МАШАНОВИЋ МАРКО
МЛАДЕНОВИЋ МАТЕЈА
РАДИБРАТОВИЋ НЕМАЊА
РАДОСАВЉЕВИЋ ДУШАН
САИЧИЋ АНА
СИМОВИЋ ИЛИЈА
СТАНКОВИЋ МИХАЈЛО
СТОЈАНОВИЋ ФИЛИП
ТОДИЋ ДАНИЈЕЛ
ТУФЕГЏИЋ ТИЈАНА
ЋУСКИЋ ЈОВАН
Одељењски старешина:
СНЕЖАНА МАТИЋ
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ЂАЧКА ЗДРАВИЦА
ДА имаш здравља,
ДА имаш среће,
ДА се остваре жеље мање и веће,
ДА ти се снови остваре на јави,
ДА много знања имаш у глави,
ДА ти петице буду оцене сталне,
ДА решаваш контролне као од шале,
ДА природу одговараш као из рукава,
ДА знаш ко од шале шта је права,
ДА ти драге особе буду део сна,
ДА утакмицу добијемо бар за 2,
ДА коначно дође екскурзија та!
ДА зрачиш ведрином, а одбациш тугу,
ДА линију живота имаш дугу...
ДА лепе мисли имаш у глави,
ДА уз тебе буду другари прави,
ДА ти лице увек поносно сја,
ДА ти све у Новој години почиње са ДА!

Матеја Јовановић

41
БАТИНИЋ АНЂЕЛА
БЕРИША ШЕЋЕРИЈА
ВАСИЋ ЈОВАНА
ВЕЛИМИРОВИЋ ЈАНА
ВЕСЕЛИНОВИЋ ТЕОДОРА
ГРБИЋ МИЛОШ
ЂУКИЋ МАТЕЈА
ЗЕЧЕВИЋ ТЕОДОРА
ЈЕВТИЋ АНЂЕЛА
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСА
ЛАЛОВИЋ МИЛЕНА
МИЛЕВ НЕМАЊА
МИЛЕУСНИЋ ДАНИЛО
МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂИЈЕ
МИТРОВИЋ ЛУКА
НЕШИЋ АНА
НИКОВ МИНА
НОВАКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВИЋ НИКОЛА
СИМИКИЋ НИКОЛА
ТОРБИЦА МАША
ЋИРКОВИЋ ЈОВАНА
ЋУК ИЛИЈА
ЦРНОБРЊА ВАСИЛИЈЕ
ШЕРИФОВИЋ САРА
ШУЈИЋ ЛУКА
Одељењски старешина:
ДАНИЦА КИЛИБАРДА
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АЋИМОВИЋ НАЂА
ВУЈОШЕВИЋ АНДРИЈАНА
ЂУРИЧАНИН УРОШ
ЂОРЂЕВИЋ НЕВЕНА
ИГЊАТОВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА
КРЕМИЋ НИКОЛА
КРЦОЛИ ГОРДАНА
КОЗИЧА МАРИО
КРАЈАЧИЋ ДЕНИС
КОПРИВИЦА СИМОНИДА
МИЈАЉЕВИЋ МАТИЈА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ПАВЛЕ
МАРКОВИЋ СНЕЖАНА
МИТИЋ МОНИКА
НЕДИЋ ХЕЛЕНА
ПАВЛОВИЋ МАША
СТЕПАНОВИЋ ЛАЗАР
СЕЈДИЈА ДАРИО
СТАМЕНКОВИЋ НИКОЛА
ФИЛИПOВИЋ НАДА
ЦОЛАРИЋ АЛЕКСАНДРА
ТАДИЋ АЊА
ЦВЕТКОВИЋ МАРИНЕЛА
ШОШКИЋ ПЕТАР
КОВАЧЕВИЋ КАТАРИНА
ПАУНОВИЋ ФИЛИП
Одељењски старешина:
СТЕВАН СПАСИЋ
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Ми смо чувари
природе
Птица:
Хоћеш ли ми помоћи,
Да безбрижно проведем
Ове зимске ноћи?
Док ветар хладан
Кроз грање дува,
А пахуље снежне
Крила ми квасе,
Хоћеш ли помоћи,
Да твоје вредне руке,
Од хладне зиме ме спасе?
Дете:
Птичице мила,
Ја вредно радим.
Кућу вам градим,
Да вас чува од хладне зиме,
Да би сте ви, безбрижне
И сигурне,
На топлом биле.
Никола Кремић

Буди чувар
природе
Где год нађеш добро
место
Ту дрво посади.
Тако каже песма стара
Тако и уради!
Сади цвеће разнобојно,
Руже,лепе лале,
Чувај наше паркове
Велике и мале.
Смеће немој бацати
У потоке,реке,
Да нам буду бистре,
Чистеи заувек лепе.
Чувај наше птичице,
Прави им кућице,
На дрво их стави
Да се легу птићи мали.
Урош Ђуричанин

43
ОДЕЉЕЊЕ IV 3

Ми смо једна весела дружина! Волимо да се смејемо, волимо
да учествујемо у свим дешавањима наше школе и радујемо се
сваком новом дану који у њој проводимо! Има нас 28. Имали
смо учитеља, сада је са нама учитељица. То је још једна ствар
по којој смо ми другачији од осталих...

Висибаба најављује пролеће

Један цвет,један мали цвет
на ливади се бели.
Погледах боље.
Па то висибаба каже:
"Децо, зима нам се сели!"
Висибака мала звонити стаде:
"Пролеће стиже,погледајте лепоту,
погледајте ливаде!"
Умори се од вике цветак мали,
умори се па онда још каже:
"Јао, на нешто сам стала!"
Наиђе зец и висибабу смаже!
Игор Јањић

Моја школа

Пролеће долази,почињу нове радости,
Школа
школа нас зове песмом младости.
Наша школа добра је и мала,
У школи су другови стари и нови,
знање нам је радо свима дала.
у школи су сва наша надања и снови. У клупама пар до пара,
Данас ћу тамо научити нешто ново, сваки дан нам нову радост ствара.
неко ново слово,број или реч,
А на часу мир, тишина,
а можда научим и неки скеч?
само креда прича свима.
У школи ћу срести другове старе,
Учитељи добри,насмејаних лица,
делићемо опет лењире и шестаре.
ево,смеши ми се још једна
И још нешто - тамо ништа нема боље петица...
од мог одељења које је најбоље!
Доротеја Томић
Јелена Зарковић

АРНАУТ АНДРЕЈ
БУЛАТОВИЋ МАРИЈА
БОРОЗАН АНЂЕЛА
ВАСОВИЋ ЛАРИСА
ВУЈОВИЋ НИКОЛА
ВУНДУК ПЕТРА
ГОЛУБОВИЋ ПЕЂА
ЗАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА
ИМАМОВИЋ АМИЛА
ЈАЊИЋ ИГОР
ЈЕЛИЋ НАТАЛИЈА
КОЦИЋ ЈОВАНА
ЛЕКИЋ АНДРЕА
МИЛИВОЈЕВИЋ ВУК
МИЛИЋЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛУНОВИЋ АЛЕКСА
МИТРОВИЋ МИЛИЦА
НИКОЛИЋ ДРАГИ
НОВАКОВИЋ ФИЛИП
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОВАНОВИЋ ВЕЉКО
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛАН
СТОЦКИ ТЕОДОРА
СТЕПАНОВИЋ НЕНАД
ТОМИЋ ДОРОТЕЈА
ТОКОДИ АНДРЕА
УРОШЕВИЋ СОФИЈА
ЧАПРИЋ СТЕФАН
Одељењски старешина:
ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ-ЈАЊИЋ

Ученици нашег одењеља Игор Јањић и Јована Коцић са 90 и 80
поена постигли најбољи успех у млађем школском узрасту из наше
школе на Општинском такмичењу из математике.
Ненад Степановић – 1.место на Ликовном конкурсу поводом
школске славе Свети Сава.
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AКСЕНТИЈЕВИЋ ЛУКА
ВАСИЋ КРИСТИНА
ДРЉАЧИЋ МИЛИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ВАЊА
ЂУРИШИЋ НИНА
ЕРИЋ НЕМАЊА
ЖУЊИЋ ДАНИЛО
ИЛИЋ АНЂЕЛА
ИЛИЋ ЛАЗАР
ИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈЕРЕМИЋ БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ЕМИЛИЈА
ЈОСЕСКИ ИВА
ЛАЗАРЕВИЋ ТИЈАНА
ЛЕКИЋ ВАЊА
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
МИЛАНОВ ЂОРЂЕ
МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РУЈЕВИЋ АНЂЕЛИНА
САМАРЏИЋ МИЛИЦА
САВКОВИЋ НИНА
СИМИЋ ВЕЉКО
СРЕЋКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ТОДИЋ ЈОРДАН
ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛИЦА
ФИЛИПОВИЋ МИОДРАГ
ЦВЕТАНОВИЋ ТИЈАНА
Разредни старешина:
ВЕРА ПРИЦА
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Одељење
4-4

ОБЕЋАЊЕ

Јуче ми је једно пролеће обећало
да ће бити топлије од свих пролећа,
Занимљиво је то друштво! „ Посебно“ обећало је да ће трева бити мека,
Учитељица! Школа „Ђура Даничић „ налази се а облаци дубоки и рашчупани
на најбољем месту у насељу Браће Јерковић. како косе мог малог брата.
У учионици нас је двадестеосморо..
Учимо, певамо, препиремо се, договарамо, Јуче ми је једно пролеће обећало
оговарамо, цртамо, тапкамо... Најзанимљивије да ће ми певати на прозору ласте
је када радимо групне радове. То је права и цветати жути маслачак
са сунцем у латицама.
причаоница, али...
Некако увек задатак урадимо до краја.
Припреме за приредбу су посебна прича. Шта Јуче ми је једно пролеће обећало
да ће бити без суза и туге,
певати, шта обући, шта играти.....
Ту су девојчице главне. У ствари... да ће певати о љубави
кад боље размислим оне јесу и главни и да ће му рећи
подстрекачи свих акција.Наше другарице колико га волим.
Вељко Симић
Вања Ђорђевић и Савковић Нина иду на
градско такмичење из математике. Свака
част! Држимо им песнице.
Анђелина свира виолончело а Тијана
фрулу. Нина је освојила пуно награда у
области ритмичке гимнастике а пева и у хору
РТС-а. Ива глуми у позоришту „Бошко Буха“.
Добро, и ми дечаци нисмо за бацање.
Ђорђе је на школском такмичењу
из
математике освоји 94 поена. На општинско
такмичење није ишао јер је био на скијању.
Поред тога освојио је прво место на школској
олимпијади Србије у џудоу. Скоро сви дечаци
тренирају неки спорт а наш Влада игра у
фолклорној групи „Лира“ и обишао је пола
Европе.
На великом одмору је најзанимљивије. То
је велико тркалиште и измишљање чудних
игара.
Ми смо и хумани. Сакупљали смо за
помоћ малој Уни Савић. А рођендани....
Да, то је то 4-4 – другари, одлични ђаци,
маштовита и креативна деца.
Мала деца, а велики људи.
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АНДРИЋ ДУЊА
ВАСИЉКОВИЋ ВЕРИЦА
ВАСИЋ МАРИЈА
ВОЈВОДИЋ УРОШ
ВУЈКО ПЕТАР
ВУКИЋЕВИЋ ЕМИЛИЈА
ГАЈИЋ ЕМИЛИЈА
ДЕНИЋ ЈОВАНА
ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАНА
ЗЕЧЕВИЋ УРОШ
ЈАКОВЉЕВИЋ АНДРЕА
ЈЕЛИЋ МИНА
ЈОВАНОВИЋ ДАЛИБОР
ЈОВАНОВИЋ НИНА
ЈОВИЋ САРА
ЈОВИЋ СТЕФАН
КОСТИЋ ИВАНА
КРСТИЋ НЕМАЊА
КРЏИЋ МАРИЈА
ЛАЗАРЕВИЋ ДАНИЦА
МАРЈАНОВИЋ АЛЕКСА
МИЈАТОВИЋ ЛУКА
МИТРОВИЋ ВЕСНА
ОРЛИЋ СОФИЈА
ПАВЛИЧЕВИЋ ВУК
ПЕЈЧИЋ НАДА
СТАНКОВИЋ ЛЕНА
СТОЈКОВИЋ ПРЕДРАГ
ЋИРКОВИЋ ЛУКА
ШОШКИЋ ТАРА
ШЋЕКИЋ ФИЛИП
Одељењски старешина:
ВЕСНА ПЕТРОВИЋ
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AНТИЋ АЛЕКСАНДАР
ДМИТРОВИЋ МАЈА
ЂУРИЋ СТАША
ЕТЕМОВИЋ ДЕНИС
ЖИВИЋ ФИЛИП
ЈОВАНОВИЋ ЛУКА
КАЛИНИЋ СВЕТЛАНА
КОМАЗЕЦ ТЕОДОРА
ЛЕШТАРИЧ НЕБОЈША
МАКЕЛАРСКИ МИЛИЦА
МАРИЋ УРОШ
МАРЈАНОВИЋ ИВАН
МАТИЋ МИА
МИЛАТОВИЋ САРА
МЛАДЕНОВИЋ НЕВЕНА
ЊЕГО ЈОВАНА
ЊЕГО ДАНИЦА
ОБРАДОВИЋ АЛЕКСА
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
ПЕТРОВИЋ АЊА
ПЕТРОВИЋ ОГЊЕН
ПОПОВИЋ КАТАРИНА
ПОПОВИЋ МИЛИЦА
РАДИБРАТОВИЋ АЛЕКСАНДРА
РАДОВИЋ МИЛА РАМОНА
САИЧИЋ КРИСТИНА
ТАУЕМ АНИС
ЋУСКИЋ НЕМАЊА
ШУКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
Одељењски старешина:
СВЕТЛАНА МИЛЕНОВИЋ

ХИМНА 5-2
Упознај се са нашим 5-2 .
Где никада не влада досада.
Филип се не јавља често,
јер га не држи место.
Лука је као чигра,
зато што фудбал игра.
Немања је често збуњен,
вероватно зато што је заљубљен.
Денис, напаст је права
- због њега све нас боли глава.
Где год је свађа и граја-дрвени
адвокат је Маја.
Анис добар је друг
- за помоћ увек је ту.
Близнакиње Њего-мање смеђе,
више плаве причалице су праве!
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5-2 има 29 ученика. У одељењу има 12 дечака и 17 девојчица. Разредни
старешина нам је наставница српског језика Светлана Миленовић, коју сви
волимо. Она решава наше проблеме и подржава чак и најнемирније ученике
и причалице. Предавања наших наставника су занимљива.
Ученици у нашем одељењу понекад добију лоше оцене и пролази кроз
много потешкоћа, али када су у питању такмичења достојни смо тог задатка.
Највише се поносимо нашим другарима: Урош Марић,Мила Рамона
Радовић, Немања Ћускић, Невена Младеновић, Данијела Шуковић, Сташа
Ђурић и Даница Њего. У одељењу се често дешавају свађе, али те свађе
решимо брзо и разумно. Ми волимо да цртамо и свирамо-певамо. Тако да
већина наших ликовних радова заврши на паноу школског хола, али и наши
певачи учествују у многим школским догађајима. Омиљени предмет 5-2 је
физичко.
Иако смо немирно или како ми волимо да кажемо ,,весело'' одељење,
наставници нас понекад тако похвале да нам сва одељења завиде.
Иван Марјановић и Урош Марић
Причалице у мом одељењу
У мом одељењу има достa причалицa, Небојша, Светлана, Лука, Урош, Денис,
Александра, Невена, Јована и моја маленкост. Увек нађемо занимљиве теме о којима
ћемо причати за време часа. Наставници нас понекад опомињу да се смиримо, али
ми не успевамо да одолимо, па често и наставимо са причом. Наша разредна каже
да се код нас шапутање преноси од клупе до клупе и већ после пар минута настаје
бука. То је зато што увек неко има занимљиву причу и не може да сачека до краја
часа да каже некоме. Неки од нас су помало немирни, али не увек. Иако нам је мана
то што причамо, свако од нас има своје квалитете - некима је то математика (Урош),
некима српски (Даница, Немања, Мила), неки су добри спортисти (Катарина, Ања,
Милица), некима музика (Јована,Милица), некима ликовно (Александра, Никола),
а некима фолклор (Данијела, Невена, Сташа), а иначе ми смо добра деца.
Даница Њего
Сваки наставник је насмејаног лица,
док је ту
Урош „Паметница“.
А нашег Ивана има свуда,
где год дође-прави чуда.
Нeбојша Лештарић, а по речима
наставнице техничког је прави
„Ленштарић“.
Катарина, Милица Макеларски
и Ања кошарку играју често,
а на утакмицама и турнирима
оне освајају прво место.
Огњен новајлија је наш,
али и не сналази се баш.
Никола као и Сашка да црта воли,
свако од нас их за помоћ моли.
Оне које не скидају осмехе с' лица
то су наша Миа и Сара „Госпођица“.
Александар трапавко је наш,

да правилно хода и не зна баш.
Поповић Милица и Радовић Мила
своје музичке способности
ниједна од њих никад није крила.
Алекса би чак и пре чоколаде
узео игрицу да би задивио своју
„другарицу“ Милицу.
Код Теодоре се види да се она стиди,
а Кристина стално ћути
зато што увек нешто „мути“
А Светлана се често љути,
кад изађе на таблу сва пожути.
Кад год се нека приредба спрема,
за фолклор су главне
наше Невена, Сташа и Данијела.

ЗАБОРАВИТИ МОЖЕШ СВЕ,
САМО 5-2 НЕ!

Сара М. и Данијела Ш.
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Девојчице наше
Девојчице наше
Лепе су све.
Косице црне и плаве
Носе две по две.

КАКО СМО СЕ СНАШЛИ У 5.
РАЗРЕДУ

Сви знају да прелазак из ниже у више
разреде није нимало лак. Требамо
се навићи на нове наставнике, нове
Лепо се друже
предмете, нове догађаје, ткмичења, итд..
од првога дана.
Тешко је заборавити све успомене,
И недељом све шетају
догађаје, дешавања и све што смо
до нашег Калемегдана.
урадили и стекли са учитељицом.
Радост и тугу
Али то смо знали још у нижим
деле оне часно.
разредима.
Кад је некој
Све то има светлију страну, када се
рођендан певају гласно.
навикнеш на поменуто све иде глатко.
До краја осмог
Стално се дешавају успони и падови
разреда сложне биће све. који ће нас пратити до краја школовања.
То су наше
Срећни смо што смо добили разредног
Драге девојчице
наставника баш нашу наставницу
Две по две.
Енглеског језика која нам је предавала а
сада нам је разредни старешина. Поред
ње највише највише су ми се свиделе
наставнице
математике,
физичког
васпитања, српског језика. Од предмета
највише ми се свидело техничко,физичко
и српски. Данас и даље обилазим моју
учитељицу, али наставницима сам јако
задовољна.
ЖЕЛИМ ПУНО СРЕЋЕ И УСПЕХА
БУДУЋИМ ПЕТАЦИМА И ДА СЕ
У ПЕТОМ РАЗРЕДУ НЕ ПЛАШЕ,
НИКАДА НЕ СТРЕПЕ, И ЗНАЈУ ДА
ЋЕ ВРЕДНИМ РАДОМ И УЧЕЊЕМ
БРЗО САВЛАДАТИ СВЕ МУКЕ.
НАЂА КОСТИЋ

АКСИЋ МИЛИЦА
ВУЈАЧИЋ БОШКО
ВУКОЈИЧИЋ НИКОЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛУКА
ДИНИЋ МАРИЈА
ДОЛАШЕВИЋ МИЛИЦА
ЂУРОВИЋ БОГДАН
ЂУРОВИЋ ДАНИЦА
ЗОНИЋ КОНСТАНТИН
ИЛИЋ ВЕЉКО
ИВКОВИЋ МАГДАЛЕНА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
ЈАНКОВИЋ НИКОЛА
ЈАЋИМОВСКИ СТЕФАН
КОКАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
КРСТОВИЋ МИЉАНА
КОСТИЋ НАЂА
КАЛИНИЋ ЛУКА
ЛУКИЋ МАЈА
МАЈСТОРОВИЋ АНДРЕЈ
МАРКОВИЋ ТИЈАНА
МАРИЋ ЛУКА
МИЛЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
РАЂЕНОВИЋ ТАМАРА
СИМИЋ ДУЊА
УТЈЕШЕНОВИЋ МАРИЈА
ЧЕРЕВИЦКИ ТОМИЋ ЛАЗАР
Одељењски старешина:
ТАЊА ЧАРЕВИЋ

25

61
АРСИЋ АНДРИЈА
БАБИЋ НИКОЛА
БУЛАТОВИЋ ТАРА
ГАЗИКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЗЕЧЕВИЋ УРОШ
ИВАНОВИЋ ЊЕГОШ
ИЛИЋ НАТАЛИЈА
ИЛИЋ СТЕФАН
ИСАИЛОВИЋ ГАВРИЛО
КАМАЉЕВИЋ АЊА
КОСТИЋ НЕМАЊА
ЛАЗАРЕВИЋ МАРКО
ЛАЛОВИЋ МЛАДЕН
МАРКОВИЋ НИКОЛА
МИЛАНОВИЋ ВУКАШИН
МИТИЋ ВЕРОСЛАВА
МИТРОВИЋ СЕРЂАНА
МИШИЋ МИХАЈЛО
МУЈЧИНОВИЋ АДЕМ
НОВИТОВИЋ МАРИЈА
ПАВЛОВИЋ АНДРИЈАНА
РАДОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
РАКИЋ МИХАИЛО
СКЕНДЕРИ АЛМИР
ФИНК ТАМАРА
ЦВРКОТИЋ АНЂЕЛА
ЧИТЛУЧАНИН НАТАЛИЈА
БЕРИША АЛЕН
Одељењски старешина:
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ

Ми смо VI1, наша разредна је
Данијела Костић.
Мање-више смо сложни и трудимо се да будемо целина.
Наши успеси су:
• Александар Газикаловић је прошао на општинско
такмичење из математике и српског језика
• Владимир Радовановић је прошао на општинско
такмичење из математике
• Михаило Ракић је освојио II место на ликовном
конкурсу на тему „Свети Сава“
• Наталија Илић и Наталија Читлучанин су учествовале
на такмичењу из кошарке где је наша женска екипа
освојила прво место на општини и самим тим прошла на
градско такмичење
Још неки наши ученици су учествовали на такмичењу
из биологије и историје.
То смо ми постигли у 2013/14. години.
Тамара Финк,
председник од.заједнице

БИБЛИОТЕКАР (КА)
Особа која (живи и) ради у библиотеци. Када говори
- шапуће, када хода - хода на прстима. Између
књиге и филма, увек бира књигу. Ако је млада,
служи за заљубљивање, а ако је старија служи за
искоришћавање - лектиру држи у малом прсту.
Напамет зна сву антологијску поезију и прозу. Према
ученицима је нежна и блага, осим када не врате
књиге на време. Уколико је ученик књигу ижврљао,
изгужвао, поцепао, затурио или изгубио, библиотекар
(ка) га прогања на јави, али још више у сну.

(ПОЈАВИ СЕ КАО НOЋНА МОРА)
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Одељење 6-2
Нас је тридесеторо. Свако од нас има мане и врлине.
Сви се бавимо неким спортовима и ваншколским
активностима. Ученица 6-2 јана Анђелковић похађа
наставу енглеске школе „BigBird“. Ученици Урош
Ђурић и Милош Дарабош баве се фудбалом у
познатим фудбалским тимовима. Ученик Огњен
Миловановић се бави кошарком. Ученице Јана
Анђелковић, Николина Цветановић, Јана Јовановић
и Јована Јовановић се баве плесом у клубу „BIC“.
Ања Цвијетановић и Нађа Драгутиновић се баве
гимнастиком. Тамара Миловановић, наш славуј, пева
у „Дечијем културном центру“. Софија Поповић се
бави ликовном уметношћу и иде у школу цртања.
Наши ученици који се истичу су: Алекса Стоименов,
Александар Раденковић, Софија Поповић, Ања
Цвијетиновић, Маја Радовановић и многи други. ово
одељење краси памет, али нашу памет руши прича.

АНЂЕЛКОВИЋЈ АНА
БАРЧИЋ МЛАДЕН
ГРБИЋ ВОЈИСЛАВ
ДАРАБАШ МИЛОШ
ДРАГУТИНОВИЋ НАЂА
ЂУРИЋ УРОШ
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ИЛИЋТА МАРА
ЈАКОВЉЕВИЋ САНДРА
ЈАЋИМОВСКИ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ ЈАНА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
ЈОВАНОВИЋ МАТИЈА
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ЛЕКИЋ УРОШ
МАТИЋНЕМ АЊА
МИЛОВАНОВИЋ ОГЊЕН
МИЛОВАНОВИЋ ТАМАРА
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
ПЕТРОВИЋ ИВАНА
ПОПОВИЋ СОФИЈА
РАДЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОВАНОВИЋ МАЈА
СТОИМЕНОВ АЛЕКСА
ЋОСО АНЂЕЛА
ТАСИЋ АЉОША
ЦВЕТАНОВИЋ НИКОЛИНА
ЦВЕТКОВИЋ ЛАЗАР
ЦВИЈЕТИНОВИЋ АЊА
Одељењски старешина:
ИРЕНА ИВАНОВКА ЛИЧАНИН
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БУЛАТ ТЕОДОРА
ВУКОВИЋ МИХАЈЛО
ДИМИЋ ЛАЗАР
ГАВРИЛОВИЋ ПАВЛЕ
ГРАХОВАЦ ДРАГАНА
ЖОРИЋ ВЕЉКО
ИСАИЛОВИЋ ФИЛИП
ЈАЊЕТОВИЋ ФИЛИП
КНЕЖЕВИЋ ФИЛИП
КУЛЕЗИЋ АНГЕЛИНА
МАЛИЈЕВИЋ СТЕФАНА
МЕДИЋ МИЛОШ
МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСА
МИТРОВИЋ АНЂЕЛА
МИТРОВИЋ ИВАНА
НЕШКОВИЋ МАРИЈА
НЕШКОВИЋ МЛАДЕН
НИКОЛИЋ МИЛА
ПАНТИЋ БАРБАРА
ПАУНОВИЋ БОРИС
ПЕТРОВИЋ КРИСТИНА
СТАМЕНКВИЋ МАРТА
СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН
СТЕВИЋ ЂОРЂЕ
РАДОВАНОВИЋ АНДРИЈА
ТОДОРОВИЋ ДАМЈАН
ЋУК АЛЕКСАНДРА
ЧЕРЕВИЦКИ ТОМИЋ НИКОЛИНА
ХАМЗА ЛИДИЈА
Одељењски старешина:
ВЕСНА САНДИЋ

НАШЕ
ОДЕЉЕЊЕ

Нас у одељењу има 29.

Наш разредни старешина је наставница математике Весна
Сандић.
Нисмо баш на свим часовима најмирнији али смо веома
сложно одељење.Све одлуке које смо донели у вези одељења
смо једногласно прихватили.Имамо многе талентоване и
надарене ученике како за школске предмете тако и за разне
спортове.Сви наши ученици су посебни на свој начин.Ово су
само неки од наших успешних ученика:
Драгана Граховац - математика, српски, биологија, енглески
језик...
Михајло Вуковић - математика, енглески језик
Вељко Жорић - биологија, техничко и информатичко
образовање
Филип Јањетовић - историја, енглески језик
Алекса Милојевић - математика, енглески језик
Теодора Булат - техничко и информатичко образовање
Ђорђе Стевић - биологија
Имамо такође и надарене спортисте:
Фудбал: Андрија Радовановић, Павле Гавриловић, Михајло
Вуковић
Кошарка: Младен Нешковић, Ђорђе Стевић, Јован
Стевановић, Анђела Митровић, Александра Ћук
Веома смо поносни на нашег другара Андрију Радовановића
који је показао да је врсни фудбалер тиме што је први у историји
школе као ученик шестог разреда постао репрезентативац
школе у конкуренцији седмих и осмих разреда.
Такође смо поносни и на наше кошаркашице су освојиле
друго место на градском такмичењу.
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НАШЕ ОДЕЉЕЊЕ

Одељење 7-1, чији је разредни старешина
Ненад Михаиловић, истиче се по спортској
активности и учешћа ученика на доста различитих
такмичења. Сташа Веић, Николина Радовић,
Вања Стефановић, Ана Марјановић и Бојана
Крстић су ове школске године учествовале на
општинском такмичењу из рукомета и освојиле
3. место. Катарина Велисављевић се пласирала
на градско такмичење из биологије са освојеним
2. местом на општинском такмичењу, Јован
Ћирковић се пласирао на градско такмичење
из хемије са освојеним 2. местом на општини.
Александар Допуђа је, изван школе, освојио 2.
златне медаље из каратеа у оквиру града и бронзу
на републичком нивоу овог такмичења. Ово су
само неки од успеха 7-1 и надамо се да ће их бити
још више.

АВРАМОВИЋ САРА
БАЛЕН ИЛИЈА
БОГДАНОВИЋ МАРИЈА
ВЕИЋ СТАША
ВЕЛИСАВЉЕВИЋ КАТАРИНА
ГАГИЋ НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ НИКОЛА
ДОПУЂА АЛЕКСАНДАР
ИГЊАТОВИЋ НЕМАЊА
ЈАКОВЉЕВИЋ МАРКО
КОВАЧЕВИЋ БОГДАН
КРСТИЋ БОЈАНА
КУСТУДИЋ МИЈАТ
МАРЈАНОВИЋ АНА
МАРКОВИЋ ИВАНА
МИЛЧИЋ ЛУКА
МИТРОВИЋ АНЂЕЛА
МИХАЈЛОВИЋ СТЕФАН
ПАВЛОВИЋ ТАМАРА
ПЕРОВИЋ НИКОЛА
ПОПАРА ЈЕЛЕНА
РАДОВИЋ НИКОЛИНА
РЕМИЋ СТЕФАН
САМАЦ ИЛИЈА
СТЕФАНОВИЋ ВАЊА
ЋИРКОВИЋ ЈОВАН
ЦАРИЧИЋ НИКОЛА
ЦВЕТАНОВИЋ ТОДОР
ПЕЈЧИЋ ЂОРЂЕ
Одељењски старешина:
НЕНАД МИХАЈЛОВИЋ

29

72
БАБИЋ ДАНИЛО
БАЛОТА ЛЕЈЛА
ВАСИЉКОВИЋ ОГЊЕН
ВАСИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕВИЋ ТАМАРА
КОСТИЋ БРАНИСЛАВ
КОСТИЋ УРОШ
МАРЈАНОВИЋ МИОДРАГ
МАРКОВИЋ АЛЕКСА
МИЛАНОВИЋ АНДРЕЈ
МИЛИЈАНОВИЋ МАТИЈА
ПАУНОВИЋ ЛУКА
ПАУНОВИЋ ТАРА
СТОКАНИЋ АНА
ТРАЈКОВИЋ ЕМИЛИЈА
ТРАЈКОВИЋ МАРИЈА
ЋУРАК МАРКО
ФИЛИПОВИЋ НЕМАЊА
ШАРЕНАЦ МИА
ШАРИЋ КРИСТИНА
ШОТРА АНДРЕА
Одељењски старешина:
НОВО СТОКАНИЋ
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Наше одељење је 7-2

Од петог разреда наш број се смањио на двадесет ученика.
Ми смо мало али посебно одељење. До сада смо променили
троје разредних старешина. Тренутни разредни нам је Ново
Стоканић. Имамо пуно успона и падова, али мислимо да
то мало преувеличавају. Нисмо баш најомиљеније одељење
наставницима. Можда је то због дисциплине a можда и због
успеха. Као одељење слажемо се и увек држимо заједно.
Највише се истичемо из музичког. Веома смо талентовани.
Имамо доста успешних ученика:
На општинско такмичење су се пласирали:
• Огњен Васиљковић – географија
• Андреј Милановић - географија
• Тамара Ђорђевић – српски језик
• Тара Пауновић- хемија
Ето укратко о нама
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Наше одељење
...је скуп 30 веселих и раздраганих ученика. Несташни
смо, али и паметни. Свако би пожелео да буде део
нашег креативногVII3. Иако смо различити међусобно
се слажемо. Међу нама влада слога и толеранција.
Веома смо талентовани у спортским дисциплинама.
Освајамо награде и похвале, како на спортским, тако и
на такмичењима из других предмета. Ми смо заправо
као једна велика породица.
Јована Рађеновић

АНЂЕЛКОВИЋ МАРИЈА
БЕАДАР ВАЊА
ВЕЉИЋ ВАЊА
ВУКСАН ЈОВАНА
ГАВРИЛОВИЋ ЂОРЂЕ
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ КРИСТИНА
ЈАНКУЛОВ СТЕФАН
ЈЕЧМЕНИЦА ВЛАДИМИР
КАНАКИС НИКОЛАС МИХАЈЛО
КАСПОРСКИ БОРИС
КИКОВИЋ УРОШ
КОПРИВИЦА ВАСИЛИЈЕ
КРСТИЋ ЛАЗАР
ЛАЗИЋ СОЊА
ЛУКИЋ МИХАИЛО
МИЛАТОВИЋ ЛУКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ДУШАН
МИЛОВАНОВИЋ ПАВЛЕ
МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСА
ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА
ПЕТРОВИЋ ТАМАРА
РАДОШЕВИЋ НИКОЛА
РАЂЕНОВИЋ ЈОВАНА
САВКОВИЋ МАТИЈА
СТЕПАНОВИЋ ЂОРЂЕ
СТОЈАНОВИЋ БОГДАН
СТОЈИЉКОВИЋ НАТАЛИЈА
СТОЦКИ АНАСТАСИЈА
ЧАПРИЋ НЕМАЊА
ЧУКАРИЋ ДУШАН
Одељењски старешина:
СУНЧИЦА РАКОЊАЦ НИКОЛОВ
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АЛЕМПИЋ ЛУКА
АРСЕНОВИЋ АНДРЕЈ
БУЛАЈИЋ ДУШАН
ВАСИЋ МАЈА
ВЕЛИКИЋ ИВАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ ЈОВАН
ДРАШКО НАЂА
ЂУКАНОВИЋ ЕМИЛИЈА
ЂОРЂЕВИЋ БОШКО
ЖЕРВАНОВ БОЈАНА
ЈАЋИМОВСКА ВАЛЕНТИНА
ЈОВАНОВИЋ БОГДАН
КОМАТИНА ЈЕЛИСАВЕТА
ЛЕКИЋ АНЂЕЛА
МАТИЋ ВЕЉКО
МИЛИЋЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДАН
ОБРАДОВИЋ НИНА
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСА
РИСТОВИЋ НИНА
РАДОВАНОВИЋ МАША
СИМИЋ ТИЈАНА
СТЕВОВИЋ АЊА
СТЕФАНОВИЋ ТЕОДОРА
СТОЈАНОВИЋ ОГЊЕН
ЋИРИЋ НИКОЛА
ШЋЕПАНОВИЋ МИЊА
Одељењски старешина:
ИВАНА ЈАНКОВ
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ОДЕЉЕЊЕ VII-4
Наше одељење на челу са наставницом биологије,
Иваном Јанков, има 27 ученика. До седмог разреда нас
је било 29-оро, али двојица су променили одељење. Ми
смо веома сложно одењење.Иако смо по интелигенцији
међу првима,понашање нам није јача страна.Имамо
најбољу разредну која нас воли и брине о нама.Као и сва
деца знамо и да се посвађамо и да изневирамо разредну
али се на крају брзо помиримо. Волимо да се дружимо и
ван школе. Често идемо на разне позоришне представе
и манифестације. Наставницима нисмо баш најдражи,
али постоје и они којима смо омиљено одељење.
Наше одељење је талентовано за спорт,посебно за
фудбал,одбојку и кошарку. Омиљени предмети су нам
биологија,физичко и немачки. На скоро сваком такмичењу
неко из нашег одељења учествује. Поможемо једни другима
и тимски рад је веома заступљен у нашем одељењу.Неки
од наших ученика су прошли на многобројна такмичења.
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VIII1

На први поглед, наше одељење VIII1 изгледа као свако друго
одељење у школи.
Али када би боље погледали и детаљно упознали сваку особу из
нашег одељења свако од њих би вас као индивидуа заиста позитивно
изненадио. Кажу да смо најбоље одељење у школи, да имамо
вредне и добре ученике, креативне и маштовите уметнике и најбоље
спортисте. Освајали смо многе награде на такмичењима из разних
области, од науке до спорта. Можемо се похвалити насим одличним
математичарима и физичарима међу којима су Дуња, Бојана,
Александра и Михаило, који је и првак Србије у програмирању. Поред
њих могу се истаћи наши историчари Ђорђе Врховац и Ђорђе Бакоч и
наши биолози Теодора, Петар, Јелена и Кристина Арсеноска. Почасно
место, не само у одељењу вец и у школи заузимају наши кошаркаши
Тадија, Никола, Милош и Огњен, кошаркашице Тамара, Вера и Ања
Цекић и фудбалери Лука Маринац, Ђорђе Ђокић, Лука Стевић,
Михајло и Лука Шћекић. Ту су и Мирјана, Дуња и Јована Милетић које
постижу сјајне резултате на такмичењима из енглеског, италијанског
и немачког језика. Има и оних стидљивих и повучених другара који се
не истичу превише, али су заправо веома талентовани: Јована Ракић,
Игор и Кристина Поповић који веома лепо цртају. На писменим
задацима увек се истичу састави Кристине Батинић, Ање Дворанчић,
Андрије као и Кристине Арсеноске која својим задатком успе да
расплаче цело одељење. И наш друг Радомир је дечак са убедљиво
најлепшим рукописом што смо сви потврдили. Најневероватнија
ствар у вези са нама јесте да нас је 31 и да свако од нас има свој
карактер и ћуд али и поред тога ми смо веома сложни и међусобно се
подржавамо. Наравно дешавају се и свађе које су саставни део сваког
одељења али оне се веома брзо заборављају. Место у овом одељењу
свакако заузимају и они који су некада били део њега. Не могу да
верујем да це за мање од три месеца наши путеви разићи и да це
прелепих осам година завршити. Они ће заувек остати део мога срца,
најлепши део детињства и најлепше успомене на прве љубави и прва
права пријатељства.

AРСЕНОСКА КРИСТИНА
БАКОЧ ЂОРЂЕ
БАТИНИЋ КРИСТИНА
БОЖИЋ ТАДИЈА
ВИДАКОВИЋ МИХАИЛО
ВРХОВАЦ ЂОРЂЕ
ГАЈИЋ БОЈАНА
ДВОРАНЧИЋ АЊА
ДЕСПОТОВИЋ ИГОР
ЂОКИЋ ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВАНОВИЋ ТЕОДОРА
КНЕЖЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТАР
МАРИНАЦ ЛУКА
МИЛЕТИЋ ЈОВАНА
МИЛОШЕВИЋ МИРЈАНА
ПЕЈЧИЋ ВЕРА
ПЕТРЕСКИ НИКОЛА
ПОПОВИЋ КРИСТИНА
РАНЧИЋ МИХАЈЛО
РМУШ ОГЊЕН
РАДЕНКОВИЋ ДУЊА
САВКОВИЋ РАДОМИР
СТЕВИЋ ЛУКА
ЦЕКИЋ АЊА
ЧУБРА ТАМАРА
ШЕВИЋ МИЛОШ
ШЋЕКИЋ ЛУКА
Одељењски старешина:
ТАЊА ЦВЕТКОВИЋ
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БАЈИЋ ЈОВАНА
БУТУРОВИЋ БОРИС
ВАСИЋ АЛЕКСА
ВЕСИЋ МАРКО
ВУЧИЋЕВИЋ ЈОВИЦА
ГАВРИЛОВИЋ МИЛА
ЂЕРМАНОВИЋ СТЕФАН
ЂОРЂЕВИЋ УРОШ
ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА
ЗИНДОВИЋ СНЕЖАНА
ЈЕКИЋ МАРИЈАНА
ЈАНКОВИЋ ТЕОДОРА
КОВАЧЕВИЋ МИТАР
КОСТИЋ ЛАЗАР
КОСТОВСКИ ТАМАРА
МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДАНА
МИЛОШЕВИЋ НЕВЕНА
МАЛИЈЕВИЋ МАРКО
НОВИТОВИЋ НЕВЕНА
ПАУНОВИЋ МАРКО
ПОПОВИЋ СЕРГЕЈ
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
СИМИЋ ГОРАН
СЛАДИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈИСАВЉЕВИЋ НЕВЕНА
РАДОШЕВИЋ АНАСТАСЈА
УКИЋ МАЛИЋ ЛУКА
СТАНКОВИЋ ВАЛЕНТИНА
ФУЦИЋ СТЕФАН
ХАЈНАЛ ТИЈАНА
ШУЊЕВИЋ НИКОЛА
Одељењски старешина:
СНЕЖАНА БОЈОВИЋ ВУЈОВИЋ
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Ми смо VIII2!!!

Осмо два је одељење састављено од 4 одељења
нижих разреда. Највећем броју нас предавао је учитељ,
садашњи директор, Боривој Кнежевић и учитељица
Вера Прица. Већ у 5. разреду почели смо са оним што
нас највише карактерише – освајањем награда. Свако
је препознао склоности ка одређеним областима у чему
нас је подстицала наша разредна Снежана Бојовић
Вујовић. Онда смо почели да ређамо прва места , да
пролазимо на даља такмичења, светламо образ наше
школе . Претходних година остварили смо успехе на
такмичењима из хемије, физике, српског језика, физичког
васпитања, биологије, музичке културе ...
Међу нама је Марко Весић, ђак који је освојио највише
награда и наставио да ниже успехе и у 8. разреду, стога
му желимо сву срећу на републичком такмичењу иу
књижевности и градском из хемије. Такође, поносни
мо на наш школски кошаркашки тим који чине четири
ученика нашег одељења: Сергеј Поповић (капитен),
Горан Симић, Марко Пауновић, Лазар Костић и још
неколицина ученика из других одељења. Они су на врху
Београда и верујемо да ће достићи врх Србије.
На часу нам никад није досадно. Учествујемо у настави
и активни смо, а на крају увек остане времена за шалу.
Ту већ ступа на дело неколико наших шаљивџија, чије
би зачкољице све нас слатко насмејале, а професоре
некад и наљутиле.
У сећању ће нам остати све екскурзије и излети,
шаљиви тренуци са часова, помагања, свађе, мирења,
велики и мали одмори . Иако нам је тешко што се
растајемо свесни смо да живот иде даље и сви једни
другима желимо пуно успеха .
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Îäåšåœå 8-3

Одељење 8-3 је врло пецифично одељење,
које броји 31-ог ученика на челу са разредном
Вером Стојисављевић. Пре четри године
састављени смо уз пет одељења и од петог
разреда функционишемо као тим. Иако на
лошем гласу, врло смо сложно одељење, увек
спремно да помогне. Прве две године (5 и 6
разред) наш одељенски старешина била је
професорка немачког језика Ана Ковачевић,
која нас је напустила због проблема које смо
правили. Ипак имамо добрих особина. Своју
креативност умемо да искажемо и на позитиван
начин, па смо за исту били награђивани више
пута. Сваки ученик нашег одељења је посебан и
успешан као индивидуалац на свом пољу, због
чега смо поносни.

АЛЕКСИЋ АЛЕКСА
АНДРЕЈЕВИЋ АЛЕКСА
АНДРEJИЋ АЛЕКСАНДА
АЋИМОВ ЈОВАНА
БЕРИША ЕЛВИРА
БИЈЕЛИЋ МИРЈАНА
ГРУБЕНОВИЋ НЕНАД
ЖИВАНЧЕВИЋ НАТАЛИЈА
ИЛИЋ САРА
ЈАНКОВИЋ КРИСТИНА
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
КЕЦМАН КРИСТИНА
МАЈСТОРОВИЋ МИНА
МАТИЋ СТЕФАН
МЛАДЕНОВИЋ ВЕЉКО
НИКОЛИЋ АНА
ПАВЛИЧИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ КРИСТИНА
РАМАДАНИ БАРБАРА
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР
СИМИЋ НИКОЛА
СМАЈИЋ ЗЛАТАН
СТАНКОВИЋ ДУШАН
СТАНОЈЕВИЋ КРИСТИНА
СТОЈИЉКОВИЋ НИКОЛА
СТОКАНИЋ ДАНИЈЕЛА
СТОКАНИЋ ДАНИЛО
ТОМАНОВИЋ ТАДИЈА
ТРЕНКОСКИ МАРИЈА
ТОМИЋ НЕДА
ЦВИЈАНОВИЋ СТРАХИЊА
Одељењски старешина:
ВЕРА СТОЈИСАВЉЕВИЋ
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И������� �� М������ Ђ������
(�� ������� �������)
Здраво Матеја! Чули смо за твоје многобројне успехе те смо желели да на-правимо један
интервју. Можемо ли да поразговарамо са тобом?
-Наравно!
Реци нам, Матеја, којим се све активностима бавиш?
-Бавим се рецитовањем, идем на глуму и на карате, мада бих највише во-лео да постанем
глумац кад порастем.
Да ли уживаш у њима?
-Да. На тим активностима се уопште не замарам, већ се увек радујем њима!
Како постижеш да и поред школе нађеш времена за рецитаторску секцију, глуму..?
-За то увек нађем времена зато што то много волим! Те обавезе јесу битне, али је најбитнија
школа!
Да ли ћеш ускоро имати неки наступ? Где и када?
-Наступам у позоришту „Бошко Буха“ и глумим једну од главних улога, малог Јову, у
представи ,,У страху су велике очи''. Премијера је прошла, али представу можете погледати
23. марта или најкасније у уторак 25. марта. Других представа ће бити и у априлу!
Да ли те твоји другари подржавају и шта им за крај поручујеш?
-Већина другара ме подржава. Поручујем им да погледају представу, посе-бно онима који
имају неки страх јер представа има исцелитељску моћ и по-казује нам да су страхови само
наша машта!
Хвала ти на интервјуу и срећно у даље раду!
-Хвала и Вама!
У Београду,
19.3.2014. године
Марко Весић VIII2

36

Болница “Свети Дух” прва болница у Србији
У време Немањића манастири нису били само центри духовности и писмености.
У манастирима су оснивана сиротишта, прихват за сиромашне, болесне и немоћне.
Манастири постају болнице у којима су се сви лечили.
Прву праву болницу у Србији основао је Свети Сава при манастиру Студеници
1207. године. Болница се звала “Свети Дух” и у њој су се лечили болесни и сиромашни.
Монаси који су били задужени за бригу о болесницима названи су болничари и тај
назив у нашем језику користимо до данас. О детаљима организације болнице, о
распореду лежаја, раду особља, поступања при епидемији, и о справљању лекова
детаљно говори “Студенички типик” – дело Светога Саве. Од медицинских списа
насталих у манастиру Студеница сачуван је само један под насловом “Дамаскин
Јован о човеку, и шта је човек”. Тај спис се
данас чува у Болоњској библиотеци.
Студеничка болница била је медицинска
установа у правом смислу те речи. Први
лекари били су видари који своја знања о
природним лековима и лековитом биљу
преносе с колена на колено. Свети Сава
доноси у Србију највновија медицинска
знања из Византије, из познатих цариградских болница. Тадашњој
српској медицини била су одлично позната медицинска дела Хипократа,
Аристотела и Галена као и дела чувене александријске медицинске школе,
салернске и монпељске медицинске школе.Медицинске књиге су називане
“лекаруше” а сачуван је препис најстаријег српског терапијског зборника
насталог крајем 13. и почетком 14. века.

У Теодосијевом житију Светога Саве налазимо потврду да је Свети Сава био добро упућен у терапијска својства
појединих лекова који су се користили у то време.При повратку из Јерусалима, Свети
Сава од александријског султана добија значајну количину арапских лекова (балсамово
уље, алоју, ароматске лекове).Са путовања по Азији и Африци Свети Сава доноси
егзотичне лекове и медикаменте као и потребна знања чиме српску медицину упознаје
са фармакологијом, ветерином, хигијеном па чак и ембриологијом. Ти лекови су имали
најширу употребу а њихову ефикасност не негира ни савремена медицина.Један од тих
лекова је камфор који је у то време био веома драгоцен и скуп. Свети Сава је камфор
куповао од александријског султана а плаћао га је златом.
У упутствима Светога Саве о уређењу болниценалазимо и
забрану надрилекарства. Све наведено говори да су српска
држава и народ из времена Светога Саве имали на располагању
најсавременију медицину тога времена. Брига о напретку
државе и народа обележила је епоху Немањића а посебно
живот и дело најзначајнијег Немањића – Светога Саве.
Вероучитељ, Мирослав Радошевић
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Резула са акмења
школске 2013/2014. он
СРПСКИ ЈЕЗИК

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Јована Ђорђевић, 5-1,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Маја Лукић, 5-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Светлана Миленовић
Дуња Симић, 5-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Светлана Миленовић
Драгана Граховац, 6-3,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Алекса Стоименов, 6-2,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Светлана Миленовић
Емилија Ђукановић, 7-4,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Ања Стевовић, 7-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Маријана Јекић, 8-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Светлана Миленовић
Марија Анђелковић 7-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Светлана Миленовић

Јована Милетић, 8-1,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Тања Цветковић
Јована Милетић, 8-1,
градско такмичење, 2. место,
наставник Тања Цветковић

Марко Весић, 8-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Светлана Миленовић
Јелисавета Коматина, 7-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Марко Весић, 8-2,
градско такмичење, 2. место,
наставник Светлана Миленовић

ФИЗИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК –
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

РЕЦИТАТОРИ

Матеја Ђукић, 4-1,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Даница Килибарда
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Мирјана Милошевић, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Весна Петровић
Дуња Раденковић, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Весна Петровић
Кристина Кецман, 8-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Тања Чаревић

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Дуња Раденковић, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ивана Живковић
Кристина Кецман, 8-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ивана Живковић
Кристина Кецман, 8-3,
градско такмичење, 3. место,
наставник Ивана Живковић
Емилија Ђукановић, 7-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Ања Стевовић, 7-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Дуња Раденковић, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Емилија Ђукановић, 7-4,
градско такмичење, 2. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Ања Стевовић, 7-4,
градско такмичење, 1. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин

Дуња Раденковић, 8-1,
градско такмичење, похвала,
наставник Ирена Иванов Каличанин

ХЕМИЈА

Ања Стевовић, 7-4,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Вера Стојисављевић
Марија Анђелковић, 7-3,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Вера Стојисављевић
Јован Ћирковић, 7-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стојисављевић
Милица Петровић, 7-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стојисављевић
Тара Пауновић, 7-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стојисављевић
Марко Весић, 8-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стојисављевић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Девојчице 7-8. разред, КОШАРКА,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Сања Вујко
Девојчице 5-6. разред, КОШАРКА,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Сања Вујко
Девојчице 5-6. разред, КОШАРКА,
градско такмичење, 2. место,
наставник Сања Вујко
Дуња Симић, 5-2, ПЛИВАЊЕ,
градско такмичење, 1. место,
наставник Сања Вујко
Дечаци 7-8. разред, КОШАРКА,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Илко Пачић
Дечаци 7-8. разред, КОШАРКА,
градско такмичење, 1. место,
наставник Илко Пачић
Дечаци 7-8. разред, КОШАРКА,
међуокружно такмичење, 1. место,
наставник Илко Пачић
Дечаци 7-8. разред, КОШАРКА,
републичко такмичење, __. место,
наставник Илко Пачић
Дечаци 7-8. разред, ФУДБАЛ,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Илко Пачић
Дечаци 7-8. разред, ФУДБАЛ,
градско такмичење, ___. место,
наставник Илко Пачић
Ђорђе Миланов, 4-4, ЏУДО,
републичко такмичење, 1. место

МАТЕМАТИКА
Дана делић, 3-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Матић
Јован Ћускић, 3-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Снежана Матић
Филип Стојановић, 3-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Снежана Матић
Алекса Радишић, 3-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Боба Цветиновић
Александар Гујанчић, 3-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранислава Ивановић
Јован Ћускић, 3-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Снежана Матић
Игор Јањић, 4-3,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Гордана Јањић Ђорђевић
Јована Коцић, 4-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Гордана Јањић Ђорђевић
Нина Савковић, 4-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Вера Прица
Вања Ђорђевић, 4-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Вера Прица
Ања Стевовић, 7-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Зорица Мићевић
Драгана Граховац, 6-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Весна Сандић
Александар Гујаничић, 3-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранислава Ивановић

БИЛОГИЈА

Теодора Јовановић, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Кристина Арсеноска, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Јелена Јовановић, 8-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Катарина Велисављевић, 7-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
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Николина Радовић, 7-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Марија Анђелковић, 7-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Владимир Радовановић, 6-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Драгана Граховац, 6-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Алекса Стоименов, 6-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Дуња Симић, 5-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Богдан Ђуровић, 5-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Вук Павичевић, 5-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Петар Вујко, 5-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка Милојковић
Стефановић
Емилија Ђукановић, 7-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ивана Јанков
Наталија Живанчевић, 8-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Ивана Јанков

ИСТОРИЈА

Урош Марић, 5-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Немања Ћускић, 5-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Владимир Радовановић, 6-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић

ГЕОГРАФИЈА
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Ана Николић, 8-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Милка Миленковић

Андреј Милановић, 7-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Милка Миленковић

ИНФОРМАТИКА

Михајло Видаковић, 8-1,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Ана Миловановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА –
општинско такмичење
СРЕБРНА СИРЕНА
Марко Весић, 8-3,
општинско так. СРЕБРНА СИРЕНА, 1.
место,
наставник Драгана Филиповић
Дуња Андрић, 5-1,
општинско так. СРЕБРНА СИРЕНА, 1.
место,
наставник Драгана Филиповић
Одељење 4-3,
општинско такмичење
„Најраспеваније одељење“, 3 место

ÊÎ ÁÈ ÐÅÊÀÎ...
► Највећи измерен сунцокрет
достигао је висину 5,25 метара
► Лавови могу да трче
брзином од 60 км на час (као
ауто у четвртој брзини), али не
дуго.
► Археолози су пронашли
доказ да су људи јели јабуке
још пре 8500 година
► Пре више од 200 година,
шведски владар Густав трећи
веровао је да је кафа отров, па
је једног убицу казнио тако што
га је осудио да сваки дан пије
кафу до краја живота.
► Француски писац Мишел
Талер написао је роман „Воз
ниоткуд“ у коме нема ни једног
јединог глагола.
► Неке антилопе могу да скоче
3 метра без залета
► Висина коју дете има када напуни две године је најчешће дупло
мања од оне коју ће имати као одрасла особа
► Делфин може да убије морског пса ударцем њушке
► Кашићица људских суза помешана са 20 литара воде у стању је да
уништи на хиљаде бацила
► У Аустралији људи стопирају тако што подигну кажипрст а не палац.
► Бебе у мамином стомаку сањају пре него што се роде
► Стари Египћани су лечили инфекције буђавим хлебом
► Да ли сте знали да сви инсекти имају по 6 ногу

ÊÎ ÁÈ ÐÅÊÀÎ...
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ÌÀËÀ ØÊÎËÀ ÖÐÒÀŒÀ

Није тешко, покушајте и ви:
ви:

ÌÀËÀ ØÊÎËÀ ÖÐÒÀŒÀ
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