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ИЗ ШКОЛСКОГ ПЕРА 

 
 

                     Ппщтпвани ушеници, рпдитељи и кплеге,  
 

У нащу щкплу је стигап најлепщи месец у гпдини – мај! Нама је мај 
ппсебнп леп затп щтп се припремамп за пбележаваое Дана щкпле, листамп 
странице нпвпг брпја пвпг шаспписа, уживамп у хладпвини щкплскпг двприщта, 
путујемп на екскурзије, уписујемп мале прваке и први разред и псмищљавамп 
тпалете за прпславу матуре. Има ту и ушеоа, ппправљаоа пцена, прпбних 
заврщних испита, треме и забринутпсти, али п тпме неки други пут. 
          Гпдина за нама је била мирна и бпгата лепим дпгађајима, активнпстима и 
успесима, великим и пним малим, свакпдневним. 
         Пве щкплске гпдине, щкпли су пдпбрена средства за уградоу тпплптних 

пумпи, а у циљу енергетске ефикаснпсти. Такпђе настављена су улагаоа у унапређиваое 
и псавремеоаваое наставе куппвинпм паметне табле, лаптпп рашунара и лцд 
телевизпра за ушипнице, прмарића у ушипницама за ушенике, и струшним усаврщаваоем 
наставника, прганизацијпм семинара у щкпли. 
         П писаним и сликаним делима и мислима нащих ушеника и наставника, шитајте на 
страницама кпје следе, надам се да ћете уживати. 

Дп следећег маја,  
С ппщтпваоем, 

  
Милан Татић, 

Директпр шкпле 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ: 

2 Из школског пера 

3 Наше нај 

4 - 5 Школски календар 

6 Били смо... 

7 Ликовно – литерарни конкурс 

8 Наш наставник 

9 У првом разреду 

10 - 11 У другом разреду 

12 – 13 – 14 Из наших пера 

15 Стари занати 

16 Драге особе из 41 

17 Књижевност у 41  

18 – 19 – 20 – 21 Из наших пера 

22 Са радног стола педагога 

23 Несташлуци у 5. разреду 

24 – 25 Мој предмет  

26 Вести из Бегеча 

27 Школски пано 

 

Часппис Пснпвне шкпле  
„Вељкп Петрпвић“ Бегеч 

гпдина 2017. 
 

Глaвни и пдгпвпрни уредник:  
Милан Татић 

Уредник: Јадранка Мештрпв 
Редакција: Мирјана Маркпвић, педагпг; 

Светлана Васић,Споа Бпшоак,  
Драгутин Бег, Смиљана Нинкпв -Ђпрђевић 

Весна Јандрић, Маријана Максимпвић 
  Јелена Бпжић, Јелена Јпванпвић, 
 Драгана Малешевић, Бранислава 

Петрпвић, Весна Кнежевић 
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НАШЕ НАЈ 

 

 
НАЈ МАТУРАНТ 

 

Ученик генерације, и нпсилац Вукпве диплпме  щкплске 
2015/2016. гпдине је СИМПН МУНЋАН. Симпн је рпђен 17. јануара 
2001. гпдине у Нпвпм Саду. Тпкпм свих псам разреда пснпвне щкпле, 
ппстигап је пдлишан успех (5,00) и имап примернп владаое. 
Ненаметљивп и скрпмнп, али уппрнп и темељитп, Симпн је успеп да 

ппкаже све свпје таленте, ппсебнп у пквиру прирпдних наука. Запажене резултате ппстигап 
је на такмишеоима из биплпгије, хемије и гепграфије, а највеће интереспваое је ппказап за 
инфпрмаципне технплпгије, кпје је шестп кпристип на шаспвима редпвне наствае.  

Данас је Симпн ушеник Електрптехнишке щкпле „Михалјп Пупин“, где, надамп се 
пстварује свпј сан, а тп је да ппстане струшоак за инфпрмаципне технплпгије.  

Симпне, желимп ти мнпгп успеха и среће! 

  
 НАЈ ТАКМИЧАРИ 

 

Запажене резултате на такмишеоима  
тпкпм щкплске 2016/2017. гпдине  

ппстигли су: 
 ПЛАСМАН НА ПКРУЖНП ТАКМИЧЕОЕ – 

ПЛИВАОЕ: Маја Пекар, 51  3. местп 
МАТЕМАТИКА: Тина Радпоић, 41  

ХЕМИЈА: Јпвана Мрђенпвић, 71  
БИПЛПГИЈА: Снежана Иванпвић, 61 

Илија Узелац, 71 

ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ – 
           РУСКИ ЈЕЗИК: Јудит Мунћан, 81 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: Ивана Калуђерски, 81                                                               

 

 

 

Ушеници 4. разреда  
награђени на кпнкурсу 

Впде Впјвпдине 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 

јун 
2016. гпдине 

ИСПРАЋАЈ ПСМАКА 
Испратили смп ушенике 8. разреда, кпји су успещнп пплпжили заврщни испит, 

уписали се у жељене средое щкпле и дпбрп се забавили. 

       
Ушеници 4. разреда су наступали на Змајевим дешијим 
играма у Сремскпј Каменици 

 

... и ушествпвали на снимаоу емисије „Питам се питам“ 
РТВ на путу за Глпжанску скелу 

 
 

 
септембар  

2016. гпдине 

ДПЧЕК ПРВАКА 
Ушитељице 11 – Драгана Малещевић и 12 – Бранислава Петрпвић, заједнп са 
директпрпм щкпле Миланпм Татићем, педагпгицпм Мирјанпм Маркпвић и 

старијим ушеницима кпји су припремили пригпдан прпграм, 
 дпшекали су јпщ једну генерацију првака.  

Ушеници наще щкпле ппстали су: 
 

I1 - Срђан Ачић, Василиса Давидпвић, Јана Грива, 

Немаоа Ђилас, Лариса Максимпвић,  
Вукащин Никплић, Бприслав Павкпв, Јелена Ппппвић, 

Милица Радпсављевић, Дијана Саулић,  
Немаоа Стеванпв, Матеја Скалицки,  
Никпла Стпјанпвић, Радмила Тепщић  

и Милпщ Тркуља 

 

I2 – Марија Бранкпвић, Маријана Вранка,  

Дарип Врбпвски, Пгоен Гпјић, Жељана Дражић, 
Немаоа Кпваш, Лука Миклпвиц, Анђела Мијпвић, 

Тепдпра Павлпвић, Вук Перић, Саоа Сандић,  
Немаоа Стпјанпвић, Милпщ Тпдпрпв,  

Анђела Шебац, Маркп Щувак и Лана Щкпрић 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 
децембар 

2016. 
гпдине 

НПВА ГПДИНА У ШКПЛИ 

      

 
 

 

27. јануар 
2017. гпдине 

ШКПЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА 
Уз благпслпв свещтеника Милана и кума щкпле Ђуру Мајкића и пве гпдине 
смп ппсветили најлепще песме, реши и стихпве Светпм Сави, утемељивашу 

српске државе, духпвнпсти и щкплства и щкплскпј слави. Пригпдан 
прпграм ушеника припремиле су наставнице  

Весна Јандрић и Ивана Ниншић. 

   
 

 

јануар 
2017. 

гпдине 

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ 
У циљу струшнпг усаврщаваоа 

наставника и ппвећаоа 
кпмпетенција за ппдрщку 
развпја лишнпсти ушеника, 

у щкпли је прганизпван семинар 
„Ппдрщка ушенику у кризнпј 

ситуацији“, акредитпван ппд брпјем 
68 у Каталпгу ЗПУВ-а.  

 

 

април 
2017. гпдине 

УСКРС У ШКПЛИ 
На шаспвима Верске наставе и Нарпдне традиције били смп вепма креативни 

ппвпдпм Ускрса и испрпбавали разлишите технике, традиципналне и мпдерне,  
укращаваоа јаја. Щкплу су укращавале пуне кпрпице щарених јаја. 
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БИЛИ СМО . . . 

 

септембар  
2016. гпдине 

 

... НА НПЋИ ИСТРАЖИВАЧА 
У пквиру Нпћи истраживаша, а са циљем пппуларисаоа науке, псмаци су ппсетили предаваое 
др Млађена Јпванпвића са ПМФ-а у Нпвпм Саду, на тему Да ли је леденп дпба билп баш кул?.  
Гпвприп је п климатским прпменама, п разлпзима настанка леденпг дпба, кпјим темппм је 
наступилп захлађеое и кплика је прпстранства прекривап лед.  

 
 

 

 
тпкпм гпдине 

 

... У БИБЛИПТЕЦИ 
Захваљујући нащим ушитељицама и библиптекарки Драгани Бпщоак, мнпге занимљиве шаспве 

и дпгађаје пбележили смп у бегешкпј библиптеци, и дружили се са коигама. 

 
 

 

 

мај  
2017. гпдине 

... НА ЕКСКУРЗИЈИ 
Ушеници нижих разреда пвпг прплећа су путпвали у 
Јагпдину, пбилазећи манастир Манасију, задужбину 

Стефана Лазаревића из 15. века, кап и Музеј впщтаних 
фигура и сппртскп-забавни кпмплекс Ђурђевп брдп. 

 
  

 

Ушеници вищих разреда су путпвали у Вроашку баоу и некадащоу српску престпницу 
Крагујевац, где су пбищли сппмен-парк „Крагујевашки пктпбар“ у Щумарицама, прву 
гимназију, први театар у Србији, зграду суда и амичин кпнак. 
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ЛИКОВНО - ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС                                       „МОСТОВИ ИВЕ АНДРИЋА“                                                                                       
 
 Ппвпдпм 125 гпдина пд рпђеоа нащег коижевника и јединпг нпбелпвца Иве 
Андрића, Међунарпдни салпн коига на Нпвпсадскпм сајму и шасппис Невен, 
прганизпвали су ликпвнп – литерарни кпнкурс за ушенике пснпвних щкпла на тему 
„Мпстпви Иве Андрића“. Нащи ушеници, Натаниел Барбеник из 72 и Љубица Драгпјлпв 
из 8. разреда, награђени су за свпје ликпвне, пднпснп литерарне радпве. Шеститамп!  

 

 
Натаниел Барбеник, 72 

 

 
Александар Курищ, 72 

Александар Бпјпвић, 52 

 

 
Дејана Баљак, 6. разред 

 
Јпвана Гепргијевић, 52  

 
Бпјан Бјеланпвић, 51 

 
Јпвана Никплић, 52 

 
 

МПСТПВИ 
 

  „Изградили смп превише зидпва у живпту, а премалп мпстпва“, рекап је Исак Оутн. 
   Шпвек пд свпг рпђеоа прелази разне препреке, гради мпстпве, прплази крпз дпбре и 
лпще ствари, али тп је живпт и ми бирамп какав ће пн бити. Разни мпстпви шине живпт, пни кпје 
изграђујемп и прелазимп са ппнпспм или мукпм, али и пни кпје никад не пређемп, а желели 
смп. 

   Кап щтп и сама дефиниција каже: „Мпстпви су грађевине кпје спајају две пбале“. Пни су ту да би се 
прелазили, а ми себи ппстављамп пдређене циљеве ппмпћу кпјих идемп са пбале на пбалу. Када се дпбрп 
замислите, видите да живпт у ствари шине безбрпј разлишитих мпстпва кпји нас ппвезују са људима, стварима и 
неким пдређеним жељама. Не ппстпји највећи или најважнији, сви су једнакп 
важни, али ви сте пни кпји их шине великим и важним на свпј нашин. Пнп дп шега је 
мени сталп кап шпвеку мпжда није вама. У тпме се пгледа разлишитпст људи, али и 
оихпвих мпстпва. Наравнп, мпстпви се и руще јер ипак нищта није неунищтивп. Тп 
се деси када схватите да немате вище за щта да се бприте и прпстп пдустанете пд 
неких људи или жеља. Тиме рущите један деп себе, небитнп да ли је дпбар или 
лпщ, тп сте ипак ви. Никада нећете, иакп тп мпжда желите, успети да пређете све 
мпстпве у живпту, затп щтп сваким данпм стварате један нпви. Мпстпви љубави и 
ппщтпваоа међу људима су највреднији и тещкп их је срущити, јер тада највище 
бпле.  
   Уз све щтп сам рекла, тамп негде у свету пунпм људи, мпстпва и разлишитих 
мищљеоа, ппстпји пнај кпји ће вам на питаое „Щта су мпстпви?“, пдгпвприти да 
су тп камене грађевине, али ни пн сам није свестан да му живпт шине мпстпви, 
жеље и препреке. Пнај кпји ће вам на питаое „Щта су мпстпви?“,  пдгпвприти да 
су тп камене грађевине, али пн ни сам није свестан да му живпт шине мпстпви,  
жеље и препреке. 

       Љубица Драгпјлпв , 8. разред 
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НАШ НАСТАВНИК                                                                -РАСТИСЛАВ ШКУЛЕЦ- 

 
Не псвајају самп нащи ушеници награде и признаоа на такмишеоима. 

Ппнпсни смп на нащег наставника ликпвне културе, Растислава Щкулеца, кпји је 
пвпг прплећа, награђен наградпм за ликпвну уметнпст Сава Шуманпвић. Иакп 
ради већ гпдинама у некпликп щкпла, ппред васпитнп-пбразпвнпг рада са 
ушеницима, наставник Растислав је ппсвећен и свпјпј уметнпсти, пднпснп 
скулптури.  
 Према решима жирија, стваралашка авантура Растислава Щкулеца 
заппшела је кризних '90-тих гпдина, када је фпрмирап свпј израз стварајући 
скулптуре изразитп сведене фпрме, раципнализма, гепметрије, 
кпнструктивизма. Тп су пствареоа кпја су меоала дптадащои статус скулптуре 
релативизираоем пснпвнпг тријаднпг пднпса материјал – маса – прпстпр,  
скулптура се ращшлаоивала и 

приближавала статусу инсталације, кпја се бави некпнвенципналним 
вајарским материјалима, кoja се распрпстире у прпстпр кпји је ппистпвећен 
са сампм стварнпщћу. 
Оегпва критика стварнпсти није приказивашка, плакатска, већ нпси јасан 
естетски став кпји ппдразумева уређен пластишки систем кпји оегпву 
скулптуру претвара у пгледни мпдел примеоив на уређеое друщтвених 
пднпса и система. Жири закљушује да је ппус уметника Щкулеца пбележен 
дубпкп прпживљеним ставпвима и ппступцима, щтп га издваја кап засебну 
лишнпст наще савремене уметнпсти. 

 

Стругаш 2000-2004. 

БИОГРАФИЈА 

 

          Наставник Растислав Щкулец, рпђен је 1962. гпдине у Лугу. 
Диплпмирап је на Академији уметнпсти у Нпвпм Саду 1989. гпдине на 
сликарскпм пдсеку у класи прпфеспра Јпвана Ракичића. Један је пд 
псниваша Центра за креативнп ангажпваое младих „Жута кућа“ у кпјпј 
су се крајем псамдесетих пкупљали млади уметници. Са Зпранпм 
Пантелићем пснпвап је групу „Апсплутнп скулптуралнп“ кпја је 
делпвала пд 1990. Дп 1993. гпдине. 
Фпрмирап је кпнцепт Апсплутнп фракција 
1996. гпдине. 
          Између псталпг, 2013. гпдине је 
излагап у Музеју савремене уметнпсти 
Впјвпдине у Нпвпм Саду. Излпжба „Remix, 
Refresh, Restart” била је оегпва свпјеврсна 
ретрпспектива, а пбухватала је скулптуре, 
инсталације и друге радпве настале пд 1988. 
гпдине дп данас. 
          Шлан је Удружеоа ликпвних уметника 
Впјвпдине и живи и ради у нащем Бегешу. 

 

 

Без назива, Градски парк, Апатин 2008. 
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У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 
... ЧИК ППГПДИ КП ЈЕ?  

1. 

 

2. 

 
3. 

 
4. 

 
...ЧИК ППГПДИ ШТА ЈЕ? 

 
Нещтп звпни на вратима. Питали смп кпмщије.  

Ппставили клппку! 
Једне давне нпћи, ухватим је лакп. Нещтп малп, неппзнатп. 

Има ущи, преде, има реп и канче. 
Щта је тп? Щта је тп? 

Марија Бранкпвић, 11  
 
...МАМЕ У 11 РАЗРЕДУ                                                                          Заштп вплим мпју маму? 
Вплим маму затп щтп ми 

спрема укусан рушак! 
Вукащин 

Вплим маму  
затп щтп ми све да! 

Никпла 

Вплим маму затп щтп ми 
је рекла да сам лепа! 

Милица 

Вплим маму затп щтп ми 
прави пмиљену супу! 

Бпки 

Ја вплим маму  
затп щтп ми пегла! 

Немаоа С.  

Ја вплим маму највище на 
свету и кад ме туше! 

Радмила  

Вплим маму  
затп щтп ме впли! 

Милпщ 

Вплим маму затп щтп ми 
да да гледам тв. 

Срђан 

Маму вплим јер је јакп 
дпбра према мени. 

Лариса 

Маму вплим кад ми да да 
идем на тренинг. 

Немаоа Ђ. 

 

 
Милпщ Тпдпрпв, 12 

 
Анђела Шебац, 12 

 
Лука Миклпвиц, 12 

 
Саоа Сандић, 12 

 
*Скривени прваци су: 1. Лариса Максимпвић, 2. Милица Радпсављевић,  
3. Радмила Тепщић, 4. Бприслав Павкпв 
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У 22  РАЗРЕДУ 
Припремила: Маријана Максимпвић, учитељица 

ПМИЉЕНЕ ЖИВПТИОЕ 
Мпј пас се зпве Бпле. Пн и ја се сталнп щетамп. Ја сам пд свпјих пара купип Бплету лппту и 

ппвпдац. Када сам бип мали тата ми је дпнеп пса Бплета. Тада му је билп јакп хладнп, а бип је мнпгп 
гладан и жедан. Брзп сам птршап да му дпнесем впде, хране и један пещкир да га ппкријем јер ми га 
је билп жап. Бпле је низак пас, брапн бпје са дугим ущима и дугим реппм. Кад гпд идем негде пн ме 

увек испрати, а ја оега ппмазим. Када је Бпле малп ппрастап, ппстап је јак и снажан пас. Једнпм кда смп се 
играли пн ме је срущип на траву и грицнуп за руку. Тада сам бип јакп љут на оега али знам да пн тп није хтеп 
намернп да уради. Јакп вплим живптиое, а ппсебнп пса јер мпгу са оим да се играм кад ми је дпсаднп. Мени је 
занимљив мпј куца и јакп је смещан.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           Урпщ Шарнић II₂ 
 

Једнпг дана мпј стриц се вратип са ппсла и дпнеп је једну малу кутију. Ми смп се запитали щта 
ће му та кутија. Пн је рекап да је тп изненађеое. Тп је бип мали куца. Пн је бип пресладак. Ппмазила 
сам га и дала му име Бпбика. Такп смп се пн и ја уппзнали. Бпбика има кратку длаку црне бпје кап и 

пши и има свпју пгрлицу. Пн лаје и лаје али ппнекад се и умири. Оегпва пспбина и јесте да лаје. Мени мнпгп 
знаши да се дружим са свпјим пспм јер се увек игра самнпм.                                                                                                                                                        

Ђурђина Вушкпвић II₂ 
 

Ја немам кућнпг љубимца али вплеп бих да имам пса. Тата ми је пбећап да ће ми купити пса. 
Ја ћу се бринути п оему. Бип сам кпд кпмщије и оегпв пас ме је оущкап и лизап. Пас се зпве Цезар. 
Пн је жућкасте бпје и велик је. Ппмазип сам га и бип је мекан. Лепп се играп са децпм. Јурип сам га да 

му узмем рекет, а пн га је нпсип у устима и такп смп се заједнп играли. Билп ми је забавнп играти се са Цезарпм. 
Цезар је вепма забаван и смещан пас.                                                                                                                                Маркп  
Јандрић II₂ 

 
БЕГЕЧ 

Живим у малпм селу Бегешу. Пн је мени ппсебнп селп збпг Јаме и Дунава. Мени је Бегеш најлепще селп на 
свету. Ја се никад не бих преселила из пвпг села. Пн је мени бпљи пд града. Сећам се једнпг ппсебнпг дана у 
кпјем ме је тата впдип на оиву. Тп ми је билп тпликп ппсебнп. Вплим Бегеш јер ту имам пријатеље и кумпве.  

Ђурђина Вушкпвић II₂ 
Мпје насеље Бегеч 

Мпје насеље Бегеш налази се близу Нпвпг Сада. Ппред оега прптише велика река Дунав. Мпје селп је 
ппзнатп пп прпизвпдои щаргарепе и другпг ппврћа. У мпм Бегешу налази се и парк прирпде Бегешка Јама. Ту је 
прави рај за пецарпще и љубитеље рибље шпрбе. Бегеш је најлепщи у прплеће и летп. Пп мени пвп је најлепще 
равнишарскп селп.                                

Бпјан Шишакин II2 
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У 22  РАЗРЕДУ 
 

КАКП ЦРТАЈУ НАШЕ МАМЕ 
Да псмпмартпвскп дружеое буде другашије и непбишнп, ппбринула се ушитељица. Првп смп ми цртали 

маме, а пнда су маме имале задатак да нацртају свпју децу. Цртале су и ппгађале, а пре свега се пдлишнп 
забавиле. Евп какп је тп изгледалп. 

 
 

А ЕВП КАКП ЦРТАМП МИ! 
„Свакп дете је уметник.“ П. Пикасп 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

НАЈЗАНИМЉИВИЈИ ДАН ЛЕТОЕГ РАСПУСТА 
Летои распуст сваке гпдине има неки интересантан дпживљај. Сунце и тпплп време шине распуст лепим. 

Мпј распуст је и пве гпдине заппшеп са студентима физишке културе. 
Није бип такп суншан дан, али ме је баба ипак ппвела на Бегешку јаму где пна ради. Дпк пна кува 

студентима рушак, ја је не узнемиравам. Такп цеп дан прпвпдим са студентима. Пвп је бип важан дан за оих, јер 
пплажу испите. Присуствпвала сам и ја испитима и на крају пплагала везиваое швпрпва. Пплпжила сам и дпбила 
10. Првп нисам разумела каква је тп пцена, али када су ми пбјаснили да је тп најбпља пцена, била сам вепма 
срећна. На крају пплагаоа кренули смп у впжоу кануима дп Щащићеве аде кпја се налази на Дунаву. Наравнп, 
првп сам питала бабу да ли смем и пна је дпзвплила јер идемп са прпфеспрпм. Када су сви били спремни, 
кренули смп. Шамци су пљуснули у впду и завеслали смп. Прпфеспр је дпзвплип да и ја малп веслам, щтп је за 
мене билп великп задпвпљствп. На путу пд Јаме дп Дунава видели смп мнпгп шапљи, лабудпва и лпкваоа. Дп 
Дунава впди канал кпји је пбрастап трскпм и густпм травпм.  Када смп изащли на Дунав, јака 
струја нас је нпсила и некакп смп се избприли да наставимп пут дп Аде. Кпнашнп смп стигли на 
Щащићеву аду. Ада је делпм прекривена щумпм, а маои деп је плажа. Негде је малп 
блатоава, а негде је пескпвита. Пве смп срели целп јатп лабудпва. Изглед пвпг дела Дунава је 
прелеп.  

Никада дп сада нисам била на Щащићевпј ади. Пвп је бип дпживљај кпји никада нећу 
забправити. Прпбала сам да веслам, уживала у прирпди, ппнещтп и наушила и на крају 
уппзнала нпве другаре – студенте физишке културе.                                               Тепдпра Симић, 31 
 

ЈЕСЕН У МПМ КРАЈУ 
Летп је брзп прпщлп, а суншана и жута јесен стигла је у мпј крај. Јутра су влажна и свежа, 

а дани предивни и тппли. Дпк се враћам са другарима из щкпле, тршимп пп ппалпм лищћу, 
златне и бакарне бпје. Пнда свакп убаци лист, кап брпд, у један канал пун впде. Пптапамп 
камешићима те жуте листпве – брпдиће. Са тпрбама на леђима уживамп на сунцу, дпк се играмп 
пар минута. Ппред нас људи прплазе на трактприма, жене нпсе паприку и краставце за 
зимницу. Сви журе да искпристе пве лепе дане, дпк јесен не ппкаже свпје правп лице. У влажнпј 
трави испред куће сакупљам прахе. Шак и гране без лищћа изгледају ми лепп дпк сија сунце. 
Јесен није мпје пмиљенп гпдищое дпба, али уживам у мирису плпдпва жутих крущака, грпжђа 

и ајвара...                                                                                                                Александар Переншевић, 31 
 

СЕПТЕМБАР У МПМ КРАЈУ 
 Септембар је месец када ппшиое нпва щкплска гпдине и меоа се гпдищое дпба. Пвај 
септембар је малп другашији јер нас је изненадип са мнпгп суншаних и тпплих дана. Сунце се игра 
жмурке. Шас је иза пблака, шас иза крпщое дрвета, а шас сија и греје. Ујутрп закасни, успава се, а 
увеше раније креће на ппшинак. Трава је прекривена рпспм. Дрвеће је свпје зелене хаљине, 
заменилп жутп – бакарним хаљинама. У ваздуху се псети мирис ппкпщене спје, сунцпкрета и 
зрелпг кукуруза. Улице и оиве су пуне трактпра. Људи ужурбанп иду на оиве да ппкупе јесеое 
плпдпве. Плпдпви јесени се виде и мирищу на све стране, такп и у впћнацима. Са грана нас 
ппздрављају румене јабуке, укусне крущке и лепе смпкве. Креће пплакп берба грпжђа, кпје је 
мириснп и спшнп. Слабије се шује птишији свркут, јер се спремају да ускпрп крену на далек пут. Из двприщта се 
щири мирис пешене паприке и пплакп се спрема зимница. Јесеое кище јпщ увек запбилазе мпје селп и затп 
уживамп у јесени и оегпвим златним шарплијама.                                                                                                                        

Саоа Лазић, 31 

 
Ена Пинћер, 31 

 
Ивана Машан, 31  

Саоа Лазић, 31 
 

Лара Вушенпвић, 31 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

ЗАЉУБЉЕНЕ РУКАВИЦЕ 
 

Пве зиме, дешак Јпца дпбип је на ппклпн зимске рукавице. Мнпгп се пбрадпвап 
и желеп је да их пдмах испрпба на снегу. Рукавице су биле плаве бпје, а десна је на 
себи имала нацртану белу пахуљицу. Јпци се шинилп да је та рукавица мекща и тпплија. 
Бип је у праву, јер тп је била гпсппђа Леа, а десна рукавица је бип гпсппдин Лепн. Пвп је 
била прва оихпва зима и биле су пресрећне. Јпца их је нпсип целу зиму, сваки дан. 
Шестп је трљап руке да би се загрејале, а рукавице су тп једва шекале. Оегпви прсти су 
се преплитали и стискали дпк је правип грудве и Снещка Белића. На крају дана, лежале 

су ппред пећи умпрне, али срећне. Зими је дпщап крај и рукавице су биле тужне, јер их је Јпца вратип у фипку. 
Знале ду да их шека дуги летои сан, а са првим ветрпм биће ппет заједнп на дешакпвим рукама. 

Александар Переншевић, 31 

ЗАЉУБЉЕНЕ РУКАВИЦЕ 
 

Били једнпм пар рукавица, муж и жена. Живели су у једнпј великпј прпдавници. Муж се звап Далибпр, а 
жена Милица. 

Једнпг дана их је купип гплман. Првпг дана на терену гплман се пдущевип оима. Али, Далибпр и Милица 
се нису видели целпг дана. Далибпр је предлпжип: „Ја ћу да скренем ка теби сваки пут када пн брани.“ Следећег 
дана тп су и урадили. Далибпр је скренуп према Милици, па су им се шишкпви залепили. Гплман је при паду 
ппвредип руку. Истпг трена је птищап кпд дпктпра. Дпктпр му је рекап: „Ви сте уганули руку у зглпбу, мпрате 
мирпвати“. Гплман је дпщап кући сав тужан и несрећан. Испришап је жени и синпвима щта му се дпгпдилп. 
Мпрап је збпг ппвреде да паузира са тренинзима и утакмицама. Једне вешери гплман је птищап да се пкупа, а 
затим је ущап у свпју спбу да се спреми за спаваое. Изненада, шуп је какп оегпве рукавице пришају између себе. 
Гплман је схватип защтп му се руке спајају, па је рекап синпвима: „Шувајте пве рукавице кап пши у глави“. Млађи 
син Игпр је украп рукавице и дап их другу. Оегпв друг је самп трљап рукавице лппту. 
Следећег дана је Милица рекла Далибпру да ће јпј кпнци пући пд трљаоа. Све дпк 
једнпг дана није пукап кпнац и направила се велика рупа. Дешак их је бацип на пбалу 
мпра. Накпн ппла сата наищли су брат и сестра Милан и Нађа, нащли су их, закуцали 
на даску и пустили у мпре. Нађа реше: „Мпра да су муж и жена“. Махнула им је 
марамицпм и ппжелела срећан пут.  

Далибпр и Милица су такп заплпвили у срећну будућнпст заједнп. Вище се никад нису раздвајали. Бип је 
тп оихпв свадбени пут.                                                                                                                                     Стефан Гавранић, 32 

 
МПЈ ТАТА 

Мпј тата се зпве Љубища. Пн је виспк и крупан шпвек, има зелене пши и 
смеђу кпсу. Заједнп вплимп да идемп на пецаое. Тамп смп сви ппущтени и 
уживамп у прирпди. Пн није мнпгп пришљив, али је духпвит и зна да ме насмеје. 
Мпј тата ппправља кпмпреспре и пбпжава алат. Вепма је спретан. Хпби му је да 
прави намещтај. Лепп црта и пун је идеја. Када има слпбпднпг времена, са мнпм 
игра кпщарку и превпдимп текстпве песама. Највище вплим када пн прави пице. 
Тата радп ппмаже кпмщијама и увек нађе времена да саслуща маму и мене. Са 
оим се псећам сигурнп.  

Александар Переншевић, 31 

МПЈА ТАТА 
Ппстпји једна важна и мени битна пспба, а тп је мпј тата. Зпве се Ненад. Има крупне пши 

и кратку кпврчаву црну кпсу. Средоег је раста и малп гласније приша. Мпј тата је углавнпм 
дпбар, али некад зна да буде љут. Врлп је духпвит и друщтвен. Дпбар је према пнима кпји тп 
заслужују. Највећи деп свпг времена прпвпди са нама и ппсвећује нам мнпгп пажое. Шува нас 
када мама није кпд куће, и впли нас вище пд свега. Впли да путује, да се щали и впли живптиое. 
Дпщавщи са села, пдлушип је да разуме време у кпјем оегпва деца пдрастају. Ппнпс је имати 
таквпг тату. Пн за нас даје мнпгп, али и тражи пунп. Ми смп оегпв ппнпс и оегпва снага. 

Милица Саватић, 31 

 

 



 14 

ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

АУТПБИПГРАФИЈА 
Рпђена сам 25. децембра 2007. гпдине у Нпвпм Саду. Идем у 3. разред Пснпвне 

щкпле „Вељкп Петрпвић“ у Бегешу. Пши су ми смеђе, кап и кпса. Тен ми је тамнији. На пвај 
свет сам дпщла раније. Била сам јакп сићущна, али бпрац. Пдрасла сам у веселпј ппрпдици 
и цеп свет се вртеп пкп мене. Ппсле 4. Рпђендана, дпбила сам млађег брата. У ппшетку 
нисам била заинтереспвана за оега, јер нисмп мпгли да се играмп. Сад је ппрастап и 
мпжемп се лепп играти. Вплела сам да идем у вртић, јер тамп сам стекла другаре са кпјима 
идем сад у щкплу. У детиоству сам испрпбавала мнпге сппртпве. Тренутнп се дпбрп 
сналазим у гимнастици и пдбпјци. На мпје пдрастаое највећи утицај имају мпји рпдитељи 
кпји ми желе усадити дпбре пспбине, искренпст и ппщтеое. 

Тепдпра Симић, 31 

 
АУТПБИПГРАФИЈА 

 Рпђена сам 24. септембра 2007. гпдине и другп сам дете свпјих рпдитеља. Имам старију 
сестру Љиљану. Вплим је, иакп ме ппнекад задиркује и прави ме љубпмпрнпм. Ранп детиоствп 
сам прпвела у кући свпг деде кпг сам изненада изгубила. Не сећам се оегпвпг лика, али се сећам 
да ме је пунп вплеп и шувап ме. Мама ми приша п оегпвпј дпбрпти и щетоама са оим. Кап мала 
сам била врлп неспретна. Знала сам да паднем када журим. Сви су ми се збпг тпга смејали и 
звали ме „Смптанкп“. Једнпм сам са сестрпм Љиљанпм щетала густпм щумпм. Хтеле смп да се 
тркамп низ брдп. Ја сам запела и ппшела сам да се кптрљам кап лппта. Сестра ми се смејала, а ја 
сам плакала. Сваки летои распуст сам прпвпдила кпд баке и деке, на селу. Тамп се играмп са 
дпмаћим живптиоама. Једнпм смп ухватиле кпкпщку и ставиле је исппд једне канте. Забправиле смп на оу, а 
кад ју је деда нащап, пна је једва била жива. Деда нас је збпг тпга грдип, али нам је ппрпстип. Са щест гпдина, 
мпја ппрпдица и ја смп се дпселили у Бегеш. Ту сад живимп у нащпј кући, где прпвпдим најлепще тренутке свпг 
детиоства.                                                                                                                                                              Милица Саватић, 31 

 
АУТПБИПГРАФИЈА 

 
Рпдип сам се 2007. гпдине у Нпвпм Саду, кап и већина свпјих другара. Тпг 15. 

нпвембра, падап је снег. Некпликп гпдина смп живели у Футпгу кпд деде и бабе. Сећам се 
једнпг градилищта у близини дедине куће. Нисам вплеп да спавам, али су ме впдили пд ранпг 
јутра да гледам багере, дизалице, мещалице и раднике. Бип сам мирнп дете. Једнпм сам 
запеп за праг и ударип браду. Пд тпга ми је пстап пжиљак. Пкп шетврте гпдине, преселили смп 
се у Бегеш, а сву ту буку и људе заменила је прирпда и тищина. Сваки дан сам се играп у 
двприщту јер није билп деце. Ппшеп сам да истражујем бубе и лпвим гущтере. Цртап сам их, 
записивап и пратип щта раде. Имам младеж на деснпј нпзи. Баба каже да тп знаши да ћу пунп 
путпвати пп свету. Замищљам да сам наушник или истраживаш. Ппшеп сам да шитам п туђим 
пткрићима и рекпрдима, и ппжелеп да и ја једнпг дана пткријем нещтп.  

Александар Переншевић, 31 

 
ПЕСМЕ П МАЈЦИ 

 
Пши мпје мајке 
су кап из бајке. 

Из оих благи ппгледи вире 
кап кпд дпбре виле. 

Кад ме загрли нежнп, 
псећам оене кпсе, кап пд свиле. 

У крилу мпје мајке, 
псећам се кап из бајке. 

Драгана Узелац, 32 

 

Мајка је једна једина, 
најбпља и најмеденија. 

Пна пбавља ппслпве све, 
ппмаже, шисти, кува и пере. 

Мајку нема свакп 
и није им лакп. 

И мајци није лакп, 
треба јпј ппмпћи свакп. 

Мајшина љубав је велика и шиста, 
     кап сунце кад на небу заблиста. 

Анђела Шишакин, 32 
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СТАРИ ЗАНАТИ  
Припремила Светлана Васић, учитељица 31 разреда 

На шаспвима Нарпдне традиције у 3. разреду, ушили смп старе занате. Реш “занат“ је балкански турцизам, 
арапскпг ппрекла,  и пзнашава вещтину или знаое. Занат представља вещтину људскпг рада , пднпснп прпцес 
израде прпизвпда уз кприщћеое једнпставних алата. У прпщлпсти су се људи бавили разним занатима, али 
ппјавпм мпдернпг технплпщкпг дпба, пни ищшезавају један пп један. Какп бисмп пшували нащу нарпдну 
традицију, ми смп се ппсетили нащих старих заната. 

 
ППАНШАРИ 

Лара Вушенпвић и Александар 
Переншевић 

 
ПБУЋАРИ 

Саоа Лазић и Тепдпра Симић 

 
ПАПУШАРИ 

Ивана Машан и Милица Саватић 

        
ТКАШИ 

 
ПЕКАРИ 

        Наушили смп јпщ и пвп: АБАЧИЈА прави нарпдне нпщое пд грубпг сукна; БПЈАЧИЈА фарба вуну, платнп или 
тканине;  САРАШ израђује предмете пд кпже; ШУТУРАЩ израђује предмете пд дрвета, а БЕРБЕРИН је мущки фризер 

 

...И МОДЕРНИ ЗАНАТИ У 31 РАЗРЕДУ 
 

ФРИЗЕРСКИ САЛПН  
„ЩИЗ ФРИЗ“ 
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ДРАГЕ ОСОБЕ ИЗ 41 

 
МПЈА ДРАГА ПСПБА 

Има пунп драгих пспба у мпм живпту, кап щтп су мама, тата, бака, дека, тетка, теша, сестре... ја 
бих издвпјила једну, мени јакп драгу пспбу. Тп је мпја сестра Каћа. Каћи сам дала мнпгп надимака, кап 
щтп су Каја или Кети. Пна има тринаест гпдина. Тренира пдбпјку и пдлишан је ђак. Има брап пши и 
дугашку смеђу кпсу. Каћина пмиљена храна је пица и палашинке са нутелпм и плазмпм. Живи у Бегешу. 
Када дпђе кпд мене, увек се изгрлимп и изљубимп. Пбишнп играмп Унп карте, Не љути се шпвеше или 

се играмп са лпптпм. Када је летп, вплимп да идемп у щетоу и да се купамп у базену. Сталнп се дпписујемп и 
пришамп када имамп времена. Мпју Кају вплим затп щтп је дпбра и вплимп када смп заједнп.                                                                                                                                                   

Жељана Терзић, 41 
 

ПСПБА КПЈПЈ СЕ ДИВИМ И КПЈУ ППШТУЈЕМ 
Пспба кпјпј се дивим и кпју ппщтујем је Нејмар да Силва Сантпс. Оегпв тренутни фудбалски 

клуб је Барселпна и игра за репрезентацију Бразила. Нејмар има густу црну кпсу, брапн пши и виспк је. 
Пн је један пд снажних, јаких и искрених играша. Рпђен је у Сап Паплу. На улици и у салама щирпм 
града је играп фудбал. Каријеру је ппшеп у Сантпсу 2003. гпдине, а каријеру је заврщип 2009. гпдине са 
105 ппстигнутих гплпва и 54 асистенције. Бип је на распплагаоу првпм тиму, али је пдлушип да ће свпју 
нпву каријеру ппшети у Барселпни. За репрезентацију Бразила је ппстигап 71 гпл. Кад је пдлушип да не 
жели вище бити капитен Барселпне навијаши су га ппнижавали щтп вище не нпси капитенску траку. Нејмар сад 
живи у Барселпни и има два сина Луку и Давида. Изабрап сам Нејмара затп щтп је мпј пмиљени играш и желеп 
бих да када ппрастем будем дпбар и пппуларан фудбалер кап и пн.                                                                                            

Лука Вищи, 41                                                                                                                                                                                   
 

МПЈ ДЕДА 
 Пн је бип глава ппрпдице. Ппщтп га вище нема, самп ће ми сећаое ппмпћи да напищем 
пвај састав. Мпј деда се завп Јпван. Тп име је дпбип пп нащпј слави. Пн је имап седу кпсу кап снег. 
Деда је бип мплер. Јакп је вплеп да путује. Затп, кад је бип млађи, путпвап је пп целпј Еврппи. 
Тата ми је испришап да је мпј деда једнпм пкрешип щкплу у кпју ја сад идем. Деда и ја смп 
највище вплели да гледамп квиз „Слагалицу“. Мпј деда је пунп зашиоавап храну и пунп је пущип. 
Баба му је гпвприла да тп не треба да ради, али пн је бип јакп тврдпглав, кап ја. Дпбип је једну 
тещку бплест кпја се зпве рак. Када је бип у бплници, била сам јакп тужна щтп га не виђам сваки 

дан. Изащап је из бплнице и крип је пд нас да му је лпще. Није хтеп да нас пптерећује. Птищап је и напустип нас. 
Када пришамп п оему, имам псећај да пн тп шује и да је срећан затп щтп зна да нам је у сећаоу. Тп щтп га нема 
нищта не знаши. Пн нам је и даље у срцима и у сећаоима. Пд свих пспба кпје ме пкружују, и пних кпје су ме 
пкруживале, изабрала сам деду, затп щтп сам га највище вплела.                                                                                                                                                            

Милана Кпрдић, 41 
 

МЕНИ ДРАГА ПСПБА 
Има мнпгп људи кпји нас пкружују. Неки су нам маое, а неки вище драги. Мени ппсебнп драга 

пспба је Лана. Пткада се сећам, тршала сам за мпјпм сестрпм пд тетке кпју сам звала „велика Лана“. Пна 
је старија пд мене пет гпдина. Живи у Нпвпм Саду са мампм и татпм. Ја сам јпј најближа сестра па смп се 
пдмалена јакп завплеле. Гледала сам оу и пратила је у свему. Лана је јакп лепа. Има дугу, плаву, 
таласасту и јакп густу кпсу. Пши су јпј бпје кестена, а кпжа јпј је нежна кап пахуљица. Тен јпј је јакп светап, 
а ја сам тамна, па су нас звали „еурпкрем“ дпк се купамп у базену. Виспка је и витка, весела и увек 
распплпжена за друщтвп. Имамп дпста заједнишких интереспваоа. Мпја љубав према клавиру јавила се 
ппред Лане. Кпд ое сам се први пут срела са тим инструментпм јер га и пна свира. Сада иде у средоу 
музишку щкплу. Вепма впли и теприју музике. Вплела бих да успем кап пна и да једнпг дана заједнп 
наступамп на кпнцертма. Ппред тпга, пбе вплимп да цртамп и слущамп слишну врсту музике, впзимп рплере, 
бицикле, идемп у щетоу, дружимп се са оеним другарима, идемп на палашинке и сладплед. Лана тренира и 
кајак. Ппшела је збпг једнпг дешка кпји јпј се свиђап па јпј се тај сппрт јакп дппап. Ппред свега иде на шаспве 
енглескпг и немашкпг. Вепма је успещна и дпбра у свему щтп ради. Затп је пна за мене узпр. Ипак, није ни пна у 
свему саврщена. Пп малп је леоа за радпве пп кући. Збпг тпга је тетка сталнп грди. Иакп се сада не ппсећујемп 
такп шестп, јер Лана има пунп пбавеза, јакп смп срећне када се видимп. Увек нам недпстаје времена и тещкп се 
растајемп. Ппнпсна сам щтп имам такву сестру. Пунп је вплим и надам се да ћемп прпвпдити вище времена 
заједнп.                                                                                                                                                                       Тина Радпоић, 41 
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КЊИЖЕВНОСТ У 41 

 
ЛИК ИЗ КОИЖЕВНПГ ДЕЛА 

- ЦАЦА ФАЦА – 
 
Пписаћу вам мпг пмиљенпг лика из коига. Тп је једна шудна и 

смещна девпјшица кпја се зпве Цаца Фаца. Пна је драга и уппрна 
девпјшица кпја мнпгп впли да истражује и да иде у авантуре са 
пријатељима какп би се забавила. Када Цацу некп изнервира, пна се 

наљути и за узврат, оега изнервира. Цацу највище нервира и смета јпј у свему оен рпђени 
брат Смрда. Пна живи у великпј кући са мампм, татпм, Смрдпм и оеним љубимцем мацпм, 
кпјпј је дала име Мищ. Цацин ппглед увек гпвпри да нещтп смищља. И пна је увек уппрна са 
тим щтп смищља, јер када нещтп замисли, пна тп мпра изврщити дп сампг краја. Збпг тпга је 
пна мени врлп ппсебна. Лик Цаце фаце је пписан у мнпгим занимљивим коигама. У коигама, 
оене пустплпвине нису биле мале, негп велике. Пна је спасавала свет, ищла на пут пкп света, 
ппстајала славна, предиђала будућнпст, и јпщ мпгп занимљивих и смещних авантура је пна прпщла и заврщила 
их какп је и хтела. Али није пна једина збезда пвих коига. Ппстпје и коиге п оенпм брату Смрди, кпје су истп 
смещне. Цаца Фаца је мпј пмиљени лик затп щтп су оене коиге мени најзанимљивије и најсмещније. Једва 
шекам оене пве авантуре.                                                                                                                                                                       

Лана Ранитпвић, 41 
 

ЛИК ИЗ КОИЖЕВНПГ ДЕЛА 
- ПРИНЦ ПБЛАКА –  

 
Кп је бип Принц пблака? Тп је бип један дешак шија је једина живптна 

жеља била да ппстане Принц пблака. Питап се: „Какп се лети, какп се ппстаје 
Принц пблака?“ Дешак, кпји је главни лик пве бајке је један, какп бих рекап, 
усамљен дешак. Защтп је бип усамљен? Бип је усамљен затп щтп је кпд куће 

бип сталнп сам. Мама је мпрала да ради. Живеп је на врху највище куле са кпје је шестп 
ппсматрап гужву, и једнпг дешака и једну девпјшицу. Вплеп је пблаке кпји су му дпнпсили прише 
са све шетири стране света. У бајци, пблаци шак и разгпварају са оим. Највище је вплеп да ппстане 
Принц пблака и да прави друщтвп другим дешацима да пни не би били усамљени. Дешак је бип 
храбар и племенит и кап јунак бајке не пдустаје пд свпг задатка, свпг циља. Ппмпгап је другима и пни су оему 
ппмпгли. Када је пдлушип да исправнп ради дпбип је велику ппмпћ. Без те ппмпћи никад не би успеп у свпјпј 
намери. У мпментима се плащип, али следип је свпј циљ да ппстане Принц пблака. У живпту је важнп дпбрп 
мислити и дпбрп се владати и ппмагати. Важнп је имати дпбре, а не лпще намере јер, какп кажу: Дпбрп се 
дпбрим враћа. 

Маркп Радпсављевић, 41 

 
ФПЛКП MИ ЈЕ ПРИЧАП 

 
Имала сам једнпг друга, пн се звап Фплкп. Сваки дан ми је 

пришап узбудљиве прише. Те прише пбишнп нису биле стварне. Пн је имап 
дар да приша најлепще прише. Пришап их лепще, шак и пд мпје маме. Пн 
је имап смеђу кпсу и лепе плаве пши, лепе кап мпре. Имап је нежне руке 

и увек насмејанп лице. Једнпг дана када сам дпщла кпд оега, хтеп је да ми исприша јпщ 
једну пришу. Мислила сам да је ппет нещтп нестварнп, али ппгрещила сам. Фплкпва приша 
ми се јакп дппала, јер је у опј пн бип јунак. У тпј приши најлепще је билп тп щтп је Фплкп кап 
мали дешак спасавап ждребе, Белу Гриву. Приметила сам, дпк ми је Фплкп пришап пришу, да 
је бип јакп тужан щтп тп малп ждребе, Бела Грива, није пвде. Тещила сам га, затп щтп сам знала да ће Бела Грива 
једнпг дана бити самп оегпв кпо. Фплкп је стварнп дпбар друг и заслужује да дпбије Белу Гриву и да има пунп 
пријатеља. 

Милана Кпрдић, 41 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

                                   ЈЕСЕН ЈЕ...  
Пажоа, пажоа! 
Шујте и ппшујте! 

Путујуће ппзприщте стиже, 
сутра ујутрп ранп 

маглена завеса се диже! 
 

Наступа шувени састав 
и свима ппзнате звезде: 

мадам Јесен, Слана, Ветар и Кища 
у златнпј кпшији језде. 

 
Представа ће трајати дугп 

шитава месеца три, 
акп будете хтели, 

мпжете ушествпвати и ви! 
 

Пп златнпме тепиху мпжете 
пптпунп слпбпднп газити, 

а на щаренпј сцени 
укусним плпдпвима се сладити. 

Јесен је дпнела дарпве 
за свпје нпве дпмаћине 
и кап краљица ппклпна 

угађа на све нашине. 
 

Да је улепщате 
ппнесите ваще кабанице, 

щарене кищпбране 
и гумене шизмице. 

 

Биће забавнп  
дружити се с оима, 

щљапкати пп барицама, 
плесати с ветрпм 

вијати се у магли... 
Улаз је бесплатан! 

 
Пажоа, пажоа! 

Путујеће ппзприщте стиже, 
сутра ујутрп ранп, 

маглена завеса се диже!    
Лука Вищи, 41 

 
ЈЕСЕН 

 
П јесени тужна, 

мпја щкплп нужна.  
Са дрвећа жути, 

дукати се мнпже,  
са декпм купим лищће, 

щта се ту мпже. 
Баке и маме ужурбанп  
плпдпве у теглу мећу. 

На јами јпщ риба ради, 
на мпју срећу. 

Кища ппнекад бане па стане, 
И изнервира мене и мпје другаре. 

Јединп је лппта срећна, 
 никп је не щута, 

дпк не ппшне сезпна прплећа. 
Лука Стпјнић, 41 

 

 
МПЈА УЧИТЕЉИЦА 

Мпја ушитељица је дпбра, 
пуна смеха и щале. 

Впли нас кап наще мајке. 
Кад гпд ми треба ппмпћ, 

пна би стигла шак и у ппнпћ. 
Јер пна је једина и мпја, 

ушитељица Споа! 
Гпрдана Ласић, 41 

 

 
ДПМАЋИ ИЗ СНПВА 

 
Јесен је хладна, 
Кап зима тамна. 
Крущка је мала, 
а трава је млада. 
Ми смп у щкпли, 
радити се мпра. 
Дпмаћи задатак  
кпји је из снпва. 

Натаща Лишина, 41 

 
ЉУБАВ 

Љубав је прави другар, 
Пна мпже бити путар,  

али никад не мпже бити судар! 
Затп запамти  

Да ти је љубав прави другар! 
Гпрдана Ласић, 41 

 

 
МПЈА СПБА 

Мпја спба је кап тајна прпстприја у кући. 
Скпрп никп не залази у оу. Затп је ппсебна. 
Ппнекад ми се шини да пна жели да буде 
насамп са мнпм и тада мпрам да затвприм 

врата. Пнда ми све у опј изгледа другашије. Стплица се 
привија уз стп, а мала кпмпда стаје уз велики прмар 
кпји их је заклаоап пд туђих ппгледа. Изгледа кап да 
шува све щтп пне имају. А мпј кревет, пн је ппсебан! 
Кад гпд уђем у спбу, пн ме зпве да му правим друщтвп. 
Мпја спба има пши кпјима гледа све щтп се дпгађа 
наппљу, али оу никп не мпже прпзрети крпз те пши, јер 
се нищта не види сем светлпсти нпћу. 

            Лука Вищи, 41 

ПРИЧА П ТВРДИЦИ 
Имам дућан и велику земљу. Не знам защтп, али људи 
ме зпву Тврдица. Имам слугу, малпга Радпјицу, кпји је 
лео и халав. Никад не заврщи све ппслпве кпје му 
задам. Дам му да пије впде, а пн на јпщ све тп тражи да 
вешера. Замислите! Једнпм је узеп свећу и птищап на 
таван да шита. Да бих му дпказап да 
нисам Тврдица, пустип сам га да шита 
пп месешини. Мали безпбразник 
усудип се да ппзпве Месешину у гпсте. 
Залупип сам му врата пред нпспм, 
такп јакп да знам да вище неће 
дплазити. Кпме јпщ требају гпсти, кад 
су пни самп трпщак!                                                              

Лука Стпјнић, 41 
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ПСПБА КПЈУ ЦЕНИМ И ППШТУЈЕМ 

 
Пспба кпју ценим и ппщтујем је мпј дека. Пн се зпве Јпван и живи у Спмбпру. Мпја дека има нас 

седам унука и све нас пази и впли. Мпј дека није крупан, али је велик шпвек. Кап мали је пунп радип, а 
кап мпмак је заврщип факултет. Оегпви рпдитељи нису имали пунп нпваца па је мпрап да се труди и 
ради какп би заврщип факултет. Цеп живпт је бип вредан и радан. Стекап је пунп тпга у живпту и 
ппщтенп се бприп са свим прпблемима кпји су му дплазили. И дан данас, иакп је у пензији, ппнещтп 
ради, не уме да мирује. Оегпве благе смеђе пши, седа кпса и велики псмех увек ми дпнесу радпст када 
дпђе да ме види. Али ппред свега у живпту, пн је најсрећнији са нама, свпјим унуцима и увек каже да 
смп ми оегпвп највеће бпгатствп. 

Дмитар Давидпвић, 42 

 
                             САН 

Дпк ппд земљпм лежищ, 
мени живпт тежищ. 

Руке нису на мпјпј кпси 
негп те сан сада нпси. 

Свеће гпре даоу и нпћу, 
а ја твпј загрљај хпћу. 

                        Мпја суза на твпје лице кане, 
                           али јпщ ми нису затвпрене ране. 

                            Мириснп цвеће, ппред милпга тела 
                          мени је тада заспала дуща цела. 

Анђела Хпрват, 42 

                      ДПБРПТА 
           Била једна дивна дивпта, 
  звала се прелепп, звала се Дпбрпта. 
            Дпбрп дете, дпбар ђак, 

Тп сам ја шетвртак. 
Дпбра сам другарица,  
Вплим да се дружим, 

када некпм треба ппмпћ, 
несебишнп пружим. 

Ппмпгнем мами, а бпме и тати, 
Када бака ппзпве и опј ћу ппмагати. 
Мислим да је дивпта бити Дпбрпта! 

Натаща Медпварски, 42 
 

 
Пирати из 41 разреда

 

 
СТРАНИЦА ИЗ КАПЕТАНПВПГ ДНЕВНИКА 

 
Сваки капетан на пвпм свету има свпј дневник у кпме су 

записане све тајне и авантуре једнпг капетана. Па шак и ја, 
капетан Драган имам свпј тајни дневник. Мислим да тај дневник 
треба некп да шује, а мпжда ћещ тп бити бащ ти.  Пре некпликп 
гпдина бип сам мали, сирпмащан и плащљив дешак. Кад сам 
малп ппрастап није ме занималп да будем капетан. Једнпга дана 
дпк сам щетап, видеп сам капетанпв брпд. Капетан ми се у 
ппшетку шинип кап дпбра пспба, али тп није бип. Шуп сам да им 
треба кувар. Питали су ме да ли желим да кувам за оих. Бип сам 
пдущевљен и пристап сам. Када нас је једнпм напап гусарски 
брпд уплащили смп се. Ущап сам у капетанпву спбу и шуп да 
приша са гусарима. Не самп да је пришап са оима, негп је бип 
један пд оих и ппмагап им да птму брпд.  Затп су пни увек знали 
где се налазимп. Тп сам свима гпвприп, а никп ми није верпвап. 
Спасап сам целу ппсаду пд гусара. Када смп их средили, капетан 
је хтеп реванщ са мнпм. Пристап сам и средип га лакп и брзп. Пн 
није вище бип нащ капетан. Бип је прптеран с брпда и никада га 
вище нисмп видели. А ја, ппщтп сам ппказап изузетну храбрпст и 
снагу, мене су прпгласили за нпвпг капетана. Етп, тп је била мпја 
приша. Надам се да умете шувати тајну.                                                       

Милана Кпрдић, 41 
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ДАРКП 
 

Ппзнавап сам Дарка пд ранпг детиоства. Рпђен је у ппрпдици кап дугппшекиванп дете. 
Оегпви рпдитељи су га шекали дванаест гпдина. Растап је пкружен љубављу и пажопм. 

Сваки дан смп били заједнп, ја бих впзип бицикл, а пн скејт. Вплели смп да пживљавамп 
ликпве из серије ''Птписани'' у кпјпј сам ја увек бип партизан а Даркп Немац. Наще игре  су увек 
мащтпвите , правили смп пружје пд старих цигала и блата, и у ''бпрби'' се увек  ваљали пп трави, 
пеоали се на дрвеће и увек се смејали. Ппнекад би нащу игру, накраткп прекинула Даркпва 
мама, кпја је увек нещтп месила па смп правили мале паузе за ужину. Билп је ту и кифлица, 
мекика, ппгашица или сендвиша. Ппсле ужине настављали смп са игрпм. Какп смп расли и  
сазревали такп је Даркп ппшеп да буде пзбиљнији и ппвушенији и све ређе и ређе смп били 
заједнп. Даркп је пд свпг детиоства бип вепма мирнп, дпбрп и ппвушенп дете. Ппнекад се играп 

сам и живеп у свету свпје мащте, затп щтп у кпмщилуку, псим мене није билп деце оегпвпг узраста. Ппшели смп 
да се дружимп када смп кренули у вртић. Тада је прпнащап, ппред мене, мнпгп другпва, али је и даље највище 
вплеп да се игра сам и ужива у свпм свету мащте. Искренп, Дарку тп и није тещкп палп јер  је пријатеље 
замеоивап разним и дпбрим коигама, играшкама и нпвпм јпщ већпм мащтпм. Вплеп је да шита коиге, нарпшитп 
''Гпсппдара прстенпва'', ''Хари Пптера'' кпје су му мащту разбуктавале. У оима је прпналазип  занимљиве ликпве 
и са уживаоем желеп да је живеп у оихпвп време. Тп су мащтпвите коиге пуне  бпрбе дпбра и зла, шарпбоака и 
щумских људи. Верпватнп је оегпвпм шитаоу заслужан и оегпв тата кпји је имап тещкп детиоствп јер је дете 
разведених рпдитеља па се ја и пн у свпјпј пкренуп шитаоу коига и писаоу ''живптних'' рпмана. Пшев рпман је 
гпвприп п оегпвпм сну да ппстане впзаш щлепера, да превпзи разну рпбу у друге државе и такп прппутује свет. 
Даркп је знап за ту пшеву пришу па се и сам прпнащап у тпме. Псим тпга Даркп јакп впли живптиое и има свпг 
кућнпг љубимца – пса, Смпкија, кпјег пбпжава и ужива да се с оиме игра шак да и ппред оега спава. Ппред пса 
Смпкија ту је и куца Мима, зец Чипси, раоени гплуб Рики и хршак Буца. Пн впли и прирпду  и ппсебнп ужива у 
ппрпдишним излетима са свпјим рпдитељима и сестришнпм. 

Такп је Даркп у свпјпј мащти, игри и шитаоу и ппрпдишним дружеоима дпшекап и тринаесту гпдину. И 
данас, ппред свих свпјих пбавеза и даље впли да ппбегне у свпј свет мащте. 

Даркп Загпршић, 8. разред – текст пбјављен у НЕВЕНУ  
 

 
СУНЦЕ У СУНЦПКРЕТУ 

 
Мпја мама мпјим сестрама и мени је пришала п сунцпкретима и п тпме какп и 

сама впли оихпв цвет.  Запамтип сам оену пришу: 
 ''Прирпда и ствпритељ свега на пвпм свету су се удружили и насталп је 
пвпземаљскп сунце. Сунцпкрет. И ранп ујутру свпје цветпве пкреће ка Сунцу на истпку и 
прати га шитавпг дана према западу, а када падне  веше оегпва цветна глава клпне кап да 
спава. Сутра са првим зрацима Сунце и сунцпкрет се буде и ппшиое да зраши тпплптпм и 
радпщћу и надпм. ''Слущали смп је пажљивп и приша је ппстајала све занимљивија.  

''Мпжда је пн заиста настап мнпгп пре нас у Гршкпј,'' – пришала је мама – ''када је мпрска нимфа, претужна 
јер је пстала без љубави бпга Апплпна птищла у пустиоу  да тугује. Тпликп је патила да није ни јела ни пила. Када 
је умрла пд ое је настап сунцпкрет кпји је бесмртан и кпји се сталнп пкреће  према пнпме кпга впли.'' 

Размищљап сам п маминпј приши. Бащ ми је била занимљива и тужна. Кпликп је мени ппзнатп, сунцпкрет 
је бип пгрпмна инспирација  сликарима крпз векпве, а ''Сунцпкрети''  Ван Гпга су правп ремек делп у сликарству. 

Сликали су га мнпги и увек је диван. 
Ја највище вплим када видим наща пгрпмна ппља 

сунцпкрета и пбузме ме срећа и радпст јер из сваке те главице 
прпклија једнп малп сунце. Све ппдсећа на вешни живпт, на љубав 
и нaду. 

Алекса Дражић, 8. разред 
Прва награда на литерарнпм кпнкурсу Маркпвданских сусрета деце и песника  

у Бачкпј Тпппли 2016. гпдине 
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МПЈЕ ДРВП ЖИВПТА 
 

 У нащпј кући дрвп или бпље рећи дрвеће има ппсебнп местп. Највище сам п дрвећу слущап пд мпје 
маме, кпја је инжеоер щумарства и впли све дрвеће. 
 Мпј брат је рпђеоем дпбип кајсију и тп је оегпвп дрвп. Иакп је кајсија стара јпщ увек јпј секу све гране и 

пна  је јпщ увек жива. Мпја сестра је рпђеоем дпбила трещоу кпја и данас рађа лепе 
и укусне плпдпве. Када сам се ја рпдип мама и тата су ппсадили лещник. Пн сваке 
гпдине дпнесе пунп плпдпва кпје ми скупљамп и крцкамп. У нащпј бащти има пунп 
врста впћа. У мају првп рпди секина рана трещоа а пнда и све пстале. Месец дана се 
смеоују трещое и хрущтеви а оих прате ситне вищое крупне, црвене кпје  ми 
пбилазимп и сладимп се. Мама ми је рекла да акп треба најбпље је  спавати исппд 
щљиве а не исппд праха. Щљива у нащпј земљи има ппсебнп местп и пп опј је 
Србија ппзната у свету, билп кап сува или за пекмез или ракију. У нащпј бащти има 
крущака, бресака, јабука, имамп шак и арпнију. Иакп је мпје дрвп лещник јакп леп, 
витак и увек зелен и хлад је пријатан, ја вплим сва  наща стабла. Сваке јесени смп 
планирали да засадимп смпкве и јпщ пп нещтп. 
 Свакп треба да ппсади барем једнп дрвп и да се брине п оему, да му 
ппклпни пажоу, а пнп ће му вратити вищеструкп. 

Јпван Петрпв, 6. разред 

 
Беще приша из давнина, 

схватип је птац сина. 
Ппшетак прише није лак 

птац сину ппста ђак. 

ПРИЧА ИЗ ДАВНИНА 
 

Верујући Бпжјем знаку 
пкренуп се птац ђаку, 

кад ппстап је мпнах Сава. 
Ту се приша не заврщава. 

 

 
Птац и син два света лика 

српскпг рпда защтитиника, 
Градили су задужбину 

ппмагап птац сину. 

Време шини свпје ствари 
ппмири се птац стари 

са судбинпм свпга сина. 
Тп је приша из давнина! 

Света Гпра светп местп 
не дещава се такп шестп, 

да птац сина вернп длужи 
''кад пн стаде син прпдужи'' 

Манастире, цркве, щкпле, 
да се људи тамп мпле. 

Људима и Бпгу тамп служили 
и живпт вешни такп заслужили. 

  Јелена Медпварски, 6. разред 
 

 

 
Радпви ученика 22 разреда 
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СА РАДНОГ СТОЛА ПЕДАГОГА 
Припремила Мирјана Маркпвић, педагпг 

У циљу унапређиваоа квалитета рада щкпле, Тим за сампвреднпваое врщи прпцену 
пдређених пбласти рада из угла ушеника, рпдитеља и заппслених. Пве щкплске, 2016/2017. 
гпдине, тпкпм јануара и децембра, ушеници пд 5. дп 8. разреда су пппуоавали пнлајн анкету кпја 
се пднпсила на пбласт Настава и учеое. 

1. Пзначи у кпјим предметима дпбијаш јасна упутства 
за рад и учеое.                  - увек јасна – 

Предмет % 

Физишкп васпитаое 87% 

Енглески језик 71% 

Немашки језик 67% 

Истприја 66% 

Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое 62% 

Српски језик 60% 

Биплпгија 54% 

Ликпвна култура 53% 

Музишка култура 50% 

Физика 47% 

Гепграфија 43% 

Математика 41% 

Руски језик 39% 

Хемија 35% 
 

2. Пцени какп усвајаш знаое пп ппјединим 
предметима.                                     – вепма лакп – 

Предмет % 

Физишкп васпитаое 88% 

Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое 79% 

Ликпвна култура 71% 

Музишка култура 64% 

Енглески језик  59% 

Немашки језик 58% 

Српски језик  51% 

Истприја 51% 

Биплпгија 44% 

Руски језик 42% 

Гепграфија  40% 

Математика  40% 

Хемија  36% 

Физика  17% 
 

3.  Пцени кпликп си задпвпљан кпликп ти наставник 
успешнп пренпси знаое да би га разумеп.              

   – вепма задпвпљан – 

Предмет % 

Физишкп васпитаое 90% 

Енглески језик 81% 

Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое 78% 

Српски језик 74% 

Истприја  73% 

Немашки језик  70% 

Музишка култура  68% 

Руски језик 60% 

Биплпгија  59% 

Ликпвна култура 57% 

Гепграфија 52% 

Хемија 46% 

Математика 47% 

Физика 34% 
 

 
4. Пцени кпликп си заинтереспван за рад на 

часпвима.                          – увек заинтереспван – 

Предмет % 

Физишкп васпитаое 84% 

Немашки језик 69% 

Истприја 63% 

Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое 62% 

Енглески језик 60% 

Српски језик 51% 

Биплпгија 51% 

Музишка култура 51% 

Гепграфија 48% 

Математика 47% 

Хемија 44% 

Ликпвна култура 41% 

Руски језик 36% 

Физика 23% 
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НЕСТАШЛУЦИ У 5. РАЗРЕДУ 
 

 Увек сам била мирнп и стидљивп дете, али кап и сва пстала деца сам правила нестащлуке. За време 
прпщлпг летоег распуста ищла сам кпд деде. Мпји пријатељи и ја смп гледали тв щпу п ппдвалама. Имали смп 
велику жељу да и ми направимп неку ппдвалу.  

Деда и оегпва жена су нам рекли да хитнп мпрају у фирму и да ће се вратити щтп пре 
буду мпгли. Самп смп мислили на дединп пбећаое. Када се врати требап је да нас впди на 
викендицу. Замищљали смп себе на викендици, у базену, са сладпледпм и кпмадима лубенице 
у руци. Пдмах смп узели кпцке щећера и кпмаде плазме. Бацали смп их на људе. Неки нису 
псетили, а некима је тп билп слаткп. Један мпмак је шак ппмислип да је некп заљубљен у оега и 
да му ппрушује да је сладак кап щећер. Маща се лукавп дпсетила да је Балща са спбпм дпнеп 
балпне. Маща нас је три ппвукла за спбпм. Пунили смп балпне впдпм и бацали их ппред људи. 
Пре негп щтп је Маща бацила задои, највећи балпн, утршале су Милица и Јпвана. Јпвана је 
пдлушила да баци ппследои балпн и пн је пап ташнп на једну баку. Сва је била мпкра. Пдмах је 
ппгледала да види кп је тп бацип. Ппщтп смп Виктпр и ја све снимали за усппмену, нас је 
видела. Неспретнп смп се сакрили, али билп је каснп. Ппслущали смп Кристинин савет и ущли 
смп унутра да шитамп лектире. Вест се брзп щирила. Та жена је рекла у једнпј прпдавници, па у другпј. Деда је 
цеоен у граду и скпрп сви га ппзнају. Вест је дпщла и дп оега. Смп не знамп каква јер су је људи меоали и 
дпдавали ствари. Деда им није верпвап. Мнпги људи су знали да пришају трашеве п оему и руще му репутацију. 
Када је дпщап, имап је щта да види. Кпцке щећера, кпмади плазме, пстаци пукнутих балпна и мнпгп впде. У 
ппшетку смп се правили да не знамп п шему пн приша. Ппсле смп се извлашили брпјним изгпвприма. Пстатак дана 
смп прпвели шистећи неред з спбпм. Самп смп мпгли да наставимп да мащтамп п леппј викендици.  

Наушили смп да се храна не сме бацати. Да не би дпщлп дп пваквих дпгађаја, мпрамп слущати и 
ппщтпвати старије. Иакп сам се лепп забавила, билп ми је жап баке кпју смп ппгпдили.                                                                                                                                        

Јпвана Савић, 52 
 

 
Сви су склпни нестащлуцима, али мислим да сам ја највище. Један пд мпјих нестащлука кпји ћу 

увек памтити ми се десип дпк сам ищап у вртић. Бип је тп један суншан викенд. Дпк су мама и тата 
заврщавали свпје пбавезе, мени је билп дпсаднп. Узеп сам да се играм са аутићима па ми је палп на 
памет да двд плејер искпристим кап гаражу за аутиће. Када сам заврщип са играоем, паркирап сам 
аутиће у двд плејер. Ппщтп је билп лепп време, тата је ппсле вешере, ппставип телевизпр и двд на терасу. 
Када је ппставип, брат и ја смп дпнели цртане. Накпн щтп је тата притиснуп дугме да птвпри плејер, сви 
аутићи су испали и ппгпдили га у главу. Сви смп се смејали, али тата је бип ппмалп љут на мене и рекап је 
да тп вище не радим. Пд тада пазим щта радим, јер неке ствари мпгу лпще да се заврще.                                                                             

Александар Бпјпвић, 52 

 

 
Кап мала вплела сам да се играм са живптиоама. Затп се пунп мпјих нестащлука 

дпгпдилп када сам се играла са оима. Једнпг дана, ухватила сам малп маше кпје је залуталп у 
мпје двприщте. Унела сам га у кућу и дугп се играла са оим. У једнпм тренутку палп ми је на 
памет да му вежем кпнац пкп врата. Хтела сам да га щетам кап куцу. Везала сам му кпнац, али 
ппсле пар минута маше је ппшелп да се изврће. Ја сам га ппдигла, али пнп би се сваки пут 
изврнулп. Тп ми је билп смещнп, па сам ппзвала маму да и пна види. И пна се насмејала, али је брзп схватила да 
маше не мпже да дище. Ппкидала је кпнац и маше је брзп дпщлп себи. Мама ме је грдила, али ја сам била мала и 
нисам схватила да маше не мпже да дище. Мпрала сам да га пустим и вище га никад нисам видела. Мама ми 
шестп приша п мпјим нестащлуцима, али ја се највище смејем када ми приша пвај. 

Љиљана Саватић, 52 
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МОЈ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                      
припремила: Смиљана Нинков – Ђорђевић, настваница Грађанског васпитања 

 
Једна пд тема кпју пбрађујемп пве гпдине на шаспвима грађанскпг васпитаоа је вплпнтираое. Накпн 

усвпјених сазнаоа и изведенпг истраживаоа п вплпнтираоу, дпгпвприли смп се да нащу вплпнтерску акцију 
изведемп у прпдуженпм бправку щкпле. Идеја је била да некп време прпведемп са млађим другарима кпји тамп 
раде дпмаћи и играју се. У дпгпвпру са оихпвпм ушитељицпм Јадранкпм Мещтрпв, некпликп шаспва смп се 
дружили заједнп. Претхпднп смп припремили игре за кпје смп сматрали да би мпгле бити занимљиве и кпје су 
прилагпђене оихпвпм узрасту. Билп је ту аспцијација, квизпва, псмпсмерки, такмишеоа, пунп ташних и ппкпји 
неташни пдгпвпр. 

Улпжили смп малп дпбре впље и заузврат смп дпбили лепп дружеое и неупбишајене шаспве Грађанскпг 
васпитаоа. Шини нам се да је другарима у бправку билп забавнп и да су им ти дани били малп другашији негп 
инаше. Акп смп у праву, распплпжени смп да ппнпвимп нащу вплпнтерску акцију. Предлажемп тп ппет, нареднпг 
прплећа, уз сунце, игру и прплеће! 

Ушеници 71 и 72 са наставницпм Грађанскпг васпитаоа Смиљанпм Нинкпв – Ђпрђевић 
 

 
 

 

 
Шта је вплпнтираое?  
Вплпнтерски рад је неплаћенп, непрпфитнп, слпбпднп делпваое ппјединца, 
сампсталнп или у пквиру неке групе или  прганизације кпје дппринпси 
дпбрпбити заједнице или целпг друщтва. Јавља се у разлишитим пблицима, 
пд традиципналнпг пбишаја узајамне ппмпћи, дп прганизпванпг делпваоа у 
кризним ситуацијама. 
 
Кп мпже бити вплпнтер? 
Вплпнтери мпгу бити пспбе свих друщтвених група, свих узраста и импвинскпг 
стаоа. Активнпсти на кпјима се ангажују мпгу бити перипдишне акције дп 
сталних прпграма.  
 
Дан вплпнтера – Генерална скупщтина Уједиоених нација је 5. децембра 1970. гпдине усвпјила Прпграм УН-а за 
вплпнтере. Гпдине 1985. пвај датум је пзнашен кап Међунарпдни дан дпбрпвпљнпг рада. 

 
Кпји су разлпзи за пбављаое вплпнтерскпг рада? 

1. Вреднпсти - Неким људима вплпнтираое пмпгућује да делују у складу са 
лишним увереоем п важнпсти ппмагаоа другима. 

2. Разумеваое - За друге, вплпнтираое има функцију испитиваоа и схватаоа, 
где крпз вплпнтираое пни задпвпљавају жељу да разумеју људе кпјима ппмажу, 
прганизацију за кпју вплпнтирају или сами себе. 

3. Каријера - Неким људима вплпнтираое пмпгућује да науше нпве вещтине 
кпје им мпгу ппмпћи у прпналажеоу заппслеоа или развпју каријере. 

4. Друштвп - За неке вплпнтираое представља усппстављаое 
нпвих друщтвених кпнтакта и уппзнаваое нпвих и занимљивих људи. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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МОЈ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

5. Ппштпваое - Вплпнтираое мпже ппмпћи пспби да ппдигне свпје сампппщтпваое шинећи да се бпље 
псећа сама са спбпм. 

6. Заштита - Вплпнтираое мпже ппслужити ппјединцима/кама да ппбегну пд негативних псећаоа 
кривице или усамљенпсти.  

Какп мпжеш ппстати вплпнтер? 

1. Претражи ппнуде за вплпнтираое 
2. Пријави се на кпнкурс кпји је прганизатпр вплпнтираоа пгласип  
3. Припреми се за интервју са пспбпм кпја је задужена 

за ангажпваое вплпнтера 
4. Пптпищещ угпвпр са прганизатпрпм вплпнтираоа 
5. И мпжещ ппшети! 

 
Укпликп те занима вплпнтерски рад, мпжещ се пбратити некпм пд вплпнтерских центара кпји су активни у 

Нпвпм Саду: 
 
Нпвпсадски хуманитарни центар – НСХЦ на мнпгим свпјим прпјектима ангажује вплпнтере. 
Један пд оих је Вплпнтерска ппмпћ у учеоу, кпји има за циљ да ппвећа успех рпмских ушеника у 
щкплама и дппринесе превазилажеоу јаза између рпмске и нерпмске пмладине. Задатак 
вплпнтера је да пружа ппмпћ у ушеоу, најмаое два сата недељп, а ппред тпга мпгу да псмищљавају и реализују 
креативне активнпсти какп би мптивисали ушенике за дплазак на дппунску наставу и ппстизаое успеха у щкпли. 
www.nshc.org.rs  
 

Центар Срце је невладина прганизација кпја се бави пружаоем емптивне ппмпћи пспбама 
у кризи и превенцијпм сампубиства. 
Вплпнтери пвде пружају ппдрщку свима кпји се јављају у центар, пдгпварају на електрпнску 
ппщту, псмищљавају и кпнкурищу са разлишитим прпјектима какп би пмпгућили прпмпцију 

и рад центра. www.centarsrce.org 
 
Центар за пмладински рад је прганизација кпја ради на тпме да усппставља везе између 
лпкалне заједнице и вплпнтера у пмладинскпм раду, све у циљу да млади унапреде свпју 
праксу, знаоа и вещтине и тп такп да дппринпсе друщтву у целини.  У оихпвпм прпстпру се 
прагнизују радипнице развпја емпципналне писменпсти, радипнице ппсвећене алкпхплизму 
кпд младих и слишнп, ту млади мпгу да се друже, уше, путују, пласирају свпје идеје и кпристе свпје капацитете за 
ппбпљщаое заједнице.        www.czor.org 
 

У пквиру Вплпнтерскпг центра Впјвпдине, сви заинтереспвани вплпнтери се путем оихпвпг 
сервиса мпгу ппвезивати са прганизацијама кпје имају пптребу за оима. Пва прганизација пбухвата 
и мпнитпринг целпг прпцеса, јер не ппдржавају активнпсти у кпјима се вплпнтери дпживљавају кап 
бесплатна радна снагам већ у пквиру свпјих тренинга и пбука, уши вплпнтере и правима и 
пбавезама једних и других. www.volontiraj.rs 

 
 
Земље са највећим брпјем вплпнтера су: 

Нпрвещка 57% станпвника вплпнтира 
Луксембург 55% 

и Камерун 53%. 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.nshc.org.rs/
http://www.centarsrce.org/
http://www.czor.org/
http://www.volontiraj.rs/
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ВЕСТИ ИЗ БЕГЕЧА 
Припремила Светлана Васић, учитељица 

На часпвима српскпг језика учили смп нпвинарске стилпве и вежбали писаое вести и извештаја.  
Билп је занимљивп, а верпватнп се међу нама крије и ппнеки будући нпвинар. Евп какп смп тп радили. 

 
В Е С Т је кратка инфпрмација (пбавещтеое) п некпм дпгађају. Треба да садржи пдгпвпре на питаоа: КП, 

ЩТА, ГДЕ, КАДА, КАКП и ЗАЩТП? 
 
 

 
 

 
 

нпвинарка Тепдпра Симић, 31 

 
 
И З В Е Ш Т А Ј  је прпщирена вест.  
Задатак нпвинара је бип да напишу извештај п нестанку Рака Крпјача. 

 

 
 
 
... и једна временска прпгнпза за крај! 

 
ПРПЛЕЋНИ ПЉУСАК 

 
                Прплеће је стиглп, али кищпвитп. Суншане дане кваре дуге и дпсадне кище. 
Оихпве неумпрне капљице дпбују ппд мпјим прпзпрпм. Прплећни пљусак је, све је сивп, 
мрашнп и тамнп, а ја сама у спби, гледам у прпзпр и питам се: „Када ће пвп невреме да 
стане?“. Птишице певају, али тужне песме, скривајући се у дрвећу да не би ппкисле. Пси 
улазе у свпје кућице, шекајући да кища стане. Људи умпрнп слущају кищу на свпјим 
крпвпвима и прпзприма. Размищљају какп је ппкисап сав оихпв труд, оиве, биљке и 
живптиое.  Дпк гледам крпз прпзпр, видим какп пљусак ствара мнпщтвп барица и блата 

пп мпм селу. Дпк теку сати, кища је све јаша. Птице су се утищале, вище не шујем оихпв цвркут, пси су престали да 
лају, никп не излази наппље. Пстала је самп кища и тищина. И нема краја. Ппшиое језивп севаое, претеће муое 
и стращни грпмпви. Гледала сам цеп тај велики прпцес, пд мале кищице дп грпмпва и муое. И таман кад 
ппмислим да пвпм невремену нема краја, негде далекп иза пблака, стидљивп се надзире жутп сунце. 

Лана Ранитпвић, 41 

 

БЕГЕЧАНИ НА ЕКСКУРЗИЈИ 
20. и 21. маја 2017. гпдине ушеници нижих разреда Пснпвне щкпле „Вељкп 
Петрпвић“ из Бегеша, са туристишкпм агенцијпм Еврппа турс реализпвали су 

редпвну гпдищоу екскурзију Манасија – Лисане – Раваница – Параћин – Јагпдина. 

ПТЕТ ППЗНАТИ МПДНИ КРЕАТПР 
Данас, ппсле ппдне, у виру, у близини великпг белутка, ппследои пут је виђен Рак Крпјаш.  

Нестап је испред свпје куће. Рибе кажу да су виделе какп га хватају нека деца и пднпсе у тпрбаку. 
Паника је завладала међу станпвницима Великпг Вира. Ппставља се питаое: „Да ли је пдржаваое 

забаве, заказане за увеше, уппщте мпгуће?“, али и: „Кп је следећи на листи птмишара?“ 
Међутим, у стилу светскпг авантуристе, изненада се ппјавип Рак Крпјаш. Пн је свпјим пщтрим 

маказама, тихп и вещтп, пресекап тпрбу и ппбегап неппрезним птмишарима.  
Вредни Крпјаш је стигап да дп вешери сащије угпвпрене тпалете за забаву, кпја је успещнп, у великпм 

весељу, пдржана пнакп какп је и испланирана. 
Са лица места, извещтава 

Александар  Переншевић, 31  
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ШКОЛСКИ ПАНО 

 

 

Мпје селп ппд снегпм, 31 

 

Какп замищљају Краљевића Марка у 31 

 

 

Саоа Сандић, 12 

 

 

Тепдпра Павлпвић, 12 

 

 

Жељана Дражић, 12 

 

 

Светлп – тамнп ...  

Дрвп у цвату, 31 

 

... близу - далекп 

 
Свемир у 41 

 
Заљубљене ципеле у 32 
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