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ИЗ ШКОЛСКОГ ПЕРА 
 
 

 
Ппщтпвани ушеници, рпдитељи и кплеге, 
 
Листамп 5. брпј нащег Шкплскпг пера и листамп јпщ једну щкплску 
гпдину кпју привпдимп крају. Стигли смп са екскурзија пуни утисака и 
дпживљаја. Успещнп смп се такмишили на ппщтинским, пкружним и 
републишким такмишеоима. Сада јпщ самп малп да скупимп знаоа за 
заврщнеи кпнтрплне испите и закљушиваое пцена. Псмаци се 
припремају за пплагаое заврщнпг испита и упис у средоу щкплу, а ми 
уписујемп нпве прваке. Стигнемп јпщ и да певамп, играмп и глумимп 

какп бисмп пбележили Дан наще щкпле. 
Пве щкплске гпдине ппздравили смп се са Миланпм Татићем нащим директпрпм и кплегпм, кпји 
је прещап у другу щкплу и пставип нам пву нащу лепп сређену да у опј дпбрп ушимп и 
радимп.Желимп му пунп успеха у даљем раду,  дпбре ушенике и наставнике, кап щтп смп ми. 
На страницама кпје следе шитајте п писаним и сликаним делима и мислима нащих ушеника и 
наставника, успесима и активнпстима. Надам се да ћете уживати. 

Дп следећег маја,  
С ппщтпваоем, 

 
Jадранка Мещтрпв, 

                                                                                                         в.д. директпра шкпле 
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НАШЕ НАЈ 

 

НАЈ МАТУРАНТ 
Ученик генерације, и носилац Вукове дипломе школске 2016/2017. године је 

ЈУДИТ МУНЋАН. Јудит је рођена6. маја 2002. године у Новом Саду. Током 

свих осам разреда основне школе, постигла је одличан успех(5,00) и имала 

примерно владање. Скромна и ненаметљива, али вредна и упорна, Јудит је 

показивала своје таленте и у друштвеним и у природним наукама.Запажене 

резултате постигла је на  општинским и 

окружним такмичењима из биологије, хемије 

ируског језика. Највеће интересовање је 

показала за информационе технологије, које је 

често користила на часовима редовне настaве.  

Данас је Јудит, заједно са својим 

старијим братом, од кога је и наследила титулу Ученика генерације, 

ученица Електротехничке школе „Михајло Пупин“, где, надамо се, 

остварује свој сан, а то је да постане стручњак за информационе технологије.  

Јудит, желимо ти много успеха и среће! 

 
 

 

НАЈ ТАКМИЧАРИ 

 

Запажене резултате на такмичењима током школске 2017/2018. године 

и пласман на окружно, односно републичко такмичење постигли су: 

- Енглески језик - 

Радован Панић, 82 

- Биологија - 

Снежана Ивановић 7 р. 1. место 

Илија Узелац 61 2. место 

- Географија –  

Јован Петров, 7.р 3. место 

 

 

На математичком 

такмичењу 

Кенгур без граница 

2018. 

Лариса Максимовић 21  

Остварила је одличан 

резултат и похвалу за 

61/100 бодова.  
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 
Мај 

2017. гпдине 

ПРПСЛАВА ДАНА ШКПЛЕ 

  
Дан щкпле смп пбележили уз плес, песму и глуму. Девпјшице су плесале уз кпрепграфију ушитељице Спое Бпщоак, хпристи 

су певали ппд диригентскпм палицпм наставнице музишке културе Иване Ниншић.  
Представу Љубавнп писмп пп тексту Кпсте Трифкпвића, припремила је наставница српскпг језика Весна Јандрић. Главне 

улпге пдиграли су Анђела Чиша, Јпвана Мрђенпвић, Марина Сурла,  
Владимир Дпдиг, Лука Лапу и Стеван Гаврилпвић. 

 

 

Јун 
2017. гпдине 

ИСПРАЋАЈ ПСМАКА 
 

Ушитељица Споа Бпщоак и 
разредне старещине  

Снежана Накић и Драгутин Бег су 
испратили свпје ушенике  

у средоу щкплу. 
 

 

 

Септембар  
2017. гпдине 

ДПЧЕК ПРВАКА 
Ушитељице 11 – Споа Бпщоак и 12 – Јелена Бпжић, 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–Натаща Грабпвица, Марта Јаћимпвић,  

Предраг Кузман, Иван Максимпвић, Петaр Маркпвић, 
Клаудиа Мунћан, Марина Муртин,  

Лана  Никплић, Јпвана Пащћан,  
Сара Павкпв, Јпван Петрпв, Сара Пилиппвић,  

Стаща Пинћер, Александра Прпкин, Матеја Треншеои, 
Далибпр Чиншурак, Лакатпщ Санела,  

Ерика Фаркащ, Михаљ Рац 

 

I2 – Теа Арсенић, Сара Балаћ,  

Немаоа Басарић, Вељкп Гајин, Милпщ Кпцкар,  
Нпвак Кркић, Ивана Муртин, Данијел Працки,  

Милица Ристић, Маща Саравплац,  
Маја Стефанпвић, Милица Терзић, Маркп Тпмић,  

Катарина Туцакпв, Зпрана Урпщев, Лариса Чапеља,  
Александар Ђулинац, Анђела Хајду 

 

 

 

МАСКЕНБАЛ 
Ушеници нижих разреда су ппстали кувари, мптпристи, Индијанци, Деда Мразпви, 

спајдермени и бетмени, дпбре и лпще виле и све у свему – дпбрп се забавили! 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 децембар 
2017. 

гпдине 

НПВА ГПДИНА У ШКПЛИ 

  
 

 

27. јануар 
2018. гпдине 

ШКПЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА 
Уз благпслпв свещтеника Драгпљуба Клисарића и кумпве щкпле Ксенију и Мићу 
Радакпвић и пве гпдине смп ппсветили најлепще песме, реши и стихпве Светпм 

Сави, утемељивашу српске државе, духпвнпсти и щкплства и щкплскпј слави.  

р
ад
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ар

и
се

 М
ак

си
м

п
ви

ћ
, 

2
2

 

  
 

 

фебруар 
2018. 

гпдине 

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ 
У циљу струшнпг усаврщаваоа 

наставника и ппвећаоа кпмпетенција за 
ппдушаваое и ушеое,у щкпли је 

прганизпван семинар„Функципнална 
примена ИКТ-а у настави“, акредитпван 

ппд брпјем 470 у Каталпгу ЗПУВ-а. 
 

 

 

април 
2018. 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. 

Шкплу су украсиле пуне кпрпице щарених јаја. 
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БИЛИ СМО . . . 
 

 

пктпбар 
2017. гпдине 

 

У  БИБЛИПТЕЦИ 
Традиципналнп, ппвпдпм Дешије недеље, али и мнпгим другим ппвпдима 

ппсећујемп нащу месну библиптеку где нас библиптекарка Драгана Бпщоак 
дпшека са свпјим коигама, знаоем и занимљивим активнпстима. 

 

   
 

 

децембар 
2018. гпдине 

 
 

НА ПРЕДАВАОУ „БЕЗБЕДНПСТ У САПБРАЋАЈУ“ 
Пве щкплске гпдине, пдрасли су се мнпгп бринули п нащпј безбеднпсти, такп 

да смп ппсетили Сајам где су нащ ушили п безбеднпсти у сапбраћају.  
Наушили смп нещтп нпвп и лепп се дружили. 

 
  

 

 

фебруар 
2018. гпдине 

 
 

НА КЛИЗАОУ 
Трећаци су пве гпдине били сппртски распплпжени, такп да су вежбали и 
клизаое. Мислимп да су дпбрп увежбали, јер никп није дпщап са Спенса 

ппвређен. 

   
 

 

март 
2018. гпдине 

 

НА ТУРНИРУ ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ 
У прганизацији ГУ за пбразпваое прганизпван је турнир Између две ватре за 
нпвпсадске пснпвнпщкплце. И ми смп се ватренп такмишили, а п резултату ... 

у некпм следећем брпју �  ! 
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У 1. РАЗРЕДУ 
 

ШАЛЕ 
 

Ја вплим да се щалим. Најшещће са свпјпм сестрпм. Честп вплим да мпјпј секи дајем надимке. Мени је тп 
забавнп. Мпја сестра впли нпви надимак, иакп тп ппнекад звуши смещнп. Пна впли щале па ми узврати 

надимак. Међу нама нема љутое. Тп је щала из љубави. Увек се слаткп насмејемп.  
Клаудиа Мунћан, 11  

 

Ја вплим да се щалим. Најшещће се щалим са свпјим братпм. Једнпга дана падала је кища. Кища је 
престала, а брат и ја смп изащли на улицу да впзимп бицикл. Ја сам га замплип да се тркамп, а пн је 
пристап. Тркали смп се, али је на путу билп блатп. Ја сам успприп, а брат је пап у блатп. Бип је бесан на 

мене. На крају смп се заједнп насмејали затп щтп је бип сав пд блата.Далибпр Чиншурак, 11  
 

Свакп дете впли да се щали па такп и ја. Испришаћу вам мпју щалу са рпдитељима. Недеља је, 1. април. 
Изащап сам наппље у двприщте и впзип бицикл. Тада ми је палп на памет да је данас дан за щалу. Узеп 

сам бицикл, бацип га на бетпн и легап ппред оега. Правип сам се да плашем и дпзивап маму и тату у ппмпћ. 
Рпдитељи су уплащенп истршали из куће, а ја сам се ппшеп смејати и гпвприти апри – ли – ли – ли, мислећи да је 
щала успела. У тпм тренутку сам видеп уплащенпст и забринутпст рпдитеља. Оима се мпја щала није нималп 
свидела па се нису смејали. Схватип сам да ппнекад треба размислити са ким се треба щалити. 

Петар Маркпвић, 11 

 
МПЈА ПМИЉЕНА ЖИВПТИОА 

 

Мпје пмиљене живптиое су машке. Највище вплим нащег дпмаћег машка. Пн сезпве Гарфилд. Гарфилд 
је јпщ увек малп маше. Јакп је умиљат и наранчасте је бпје. Има лепе бршиће. Впли јакп да пије млекп 
па му бркпви ппстану бели. Спава ущущкан у свпјпј кутији исппд терасе. Пн је и мали нестащкп.Пусти 
свпје мале нпкте и пппне ми се на раме. Ја вплим да га мазим, а пн сталнп трши за мнпм. Узели смп га 
затп щтп је сладак. 

Клаудиа Мунћан, 11 

 

Moje пмиљене живптиое су рибице. Пне се зпву Златна и Лили. Мпје рибице су златне. Пне имају 
златна пераја. Хране се ппсебнпм хранпм за кућне љубимце. Живе у акваријуму кпд мене кући. 
Играмп се такп щтп ја ставим прст у акваријум и пне дпђу да ме гледају. Дпбила сам их за псми 
рпђендан пд маме и тате.  

Марина Муртин, 11 

 
Moja пмиљена живптиоа је папагај. Зпве се Мима. Има перје жуте, сиве и беле бпје. Има кратак 
кљун и врлп лепп пева. Припада врсти нимфа. Живи у кућици у кавезу. Играмп се такп щтп јпј 
пришам, а пна ми се пдазпве другашијим гласпм. Ја сам Миму дпбила за 7. рпђендан пд мпјих 
другара Лепна и Ларе. 

Сара Пилиппвић, 11 

 

МАМА 
 

Мама је ствпреое најлепще. 
Пна ме уши разне ствари. 
Са опм пбиђем цеп свет. 

Хвала мпјпј мами. 
 

 

 
Мама зна, мама уме, 

Све мпје прпблеме да разуме. 
Пна за мене злата вреди, 

Затп мајкп хвала теби! 
 

Сара Пилиппвић, 11 

 

 
мама Јпвана Петрпва, 11 
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У 1. РАЗРЕДУ 
 

НА СНЕГУ  
Мпја пмиљена игра на снегу је да правим Снещка, да се санкам и да се грудвам. Чим 

падне први снег креће акција прављеоа Снещка. Вплим да га назпвем Пахуља. Снещкп дпбије 
нпсић пд щаргарепе, а на главу дпбије капу – щерпу. Најзанимљивији снежни дан кпјег се 
сећам је санкаое са другарима у кaналу. Наще васпиташице Ивана и Впјка су нащу групу впдиле 
на санкаое у дубпке канале. Спущтаое је билп пдлишнп, а пеоаое малп теже. Прплетела је и 
кпја грудва. Сви смп се наквасили, а ппмалп и умприли. У вртић смп се мпји друагри и ја 
вратили весели и задпвпљни.  

Kлаудиа Мунћан, 11 

 
Мпја пмиљена игра на снегу је прављеое Снещка Белића. Мама и ја увек кад изађемп на 

снег, првп правимп Снещка Белића. Направимп малу грудву па је кптрљамп пп снегу какп би 
ппстала велика. И такп три пута. Пнда их ставимп једну на другу па му ставимп каменшиће кап да су 
пши и уста, щаргарепу кап нпс, капу, щал и кап руке – граншице. Најзанимљивији деп је бип када 
нам је Снещкп ппсле тпликп труда нестап, уствари склизнуп у канал. Вплим зиму, јер када пада снег 
ја сам јакп срећан.  

Матеја Треншои, 11 

 

Ја вплим да се спущтам санкама са брега. Ми се спущтамп, а кп се први спусти је 
ппбедник. Једнпга дана је нападап снег и другари и ја смп птищли на Дунав. Спущтали смп се 
пар пута и ја сам увек бип први. Ппследои пут када смп се спустили, ја сам пап и бип сав пд 
снега. Сви су ми се смејали. Ја се нисам љутип и јпщ вище сам се ваљап пп снегу. Ја сам врлп 
срећан када се играм са другарима на снегу.                                                                                                 

Далибпр Чиншурак, 11 

 
ЗИМА НА СЕЛУ 

Александра Прпкин, 11 

 

Марта Јаћимпвић, 11 

 
... а зими једемп зимницу! Евп шта су нам прваци спремили: 

Joвана Пащћан, 11 Марина Муртин, 11 Сара Павкпв, 11 Сара Пилиппвић, 11 
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ЉУБАВ И ПРИЈАТЕЉСТВО У 1. РАЗРЕДУ 

... или свако је у нечему добар и вредан! 
 

 

Александра, ти си јако 

добра другарица! 

 

 
 

Сијаш као сунце,  

ја те зато волим 
 

Саро Павков, ти си најбоља 

другарица!  

Одлично радиш српски. 

 

 
 

Саро, баш си права 

уметница! 

 

 

Нато, јако ти је лепа коса! 

 

 
 

Предраже, баш си добар!  
Перо, добро плешеш уз 

музику. 

 
Лана, добра си у 

гимнастици.  

Александра, одлично возиш 

ролере. 

 
Ви сте добра учитељице! 

 

Марина, ти си добра 

другарица! 

 

 
 

Иване, добар си! 
 

 
Наташа, ти си лепа. 

 
Лана, ти си добра. 

 
Саро, баш си слатка! 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

KAKO ЗАМИШЉАМ МАРКА КРАЉЕВИЋА 
        Маркп Краљевић је бип јунак 
над јунацима. Бип је храбар, 
племенит и јак. Имап је нарпдну 
нпщоу, щубару, маш и плащт. 
Према нарпдним песмама, Маркп 
Краљевић је живеп триста гпдина.  

Анђела Мијпвић, 22 

 

        Ја замищљам Краљевића 
Марка кап бпрца, витеза на кпоу. 
У једнпј руци држи маш, а на 
другпј му стпји прап. Пн је дпбар, 
храбар и племенит. Штитип је 
слабе и немпћне. Пн је нащ јунак. 

Анђела Чебац, 22 

 

МПЈА ПМИЉЕНА БАЈКА 
Пд свих бајки кпје су ми шитали, највище ми се свидела Црвенкапа. Црвенкапа је 

девпјшица кпја је ищла да ппсети бплесну баку. На путу дп тамп среп ју је вук. Пн је пре 
Црвенкапе стигап дп баке, закљушап ју је у прмар и прерущип се у оену спаваћицу. Када је 
Црвенкапа стигла, мислила је да је вук бака, а пн ју је ппјеп. На крају се све дпбрп заврщилп 
јер их је лпвац спасип. Црвенкапа је бајка у кпјпј је ппрука да не треба бити ппхлепан и зап, 
јер ти се све на крају врати. 

Тепдпра Павлпвић, 22 
МПЈА ШКПЛА 

 

Moja щкпла је јакп велика. Има и јакп великп двприщте. У опј има пунп ђака. Прпзпри су пд 
шпкпладе. Уместп степеница, впзимп се лифтпм. Велики пдмпр траје кап један шас. Скпрп нищта 

немамп за дпмаћи. Пвакп замищљам щкплу из мащте. Вплела бих да у оу идем један 
дан.Жељана Дражић, 22 

МАМА 
 

     Мпја мама је мнпгп дпбра, брижна и бащ 
дпбра куварица. Има леп псмех и лепе брапн 
пши. Када гпд сам тужна, пна ме утещи. Такпђе 
је и дарпвита и вепма духпвита. 

Саоа Сандић, 22  

 

 
  Мпја мама је дпбра према мени. Увек је 
брижна и ппмаже ми. Мпја мама је и 
дарпвита. Има леп глас, меке руке и благ 
ппглед. 

Маријана Вранка, 22 

 

 
 

 

Дарип Врбпвски, 22 

 
 

 

Маријана Вранка, 22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Саоа Сандић, 22 

 

MAЧКА, МИШ И МИШПЛПВКА 
Машка: Мищу ппјещћу те! 
Мищ: Ау, ал` сам се пптресап! 
Машка: Чувај се ти мищплпвке! 
Мищ: Мищплпвке, какве мищплпвке? 
Машка: Да, да, мищплпвке. 
Мищ: Слущај мацп, не бпјим ти се ја мищплпвке. 
Машка: П да, бпјаћещ се ти јпщ.  
Знащ ли щта је уппщте мищплпвка? 

Мищ: Немам ппјма. 
Машка: Сазнаћещ! 
Мищ: Нећу, јер тп не ппстпји. 
Мачка ппставила мишплпвку. 
Мищ: Ммммм, псећам сир... 
Машка: Евп га! 
Мищ: Цијууууууу! 
Машка: Етп му га сад кад паметује и не верује ми на реш! 
 

Марија Бранкпвић, 22 
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ДРАГЕ ОСОБЕ ИЗ 31 

 
МЕНИ ДРАГА ПСПБА 

 
Мени драга пспба је мпја мама. Пна се зпве Ивана Дпдиг. Лепа је, паметна и 

дружељубива. Бпја оених пшију је зелена, а кпса јпј је плава. Пна мнпгп впли живптиое, али не 
впли пацпве и мищеве. Мпја мама највище впли псе, ппгптпвп мпг Бенија. Мама впли да се 
бави свпјим ппслпм – пна је васпиташица. Пвп сам написала п мами затп щтп је пунп вплим и 
затп щтп је такп брижна.  Мнпгп ће ми недпстајати када пде у Немашку.                                                            

Катарина Дпдиг, 31 

 
МЕНИ ДРАГА ПСПБА 

 
Пписаћу вам мени драгу пспбу – тп је мпја мама. Пна се зпве Када. Има црну кпсу и брапн 

пши. Има 34 гпдине. Мпја мама је вепма драга и весела пспба. Вепма впли да се игра са мнпм и са 
мпјпм сестрпм и братпм. Када смп бплесни, пна је увек ту да се брине п нама. Када смп тужни, пна 
је ту да нас праспплпжи. Када ппрастем, желим да буде кап мпја мама, јер ме је пна наушила да 
вплим и да будем искрена према другима.                                                               

 Невена Никплић, 31 

 

МЕНИ ДРАГА ПСПБА 
 

 Мени драга пспба је мпј тата. Пн је виспк, има брапн кпсу и брапн пши. Впли да се щали, 
ппсебнп са мнпм. Дпбар је, скрпман, и пбпжава да се игра са мпјпм сестрпм и са мнпм. Нежан, 
брижан, мнпгп мащтпвит и прави щаљивчија је мпј тата. Впли да шита и да је ппнекад мир у 
кући. Ппнаща се кап дпбар, пппустљив и смещан тата. Када не ради, впли да сади биљке у нащпј 
великпј и щаренпј бащти. Ја му у тпме радп ппмажем. Пн пунп впли живптиое, кап и ја. Мпј тата 
је дпбар, впли да се щали, брижан је и ја га збпг свега тпга вплим.                                          

       Андреа Сурла, 31 

 

МЕНИ ДРАГА ПСПБА 
 

Данас ћу вам писати п мпм брату. Пн је јакп виспк, има тамнп брапн кпсу и исте такве 
пши. Јакп је дпбар, и увек ми ппмаже пкп дпмаћег. Нищта ми не смета кпд оега. Ппнекад нема 
псећаја у игри „Црвене рукавице“. Впли да се игра са мнпм свашега. Мпј брат је брижан, дпбар 
и забаван. Пмиљена живптиоа му је лав. Иде у щкплу „Пинки“ за сапбраћајца. Пдлушила сам 
да пищем п мпм брату затп щтп је јакп дпбар према мени и забаван. 

Натаща Франка, 31 

 

 

 

 
 

 
 

Јана и Василиса 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Бприслав и Радмила 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

Никпла, Немаоа и Срђан, 21 

 

 
Јелена, Лариса и Милица 
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KO JE KO У 31 

 

Пши су ми зелене бпје, а кпса ми је црна. Јакп вплим рпза бпју. Вплим хаљине. Играм се са 
луткама, мада сам велика за тп. Идем у трећи разред. Мпји другари впле да се играју са мнпм, а и ја са 
оима. Највище вплим да једем пицу и да пијем фанту. И тп ја вплим све.  

 
У пвпм саставу желим да ме бпље уппзнате и сазнате нещтп вище п мени. Вплим разне 

сппртпве, пд пдбпјке па све дп фудбала. Мнпгп ми се свиђају путпваоа и излети са ппрпдицпм. 
Љубитељ сам малих живптиоа, а ппсебнп машића. Не вплим ппјединп ппврће, кап и неке врсте 
шпрба.Нисам љубитељ глуме. Не желим да будем у нешијпј свађи, а да не мпгу да ппмпгнем. 
Признајем да ни ја нисам цвећка. Кап и свакп дете, и ја имам „бубице“. Мащтам п тпме да 
ппстанем пдбпјкащица кад ппрастем.  Надам се да сте ме уппзнали. Пвп сам права ја.   

 
Имам девет гпдина. Вплим црвену и црну бпју, пдбпјку, маце, куце и зешиће. Вплим 

ствари кпје нису ппасне, да се играм са лпптпм, да се дружим са другарима, вплим прплеће и 
зиму... Не вплим ајкуле, жабе, змије, авипне и јесен. Желим да ппстанем пдбпјкащица, да 
уппзнам Стефану Вељкпвић. Не желим да се впзим авипнпм. Мислим да сам размажена, али не 
такп да плашем сваки минут. Ппнекад сам и леоа. Сад сте се бпље уппзнали са мнпм.   

 
Пши су ми плаве бпје, а кпса смеђе. Имам девет гпдине. Мнпгп вплим куце и маце и тп су 

ми пмиљене живптиое. Имам најбпљу другарицу Андреу. Има и један дешак кпји ми се свиђа. 
Ппшетнп слпвп оегпвпг имена је С. Вплим да ушим. Мнпгп вплим када идем у стан кпд браће да 
се играм са куцама, али пни ппнекад умеју да грицкају, кап и мпј најбпљи куца Бени. Мнпгп 
вплим зиму када се грудвамп, али и летп када једемп сладплед и купамп се. Мпја мама је у 
Немашкпј и ми ћемп се тамп преселити верпватнп за некпликп месеци. Мислим да људи 
сматрају да сам дпбра пспба. Сви ће ми недпстајати када пдем у Немашку.  

... a пне су: 
 

 
 

Невена Никплић 

 
Андреа Сурла 

 
 
 
Натаща Франка 

 
Катарина Дпдиг 
 
из 31 

 

 
 

БЕГЕЧКЕ МАШНИЦЕ 
Бегешке мащнице, 

Бегешке рпде, 
Бегешки извпри, 

Бегешке впде. 
 

Бегешки лабуди, 
Бегешки Браща, 
Бегеш у срцу ми 

Сва љубав наща. 
 

Бегешкп језерп 
Бегешка јама. 
Бегешка Нана 

Из давних дана. 

Звпнп у щкпли 
Приша п свему. 
Бегеш у приши 
И ја у оему. 

 
Бегеш вплим 

Кап да је велеград, 
Бегеш вплим 

Кап да је Нпви Сад. 
 

Бегеш вплим, 
Бегеш вплим срцем свим 

И ппнпсим се, 
Ппнпсим се ја са тим. 

Драгутин Бег 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

ПСПБА КПЈПЈ СЕ ДИВИМ И ППШТУЈЕМ 
У мпм живпту ппстпји мнпгп људи кпјима се дивим и неизмернп их ппщтујем. Издвпјила бих једну пспбу 

кпја ми пунп знаши. Тп је мпј деда Лазар, шпвек кпга сви впле и цене. Пн је увек насмејан и дпбрп распплпжен 
шиша, кпјег вреди ппзнавати. 

Деда Лазар је већ некпликп гпдина у пензији. Живи на селу у свпјпј старпј ппрпдишнпј кући и гаји разнп 
впће. Виђамп се шестп. Сталнп мислим на оега и лепе тренутке кпје смп заједнп прпвели. Оегпва црна кпса сада 
је седа и гпвпри п оегпвпм великпм живптнпм искуству. Али, и ппред гпдина кпје има, пн је јпщ увек жилав и 
ппкретан шпвек кпји брзп кпраша и свпјим спретним щакама барата пкп мащина и алата. Вредан је и ужива да 
ради у свпм впћоаку. Дивим се оегпвпј снази, уппрнпсти и жељи за радпм ппд старе дане, иакп мпже да живи у 
граду, пдмара се и ужива у заслуженпј пензији. Схватам да пн није на селу затп щтп мпра , негп затп щтп впли 
прирпду и живпт у складу с опм. Ппред тпга щтп је марљив и пбавља тещке и грубе ппслпве, мпј деда је нежан и 
племенит шпвек. Дпбар је према свима, а нарушитп према мени и псталим свпјим унуцима. Деда нас све 
ппдједнакп впли и пружа једнаку нежнпст и пажоу. Никада се не љути на нас збпг нащих 
дешијих нестащлука и не грди нас. Оегпв глас је увек смирен и тих, а прише кпје нам приша су 
занимљиве и вплимп да их слущамп. И пн впли да слуща нас и да се смеје нащим щкплским 
дпгпдпвщтинама. Духпвит је и шестп се щали, али зна и да разгпвара п врлп пзбиљним 
темама. Акп имам неки прпблем, деда је увек ту да ми ппмпгне. Ппнекад ми се шини да ме 
пн разуме бпље пд мпјих рпдитеља. Паметан је, све разуме. Мудар је шпвек и заслужује да га 
сви ппщтују.  

Мпј деда је шпвек великпг срца, нежна и псећајна пспба кпја уме свакпга да саслуща 
и да свима ппмпгне. Мнпгп га вплим и надам се да ће живети јпщ дугп, дугп. 

Ена Пинћер, 41 

Анел Суљић, 41 
Милица Саватић, 41 

Саоа Лазић, 41 

 
Никплина Лукаш, 41 

 
Игпр Чиншурак, 41 

 
Невена Маркпвић, 41 

 

МПЈ УЈАК 
Мпј ујак се зпве Дущан и живи у Футпгу. Тп је мамин млађи брат кпји има аутпмеханишарску 

радипницу. Ујак је виспк, има смеђу кпсу и смеђе пши. Када дпђем у Футпг, све кпмщије кажу да 
мнпгп лишим на оега. Тренирап је пдбпјку, бип пдлишан ђак и ищап на мнпга такмишеоа. Оегпве 
руке су снажне, а щаке велике и шестп умазане уљем. Увек је у раднпм пделу. Занимљивп ми је да 
му ппмажем и дпдајем алат. Пн је стрпг према свпјим кћеркама, али не и према мени. Када има 
времена, впди ме на пецаое или у град. Редпвнп дплази на мпје утакмице, а недавнп ми је 
ппклпнип коигу „Шкпла кпщарке“, Саще Ђпрђевића. Ппнекад се бринем за оега јер мнпгп пущи. 

Када дпђе кпд нас ја сакријем пепељару или ставим знак забраоенп пущеое, али се пн не пбазире на тп.  
Вплим да прпвпдим време са свпјим ујакпм, јер је занимљив и великпдущан. Заједнп једемп гумене 

бпмбпне и пришамп п свему.                                                                                                             Александар Переншевић, 41 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА  
 

БИП ЈЕ ТП НЕСППРАЗУМ 
 

Имап сам шетири гпдине и ищап сам у вртић. Мама ме је свакпг дана впдила, а ја сам 
бирап кпју мајицу и шарапе да пбушем. Једнпга дана сам изабрап зелене шарапе, иакп је мама 
стрпгп забранила да их не пбувам јер су излизане. Није ми билп нищта јаснп. Размищљап сам кп 
тп у нащпј кући лиже шарапе. Сутрадан сам ппет тражип шарапе, а мама ми је истп пдгпвприла. 
Пдлушип сам да пбујем шарапе и ппкажем какп су суве и да их никп није лизап. Мама се пд срца 
насмејала и пбјаснила ми щта знаши када су шарапе излизане. Увек се смејемп пвпм дпгађају. 

Александар Переншевић, 41 

 
ВЕРНА ДРУГАРИЦА 

 

Имати пријатеља и бити нешији пријатељ, знаши бити искрен и вплети свим срцем. 
Мпја пријатељица се зпве Катарина и живи у Паризу. 

Пна има псам гпдина, смеђе пши и равну, плаву кпсу. Нискпг је раста и вепм је ситна. 
Брза је, спретна и пкретна кап шигра. Мпже да уради разне акрпбације и тренира 
гимнастику. Има умиљати ппглед и веселп лице. Мнпгп пута ми је ппмпгла, не тражећи 
нищта заузврат. Кпд ое ми се дппада тп щтп увек каже пнп щтп мисли, пазећи да ме те реши 
не ппвреде. Впли да се щали и пришљива је. Када смп били у Паризу, слушајнп се десилп да 
је Катаринин рпђендан. Славила га је у једнпј великпј играпници. Била сам пшарана 

изгледпм играпнице, али и ппмалп разпшарана јер је Каћа ппзвала мнпгп свпјих другара из щкпле, кпје ја не 
ппзнајем. Нисам хтела дапна примети да сам нераспплпжена. У једнпм тренутку, Каћа ми је прищла, ухватила ме 
за руку и кренула да ме уппзнаје са свпјим пријатељима.  Смејали смп се и дружили, иакп се нисмп бащ дпбрп 
разумели. Ја сам изгпварала француске реши, а пни српске. Билп нам је јакп лепп и занимљивп. Катарина се није 
пдвајала пд мене и тп ме је шинилп срећнпм. Заједнп смп дувале свећице и птварале ппклпне. Јпщ једнпм је 
ппказала кпликп је прави пријатељ и кплип ме впли.  

Улепщала ми је време кпје сам прпвела кпд ое у гпстима. Катарину вплим јер је искрен и прави пријатељ, 
щтп је и дпказала свпјим ппступцима. Мислим да би свакп ппред себе ппжелеп такп верну другарицу. 

Саоа Лазић, 41 
 

MOJ ПРИЈАТЕЉ 
 

Пријатељствп је једна пд највреднијих и најлепщих ствари. Имати пријатеља и бити 
нешији пријатељ знаши бити искрен и вплети свим срцем. Пријатељствп расте кап некп стаблп и 
укпликп се шува, ппстаје великп и јакп дрвп. 

Пријатељствп између мене и мпје маце Цакане је нежнп и нераскидивп. Цакана је једна 
слатка и тиграста маца. Весела је и раздрагана, увек ме испрати дп щкпле и пнда сашека пред 
капијпм. Једнпг дана је није билп. Забринула сам се и свуда је тражила. Сутрадан се ппјавила у 
двприщту исцрпљена и умпрна.  Када сам је узела у нарушје, видела сам рану на оенпј нпзи. 

Пдвела сам је ветеринару кпји је рану пшистип и превип. Цакана је пд тада била јпщ умиљатија кап да исказује 
захванпст за ппмпћ кпју сам јпј пружила.  

Наще пријатељствп траје десетак месеци и пбпгаћује мпј живпт. Цакана, иакп је маца, уме да ме саслуща, 
тугује са мнпм или ме насмеје, кап прави пријатељ.Тепдпра Симић, 41 

 

MOJ ПРИЈАТЕЉ 
 

Пријатељствп је једна пд најважнијих ствари и мпже да сппји два пптунп разлишита бића. Мпј пријатељ је 
машак кпг сам назвала Мусти. Има жутп белп крзнп и зелене пши. Впли да утрши у кућу шим некп птвпри врата. 
Пдмах пде дп кухиое јер зна да тамп има хране. Мама га грди, а пн самп мијауше и тражи да једе. Хпби му је да 
преде и спава. Впли да се мази и игра са мнпм. Ппнекад га изнервирам и пн ппшне да ме 
гризе и гребе. Вепма је радпзнап и збпг тпга је једнпм упап у невпљу. Тата је мпрап да га 
спащава. Пппеп се на једнп дрвп, щапа му се заглавила и није мпгап да сиђе. Ми смп га 
свуда тражили дпк нисмп шули оегпвп мијаукаое. Тата је мпрап да узима мердевине и 
спусти га дпле. Живпт ми је занимљивији пд кад имама Мустија. Оегпви нестащлуци и 
оегпва умиљатпст ушине да ми дан лепще прпђе. Милица Саватић, 41 



 15 

ИЗ ДНЕВНИКА41 

 
Драги дневниче,                                                      Бегеч, 20. април 2018. 
Пвај дан, иакп је бип суншан и тппап, за мене је бип тмуран и хладан. Мама и 

тата су на ппслу, а сестра у щкпли. Дпсаднп ми је и не знам щта да радим, јер за игру 
је пптребнп двпје. Крпз главу ми прплазе свакакве мисли. Пдједнпм је нестала струја, 
а наппљу је ппшелп да се смркава. Уплащила сам се и мпја усамљенпст је ппстала јпщ 
већа. Мпгла сам да шујем сваки щум и тп ме је јпщ вище плащилп. Узела сам неку 
коигу да шитам какп бих скренула мисли. Читајући коигу сам заспала. Прпбудип ме 

мамин глас. Пдмах сам је загрлила и нисам хтела пустити. Испришала сам јпј какп сам се псећала усамљенп. Пна 
је рекла да ме вище никада неће пставити саму и ја сам била срећна.  

Ппнекад људи имају пптребу да буду сами, кад имају неки прпблем. Тада је усамљенпст дпбра. Мпја 
усамљенпст ме је плащила и не желим да се вище ппнпви. 

Милица Саватић, 41  
 
 

Драги дневниче,                                                                                                        Бегеч, 21. мај 2017. 
Сампћа је, углавнпм, реш п кпјпј сам мнпгп шуп пд старијих. Пришали су п тпј сампћи кап п некпм тещкпм 

стаоу. Свакп на свпј нашин. Сваки пут сам ппмнп слущап и ппкущавап да схватим щта је тп. И једнпг дана сам 
имап прилику да псетим сампћу. 

Устајем из кревета. Ранп је јутрп, али у мпјпј кући кап да је ппслеппдне. Сви су увеликп на нпгама и 
ужурбанп се крећу јер тата иде на пут у Немашку, да ради. Устап сам, прикљушип се псталима и крпз смех и 
разгпвпр ппмпгап сам пкп пакпваоа ствари. Лепп распплпжеое је владалп све дп мпмента када је тата узеп свпј 
пртљаг и кренуп ка вратима. Аутпбус јпщ малп креће. Мама и тата иду са оим на 
аутпбуску станицу, а брат у щкплу. Ја у тпм тренутку пстајем сам у кући. Сеп сам на 
кревет и псетип тугу и усамљенпст. Ппшеп сам да размищљам п неким дпгађајима и 
свпјим ппступцима у вези са оима.  

Тп краткп време кпје сам прпвеп сам и ппмалп тужан, билп је сасвим нпвп 
искуствп за мене. Тада сам схватип да шак и сампћа има све стране. Дпбрп је щтп сам 
имап времена да размислим п неким свпјим ппступцима, а лпща је псећај туге. 

 
Миркп Петричевић, 41 

 
 

Драги дневниче,                                                     Бегеч, септембар 2014. 
Јуше ппслеппдне, када сам се вратип из щкпле, мама и тата нису били кпд куће. 

Птищли су дп града и дугп се нису вратили. Кпмщиница ме је дпшекала и пдвела кпд ое да 
не би бип сам у кући. Псећап сам се непријатнп, јер је већ пап мрак. Билп ми је дпсаднп и 
псетип сам глад, јер сам се вратип из щкпле. Гледап сам крпз прпзпр и пслущкивап 
аутпмпбиле на улици. Кпмщиница је имала гпсте и никп није пбраћап пажоу на мене. У 
пунпј кући људи псећап сам се усамљенп и уплащип сам се да ћу мпрати преспавати ту. 
Нисам мпгап да скренем мисли и страх защтп мама и тата не дплазе на време. Вратили су 

се тек у девет сати увеше. Пап ми је камен са срца када сам их видеп. Схватип сам да није истп када усамљенп и 
замищљенп мащтам у свпјпј спби, а знам да су ми рпдитељи у близини. Пва сампћа је била забринутпст и страх. 

Александар Перенчевић, 41 

 
Александар и Игпр, 42 

 
Ивана и Милица, 42 

 
Невена и Лара, 42 

 
Ена и Никплина, 42 



 16 

 

БИЛО ЈЕДНОМ У 41 РАЗРЕДУ 
 

У ЗЕМЉИ ЧУДА 
Свакпг дана пдем у щпајз и тражим слаткище кпје мама сакрије за ппсле. Пре неки дан 

сам ппмерип теглу са љутим папришицама и пдједнпм су се птвприла врата на ппду. Угледап 
сам дугп степенищте укращенп бпмбпнама и некпликп хпдника испред мене. Ппсуп сам се 
щећерпм у праху какп би ппстап невидљив. Један хпдник је бип сав пд щећерне вуне. Ту су 

живели пауци и плели слатке мреже.Други хпдник је бип сав пд кпцкица шпкпладе. Кртице са белим куварским 
капама и и кецељама мещале су тпплу шпкпладу. Трећи хпдник је мирисап на ванилу и щлаг. Ту су щумски 
патуљци пекли кплаше и правили тпрте, а мрави их ређали на пплице. Путем сам кидап кпмадиће зида и грицкап 
их. Псетип сам да ми се шарапа залепила за ппд јер је бип сав пд бпмбпна. Уплащип сам се да ће шарпбни щећер 
у праху престати да делује. Изуп сам шарапе и ппшеп да бежим. У близини сам преппзнап јпщ једну залепљену 
шарапу. Тп је била шарапа мпје другарице Мине. Знаши да пна зна за тајни прплаз и да су щпајз мпје маме и оене 
баба Мице ппвезани. Изащап сам задихан из щпајза, а мама ме је сумоишавп гледала.  

Сада ми је билп јаснп какп се прекп нпћи ппјаве у нащем щпајзу такп лепе сластице. Нисам смеп да 
кажем мами да сам пткрип оену тајну.Александар Переншевић, 41  
 

НЕБЕСКА АВАНТУРА 
Једнпг леппг прплећнпг дана изащла сам на улицу да се дружим са Иванпм и 

Невенпм. Пдједнпм је налетеп тпрнадп и ппкупип нас у свпм вихпру. Тражиле смп ппмпћ, али 
узалуд. Винуп нас је у велике висине. Летеле смп и летле, све дпк нисмп пале на један пблак. 
Пблак је путпвап, а ми смп разгледале пкплину. Билп је јакп виспкп. И такп смп угледале 
један други пблак у пблику двпрца. Приближавали смп му се. Када смп стигле дп оега, ущле смп. Унутра је билп 
мнпгп деце нащих гпдина. Сви су имали разлишите унифпрме и знашке на кпјима је писалп некп занимаое. 
Двпрац је имап хиљаду спба и свака је била другашије бпје. Схватиле смп да је у свакпј пбушаваое за некп 
занимаое. У свакпј су били ушитељи: кувар, пекар, глумац, певаш, щминкерка, лекар, аутпмеханишар и сви пстали. 
Ивана је изабрала щминкерку, а Невена дпктпрку. Ја и даље нисам мпгла наћи занимаое кпје би ме 
заинтереспвалп. Видела сам једну жуту спбу где је на стплу била макета авипна. Ущла сам и угледала женскпг 
пилпта. Тп ме је инспирисалп. Пбука је била кратка, али занимљива. Схватила сам да ћу ускпрп мпћи да впзим 
авипн и стварнп, наушила сам! Али ппстпјап је јпщ један прпблем. Ивана, Невена и ја смп мпрале да се вратимп 
на земљу. Пилпт кпји ме је пбушавап ппзајмип ми је авипн. Звап се Санмарип 14. Била сам срећна щтп пилптирам 
авипнпм. Пдлушила сам да пдведем цеп мпј разред на Хаваје. Тп је билп пствареое мпг сна и надам се да ћу 
једнпг дана стварнп впзити авипн. Саоа Лазић, 41 
А пвакп је билп на нашим часпвима: 

 

Непбишни јунаци  
Алисе у земљи чуда 
 
 

 

Трпдимензипналнп пбликпваое двпраца средопвекпвне Србије: 
Ивана Машан,  
Милпщ Бпјпвић и 
Саоа Лазић, 41 

 

Невена Маркпвић и 
Ивана Машан, 41 

 

 



 17 

БИЛО ЈЕДНОМ У 41 РАЗРЕДУ 
 

У ЗЕМЉИ ЧУДА 
Једнпг леппг ппппднева изащла сам из куће и ппжелела да се играм са другарима. 

На улици није билп никпг. Била сам тужна, вратила се кући и заспала. Уснила сам један 
диван сан. 

Нащла сам се испред једне велике дубпке рупе. Угледала сам леппг пса, белпг са 
црним туфнама. Упитала сам га куда впди та рупа. Рекап ми је да впди дп шудеснпг 
ппдземнпг света. Из велике радпзналпсти кренула сам у истраживаое. Рупа је била мирна и 

тиха, кап нека пећина. На све стране су висили феоери. Ту је бип и пптпк, а ппред оега шамац. Прпвпзала сам се, 
искрцала и угледла кућицу. Пна је за мене била кап из раја. Уместп лустера су биле лизалице, прпзпри пд меда, а 
на стплпвима хиљаде шпкпладе пд карамеле. Првп сам прпбала шпкпладу, па лизалице па мед. Крпз прпзр сам 
видела великп двприщте пунп банана. Ипак сам мпрала и малп здравп да се храним и ппјела сам две. Мнпгп сам 
пжеднела пд свега тпга. У двприщту је била фпнтана, а у опј не впда, већ спк пд ппмпранче, мпј пмиљени. 
Напила сам се спка и изащла из двприщта. Видела сам да пплакп пада мрак. Тражила сам пут дп куће. Из даљине 
сам видела сенку пса. Бип је исти пнај кап на ппшетку. Пдвеп ме је дп куће. Тргла сам се и нащла испред врата 
мпје куће где су били сви мпји пријатељи. Када су ме угледали пбрадпвали су се и ту се заврщила мпја авантура. 
Бип је пвп је један диван сан, пун занимљивих и шудних дпгађаја.                                                                                                                         

Саоа Лазић, 41 

 
Са часова српског језика: БАЈКЕ; припремила учитељица Светлана Васић: 

БАЈКA 
ВРСТА 
БАЈКЕ 

АУТПР ТЕМА  и ФАБУЛА ЛИКПВИ 
СТВАРНИ 

ДПГАЂАЈИ 

ФАНТАСТИЧНИ 
ДПГАЂАЈИ 

СИМБПЛИ ППРУКА 

ТР
Н

О
В

А
 Р

У
Ж

И
Ц

А
 

уметнишка 
 

 

Браћа Јакпб и 
Вилхелм Грим 

Живели у расппну 
1785-1863. Бавили 
су се коижевнпщћу. 
Сакупили су и 
пбјавили немачке 
нарпдне бајке, 
коигу кпја је, убрзп, 
ппстала једна пд 
најшитанијих и 
најпмиљенијих 
дешијих коига. Били 
су блиски 
пријатељи Вука 
Карачића. 

 

ГПРДПСТ 
(пхплпст, тащтина, 

сујета), 

кап изазиваш 
мнпщтва невпља. 

1) жеља краља и 
краљице;  

2) славље и дарпви 
суђаја;  

3) царевп наређеое;  
4) принцезин 15. 

рпђендан;  
5) сан;  

6) скриваое двпрца; 
7) буђеое 

Трнпва 
Ружица,  

краљ, 
краљица,

суђaje, 
принц,...  

жеља 
мужа и 
жене 

да 
дпбију 
дете 

1) жаба кпја 
испуоава 

жеље, 
2) суђaje, 

3) смртпнпсни 
убпд вретена, 

4) падаое у 
стпгпдищои 

сан, 
5) израстаое 

троа;  
6) буђеое – 
-  шарпбни 
ппљубац 

 

1)жаба – 
плпднпст, 

2) 12 суђaja –  
- људске 

карактерне 
пспбине; 

3) вретенп –  
ппнављаое истих 

грещака; 
4) сан – незнаое, 

5)трое-лпще 
мисли; 

6) ппљубац прве 
љубави –  
крщтеое 

 (буђеое дуще) 

Љубав је 
снага кпја 
нас буди и 
крпз живпт 

впди. 

Р
У

Ж
Н

О
 П

А
Ч

Е 

уметнишка 

 

Ханс Кристијан 
Андерсен 

( 1805-1875.) је бип 
дански коижевник, 

најппзнатији кап 
писац бајки. Свпј 
живпт је пписап у 

бајци „Ружнп паше“. 
За оега су рекли да 
је „краљ бајки, јер 
никп пппут оега 

није знап прпдрети 
у душу бића и 

ствари“. 

ПДРАСТАОЕ 
1) патка у гнезду; 

2) пднпс станпвника  
двприщта према 
ружнпм пашету; 

3) лпв у мпшвари; 
4) у бакинпј кућици; 

5) први сусрет с 
лабудпвима; 

6) љута, хладна зима; 
7) лет у неппзнатп; 

8) срећа младпг 
лабуда. 

ружнп 
паше, 
патке, 
гуске 
,бака, 

кпкпщка, 
машка, 
сељак, 

лабудпви 

живпт у 
двприщт

улпв 

1) излегаое 
у двприщту; 
2)преживља
ваое зиме 

1) патка – 
ппврщнпст  
2) лабуд – 
шистпта, 
светлпст, 

милпст, леппта, 
искренпст, 

саврщенствп 

Истински је 
срећан пнај 
шпвек, кпји 

дп ое стигне 
крпз невпљу 

и муку. 
Није важнп 

где смп 
рпђени, већ 
кп смп и щта 
смп ппстали. 

П
ЕП

ЕЉ
У

ГА
 

нарпдна 
(сакупљаш 

Вук С. 
Карачић) 

Неппзнати 
ппјединац, 
желећи да 

ппкаже кпликп 
су бајке велике 
живптне истине 
и да је свакп пд 
нас јунак свпје 

бајке. 

ППСЛУШНПСТ, 
кап спаспнпсна 

људска пспбина. 
 

1) претвараое мајке 
у краву; 

2) Пепељугин мушни 
живпт; 

3) страдаое краве; 
4) пдласци у цркву; 

5) Пепељугина срећа. 

Пепељуга
, крава, 

птац, 
маћеха, 
принц, 

гплубпви, 
петап,... 

живпт 
на селу 

1)претвараое 
мајке у краву; 

2) кравинп 
предеое 
кудеље; 

3)ппјављиваое 
сандука са 
хаљинама; 
4) гплубије 
пбављаое 

кућних ппслпва; 
5) петап кпји 

гпвпри 

крава – мајка, 
хранитељка, 

изпбиље; 
свечане хаљине- 

ппслущнпст; 
гплубпви- 
Свети Дух, 
светлпст, 
невинпст, 

благпст, мир; 
петап- 

храбрпст, 
разгпнитељ таме 

Не ппстпје шистп 
лпщи и дпбри 

људи, у свакпм 
пд нас има свега 

ппмалп. 
Пдлуке кпје 

дпнпсимп имају 
ппследице, не 

самп пп нас, већ 
и пп људе пкп 
нас. Ни једна 

грещка није такп 
стращна да се не 
мпже исправити 

и ппрпстити. 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

МАШТА МПЖЕ СВАШТА 
Мпја мащта је велика и бујна. Ја мащтам шестп, најшещће п мпру. Једнпм сам такп 

мащтала да мпгу да дищем ппд впдпм. Пливала сам и видела кпралне гребене и какп се алге 
на оима пплакп оищу. Сва мпрска ствпреоа била су јпщ лепща. Такпђе сам видела и 
пптпнуле брпдпве. На секунд ми се ушинилп и да су впјници јпщ на оима. Највище ми је 
привукла пажоу велика щкпљка  са бисерпм. Била је прелепа, шак и ппглед пкп ое бип је 
прелеп. Све је билп мирнп и тихп, шак и мпрске живптиое. Наравнп, пва приша је из мпг кутка 
мащте, а самп ја имам кљуш тпг кутка. 

Анђела Чишакин, 42 

 
НАСТАВАК ДИВНПГ ПРИЈАТЕЉСТВА 

 Бела Грива је са врхпва планина ппнпситп гпсппдарип свпјим прпстранствима. Када се 
спустип и кренуп ка мпшвари, није ни слутип да ће се срести са пријатељем. Такпђе, није ни 
знап да иде у руке непријатељима. Када је кренуп ка мпшвари, ппјурили су га гардијани на 
свпјим кпоима. Бела Грива је тршап и сакрип се у мпшвару, у жбуое и рпгпз. Знап је да га тамп 
зли људи неће дирати. Гардијани су знали да га тамп не мпгу ухватити па су запалили ватру на 
све шетири стране мпшваре. Када је Фплкп видеп гардијане у диму, занп је да су зарпбили некпг 
ватренпг кпоа. Тада је схватип да је тп Бела Грива. Брзп је искпшип из шамца. Ппкущавајући да 
прескпши ватру, првп је прпщап крпз пптпк, скпшип и прескпшип ватру. Ппкущап је да ппмилује 
Белу Гриву, а пн није бежап. Фплкп га је ухватип за гриву и већ следећи тренутак се нащап на 

леђима кпоа. Шапнуп му је на увп: „Крени Бела Гривп, крени“. Кпо га је ппслущап, прескпшип ватру и кренуп ка 
реци. Гардијани су их јурили. Фплкп и Бела Грива су упали у реку, али оихпва љубав и впља за живптпм била је 
велика и изрпнили су. Пливали су дп Фплкпве кплибе. Када су ущли у кплибу, зетекли су деду, брата и Антпнија 
какп се радују затп щтп су живи. На крају је Фплкп бип најсрећнији јер сада живи са неукрптивим кпоем, кпјег 
вище никада неће напустити.  

Никплина Павкпв,42 
ПУТУЈЕМ ЗЕМЉПМ ЧУДА 

 Једнпга дана утпнула сам у шврст сан. Кап да сам плутала на небу. У тпм сну сам 
заврщила у некпм вагпну. Када је впз стап, изащла сам и схватила да сам да сам у некпј 
шуднпј земљи. Првп сам срела једнпг вилеоака кпји ми је рекап да у граду живи један вепма 
културан и дпбар трпл. Вилеоак је рекап да трпл свакпг дана даје деци ппклпне. Ја сам 
питала вилеоака да ли хпће да ме пдведе у град да га видим. Пристап је. На путу у град 
мпрали смп да идемп прекп ливада. Дугп смп кпашали и наппкпн стигли у вилеоашки свет. 
Вилеоаци су били пристпјни према мени и хтели су да се играју са мнпм, али ја сам хтела да 
видим трпла.  Вилеоак ме је пдвеп трплу у гпсте и бащ кад смп стигли, ја сам се пдједнпм прпбудила. Билп ми је 
јакп жап щтп, бар у сну, нисам уппзнала трпла и дружила се  с оим. И даље не знам, щта је сан, а щта је 
стварнпст, али знам да ппмпћу мащте мпгу свуда да пдем.Драгана Узелац,42 

 

Прплеће у 42 

 
 

А евп какп у 42 развијају машту: 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

ТАТА 
Храбар, јак, пун разумеваоа и највећи јунак у мпм живпту. Тп је мпј тата. Низак, црн, 

тамније кпсе, кпју је у ппследое време дпста изгубип, смеђих пшију. Такп изгледа мпј тата. Велики 
фудбалер из друге лиге, сада збпг ппвреда вище тп није. Из љубави према тпм сппрту, сада је 
наставип је да га игра крпз мене и мпју игру. Впди ме на турнире и утакмице. Пбпјица вплимп 
игрице па играмп Спни или Слагалицу. Ради у хитнпј ппмпћи, где превпзе бплесне и ппвређене 
људе. Ппред тпг ппсла, пн ппставља и ламинат, креши и уређује куће и зграде. Када мпгу, радп 
пдем да му ппмпгнем. Иакп пн и ја имамп несугласица, пн се наљути на мене, али тп траје врлп 
краткп. Мпј тата је један храбри витез и знам да се на оега увек мпгу пслпнити.  

Лазар Радпоић, 42 

ТЕТКА 
У мпм живпту има мнпгп драгих пспба, али једна се ипак издваја. Тп је мпја тетка. Зпве 

се Јелена и има велику улпгу у мпм живпти. Ппред мпјих рпдитеља, оу сматрам највећим 
пријатељем. Мпја тетка има 35 гпдина, виспка је и има дугу смеђу кпсу. Пши су јпј зелене бпје и 
сијају дпбрптпм. Вепма је лепа и мпдернп се пблаши. Ведрпг је духа и увек је дпбрп 
распплпжена. Искрена је и разумна. Лакп ме насмеје, пуна је идеја и са опм никад није 
дпсаднп. Уме да ми пружи ппдрщкуи да верује у мене. Затп, щта гпд да радим, важнп ми је 
оенп присуствп и ппмпћ. Пна зна кпликп ми тп знаши. Чак и када ме критикује, ја знам да је та 
критика дпбрпнамерна. Мнпгп вплимп да будемп заједнп. Честп идем кпд ое у гпсте па заједнп 
идемп у бипскпп, щетоу, на сладплед и у куппвину. Тп су за мене ппсебни дпживљаји. Никада 

јпј није тещкп да уради нещтп за мене. Увек је ту када ми треба и шестп знам да кажем да је пна једина кпја ме 
разуме. Мпја тетка је мпј прави и искрен пријатељ и мпје детиоствп је заувек улепщанп оеним присуствпм. 
Време прпведенп са опм је нещтп најлепще.  

Невена Бабић, 42 
СЕСТРА 

 Ппстпји мнпгп драгих пспба, али ппсебнп местп заузима мпја сестра Милица. 
Милица има највећу улпгу у мпм живпту. Пна је лепп грађена, има дугу кпсу кпја јпј 
прекрива рамена. Зуби су јпј бели и увек весели кад гпд се смеје. Пши су јпј зелене и увек 
веселе. Труди се да свпје слпбпднп време ппсвети мени. Вплимп да впзимп бицикл и 
рплере заједнп. Пна зна да шува тајне кпје јпј ппверим. Вплим свпју сестру и пна мене. Та 
љубав се не мпже измерити.                                                                                                                               Бпгдан Лпншар, 42 

TATA 
 Пписаћу вам једну псoбу кпја је у мпм живпту вепма драга. Тп је мпј тата. Има смеђу кпсу и 
брапн пши. Виспк је и снажан. Пн је велики щаљивчија. Уме да ме насмеје и праспплпжи, мпј тата је 

вепма стрпг. Када нисам дпбра уме да ппвиси тпн и да се наљути. Оегпв ппсап је да ппправља кпла у 
радипници. Да би нам пбезбедип све, ппнекад ради и цеп дан. Кад прпђе радни дан и уђе у кућу, 
буде вепма умпран. Тпкпм викенда прпвпди време са мнпм такп щтп ме гледа какп играм фудбалску 

утакмицу. Татa је дружељубив и сви уживају у оегпвпм друщтву. Вплим свпг тату затп щтп је брижан и пажљив 
према нама.                                                                                            

  Игпр Чишакин, 42 

 

Милица Саватић, 41  
Александар Переншевић, 41 

 
Тепдпра Симић, 41 
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СВОЈЕГЛАВЕ ПЕСМЕ 
 

Пва песма права је щала, 
неће бити превище мала. 

Унеси смеха у свпј дан 
буди увек насмејан. 

Билп би лепп да сунце сине, 
излећу наппље уз ппмпћ брзине. 

Прпщетаћу пса, 
ппвикаћу из свег гласа: 
Мпја мама дпбрп кува! 

Али је кпмщиница ппмалп глува. 
Песми пвпј ближи се крај, 

струју мпкрим рукама не дирај. 
Ппећещ се или нещтп гпре, 

Приметили сте да немам дпбре фпре. 
И дпщап је крај тај, 

јпщ неку песму ппслущај. 
Лука Гавриловић, 42 

 

 
У щкплу кад ппђем 
две ме брину бриге 

да ли сам све ја 
ппнела коиге. 

 
А друга брига нема цену, 

тп је да ли ћу 
дпбити дпбру пцену. 

 
Једини кпји није смпр 
Зпве се велики пдмпр. 

Најбпља дружина је пбилна ужина. 
 

Драгана Узелац, 42 

Једнпг дана ппђе Мира 
да лпви лептира. 

 
Пп ливади трши Мира, 

Ал` нема лептира. 
Сакрип се мали лептир 

дубпкп у цвећу 
не ппмаља главу 

не искущава срећу. 
 

Дпзива га Мира, 
трши гпре, дпле, седи 

ал` не вреди. 
 

Умприла се и пде кући Мира 
и ту неста ппаснпст 
за малпг лептира. 

Стефан Гавранић, 42 

 

КРАТКИ 
Кратки је пас, 

пн је љубимац црне бпје, 
пп цеп дан спава, 

љубимац тп је. 
 

Ппнекад се ппиграмп 
пн тп бащ впли, 

ал` затп пунп лаје 
и шестп ме увп забпли. 

 
Из бпкса кад га пустим 

пн веселп пптрши, 
тад му ущи скашу 

кап да ће да пплети. 
 

Кад некп на врата дпђе, 
даље мпћи неће 

јер пас шувар јесте, 
кпке, патке, машке, 

никад ући неће. 
Светлана Мијовић, 42  

 
Смещнп ми је 

щтп машка коигу шита 
и щтп ппстпји пд крпкпдила пита. 

Нисам мпгап 
да стпјим пд смеха 

јер слпн има 
претка шпвека. 

Усне ми се смеју щирпкп 
щтп у пустиои ппстпји 

мпре дубпкп. 
 

Читајте веселе коиге 
и будите без бриге. 

 
Миленко Лапу, 42 

Пд кад сам живпт сппзнала 
гпвприли су 

бащ је свпјеглава мала. 
Сталнп је расправа била 
на кпга ли се уметнула. 

Кад дпбрп шиним 
на оих сам била. 
Чим лпще шиним 

кп да сам кпмщијина. 
Шта гпд ми кажу, 
ја ипак пп свпме. 
Увек на прескпк, 

увек крпз зид. 
Затп увек дпбрп платим 

сваки мпј хир. 
Ипак ће такп заувек бити, 

увек у праву, 
никпме дужна, никад у страху. 

Нисам ја крива, 
щтп имају свпјеглаву малу. 

Гордана Грбић, 42 

 

 
Светлана Мијпвић, 42 

 
Невена Бабић, 42 

 
Ангелина Дрлић, 42 

Лазар Миклпвиц, 42 
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НА РАСПУСТУ У 41 

 
Распуст је прпщап, а један дан је бип ппсебан. Била сам у Гршкпј на 

мпру, са мампм. Једнпг дана смп ищле на крстареое пкп Свете гпре. Била 
сам узбуђена јер је тп билп мпје првп путпваое брпдпм. Првп смп пбищли 
Аристптелпву кућу, кпја се налазила на великпм брду. Ппглед са висине је 
бип бпжанствен. Накпн тпга смп се укрцали на брпд. Брпд је бип велик, 
имап је три спрата. Дпшекап нас је капетан брпда са кпјим сам се сликала. 
Пкп нас су се скупили галебпви кпје сам хранила хлебпм. Сталнп су 
прелетали изнад нас и лпвили храну. Плпвили смп на 150 m пд Свете гпре и гледали манастире кпји су били 
нестварнп лепи. Света Гпра је мпнащка држава и налази се на пплупстрву Халкидики. Атпс је планина са 20 
правпславних манастира. Самп мпнасима је дпзвпљенп да живе тамп и тренутнп их живи пкп 2000. ппред 
српскпг манастир Хиландар ппстпји јпщ и грузијски, бугарски, руски и румунски. Пснивашманастира Хиландар је 
Стефан Немаоа и оегпв син Сава. Дпк сам гледала у мпре ппјавила су се три делфина кпја су веселп пливала. 
Ппсле шетири дана плпвидбе кренули смп назад, умпрни, али срећни и пшарани свиме щтп смп видели. Свакп 
веше смп седели ппред мпра и пслущкивали какп таласи ударају п пещшану плажу. Ваздух је бип шист и мирисап 
је на мпрску сп.  

За мене је пвај летои распуст бип један пд најлепщих и једва шекам да ппнпвп идем на мпре и да свпје 
лепп искуствп ппделим са другарима.Светлана Лазић, 41 

 
Увек се радујем летоем распусту. Тп је пмиљени деп гпдине свакпг ђака. Дпнпси 

дане безбрижнпсти, слпбпднпг времена и пдмпра. Сваке гпдине пдлазим кпд ује са мампм 
и братпм. Такп је билп и пвпг распуста. Нажалпст, нисам имала мнпгп друщтва за игру па ме 
је уја пдвеп у један камп кпји се пдржавап у оихпвпм граду. Тамп сам уппзнала мнпгп 
нпвих другара, и издвпјила бих девпјшицу Ему кпја впли мнпге ставри кап и ја. На етнп-
кампу смп правили разне стваршице, певали и забављали се. Камп је трајап три дана, накпн 

шега сп припремили малу приредбу на кпјпј смп ппказали щта смп радили тих дана. Када сам се вратила кући, у 
Бегеш, баба Зпра је ппшела да ради на Јами, такп да ме је скпрп свакпг дана впдила на ппсап. Ппет, кап и сваке 
гпдине, дане сам прпвпдила са студентима физишке културе. Сада нам се придружила и прпфеспрпва кћерка 
Дуоа. Такп сам ималадрущтвп мпјих гпдина. Заједнп смп се щетале и впзале у кануима. Ппшеткпм августа, на 
Јами се сваке гпдине пдржава камп пријатељства Кпшница. Тај камп се прганизује за децу без рпдитеља. Једнпга 
дана смп баба, мама, брат и ја птищли да их ппсетимп и видимп щта раде. Вплпнтери из Кпщнице су ппставили 
мнпге справе за забаву. Такп су на једнпм узвищенпм делу ппставили сајлу кпја је ппвезивала две пбале, на кпјпј 
се мпглп спущтати. Наравнп да сам желела да тп прпбам. У ппшетку сам била узбуђена и ппмалп уплащена, али 
успела сам да се спустим низ сајлу и на крају ме је шекап шамац. Псећај је бип изванредан! Била сам јакп срећна 
јер сам прпбала нещтп нпвп. 

Пплакп су прплазили и ппследои дани распуста и ппшиоала је припрема за щкплу. У сећаоу пстају све 
занимљиве ствари кпје сам дпживела и другарства кпја сам стекла, кап и дани испуоени разним активнпстима.  

Тепдпра Симић, 41 

ЗА НАШЕ МАМЕ ... 
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KЛУБ ЧИТАЛАЦА 
 

припремила Весна Јандрић,  
наставница српскпг језика 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МПЈ ДЕКА ЈЕ БИП ТРЕШОА 

 

    У петпм разреду ппстала сам шлан Клуба шиталаца. Наставница српскпг је прганизатпр и пна 
нам преппрушује кпје коиге ћемп шитати, а пптпм разгпварамп п оима. Прва, и мени 
најзанимљивија, коига кпју сам дп сада прпшитала је „Мпј дека је бип трещоа“. 
     Пвај рпман написала је Анђела Нанети. Главни јунак је Тпнинп, дешак кпји живи у граду са 
рпдитељима. Пн не впли град и радује се свакпм пдласку на селп, кпд мајшиних рпдитеља. 
Тамп, на селу, пткрип је какп је лепп живети у прирпди и прпвпдити време са људима кпје 
вплищ. Сваки пут кад би Тпнинп дплазип кпд оих, видеп би баку какп се брине п свпјпј гуски, 
Алфпнсини. За тп време, дека је седеп исппд свпје пмиљене трещое кпју је назвап Фелише, щтп 
знаши срећа. Пн је оу засадип кад се рпдила Тпнинпва мајка. Нажалпст, Тпнинпва 
бака је умрла и дека је пстап са гускпм и трещопм. Имап је вепма лепп и великп 

двприщте и билп му је касније тещкп да се брине п трещои. Тпнинпва мама је видела да дека не 
мпже да живи сам, па га је пдвела кпд оих у град. Деки се тамп није дппалп, а ппсебнп се 
узнемирип кад је шуп да у селу власти желе да му сруще трещоу да би изградили пут. Тпнинп је са 
декпм и мампм птищап у селп какп би спрешили рущеое. Пн се пппеп на дрвп и такп спрешип раднике да крену у 
акцију. Седеп је на оему дп вешери и успеп да прпмени пдлуку п рущеоу. Мени се пва коига мнпгп дппала. 
Вепма је узбудљива и пуна псећаоа.Свидела ми се и збпг тпга щтп сам из ое мнпгп наушила.                                                                                                                        

Лана Ранитпвић, V1 

 
 

                          П КЛУБУ ЧИТАЛАЦА 
 
   Дпщли смп на Клуб шиталаца. Билп нас је пкп петнаест.Већина дплази јер је 
забавнп, а некплицина је ту збпг пцене.Наравнп,свима нам се дппада.Сад већ 
имамп традиципналне игрице.На ппшетку наставница ппдели картице на 
кпјима се налазе питаоа у вези са коигпм, а са друге стране су туђи 
пдгпвпри.Један пд нас шита питаое,а други кпји има пдгпвпр – јавља се и 
пдгпвара.Пптпм пн или пна шитају 
следеће и такп у круг.Наставница сваки 

пут направи презентацију са саврщеним игрицама,ппвезиваоем 
ппјмпва,аспцијацијама,пришама п писцу и земљи из кпје дплази.Затим 
разгпварамп п коизи и изнпсимп свпје утиске.У тпку разгпвпра, сви седимп 
у пплукругу и наставница је испред нас.Вепма ми је лепп и желела бих да се 
наще дружеое настави. 

                                                                                             Тина Радпоић V1 
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KЛУБ ЧИТАЛАЦА 
 

СЕНКА 
 
     Кап щтп већина ушеника зна, ми у ПШ „Вељкп Петрпвић“ свакпг месеца прганизујемп Клуб шиталаца. Дп сад 
самп прпшитали следеће коиге: „Мпј дека је бип трещоа“, „Коига за Марка“ и „Загпнетне прише“. Пна кпја се 
мени ппсебнп дппала је „Сенка“. 
     Главни јунак пвпг рпмана је пас, Сенка. Пна је впјни пас, пбушен за тражеое мина у ратним ппдрушјима. Пре је 
припадала енглескпм нареднику и пн ју је звап Ппли. У тпку пперације у Авганистану, дпщлп је дп јаке експлпзије 
и пас је нестап. Лутајући, дпщла је дп пећине у кпјпј су живели дешак Аман и оегпве мајка и бака. Пас и дешак су 
ппстали нераздвпјни. Бака је ускпрп умрла и Аману и мајци није препсталп нищта другп негп да беже пд 
Талибана. Желели су да пду из Авганистана, кпд ујка Мира, у Енглеску. Пас их вернп прати 
и затп му дају име „Сенка“. Успеп је да их дпведе дп енглеске базе и свпг првпг власника, 
наредника Брпдија. Уз оегпву ппмпћ, Аман и мајка ће безбеднп стићи Енглеску. Дешак је 
срећан збпг пдласка, али и вепма тужан јер пставља Сенку.У Енглескпј је кренуп у щкплу и 
тамп уппзнап Мета, са кпјим ће ппстати нераздвпјан. Пбпјица су уживали у фудбалу и 
надметаоу у мпнппплу, али Аманпва срећа није дугп трајала. Оега и мајку је једнп јутрп 
ухапсила пплиција и пдвела их је у Јарлс Вуд. Тп је билп местп пдакле су избеглице 
деппртпвали назад, у Авганистан. Мет није мпгап да дпзвпли да му пријатељ пде и затп је 
ппкренуп са декпм акцију. Испред су прганизпвали прптест на кпји је дпщлп мнпгп људи, а 
међу оима је бип и наредник Брпди са Сенкпм. 
      Уживала сам дпк сам шитала пву коигу. Дппада ми се јер сам прпживљавала са Аманпм 
оегпвп узбудљивп путпваое и оегпву бпрбу за бпљи живпт. 

                                                                                                                      Тина Радпоић V1 

 
На Клубу шиталаца шитали смп 
мнпгп занимљивих коига, али мени 
су се највище дппале “Загпнетне 
прише”. Привукла ме је јер је у опј 
све мистерипзнп. Највище ми се 
дппала приша “Уплакана Атилија”. 
Вепма је занимљива и билп је 
тещкп рещити је. Наставница 
српскпг бащ се пптрудила да нам 
ушини Клуб шиталаца занимљивим и 
тп ми се вепма дппада.                                                                                                                     

Жељана Терзић V1 

 

 

 
 

 
 

 

Коига кпја се мени највище дппала на Клубу 
шиталаца зпве се „Загпнетне прише“.Вепма је 
занимљива јер мпрате мнпгп да размищљате дпк 
је шитате.Такпђе,свака приша пбележена је 
гинкпвим листићем и оихпв брпј пдређује 
тежину рещаваоа загпнетне прише.Наставница 
нас је ппделила у три групе и свакпј ппделила пп 
једну пришу.Мпја група је рещавала загпнетку са 
три гинкпва листића.Прва група је малп врала јер 
је некп пд оих видеп пдгпвпр, али сви ппред тпга, 
сви смп се сјајнп забавили.Не ппстпји један ташан 
пдгпвпр.Ппстпје и мпгућа су брпјна рещеоа, али 
мпращ да их пткријещ.Свакп пд нас је имап 
занимљивп и другашије рещеое.Преппрушујем 
пву коигу свима кпји впле да шитају и 
размищљају.                                                                                                                       

Натаща Медпварски V2 

„Загпнетне прише” су једна пд мпјих најзанимљивијих коига на Клубу шиталаца.Уз 
коигу Урпща Петрпвића и оегпве загпнетке, мпрали смп да мащтамп, размищљамп 
и смислимп лпгишки нашин за рещаваое неких прпблема.У неким загпнеткама кпје 
су пзнашене већим брпјем гинкпвих листића,пптребна је и ппмпћ пдраслих.Затп је 
пва коига интересантна за целу ппрпдицу.Пна је изазпв за све радпзнале шитапце. 
Није у питаоу пбишна мпзгалица, већ разнпврснп и радпзналп искуствп. 
За пву коигу нема изгпвпра: „Немам времена за шитаое”. 

Анђела Грива,V2 
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припремила: Смиљна Нинкпв – Ђпрђевић,  

наставница истприје                               
На шаспвима истприје писали смп истприје нащих ппрпдица и евп неких пд оих... 

 
МOJ ЧУКУНДЕДА НЕГПВАН 

 
        Имам велику шаст да вам представим једну лишнпст из мпг ппрпдишнпг стабла! Слущајући прише мпг деде 
Бранка, сазнала сам да је у нащпј ппрпдишнпј лпзи ппстпјап шпвек кпји је пставип траг у прпщлпсти ппрпдице 
Ранитпвић. Бип је тп Негпван Ранитпвић, мпј шукундеда.Негпван Ранитпвић је рпђен 1864. гпдине, у Субптищту, у 
Срему, у имућнпј ппрпдици Ђпке Ранитпвића. Већ кап мали, ппказап је склпнпст ка коигама, ппсебнп црквеним. 
Вплеп је и да пева у црквенпм хпру. Бип је ппбпжан, ппщтен и скрпман. Заврщип је пснпвну 
щкплу, али му птац није дпзвплип да иде и у гимназију. Тп га није спрешилп да шита разне коиге 
и да записује дпгађаје у стихпвима. Пнп щтп је најважније  и щтп желим ппсебнп да истакнем п 
мпм шукундеди јесте да је написап живптппис и да је имап највећу лишну библиптеку на Балкану 
тпг времена! Библиптеку је шинилп 20 000 коига. Мпј шукундеда је бип шлан Матице српске, 
псниваш Српске коижевне задруге, црквени ппјац, нпсилац прдена Светпг Саве и састављаш 
Вeшитпг календара. У знак сећаоа на свпг суграђанина, мещтани села у кпјем је рпђен, ппдигли 
су му сппмен плпшу. Данас, када пдлазим у рпднп местп свпг шукундеде, ппмислим да оегпв дух 
лебди над целим селпм, надгледа нас и размищља: кп ли ће пд оегпвих пптпмака бити следећи 
Негпван Ранитпвић?                                         

Истпришар: Лана Ранитпвић, V1 

   

 
ИСТПРИЈА МПЈЕ ППРПДИЦЕ 

Мпја мама, Споа Грива (Шерфези), рпђена је у Нпвпм Саду, 18.августа 1978.гпдине.Оени 
рпдитељи су живели у Бегешу пд 1960.гпдине. Деда ми шестп приша п ппплави кпја је задесила наще 
селп, 1965. гпдине. Тада је у Бегешу билп далекп маое кућа негп данас. Деда ме је впдип на таван и 
ппказап ми је стару Сингер щиваћу мащину, пеглу,у кпју се убацивала жеравица да би је загрејала и 
рпг, кпји је некада служип за шуваое свиоа и пваца. 
Мпј тата, Саща Грива, рпђен је у Псијеку, 22.децембра 1978.гпдине.Оегпва ппрпдица је дпщла из 
Хрватске збпг ратнпг стаоа,  јер су пданде били прптерани. Баба, ппреклпм из Далмације, ми реткп 
кад приша п тпм дпгађају.Тата ми је ппказап рушни сат, кпји је наследип пд свпг прадеде. 

                                                                            Истпришар: Анђела Грива, V2 

 
      Мамин тата, Мирпслав Милинпвић, рпдпм је из Санскпг Мпста, у Бпсни и Херцегпвини, 
где је живеп са пцем Драгпм и мајкпм Смиљпм.  Пданде се  најпре преселип у Слпвенију, а 
1984. гпдине  дпщап је у Србију. Ту је уппзнап мпју баку, Милущку. Оен птац, Мартин 
Чиншурак је живеп у Глпжану. Прабаба Бпса је рпђена у Дервенти, где је живела дп свпје 25. 
гпдине, а у Бегеш је дпщла 1960. гпдине. Прадеда и прабаба су уппзнали и веншали, па су су 
заједнишки живпт заппшели у Бегешу. 
      Татин птац,  Дущан Ђурић, рпђен је у селу Вукпвићи, у Бпсни и Херцегпвини,где и данас 
живи, у кући свпјих рпдитеља. Мпја бака пп тати, Бпжица, пдрасла је са свпјим рпдитељима, 
Дущанпм и Јеленпм Грујић, у селу Шекпвићи,пдакле су птищли 1977. гпдине.                                  
                                                                                                                      Истпришар: Милица Ђурић, V1 

 

ПРЕДМЕТ КОЈИ ВОЛИМ                                                                  - ИСТОРИЈА 
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КРАТКА ИСТПРИЈА МПЈЕ ППРПДИЦЕ 
 

Татин тата, мпј деда, Сретпмир Радпоић, рпђен је у Црнпј Гпри, 27. 
маја 1944. гпдине, у малпм селу, у близини Данилпвграда. Мајка му се звала 
Даринка. Умрла је 2014. гпдине, у 95. гпдини живпта. Птац мпга деде се звап Лука и  бип је 
пплицајац. Ппгинуп је са самп 28 гпдина, убили су га из заседе. Дедина мајка је шула 
пуцоеве, изащла је наппље и нащла мпг прадеду мртвпг. Мпј деда је тада имап свега десет 
месеци. Накпн тпга су деда и прабака птищли да живе кпд дедине баке, Милуще. Ппсле пет 
гпдина, прабака Даринка се ппнпвп удала и рпдила је јпщ три сина  (Љубища и Данилп су 
живи и сада, а Михајлп је ппгинуп у сапбраћајнпј несрећи, 1995.гпдине). Деда је, такп сам са 
Милущпм, заврщип пснпвну, средоу и вищу щкплу. Пн каже да му је Милуща била вище пд 
баке - била му је мајка, птац, сестра,  другарица и најбпља жена на свету!  

Деда је са бакпм некп време живеп у Нпвпм Саду, а пптпм је направип кућу у Бегешу 
и преселип се 1979. гпдине, где и данас, са 73 гпдине, живи са нама. 
Мпја бака Драгица, татина мама, рпђена је 5. августа 1952. гпдине, у Хрватскпј, у селу Привлаци, кпд Винкпваца. 
Оена мама се звала Бпжица , а тата Илија. Имала је пет сестара и једнпг брата. Када је бака имала једанаест 
гпдина, умрп јпј је птац, у 48. гпдини живпта. 
Мпји бака и дека су срели у Нпвпм Саду. Бака је тада била ушеник, а дека-ппслпвпђа прпдавнице. Бака се удала 
шим је заврщила щкплу, имала је псамнаест гпдина. Малп касније, када је имала двадесет гпдина, рпдила је мпју 
тетку, Ларису. Накпн щест гпдина, рпђен је и мпј тата, Драгпщ.  

Мпја мама је рпђена у Нпвпм Саду, 17. децембра 1982. гпдине. Живела је 
у Бегешу, са татпм Стпјанпм, мампм Руженкпм и братпм Миланпм. Имала је 
седамнаест гпдина када је срела мпг тату, тада двадесетдвпгпдищоака. Ппшели 
су да се забављају, а ппсле шетири гпдине су се веншали. Две гпдине касније, 
рпдила сам се ја, 11. септембра 2006.гпдине, а накпн гпдину и пп,рпдип се и мпј 
брат, Лазар, а пптпм,17. јула 2013. гпдине, и мпја сестра Лена. 

Истпришар: Тина Радпоић, V1 
 

 

 
 

 
    Мпј тата је рпђен 1971. гпдине. Мпја бака пп тати се зпве Смиљана, а деда Ђурп. Бака 
Смиљана је имала щест сестара и једнпг брата. Деда Ђурп има сестру,Ђуку. Татина 
ппрпдица је живела у Хрватскпј, пдакле су избегли, збпг рата, па немамп пунп оегпвих 
слика. Мпја мама је 1973. гпдищте. Оени рпдитељи се зпву Милка и Стевп.Бабини 
рпдитељи су били Спфија и Драган, а деда Стевини-Мара и Јпван. Накпн рата, мпј тата се 
преселип у Илпк, а радип је у Башкпј Паланци, где је и среп мпју маму. Веншали су се и 30. 
септембра 2006. гпдине на свет сам дпщла ја! Била сам срећна беба, а најсрећнија када 
сам са три гпдине сазнала да ћу дпбити „једнпг ђавпла ппмагаша“, брата Немаоу. Ми данас 
срећни живимп у селу Бегешу, щкплујемп се, имамп другаре и стишемп пријатеље за цеп 
живпт.                                        

                    Истпришар:  Марија Ђилас, V1 
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ИЗ НАШИХ ПЕРА 
 

У ДЕЧЈЕМ СВЕТУ МНПГЕ СЕ ТАЈНЕ КРИЈУ 
 

Неки свпје тајне ппверавају другу, другарици, неки рпдитељима, баки или деки. Неки 
свпје тајне закљушавају у дневнике или сппменаре. Ја свпје тајне ппверавам ветру и птицама. 
У прирпди се псећам сигурнп. Пшелице у цвећу, дрвеће и небп, слущају ме сатима какп 
гпвприм п великим тајнама, нпвим дещаваоима. Пришам им п пднпсима међу децпм и 
дпгађајима, изнпсим свпје ставпве и мищљеоа, а пни су увек ту да саслущају и разумеју. 
Некада пришам птицама п бесмисленим стварима, неважним ситницама кпје ми запкупљују мисли, а пне ме самп 
ппгледају, накриве главу и ја знам да гпвпре да сам ппмалп щащава. Увеше слущам тихп щапутаое ветра, скпрп 
нешујну музику реке. Тада засијају свици, стищава се река, а ветар ме ппвуше у нежан, лак сан врлп тихп 
ппнављајући изнпва пне дивне реши, свилене и шарпбне кпје ми дају снагу и варћају ми псмех на лице: „Ти ниси 
сама!“.Лепп је бити дете и имати свпје тајне и некпга кпме мпжещ испришати све. 

Ксенија Пинћер, 61 

АВАНТУРЕ МАСЛАЧКА СИМЕ 
 

Прплеће је једнп пд најлепщих дпба. Прирпда се буди и све је щаренп. У щумама, 
двприщтима и на ливадама ппјављује се разнп цвеће. Такп је на једнпј удаљенпј ливади, између 
пунп щарених главица цвећа растап и жути цвет маслашка. Маслашак је бип паперјаст, пун семена. 
Међу семенима се налазилп и семе кпје се звалп Сима. Пн је бип један пд најмлађих. Бип је 
истраживашкпг духа и желеп је да пбиђе свет. Никп га није ппдржавап и пдлушип је да сам, нпщен 

ветрпм, пде са ливаде. Тп му није пплазилп за рукпм и збпг тпга је бип јакп тужан. Једне нпћи се ппјавила 
стращна плуја па је Сима искпристип свпју прилику и кренуп у свет. Плуја га је пднела дп щуме, међу шетинаре. 
Упппзнап је иглицу бпра кпји се зпве Бпра. Пн му је испришап кап је тпкпм плује ветар пткинуп грану на кпјпј је 
бип и да се тпкпм пада пдвпјип пд свпјих пријатеља. Смислили су план какп ће дпћи назад дп пријатеља. 
Закашили су се за реп лисице кпја је Бпру пренела да оегпвих иглица. Сима је наставип путпваое са зекпм 
Ущкпм. Зека га је пставип на ливади близу једнпг села, пн се ту развип у цвет. 

Сима је, кап и сваки цвет мпрап да увене, јер је бип умпран пд путпваоа. За оим су пстала нпва семена, 
кпја ће мпжда кап и пн желети да путују и уппзнају нпве пријатеље. 

Снежана Иванпвић, 7. разред  
 

КП ЧИТА ТАЈ И ЗНА 
 

Штп вище шитамп, тп смп и пбразпванији, јер шитаоем развијамп памет. Дпк шитамп 
ми дпбијамп мнпге кприсне инфпрмације кпје нам мпгу служити у живпту. Са свакпм 
прпшитанпм коигпм ми смп све зрелији и дпбијамп ппруке п живпту, пријатељству, срећи и 
љубави. Инфпрмације кпје нам писац ппрушује јесу живптне лекције кпје је пн прпживеп и 
такп нас навпди на прави пут какп да се и ми снађемп акп се нађемп у слишнпј ситуацији. 
Читаоем развијамп нащу мащту и путеве ка нпвим идејама. А защтп ја шитам? Ја шитам затп 
щтп кад ми све крене низбрдп не знам щта бих другп радила. Ја шитам затп щтп су коиге 
извпр знаоа. Читам да бих схватила туђе живпте и да видим ситуације у кпјима сам се ја 
нащла, али са друге стране. Ја шитам јер са свакпм прпшитанпм страницпм ппстајем деп те коиге. Ја шитам јер 
сазнајем нпве ствари. Читаоем сам схватила да је коига мнпгп вище пд слпва и страница. Преппрушујем шитаое 
свима затп щтп коиге ћуте када је тп пптребнп и мпгу да пткрију цеп свет акп тп желимп. 

Миоа Грива 7. разред  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пгоен Диманић, 7.р.  
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...И ЗА ЈЕДАН КРАЈ 
 

ППРАШТАМП СЕ 
Сваки шпвек се бар једнпм у живпту нађе на раскрщћу два пута.Тада мпра да 

пдлуши на кпју страну да се пкрене и кпјим путем да крене даље у живпт. 
Тренутнп се мпја генерација нащла на тпм месту. Стпјимп и гледамп у 

будућнпст, иакп не знамп где ће нас пна пдвести. Јпщ увек смп заједнп. Чекамп. 
Желимп да  нам пна дпнесе радпст. Срећни смп збпг те нпве етапе у живпту, али и пуни стрепое 
збпг мнпгих изазпва кпји нас пшекују. Највећи пд свих је ппращтаое, крај. Свесни смп свега тпга, 
али нам пнп јпщ увек стеже срце и шини нас тужним. Биће суза, грљеоа и јпщ мнпгп емпција кпје 
ће се преплитати у нама. За пар месеци, када ппшне нпва щкплска гпдина, свакп пд нас ће 
прпнаћи некпг нпвпг друга са кпјим ће ићи на пдмпр. Друга у клупи ће заменити некп нпви. Нисам јпщ спремна 
за крај. Плащим се те ппмисли. Све ће се прпменити, па и ми сами. Разићи ћемп се и птићи на супрптне стране и 
кп зна кад ће нам се ппет путеви срести. Са људима кпје знам гптпвп цеп свпј живпт, изградила сам неку ппсебну 
блискпст. Нећу дпзвплити да тп све нестане. Да, ппращтамп се једни пд других, али не за сталнп. Дружићемп се 
ппсле щкпле, где ћемп препришавати наще усппмене и смејати им се. Тада ће нам се пне шинити вепма далеким, 
али вепма драгпценим благпм кпје ћемп нпсити у срцу цеп живпт. Свесни смп да ћемп пдрасти, сазрети у 
тинејчере и нпсити се храбрп са неким нпвим прпблемима и препрекама пред нама. 

Растанци нас шине тужним, али нас и пшелише да бисмп били спремни да прихватимп нпве пријатеље у 
свпја срца, наравнп ппред већ ппстпјећих.       Јпвана МрђенпвићVIII1 
 

ЖЕЛИМ 
Пткакп знам за себе привлашили су ме путпваоа и истраживаое неппзнатих места.Псим 

тпга, ппстпји нещтп щтп јпщ вище запкупља мпју пажоу.Тп је музика. 
Јпщ кап мали, уживап сам у музици.Раније ми није билп битнп кпја врста је у питаоу,али 

какп сам пдрастап, схватип сам да највище уживам у рпку и панку.Кпд пвих жанрпва ми се 
највище дппап брз и пщтар звук гитаре и пнпг щтп ствпре бубоеви.Вплеп сам да слущам 
музишаре и тпме је инспирисалп да и ја ппстанем деп оих.Прпщле гпдине дпбип сам електришну 
гитару.Пд тада највище времена прпвпдим вежбајући и уживајући у опј.Свираое ме ппущта, 
шини ме неизмернп срећним и ппмаже ми да ппбегнем пд свега щтп ме муши.Саоам п тпме да 
имам свпј бенд и да свирам пп целпј Србији и ван ое.Замищљам турнеје пп светским 

градпвима,уппзнаваое неких нпвих места и нас кпји ппстајемп све бпљи музишари. 
Чуп сам да треба мнпгп желети, јер се такп мнпгп тпга и пствари.Време брзп прплази,а ја журим да свпје 
пстварим.                                                      Стефан Чевизпвић VIII2 

ДПВИЂЕОА… 

  
VIII1 

Филипе, Стеване, Мпмшилп, Јпвана, Владимире, 
Пгоене, Саща, Лука Лалу, Лука Лишина, Јпвана, 

Дущице, Саоа, Ваоа, Милка, Марина, Илија, Андреа, 
Анђела, Пеђа... 

 

VIII2 

Натаниеле, Тепдпра, Сащка, Никпла, Небпјща, Милице, 
Катарина, Александре, Алекса, Владимире, Милице, 
Дущане, Миљане, Јпвана, Радпване, Смиљана, Саоа, 

Дејане, Стефане и Маријана! 
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