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ИЗ ШКОЛСКОГ ПЕРА 
 

          Поштовани ученици, родитељи и колеге, 
 
          Ево нас на страницама 6. броја нашег Школског пера, које су испуњене новим 
ликовним и литерарним радовима, успесима, знањима и искуствима наших ученика и 
наставника.  
Остало је још мало страна па да испунимо и закључимо и ову школску годину. До тада 
треба да скупимо још мало концентрације после пролећних празника, екскурзија и 
прославе Дана школе како бисмо закључили добре оцене и положили што боље завршни 
испит. 
Оно што већ сада можемо закључити јесте да је ово била једна успешна и богата школска 
година, у којој смо успели да задржимо оптималан број ученика и одељења, а тиме и 

фунционисање и опстанак школе као целине. Наставили смо да улажемо у наставна средства и 
оплемењујемо школски простор како би наша школа била подстицајно место за рад свих нас.  

Колико смо били вредни и инспирисани, можете прочитати на страницама које следе...  
До следећег маја, 

С поштовањем, 
 

Милан Татић, директор школе 
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НАШЕ НАЈ 
 

НАЈ МАТУРАНТ 
          Ученица генерације и носилац Вукове дипломе за школску 2017/2018. годину 

је  Јована Мрђеновић, ученица VIII1 одељења.  

          Тиха и ненаметљива, а опет јасна, сигурна у себе и непогрешива у тачним 

одговорима, Јована је градила себе кроз осам година у нашој 

школи. Чинило се да све осваја са лакоћом и да јој ништа не 

представља проблем. Изузетан дар за природне науке одвео ју је 

неколико пута на такмичења на којима је освојила запажене 

резултате. Љубав према музици, вештина на виолини и сјајан 

вокал, красили су наше приредбе за Светог Саву и Дан школе. 

Опробала се и као глумица у оквиру драмске секције. Осим 

завидних способности, Јована је у разреду важила за другарицу на коју се увек могу 

ослонити. Помагала им је око учења, а опет равноправно учествовала у свим играма 

и забавама. Желела је да свој пут настави у области уметности, односно музике и то 

јој се и остварило. Уписала је Музичку школу „Исидор Бајић“ , а ми јој желимо много 

успеха и да нас обрадује неким концертом. 

Весна Јандрић, одељењски старешина 

 
 

НАЈ ТАКМИЧАРИ 
Математичари 

из 4. разреда, 

Андреа Сурла и 

Марко Јандрић 

на окружном 

такмичењу 

 

Maтематичко такмичење  

КЕНГУР, 

ученици 1. – 4. разреда 

  
MATEMATИKA 

Вукашин Николић, 31 

Анђела Чебац, 32 

Андреа Сурла, 41 *пласман на окружно 

Марко Јандрић, 42 *пласман на окружно 

Марко Радосављевић, 61 

Анђела Грива, 62 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Вања Личина, 8р.  

 

ГЕОГРАФИЈА 
Јована Георгијевић, 71 *пласман на окружно 

Катарина Џида, 71 *пласман на окружно 

ИСТОРИЈА 
Жарко Јовановић, 8р. 

Миња Грива, 8р. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Катарина Џида, 72 * 3. место 

Јована Савић, 72 

 

 

 

 

 

 

 

         
Народна традиција, 41 

БИОЛОГИЈА 
Љубинко Узелац, 71 

Јована Георгијевић, 71 

Катарина Џида, 71 

Милана Калањ, 8р. 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 

 
 

мај 
2018. године 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ      
 Дан школе смо обележили 25. маја 2018. године. У програму су учествовали прваци 

са песмама и рецитацијама, четвртаци са представом Биберче и петаци са својим 
Фазонима и форама. И наравно оркестар и хор наше школе. 

 
  

 

 

 
jун 

2018. 
године 

ИСПРАЋАЈ ОСМАКА 
Учитељице Светлана Васић и Весна Кнежевић, и одељењске старешине Александра 

Тешановић и Весна Јандрић су испратиле своје ученике у средњу школу. 

 
 VIII1  VIII2 

 

 

септембар  
2018. године 

ДОЧЕК ПРВАКА 
Учитељице 11 – Светлана Васић  и 12 – Весна Кнежевић, дочекали су још 

једну генерацију првака. Ученици наше школе постали су: 

I1 – Јована Бранковић, Лазар Гавранић,  

Николина Дујиловић, Огњен Дукић, Филип Јандрић, 
 Весна Кнежевић, Смиља Куриш, Нина Миладиновић,  

Тијана Младеновић, Валентина Николић, Данијела Новак, 
Милица Поповић, Душко Слепчев, Лазар Трифунов, 

Момчило Тркуља, Сафет Фаркаш, Зорица Хајду,  
Занепа Аљити 

 

I2 – Реља Александровић, Наташа Брчкало,  

Далибор Балог, Лола Буквић, Дуња Врањеш, Мартина Ђурић, 
Дрина Јовановић, Павле Крљановић, Анђела Куваља, Лука 
Мишков, Драгица Николић, Наташа Пешић, Душан Прокин, 

Јулијана Радак, Марија Радосављевић, Селена Ристић, 
Немања Савић, Игор Симић, Николина Седак 

 

 

 
 



 
5 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 

 
децембар 

2018. 

Прво полугодиште смо завршили под маскама и показујући све оне таленте које не 
показујемо свакодневно у школи. Такмичили смо се у играма знања, брзине и 

спретности и били пригодно награђени, а највише смо се добро забавили. 

   
 

 

27. јануар 
2019. године 

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА 
Уз благослов свештеника Драгољуба Клисарића и кумове школе, породицу 
Бујак, наши ученици су посветили најлепше песме, речи и стихове Светом 

Сави, утемељивачу српске државе, духовности и школства и школској слави.  

   
 

 

8. март 
2019. године 

ДАН ЖЕНА 
Најважније жене у нашем животу су наше маме. Ове године смо их поводом Дана жена 
обрадовали нашим песмама, цртежима и радовима, a највише безусловном љубављу. 

  

Ученици 22 су у сусрет пролећу правили са 
мамама цвеће од макарона. 

 
Ларисин 
поклон 
мами 

 
Милошев  
поклон  
мами 

Маме из 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маме из 21 
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БИЛИ СМО ... 
 

На КЛИЗАЊУ ... 

   
 
 

 

 
На КУПУСИЈАДИ у Футогу  

 

  
 

 

 
На Сајму и предавњу Безбедност у саобраћају 
 

     
 

У новинама ... 

    

 
На конференцији ЦПЗВ-а 

„Рано образовање и брига о 
деци у функцији 

превeнције осипања и 
повећања образовних 

постигнућа ромске деце у 
Новом Саду“ 

 

 

 
У СНП-у на балету Пинокио 

 
У биоскопу у Футогу  

 
У биоскопу ТЦ Променада на филму КОКО 
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… И ДРУШТВЕНО АКТИВНИ! 
 

 

Конкурс ,,Заштита за све“ на тему ДВА ЛИЦА СУНЦА 
Ове године фонд Б92 и Еуцерин Србија, уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарства здравља Републике Србије организовали су 
конкурс у оквиру едукативне кампање ,,Заштита за све“.  
Учитељица 42, Маријана Максимовић се укључила у 
кампању како би подигла свест код деце и родитеља о 
потреби одговорног понашања на сунцу и адекватној 
заштити. Заједно су прошли on line едукацију и дошли до 
кључних сазнања о штетности сунца и адекватној заштити 
од сунца. Након тога, ученици су кроз ликовни (Тијана 
Павков, Снежана Думонић и Јована Стеванов) и литерарни 
рад (Ђурђина Вучковић) пренели доживаљај наученог. 
Учитељица је са њима направила заједничку активност у 
прављењу папирних качкета. Лако се праве, 
не коштају много и сами дизајнирају изглед 
свог качкета.  

 
Тијана Павков, 42 

 

 
Јована Стеванов, 42 

 

 
Снежана Думонић, 42 

 
 

НАВИЈАЈ И ИГРАЈ ФЕР 
          Учествовали смо у 
едукативном програму 

Навијај и играј фер, који 
је организовао Савез за 

школски спорт Новог 
Сада. Израдом 

навијачких реквизита и 
навијањем, ученици 4. 

разреда су усвајали 
вредности фер плеја, 

уживања у игри и 
надметању, и схватили 

штетност насиља и 
недоличног понашања 

на спортским 
такмичењима. 

  

НАВИЈАЧКА ХИМНА 
 

Има једно место, 
 не среће се често 

Где играмо одбојку врло вешто. 
Наше је место  

добро знано свима 
Јер ми смо увек међу 

шампионима. 
 

Бегеч, Бегеч напред 
Бегеч , Бегеч до победе. 

 
Кад Бегеч игра, свуда се слави 
Ми смо најбољи, свима јави. 

За Бегеч се навија срцем целим 
Зато слушајте шта вам велим. 

 
  

 

 

               СББ фондација у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја и Завода за унапређивање образовања и 
васпитања је организовала 
кампању под називом НЕ 
ПРЉАЈ. НЕМАШ ИЗГОВОР – 

изазов  у циљу подизања еколошке свести 
ученика и значаја животне средине. Ученици 42 су 
учествовали у овом изазову и заједно направили 
еколошки плакат на задату тему.  

А како смо ми еколошки активни у школи? 
      Ученици 32  су на 

часовима ликовне 
културе од старих 

материјала и 
амблаже правили 

нове и занимљиве 
играчке. 

  

Ученици 22 су старе пластичне кесе 
употребили за нове шарене 
наруквице. 
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ПРОЛЕЋЕ У БЕГЕЧУ 
 

Пролеће је дошло, 
хладно време прошло. 

У дворишту расту 
маслачак и лала. 

Мени се више не спава 
и не боли ме глава. 

Весна Кнежевић, 11 

 

 

 
 

Стиже пролеће, 
цвета цвеће, 

меда се буди, 
на њивама вредни људи. 

Момчило Тркуља, 11 

 

 

Стигло је пролеће, 
ласта нам долеће. 

Зумбул и лала, 
два цвета мала, 

из траве вире 
и латице шире. 

Тијана Младеновић, 11 

 
Стигло је пролеће, 
Ласта нам долеће. 
Лепи дани долазе, 

веселе деца пролазе. 
Нина Миладиновић, 11 

 

Стигло нам је пролеће, 
А са њим и ласте. 

Сад ће нама у башти 
И цвеће да расте. 

Лазар Гавранић, 11 

 
 

ПРОЛЕЋЕ ЈЕ СТИГЛО У МОЈ КРАЈ 
 

Прошли викенд сам ишла са дедом на пецање на Велики канал. Док смо се возили према 
каналу, видела сам много трактора који су нешто радили на њивама, и пуно белих цветова 
у жбуњу поред пута. Деда ми је објаснио да сељаци спремају своје њиве да би посејали 
кукуруз, шећерну репу и сунцокрет. То су биљке које се сеју почетком пролећа. Било ми је 
досадно на каналу јер риба није узимала наше мамце па сам шетала уз обалу. Испод једне 
велике тополе, кроз суво лишће изашло је неколико белих цветића. Препознала сам их, 

биле су то висибабе. Убрала сам их и понела. Са рибом нисмо имали среће. Вратили смо се кући. Деда је отишао 
да орезује воћке, а моја браћа  ја смо помогли баки да сакупи грање. Прича нам бака да се то ради пред пролеће 
док воћке спавају. Испред мене су две касије које су се почеле осипати својим розим цетићима и ја закључим да 
смо закаснили са овим радовима. Више ништа не спава, све се пробудило. Пролеће је већ стигло.  

Милица Поповић, 11 

 
ПРОЛЕЋЕ 

 

Пролеће је моје омиљено годишње доба. Зима и њене чаролије одлазе, а пролеће почиње да буди 
природу. Зраци златног сунца нежно милују тек пробуђену природу. Чује се весели цвркут птица, 
зујање пчела, музика цврчака. Ласте су се вратиле са југа и испод стреха праве своја гнезда. Дрвеће је 
олистало и процветало. Из зелене траве стидљиво вире мале плаве љубичице. Весели поветарац 
благо њише гране кајсија које су пуне розих цветића. Вредни мрави су се размилели и поправљају 
своје мравињаке. Испред кућа цветају жути нарциси и плави зумбули. Свуда около се шири опојан 
мирис јоргована. Свуда је радост. Лепе су ливаде, дрвеће, лепи су балкони. Лепе су улице и насмејани 
људи који њима шетају. Пролеће доноси радост и лепо расположење и зато га сви нестрпљиво 
чекамо.                                                                                                                                                                                   Лазар Гавранић, 

11 

 
Пролеће, Нина Миладиновић, 11 

 
Пролеће од пластелина у 11 

 
 

Пролеће у 21 
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ПРОЛЕЋЕ У БЕГЕЧУ 
 
 

Пролеће је стигло у мој крај. Једно од мојих омиљених годињих доба je пролеће јер тада коначно 
долази боље, лепше и топлије време. Јутро је, будим се и долазим до прозора. Видим весело 
сунце и разигране облаке како плове по блиставом плавом небу. Изађем напоље и удахнем 
опојни мирис пролећа. Моје двориште је обојено у савршену розу боју због воћки које једва 
чекају да процветају. Лагани ветрић разноси мирис зумбула који је израстао. Нарциси у башти 
размишљају како ће провести остатак пролећа. Радосни људи шетају  шареним улицама и 
уживају у дивном дану, као и ја. 

Нина Mиладиновић, 11  

 

Пролеће је. Сва жива бића се буде из зимског сна. Све биљке цветају. Прво весници 
пролећа: висибабе и љубичице. Ливаде су опет пуне разнобојног цвећа. Пчеле 
опрашују цвеће са дрвећа да би из њега изашао плод. Одлазе сви облаци и долазе 
они нови, лепи, бели. Птице селице се враћају. Свако јутро ме буди цвркут птица. 
Сва деца се играју на чистом ваздуху у природи. Волим пролеће јер уживам у игри 
и лепом времену.  

Филип Јандрић, 11 

ПРОЛЕЋНЕ ПЕСМЕ 
Кад цвркућу птице 

знаш да је пролеће дошло. 
Бујно цвеће цвета 
и зелени се трава, 

а у трави пуно мрава. 
Док птичице зује 
и лептири лете, 

бубамаре из траве на тло слете. 
Кад видите децо ово све, 

онда знајте да је дошло ПРОЛЕЋЕ! 

 

 

Расцветало се цвеће 
све около мирише, 

има пуно буба 
лептира највише. 

Деца се играју у зеленој трави, 
сви су пуни среће, 
пролеће их мами. 

Птичице слећу 
на расцветане гране, 

сада сви певуше 
СУНЦЕ ЋЕ ДА СВАНЕ! 

Сара Пилиповић, 21 

 
ПРОЛЕЋЕ У 31 

 
Никола, Срђан, Немања Ђ. И Борислав 

 
Лариса, Василиса, Јелена, Милица и Немања 

 
Милош, Вукашин, Рада и Јана 
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МАМЕ И МИ 
 

Маме из 31 су ове године поводом 8. марта имале задатак да опишу своју децу и ево како су то урадиле. 

 
ЈАНА ГРИВА 

У кратким цртама бих вам описала моју кћерку. Она је велики борац од малих ногу. Има 
крупне зелене очи, дугу смеђу косу и озбиљан поглед. За кратко време прошла је много тога у 
животу. Много операција, много непроспаваних ноћи са боловима и понекад се питам одакле јој 
толика снага. Стигавши из Русије, после великих операција у школу је кренула са ногама у гипсу и 
штакама. И поред свега она је јако одговорна, савесна и послушна. Има она и једну ману, а то је 
тврдоглавост. Воли свог коњића којег стално јаше и зато је пуна маште. И пливање јој није лоша 

страна па иде сваког дана. Медаље доноси и тиме се поноси. И шта рећи, понос је имати такво дете и дичити се 
њиме. И поред неких малих мана, она је ипак наша добра Јана.                                                                                                                        

Мама Јане Гриве, 32  
 

СРЂАН АЏИЋ 
Увек озбиљан, понекад и преозбиљан за своје године. Неко би рекао и да је стално 

намргођен и љут. Али не, он је дивно и срдачно дете. У себи скрива лепе и тужне емоције. Има зид 
око себе у којем је затворен, али је увек отворен њему драгим особама. Уме много да трпи и ћути. 
Понекад за глупост стоји пола сата како би рекао да му нешто треба, али није захтеван. Уме да буде 
и веома импулсиван, не да на себе, борбен је. Тврд је орах и тврдоглаво истера свој став до краја. 
Уједно је нежан и осетљив. Укратко то је мој син. Моје најуспешније дело. Можда није савршен, 
али деца нису бојанке и не могу да се испуне својим омиљеним бојама. 

Мама Срђана Аџића, 32 

 

MА КО ЈЕ ТО МИЛИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ? 
То је једна десетогодишња, лепа, висока, насмејана и одговорна девојчица. Милица је ведрог духа 
и дружељубива. Има свог кућног љубимца, кога је дуго, дуго чекала, а сада, када га је добила не 
извршава обавезе које уз њега иду. Морала би више да води рачуна о куци и да разуме њену 
потребу за шетњом. Мицика воли одбојку и сваки тренинг жељно очекује. Воли да се шминка и 
дотерује и бојим се да нам пре времена не одрасте. 

Мама Драгана 
МОЈЕ ДЕТЕ 

Има један чуперак плави, измами ми осмех сваки дан. Он је пажљив, вредан и често ми 
помаже. Осећајан је и помало тврдоглав. Као и сви дечаци, помало је и несташан. Воли да игра 
кошарку и фудбал. Обожава лего коцке, разне карте и сличице фудбалера. Воли да се дружи са 
другарима. Нама родитељима, својим бакама и декама, уји и тетки – он је центар света. Уме свима 
да се подвуче у кожу. Има само једну ману – спор је.  

Мама Борислава Павкова, 32 

 
МОЈА МАЛА ПРИНЦЕЗА (БРЕСКВИЦА) 

Након дуго година ишчекивања, коначно се родила наша мала принцеза. Она је личност која је 
врло сложена и помало компликована. Сконцентрисана је на породицу, тако да јој је најбитније 
да смо нас четворо увек заједно. Добар је и савестан ђак. Обожава ручне радове и ивек 
осмишљава нове и интереснатне ствари. Воли животиње и природу, посебно коње и куце. Воли и 
цвеће, а највише лале и руже. Воли да се дружи и помаже другима, мада због много обавеза не 
стигне пуно да се игра. Иде на часове сликања и часове гитаре. Гитару воли због нежних тонова и 
звука самог инструмента. Пуно времена проводи са млађим братом, јако је брижна и одговорна. 
Не воли да се истиче, више је повучена. Такође, један од њених поноса, поред врлина јесте и дуга, 
златна коса, која за ових девет година није шишана. Ово би било укратко што могу да напишем о 
њој. Мислим да бољу кћерку нисам могла ни пожелети. 

Етелка Максимовић 
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МАМЕ И МИ 
 

РАДМИЛА ТЕПШИЋ  
МОЈА МАМА 

 
Моја мама има најмекше срце на свету. 

Топли загрљај, велик за целу планету. 
По ноћи и по дану ја волим своју маму. 

А мама ко мама, понекад буде љута, 
понекад нас грди, 

а понекад се дохвати прута. 
И опет заблиста осмех 

и дивне колаче спреми, 
о, боже, како је лепа, 

сад знате како је мени. 
Ја волим своју маму 
и по ноћи по дану. 

 
Вељко Гајин, 22 

Слободног духа кроз живот јури, 
Сваки дан у школу жури, 

Да упије ново знање 
И испуни дато обећање. 

         У помоћ да притекне увек има воље, 
Највише воли псе и коње. 
Понекад се оштро љути,  

ал` мама не попушта  
па мора да ћути.  

Цртање јој није јача страна 
И математика има мана. 
Природа је њој у души  

Правила та никад не крши.  
 

Чита приче пуне авантура, 
            после тога следи фискултура. 

Превише јој обавеза  
притиснуло плећа, 

ал` са сваким изазовом  
храброст јој је већа.  

Поносна сам на своје чедо, 
Сваки дан ћу радити вредно  

Да све буде као у бајци, 
             Живела Радмила својој мајци! 

Ти си моја мала заврзлама, 
 Пуно те воли твоја мама! 

 
Мама Радмиле Тепшић 

 
А ево како су своје маме описали ученици 2. разреда... 

САРИНА МАМА 
Стварно си кул, 

Мислиш на мене, 
Ти су ту, 

Увек уз мене. 
Оле, оле, мама волим те. 

Ола, ола, мама волим те ја. 

 
 

Кад год сам ту, 
Ти си уз мене,  

Грлим те, љубим те,  
Правим проблеме. 

Оле, оле, мама волим те. 
Ола, ола, мама волим те ја. 

           Постоји много жена на свету, али је само једна моја мама 
Снежана. Има смеђе очи, смеђу коврџаву косу, топле руке и нежно 
лице. Она је лепа, осећајна, добра, брижна, весела и вредна. Моја 
мама је срећна када смо она и ја заједно. Срећна је када сам добра и 
када јој поклоним нешто што сам ја правила. Срећна је када је 
окружена децом. Ми се заједно играмо, свашта правимо, кувамо, 
читамо и шетамо. Пуно путујемо, идемо у биоскоп и на клизање. 
Поручила бих јој да након свега овога она мене изведе на прави пут. 

Сара Пилиповић, 21 

 

ЈОВАНОВА МАМА 
 

Моја мама се зове Јелена. Има плаве очи, плаву косу и меко лице. Она је добра, драга и осећајна. 
Моја мама је срећна када се лепо играм са братом и сестром. Време проводимо заједно тако што се 
играмо и идемо у град. Поручио бих јој да је јако волим и да дуго живи. 

Јован Петров, 21 

 
MИЛИЦИНА МАМА 

 
Пуно људи у мом животу ме воли, али најбитнија је мама. Моја мама се зове Снежана. Она има браон 
очи, катку браон косу, мршава је и висока. Она је медицинска сестра. На послу помаже болесним 
људима. Због тога сам поносна на њу. Мама ми помаже када сам тужна, усамљена или болесна. Маму 
треба волети, поштовати и помагати јој када је болесна. Моја мама је најбоља и никада је не бих 
мењала.                                                                                                                                                                      Милица Терзић, 22 

 
ЗОРАНИНА МАМА 

 
Моја мама је мени причала да смо се нас две први пут виделе у породилишту када сам се ја родила. 
Од тог тренутка креће наша љубав. Моја мама има плаво смеђу косу, лепе зелене очи као драго 
камење и најлеше усне јер ме сваки дан љубе. Она ми помаже око домаћег, води ме на тренинге 
и све ми купује. За мене она прави најлепше колаче и лепо кува. Она ме подржава у свему, стално 
је ту за мене. Води ме код лекара када сам болесна и ноћу ме покрива. Прича ми бајке и приче 
када сам тужна. Понекад виче на мене и грди ме када нисам добра, али и тада знам да ме воли. 
Моја мама је за мене анђео, све на свету. Она је једна добра душа, која ме стално усрећи.  

Зорана Урошев, 22 
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ВЕЧЕ У БЕГЕЧУ 
 

Предвече се тата враћа с посла. 
Тада се мој брат и ја враћамо из 

школе. Ја узмем да радим домаћи 
задатак, а мој брат оде у собу да се 
игра. Када се тата одмори од посла, 

моја породица и ја играмо „Уно“. 
Пре спавања, волим да читам у 

кревету књигу „101 чињеница коју 
треба да знаш о возовима“. 

Филип Јандрић, 11 

ВЕЧЕ У МОЈОЈ ПОРОДИЦИ 
 

 

Предвече мама и тата пију чај и 
гледају телевизијски програм. Ја 

долазим из школе и радим домаће 
задатке. Брат ради свој 
домаћи. Потом мама 
пече палачинке и сви 

заједно уживамо. 
Тијана Младеновић, 11 

 

Предвече се ја враћам из школе, а мама и тата са 
посла. Брат је већ код куће, јер је прва смена. Заједно 
вечерамо. Ја, затим, радим домаће задатке, а мој брат 

учи. Тата гледа утакмицу. Мама чита књигу. 
Увече сви заједно једемо кокице и гледамо 

омиљену серију „Војна академија“. 
Лазар Гавранић, 11 

 

Када дођем из школе, сваког дана ме код куће чека 
моја драга породица. Волим да се одмах пресвучем и 

играм са мојој млађом сестром Саром. Мама за то 
време поставља сто и кува кафу за тату који увек 

најкасније од свих долази кући са посла. Када 
вечерамо, ја са мамом радим домаће задатке, док 

моја млађа сестра воли да ме задиркује. Понекад се 
мало наљутим на њу јер ми не да мира. Када завршим 
са домаћим, упалим телевизор и гледам занимљиве 
цртаће, серије и емисије, све док ме мама и тата не 

отерају на спавање. 
Смиља Куриш, 11 

Породица је најважнији део 
свачијег живота. Моју породицу 

чине мама, тата и сестра. 
Најсрећнији смо када проводимо 

време заједно и зато се трудимо да 
се што више дружимо. Увече 

седимо и гледамо тв програм, 
причамо, смејемо се и играмо. 
Такве тренутке највише волим. 

Јована Бранковић, 11  

Увече мама прави вечеру.  
Мој тата и ја радимо домаћи, а моја 

два млађа брата се играју. Свако 
вече гледамо цртане филмове. 

Сафет Фаркаш, 11 
 

 
МОЈА ОМИЉЕНА ИГРА 

Моја омиљена игра је „Чуда света“. Играју је 2-4 играча. Сваки играч има пијуна и баца 
коцкицу. Увек има 2 или 3 пута којим се може ићи, а играч бира којим ће путем наставити. Иде 
се по свим континентима и одговара се на питања.  Има 60 питања и 120 понуђених одговора. 
На сваки тачан одговор добијају се жетони. Играч треба да сакупи 12 жетона и тиме постаје 
победник. Када сам једном играо са братом, успео сам пре њега да сакупим 12 жетона и тако 
га победио. Волим да играм ту игру јер ми је забавна и волим да одговарам на питања. Питања 

су ми занимљивајер су о старим пирамидама и градовима Египта. Научио сам шта је Сфинга, Кеопсова пирамида, 
где се налази Тимбукту и још много тога. Волим игре у којима нешто научим.                                      Филип Јандрић, 11  

 

ПРИЈАТЕЉСТВО 

Лазар Гавранић, 11 

 
Милица Поповић, 11             Тијана Младеновић, 11 

 
Јована Бранковић, 11 
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БРАЋА И СЕСТРЕ 
 

МИЛАН 
Особа коју неизмерно волим јесте мој млађи брат Милан. Он има две године. Ја волим да му 

тепам Мокице мој зато што је јако сладак. Док радим домаћи он би да се игра са мном, а не знам како 
то да ми каже па ме вуче за рукав: „Aде аде бато!“ и ја наравно попустим и игра почиње. Он је још јако 
мали па се не можемo све играти, али кад порасте постаћемо два другара. Кажу да ко има брата или 
сестру је богат човек, а ја имам и брата и сестру па сам милионер.                                 Немања Стеванов, 32 

 
ТИНА 

 Моја породица је пре шест година постала богатија за једног члана. На свет је дошла моја 
сестра Тина. Сваки дан сам помагао мами да је чувам док она има посла. Тина сада има 6 година 
и иде у вртић. Има смеђу косу и плаве очи. Када смо нас двоје сами код куће увек смилимо неку 
игру да се играмо. Дешава се да будемо и неваљали па нас грде. Тина много воли да црта, игра се 
са луткама, али највише воли да гледа цртани. Много сам везан за њу и кад није код куће ја само 
питам кад ће доћи. Поносан сам што је имам, што увек имам са ким да се играм и да све делим.                                                                                                                                                                                 

Никола Стојановић, 32 

 
МАРКО 

Мој брат се зове Марко, има 3 и по године, зелене очи и смеђу косу. Иде у вртић. Понекад 
оде са мамом код његовог најбољег друга Николе. Када је код куће највише воли да гледа Пепу 
Прасе и да се играмо са његовим коцкицама. Воли да се игра, једе кокице, гумене бомбоне и 
крофне, воли да пије млeко и сок. Не воли кад му не дам сок и кад се не играм с њим. Кад му нешто 
не учинимо, каже нам: „Иди у казну!“.                                                                                Вукашин Николић, 32 

 
ИВАН 

Мој брат има осам година. Иван има светло смеђу косу и браон очи. Иде у 21 разред. Једном недељно 
иде у школу „Малац генијалац“ где учи да рачуна на абакусу. У слободно време се игра на телефону. 
Понекад се посвађамо, али се брзо помиримо. Мој брат је најбољи брат на свету и не бих могла да 
пожелим бољег.  

Лариса Максимовић, 31  

 
МАРКО 

Много волим свог брата. Он се зове Марко. Има 12 година и иде у 6. разред. Има браон очи и 
светлобраон косу. Осмех му краси лице. Низак је и мршав. Воли кад добије кесицу сличица, а не воли 
кад добије лошу оцену у школи. Марко и ја проводимо време тако што играмо одбојку и фудбал. Мој 
брат у слободно време учи. Написала сам овај састав о њему зато јер мислим да је најлепши и најбољи 
брат на свету.  

Милица Радосављевић, 32 

ДУЊА 
Моја сестра се зове Дуња. Она има 2 године и 7 месеци. За своје године је мала и ситна, али 

разуме и прича као да је велика. Има плавозелене очи и кратку смеђу косу. Највише не воли када јој 
мама прави кикице. Дуња је јако друштвена, воли да се игра и има добар смисао за игру. Она је наша 
најбоља играчка и занимација. Највише воли да користи мамину шминку и да обува нашу обућу. Иако 
је најмлађа у кући, највише реда заводи. 

Срђан Аџић, 31 

МИЛИЦА 
Моја сестра се зове Милица, има 7 година и иде у 1. разред. Она има смеђу косу и смеђе очи. 
Воли да се игра и иде у школу. Не воли да јој неку упада у реч и да се играмо по моме. Понекад 
се свађамо, али се брзо помиримо. Моја сестра је најбоља сестра на свету и зато сам је описала 
у овом саставу.                                                                                                                        Јелена Поповић, 31 
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IV2 У СТИХОВИМА 
 

 

НОЛЕ 
Име му је Ноле 
и сви га воле. 
Добар је друг 
и због другара  

обишао би цео југ. 

ЈОВАНА 
Веома лепо пише 

и не свађа се више. 
Још лепше црта, 

никако није шкрта. 
Свакоме даје све  

па чак и ужине две. 

ВИКТОРИЈА 
Она је одлична у школи, 

али да чита баш и не воли. 
Врлина много има, 

воли да помаже свима. 
Мислим да би у поноћ 

викнула „Коме треба помоћ!“. 

MИОДРАГ 
Има таман тен, 
помало је лењ. 

Кад направи збрку 
сви паниче и дижу фрку. 

Затим дигну руку 
да кажу његову муку. 

 
БОЈАН 

Наш учитељ из музичког  
број два, 

Учи нас да свирамо  
та, та, та, 

њега ђаци много воле. 
Тамуру и клавир  

са лакоћом свира 
и никад никог први не дира. 

ЛАНА 
Помало је „луда“ 
прати Тићу свуда. 

Засмеје сваког лако 
јер духовита је јако. 
Кад је нема у школи 

срце нас заболи. 

ЂИНА 
Најлепше саставе пише баш она 
тешко ће је неко скинути са трона. 

Воли да чита и репује уме, 
али математику неће да разуме.  

Избећи ће таблу врло вешто 
радије ће прочитати нешто. 

МАРКО 
Све петице он има 

извињење лако прима. 
На такмичење иде често 

и тамо освоји добро место.  
Воли да се дружи  

и фудбал игра 
и на часу да се врти као чигра. 

АНАБЕЛА 
Труди се колико може 

кад је тешко каже: О Боже! 
С Ђином воли да се дружи, 
неправда њу зна да растужи. 

Да баци лопту не може јаче 
радије ће вијачу да прескаче.  

МИЛОШ 
Кад задатак он покушава да реши 

не секира се ако погреши. 
За њега реч „свађа“ не постоји, 

он ће радије нешто да боји. 
Добар је друг и дружи се са свима 

За њега свако лепу реч има. 

ЛАЗА 
Фудбал он много воли 

кад га не игра,  
срце га заболи. 

Заљубљен је он у једну Нату  

и зато сад боље ради мату.  
Све петице он сад има 

да је заљубљен јасно је свима. 

ТИЈАНА 
Њој све лако иде од руке 
за њу нема ниједне муке. 

Добра је у свему  
и петице све има, 

Код ње све увек мора да штима. 

Нека се сад чује на сва звона 
ову песму написала је она! 

 

ДЕЈАН 
Он је једна добра душа 

на часу седи мирно  
и слуша. 

Свако му помоћ нуди, 
 колико може  
он се труди. 

СНЕЖА 
Она је стварно другар прави 
на часу воли увек да се јави.  

Вредна је много, добар је ђак 
за њу је сваки задатак лак. 

Помоћ увек нуди и о свима брине 

ако треба, звезде ће да скине. 

НЕНАД 
Сади, сеје,  

чак и кад снег веје. 
Жито жање, воће сади, 
без престанка он ради.  
Ветра дува њиву чува. 

Дај му посла, ето среће, 
aли да учи, е то неће! 

 

 
УЧИТЕЉИЦА 

Учи нас лепе и добре ствари 
она не зна ништа да поквари. 
Већ узима ставри у своје руке 

и реши све наше муке. 
Добра је и лепа 

својим ђацима тепа. 
Воли своје ђаке, 

њене паметне четвртаке! 
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...И РЕЧИМА 
 

 

Јесен нас  је посетила 
         Постоји једна краљица горда, а то је Јесен. Она је најлепше биће 
које сам икад видела. Јесен је једна од најважнијих особа у мом 
животу. Коса јој је зеленкасте боје. На себи носи хаљину од лишћа. У 
руци држи грозд и пуно класја жућкасте боје. Њен глас је нежан и 
бистар. Она увек дарива људе са различитим поклонима као што су: 
крушке, смокве, грожђе... Јесен уме да буде и строга и хладна. 
Понекад се натмури. Али када се она насмеши, сунце изађе и засија. У 
мом дворишту се увек нађе много листића црвенкасте, жуте , 
наранџасте и браон боје. Још и понеки зелени лист може да се нађе. 
Сви ти листови су заправо део њене хаљине. Јесен нас редовно 
посећује и показује своје прелепе чари, Према свима је добра , a 
поштује и остала годишња доба. Сви би требали бити тако добри као 
Јесен. Јесен нас све воли и зато ми је она била инспирација.                                          

            Ђурђина Вучковић IV2 
 

ОДА СУНЦУ 
Сунце наше, најсјајнија звездо, 

Ти си нашег живота гнездо. 
Твој зрак сија тако мило 

И да тебе нема ничег не би било. 
Када ме дотакне твоја топлина 

Целим телом обузме ме милина. 
Сунце наше битније од свега 

Ти нам вредиш више од ичега. 
Гледам те и пријају ми твоје топлине 

Као да падам у морске дубине. 
Кад се сунчам много ме грејеш 

И на сваки мој поглед ми се насмејеш. 
Наша љубав неће престати 

Нити ћеш ти из мог срца нестати. 

                 Тијана Павков IV2                            IV2 

 

ГАРФИЛД 
СНЕЖАНА: (Долази из школе и угледа маму) ,,Мама, шта радиш?“ 
МАМА: ,,Ништа. Како је било у школи?“ 
СНЕЖАНА:  ,,Супер!“ (погледа у кухињу и угледа мамину  
мачку Принцес) ,,Зашто Принцес  лиже лазање са пода?“ 
МАМА: ,,Зато што ми је баш лепо испала вечера!“ 

                                                                                                                                                           
Снежана Думонић IV2 

 

 

Моја машта може свашта 
 

     Често помислим како од маштања обично долази онда када је човек уморан или му је досадно. У ствари, да будем искрен, 
мени се и дешава да најчешће маштам у та два случаја. Тако сам једне вечери касно легао, уморан и почео да маштам. На 
фудбалском терену сам. У тиму сам са својим најбољим другом Лазаром. Играмо једну важну утакмицу за репрезентацију 
Србије. Навијачи нас бодре да победимо. Зачуо се звиждук за почетак утакмице. Наша је лопта. Лазар ми је брзо додао лопту. 
Пробијам се кроз противничке играче и враћам лопту Лазару. Он дрибла и поново ми додаје, тако да се налазим сам, очи у 
очи са голманом. Шутирао сам одмах. Голман је скочио да ухвати лопту али није успео. Лопта је улетела 
у мрежу. Сви смо се радовали. Публика је узвикивала Лазарево и моје име. До краја утакмице нисмо 
примили ни један гол и победили смо. Осећао сам да је цела нација поносна на нас двојицу. Успели 
смо да усрећимо све људе у Србији. Одједном, чујем кораке и видим брата како улази у собу. Мој сан 
се прекинуо и схватио сам да сам се вратио у реалност. Узбуђење које ми је оставио сан сам још дуго 
осећао. Волим да маштам и верујем да је маштање здраво. Једва чекам да поново маштам о некој 
следећој великој утакмици у којој побеђујемо Лазар и ја.  

                                                                                                                           Марко Јандрић IV2 

 

Како замишљам будућност? 
 

    Будућност замишљам као модерно време. У будућности ће се користити само модерна 
технологија. Школе ће имати школске униформе. На часовима ће се користити таблети. Постојаће 
неке нове справице које ће се користити у свакодневној употреби за лакше савладавање градива. 

У кући ће постојати справица у којој се храна прави сама, нпр. Неко хоће салату и та справица ће 
му направити салату. У свакој школи ће постојати часови за програмирање. Биће и летећих 
справица које ће смети да користе само они људи који су пунолетни. Ролере и бицикли ће 

заменити нова, другачија возила. Села ће бити већа, а градови ће бити превелики. Биће и паметних рачунара и других 
паметних предмета. У школама ће се користити паметне табле за наставнике тако да неће морати да пишу. Овако ја 

замишљам будућност за петсто година. Наравно, нико не зна како ће она заиста изгледати, али ја мислим да ће она бити 
баш оваква какву сам је ја управо написала.                                                                       Ђурђина Вучковић IV2 
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НА ЧАСОВИМА... 
 

КО САМ ЈА? 
Идентитет – индивидуална карактеристика по којој је особа 

препознатљива. Сви имамо више идентитета. Да ли се мењају током 
живота ? Да ли је тешко одрећи се неког од њих ? Шта се дешава ако 
људе сведемо на само један идентитет ? Да бисмо дали одговоре на 
ова питања, важно је да најпре побројимо оно што код себе сматрамо 
најупечатљивијим, затим да уочимо сличности са другима, а онда ћемо 

умети да поштујемо и разлике међу нама. 
На часовима грађанског васпитања, ученици  су имали  задатак да на папиру напишу десет 

пута : Ја сам..., а потом да доврше сваку реченицу оним што сматрају да их најбоље описује. Након 
тога, тражили су сличности и разлике (име, пол, национална припадност...) и анализирали који се 
идентитети најчешће јављају и који су им заједнички. Груписали су наведене  идентитете у 
одређене категорије: породична припадност (ја сам... син, ћерка, тетка, брат), интересовања (ја 
сам...страствени фудбалер, љубитељ паса, будућа шминкерка), особине (ја сам...  љубазна, дружељубива, 
џангризав, осетљив). Тек тада је ученицима било лако да дају одговоре на питања постављена на почетку часа. Ова 
вежба допринела је развијању: 
- ставова  (о поштовању разлика међу људима и развијању осећаја личног идентитета), - вештина (препознавање 
оног што им је заједничко са другима) и  
- знања (о сопственом идентитету и идентитетима других, о сличностима и посебностима међу људима). 

Сазнали смо много тога новог једни о другима, а закључак ђака може се свести на једну реченицу : 
Лепо је што смо различити, јер различитост је снага! 

Смиљана Нинков–Ђорђевић, наставник грађанског васпитања 
 

 

 
 
Ученице VI2 су симболички обележиле 
Дан планете Земље порукама и 
цртежима који нас подсећају на 
важност  бриге о нашој планети.  

  

Ученици V1 и V2 су у оквиру 
пројектне наставе представили 
живот живих бића на копну, под 
земљом и у води. 

Жељка Симић, 
наставница биологије 

 
 

 

 

  
Наташа 
Брчкaло и  
Селена  
Ристић, I2 

 

 
Мартина и 
Немања, 
I2 

 

 

 
Анђела  
Куваља 
и Дуња 
Врањеш, I2 

 
Лука 
Трифунов и 
Марија 
Радосављевић, 
I2 

 

 
 
Прваци су маказама, 
колаж папиром и 
лепком, као прави 
креатори стварали 
своје замишљене 
модне креације. 
 

Нина и 
Вања, I1 

 

 

Весна и 
Данијела, I1 

 

Занема и 
Сафет, I1 

 

 

Филип и 
Момчило 
Тркуља, I1 

 

 

 

     

Грађанско 
васпитање 

у V и VI 

Биологија 

Ликовна 
култура  
у I1 и I2 
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...НА ЧАСОВИМА 
 

       

Ученици IV1 су 
учили вез – 
уметност 
украшавања 
платна иглом и 
концем, као 
што су некада 
њихове баке и прабаке радиле. 

 
 

 

Ученици I1 и I2  учили о својим осећањима. 
СРЕЋАН САМ... када ми је рођендан, када ме похвале, 
када сам са пријатељима, када сам у школи... 
ТУЖАН САМ... када ме увреде, када неће да се играју са 
мном, мислим да ме не воле, када ме ударе...  
УПЛАШЕН САМ... када ружно сањам, када сам сам, када 
ми причају страшне приче, када ме непријатно 
изненаде... 
ЉУТ САМ... када није по мојој вољи, када се неко прави важан... 

 

  

Учитељица Јелена 
Божић је 

упознала своје 
ученике са 

књигом „Очеве 
приче“, Даре 

Радојевић, 
сатканом од поучних прича. 

 

   Ученици II1 

су лепили, 
месили, 
осликавали, 
украшавали 
и лакирали, 
а крајњи 
резултат је била ваза – поклон за 
маме! 

 

  
 

Када си добар 
следи слатка 
награда, која је још 
слађа када је  
направите у 
друштву другара, 
па онда још нешто 
и научите, нпр. Да мерите, мутите, 
филујете, сарађујуте, добро се забавите и 
прсте полижете. Тако је ученике III2 

наградила њихова учитељица Наташа на 
ЧОС-у за добро понашање. 

 

 

  

Народна 
традиција 

у IV1 

Грађанско 
васпитање 

у I1 

ЧОС 
у II2 

ЧОС 
у III2 

Ликовна  
кулутра 

у II1 
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МОЈА АУТОБИОГРАФИЈА 
 

ЖЕЉАНА ТЕРЗИЋ, 61 

Мислим да је свет стао на секунд 9. новембра 2006. године. Тада сам се ја родила. Као мала 
волела сам да истражујем и била сам веома радознала. Моја старија сестра се зове Нина и 
веома сам везана за њу. Такође, имам брата од стрица Милана, са којим проводим много 
времена. Играмо се, делимо све и идемо заједно у школу. Никада нисам волела да идем у 
вртић и он је за мене представљао прави кошмар. Плакала сам сваки пут кад би ме родитељи 
довели. За разлику од вртића, волим да идем у школу. Имам добре другаре и имали смо 
учитељицу од које смо се тешко растали. У међувремену сам научила да пецам. Умем и да 
веслам и да скинем рибу са удице. Осим тога, уживам и у правим женским ставрима – моди, 

куповини и шминкању. Неке ствари ме много нервирају. Ваљда је то због пубертета. Мој разред је веома добар. 
Сложни смо попут мускетара, али и мало несташни.         

 
МИЛИЦА ЂУРИЋ, 61 

Рођена сам 8. новембра 2006. године. Име сам добила по песми. Ја сам прво дете својих родитеља. 
Имам и сестру која је млађа од мене пет година. Увек сам била веома послушна и мирна. Сви су 
знали да никад не правим ништа што је непримерено лепо васпитаној девојчици. Једном смо били 
на свадби и није ми се допадала музика. Гледајући да останем неприметна, искључила сам 
продужни кабел из струје. На опште запрепашћење свих присутних, музика је стала. Рекла сам 
родитељима да сам то ја урадила јер музичари очајно свирају и певају. Сви су се много смејали, а 
маму и тату је било срамота. У првом разреду су почели да ми испадају зуби. Нисам волела да идем 
код зубара, па је мама морала да ме подмићује. Обећала је да ћу добити барбику, али није рачунала 
на то да ћу иазбрати најскупљу. Ове године путујем са баком и деком у Бању Ковиљачу, а потом са 
рдоитељима и сестром на море. Једва чекам! 

 
TИНА РАДОЊИЋ, 61 

Рођена сам 11. марта 2006. године као прво дете у кући. Била сам мала, буцкаста беба са крупним 
црним очима. Имала сам таман тен као и сад. Моје косе је било мало и била је скроз 
накострешена. Мама каже да сам била најлепша беба на свету. Свако дете понекад направи 
несташлук, па нисмо изузетак ни мој брат и ја. Направили смо замку деки тако што смо ископали 
рупу у воћњаку и прекрили је лишћем и чекали. Шала није успела, али смо се добро забавили. 
Оно што је обележило моје одрастање јесте први дан школе. Била сам срећна и помало 
уплашена. Сећам се да је први час била математика. Писали смо бројеве и моја другарица 
Марија је на табли написала број 1 већи од осталих. На учитељицино питање: „Који је број 
највећи?“, сви смо у глас одговорили да је то један! Од петог разреда дежурство ми не пада 
тешко, јер таблу на часу српског језика и књижевности брише мој друг Марко.  

 
 

ЛАНА РАНИТОВИЋ, 61 

На опште запрепашћење чланова моје уже и шире породице, родила сам се са 4 килограма и 50 
грама. Била сам беба која је непрестано тражила да буде у маминим рукама, а колица и креветац 
нисам хтела да пробам. Пошто нас у кући има много, ишла сам из руке у руку, све док ме чврсто 
не ухвати сан. Мој тата је за то време радио па је био поштеђен тих мука. Да би се ослободили 
моје тираније, мој дека је почео да ме учи да ходам са седам месеци. На његову велику радост, 
проходала сам са десет. То је била права сензација у мојој кући. Док нисам проходала и док сам 
често плакала, говорили су да ћу бити певачица, а после тога да ћу бити тркачица. Не знам да ли 
су мислили на дуге или кратке стазе, али сада ме мрзи да ходам. Најузбудљивији део мог 
одрастања је полазак у школу. Учитељица нам је објаснила да школа није страшна и да ће нам 
бити лепо. Порасла сам и постала мирна, добра и повучена девојчица. Моја мама би ме описала 
следећим речима: Где је ставиш, ту је нађеш.  
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МОЈА АУТОБИОГРАФИЈА 
 

ЛУКА СТОЈНИЋ, 61 

Моје име је Лука Стојнић. Рођен сам 30. априла 2006. године. Као мали био сам веома несташно 
дете. Веома уживам у спорту и тренирао сам кошарку шест година. У тиму није било много мојих 
вршњака, па сам често играо са млађима. Зато сам касније одлучио да пређем на фудбал. Прво 
сам играо одбрану јер сам веома крупан, а затим сам доспео на позицију голмана. У свом 
несташлуку, једном сам хтео да одем од куће. Мама је за вечеру спремила спанаћ, а ја сам одбио 
да га једем. Рекао сам јој да ми припреми палачинке или ћу се одселити. Одговорила је да могу 
одмах да идем. Са муком сам паковао ствари, али ме је било срамота да кажем да нисам 
планирао то заиста да урадим. Када је дошао моменат да пођем, рекао сам мами да ћу ипак 
остати због брата и сестре. Једном сам помогао комшиници у одбрани од пожара. Једини сам 
приметио дим и обавестио их, па сам у знак захвалности добио чоколаду. 

 Сигуран сам да ће ова аутобиографија ускоро бити употпуњена новим догађајима.                           

 
 

МИЛАНА КОРДИЋ, 61 

Једног топлог јесењег дана, породица Кордић добила је новог члана, мене. Родила сам се 18. 
октобра 2006. године у Новом Саду. Од самог рођења, била сам  мирно и повучено дете. Одувек 
сам била стидљива и плашила се нових познанстава. Прошло је много година од рођења 
последњег женског детета у кући Кордића, па сам дочекана са великим нестрпљењем и радошћу. 
Нисам одувек живела у Бегечу, али сам радо долазила код баке и деке. Ја сам јединица, али имам 
брата од стрица за којег сам везана. Тако се никад не осећам усамљено. Волим да путујем и 
уживам у откривању нових места. Нисам много плашљива, али не могу да савладам страх од крви 

и висине. Као мала плашила сам се и своје тетке Лидије. Она има веом груб и продоран глас и одатле ваљда моја 
паника. Доселили смо се у Бегеч када сам имала 5 година. Била сам пресрећна што ћу живети у великој кући са 
двориштем. Није ми се допао вртић, али су ме другари утешили. После је дошло време да се крене у школу. Ђачке 
дане улепшала је моја учитељица Соња Бошњак. Сада сам ученица 6. разреда, окружена дивним особама. Остаје 
ми само да уживам. 
 

НАТАША МЕДОВАРСКИ, 62  
Рођена сам 20. јула 2006. године у Новом Саду. Имам старију сестру Јовану. Била сам мирна и 
добра беба. Нисам била одушевљена вртићем и зато бих плакала сваки пут. Највише сам се 
радовала кад мама дође по мене и одведе ме кући. Онда бих журно истрчала да нађем своје 
другаре Мишу и Анђелу. Много смо се смејали и уживали у заједничкој игри. Никад нећу 
заборавити тренутак када је требало да примим вакцину пред полазак у школу. Била сам 
преплашена, али нисам плакала јер ем је било срамота. Осим школе, ишла сам на часове 
енглеског и тренирала сам гимнастику. После сам променила спорт и прешла на одбојку. Сада 
највише волим фудбал. Мама је очајна мојим избором, али тата ме подржава. Највише волим 
да путујем у Босну. Тамо живи мој ујка са породицом. Сваки пут се дивно проведем и тешко ми пада повратак кући. 
Волим животиње и била бих веома срећна када би у мојој аутобиографији писало да имам пса.  

 
АНЂЕЛА ХОРВАТ, 62  

Као беба имала сам плаву косу и плаве очи и потпуно сам личила на тату. Он ме је често водио на 
Дунав, где смо бацали каменчиће у воду и хранили лабудове. Сада признајем да сам се у то 

време плашила тих птица. Бака Милица ме је чувала када сам била мала. Са њом сам уживала 
све док се једног дана није много задржала код комшинице, а ја остала сама. Ова драматична 

ситуација изазвала је много плача и одлуку мојих родитеља да ме чувају други бака и дека. Њих 
баш и нисам волела. Са баком Милицом сам играла карте, слагала коцкице и играла занимљиве 
географије, а са овима ништа од тога. Кренула сам у школу са радошћу и увек сам била одличан 

ђак. Мама је на почетку седела поред мене и помагала ми око домаћег. Иначе, заљубљена сам у 
брата моје другарице и те симпатије већ дуго трају. Друштво се обично скупља код мене. Уз грицкалице и много 

смеха, гледамо тв и тако проводимо време.                  
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МОЈА АУТОБИОГРАФИЈА 
 

НИКОЛИНА ДРЛИЋ, 62 

 

Рођена сам 17. марта 2006. године. Детињство сам провела у родном Бегечу и ту и 
данас живим. Требало је да се зовем Милица, али је ова одлука промењена због 
неких породичних околности. Тата је одлучио да добијем име по његовом оцу 
Николи. Као мала била сам највише везана за своју баку. Она ме је чувала док су 
моји радили и била ми је као други родитељ. Била бих уз њу док је обављала кућне 
послове. Када је нешто месила, део теста је давала мени, да и ја учествујем. Преко 
викенда смо одлазили код друге баке у Београд (татине маме). Тамо живе и моје 
тетке. Бака ми је испуњавала све жеље јер ме није виђала сваки дан. Моја сестра се 
зове Ангелина. Млађа је од мене две године и сви би претпоставили да је строже 
васпитана јер родитељи са првим дететом треба да науче лакцију. Код нас је све обрнуто. Она увек добија оно што 
жели и понаша се као да је старија. Оно што никад нећу заборавити су тренуци када сам учила да возим бицикл и 
тротинет. Била сам сва у модрицама док нисам савладала вожњу. Летњи распуст 2018. године је био тежак период 
за мене, али је на сву срећу све прошло. Сада могу мирно да уживам у дружењу са својим вршњацима. 

  
 

АНЂЕЛА ГРИВА, 62 

 

Рођена сам као друго дете у породици. Одрасла сам са драгим људима око себе. Мама 
каже да сам била веома размажена и да сам плакала чим би ми се неко приближио. Када 
сам имала 3 године добила сам млађу сестру Јану. Била сам ужасно љубоморна на њу и 
свој бес сам испољавала плачем. Један од стресних тренутака ми је био и одлазак у вртић. 
Тек полазак у школу и сусрет с мојој драгом учитељицом Јеленом Божић утицао је на мене 
да се променим. Научила нас је слози и другарству. Са осам година добила сам јоше једну 
млађу сестру, Бранку. На њу нисам била љубоморна јер сам већ била зрелија. Зато сам јој 
све допуштала. У четвртом разреду почињу моје најбоље авантуре. Другари из разреда и 
ја смо почели више да се дружимо. Највише смо уживали у шетњама. Наше тајно место 
налазило се поред пијаце. Ми девојчице смо веома плашљиве па од свега направимо 
страшну причу да нам прети опасност. Једном је теча морао да ме носи кроз шуму јер сам 

чула шуштање лишћа и била сигура да сам видела змију. Кажу да нам је сада најлепше па се и трудим да будем 
безбрижна и окренута смеху и игри. 

 
 

НАТАША ЈАНОШЕВ, 62 

 
Мој брат је био пресрећан када сам се ја родила јер је пожелео да добије сестру и жеља му се 
испунила. Била сам весела и немирна беба и била сам миљеница свима у породици. Са татом 
сам проводила највише времена па сам за њега била и највише везана. Сваки пут кад би негде 
отишао ја бих плакала све до његовог повратка. Одлазак у вртић ми је био раван паклу, док 
школу обожавам и срећна сам. Волим излете и путовања. Сваке године идем на Тару и сваки 
пут са нестрпљењем очекујем полазак јер волим природу. Особа која је обележила моје ране 
ђачке дане је моја драга учитељица Јелена Божић. Никад нећу заборавити њену пажљивост и 
оно чему ме је научила. Највише се радујем летњем распусту јер тада имамо времена за 
дружење и забаву. Први септембар ми пада тешко јер знам да ме опет чека много учења. Пети 
разред је за мене отворио нове путеве по питању свега, јер размишљам шта бих могла уписати. 
Трудим се да сваки дан проведем најлепше што могу и да се много смејем и шалим са својим 
другарима. У мом узрасту је то оно што је најбитније.  
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БИТИ УЧИТЕЉ И НАСТАВНИК НА ЈЕДАН ДАН  
 

Анђела Чебац  
као учитељица  
у 32 : 
Осећала сам се 
предивно, 
свидело ми се 
што су сви били 
активни и није 
ми ништа било 
тешко. 

Анђела Мијовић 
као учитељица у 32: 

Осећала сам се смешно, 
а свидело ми се да се 

осећам важно. Било ми 
је тешко да одржим час 

због појединаца.  
Желела бих опет 

предавати због ученика 
који су ме поштовали. 

 
Tијана Павков, 42 

Када сам била учитељица на 
један час, схватила сам како 
је мојој учитељици тешко. 
Ученици ме нису слушали. 
Превише су галамили, а ја 
нисам могла да их умирим. 
Покушала бих поново да одржим час, али бих се следећи пут 
још боље припремила. Очекивала сам да је много лакше 
одржати час.   

 
Бојан Чичакин, 42 

Кад сам био учитељ, свидело ми се  
што сам могао да поделим своје знање 
са ђацима. Нисам очекивао да је овако 
тешко. Нисам могао да их утишам. 
Било ми је тешко да све објасним тако 
да ме они схвате. Не знам како то мојој 
учитељици полази за руком тако лако. 
Утиша нас  одмах и објасни све лако, не 
знам ни сам како. Свакако бих волео да 
одржим још који час. 

 

ЈА КАО НАСТАВНИЦА ... 
 

Бити наставник није баш лак посао. Пре свега треба имати самопоуздања и стати пред ученике да им предајеш. Једнога дана 
на часу српског језика наставница је рекла да ће поводом Дана просветних радника дати нама прилику да видимо како је бити 
наставник. Ја сам се одмах пријавила. Једва сам дочекала тај дан. Предавала сам песму Десанке Максимовић. Сви су гледали 
у мене и слушали ме. Много сам била срећна што предајем и волела бих да постанем наставница. Бојала сам се да се не 
избламирам или да кажем нешто што не треба. Сви су писали оно што сам ја говорила. Надам се да ћу и ја једног дана да 
уживам у том послу.                                                                                                                                                                    Марија Ђилас, 61 
 

Мислим да је бити наставник веома тешко јер се они труде да нама олакшају. Увек ме је 
занимало како је то седети и гледати очима наставника и успела сам. Заменила сам се са 
наставницом српског језика Весном Јандрић на један дан. Ја сам предавала песму „Наслеђе“ 
Милана Ракића. Било ми је занимљиво, али уједно и тешко јер су ме другари питали неке речи 
које им нису јасне и ја сам морала да их објасним. Наставница Весна је била ученик па је и она 
морала одговарати на моја питања. Све у свему, допало ми се. Волела бих ово поновити и 
мислим да ће ми следећи пут бити лакше.                                                                                                                                            

Наташа Јаношев, 62 
 
Био је 17. новембар 2018. године. Требало је да предајем народну епску песму „Цар Лазар и царица Милица“. 
Ушла сма у учионицу и села за наставнички сто. Ноге су ми се помало тресле. Било је чудно, али занимљиво. 
Тишина је владала часом и чуо се само мој глас који је подрхтавао од треме. Бојала сам се да ли ће ме неко 
слушати и шта ће бити ако погрешим. Невероватно, сви су ме пажљиво слушали јер је и њима било необично и 
занимљиво. У току часа сам схватила да неки нису прочитали песму, али нисам могла то да променим. Мени је 
било лепо. Имала сам план пред собом. Сви су били активни, неки и више него обично. Било је право уживање, а 
мени је импоновало што сам цео час успела да држим њихову пажњу. На крају часа сам задала домаћи, захвалила се на часу 
и отишла срећна и задовољна. Закључила сам да наставника не можете преварити и да он увек све зна. Лепо је бити наставник, 
али је ипак лакше бити ученик.                                                                                                                                                   Тина Радоњић, 61  
 

Искуство бити наставник српског језика, ја сам доживела у 6. разреду. Спремити се за тај час није 
било лако. Занимљиво ми је било гледати моје другаре из другачије перспективе. Мислим да је 
наставници било исто тако занимљиво вратити се у школску клупу и имати наставницу млађу од 
ње. Много сам се потрудила да заинтересујем и насмејем своје другаре. Није све испало добро, 
неки нису слушали, неки нису писали. Ја сма имала трему и једва сам чекала да изађем са часа и 
питам другаре како им је било. У овом искуству, ја сам наставницу вратила у прошлост, а она 
мене, можда у будућност.                                                                                       Наташа Медоварски, 62 



 
22 

КЛУБ ЧИТАЛАЦА  
 

 

Припремила Весна Јандрић, наставница српског језика 
 

И ове школске године, чланови клуба читалаца су вредно 
читали, дискутовали, анализирали, играли се и дружили 

са књигама. Делић те атмосфере поделићемо са вама  
на следећим странама. 

 
БАСКЕРВИЛСКИ ПАС, Артур Kонан Доjл 

Клуб читалаца је место на којем са другарима и наставницом, и наравно изабраном књигом, уживамо 
и опуштамо се од напорног школског дана. Као сваког месеца, на истом месту састанемо се да 
одржимо свој Клуб читалаца. Овај пут тема је била књига Баскервилски пас. Клуб читалаца ништа не 
вреди без претходно прочитане књиге, и наравно жеље за тиме. Почели смо са 
занимљивом игрицом, а потом кренули на анализу ове сјајне књиге. Баскервилски пас је 

криминалистички роман, о једном о најпознатијих светских детектива, Шерлоку Холмсу, чија радња 
се одвија у мочвари. Главна тема је откривање праве истине о легенди Баскервилског пса. Главни 
ликови романа су Холмс и доктор Вотсон, који истражују цео случај. Сер Хенри Баскервил отишао је 
на имање, а са њим и Вотсон. Вотсон је истраживао и упознавао се са људима из околине. Стигао је и 
Холмс и заједно су убили пса који је убио Чарлса Баскервила и тако уништили клетву. Сваки Клуб 
читалаца је испуњен сјајном књигом, па тако је прошао и овај.                                                                                                                                                                    

Милана Кордић, 61 
 

САЊА, Момо Капор 
Једна од књига на Клубу читалаца коју смо обрађивали била је Сања, Моме Капора. Веома 
је кратка, али не и мање лепа и занимљива од осталих. Постојала је звезда падалица која је 
пала на Звездару. Баш у исто време се родила и девојчица Сања. Звезда се претворила у 
младеж који је пао на њену ногу. Она је одрасла мирним детињством. Имала је пријатеља 
Вању за кога се касније удала. Пристала је да буде његова жена само под једним условом: 
да воли само њу и никог више. Вања је обећао и венчали су се. Прошло је неколико година 
када се Вања окренуо за једном лепотицом. Сања се смањила. И сваки пут када би Вања 
зажелео неку другу девојку, Сања се смањивала. И тако све док једног дан није нестала. 

Вања је мислио да се смањила у онај младеж који је постао звезда и одлетео у небо. Године су пролазие, а он је 
постао старац који гледа у небо не би ли пронашао мајушну Сању јер је тек сада схватао колико му значи.  
     Кроз ову књигу сам научила да чувамо оно што волимо и имамо, јер када то изгубимо, можда га никада нећемо 
вратити.                                                                                                                                                                          Тина Радоњић, 61 

 

ДОБРО ДРВО, Шел Силвестрин 
Добро дрво је прича о дрвету које несебично испуњава жеље једном дечаку. Дечак је прво свакодневно долазио 
у посету дрвету, јео његове плодове, верао се по њему, причао са њим. Временом је дечак постајао старији, а 
самим тим и захтевнији. Није често долазио код дрвета, није се играо колико год да га је дрво то молило. Време је 
пролазило и дечак је од дрвета почео да узима гранчице, гране и делове стабла. Дрво се није бунило, већ је 
несебично давало све што он пожели. Пролазиле су године, дечак је старио, а од дрвета је 
остао само мали пањ. Дечак је долазио мислећи да дрво, то јест пањ, има још нешто да му да. 
Али једино што је дрво могло да му понуди јесте да седне на њега. Дечак је мало седео и 
отишао, мислећи да је дрво сада бескорисно. Он дрвету није чак показао ни захвалност за све 
што му је оно дало. Али дрвету то није сметало. Дечак је постао деда и скоро да није посећивао 
дрво. Али дрво је било срећно јер је знало да га онај мали дечак у деди и даље воли.  

Ова књига је много лепа и учи нас о љубави, давању, поштовању и срећи. 
Лана Ранитовић, 61 
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АГИ И ЕМА, Игор Коларов 
Аги је био деветогодишњи дечак који се са својим родитељима селио 17 пута. Иако није волео да 
мења место боравка, био је приморан на то. У последњој селидби доселили су се у Улицу 
храстова. Имао је породичних проблема и болело га је то што га родитељи не примећују. Његови 
родитељи никад нису код куће, а и кад га виде, питају га само како је у школи и наставе своју 
причу. Аги је имао ујака који је долазио код њих само да би преспавао пола дана на каучу. Сваки 
пут кад га види каже: „Где си Аги, баш си порастао!“. Аги је био јако повучен дечак и није имао 
другара у школи. Увек када је ишао из школе викали су му: „Аги, кукавице!“. То га је повређивало, 
али није обраћао пажњу на њих. Док је био у парку угледао је неку стару кућу. Отишао је да 
провери да ли има некога у кући или је напуштена. Угледао је старицу, пришао и упознао се. То 

јe била Ема. Из дана у дан су се све више дружили и постали су најбољи пријатељи. Разлика у годинама их није 
спречила да иду у биоскоп, радњу, на базен, једноставно су уживали заједно. После неког времена, Аги је 18. пут 
требало да се пресели, а Ема је купила кућу преко пута њега, тако да су остали пријатељи до краја живота. Из ове 
књиге можемо закључити да године нису битне када је у питању пријатељство, треба бити срећан и поред разних 
проблема који нам се десе у животу.  

Жељана Терзић, 61 

 
ВОЛИМ ДА ЧИТАМ ЗАТО ШТО ... НЕ ВОЛИМ ДА ЧИТАМ ЗАТО ШТО... 
😊 богатимо речник      😊 забавно је ☹ су ме ударила врата библиотеке 

😊 могу да дођем на Клуб читалаца ☹ ми се не допада крај 

😊 волим мирис књига    😊 књизи не треба пуњач ☹ су књиге тешке 
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А ШТА ЧИТАЈУ НАСТАВНИЦИ?  
У сусрет светском Дану књиге, 23. априла, желели смо да покажемо да је читање део наше 
свакодневице. Били бисмо веома задовољни ако би наш пример био вама идеја и подстицај да нам се 
придружите.  
Децо, пружите шансу књигама и уверићете се да ће вам оне то вратити многоструко. Запловите у њихов 
свет и препустите се путовању у машту. Изаћи ћете богатији речима, промишљању и авантурама. За 
децу која читају кажу да су данас читаоци, а сутра мислиоци.  

Читај, јер то је у моди! 
Ваши учитељи и наставници 

Светлана Васић, учитељица: 
СВЕТО ПИСМО – прва штампана књига 
на свету (Гутемберг, око 1450. године) и 
најчитанија књига на свету. Чита се на 
нивоу књига, изрека, пословица, 
загонетки, бајки, легенди, прича, 
романа, јуначких, али и најљубавнијиг 
песама.; као филозофско, историјско 
штиво; покрива област свих природних, 

али и осталих друштвених наука. Езотеријска књига која 
уједињује науку и веру у вечном кретању ка истини 
(љубави). Одговара на питање о пореклу душе и паду у 
мaтерију, еволуцији душе и њеном повратку у првобитно 
божанско стање, победи живота над смрћу. Основно 
познавање ове књиге омогућава боље размишљање 
уметности уопште. 

Наташа Спировски, учитељица 
АКАДЕМИЈА ЗА СРЕЋОЛОГИЈУ, 
Др Светлана Гога Костић 
Ова књига је сасвим случајно завршила у мојим рукама. 
Угледала сам је на столу моје маме. Мада сигурно и ви знате 
да ништа није случајно и све дође у правом тренутку. 
Ауторка на једноставан и смислен начин појашњава животне 
истине које смо ми већ чули, али нисмо их доживели на 
прави начин. Она нас учи како да своје 
поступке и речи видимо реалним 
очима, како можемо да се мењамо и 
будемо још бољи. Њене књиге 
потврђују мисао оца Тадеја: „Какве су 
ти мисли, такав ти је живот“. До сада је 
написала четири књиге и чека се 
тренутак да обелодани пету. Од срца 
вам је препоручујем. 

Јелена Грујин, наставница српског језика 
СОФИЈИН СВЕТ – Јустијен Гордер 
Поднаслов овог романа је „Роман о историји флозофије“ и 
то заиста јесте његова најбоља дефиниција. Написан је тако 
да га могу читати и млађи и старији. „Софијин свет“ заокупи 
читаоца и нагони га на константно размиђљање о 
прочитаном и преиспитивање истине и стварности. Осим 
тога, подучава не само о филозофији, већ и о историји, 
биологији, психологији и астрономији 
и пре него што постанемо свесни да 
читамо један прави уџбеник који се 
потпуно разликује од свих уџбеника 
икад написаних. Ово дело ми је 
отворило врата скандинавске 
књижевности и културе и нагнало да 
истражујем даље, па је Гордон постао 
и један од мојих омиљених писаца, а „Софијин свет“ дело 
ком се изнова враћам. 

 
Јадранка Мештров, учитељица у продуженом боравку 
О ЧЕМУ ГОВОРИМ КАДА ГОВОРИМ О ТРЧАЊУ - 
Харуки Мураками 
Као што и сам назив каже, у овој књиги писац пише своја 
ускуства о трчању, телу и дисциплини, упорности, 
искушењима и задовољствима које доноси трчање. Након 
што је и сам истрчао маратонску стазу у Грчкој, и много њих 
након тога, као и ултрамаратон од 100 km, пише о утицају 
трчања на његов живот и писање. Ја сам, као и писац, 
открила задовољство у трчању, и у 
његовој књизи препознала и многа 
своја искуства и задовољства у 
трчању, само што нисам још истрчала 
маратон, што ми је велика жеља коју 
ћу реализовати једног дана. 
Препоручујем ову књигу, слушалице 
у уши и трчање свима које желе да 
имају здрав хоби којим ће испуњавати своје слободно 
време. 

MAРИЈАНА МАКСИМОВИЋ, учитељица 
ПОСЛЕДЊИ ДАНИ НОЋИ - Грејм Мур 

Ову књигу ми је препоручио супруг  
Марко. Он је књигу прочитао у „даху“  па 
сам пожурила да кренем и ја са читањем. 
Међутим, у питању је историјски роман  
о суровој борби између генија као што су 
Џорџ Вестингхаус, Томас Едисон и 
Никола Тесла, који мене није баш 
одушевио. Ко воли овакву тематику, ова 
књига ће бити прави избор за њега.  

 
Весна Кнежевић, учитељица 
ЦЕЛЕСТИНО ПРОРОЧАНСТВО – Џејмс Редфилд 

То је књига која се јавља једном у животу и 
мења постојећи поглед на свет. У кишним 
прашумама Перуа, откривен је древни 
рукопис у ком се налази девет кључних 
увида о самом животу... прича је пуна 
авантура и нових открића, али даје одговор 

на питање где се и зашто налазимо у животу и усмерава нас 
ка новој енергији и оптимизму. Препоручујем је за читање.  
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Весна Јандрић, наставница српског језика 
Књига коју имам у руци је 
„Ситничарница код срећне руке“. Она 
је дело једног од најпознатијих 
савремених српских писаца, Горана 
Петровића. Читам је по ко зна који пут, а 
сваки пут јој се враћам због магије коју 
поседује. Аутор плени својом 

беспрекорном ерудицијом и позива све оне којима је 
књига као хлеб насушни да је узму, зароне у њен свет 
и открију њене моћи. Она нам нуди паралелни свет 
који сами креирамо читањем. У њему је маштом  
могуће променити све, па чак и  личне судбине и све 
оно што нам се у стварности не допада. Привлачи ме 
јер сам у константној потрази да стварност у којој 
живим учиним лепшом и занимљивијом, а дубоко 
верујем да она нуди бројне одговоре. 
  Овом наслову се увек враћам са узбуђењем. Раскошан 
језик и идеја чине сваки састанак са овом књигом 
чаробним.  

Ивана Стојић,  
наставница енглеског језика 
ПРИЧЕ – Џон Цивер 
Ове приче се баве обичним људима у 
Америци половином 20. века, њиховим 
настојањима да изађу из анонимности и 
стекну финансијску сигурност, али 
стицајем околности не успевају и остају 
усамљени у својим настојањима. Књига је 
одлична за разбијање предрасуда о Американцима и 
америчком сну, писана дивним језиком.  
Топло препоручујем свима који нису читали америчке 
класике, а поред обавезног Хемнигвеја и Фицџералда, 
Цивер је незаобилазан. 

 
 

Јелена Божић, учитељица 
ВЕЗ МЕСЕЧЕВОМ СРМОМ, 
Дара Радојевић 
Инспирисана емисијом „Огњиште“, 
која говори о скромној песникињи с 
Требиња коју срце доводи у 
Милановац, где остаје и почиње да 
ствара своја ненаметљива, тиха, 
поучна дела за оне који су жељни 

искрене и топле речи. Поред ове, препоручујем њене књиге 
„Очеве приче“ и „Хлебна душа“. 

Jелена Јовановић, учитељица 
ЦРВЕНИ ШАТОР, Анита Дајамант 
Ова књига говори о животу жена у 
прошлости, традицији, љубави. 
Занимљива и дирљива прича која има 
и наставак и једва чекам да га се 
„дочепам“. 

 

 
Смиљана Нинков Ђорђевић,  
наставница историје 
МИЛИЈАРДЕР, Иван Ивањи 
Богатсво – привилегија, жеља сваког од 
нас или бесмислица? Међуратни период је 
неисцрпна тема, а Иван Ивањи наш 
Војвођанин, Јевреј, проучавалац историје, 
бивши логораш, драматург, преводилац и 
књижевник. Ако до сада нисте, обавезно 
прочитајте ово или неко друго дело нашег 
савременика. 

 
Mилан Татић, директор школе 
ДИРЕКТОР У 21. ВЕКУ – бити успешан 
предводник школе 
Бити директор је тешко и 
одговорно занимање које 
одузима и велик део 
слободног времена. Зато не 
стижем да читам колико 
бих волео. Љубав према 
школи и посвећеност истој, увек ме воде 

ка литератури која се бави темама развоја школства. 
СОЊА БОШЊАК, учитељица 
БИСЕРНА СЕСТРА – је 4. књига из серијала Седам сестара, ауторке Лусинде Рајли. Њене књиге буквално 
„прогутам“ и са уживањем их читам. Врло су занимљиве, интересантне, пуне мистике, описа егзотичних 
и неистражених делова света. Она главне јунаке ставља у необичне ситуације, а приче су пуне обрта, 
заплета и неочекиваних разрешења. Главна јунакиња је Кеке, она је четврта од седам сестара, колико их 
је отац усвојио још кад су биле мале. После његове смрти нашла се на животној прекретници. Напустила 
је колеџ и преселила се у Енглеску да открије своју прошлост. Једини траг који је имала јесте фотографија 
и име женске особе која је живела пре 100 година. Откривајући прошлост сазнаје судбину својих предака 

и то сазнање је у потпуности мења... најтоплије препоручујем, уживаћете! 
ОСЕТЉИВА РАВНОТЕЖА – Радна овог романа је смештена у Индији. Приказује достојанство и јунаштво људског духа и 
нељудским и нехуманим временима. Откривајући судбину главног јунака, писац мења наше мишљење о животу, даје нам 
снагу да без обзира на све имамо наде и да наставимо даље, даје нам искру, трачак светлости на крају тунела. 
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МОЈА УЛИЦА У БЕГЕЧУ  
 

Зовем се Наташа Пешић. Живим 
у Улици Светозара Mарковића. 
Он је био књижевни критичар, 
филозоф и политички активиста. 

Живео је у другој половини 19. века. Моја улица се 
налази у Новом Бегечу, у њој нема много 
саобраћаја, тако да другари и ја можемо да се 
играмо.                                                    Наташа Пешић, 12 

 

Светозар Марковић је рођен у селу 
код Зајечара, 1846. године. 
Основну школу је завршио у 
Јагодини, нижу гимназију у 
Крагујевцу, а Технички факултет у 

Београду. Писао је у многим часописима и 
објављивао књиге. Основао је часопис „Јавност“ и 
„Ослобођење“. Умро је у Трсту, 10. марта 1875. 
године. Последње забележене речи су му биле: 
„Задржи сузе и ради за свој народ“. 

Лазар Гавранић, 11 

 

Моја улица се зове 
Улица ослобођења. 
Некада се звала 23. 
октобар, јер је на тај 

дан Нови Сад ослобођен од окупатора у 
Другом светском рату. Касније је назив 
промењен у Ослобођења. 

Анђела Куваља, 12 

 
Моја улица је настала 1976. године. 
Раније се звала 23. октобра, по датуму 
ослобођења Новог Сада и нашег Бегеча. 
Моја улица је прва са леве стране када 
се долази из правца Новог Сада и води 
чак до Дунава. У улици имамо пуно 
зеленила, дрвећа, траве и цвећа. Деца 
из моје улице и ја волимо да се играмо 
на улици са лоптом, рекетима, возимо 
бицикле и ролере или цртамо кредом. 
Моја улица је лепа и чиста. 

Селена Ристић, 12 

 

Живим у Бегечу у Партизанској улици 
број 33. Моја улица је добила име по 
партизанима који су се борили против 
непријатеља у Другом светском рату. У 

мојој улици је живела храбра бегечка партизанка Љубинка 
Шугић. Моја улица је лепа и широка, наручито у пролеће, а 
краси је фудбалско игралиште где су играли чувени Вујадин 
Бошков и Милан Павков.                                          Лола Буквић, 12 
 

Живим у Бегечу, селу поред Новог Сада. Кућа ми је у 
Партизанској улици, број 21. Моја улица је добила име по 
борцима из Другог светског рата – партизанима. Кућа 
партизанке Љубинке Шугић налази се у мојој улици и на њој 
је спомен плоча.                                                  Павле Крљановић, 12  

Моја улица се зове Радничка. Она је 
настала пре око 40 година у новом делу 
Бегеча. Име је добила по радничком 
покрету који зе залагао за боље услове 
рада радника на њиховим пословима. Многобројне акције 

радничког покрета довеле су до 
оставрења радничких права као што 
су: право на одмор током викенда, 
минималну плату, плаћен годишњи 
одмор и радно време од 8 сати.  

Наташа Брчкало, 12 

  

 

 

 

Ја се зовем Немања Савић и живим у 
Бегечу. Моја улица се зове Дунавска. 
Добила је име по реци Дунав која протиче 
кроз моје село. Моја улица је дуга, 

широка и има пуно кућа. Улица је пуна цвећа и дрвећа. 
Пролази кроз цело село и завршава се на насипу крај Дунава.                                                                       
Немања Савић, 11 

 

 

Моја улица носи назив 
познатог књижевника и 
сликара Ђуре Јакшића. 
Он је рођен у Српској 

Црњи, 1832. године, а умро је у Београду 
1878. године. Његова најпознатија песма је 
„Отаџбина“, а слика „Девојка у плавом“.                                                                           

 
 

Мала улица у Бегечу је добила име па 
Лази Костићу. Он је познати српски 
песник, писац, новинар и мислилац. 
Рођен је у Ковиљу код Новог Сада. Он је 

један од највећих српских песника. Написао је најлепшу 
љубавну песму Santa Maria Della Sallute. Многе културне 
установе носе његово име.                            Тијана Младеновић, 11 
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МОЈА УЛИЦА У БЕГЕЧУ  
 

Моја улица се зове 
Краљ Петар I. У њој 
се налази моја 
школа, вртић, 
црква, библиотека. Краљ Петар I је био 
краљ Срба пре 115 година, волео је свој 
народ. Звали су га чика Пера, Стари 
краљ и Ослободилац. Био је омиљени 
краљ, а данас многе улице у селима и 

градовима носе његово име. 
Лука Мишков, 12 

 
Никола Тесла је рођен 1856. године у селу 
Смиљану. Био је научник и иноватор. 
Бавио се електроником. Изумео је обртно 

магнетно поље, наизменичну 
струју... аутор је више од 700 
патената. Умро је у Њујорку, 
сиромашан и заборављен, али 
данас га сви славе и цене. 

Милица Поповић, 11 

 

 

 

Вук је реформатор српског језика, 
сакупљач народних умотворина и писац 
првог речника српског језика. Вук је 
најзначајнија личност српске 

књижевности. Мало тога из Вуковог детињстав је познато. 
Зна се само да је самостално научио да чита и пише и да је 
неко време живео у манастиру. Отац га је тамо послао да би 
га монаси образовали. На почетку Првог српског устанка Вук 
је био писар. Исте године је отишао у 
Сремске Карловце да упише 
гимназију, али је био престар. Вук је 
најзначајнија српске књижевности и 
зато му требамо бити вечно захвални, 
јер да га није било ко зна како би се 
говорило. Овако се сви разумемо и 
знамо да пишемо.  

Јована Бранковић, 11 
Петар Драпшин је рођен у селу Турији код 
Србобрана. Проглашен је за народног 
хероја. Био је добровољац у шпанском 
грађанском рату. Он је један од првих 

организатора у Херцеговини. У фебруару 1945. године 
постао је Четврте југословенске армије у 
народноослободилачком рату. Био је одличан и храбар 
борац.                                                                  Филип Јандрић, 11 

Петар Драпшин је рођен 15. 
октобра 1914. године у селу 
Турија. Имао је чин шпанске 
републиканске армије. 1945. 
године постављен је за 
команданта 4. југословенскке 
армије. Тек након смрти 
одликован је орденом 

партизанске звезде првог реда и проглашен за народног 
хероја.                                                                    Дуња Врањеш, 12 

Ја сам Дрина Јовановић. Живим у Бегечу, у 
Рибарској улици 34.  раније се моја улица 
звала по једном човеку који се звао Иво 
Лола Рибар. Он је био познат, чак и данас 
постоје школе и фабрике које носе његово 
име. Мој деда каже да је снимљен и филм по Лоли. Лепо је 
знати да се иза назива Рибарска крије богата историја једног 
човека. Веома сам поносна што живим у баш тој улици.  
 

Моје име је Душан Прокин. Ја живим у Рибарској улици. Та 
улица се некада звала Иве Лоле Рибара, који је био народни 
херој Југославије. 

Моје име је Реља Александровић. Ја живим у 
Бегечу, у Рибарској улици. Она се пре звала 
Иво Лола Рибар. Он је био правник, филозоф 
и политичар. Био је предан и залагао се за 
братсво и јединство свих народа Југославије. 

Због храбрости и јунаштва проглашен је за народног хероја. 

      
Пројектну наставу у 1. разреду на тему „Моја улица носи име..“  

реализовале су учитељице Светлана Васић и Весна Кнежевић. 
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КАКО ЗАМИШЉАМ МАРКА КРАЉЕВИЋА 
 

Марко Краљевић је био војник и велики јунак. Он је носио војнички капут, копље и имао је мараму од 
чистог сребра. Марко је био добар и храбар. Био је и хуман, зато што је помагао другима. Његов коњ 
Шарац и он су увек били сложни. Увек је јахао на свом коњу и није се одвајао од њега. Ја мислим да 
је његово јунаштво велико, зато што је штитио слабе и немоћне.  

Далибор Чинчурак, 21 

 

Постоји много јунака на свету, али само један је Марко Краљевић. Он има густе обрве, храбре очи, велике бркове 
и смеђу косу. Висок је и снажан. Носи народну ношњу. Има црне чизме и кожни плашт. Има широк и шарен појас. 
Он је храбар због његових поступака. Добар је зато што штити слабије од себе. Има коња Шарца. Он му је најбољи 
пријатељ. Ја мислим да његово јунаштво треба свако да примени.  

Сара Пилиповић, 21  

 

Само један је Mарко Краљевић. Он и његов коњ Шарац су епски народни јунаци. Њих двојица 
су спасавали Србију која је била пет стотина година под Турцима. Марко Краљевић је имао 
велике, дебеле, грубе руке, широка рамена, густе обрве и тамне очи. Имао је велики буздован 
са којим је, једним замахом руке, савладавао противника. Марко Краљевић је храбар зато што 
се борио за Србију против Турака. Марко и Шарац су најбољи пријатељи. Чим се Марко нађе 
у невољи, само зазвижди и Шарац одмах дође. Њих двојица су волели вино, али се никад нису 
опили. Марково јунаштво сви треба да памте иако је живео у 14. веку.        Даница Галамбаш, 21  

 

 
На часу сам научила много о Марку Краљевићу. Ја га замишљам са дугачком црном косом, са 
плавим очима и са густим црним обрвама. Његово лице изгледа озбиљно са дугачким црним 
брковима. Он је био снажан и ничег се није плашио. Носио је вунени џемпер, панталоне од 
лана и плашт од медвеђег крзна. На ногама је имао чизме до колена. Марков најбољи 
пријатељ је коњ Шарац. Марко је на први поглед изгледао опасно, али у души је био добар и 
храбар. Свакоме је помогао у невољи. Било би добро да има више људи као што је Марко 
Краљевић.                                                                                                                                                                Клаудиа Мунћан, 21  

 

Марко Краљевић је био познати српски јунак. Сви мисле најбоље о њему. Он је лик из народних 
песама и бајкама о легендама. Ја замишљам Марка Краљевића да има војничку капу, велике очи и 
црну дугачку косу. Има велике и густе обрве и  црне бркове. Мислим да је јак и да има велике руке. 
Такође да је носио кожну јакну и кожни плашт, кожне панталоне и ципеле. Марко Краљевић је храбар, 
хуман и добар. Његов коњ Шарац је јако леп и бео и има разне пеге по себи. Марков и Шарчев однос 
је добар. Волели су један другог много. Мислим да је Марково јунаштво велико. Дуго је живео зато 

што је био јак. Борио се за своју родну Србију.                                                                                               Марина Муртин, 21  
 
Марко Краљевић је био веома висок и крупан човек. Имао је црну косу и дуге црне бркове. Био је веома 
храбар. Био је јунак који је учествовао у многим борбама са Турцима. Свог коња Шарца је много волео 
и сматрао га је за свог пријатеља. Његово јунаштво је на далеко познато. Био је заиста велики јунак и 
неустрашив ратник.                                                                                                                           Марта Јаћимовић, 21  

 

 

 

 

 
Сташа Пинћер, 21 

 
Лана Николић, 21 

 

 
Јован Петров, 21 

 
Иван Максимовић, 21 
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УПОТРЕБИ ВИЈУГЕ 
 

→ Ако сте читали неке од књига које су вам препоручили наши ученици из Клуба читалаца,  
са лакоћом ћете одговорити на питања из њиховог новогодишњег квиза.  
Ево како он изгледа. 
 

1. Повежи писце са земљом из које долазе: 2. Препознај земљу по фотографији: 

а) Анђела Нанети 
б) Мајкл Морпурго 
в) Чарлс Дикенс 
г) Урош Петровић 

1. Србија 
2. Италија 
3. Енглеска 

1.  

 

2.  3.  

 

3. Наведи писце следећих дела: 4. Који од наведених 
романа говори о 

историјским личностима, а 
да је у роману све 

измишљено и нема додир 
са чињеницама? 

 
5. У ком роману се 

становништво плаши 
страшне животиње која их 
вреба у околини мочваре? 

а) „Књига за Марка“ 
б) „Сања“ 
в) „Оливер Твист“  

г) „Загонетне приче“ 
д) „Бaскервилски пас“ 
ђ) „Аги и Ема“ 

 

6. О којим јунацима је реч у овим кратким портретима (одломцима)? 
а) „Не говоримо више о томе! 
Мислим, г. Мортимере, да бисте 
боље учинили ако без 
заобилажења испричате које је 
врсте проблем за чије решење 
тражите моју помоћ“ 

б) „...Онда сам поскочио и осетио 
да почињем да се пењем. Дека ме 
је руком дозивао, а ја сам се пењао, 
пењао. Било је као да летим...“ 

 

в) „Нећу више да живим са вама! – говорила је 
тужно. Сувише сте сви велики, трапави, груби и 
много вичете док говорите! Уз то сте 
превртљиви и непрестано нешто лажете. Не 
држите се обећања! Не умете да будете верни. 
Идем натраг у своју бајку!“ 

 

7. Погоди име писца са фотографије: 

a)  б)  в)  г)  
 

8. Реши асоцијацију: 
ЂАЦИ СЕНКА ЖУРКА МОТО 

НАСТАВНИЦИ АГИ И ЕМА ДРУШТВО ДИСКО 

ЧАС САЊА ИГРА СПОРТСКИ 

ЗНАЊЕ БАСКЕРВИЛСКИ ПАС РОЂЕНДАН ПЕНЗИОНЕРСКИ 

а б в г 

Коначно решење 

 

 

Peшења: 
1. а2, б3, в3, г1;   2. 1 - Енглеска, 2 - Италија, 3 – Србија;  3.  
а) Светлана Велмар Јанковић, б) Момо Капор, в) Чарлс 
Дикенс, г) Урош Петровић, д) Артур Конан Дојл, ђ) Игор 
Коларов;  4. „Књига за Марка“; 5. „Баскервилски пас“; 6. а) 
Шерлок Холмс, б) Тонино, в) Сања; 7. а) Урош Петровић, б) 
Светлана Велмар Јанковић, в) Момо Капор, г) Артур Конан 
Дојл; 8. а) школа, б) књига, в) забава, г) клуб, коначно 
решење:  Клуб читалаца                             
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И НЕШТО ЗА (ПРЕД) КРАЈ... 
 

Растајемо се, памтићу... 
 

         Првог септембра, пре четири године, кренула сам у први разред. Тако је лепо 
било, а тако је брзо прошло. Сећам се дана када сам кренула на пријем првака. Била 
сам веома узбуђена. Седела сам на клупици и чекала да ме прозову.  Очекивала 
сам неку опасну и строгу учитељицу, а дочекао ме је осмех добродошлице моје 
учитењице Маријане. По њеном насмејаном и веселом лицу видела сам да је права 
за мене.  Тако је и почело наше четворогодишње дружење. Осим тога што смо 

учили, много смо се смејали и шалили. Ближила се и наша прва  заједничка екскурзија у Засавици. Учитељица је 
била задовољна нашим понашањем. Дани су пролазили, а ми смо учили и расли. Учитељица нас је свуда водила: 
у биоскоп, позориште, клизање, балет... Након неког времена,  учитељица се удала и родила малог Матију. 
Учитељицу смо толико заволели да смо је понекад називали „мама“. Она нас је научила да будемо добри људи у 
животу. Ближила се и наша последња заједничка екскурзија. Проводили смо много времена са њом. У собама смо 
се дружили и играли „истина и изазов“. Сазнали смо свашта једни о другима. Имамо још мање од месец дана 
нашег дружења. Али за ових месец дана имамо да прођемо кроз све и свашта. Моја сестра Сара ће бити њен ђак 
па ћу имати више разлога да је посећујем. Увек ће ми остати у сећању све што нас је учитељица научила и најлепше 
и најлепше проведене ове четири године. 

Лана Басарић  IV2 

 
        Дошао је крај четвртог разреда али, сећам се, као да је јуче био почетак првог разреда. Стајала сам тамо сва 
задовољна што ћу ићи у први разред. Испред нас су стајале са директором и две учитељице које су прозивале 
ђаке. У том тренутку сам била уплашена  јер нисам знала ко ће ми бити учитељица. Онда ме је прозвала учитељица 
прелепе косе и румених обрашчића по имену Маријана Максимовић. Били смо тако мали и 
пресрећни што ћемо кренути у први разред, а учитељица је била задовољна нама. Учитељица 
нас је научила писана и штампана слова, како да рачунамо, а ми смо је слушали и учили. После 
нас је научила да тучом и свађом нећемо решити проблеме, него разговором. Научила нас је и 
да није важно како изгледамо, него је важно какав смо човек.  Захваљујући  њој , ми смо сада 
добри, прави људи који хоће да помогну свима који су у невољи и надам се да ћемо остати 
такви. Учитељица ће ми много недостајати и трудићу се што више да долазим и да јој помажем 
око њених будућих првака.  

        Анабела Танцик IV2 

 
 
 

Будући матуранти 

 

Седми један увек број један. Кадгод је нека фрка, они су ту, са њима је провод увек луд. 
Имам и пар речи о сваком од њих, прво да почнем о Ксенији. Она је ту да се са мном игра, 
док шпагете „кида“. Ту је и Јована која математику не зна, ал' на сваком часу она се зеза. 
Поред ње је увек Маја, која плива „боли глава“. Тридесет три на Клиси кида, док Ђорђе са 
цурама раскида. Ту је и Калчец који фуце шиба, док Немања само „Мајнкрафт“ игра. Працки 
чаробне бројеве по свесци шврља, док Лидија на српском стално чаврља. Ту је и Трифке који 
брзе тике има, док Љубинко биологију разбија. Милица баш свашта зна, док Драгана само 
свира „Боже правде“ по цео дан. Боки је ту за лопту додати, док Душан само зна цртати. Сара 
жваке увек има, на сваком часу физичког она одбојку игра. Уз њу је увек и Милка, која воли 

да је нервира. Софка има два метра, буквално јој штикла не треба. Док је Шићпе главни штребер у школи, Петровић 
много физику воли. Ту је и Таки која форице има, док Анђела гимнастику разбија. Краљеви смо каквих нема, у 
зборници смо главна тема. Сад ће крај, само што није, још две године и сви отићи ће.  

Љубица Николић VII1 
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ШКОЛСКИ ПАНО 
 

 
Пролеће у 32 

 
32 

 
Семафор лепог 
понашања у 32 

 
Великани српске науке у 41 

 

😊 Школски ходник овог пролећа  
11 

 
Честитке за маме у 11 

 
Андреа Сурла, 41 

 
Дејана Звиздало, 41 

 
Немања Петровић, 41 

 
Николина Угрица, 61 

 

 
Нађа Дукић, 61 

 

 
 Пројектна настава у 11  

 
Брајево писмо 11 

 

 

Клуб читалаца Српски језик у 61 и 62 
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