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ИЗ ШКОЛСКОГ ПЕРА 
 

 

 

                     Ппщтпвани ушеници, рпдитељи и кплеге, 
      Евп нас у јпщ једнпм мају, у припремама за Дан щкпле и крај 

щкплске гпдине. А пва щкплска гпдина, 2015/16. била је радна, вредна, 
весела, ппмалп и тужна, бпгата знаоем, псмесима и успесима. Успещнп 
и веселп смп испратили старе псмаке и уписали 2 пдељеоа ђака првака. 

Били смп неизмернп тужни када нас је преранп напустила наща дугпгпдищоа 
кплегиница, ушитељица Вера Винпкић, накпн дуге и тещке бплести. Вреднп смп 
радили и улагали у ппбпљщаое услпва рада у щкпли. Замеоени су стари прпзпри 
нпвим, у циљу енергетске ефикаснпсти. Пкрешена је фасада зграде. Ппправили смп 
крпв између сале и щкплске зграде, пкрешили свлашипнице и хпдник сале. Защтитили смп радијатпре у 
сали и заменили вентиле свим радијатприма и пфарбали их. Замеоени су ппдпви у щкплскпј 
трпезарији и на спрату. Какп би настава била савременија и занимљивија, купили смп 6 лаптпппва, 
један телевизпр и щтампаш у бпји. Наставници су се струшнп усварщавали на семинарима 
прганизпваним у щкпли: Асертивнпм кпмуникацијпм дп успеха и Какп прганизпвати интерактивни 
рпдитељски састанак. Ушеници су се такмишили, вепма успещнп, пласирајући се на републишки нивп 
из биплпгије,  гепграфије, рускпг језика и пливаоа. 

П свему тпме, кап и п нащим писаним и сликаним делима и мислима, шитајте на страницама 
кпје следе. Биће вам занимљивп и узбудљивп. 

Дп следећег брпја Из шкплскпг пера и Дана щкпле                                                        С ппщтпваоем,  
Милан Татић, 

Директпр шкпле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ: 

2 Из школског пера 
3 Нашe нај 

4 - 5 Школски календар 
6 Акције 

7 Песничка огрлица 
8 Школа из снова 

10 Октобарске чаролије 
12 Приче лицидерског срца 
13 Животна заједница – бара 

14 Звездане стазе у 4. разреду 
15 Суперјунаци у 4. разреду 

16 - 17 Наше маме 
18 - 19 Пролеће у 1. разреду 
20 – 23 Из школске библиотеке 

24 Интервју 
25 Путопис 

26 – 27 Наше породице 
28 Дани мог детињства 

29 In memoriam 
30 Како учимо 

31 Школски пано 

 

Часппис Пснпвне шкпле  
„Вељкп Петрпвић“ Бегеч 

гпдина 2016. 
 

Глaвни и пдгпвпрни уредник:  
Милан Татић 

Уредник: Јадранка Мештрпв 
Редакција: Мирјана Маркпвић, педагпг; 

Светлана Васић,Споа Бпшоак,  
Драгутин Бег, 

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

Петрпвић, Весна Кнежевић 
                              



 3 

 

НАШЕ НАЈ 
 

 

НАЈ МАТУРАНТ 
 
Ученик генерације, и носилац Вукове 

дипломе  школске 2014/2015. године је СРЂАН 

САБО. Рођен је 1. јула 2000. Године у Новом Саду. 

Током свих 8 разреда основне школе постигао је 

одличан 5,00 успех и имао примерно владање. Такмичио се у 

природним наукама: физици и биологији. Био је и један од учесника у 

истраживачкој станици Петница. 

Сада је ученик Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду и желимо да и даље 

буде једнако успешан. 

 

 

                                         

                        НАЈ ТАКМИЧАРИ 
 

Запажене резултате на такмичењима  

током школске 2015/2016. године постигли су: 

- ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – 

МАТЕМАТИКА: Јована Георгијевић, 4. разред 

БИОЛОГИЈА: Снежана Ивановић, 5. разред 

Јована Мрђеновић, 6. разред 

Илија Узелац, 6. разред 

 

- ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – 

РУСКИ ЈЕЗИК: Милица Мрђеновић, 8. разред 

БИОЛОГИЈА: Љубица Драгојлов, 7. разред 

                                           Јудит Мунћан, 7. разред 

                                                ГЕОГРАФИЈА: Симон Мунћан, 8. разред 

                                        ПЛИВАЊЕ: Маја Пекар, 4. разред  

 
 

 

                                                          Честитамо! 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 

Јун 
2015. гпдине 

ИСПРАЋАЈ ПСМАКА 
 

Испратили смп ушенике 8. разреда, кпји су успещнп пплпжили заврщни испит, 
уписали се у жељене средое щкпле и дпбрп се забавили. 

 
 

 

Септембар  
2015. гпдине 

ДПЧЕК ПРВАКА 
 

Ушитељице 11 – Јелена Јпванпвић и 12 – Маријана Брусоаи, 
заједнп са директпрпм щкпле Миланпм Татићем и 

педагпгицпм Мирјанпм Маркпвић, дпшекали су јпщ једну 
генерацију првака. Дпбрпдпщли!  

 
Mихајлп Данкп, Сергеј Диманић, Катарина Дпдиг, 
 Нађа Дукић, Дущица Дунајшик, Дејана Звиздалп, 

Алексеј Јаћимпвић, Стефан Калпци, Милан Маркпвић, 
Невена Никплић, Немаоа Петкпвић,  

Андреа Сурла, Никплина Угрица,  
Натаща Франка и Михајлп Шару 

 
Лана Басарић, Виктприја Бенка, Ђурђина Вушкпвић, 
Снежана Думпнић, Ненад Живанпв, Маркп Јандрић, 
Лазар Кужетин, Тијана Павкпв, Мипдраг Петрпвић, 
Јпвана Стеванпв, Анабела Танцик, Нпвак Чапеља,  

Урпщ Чарнић, Бпјан Чишакин, 
 Милпщ Шебез и Немаоа Никплић 

 

 
27. јануар 

2016. гпдине 

 
ШКПЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА 

 
Дпстпјанственп и ппнпснп, и пве гпдине смп славили лик и делп Светпг Саве, 

утемељиваша српске државе, духпвнпсти и щкплства. Пригпдан прпграм 
ушеника припремиле су настванице Весна Јандрић и Ивана Ниншић. 

Кумпви щкпле били су брат и сестра, Павле и Плга Веселинпв. 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 
 

 

Aприл 
2016. гпдине 

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ 
У циљу струшнпг усаврщаваоа наставника и ппвећаоа кпмпетенција за 

кпмуникацију и сарадоу са рпдитељима у щкпли је прганизпван семинар за 
ушитеље и наставнике „Какп прганизпвати интерактивни рпдитељски састанак“,  

акредитпван ппд брпјем 104 у Каталпгу ЗПУВ-а. 

   

 

 

Mај  
2016. гпдине 

 
ЕКСКУРЗИЈЕ 

Ушеници нижи разреда су весели и срећни пбищли Музеј хлеба у 
Пећинцима, Царску палату у Сремскпј Митрпвици, те специјални 

резерват прирпде Засавицу. 
 Дпбрп смп се забавили, дружили и мнпгп тпга наушили. 

   

 
 

 
 

 
Ушеници вищих разреда били су на двпдневнпј екскурзији. Првпг дана пбищли су манастир Капну, Ваљевп и 

стигли на Златибпр, где је билп и пренпћищте. Другпг дана, накпн пбиласка Залтибпра, ппсетили су 
Мећавник, впзили се Шарганскпм псмицпм и шули занимљиву пришу у сппмен кући прпрпка Тарабића. 
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АКЦИЈЕ 
 

 Ч Е П П М  Д П  П С М Е Х А 
 

   
 

Пвпг прплећа и наща щкпла се придружила акцији „Чеппм дп псмеха“ на иницијативу ушитељице 
Јелене Бпжић. Пву акцију је пре некпликп гпдина ппкренула Нпвпсађанка, диплпмирана екплпщкиоа Ваоа 
Петкпвић. Пна је тпкпм студија шула за пример у Слпвенији, где се средствима пд рециклираоа пластишних 
шеппва ппмаже деци са инвалидитетпм или сметоама у развпју. Пд 2012. гпдине мнпге щкпле, устанпве и 
фирме сакупљају шеппве пд спкпва, впде, щамппна,  флпмастера или детерчента. Чеппви се пдвпзе у 
рециклажни центар, а прикупљена средства кпристе у хуманитарне сврхе. Циљ акције је да се деци са 

инвалидитетпм пмпгући лакще функципнисаое у свакпдневнпм живпту и пбразпваоу. Истпвременп се ппстиже и екплпщки 
дппринпс у пшуваоу живптне средине. 

Шта је рециклажа? 
Рециклажа је издвајаое материјала из птпада и оегпвп ппнпвнп кприщћеое. 
Укљушује сакупљаое, издвајаое, прераду и израду нпвих прпизвпда из 
искприщтених ствари или материјала. Вепма је важнп првп пдвпјити птпад према 
врстама птпадака. Мнпге птпадне материје се мпгу ппнпвп искпристити акп су 
пдвпјенп сакупљене. 

Шта све мпже да се рециклира?  
Стаклп, папир, картпн, алуминијум, 

гвпжђе, пластика, керамика. 

Разградоа у прирпди предмета пд 
пластике траје пд 100 дп 1000 гпдина! 

Р Е Ц И К Л А Ж П М  З А   Ш К П Л У 
 „Рециклажпм за щкплу“ , име је великe щкплскe акцијe кпју су прганизпвали ђаци. Тп је 

акција прикупљаоа старе хартије за рециклажу. Пд прикупљених нпвшаних средстава ће се 
купити щкплски прмарићи. Акција је трајала пд 1. дп 10. априла 2016. гпдине. На идеју за пвакву 
акцију дпщли смп, једним разгпвпрпм на шасу Грађанскпг васпитаоа, ми псмаци заједнп са 
наставницпм истприје Милпм Драгић. Наиме, на мпју идеју и сагласнпст  наставнице, пдлушили 
смп да акцију ппкренемп у целпм селу Бегеш, щтп смп и пстварили. Пкупили смп пп некпликп 
ушеника 5, 6, 7 и 8. разреда кпји су били впљни да свпје слпбпднп време искпристе за 

прикупљаое старе хартије (коига, нпвина, картпнских кутија, свезака и псталпг). Сви смп вреднп и пданп радили и сакупили 
дпста тпга... Али нищта тп не би билп мпгуће без нащих дпбрих суграђана кпји су радп дали све щтп су у 
тпм тренутку имали. Скупили смп пкп 2,5 тпне старе хартије, щтп није мала ствар. Задпвпљни смп нащим 
ппстигнутим радпм и да пвп треба нама да пстане једна велика усппмена на нащу щкплу, а будућим 
генерацијама да буде ппказатељ и впдиш да и пни сами крену нащим путем и да у будућнпсти и пни 
прганизују слишне акције. Пва акција је мнпгима ппказала да се, са малп труда, впље, мащте и рада, мпгу 
ппстићи велики резултати бащ такве какве смп ми ппстизали. Иакп ми за месец дана напущтамп нащу 
пснпвну щкплу, прмарићи ће будућим генерацијама пришати пришу п нащпј акцији и генерацији.  

Францисти Давид, 8. разред 

  



 7 

 

ПЕСНИЧКА ОГРЛИЦА 
 

 

 
ЛИК ДРАГЕ ЖЕНЕ 

 
 Оене пши су брапн бпје, 

пуне радпсти и види се да свакпг впле. 
Кпса јпј је кап из бајке  

и кап да је нпсе све мајке. 
Свиђа ми се тп щтп углавнпм нпси 

пунђу кпју прави 
и тај реп кпоски некад јпј је на глави. 

Уста су јпј мека, сладак јпј је глас, 
али и оен стас је прави ас. 

Мени драга жена увек се пблаши сппртски: 
тренерка, патике и репић кпоски. 

Заврщила је за крпјашицу, 
али сад се бави ппслпм кпји свакп впли 

Прави кплаше и укусна јела 
кад бих мпгла, све би их ппјела. 

У слпбпднп време ппсаветује ме радп, 
прпщета са мпјпм сестрпм и приша са татпм. 

Мени жена драга, увек је са мнпм 
пришамп п свему и щалимп се углавнпм. 

Када се разбплим, увек је уз мене, 
ставља ми крпмпириће када пбрази ппшну да црвене. 

Пна кад је срећна, гоави ме и љуби, 
загрли ме јакп и дах ми се губи. 

Када се прпбудим, нежним гласпм ме пита: 
„Какп ти је Жежп?“. 

А ја је ппљубим и кажем: 
„Дпбрп сам, мила мпја мама.“ 

Пспба је нежна, дпбра, ппжртвпвана 
и драгп ми је да је таква јер не желим да се меоа, 

а ја кад ппрастем вплела бих да будем таква. 
Жељана Tерзић, III1 

 

НАСИЉЕ 
Насиље је лпща ствар 
Кад некп некпм лупи щамар. 
Кад друг другарицу  
За кику ппвуше,  
А пна пдмах  
Хпће да се туше.  
Пн оу впли 
Па је малп за кику дира,  
а пна се мнпгп нервира.  
Насиље није дпбрп, 
Насиље није рещеое, 
Реши за разгпвпр служе , 
А руке за загрљај и дружеое.  
Рука руци у ппрпдици,  
Немпј се тући 
Насилнише будући.  
Буди друг, буди фаца, 
Ал' мип кап мала маца.            Наташа Медпварски, III2 

 

ПЕСМА П БЕГУ 
Пн је нащ наставник, 
 вплимп га јакп 
има плаве пши 
кап никп такп.  
 

Впли да се щали 
и песмице пище 
дешица га слущају 
дпк им приша прише. 
 

У библиптеку кад дпђем 
музика се шује,  
пн тада певущи 
јер песник је у дущи.                        Жељана Tерзић, III1 

ЈЕСЕН 
Стигла је јесен права 

и дпнела нам пунп дара. 
На све стране ласте лете 

кап да жале щтп ће да пдлете. 
 

Шаренпг лищћа има свуда пкп нас 
пнп улепщава стазе 

и тужнп је када га деца газе. 
 

Јесени, јесени драга 
Никада ниси птищла без трага. 

Пставила си нам пунп плпдпва и 
дара. 

Вплимп те јесени драга. 
Милка Глампчић, IV1 

 

 
Милица Станишић, IV1 

ЈЕСЕН 
Јесен је мила 

лищће ппзлатила. 
Пада лищће златнп 

дпк грпжђе зри. 
Играмп се пп кищи 

ја и ти. 
 

Када јесен стигне 
дрвеће се оище, 

ппада лищће, 
рађају се дани са мнпгп кище. 

 
Септембру се радује дете свакп. 

Шкплскп звпнп звпни, 
кп јпщ мпже 

тпме да пдпли. 
Милица Станишић, IV1 

 
Тамара Мишан, IV1 
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ШКОЛА ИЗ СНОВА...  

 

Свака школа је лепа на свој начин. Најлепша је она из мојих снова. Школа је 

роза, са прозорима у облику цвета. Завесе су љубичасте. На сваком прозору стоји 

саксија пуна лизалица, бомбона и чоколада.  Учионица је љубичасто –бела. На свакој 

клупи стоји рачунар. Свеске и оловке се не користе. Учитељица нас учи да радимо на 

рачунару. Час траје 30, а одмор 45 минута. Физичко имамо сваког дана и играмо „Између 

две ватре“. После часа сви пијемо лимунаду и једемо колаче. Сваке среде у школу 

долазе познати писци и глумци да се дружимо. У школском дворишту је велики базен 

са много тобогана.Тако изгледа моја школа из снова у коју сва деца радо иду.                                

Сања Лазић, II1 

 

 Школу из снова замишљам као једну велику зграду која служи за играње деце. 

Учионице су у њој велике, плаве, ормани су у облику звезда, а клупе и столице у облику 

месеца. Сала за физичко је зелена, са цветним тобоганима и великим жутим трамболинама. У 

њој раде забављачи деце. Школа сваког дана има разне активности: цртање, учење слова, 

вежбање математике, спуштање низ тобоган и скакање на трамболини. Ова школа је много 

боља за децу, јер је забавнија и веселија.                                                          Ивана Мачан, II1 
 

 

 Волим своју школу, али бих ипак волела да буде као школа из снова. Моја школа би била велика и 

обојена дугиним бојама. Двориште би било један велики парк са пуно дрвећа, цвећа и клупа.  На дрвећу би 

расли слаткиши, деца би их брала и јела оно што воле. Парк би био пун животиња: зечева, веверица, јелена, 

лептира, птица, јежева, кучића и мачића. У њему би био и један водопад, где уместо воде тече чоколада. У 

школи би биле само креативне радионице. Тако деца не би учила, већ 

радила оно што воле. Деца би се највише бавила спортом. Учили би да 

пливају, вежбали карате, гимнастику, фудбал, кошарку или играли балет. 

Свако оно што воли. Мислим да је школа из снова боља, јер би деца у њој 

радила оно што воле.                                                                                               Милица Саватић, II1 

 

 

Моја школа из снова била би јако велика, уредна, лепа, шарена и пуна ђака. У 

школи би мало учили, а више се играли и уживали. У учионицама би било много 

играчака, телевизор и рачунар. Ко жели могао би да се игра, ако хоће да учи. У 

дворишту би имали аква парк, где би се купали на часовима физичког васпитања. 

Поред би били луна парк, биоскоп, терени за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет и 

тенис. У мојој школи били би и кревети за одмор. Имали би и дужи велики одмор, да 

не журимо са ужином. Двориште би било пуно дрвећа и траве, где би се са другарима 

играо, трчао и одмарао. Волео бих да имам овакву школу, али то је вероватно немогуће. Зато ми је драга и 

ова наша, иако није из снова.  

Лазар Радоњић, II1  
 

Љубичаста споља, изнутра плава 

Школа мојих снова била би свима по вољи 

Лепа да те никад не заболи глава 

У њој би сви ученици били најбољи. 

Моја учитељица би била као добра вила 

И свака јединица, као петица би била. 

У њој би сви били весели као птице 

И директор и ђаци и наше учитељице. 

Ена Пинћер II1  
Теодора Симић, II1 
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... И ШКОЛА ИЗ НОЋНЕ МОРЕ 

 
ПРВОГ АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 

Бип је петак кап и сваки други. Преппдне смп ищли у щкплу, а ппппдне у бправак.  
Када смп дпщли у бправак видели смп да дплазе директпр, педагпгица и једна бака са 

щтаппм.  Стигли су дп бправка и директпр нам је рекап да је пна наща нпва ушитељица. Били 
смп јакп забринути и тужни. Неки су шак и заплакали. Маркп се сетип да је 1. април, али нисмп 
били сигурни да је тп щала. Ипак је у ушипници била права бака и ппнащала се кап права 
ушитељица. Пдмах је рекла да јпј ппкажемп щта имамп за дпмаћи. Ја сам јпј рекап да тп 
радимп ппсле рушка, а пна: „Тп нема кпд мене!“Један првак, Михајлп је бип ппсебнп тужан 
када је нпва ушитељица рекла да угаси рашунар, јер се пна не разуме у рашунаре па ће тражити 
да их директпр пднесе из бправка. Сви смп ппшели да радимп дпмаћи.  

Пдједнпм се на вратима ппјавила наща права ушитељица, насмејала се и рекла: „Апр-ли-
ли-ли!“ Били смп јакп срећни. Такп дпбрп су се нащалили с нама да једва шекам следећу првпаприлску щалу. 

Душан Сандић, III1 

 
 

 

 
 
ПРИНЦЕЗА НАЂА 
 

Била једнпм принцеза Нађа 
вплела је да се свађа 

целу нпћ и дан. 
 

Другаре имала није 
јер је вплела да се бије. 

 
Једнпга дана схватила је сама 

да не вреди свађа 
и груба щала. 

 
Пд тада се прпменила 
наща принцеза Нађа 
и пдлушила је да се 

вище никад не свађа. 
 
Марија Ђилас, III1 

 

 

БИП ЈЕДНПМ 
 ЈЕДАН ГУСАР ЉУТИ 
 

Бип једнпм један гусар љути, 
страх и трепет плавпг мпра, 

и кад бура впду смути, 
пн издржат' битку мпра. 

 
Плпвип је лађпм свпјпм 
и тражип тп щтп нема 
никп није тајну знап 

сем бисерска мпрска пена. 
 

Ппбедип је битке све, 
мнпгп блага је скупип, 

сви се тпг гусара плаще, 
а пн се није умприп. 

 
Тражи гусар Кпста драгу 

тајну приша плавпм мпру, 
талас пљусне га у браду 
и каже му: „Чекај зпру!“ 

 
Свиће зпра, мпре блиста 

на палуби Кпста шека, 
дурбинпм гледа у даљину 

и виде лађу из далека. 
 

Ппзнап је Кпста лађу 
у даљини плавпг мпра, 

на тпј лађи оегпвп је благп 
оегпва велика љубав Лпра! 

Лука Виши, III1 

 

 

 
 

БИЛА ЈЕДНПМ ЈЕДНА ПРИНЦЕЗА 
НАЂА 

 
Била једнпм једна лађа 

у опј је живела принцеза Нађа. 
Нађа је била права дама, 

ал' щта јпј вреди кад је сама. 
 

Заљубила се у једнпг принца 
из далекпг Млинца. 

 
Једнпг дана, није билп дугп 

десилп се великп шудп! 
 

Принц је бип срца великпг 
па пдвеп Нађу 
на свпју лађу. 

 
Тп је била права дивпта 

и живели су срећнп 
дп краја живпта. 

Тина Радпоић, III1 
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Јесењи ветар – водене боје 

ОКТОБАРСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 

Јутра магловита, хладна, 

мирис влаге, трава мирна, 

као и дрво мирује, 

тек који лист опадне. 

Ведро небо, 

тек поподне сунце се 

насмеје, 

убрзо и нестане. 

Птице су отишле на југ. 

Њиве су пооране. 

Чује се звук тестере. 

Спрема се зима. 

                     Лука Петровић  II1 

Нерватура листа-оловка: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазар Радоњић II1  

 

Јесен је већ увелико закуцала на врата. Октобар је месец пун 

чаролија. Свако јесење јутро је помало тмурно и магловито. Тако је и овог 

октобарског јутра. Стигла сам у школу мислећи да ће и овај дан проћи 

суморно као и претходни. Али, срећа ми се осмехнула, јер је јесење сунце 

показало своје веселе зраке. Кренули смо у шетњу.  Опојан мирис јесени и 

влажне земље осетио се на сваком кораку. Небо као да је просуло дугу по 

овој нашој равници. Веселе боје су свуда, од златно-жуте до црвене и 

наранџасте, а још понеки зелени листић нежно пролети. Дрвеће је добило 

нове хаљине разних боја. На њима су плодови, као драгуљи. Птичице су 

увелико шћућурене у својим гнездима. Волим јесен, волим полазак у школу. 

Мој крај је најлепши, сада у октобру. 

  Теодора Симић II1 

 

 Једног лепог октобарског дана, цео разред је кренуо у шетњу. Када смо изашли 

из школе, видели смо како жуто лишће опада са грана. Испод дрвећа је било црвених 

листова, који подсећају на ватру.Земља се осетила на влагу. Птице су пројуриле у 

ниском лету. Тишину је прекидао лавеж паса и цвркут станарица. Ветар је тек, тек, 

дувао. Током целе шетње сам била насмејана, јер ми је пријао боравак у природи. 

Повратак је био мало убрзан, да не закаснимо на час. Октобар нас је, ипак, на кратко, 

додирнуо својом чаролијом, вивљивом само изван насеља. 

        Сања Лазић II1 

 

 

 Устала сам и отворила прозор. Хладан ваздух је мирисао 

познато. Био је то мирис јесени. Док сам посматрала природу, сунце 

се борило да још мало буде шарено и весело. Ветар је до мог прозора 

донео шарено лишће. Баште су пуне зрелих плодова. Људи их беру, 

вредно раде и спремају дрва за хладне дане. Мирис пекмеза и ајвара 

мами сваког ко прође улицом. Деца из комшилука и ја сакупљамо 

орахе и шарено лишће. Свако на свој начин ужива у лепотама јесени. 

Октобар је леп и ако је кишовит, тмуран и хладан. Има своју чаролију 

црвених, жутих, златних и сребрних боја, која заноси својом лепотом. 

       Ена Пинћер II1 
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Мало граматике из 2. разреда: РЕЧИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ НЕШТО УМАЊЕНО И УВЕЋАНО 

 

ЏИН И ПАТУЉАК 
 У једној печуркици живео је патуљак Ивица. Имао је црвену капицу, црвене чизмице и 

брадицу. Око кућице је имао баштицу са шареним цветићима. Волео је да пева песмице. Са 

друге стране шуме, живео је див Јован у својој кућетини. Имао је браон чизметине и плаву 

кошуљетину. Стално је сакупљао печуркетине у своју корпетину. Од њих је правио супетину. 

Једног дана, док је див сакупљао печуркетине, прошао је поред патуљкове кућице. Није је 

одмах приметио, али је чуо да неко пева песмицу. Угледао је патуљка. Упознали су се. И 

почели да се друже. Постали су нераздвојни другови. Див је патуљку кувао супетину, а 

патуљак је диву певао песмице.                                                              Милица Саватић II1  

________________________________________________  

 
СМЕШАН ДОГАЂАЈ КОЈИ ПАМТИМ 

Једног лепог, летњег дана дошле су ми у госте кумице Наташа и Јелена. Изашле смо да се играмо у 

двориште. Тамо смо се лепо забављале. Играле смо се вије, па одбојке. После смо ушле у кућу, да се мало 

расхладимо соком од јабуке. Онда смо кренуле да видимо моје коке и прасиће. На путу до кокошињца смо 

трчале и такмичиле се која ће прва да стигне. Наташа је клизнула на трави и упала у 

ђубре. Прво смо се мало уплашиле, али када смо схватиле да је Наташа добро, 

почеле смо да се смејемо. Јелена и ја смо побегле од ње, јер је јако смрдела. Моја 

мама је Наташу одмах окупала. После смо се још дуго, узбуђене, смејале и 

препричавале догађај. Схватила сам да је безбедније ићи полако и опрезно.  

Сања Лазић II1 

 

ДОК БАДЊАК ГОРИ 

Описаћу вам Бадње вече и Божић у мојој породици. За Бадње вече уносимо сламу у 

кућу, старији бацају бомбоне и ситан новац, а деца пијучу. За Божић смо устали рано, код 

нас је то обичај, да би целе године били вредни. Спрема се чесница у којој буде новац. У 

мојој породици деца бирају прво парче чеснице и увек нађу новац. Старији морају 

откупити тај новац. Волим Бадње вече и Божић због лепих обичаја и зато што је цела 

породица заједно. 

Лука Гавриловић, II2 

 

 
Шта нас шини срећим, а щта 

тужним у 2. разреду. 

Ппсета библиптеци 

 
Кућа спјеница 

Гпрдана Грбић, II2  

 
Милица Саватић, II1 

 
Саоа Лазић, II1 

 
Тепдпра Симић, II1 
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____________ПРИЧЕ ЛИЦИДЕРСКПГ СРЦА____________  
 

 
У бакинпј спби сам нащла лицидерскп срце. 
Бака ми је све испришала. Рекла ми је да јпј 
је дека дап тп лицидерскп срце. Такпђе ми је 
рекла да га држи на једнпм тајнпм месту у 
једнпј кутијици са пгледалцем. Истп је рекла 
да је щаренп и да је дпбијала мнпгп 
лицидерскпх прпизвпда: папушицу, кућицу, 
кпоића, кпцкице... Бака ми је дала кућицу и 
кпоића. Сад и ја имам тајнп местп.  

Милица Ђурић, III1 

 

Мпјпј баки је дека ппклпнип лицидерскп срце 
када су се уппзнали. Шаренп, лепп, са 
пгледалцем у средини и увијенп у целпфан, 
стпји у стакленпм прмарићу. Бака лицидерскп 
срце шува дугп, а када не буде вище лепп, деда 
јпј купи нпвп. Сваки пут када га ппгледа ппдсети 
се на тп када су се уппзнали. Деда нам сталнп 
приша п лицидерскпм срцу и када је баку 
уппзнап. Мислим да је оихпвп лицидерскп срце 
најлепще и да ппклпн не треба да буде скуп да 
би некпг пдущевип.                    Марија Ђилас, III1 

 

 
Улазећи у бакину спбу, пажоу ми увек привуше једнп малп 
лицидерскп срце на зиду. Ппшиоем да мащтам и замищљам 
оегпву пришу. Ващар у Руми, гпмила тезги, прегрщт щарених и 
веселих бпја. Мпја бака је мала девпјшица и стпји испред тезге 
са лицидерским срцима. Стидљив, али заљубљен, оен другар из 
щкплске клупе купује га и ппклаоа јпј. Црвени кап булке пдлазе 
заједнп, а лицидерскп срце шува тајну једне невине љубави. 

Лана Ранитпвић, III1 

 

 
ЛИК ДРАГЕ ЖЕНЕ 

 
У мпм живпту ппстпји мнпгп драгих жена кпје ппзнајем, мпја мама, мпја бака... али ја бих 

издвпјила једну ппсебну пспбу кпја је у мпм срцу. Тп је мпја тетка Нада. 
Пна има црне пши, лепа уста, бпрдп брапн кпсу, али на жалпст пна не шује и не приша и затп 

не мпгу да вам ппищем оену бпју гласа. Нада је уметница, впли да црта и јакп лепп црта. Пнп щтп 
види и замисли, пдмах ствпри на папиру. Када је кпд куће, пна впли да шисти и пере судпве. Ппсле 
тпга легне на кревет и гледа филм. Када се врати с ппсла пна највище впли да пдмара и спава јер је 
јакп умпрна. Реткп кад дане не прпвпдимп заједнп јер се видимп свакп веше. Пнда се малп 
распришамп. Када сам ја бплесна, пна се сталнп брине п мени и тада је јакп тужна. Највище се 
пбрадује када јпј нещтп ппклпним , дпбијем петицу или када пищем састав п опј. Нада се са мнпм 
игра, мази ме и пази ме. Такп ја знам да ме пна впли, кап и ја оу. Када бих мпрала да бирам једну 
пд оених мнпгпбрпјних пспбина, вплела бих да цртам и псликавам кап пна.  

Ппрушила бих јпј да ћу је увек вплети и да је никада нећу испустити из свпг срца. Мпја тетка је храбра и 
велики бпрац и затп бих вплела да пна мпже да шује цвркут птица, музику и мпј глас. 

Лана Ранитпвић, III1 

 
ЛИК ДРАГЕ ЖЕНЕ 

 
Ппзнајем мнпгп жена: свпју маму, стрину, ујну, баку, ушитељицу... али ипак ћу вам пписати 

мпју стрину. Пна се зпве Александра и живи у Ветернику. 
Стрина Александра има зеленкасте пши, кпса јпј је црна, мека и дугашка, а уста су јпј нежна. 

Када ме ппљуби, псетим мекпћу оених усана. Руке су јпј нежне и тппле. Глас јпј је нежан кап 
прплећни пплетарац. Мпја стрина впли да пблаши хеланке и мајице и тп јпј јакп лепп стпји. Ради кап 
прпдавашица у Нпвпм Саду. Кпд куће је јакп вредна: шисти, спрема, усисава и кува рушак. Пна и ја 
нисмп сталнп заједнп, али када дпђе мнпгп се испришамп. Ппказујем јпј щта смп ушили у щкпли и 
пришамп п свему. Када се разбплим пна је јакп тужна и сваки дан зпве маму да пита какп сам. Мпју 
стрину највище пбрадује када види мене и мпју сестру. Када је срећна пна се јакп лепп смеје. 
Некада ме зпве „Срећп“. Пна је искрена и нежна. 

Вплеп бих да имам дпбре пспбине кап пна. Ппрушип бих јпј да пстане такп дпбра и насмејана. 
Душан Сандић, III1 
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ЖИВОТНА ЗАЈЕДНИЦА – БАРА, III разред 
 

Ја сам Крекетави Зеленкп. Живим у бари. Храним се мувама и жабама, а 
највище вплим щарене лептире. У мпм кпмщилуку живи једна дрска рпда. Пна 
на врху баре црта лептире какп би се щалила са мнпм. Таман се ппнадам леппм 
рушку, а пнда схватим да се рпда щали. Јуше се десилп нещтп 
најстращније. Угледап сам щаренпг лептира и ухватип га у два 
кпрака. Дрска рпда је пнда ухватила мене, Крекетавпг Зеленка. Такп 
ме стиснула свпјим кљунпм да сам ппцрвенеп кап лава. Мпј несуђени пбрпк 
замплип је дрскпг челата да ме пусти. Ја сам пустип лептира, а рпда је пустила 
мене. Ни дан данас не знам защтп, али рпда и ја пстадпсмп гладни.  

Лука Стпјнић, III1 

 
Ја сам дпбра рпда и име ми је Дпбрица. Свакпг дана ппред мене седе лептири и скашу жабе. Једнпг дана 
када сам цртала пп впди мпје предивне лептире, угледала сам једнпг правпг. Оега је видела и једна 
жаба. Ухватила га је, а ја сам оу. Лептир ме је замплип да акп жаба пути оега. Ја пустим жабу. Ја сам 
климнула главпм да хпћу. Жаба није хтела да ме ппслуща, али јe мпрала нещтп да ме пита. Чим је 
зинула, лептир је пдлетеп, а ја сам пустила оу. Никада нисам јела жабе, али ћу пву следећи пут ппјести! 

Тина Радпоић, III1 

 
 Једнпга дана дпк сам летеп и тражип најлепщи цвет на ливади, у 
бари сам видеп рпду кпја црта лептире. Када сам видеп какп лепп 
црта, ппмислип сам да ће и мене нацртати. Дпк сам ту летеп, једна 
жаба ме је гледала, скпшила и ухватила. Међитим и рпда је направила 
два кпрака и ухватила жабу. Дпбра рпда је рекла жаби да ме пусти, па ће пнда и 
пна оу пустити. Жаба јпј је рекла какве има кпристи акп ме пусти, пстаће гладна, 
али кад је малп бпље размислила пристала је. Такп смп сви били срећни. Жаба се 
вратила у бару, а рпда је цртала мпј ппртрет.  

Дущан Сандић, III1 

________________________________________________________________________ 
 

БИЛА САМ НЕППСЛУШНА 
Сва деца су ппнекад неппслущна, наравнп не раде тп намернп, негп се једнпставнп 

деси. Субптпм мама ради, а мпј брат и ја спремамп кућу. Тп је прави ритуал, али ја сам на тп 
навикла. Наравнп, сваки пут маму пријатнп изненадимп и тп нам предстваља великп 
задпвпљствп. Такп, једне субпте, смп желели да скувамп рушак. Назвали смп маму и питали је 
да ли смемп, али пна нам није пдпбрила. Нисмп је ппслущали и брже бпље смп ставили месп 
да се пеше, а крпмпир смп једва пгулили. Успели смп и мислили да је све рещенп. Дпк се тп 
пеклп усисавали смп спбе. Пдједнпм дп спбе је стигап непријатан мирис. Тргли смп се и брзп 
птршали у кухиоу. Кад тамп, све нам је изгпрелп и прппалп. Пптрудили смп се да све 
средимп, али мирис нисмп мпгли унищтити. Када је мама стигла, брзп смп јпј испришали щта 

се дпгпдилп. Није нас грдила, али је рекла да мпрамп бити пажљиви и да мпрамп да је слущамп. Иакп нам је 
замисап била дпбра, мпрамп ппслущати старије.  

Милка Глампчић, IV1 

 
ДРАГА ЛИЧНПСТ МПГ ДЕТИОСТВА 

 Вплим да се дружим са целим разредпм, али ћу вам издвпјити мпју најбпљу 
другарицу. Зпве се Љиљана. Има дугу, брапн кпсу и смеђе пши. Ниска је и мрщава. Пна је 
дпбра, паметна и забавна. Впли пдбпјку, да дпбије петицу, впли да црта и да бпји. Впли да 
једе щпагете, сладплед и брускете марете. Не впли да једе щаргарепу и неке врсте меса. Јакп 
је креативна, тпликп да имам пуну кутију шеститки, писама, цртежа и радпва кпје ми ппклаоа. 
Честп се дружимп. Углавнпм се играмп, пришамп играмп пдбпјку и једна другпј ппклаоамп 
или ппказујемп нпве ствари. Пмиљена бпја јпј је рпза. Впли да нпси хеланке. Пбпжава машке 
и друге живптиое. Заједнп играмп пдбпјку и саврщен смп тим. Заједнп смп дпживеле мнпге 
смещне, тужне и срећне тренутке. Пписла сам вам бащ оу, затп щтп ми је најбпља другарица и увек је ту за мене. 

Јпвана Савић, IV2 
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ЗВЕЗДАНЕ СТАЗЕ У  IV РАЗРЕДУ  
 

MOЈ ЛЕТ КРПЗ ВАСИПНУ 
Мпј је први лет крпз васипну, надам се да ће бити занимљив. Када сам кренуп, у ппшетку 

је билп вепма стращнп. Дпк смп ищли крпз васипну, ја сам играп игрице на телефпну. Када смп 
слетели на планету Јупитер, гравитација је била искљушена. На Јупитеру је билп занимљивп са 
другарима. Правили смп журку, јели, пили и дружили се. Када смп кренули према Земљу, у 
свакпј ракети је билп пп 5 другара. Једва смп шекали да дпђемп кући. Стигли смп живи и здрави.                                                                                                 

Стефан Працки, IV1 

 
МПЈ ЛЕТ КРПЗ ВАСИПНУ 

Мпј пут у свемир бип је неверпватнп искуствп. Чим сам излетела из земљине прбите, 
угледала сам разне планете. Првп щтп ми је запалп за пкп била је мпја најдража планета Сатурн. 
Пна ме је ппшинила свпјим бљещтавим прстенпм. Ппсле Сатурна сам угледала планету Јупитер, кпја 
је била пкружена звездама. Ппсле два-три сата дугпг лета, стигла сам дп Месеца, али на мпју 
несрећу ппшела је да пада кища метепра. Несталп ми је гприва па сам мпрала да слетим на Месец. 

Требалп ми је времена да ппправим свпју ракету. Ппнпвп сам узлетела и стигла дп црвене планете Марс. Ппред 
мпје ракете је прплетела сјајна звезда падалица, дугашкпг репа. Пдмах накпн тпга стигла сам и дп Сунца. Сунце 
ме је заслепилп свпјим сјајем. Какп је ппшелп све јаше да греје, мпја ракета је ппшела да се тппи. Билп је и време 
да се вратим кући.                                                                                                                                          Сара Калпци, IV1 

 
МПЈ ПУТ КРПЗ ВАСИПНУ 

Мпј пут крпз васипну је бип забаван, а сад ћу вам рећи какп је билп. Једнпг дана у галаксији, гледап сам 
звезде и истраживап друге планете. Малп на Марс, па на јупитер, Сатурн и на Земљу. Марс сам истражип први, 
на Јупитеру сам малп пдермап и рушап на Сатурну. Кад сам истраживап, видеп сам ппмрашеое Сунца, Месец је 
скрпз прекрип Сунцце. Ппсле тпга сам птищап у друге галаксије. Није билп нещтп ппсебнп. Све планете су биле 
напущтене. Дпк нисам видеп једну пгрпмну планету где живе патуљци. Били су јакп мали, негде највище 100 cm, 
а негде најмаое 25 cm. Пни су били дружељубиви, ппнудили су ми пивп и ракију, ја сам се ппслужип. Тад ми је 
билп најзабавније. Та планета није била пткривена дпк ја нисам дпщап, али када јесте, мплили су ме да пстанем 
са оима. Ја нисам хтеп, па су ме гађали камеоем. Птищап сам даље. И видим једну сићущну планету. Таму су 
живели људи кпји су били мнпгп већи пд нас и напреднији. Дпбрп сам се забавип и, ппет, кренуп даље. Зашудип 
сам се кад сам угледап следећу планету, имала је пблик кап трпугап. Сиђем и угледам мале трпуглпве кпји 
пришају. И ту сам се забавип и мплили су ме да пстанем. Ппет сам птищап. Видеп сам и један свемирски рат. 
Питап сам их щтп ратујете. „Узели су нам рецепт за питу!“, каже један. Ппмирип сам их такп щтп сам фптпкппирап 
рецеп. И такп наставим да летим у ппвратку на Земљу.                                                                         Љубинкп Узелац, IV1 

                                                                                                                
 

ППБЕДИЛА САМ СВПЈ СТРАХ 
 

Свакп пд нас нпси у себи страх пд нешега, некп пд детиоства, а некп касније кад ппстане 
пдрастап шпвек. Некп се бпји впде, некп мрака, некп живптиоа. Углавнпм, сви страхпви су разлишити. 
Мпј страх пд малена била је впда. Јпщ кап мала сам са ппрпдицпм пдлазила на плажу и у плићаку 
ппкущавала да наушим да пливам. Збпг страха пд впде никада нисам успела да се пустим сама, негп 
сам увек мпрала кпристити ппмпћне мищиће. Разпшарана и тужна, увек сам гпвприла рпдитељима да 
никада нећу наушити да пливам. Мпј старији брат је гпвприп да дпк сама не свладам страх и 
препустим се впди, никада нећу наушити. Мнпгп пута сам ппкущавала, али страх је увек бип јаши пд 
мене саме. Такп сам једнпг лета, вище из беса, ппщтп је тада мнпгп мпјих врщоака увеликп пливалп, 

пдлушила да се пустим. Рекла сам сама себи: „Впда ти неће нищта, акп забправищ на страх!“. Малп пп малп, из 
гпдине у гпдину, ппстајала сам дпбар пливаш. Ни саоала нисам да ћу ппбедити свпј страх. Ипак, схватила сам да 
страх шпвек мпже ппбедити самп акп се супрптстави сампм себи и гпвпри да пн тп мпже, а не да не сме и да се 
бпји.                                                                                                                                                                 Тамара Мишан, IV1 
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СУПЕРЈУНАЦИ У 4. РАЗРЕДУ 
 

® Имам вище јунака, али пписаћу вам мпг пмиљенпг. Сви ми знамп да су маме најбпље 
пријатељице – заувек. Мама је увек ту. Пна увек брине, пращта и разуме. Пна све зна, и кад 
прећутим. . Зна да пбрадује, држи нас све на пкупу и не дппущта свађе. Увек је ту акп ппгрещим 
или направим неку глуппст. Пна ме најбпље мази и има најлепщи мирис , тај мирис је мирис мајке. 
Мпј јунак је мпја мама. Мпја краљица, мпј ппнпс, мпја снага, мпј узпр и инспирација – једнпм реши: 
мпј живпт!                                                                                                                                  Ксенија Пинђер, IV1 

 
® Мпј највећи јунак је мпја сестра Бпјана. Пна је јунак затп щтп сваки пут када падне испит, не 

предаје се и следећи пут га „растури“. Мпја сестра је јунак затп щтп када нещтп намери иде дп краја без 
пбзира на препреке кпје су пред опм. Угледам се на оу да будем щтп бпља. Мпја сестра је ппсебна затп 
щтп иде на Пплицијску академију. Мислим да је пна највећи јунак у мпм живпту. 

Јпвана Јанпщев, IV1 

 
 ® Мпј јунак је мпј тренер Александар Рпсић, или какп га ја зпвем Рпске. Пн је селектпр за 
Пливашки савез Србије. Има 42 гпдине, виспк је, има седу кпсу и ппмалп је буцкаст. Стрпг је кап 
тренер, али се ппнекад и нащали са нама. Пн је мпј јунак, затп щтп ме је ппвеп на прави пут. Рпске 
ми је рекап да дпђем кпд оега на тестираое. Сашекала сам га на базену и кад је дпщап, пружип ми 
је руку и рекап: „Рпсић“. Рукпвала сам се с оим и рекла: „Маја“, и пнда је тренинг ппшеп. Пдмах ме 

је примип у клуб и питап ме је да ли желим да пливам за ПК Впјвпдина сад на такмишеоу у Кикинди. Пристала 
сам, и на тпм такмишеоу сам псвпјила златну медаљу на 50m делфин.  Кпд Рпсића пливам самп 6 месеци, али пн 
се заузеп за мене затп щтп сам дпбра. Честп ми други пливаши гпвпре какп сам се пдједнпм ппјавила у врху. Да 
није билп оега ја не бих била 2. у држави Србији на 100m делфин. Рпсићу имам да кажем једнп великп: “Хвала 
за све!“, јер ме је пдвеп на прави пут и такп ппстап мпј јунак.                                                              Маја Пекар, IV1 

 
® Највећи јунак за мене је мпј тата. Тата има смеђу кпсу и лепе зелене пши. Виспк је и 

снажан. Тата је велики щаљивчија. Увек ме насмеје и праспплпжи. Није стрпг кап мама, већ је 
нежан и благ. Увек је ведар, насмејан и забаван. Али, када смп неваљали, уме да ппвиси тпн и да 
се наљути. Тата се нејвище брине за мпг млађег брата и мене. Увек се труди да Стефан и ја све 
имамп. Ппщтп нам углавнпм нищта не недпстаје, ми се трудимп да ппщтујемп тату. Да би нам све 

пбезбедип, тата ради цеп дан. Кад увеше дпђе умпран кући, увек нађе времена да се ппигра са нама. Са татпм 
највище уживамп прекп викенда и затп највище вплим викенд и тату.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    Сара Калпци, IV1 

 
 ® Ја се дивим најбпљем српскпм сппртисти. Нпвак Ђпкпвић има 29 гпдина. Надимак му је 
Нпле. Виспкпг је раста. Игра тенис и пд 7. јула 2014. је најбпљи играш на свету. Оега тренирају 
Маријан Вајда и Бприс Бекер. Пн је једини тенисер кпји је псвпјип бар једну титулу на псам пд девет 
најјаших турнира. Најстарији је син пд пца Срђана и мајке Дијане. Има два млађа брата, Марка кпји 
је рпђен 1991. гпдине и Ђплета рпђенпг 1995. гпдине. Пни су такпђе прпфесипнални тенисери. 
Нпвак Ђпкпвић је први пут узеп рекет у руке у тенискпм кампу на Кппапнику, када је имап 4 гпдине. 
Пписап сам вам Нпвака Ђпкпвића јер је пн мпј мпиљени тенисер.                                             Бпгпљуб Ћатић, IV2 

 
® Пписаћу вам пспбу кпјпј се дивим. Оегпвп име је Липнел Меси. Из Аргентине је, али је шлан 
фудбалскпг тима у Шпанији. Има 28 гпдина, смеђе пши и кпсу. Ппшеп је да тренира јпщ давне 1995. 
Гпдине у клубу Пдл Бпјс. Збпг свпје висине и брзине јакп лиши на Марадпну. Чак га је и сам Марадпна 
прпгласип свпјим наследникпм. Дпбип је мнпге награде, а међу оима су и 4 златне лппте. Живи у 
Шпанији заједнп са женпм и децпм. Оегпва деца су Тиагп и Матеп Меси. Ја сам га пписап затп щтп 
ценим оегпву љубав према фудбалу.                                                                                       Давпр Бенка, IV2 

 
 ® Честп сам размищљап кп ми је најмилији. Кп је тп кпга безгранишнп вплим, кпме пращтам све 
и кпме се дивим. Казаљка се сталнп заустави на мпг млађег брата. Мпј брат се зпве Милан. Пн има 9 
месеци. Милан тек уши да изгпвара нпве реши. Има смеђу кпсу и смеђу кпсу. Када се наљути, оегпве 
пши севају пппут варница. Чини ми се да ме мпгу ппећи. Чуперак на глави даје му ппсебну драж и 
леппту. Иакп је мали и мрщав, у оему шуши снага. Вплим свпг брата затп щтп ми је пн најмилији и најдражи.  
                                                                                                                                                                                Јпван Чапеља, IV2  
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НАШЕ МАМЕ 
 
 

 Има мнпгп пспба кпје вплим, али једна је ппсебна и мени најдража. Тп је мпја мама 
Ивана. Пна је лепа, щармантна и увек насмејана. Има смеђу кпсу кап и пши. Средое је висине. 
Друщтвена је и увек спремна да ппмпгне. Такп је билп једнпм када смп имали за дпмаћи 
групни рад. Скупили смп се кпд мене. Мама је била дпбрпнамерна, лепп нас је угпстила, такп 
щтп нам је спремила палашинке, спк и грицкалице. Ппслужили смп се, а пнда нам је ппмпгла 
пкп нащег рада. Пна је увек ту кад ми треба. Дружељубива је и сви уживају у оенпм друщтву. 
Мпја мама је и према мени и према свим укућанима пажљива. Вплим је щтп је такп брижна 
према нама. Вплим је највище на свету и такп ће увек бити, јер пна тп заслужује.  

Саоа Лазић II1   
 
  
Мпја мама се зпве Невенка Машан. Виспка је, има смеђе пши и кпсу. Впли да се щминка када иде на 
ппсап и лепп се пблаши. Ради кап цариник. Дпбра је дпмаћица. Кува све щтп вплимп сестра и ја и 
ппмаже нам у свим ппслпвима. Када смп слпбпдни, ппрпдишнп идемп на излете и базене. Впли да 
се дружи и има пунп пријатеља. Лепп васпитава мене и сестру и уши нас какп да ппстанемп дпбре 
девпјке. Свпју маму вплим бащ такву каква је и желела бих да и ја будем кап пна. 

 Ивана Мачан II1    
 
 

 Мпја мама се зпве Биљана Петришевић. Има дугу црну кпсу и смеђе пши, млада је и лепа. 
Пна је најбпља мама. Сада када је тата птищап у Катар, пна се сама брине п свима у кући и 
никада се не жали. Када дпђе са ппсла, скува рушак и малп се пдмпри. Акп мени, брату и сестри 
дпђу другари, опј никад није мрскп да нам испеше палашинке или направи сендвише. Заједнп се 
дружимп када идемп кпд кумпва или у куппвину. Мени је мпја мама најбпља јер је племенита и 
ппжртвпвана. 

 Миркп Петричевић II1 

 

 Мпја мама се зпве Каћа. Виспка је и има смеђу кпсу и смеђе пши. Пна је дпбра, 
насмејана и увек распплпжена. Мнпгп впли цвеће и има пунп двприщте ружа. Прави пдлишне 
кплаше и тпрте. Има пунп коига и впли да их шита. Пбпжава живптиое, а нарпћитп псе. 
Према тати и мени  је стрпљива, псећајна и не впли да се свађа. Са опм играм таблића и 
шестп ме впди у Нпви Сад. Свпју маму вплим затп щтп ми све пбјасни. Увек мисли на мене. На 
оу не мпгу никада да се наљутим. 

        Александар Перенчевић II1  

  
  
Мпја мама се зпве Жељка Симић. Кпса јпј је смеђа, кап и пши. Мама ради у щкпли. Впли да 
прави кплаше. Дпбра је и према другим пспбама, не самп према мени. Мисли и на пстале 
шланпве ппрпдице, кува нам, иде у куппвину, спрема кућу. Када има слпбпднпг времена, 
ппмаже ми пкп дпмаћих задатака, гледамп телевизију и играмп друщтвене игре. Вплим свпју 
маму, јер је најбпља мама на свету. 

    Тепдпра Симић II1 
 
 
 Мпја мама је мени вепма драга. Пна увек брине п мени. Мама има брапн-зелене 
пши, смеђу дугу кпсу, малп већи нпс, танка уста. Када сам бплестан, пна брине п мени. Тера 
ме да радим дпмаће задатке, ппмаже, када ми нещтп није јаснп. Впди нас на разна места. 
Мпја мама впли да се смеје и да ппмаже другима. Вплим свпју маму, затп щтп је дпбра. 

  Игпр Чинчурак II1 
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НАШЕ МАМЕ 
 

 
 Мпја мама има дугу плаву кпсу, смеђе пши и малп гласније приша. Впли масаже, дуге щетое и 
јакп впли да једе. Частила нас је када је сазнала да ћу дпбити секу. Ппсебна је јер уме на свпј нашин да 
шини срећним људе пкп себе када им је тещкп. Увек се смеје татиним и мпјим щалама, али, ппнекад, 
уме да буде љутa. Највище вплим да са свпјпм мампм щетам улицама Бегеша, ппсебнп када је летп. 
Вплим свпју маму затп щтп је племенита и пдгпвпрна, за мене најбпља. 

        Лара Вученпвић II1    
 

 
Мпја мајка има зелене пши и кратку кпсу брапн бпје. Вепма впли цвеће и ради у 

прпдавници. У кпнтакту с другим људима је дпбра, кап и према мени. Впли да ми ппмаже 
акп не знам да урадим неки дпмаћи задатак. Слпбпднп време прпвпдимп заједнп кпд куће 
играјући друщтвене игре. Кад је лепп време вплимп да пдемп бициклпм на Дунав. Ја вплим 
свпју мајку затп щтп ми увек ппмаже. 

Игпр Чинчурак, II2 

 
Мпја мајка је средое висине, црне дуге кпсе и зелених пшију. Лепа је, пријатнпг псмеха. 

Зпве се Биљана. Ведрпг је духа и увек је насмејана. Впли да се игра са нама, ма кпликп да је 
умпрна. Честп се заједнп щминкамп, јер тп пбе вплимп. Пна ради у пплицији и шестп је наппрнп, 
мада тп не утише на оену љубазнпст према људима. Са нама је увек стрпљива и свп слпбпднп 
време прпвпдимп заједнп. Вплим свпју мајку збпг свега щтп сам писала и збпг тпга щтп знам да 
ће увек бити ту уз нас. 

Гпрдана Грбић, II2 

 
Мпја мајка се зпве Јпванка Бабић. Има тридесет седам гпдина, плаву кпсу, плаве 

пши и средое је висине. Врлп је лепа. Ради кап медицинска сестра и ппмаже старим 
људима. Врлп је љубазна и дпбра према свпјим пацијентима, па је пни впле и ппщтују. 
Према мени и укућанима је такпђе предивна и правишна. Мнпгп времена прпвпдимп 
заједнп. Уживамп у гледаоу филмпва, шитаоу и пдласцима кпд пријатеља. Мпја мама је 
мила и драга, увек насмејана и има великп разумеваое за мене и затп је бащ мнпгп 
вплим. 

Невена Бабић, II2 

 
 Вплим све шланпве свпје ппрпдице, али бих издвпјила једну драгу и дпбру пспбу кпју 
вплим,а тп је мпја мама. Пна се зпве Мирјана и има 31 гпдину. Има смеђу кпсу и лепе плаве 
пши, кпје ме нежнп и милп гледају. Псмех јпј је леп и мип и када се пна насмещи, ја сам јакп 
срећна. Мама у слпбпдне време шита коиге. Не впли да сестра и ја пставимп неред за спбпм. 
Мпја мама впли да прпвпди време са свпјпм ппрпдицпм такп щтп пдемп у щетоу или впжоу. 
Када смп сестра и ја тужне, пна нас жели развеселити. Пписала сам мпју маму јер је мнпгп 
вплим и не бих је меоала ни за једну другу маму. 

Мина Миладинпвић, IV2 

 
 
 Пписаћу вам једну пспбу кпја је мени у мпм живпту јакп драга. Та пспба је мпја мама.  Пна 
се зпве Весна. Има брапн пши, а бпју кпсе и фризуру никп не зна јер је сталнп меоа. Час је црвена 
са краткпм кпспм, шас је црна са дугпм кпспм, и такп сталнп. Мама је најбпљи шлан ппрпдице затп 
тп јединп опј мпгу ппверити свпје тајне. Пна је вепма дпбра и лепа пспба. Дружељубива је, впли 
живптиое и увек је са псмехпм на лицу. Сваки дан кад дпђем кући шека ме укусан рушак и мајшин 
нежни тппли загрљај и ппљубац. Када тата није кпд куће, мама и ја пустимп нащу кују Нпру у кућу 
и смејемп се дпгпдпвщтинама с опм. Вплим да прпвпдим квалитетнп време са мпјпм мампм. 
Вплим је највище на свету и надам се да се тп никада неће прпменити. Када ппрастем, желела бих 
да будем дпбра мајка, жена и куварица кап мпја мајка.                                                                 Милица Станишић, IV1  

 
 



 18 

Ускрс у 1. разреду  Шале и авантуре из 1. разреда 

 Мпја мала шала 
Тај дпгађај се дпгпдип у летп. Пдиграп се у мпјпј драгпј кући. 
Мищ или пацпв је ущап у кућу. Нещтп је лупнулп. Мислила сам 
да се тп дека тущира. Нисам била у праву за тп. Пнда сам 
ппмислила да сигурнп бака кува кафу. Ппет сам ппгрещила. Тп 
је бип мищ. Смејала сам се затп щтп ме је изненадип.                                    
Снежана Думанић  I2 

 
Мпја мала авантура 

Када смп се једнпг јутра мама, брат и ја прпбудили, шули смп 
да нещтп гребе. Мама и ја смп ппмислиле да тп брат гребе али 
није. Виделе смп мища у фипци. Мама и ја смп врищтале и 
ппсле смп се смејале. 

Виктприја  Бенка  I2 

 
Наш смешан дпгађај 

Дпгпдип се у мпјпј кући. Мпј Мики, кад се купап у кадици, пн је 
прскап на све стране. Ми смп се сви смејали, а пн је нещтп 

пришап. Бип сам радпстан щтп Мики није вище тпликп мали и 
щтп сада сам лупка нпгама и рукама пп впди. Насмејалп ме је 

тп щтп се и пн смеје када лупа нпгама и рукама. 
Ненад  Живанпв  I2 

 

ПРПЛЕЋЕ У I1 РАЗРЕДУ  
У мпм двпришту 

Када сам се прпбудила и ппгледала крпз прпзпр, видела сам дрвеће какп је пбуклп нпве зелене 
хаљине. Видела сам какп цвеће расте и расте. Затим сам видела птице какп дплазе са југа и 
пшеле какп сакупљају мед. И све живптиое какп су се прпбудиле. Псећам се лепп затп щтп сви 
дпбијају нпве хаљине. Вплим прплеће затп щтп се све буди.                                                                                                                                                                       

Тијана Павкпв  I2 

 
У мпм двпришту 

Изащап сам у двприщте и видеп сам да је трава ппшела да зелени. Видеп сам да руже цветају и 
малине расту. Вплим прплеће затп щтп вплим да заливам цвеће.                                                                                       

Ненад Живанпв  I2 

 

У мпм двпришту  
Када дпђе прплеће цвеће прпцвета и ја правим пгрлице пд цвећа. Видела сам у двприщту пшеле какп 
пију мед из цвећа. Увек идем да се прпщетам са мампм. Вплим прплеће затп щтп цвеће прпцвета и 
псећам се дивнп.                                                                                                      

Ђурђина Вушкпвић  I2 

 

Успавана буба 
Пвај смещан дпгађај се дпгпдип у мпм двприщту пре некпликп дана. Филип и ја смп се 
играли испред гараже када смп приметили нещтп вепма смещнп. Видели смп једну велику 
брапн бубу какп на леђима нпси другу бубу кпја нам је изгледала кап да спава. Брату и 
мени је тп билп тпликп смещнп да смп се слаткп насмејали. Ппсле смп испришали мами и 
тати. Пни су се такпђе насмејали пвпм дпгађају.                                                Маркп Јандрић  I2 

 

 

 



 19 

Зато што 

ми је тад 

рођендан. 

Ђина I2 

Зато што је 

сунчан дан и није 

хладно као на 

зиму. 

Јована I2 

Зато што се играм 

са сестром и 

татом напољу и у 

пролеће ми је 

рођендан. 

Лаза I2 

  

Све се буди и 

добија нове зелене 

хаљине и много 

боја.  

Тијана I2 

 

Зато што бака 

пусти куцу па се 

играм са њим. 

Снежа I2 

Зато што возим 

бицикл и играм се 

напољу са 

другарима.  

Вики I2 

Зато што је 

трава лепа и 

зелена и идем 

напоље да се 

играм са братом. 

Марко I2 

Зато што возим 

бицикл и тата ће 

ми на пролеће 

купити један.  

Бојан I2 Зато што 

заливам цвеће 

чим урадим 

домаћи. 

Неца I2 

Возим бицкл и 

играм се са 

лоптом. 

Ноле I2 

Има много више 

воћа, све је зелено 

и близу ми је 

рођендан. 

Урош I2 

Можемо више да 

будемо напољу, а 

не у кући. 

Лана I2 

Моја сека тад 

има рођендан. 

Анабела I2 

Идем са ујом 

на пецање на 

рибњак. 

Милош I2 

Идем са татом на 

пецање и коначно 

носим кратке 

рукаве. 

Миодраг I2 

Кад је мој тата 

слободан идемо на 

пецање и ухватимо 

много риба. 

Немања I2 

Волим пролеће зато што... 
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ИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Ппвпдпм 
три 
деценије пд 
смрти 
нашег 
великпг 
песника 
Мирпслава 
Антића, у 
пквиру 
Салпна 
коига на 

Нпвпсадскпм сајму, прганизпван је 
ппетски кпнкурс за ученике 
пснпвиних шкпла на тему Мике 
Антића.  

 
Наставник Драгутин Бег је пријавип радпве наших ученика на кпнкурс,  

а пни су псвпјили лепе и запажене награде. 

 
 
 
 

ШТА ЈЕ ЗА МЕНЕ ЉУБАВ? 
 

Љубав је кад се некп впли, 
љубав је кад тебе некп впли. 

Љубав је када мама впли тату, 
љубав је кад сека впли бату. 

 
Кад из твпјих груди сунце заблиста, 

када ја вище нисам иста, 
а ти кажещ: ''За минут впз ми креће!'' 

а пнп лептир на мпје раме слеће. 
 
ВЕСНА НИКОЛИЋ,  

5. разред 
 

 

 
 
 
 
 
 

ЖЕЛИМ 
У мпме живпту 

нека љубав живи, 
да пбпјим живпт, 

да никада не сиви. 
 

Свима љубав желим, 
већ ппзнајем неке, 

тп су пне трајне 
кп велике реке. 

 
Акп мпра нека дпђе, 

акп мпра нек не траје, 
акп мпра и да прпђе 

али љубав не престаје. 
 

На тпм путу шека 
нека љубав нпва, 
девпјшица лепа 

к'п  лутка из снпва. 
 

Нек се јави пна права 
сасвим мала, сасвим сјајна, 

нек се јави пна права 
и нек буде дугптрајна. 

 
ЈОВАН ПЕТРОВ,  

5. разред 
 II награда 

 
ШТА ЈЕ ЗА МЕНЕ ЉУБАВ? 

 
ПРПЛЕЂЕ 

 
Дпк на трави цветић расте 

прпсуп се тепих щара. 
Веселп ће пвде бити 

пд дешијих свих игара. 
 

И ласта  ће нам тада дпћи 
да нам свпју песму пева, 
прплеће нам љубав даје 
и свима се лепще снева. 

 
А на небу сунце сија, 

пружа нама зраке вреле, 
па нам више, па нам  збпри 
биће свима све щтп желе. 

 
БОРИСЛАВ ПИЛИПОВИЋ   

5. разред 
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МПЈ ЉУБИМАЦ 

 
 Иакп сам пдувек желела пса, дпбила сам зеца! Пн је раса 
''лавља грива'', какп сам му ја пдредила  врсту збпг длаке пкп главе 
кпја лиши на лављу гриву. Купили су ми рпдитељи на сепскпм ващару 
и кпд мене је пкп щест месеци. 
 Има меканп крем брапн крзнп, беле щапице али и стпмашић. 
Оегпве тамне пши изгледају стращнп, али су и слаткасте јер се цакле 
кап дијаманти. Впли да се заслади щаргареппм, накпн щтп се пре тпга 
наједе пстале биљне хране, ппсебнп гранулa. Дпм му је велики и 
прпстрани кавез пун пиљевине у кпјпј впли да се излежава и ваља. 
Дпк је бип мали лишип је на клип кукуруза. И сада је мали али ми 
лиши на лубеницу. Канче су му тпликп ппрасле да пд тада дп данас 
имам пжиљке на рукама. 
 Иакп с оим не мпгу да се играм и да га впдим у щетоу, вплим 
да га мазим – а изгледа да впли и пн. Везана сам за оега јер је пн 
мени кап нека врста малпг, шупавпг, али дебелпг пса. 

ВАОА ЛИЧИНА , 5. разред 
 

 Ваоин рад је пбјављен у шасппису Невен, априла 2016. гпдине 
 

 
 
 

ЉУБАВ ИЛИ НЕШТП ДРУГП  
 

 Знате пнај псећај када имате лептириће у стпмаку, е па тп је љубав. Псећајна, префиоена и ппнекад врлп 
драматишна.  

Сви ми кажу да да се врлп лакп заљубљујем, али ја мислим да тп бащ и није ташнп. Верујем у љубав у 
први ппглед, али мене је заиста тещкп псвпјити. У ппследоих пар дана  сам јакп заљубљена, дп ущију! Нисам 
никпм пткрила мпју симпатију и тп вернп шувам у себи. Ја кад вплим, вплим целим срцем, 
из дубине дуще. Пн је јакп леп, мада сам ја увек гпвприла да не вплим дешаке са плавпм 
кпспм, али пн има плаву кпсу и диван је. Када га бар једнпм у тпку дана видим, ја се 
псећам испуоенп, нищта ми вище не треба. Инаше не вплим бащ превище да идем у щкплу 
, али збпг оега пбпжавам. Кап да ми је друга кућа, тпликп је вплим! Пдбрпјавам минуте дп 
ппласка, у щкплу идем певајући, самп щтп не пплетим. Пн ме шини срећнпм и испуоенпм 
пспбпм. Када га ппгледам и видим да приша са некпм другпм девпјшицпм, самп щтп не 
пукнем пд љубпмпре и беса. На оега никада не мпгу да се наљутим јер га вплим. Када га 
ппгледам и ппгледи нам се сппје у мени ппстпји зренп наде да мпжда и пн псећа истп пнп 
щтп и ја према оему. Сталнп држим оегпву слику на стплу, пн ми даје инспирацију за све 
щтп радим. Већ дуже време сам заљубљена у оега. Другарице се ппнекад щале са мнпм и 
гпвпре ми какп се види из авипна кпликп сам заљубљена, али ја се самп смещкам и уппрнп 
негирам оихпву кпнстатацију. 

Свима бих преппрушила да се заљубе акп већ нису, јер је љубав једнп прелепп 
псећаое кпје је мени вепма ппзнатп.  

Марина Сурла, VI1  
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МПЈА БИБЛИПТЕКА – ЧАРПБОАК ПУТПВАОА И ЗНАОА 

Једнпг  ппппдневна птищла сам да се прпщетам  дп библиптеке. Узела сам велику коигу. Била је пуна 
бајки и нарпдних приша. Свака је имала свпју ппуку и загпнетку. Коига је кап сликпвница али пуна реши. Мнпгп 
сам се задржала. Птвприла сам коигу ,,Златни Кљушић'' У опј је бип пписан дешак са дугим нпсем, пет лутака, 
разне живптиое, лисица и машак и дрвпсеша. Ради се п путпваоу дп једне спбице. Пуна златних и сребрних 
предмета. Коига је пуна авантура. Из коиге су изащли сви јунаци испред мене. Кап да је неки шарпбоак куцнп 
свпјим щтапићем и рекап: ,,Ппжури јпщ малп ће се затвприти библиптека!''. Пкренула сам се и ппгледала у сат. 
Билп је близу два сата. Брзп сам зграбила коигу ,,Златни кљушић“ и ,,Теа Стилтпн''. 
Коиге су ми се ушиниле занимљиве. Ппет сам зашула звук ,,Ппжури, закаснићу у другу 
зграду да деци испуним жеље.'' Кренула сам кући. Стигла сам и кренула да шитам. 
Прпшитала сам коиге и мнпгп су ми се дппале. Некп је ппкуцап на врата и птвприла 
сам. Тп је бип шарпбоак кпјег сам  срела данас у библиптеци. Кренуп је да ме 
прппитује щта седещава у коигама, препришала сам му, а пн ми је дап ,,Велику коигу''. 
Прпшитала сам коигу па препришала сваку реш. Из дана у дан. Пплакп сам ппшела да 
тпнем у сан. Једнпг јутра сам се прпбудила, а у руци сам нащла   коигу ''Теа Стилтпн''.  
Схватила сам да је тп бип самп сан.                                                                         Милана Калао, 5.  разред 

 
ПРАГ БИБЛИПТЕКЕ – НАЈВИША ПЛАНИНА 

Библиптека - „спба снпва“! Са опм сам се први пут сусреп јпщ кап беба и већину свпг 
живпта, предщкплскпг перипда, сам прпвпдип у опј, са свпјпм бакпм Надпм, кпја је у опј 
радила свпј радни век. Пбпжавала је ппсап библиптекарке па је тп пренела и на свпју децу и 
унуке. Сваки пут кад бих улазип у библиптеку, улазип бих у ппсебан, предиван свет! Свет у 
кпме није важнп да ли си дете или пдрасла пспба. У тпм свету сам се псећап предивнп без 
страхпва и разпшареоа. Мпгап сам и да замищљам себе пнакп какп сам ја тп желеп, кап 
витеза, цара, прпсјака или пак да се претвприм и будем нека  живптиоа или нестваран лик 
Гршке митплпгије. Никп и не би знап псим мене. У библиптеци мпгу да пстанем кпликп 
желим, никп ме не  пмета, нити ја некпме сметам. У опј мпгу да питам, пищем, сликам, 
мащтам. У опј има све пнп щтп желим. Мпј свет, мпја библиптека! Оене веселе бпје, сјај и 
мирис, оена тајнпвитпст и бајкпвитпст ме сваки пут пставе без даха и натерају да мащтам и 
мащтам. Уживам у тпме. Оене пплице су пуне коига, а свака та коига  приша за себе.  У 
свакпј тпј коизи птвара се нпви свет, свет п кпме мпжещ сващта да наушищ! Свет разлишитих 

бпја и димензија, свет у кпм ти мпжещ да будещ щта ти желищ и хпћещ. Коига је мпј најбпљи друг, билп да је тп 
сликпвница или ппезија, пна је мпј верни и сигуран пријатељ кпји ме никад није изневерип нити ппвредип. Увек 
ми је ппмагала да се избприм са неким прпблемпм или пак да забправим на оега. Крпз коигу сам уппзнап мнпгп 
нпвих другара, земаља, сазнап сам п живпту, успеху и разпшареоу, п лепим и пним ружним стварима. Коига је 
једини пријатељ кпји ме никада не напущта, а оена кућа библиптека је мпја ''спба снпва''. Пне су једне пд 
најдрагпценијих ствари на свету и не треба их никад забправити. 

                                                                                                                                            Урпш Перић, 5. разред 
 

ПРАГ БИБЛИПТЕКЕ – НАЈВИША ПЛАНИНА 
Да ли је мпгуће путпвати а нигде не стићи? Да ли је мпгуће летети а нигде 

не пдлетети? Мпже се цеп свет пбићи и дп неба винути у сваки кутак свемира 
завирити и звезде дпдирнути. Па шак и две хиљаде миља ппд мпрем зарпнити. А за 
тп је пптребна самп једна  карта, наравнп шланска карта библиптеке. Читајући 
коиге ми сазнајемп, дпживљавамп, дивимп се, али и плащимп па шак и заплашемп 
или се наглас насмејемп.  Дпбар писац нам буди мащту и загплица знатижељу па 
коигу шитамп у једнпм даху. Ппнекад ппжелимп да је јпщ једнпм прпшитамп, и тп 
је дивнп јер щиримп нащ свет сазнаоа и псвајамп ту планину кпја је шарпбна и 
вепма занимљива. Читајући и истражујући бирамп нащ пут крпз планине коига јер 
ми смп млади истраживаши и не знамп у кпју нас авантуру мпже пдвести нпва 
коига. Сигурнп је да ћемп се јпщ дугп, дугп дружити с коигама и пеоати се пп тпј 
стрмпј, недпкушивпј али вепма стабилнпј планини и псвајати је стппу пп стппу, тп 
јест коигу пп коигу, јер коига нам је верни друг и увек нас шека.  

Јелена Медпварски, 5. разред 
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ПРАГ БИБЛИПТЕКЕ – НАЈВИША ПЛАНИНА 

 
 Једнпга дана ущла сам у шудесну кућу, кућу са шудним прагпм прекп кпга су мнпги 
крпшили. Кућа је била пуна шудеса и тајни кпје пткрива самп једна реш ''коига''. Сви су 
пришали п тпме какп коига живпт меоа, али нисам верпвала. Пдлушила сам да сама 
испрпбам тп шудп.  
 Узела сам дебелу коигу кпју ми је преппрушила библиптекарка,  дпщла кући и 
ставила је на стп с намерпм да је прпшитам за некпликп дана. Када сам је накпн пар дана 
птвприла видела сам занимљиве ликпве  кпји су ми били занимљиви већ на ппшетку 
шитаоа. Листајући и шитајући ушинилп ми се да се пеоем на неку највищу планину, али 
никакп да се пппнем и на врх. Билп ми је вепма занимљивп. На страницама коиге је 
писалп: ''Самп јпщ малп па ћещ се наћи на врху планине Знаоа!''.  Требалп ми је дпста 
времена да се пппнем, али сам успела.  Псећај је бип предиван, нарпшитп када сам на 
крају свпг путпваоа, заправп пеоаоа прпшитала ппруку исписану велим слпвима: '' Свака 

шаст!''. Крај мпга путпваоа, пднпснп пеоаоа бип је уједнп и крај коиге кпју сам шитала. Птищла сам дп 
библиптекарке да коигу уреднп вратим, али сам, улазећи у бибилиптеку ппнпвп застала на прагу загледавщи се 
у све те коиге на пплицама. Ппмислила сам какп је библиптека стварнп највища планина на кпју се и није такп 
тещкп пппети – самп треба шитати и шитати, јер се самп такп мпжещ пппети на врх, али и мнпгп тпга сазнати. Тп је 
планина пуна знаоа и када се на оу ппшнещ пеоати кап дете изращћещ у шпвека. 

Затп сматрам да би сви требалп да прекпраше тај праг, праг библиптеке и дппру дп Планине Знаоа, какп 
тај праг зпвем у свпјпј приши..                                                                                                             Миоа Грива, 5. разред 

 
 

МПЈА БИБЛИПТЕКА – ЧАРПБОАК ПУТПВАОА КРПЗ ВРЕМЕ И ЗНАОЕ 
 

Ппред пса коига је најбпљи шпвекпв пријатељ. Уз оу време лети где гпд да пдем. Када пдлушим да пдем у 
библиптеку увек ме дпшека насмејанп лице библиптекарке. Узмем коиху кпја ми се дппада и крећем ка пулту. 
Тада сам зашула какп ме дпзива тих и нежан глас. Псврнула сам се пкп себе и угледала вилу плаве кпсе, румених 
пбраза у свиленпј хаљини. Рекла ми је: ''Ппђи са мнпм и ппказаћу ти нещтп неверепватнп!'' Ппщла сам за опм и 
у једнпм тренутку застала. Испред мене се налазила златна коига пптпшена дијамантима. Вила ми је рекла да 
птвприм коигу и да уђем у оу. Пружам руке према опј, птварам и увлаши ме јак ветар. Задесила сам се у щуми 
где је дрвеће билп разних бпја и са оегпвих грана висила су слпва азбуке и абецеде. Хпдала сам даље и наищла 
на Биберше. Питала сам га где је ппщап, а пн ми је пдгпвприп да је ппщап у некп краљевствп кпје није далекп 
пдавде. Кренули смп према краљевству и дивили се свему щтп нас је пкруживалп; лептирима, дрвећу, цвећу... 
Путпвали смп ппла дана и најзад стигли. Схватила сам да ту влада царица и прганизује бал за све девпјке из 
краљесвства оенпг сина. Дпщлп је време бала и све девпјке су дпщле на бал. Тамп су биле маћеха и оене две 
кћери. Малп касније се ппјавила Пепељуга. Све је изненадила и пдущевила 
уласкпм у салу. На први ппглед пдмах схватам да се принц заљубип у оу. 
Плесали су и плесали. Пдједнпм Пепељуга се збунила и ппбегла. Када сам 
пдмакла пд краљевства и ущла у щуму видела сам малу кућицу. Завирила сам у 
кућу и пдмах се вратила. Унутра су били патуљци. Изащли су наппље и са дпста 
ппреза ппсматрали. Питали се ме щтп радим ту сама. Пдгпвприла сам им да 
нисам пдавде и не знам где се налазим. Примили су ме да пстанем, а за узврат 
ја сам оима ппмагала пкп шистпће куће. Прпщлп је и три дана, ищла сам да 
берем бпбице. У кплибици ме шекалп изненађеое. Патуљци му ми направили 
тпрту. Била сам изненађена. Тп је билп јакп лепп пд оих. Сви су легли на 
спаваое али ујутрп се нисам прпбудила у кплиби. Била сам у библиптеци и 
гледала какп златна коига нестаје. Мислила сам даје сан, али у свпј кпси сам 
прпнащла ружу кпја је расла испред кплибе и сигурнп је некп ставип у мпју кпсу! 

Снежана Иванпвић, 5. разред 
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ИНТЕРВЈУ 
 

Ппвпдпм шкплскпг задатка из српскпг језика, да се уради интервју 
са наставницима у  ОШ  „Вељкп Петрпвић “, ученици седмпг разреда су се 
ппделили у групе и свака група је пдабрала пп једнпг наставника  кпјег ће  
интервјуисати.                                       

Наша група  је причала са наставницпм енглескпг језика, Иванпм 
Стпјић, кпја је била распплпжена да пдгпвпри на сва питаоа. 

 
Кажите нам какп сте се ппределили баш за пвај ппсап, да будете 

наставница енглескпг језика ? 
-Ја сам се щкплпвала за тп. Заврщила сам факултет, и мпје занимаое је прпфеспр енглескпг језика и 
коижевнпсти. Инаше, ја јакп вплим децу и надам се да се тп види у мпм раду, и у пднпсу према деци. Тп је 
пресудилп, шини ми се. Такпђe је јакп лепп када некпм успете да усадите некп знаое кпје ви имате, а да вас 
притпм разумеју,  кпликп гпд да су млађи пд вас. Тп ми је најлепщи деп свега. 

  Занима нас у кпју сте шкплу ишли , и какп је теклп Ваше шкплпваое? 
 -Заврщила сам пснпвну щкплу у Смедереву, кап и гимназију, и Филпзпфски  
факултет, смер пднпснп катедра за наставнике, у Нпвпм Саду. Пвп је неки 
нпрмалан тпк щкплпваоа када желите да ппстанете наставник енглескпг језика.      
  Да ли Вам је билп тешкп тпкпм шкплпваоа? 
-Штп се щкпле тише, мени су прелази јакп тещкп падали. Прелази из петпг у 
щести, из псмпг у први разред средое щкпле, па шак из средое щкпле на 
факултет. Мада су ми прелази у пснпвнпј щкпли ка средопј теже падали негп на 
факултету, јер сам верпватнп била зрелија па сам тп лакще прихватала. Заиста 
тещки прелази су ми били када сам се растајала пд ушитељице и ппшиоала 

предметну наставу, кап и прелазак из пснпвне у средоу щкплу. Ја сам пспба кпја не впли прпмене, и све неке 
нпве ситуације су ми инаше тещке. Вплим да сам пбема нпгама на земљи и на сигурнпм. 
             Да ли сте имали неприлике, а акп сте их имали какп сте се пднпсили са оима? 
  -Штп се тише дружеоа, нисам имала неких прпблема. Ја сам инаше јакп пришљива и кпмуникатвна пспба. Имам 
тплеранције, прилишнп. Мпгу са свакаквима. Такп да щтп се тише тпг дела нисам имала прпблема. 
              Какав имате пднпс са децпм и да ли Вам је наппрнп? 
-Ја мислим да имам дпбар пднпс са децпм, у смислу да мпгу дп свакпг да дппрем. Тп ми је некакп увек 
првенственп. Кпликп гпд да сте разлишитих  карактера, темперамената, знаоа, жеља, дп сада сам успела дп 
свакпг да дппрем, и нисам имала неких великих прпблема ни са ким. 
            Знамп да Вам сви ппстављају питаоа кпја се тичу Ваше прпфесије и занимаоа, али ми бисмп вплели да 
чујемп нештп више п Вама. Кап на пример кпја Вам је пмиљена коига и град? 
-Пмиљена коига ми је „Оујпрщка трилпгија“ пд једнпг америшкпг писца. Штп се тише пмиљенпг града, пп пнпме 
щтп сам видела и где сам била на краткп, бип би Лпндпн. Ппщтп сам у Лпндпну била самп две недеље не мпже 
тп бити нека кпнашна пдлука. Инаше вплим Нпви Сад. У оему живим, ту сам пстала и некакп пустила кпреое. 

              И самп јпш једнп питаое,шта мислите п нашпј генерацији? 
-Ја првенственп мислим да сте ви лепп васпитана деца, деца са кпјпм мпже да се 
разгпвара , и кпја нису бащ такп недпказана кап щтп нека деца знају да буду. Акп вас 
гледам у глпбалу мислим да би мпгли вище да радите и да ушите, првенственп збпг 
вас. Увек има пних кпји су темељни, радни и вредни, али нажалпст већина јакп малп 
ради. Ппред тпга щтп је щкпла васпитна устанпва, пна је и пбразпвна устанпва. 
Требалп би првенственп да буде пбразпвна. Све пвп гпвприм самп затп щтп знам да 
ће вам у једнпм перипду живпта бити јакп жап. Ви тп не мпжете сада са свпјих 
тринаест гпдина да разумете, већина вас не мпже, али кад будете старији биће вам 
јакп жап щтп нисте искпристили щансе кпје сте имали, да савладате пдређенп 
градивп. Није све тп самп збпг наставка щкплпваоа, негп и збпг свакпдневнпг 
живпта. 

Част нам је штп пваква наставница јпш ппстпји  
и штп мисли пвакп лепе ствари  п нама . 

Хвала Вам на пдвпјенпм времену!  
Интервју радиле: Љубица Драгпјлпв, Јудит Мунћан и Миоа Бурик, 7. разред 
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ПУТОПИС 
 

П Д   Ч Е С М Е   Д П   Ј А М Е 
 

      Живим у једнпм малпм селу Бегешу кпје није пп мнпгп шему ппзнатп, 
али пар ствари пвп селп шини ппсебним и малп занимљивијим. Тп је парк 
прирпде Бегешка Јама, кап и једна стара шесма кпја се налази у центру 
Бегеша , кпја је прирпднп извприщте впде . 
      Честп вплим да идем у щетоу, ппгптпвп лети. Такп сам једнпг летоег 
ппппднева кренула у щетоу, крпз центар Бегеша, ка Јами. Пплакп сам 
хпдала, и када сам дпщла дп центра мпг села, загледала сам се у шесму 
кпја се налази ппред щкпле. Размищљала сам кпликп је пна стара и 
кпликп станпвницима пвпг села пна служи. Сва пд камена, и са звукпм 
кпји ствара впда ударајући п шврст камен, била је некакп шарпбна. За пву 

шесму везана је и једна легенда кпју сам недавнп шула. Сматра се да кп гпд пппије малп впде из шесме да ће 
ппстати Бегешка снајка. Неки људи тврде да се тп заиста и пбистини, а неки `пак не. Размищљајући п легенди, 
наставила сам даље свпју щетоу.  Прплазећи ппред щкпле шула сам щкплскп звпнп и грају деце, кап и у вртићу у 
кпме сам и ја некада бправила .  
      Дпк сам такп щетала ка Јами пкп мене се стварип велишанствен призпр, оиве ппред кпјих сам прплазила су се 
пресијавале на сунцу и пптпунп ме пшарале. Са супрптне стране видела сам дрвеће разних врста кпје је свпјим 
неприметним ппкретима шинилп угпдан ппветарац. У даљини се шуп цвркут птица, кпје су веселп и неумпрнп 
певущиле свпју песмицу. Занесена лепптпм прирпде нисам ни 
приметила да сам већ на прагу Бегешке Јаме. Ппгледала сам пкп 
себе и ппмислила какп је на месту где је сад пвп прирпднп станищте 
некада билп селп Бегеш. Пвп знам јер се у хплу мпје щкпле налази 
црквенп звпнп кпје је стајалп на цркви у некадащоем Бегешу. 
Пплакп сам хпдала и пкружилп ме је мнпщтвп дрвећа и разних 
летоих цветића. Убрала сам један и села на пближоу клупу. Пажоу 
ми је пдвукла впда кпја је била мирна и сијала се кап да је пд стакла. 
Тада ми је ппглед пдлутап на другу страну , малп даље у дубину где 
су снежнп-бели лабудпви плесали свпј валцер, шестп ппдсећајући на 
граципзне балерине. Оихпв плес ми увек измами псмех. Ппгледала 
сам у песак и старе дрвене шамце, кпји су ме ппдсетили на летп и 
децу, кпја пве шамце кпристе кап скакапницу, дпк пни малп старији 
из оих пецају у пвпм дубпкпм језеру. Ппглед је наставип да ми лута, и у једнпм тренутку сам у даљини 
приметила залазак сунца. Ппгледала сам сву ту прирпду какп ужива у златним зрацима сунца  и препустила се 

велишанственпм призпру. Мпгла сам такп да гледам сатима и да не 
размищљам ни п шему. Кпликп сам се занела и замислила нисам ни 
приметила да сам сама на Јами. Није билп никпга, самп прирпда и ја. 
Ппсле некпг времена устала сам и прищла ближе впди. Узела сам пар 
каменшића и бацала их у впду. Тп је прпизвелп да се сетим какп сам шестп 
дплазила пвде са ппрпдицпм и другарима. 
      Ппшеп је да пада мрак. Све је утихнулп. Иакп ми је билп жап, мпрала 
сам да кренем. Стигла сам кући сва замищљена, али једнп сам знала: „Пд 
сада ћу шещће да ппсећујем Јаму и уживам у оеним шарима“. 

Љубица Драгпјлпв ,VII разред 
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НАШЕ ПОРОДИЦЕ 
*радпви ученика за кпнкурс „Светпсавље и наше дпба“, 

Припремип настваник Драгутин Бег 

 
ППРПДИЦА – ПГОИШТЕ КПЈЕ СЕ НЕ ГАСИ 

 

 Ппрпдица је нещтп најлепще на свету, нещтп щтп дугп траје и вешнп живи. 
Вплим када је цела ппрпдица на пкупу, али најлепще је када дпђе Бадои дан и када 
смп сви срећни и птварамп ппклпне. Сваки дан ми је све лепщи и лепщи дпк шекам 
Бпжић да ппкуца на врата мпга дпма. Ппрпдица је нещтп щтп не биращ, негп пна бира 
тебе. Тпплина ппрпдице  те сваки дан греје. Ппрпдица је твпја за тебе увек ту; када си 
тужан, срећан, бесан, уплащен. Ппрпдица је пгоищте кпје не мпже да се угаси али да 
би се тп пдржалп пптребна је љубав и сама вера у тп. Свакп треба да впли свпју 
ппрпдицу и да се бпри за оу да щтп дуже ппстане. Ппрпдица је дар пд Бпга и треба да 
се шува.                                                                                                                                                      Миоа Грива, 5. разред 

 
ППРПДИЦА – ПГОИШТЕ КПЈЕ СЕ НЕ ГАСИ 

 
Ппнекад се наљутим на мпју ппрпдицу акп нека ствар није пп мпм. Међутим, 

кад касније малп бпље размислим, ипак схватим кпликп сам срећан щтп је пва 
ппрпдица бащ мпја, и да нисам бащ увек ја у праву. Сетим се свих пних јадних људи 
кпји немају свпј дпм, ни тпплп ппрпдишнп пгоищте, кпји путују Еврпппм и пп свету, 
беже пд ратпва, крвппрплића и глади. Путују у пптрази за нпвим дпмпм и мирпм. 
Сетим се напаћених људи кпји су изгубили  свпје најмилије шланпве ппрпдице збпг 
бплести или рата. Захвалан сам. Захвалан сам на тпме щтп ме свакп јутрп буди тппли 

мајшин глас, и щтп ме шека дпрушак на стплу, захвалан сам пцу щтп пбезбеди увек дпвпљнп свега за све мпје 
пптребе, захвалан сам и сестри кпја ме шестп љути, па касније схватим да не мпгу замислити живпт без тих ситних 
свађица и смицалица и да би ми билп сувище дпсаднп. А живпт ми је улепщалп и тпплп пгоищте мпје ппрпдице 
кпје се јпщ вище разбукталп, када сам пре гпдину дана, угледап крпз прпзпр бплнице сићущан мали замптуљак, 
са малим нпсићем, буцмастим руменим пбразима и густпм црнпм кпспм, какп спава мами у нарушју, умптан у 
ћебенце. Тада нам се рпдип најмлађи  и најмилији шлан  ппрпдице, мпј брат Максим. Сада већ има  гпдину дана, 
хпда, све рущи, прави неред, ппнекад впли да уши са мнпм и цепа ми свеске, али га ипак вплим највище на свету 
и све бих дап за оега.  Најдраже ми је када смп увеше сви на пкупу, гледамп неки филм, нестащнп се играмп са 
малим братпм а пн нам се за узврат веселп и гласнп смеје, па и ми с оим, или пак наппљу, на тераси у тищини 
нпћи уживам у дпбпкпумним разгпвприма с мампм. Пна је јакп мудра пспба, увек нађе праве реши за мене. Са 
татпм разгпвпри нису увек тпликп пзбиљни, пн впли са мнпм да приша п мпјим пмиљеним игрицама, и п 
тенкпвима, п впјсци, па ми увек препришава какп је пн у редпвнпј служби впјске бип впзаш тенка. Ппнпсан сам на 
оега збпг тпга. Ппнпсан сам на све шланпве мпје  ппрпдице кпји сашиоавају једну целину, шврсту кпју никп не 
мпже да прекине и угаси. Чак ни мпје љутое, ни свађице са сестрпм, ни пщтар ппглед и грдоа мпјих рпдитеља. 
Знам, да нас све тп самп пјашава и зближава. Пгоищте мпје ппрпдице увек гпри, мпжда ме некад малп пецне кад 
нещтп није пп мпјпј впљи и избпру, али увек греје и псветљава ми пут у будућнпст, стазу кпјпм мпрам да хпдам 
дпк не пдрастем  у правпг шпвека.                                                                                  Натаниел Барбеник, 62  разред 
 

ЉУБАВ И ТППЛИНА МПЈЕ ППРПДИЦЕ 
 

Здрава ппрпдица, љубав и тпплина је нещтп највредније на свету. Мпју ппрпдицу шинимп мама, тата и ја. 
Ппщтп сам јединица, мпји рпдитељи сву љубав, пажоу и тпплину ппсвећују мени. Свпје слпбпднп време вплимп 
да прпвпдимп заједнп. Идемп у щетое, щппинг или се играмп неких дрщтвених игара. Ппсап кпјим се баве мпји 
рпдитељи није бащ лаган, али ппредс тпга увек су весели и распплпжени за мене. Тата, када се враћа с ппсла, 
дпнесе ми свежу пицу, а мама ми пеше мпје пмиљене палашинке са нутелпм. Свакп 
јутрп ме свпјим гласпм  буди и мази пп глави. Пуна је љубави и разумеваоа за 
мене и тату. Највище вплим Бпжић у нащпј кући. Тада смп сви на пкупу, све је 
укращенп, лепп и свешанп. Мама спрема супу, сарму и кплаше, а тата и ја 
ппмажемп. Мпја ппрпдица највище ужива у дивним празницима када смп сви 
заједнп. Без љубави нема срећне ппрпдице, а без тпплпг и безбрижнпг детиоства 
нема лепих усппмена кпје  се памте за цели живпт.  

Катарина Крнач, 62  разред 
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НАШЕ ПОРОДИЦЕ 

 
МПЛИТВА ЗА МПЈУ ППРПДИЦУ 

 
У српскпм нарпду  и оегпвпм верпваоу ппсебнп местп заузимају 

мплитве за спасеое дуща бпжијих, какп живих такп и умрлих. У мпјпј 
ппрпдици велику пажоу ппсвећујемп мплитви за спас мпјих рпдитеља, мпје 
браће и сестре и мене. Великп ищшекиваое је шитаое мплитве у мпм дпму 
упши крсне славе. Мпји рпдитељи нигде не раде а имају шетвпрп деце. Мпја 
мама пдлази да ради на оиву када има ппсла, па тамп буде пп цеп дан. Када 
видим другу децу да имају бпље телефпне пд мпг, ппжелим да имам и ја 

такав, али нажалпст, мпји рпдитељи немају пара да ми купе. Не да ми купе, негп да нам купе свима. Када видим 
да мпји другари нпсе лепу пдећу, ја знам, Бпже,  да не мпжещ да нам ппмпгнещ у тпме, али када би мпгап 
сигурнп би нам ппмпгап. Затп, Бпже, ја те мплим да ппмпгнещ мпјпј ппрпдици  да мпји рпдитељи не мпрају да 
раде такп тещке ппслпве да би нас издржавали, да будемп здрави, уредни, пдевени и сити. Да имамп крпв над 
главпм и да будемп срећни. Да мпја сестра, браћа и ја успемп у живпту и да мпжемп да  се пдужимп рпдитељима 
за тп щтп су се целпг живпта  мушили  за нас. Да тада ми оима ппдаримп бпљи живпт јер су пни дали све пд себе 
да нама буде кап и псталпј деци, да нам нищта не фали. Свакп треба да се мпли за свпје рпдитеље, браћу, сестре, 
треба да се мпле за спасеое дуща  бпжијих какп живих,  такп и умрлих. 

Катица Слепчев, 7. разред 
 

ЉУБАВ И ТППЛИНА МПЈЕ  ППРПДИЦЕ 
 

 Живим са мампм, татпм и сестрпм  у једнпј  скрпмнпј  и срећнпј ппрпдици. Никада нам није дпсаднп јер 
се мпји рпдитељи труде да нам живпт ушине занимљивим и узбудљивим. Ујутрп, када се прпбудим вплим да ме 
сестра и мама ппљубе и тп ми улепща дан. Честп ме сестра изненади оеним цртежпм или важнпм ппрукпм кпју 
ми пстави исппд врата. Тата је свпју љубав према сппрту пренеп и на мене. Када играм утакмицу сви дпђу да ме 
гледају и навијају за мпј тим. Заједнп се радујемп када дплазе празници кпји најбпље пкупљају ппрпдицу. 
Кићеое и укращаваое јелке и куће је ритуал кпји сви заједнп пбављамп и уз смех и щалу све прпђе за трен. 
Исппд укращене јелке нас дпшекају ппклпни кпје смп ппжелели. Са мампм вплим да правим кплаше, ушинимп 
атмпсферу тпплпм, а мирис се щири пп целпј кући. За сваки нащ 
распуст рпдитељи нам приреде малп изненађеое и птпутујемп сви 
заједнп на пдмпр. Впде нас на места  кпја  радују  и испуоавају нас 
децу, а пни уживају збпг нас. Уживамп слущајући мамине и татине 
прише из млађих дана кпје нас терају да се смејемп дп суза. Вплим 
када смп сви шетвпрп заједнп без пбзира куда идемп и где се 
налазимп. Љубав и тпплина мпје ппрпдице је нещтп највредније щтп 
имам и вплим  их највище на свету, јер шпвек када има ппрпдицу 
никад није сам. 

Милана Мачан, 7. разред 
 

ЉУБАВ И ТППЛИНА МПЈЕ ППРПДИЦЕ 
 

 Пплакп се ближи крај гпдине, стиже нам распуст са нпвпгпдищоим 
празницима. Тада се ја мнпгп вище дружим са свпјпм ппрпдицпм. Сестра и ја вплимп 
да ппмажемп мами у уређиваоу куће и кићеоу нпвпгпдищое јелке, а ппсебнп 
вплимп да правимп разне украсе. Вплим када смп сви на пкупу, тада разгпварамп п 
занимљивим дпгаћајима, смејемп се и  щалимп. Тата впли да  нас задиркује за Деда 
Мраза. Иакп ми знамп да не ппстпји, ипак пшекујемп ппклпне исппд нпвпгпдищое 
јелке. Једне гпдине дпбила сам тпрбу, па сам се запитала пткуд Деда Мраз зна за мпју 
жељу када сам тп рекла самп тати. Следеће гпдине билп је истп, дпбила сам нпве 

слущалице за телефпн. Пве гпдине желим самп кплаше кпје пеше мпја мама и бащ ме занима да ли ће Деда Мраз 
да ппгпди. Редпвнп сваке гпдине нагпварамп тату да узме щтп вище ватрпмета и петарди какп би наще двприщте 
блисталп пд сјаја звездица. Увек планирамп када да ппшне пдбрпјаваое и испаљиваое ватрпмета. Прија ми 
оихпва љубав и пажоа. Знам да смп ми једна мала срећна ппрпдица и желим да сви имају љубав у свпјпј 
ппрпдици кап мпја сестра и ја.                                                                                               Јелена Медпварски, 5. разред 
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ДАНИ МОГ ДЕТИЊСТВА 
 

ДАНИ МПГ ДЕТИОСТВА 
 

Дани из мпг детиоства кпје најрадије памтим и кпјих се најрадије сетим су дани прпведени са мпјпм 
бакпм.  

Мпја бака је живела у Нпвпм Саду, такп да сам шим сам прпхпдала ппшела заједнп са опм да уппзнајем 
шари тпг града. Пна је за мене представљала нещтп фантастишнп и занимљивп. Такпђе сам се мнпгп плащила 
вртића, и када гпд би ме пставили у оему, седела бих све време на стплици или на ппду и жудела за бакпм, 
оеним щтиклама, марамама и щетоама. На жалпст, та мпја срећа је краткп трајала. Рпдила се мпја сестра кпјпј 
су сви ппсвећивали мнпгп вище пажое негп мени. Пплакп сам мпрала да се навикавам да се сама пресвлашим, 
пбувам, шещљам и сама пдлазим на спаваое. Билп ми је мнпгп тещкп да прихватим тп щтп нисам вище јединица. 
Једина пспба кпја ме је разумела била је мпја бака и јединп опј сам и даље самп ја била 
најважнија, најлепща, најслађа и најпаметнија. Ппред ое сам се и даље псећала кап 
принцеза дпк ме је хранила, правила ми фризуре, везивала пертле и ппнпснп ме држала 
за руку дпк смп пбилазиле прпдавнице играшака. Мпји рпдитељи су је шестп псуђивали 
затп щтп је сву пажоу ппсвећивала мени. Пни су мислили да сестра и ја треба да будемп 
једнакп впљене па сам их шестп мрзела збпг тпга и кпд баке сам се скпрп преселила. 
Пренела сам све играшке кпд ое и пстајала пп недељу дана. Пна је била пспба кпју сам 
вплела, али кап щтп кажу све щтп је лепп има крај. Вест п оенпј смрти ме је тпликп 
растужила да сам некпликп дана била ван себе. Мрзела сам све и свет ми је изгледап 
кап једнп грпзнп местп, местп туге и бпла.  

И даље ме мнпгп забпли када је се сетим и знам да је никад нећу загрлити, али 
за мене ће пна увек представљати пспбу кпја ми је улепщала детиоствп.  

Ппљина Булић, VIII1 
 

 
ДАНИ МПГ ДЕТИОСТВА 

 
Крпз прпзпр бакине и декине куће щири се мирис непдпљиве щтрудле са макпм. Кап у 

некпм филму псећам да се све врти пкп мпје главе и пплакп се враћам у дане мпг детиоства.  
Вратима бабине и дедине куће прилази мала ращшупана девпјшица дугашке кпсе, а иза ое се 

мигпљи јпщ сићущнији кущтрави дешак, такпђе дугашке кпсе и крупних смеђих пшију. Ппкущава да 
ме пдгурне маленим рушицама, не би ли пре мене заузеп местп у дединпм крилу. Чим се удубнп 
сместип, ппшиое да му приша какп је раставип јпщ један аутић на даљинскп управљаое. Усхићен је 
и весеп, кап да је тп щтп је ушинип у пптпунпсти ташнп, гпвпри му какп га је дпбип јуше, али, тврдећи 

да није бип исправан, пдлушип је да ствар преузме у свпје руке и растави га на милипн сићущних делпва. Спбпм 
је пдједнпм ппшеп да пдјекује бакин и декин смех.  Баба вири из кухиое и зпве ме да јпј ппмпгнем. Са стране 
стпји кпмад теста за мене пдвпјен, да и ја нещтп умесим.  Мпја щтрудла је увек тврда кап камен, али не 
пдустајем, надајући се да ће пвај пут испасти бпље. Мпј, тада већ бплестан, дека пплакп устаје из фптеље, ухвати 
нас за рушице и излазимп наппље да малп прпщетамп.  Сваке јесени, традиција је да скупљамп прахе са оим. За 
мене и брата је тп била једна пд најинтересантнијих и најзанимљивијих авантура. Са спбпм смп ппнели мали 
плетени цегер. Дпк деда стпји са стране, и са псмехпм нас ппсматра, нас двпје веселп тражимп прахе и стављамп 
их у кпрпу. Са псмехпм на лицу, мислећи да смп урадили нещтп дпбрп, вушемп пун цегер праха у кућу. Брат 
тражи шекић, надајући се да ће мпћи да лупа прахе. Али преварип се. Када пн тп ради, љуске лете на све стране 
па му бака не дпзвпљава да се тиме бави. Љут и тужан, скрива се иза мене, гунђајући себи нещтп у браду. Мене 
на стплу шекају лпншићи и щерпице, да и ја нещтп скувам. Пдлушила сам да направим купус и натерам маму да га 
једе. Е нека види малп какп је тп јести нещтп щтп не вплищ. Прпстпријпм се ппнпвп щири 
дедин смех. Изгледа да сам свпје мисли изгпвприла на глас. Бака вади свпју щтрудлу из рерне и 
спбпм се щири најлепщи мирис на свету. Дека већ увеликп дрема на трпседу, бака кап и увек 
нещтп спрема пп кући, а брат и ја се кикпћемп и једемп кплаш. 

И данас када псетим тај мирис, мисли ме пдвуку у прпщлпст. Сада када уђем на иста та 
врата у фптељи седи бака, самп мнпгп старија, али сама, јер мпг деке вище нема. Бип је пспба 
кпја је у задоим данима свпг живпта сву свпју пажоу и љубав пружап мпм брату и мени и за тп 
ћу му бити заувек захвална. Иза оега су пстала најлепща и најнежнија сећаоа п делима кпја су 
улепщала мпје детиоствп.                                                                                 Емилија Ланчужанин, VIII1 
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In memoriam 
 
 

 
        У јулу 2015. гпдине напустила нас је ушитељица Вера Винпкић из Футпга.  Вера је рпђена 
22. априла 1966. гпдине у Башу. Педагпщку академију „Мпще Пијаде“ заврщила је у Нпвпм 
Саду, а Педагпщки факултет у Спмбпру. Мајка је Миљане и Владимира. У нащпј щкпли је била 
заппслена пд 1. септембра 1992. гпдине. 

 
        Начин на кпји је мислила, преданпст свему штп је радила, пштрпумнпст, 
благпст, несебична љубав и разумеваое, трајна су грађа уткана у све оене ђаке и 
кплеге. 

Исијавала је радпст и пптимизам, ширила мир и љубав. 
  
  Памтићемп је пп... 

 
 

...мнпгим генерацијма ушеника кпје је извела на 
путеве слпва, брпјева и знаоа. 

 
 

...дружеоу са кплегама. 

 
 

... екскурзијама и щкплама у прирпди. 

 
 
Верини „шетвртаци“ 

 
...и Верини псмаци. 

 

„Драги Учитељу, Твпје лице стрпгп 
Блажи ме у пвп предвечерје ранп 
Јер Твпј наук мени ипак значи мнпгп 
И ја сам Ти затп захвалан бескрајнп. 

Збпгпм, гпсппдине Учитељу, збпгпм!“ 

Дпбрица Ерић 
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КАКО УЧИМО                                                             ...ЛЕПО ПОНАШАЊЕ 

 
 

 У шкпли ми се свиђа  
 

Највище ми се свиђа наща ушипница затп щтп је 
укращена радпвима кпје смп направили мпји другари и 
ја. У щкпли се сви псећамп кап кпд куће. Дружимп се, 
играмп и ушимп нпве сгтвари.  
 
У щкпли ми се свиђају ушитељица, ужина и пцене.  
У щкпли бих хтела да за ужину имам сладплед и вплела 
бих да щкпла ради свакпг дана. 

Ђурђина Вучкпвић  I2 

У шкпли бих прпменип 
 

Да за ужину имамп сладплед.  
Вплеп бих да идемп у щкплу субптпм и недељпм. 
Желеп бих и да су нам стплпви сппјени у ушипници. 

Маркп Јандрић  I2 

 
 

KAKO УЧИМО                                                                              ...У II1                                                                                                                           
 

 
Прпјектна настава 

- ПД ТЕМЕЉА ДП КРПВА - 
 

Прпјектна настава  - панп 
 

Настава ван ушипнице 

 

Учитељица II1 Светлана Васић 

 
 

Панп са ппхвалама и критикама нам служи да би ппбпљщали 
дисциплину у нащем пдељеоу I2.  Да успемп да мптивищемп једни 
друге, пхрабримп и унесемп ппзитивну атмпсферу у нащ разред. Пвп је 
панп на кпјем су пкашена имeнa свих ушеника са чеппвима пд папира. 
Акп некп пд ушеника псети пптребу да ппхвали друга или другарицу за 
оегпвп ппнащаое, другарствп, ушеое или нещтп слишнп, напище 
разлпг ппхвале пдређенпг ушеника и убаци у оегпв чеп. Тп истп важи и 
за критике. 
Деца су врлп искрена и знају да ппхвале за сваку дпбрo ушиоену ствар. 
Истп такп знају и да искритикују (неппщтпваое правила ппнащаоа, 
нeдпнпщеое прибпра за рад, прише на шасу, себишнпсти, кприщћеое 
ружних реши...). Сваке недеље када имамп шас 
пдељенскпг старещине, вадимп из чепића ппхвале и 
критике и шитамп их наглас. Сваки ушеник кпји има 
вище ппхвала негп критика, за ту недељу дпбија једну 

звездицу. Кад сакупи шетири звездице (ппсле месец дана), дпбија ппхвалницу пд ушитељице.  
Деци је сталп да буду ппхваљени и да сакупе шетири звездице а самим тим и ппхвалницу. 
Мптивисани су и евидентнп је да се вище труде и пкп ушеоа али и пкп ппнащаоа и другарства. 
Правп је задпвпљствп видети их срећне и насмејане када дпбију ппхвалнице. 

Ушитељица I2 Маријана Брусоаи 
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ШКОЛСКИ ПАНО 
 

 
Нпвпгпдищое шеститке I1 

 

 
И I2 

 

Весници прплећа у III1 

 
Тамара Мищан, IV1 

 
Ксенија Пинђер, IV1 

Грб IV1 разреда 

 
Сара Калпци 

 

  Љубица Никплић 

 
Јпвана Савић, IV2 

 
Тамара Мищан, IV1 

 
Љиљана Саватић, IV2  

Јпван Чапеља, IV2 

 
Јпвана Јанпщев, IV1  

 
Ћеран Ненад, IV2 

 
Слађана Бпжић, IV2 

 
Барбеник Габријела, IV2  

 
Прпдужени бправак 

 
Гепграфија 
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