
 

 
Часопис Основне школе „Вељко Петровић“ 

Бегеч, мај, 2015. 
БРОЈ 2  

 

 
 

 

  

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 



 2 

 

ИЗ ШКОЛСКОГ ПЕРА 
 

 

 

      Поштовани ученици, родитељи и колеге, 

      Још једна школска година полако стиже до свог краја, а тако и ми 

на страницама нашег часописа сумирамо све оно што смо радили и где 

смо били протекле школске године. А били смо вредни и, надам се, 

пуно тога научили. 

     Наставили смо да улажемо у школску зграду, како би простор у 

којем учимо и радимо био што лепши и пријатнији. Обојена је фасада 

зграде, замењени олуци, постављени су нови лимови на прозоре и снегобрани на 

кров зграде. Током зимског распуста су реновирани тоалети за ученике и 

запослене. Замењена су унутрашња врата на учионицама. Овог пролећа цвеће је 

процветало и у нашем дворишту. Захваљујући Градском зеленилу, школско двориште је оплемењено 

новим садницама цвећа и украсних биљака. На спортским теренима је оспособљен кош за играње 

баскета. 

     Ученици су вредно учили, такмичили се, дружили се, учествовали на конкурсима и освајали лепа 

признања и награде. О свему томе можете прочитати на страницама које следе. 

 

                                                                                         До следећег броја Из школског пера и Дана школе,  

 

С поштовањем, 

 

Директор школе 

Милан Татић 
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НАШЕ НАЈ 
 

 
Ученик генерације, Спортиста  генерације и носилац Вукове дипломе  

школске 2013/2014. године је ВАЊА МУРТИН. Рођена је 26. априла 1999. у Новом 

Саду. Вања је од првог разреда имала одличан успех из свих предмета и примерно 

владање. Као успешна пливачица освојила је низ првих места на окружним и 

републичким такмичењима у организацији Министарства просвете. Стални је члан 

кадетске репрезентације Србије у пливању. 

Вања је уписала Гимназију у Новом Саду. Вањи желимо много успеха у 

даљој спортској каријери и навијамо за њу на неком следећем европском или светском првенству у пливању! 

 
                                        НАЈ ТАКМИЧАРИ 

 
Запажен резултат на општинским такмичењима и пласмане на окружно 

такмичење током 2014/2015. године постигли су: 

 

ИСТОРИЈА – Ивана Калуђерски, 7.разред - 3. место 

ГЕОГРАФИЈА – Симон Мунћан, 7. разред – 3. место 

МАТЕМАТИКА – Јована Мрђеновић, 5-1 разред  

БИОЛОГИЈА – Јована Мрђеновић, Илија Узелац, 5-1 разред; Ивана 

Калуђерски, 6. разред; 

Јудит Мунћан, 6. разред – 3. место 

   ХЕМИЈА – Симон Мунћан и Емилија Ланчужанин, 7. разред 

ПЛИВАЊЕ – Маја Пекар, 3.разред - 2. место на окружном првенству 

 
Б Е Г Е Ч 

Бегеч, нити село нити град 

Бегеч, ја волим сад, ја волим сад 

Бегеч и Дунав плав и Дунав плав, 

Бегеч ја волим сад. 

 

И волим школу, топли дом, 

Извор воде у селу свом.  

И волим поља и волим њиве,  

Старе липе, дуд и шљиве. 

 

И волим јесени бегечке, 

Широке улице дугачке. 

Све то чуваћу у срцу свом, 

Са својим родним Бегечом. 

                                          
                                                           Драгутин Бег 
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ДОГОДИЛО СЕ У ШКОЛИ 
 

Мај 2014.  
Дан школе смо обележили представом Покондирена тиква коју су припремили наши ученици. Прослава је 

имала хуманитарни карактер, ученици и гости су донирали новац, уместо улазнице за представу, који је у 

име школе уплаћен на жиро рачун Владе Републике Србије за помоћ поплављенима подручјима. 

        
 

 Септембар 2015. 
Учитељице Светлана и Весна су дочекале нове ученике у 1¹ и 1² 

 
1¹ - Милан Божић, Милош Бојовић, Лара Вученовић, Сања 

Вученовић, Николина Лукач, Невена Марковић, Ивана 

Мачан, Немања Павловић, Александар Перенчевић, Мирко 

Петричевић, ЛУка Петровић, Ена Пинђер, Лазар Радоњић, 

Милица Саватић, Теодора Симић, Игор Чинчурак 

 
1² - Далибор Аџић, Невена Бабић, Стефан Божић, 

Стефан Гавранић, Лука Гавриловић, Гордана Грбић, 

Ангелина Дрлић, Тадија Кркић, Миленко Лапу, Богдан 

Лончар, Лазар Микловиц, Светлана Мијовић, Радослава 

Николић, Николина Павков, Драгана Узелац,  

Игор Чинчурак, Анђела Чичакин 
 

Октобар 2014. 
Традиционално, као и сваке године, ученици од 1. до 4. разреда 

припремили су приредбу за наше баке и деке. 
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ДОГОДИЛО СЕ У ШКОЛИ 

 

Јануар 2015.  
Као и сваке године, ученици и запослени су свечано прославили школску славу Светог Саву  

уз пригодан прогам нашег хора и рецитатора, и свечану вечеру запослених.  

Кума школе била је сарадница Славица Карађиновић 

     
 

 

Март 2015.  
Поводом 8. марта, наши ученици су учествовали на хуманитарном ликовном конкурсу „Мајкама за децу“  

који је организовала Основна школа „Ј. Ј. Змај“ из Сремске Каменице.  

Тема конкурса је Она је заслужила то, а радови су употребљени за прављење осмомартовских честитки. 

Приход од продаје честитки намењен је Фонду за лечење болести које се не могу лечити у нашој земљи. 

Наше девојчице, Миња Грива, ученица 4. разреда је освојила 1. награду и таблет рачунар,  

а Анђела Хорват из 22 разреда је освојила 3. награду. 

     
 

Март 2015.  
Поводом 60 година од оснивања Дечијег одељења Градске библиотеке  

наши ученици су учествовали на ликовном конкурсу на тему 

 „Библиотека пуна књига, слова и маште“  
и ученица 22 разреда Анђела Хорват је освојила 3.награду 
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Наших руку дела                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

Ускршње корпице и пролеће у 21 

                                                                                          
 

 

СТИГЛА ЈЕ ЈЕСЕН У МОЈ КРАЈ 
Када јесен дође и донесе боје: жуту, црвену, бледозелену и смеђу, тада дрвеће добије 

шарене и предивне хаљине. У то време више пада киша и хладније је због ветра. Он више 

није поветарац и није топао и благ, него јак и хладан. Трактори иду по њивама и носе блато 

на својим точковима. Биљке које не рађају плодове вену, а плодови других биљака сазревају. 

Облаци и сунце се такмиче, али облаци побеђују, а сунце одлази у други крај. Птице, шарене 

лепотице, отишле су на југ у топлије крајеве. Јежићи, веверице, меде и лисице скупљају 

храну пре зимског сна да не би били гладни. Драго ми је што је дошла јесен, али ми је жао 

што је сунце отишло. Ипак нисам тужна, јер знам да ће се вратити. 

Тина Радоњић, 21 

 

 

КАКО САМ ПРОВЕЛА ЗИМСКИ РАСПУСТ 
Прве дане овог зимског распуста провела сам у Мађарској и бањи. Тамо 

сам била са породицом. Купали смо се, спуштали низ велике и мале тобогане и 

било нам је јако лепо. Код куће ми је исто било забавно. Ишла сам на клизање, у 

цркву по бадњак,. Дочекала сам Нову годину код Лане. Тамо ми је било најлешпе 

јер смо дуго остали будни и дочекали Нову 2015. годину. Ту су били: мој брат, 

Лана, Ивана, Милана и њихови и моји родитељи. Дошла ми је у госте и сестра 

Лана и лепо смо се играле са мојим новим љубимцем којег ми је мама купила јер 

сам имала добре оцене у школи. Овај диван распуст ћу памтити по Мађарској, по 

дочеку 2015. године и зато што сам добила новог љубимца.  

Тина Радоњић, 21 

 

МОЈА МАМА 
Моја мама се зове Драгана. Она има дивну свилену косу, а лице нежно као пуфнасти 

облак. Када уђе код мене у собу као да ме је зрак сунца обасјао њеним очима. Усне су јој 

мекане као јастук на коме спавам. Моја мама је јако добра. Кад сам болесна она брине о 

мени као да сам једна птичица која је повредила крило. Она се дружи са мном и увек се 

потруди да будем добар ђак и да имам све добре оцене. Она је срећна када се играм са њом 

и кад проводимо време заједно. Знам да ме воли зато што брине о мени, мази ме, пази и 

испуњава моје жеље. Проводимо време заједно тако што причамо, шалимо се, играмо се и 

планирамо како ћемо провести следећи дан. Поручила бих мојој мами када је љута на мене, 

ја ћу је увек волети, и да, када сам поред ње, ја сам најсрећније дете на свету.                          Лана Ранитовић, 21 
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МОЈА МАМА 

 
Свако има своју посебну особу коју јако воли. Моја посебна особа је 

моја мама. Она се зове Љиљана. Има зелене очи које сијају од среће када је са 

нама. Има нежне руке, меко лице, коса јој је кратка, коврџава и љубичасте боје. 

Моја мама је срећна када је са нама и када смо добри. Проводимо време заједно 

када ја радим домаћи, а мама кува или пије кафу па ми прави друштво, или када 

идемо у шетњу до Дунава. Знам да ме воли јер свака мама воли своје дете. Ми 

то видимо у њеним очима, тада јој се очи сијају, а она се смешка. Знам да је јако 

поносна на мене када добијем добру оцену и када послушам када ми нешто 

каже. Поручила бих јој да увек остане иста и да се више смешка јер волим када 

је насмејана. И захвалила бих јој што се брине о мени и што ме воли највише на 

свету. 

Наташа Живанов, 21 

 
 

 

ПИСМО СА ПУТОВАЊА 

 
Драга бако,  

Налазим се на једном прелепом месту са другарима и учитељицом. То је 

једна шума где је природа прелепа. Има много цвећа и зеленила, то би ти се јако 

свидело. Овде сам упознала и нове другаре и другарице. Испричаћу ти један 

интересантан догађај. Када смо шетали кроз шуму, чули смо како нешто завија. То је 

био један уплашени мали медведић. Немој да се бринеш драга бако, био је јако 

уплашен. Касније смо наишли на једно прелепо, тајновито место којем смо се сви 

дивили. Надам се да си ти добро, да се одмараш, а ја једва чекам да се вратим и да те 

видим. Пуно те поздравља  

твоја унука Лана 

 

 

 

 

     
Пано са именима и ускршње честитке из 21 
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МОЈИ СНОВИ 

 
Када порастем волела бих да постанем цариник. То занимање ми је већ одавно жеља пошто 

често путујем и на границама видим девојке које у униформама седе и прегледају пасоше. Увек су 

насмејане и љубазне. Тај посао је одговоран и некад може да помогне људима у проналажењу несталих 

особа, а исто тако и криминалаца. На тај начин бих учествовала и помагала свом народу. Кроз посао 

бих срела многе познате личности, различитих нација, па је и то једно искуство у животу. Једном 

приликом сам сањала себе, обучену у униформу и нашминкану, али када сам се пробудила схватила 

сам да је то само сан. Верујем да он може да се оствари мојом вољом, учењем и упорношћу. Кроз тај 

сан видим себе и моју будућност.                                                                                         Тамара Мишан, 31 

 

СРЕЋА МОЈЕ МАЈКЕ 

 
 Пишем вам састав о мени најдражој особи на свету, а то је моја мама. Она се увек 

смеши када ја постигнем успех. Када сам ја срећан и она је срећна, јер смо сестра и ја њене 

највеће среће. Будем ли болестан, она је ту да брине о мени. Легнем ли у кревет, већ ме 

ушушка и намешта ми јастук. Помислим ли на палачинке, она их направи. Једноставно, она је 

увек ту за мене. Живот не би имао смисао да нема мајки које су најбрижнија и најосећајнија 

бића.                                                                                                                           Немања Чебац, 31 
 

 

ПРОЛЕЋНО ЈУТРО 
Једног пролећног јутра тата и ја смо кренули у шетњу. Сунце је тек изашло и 

румено је обасјавало процветало цвеће. За неколико месеци шарене цветиће замениће 

зрели плодови. На тек озеленелој трави биле су ситне и хладне капљице росе. У роси 

су се купали мирисни и разнобојни цветови. Шарени лептирићи летели су свуда, а 

пчелице су вредно скупљале нектар за мед. Када сам мало боље погледала, у трави 

сам видела пуно вредних мрава. Како је лепо када се природа буди! Пролазили смо 

поред разних кућа и скоро у сваком дворишту су људи вредно радили у баштама, 

срећни што је стигло пролеће. Одједном се појавило јато птица које су се уморне 

враћале са југа. Биле су то ласте, спремне да под крововима кућа направе гнезда и 

добију младунце. Због шаренила боја пролеће је за мене најлепше годишње доба.  

Сара Калоци, 31 

 

 

МОЈ ОТАЦ 
  Сви очеви изгледају као строга и забринута бића, али то заправо није тако. Мој 

отац је висок и стасит човек. Има црну косу и крупне црне очи. Изгледа врло озбиљно, а 

заправо је миран и брижан. Воли да се шали са нама и да нас мази, али од нас очекује да га 

слушамо. Уме да буде и непријатан ако ми нешто погрешимо. На све то нам увек скрене 

пажњу и понови више пута. Када нешто згрешимо постави нам свима питања како би се 

уверио ко је кривац. Мислим да је реалан и поштен човек. Ако је све у реду, воли да гледа 

телевизију са нама и смеје се. Волим свог оца зато што је он брижан и нежан. 

Милка Гламочић, 31 

 

 

 

ПРОЛЕЋЕ У МОЈ КРАЈУ 
 Описаћу вам моје најлепше годишње доба. То је пролеће. Сиве 

облаке су заменили бели. Сунце јако греје. Дрвеће је добило ново одело, 

а скинуло старо. Трава је озеленела. По њој су расути мали и шарени 

цветићи. Време је ведро и пријатно. Птице су дошле да нам певају своје 

песмице. Све животиње су се пробудиле из зимског сна. Све баште су 

пуне поврћа. Мислим да је пролеће најлепше када дође у моје село.  

Љиљана Саватић, 32 разред 
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ЧЛАН МОЈЕ ПОРОДИЦЕ 

 
 Моја породица је мала, али сложна. Мени је најважнија. Издвајам свог 

млађег брата Немању. Висок је један метар, а тежина му је тачно како треба за 

његов узраст, петнаест килограма. Очи су му зеленоплаве боје, које кад те 

погледају, су као две звездице. Коса му је смеђе боје и чини га лепим дечаком. 

Његов осмех је мио. Волимо различите игре, али се често играмо дечачких игара 

које он јако воли. Не воли када смо љути и вичемо на њега. Када га похвалим, он се 

обрадује и загрли ме својим нежним ручицама. Сваки дан једва чекам да дођем из 

школе кући да се играмо. Најчешће се играмо школе са аутићима и гледамо цртане 

филмове. Омиљени цртани филм му је Том и Џери. За мене је мој брат посебан. Волим га бескрајно, заједно са 

мамом и татом. Желим да је увек срећан и насмејан.                                                                 Јована Савић, 32 разред 

 

 

ЧЛАН МОЈЕ ПОРОДИЦЕ 

 
 Описаћу вам члана моје породице који се посебно издваја. То је моја мама. Моја 

породица лепо живи и сви се много волимо. У мојој породици су: тата, мама, сестра и ја. Моја 

мама се зове Мирјана. Има 30 година. Она има плаве очи, коса јој је смеђе боје и средње 

дужине. Мама има леп и мио осмех. Када се насмеши, ја сам много срећна. Висока је 180 cm и 

крупна је особа. Моја мама јако воли да чита и до сада је прочитала много књига. Мама воли 

да нам прави колаче и слана пецива. Моја породица и ја идемо у шетњу или вожњу бициклима 

до Дунава. Описала сам је зато што је много волим и драго ми је што ми је баш она мама.                                                                                                                       

Мина Миладиновић, 32 разред 

 

ЧЛАН МОЈЕ ПОРОДИЦЕ 

 
Моја породица се пре два месеца повећала за још једног члана. Родио ми се брат 

Максим. Нисам могла дочекати да ми се роди мали брат. Нисам могла да га замислим. 

Нисам видела тако сићушно биће. Максим има ситне очи, тамне боје. И коса му је тамна. 

Максим је мали дебељуца. Има буцмасте образе. Добра је и лепа бебица. Такође је мали 

несташко. Он има мале прстиће, али и јак стисак, иако је мала беба. Воли да се игра са 

мном и старијим братом. Ми се играмо смешно, али и забавно. Наша игра је да му ми 

звечкамо звечком, а он нама узвраћа радост и љубав. Ја волим целу моју породицу, али  

највише мог малог брата. Речи нису довољне да искажу љубав према њему. 

Габриела Барбеник, 32 разред 

 

 

ПРОЛЕЋЕ У МОМ КРАЈУ 

 
 Сад ћу Вам описати мој најлепши дан у природи. Сунце ме је пробудило и 

изашао сам напоље. Мама и тата су ме звали да тражимо место за пикник. На путу до 

тамо видео сам како је дрвеће и трава пошаренило, а сунце јако сијало. Прошли смо и 

поред пољане пуне шареног цвећа. Људи су радили и поливали земљу, јер је била сува, а 

време вруће. Гледао сам по небу, није више било сивих облака, сунце их је отерало. 

После дуге вожње, нашли смо место за пикник. Био је то дебели хлад окружен великим 

дрвећем. Мој тата је одмах потпалио ватру за роштиљ и направио га. Касније смо сели у 

чамац и ноге ставили у воду јер је било јако вруће. Почео је да пада мрак и морали смо 

кући. Ти је био мој најлепши дан у природи. 

Давор Бенка, 32 разред 
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НЕЗАБОРАВНИ ДОЖИВЉАЈ 

 
Овог лета, када сам се враћао са мора доживео сам нешто 

незаборавно. Тата је решио да идемо полако, стајемо уз пут и 

видимо што више. Јако сам се изненадио када смо стали на 

Жабљак. После топлог мора, осетио сам хладноћу зиме. 

Невероватно, као да сам у једном дану доживео и лето и зиму. 

Највише ми се свидело место на реци Тари. Када смо изашли из 

аута, пред нама је био призор невероватне лепоте. У дубини 

клисуре чуо се шум реке Таре. Мост преко реке Таре, који је 

изграђен давне 1938 – 1940. године у мени је пробудио усхићење и 

одушевљење. Замислио сам како је било тешко изградити мост 

над клисуром дубоком 150 m без данашње технике. Када је био 

направљен, био је највиши бетонски мост у Европи. Лепота моста у мени је пробудила мисао како је све могуће 

постићи радом. Са Таре сам понео најлепше слике и мисли како човек у природу може утиснути својих руку 

дело, лепо и складно.  

Јован Петров, 4.разред 

   

 
Вања Личина 

 
Јелена Медоварски 

 
Јован Петров 

 

 

ДРАГА ЛИЧНОСТ МОГ ДЕТИЊСТВА 

 
Личност која је на мене оставила најјачи и најдражи утисак је моја бака Ана. Када 

сам био баш мали, највише времена сам проводио са мојом баком. Ујутро када бих се 

пробудио, прво бих угледао њено насмејано лице и очи које ми говоре колико ме воле. 

Пошто су мама и тата радили, бака ми је поклањала сву пажњу. Њена ведрост и 

позитивност бришу њене године. Црне косе и средњег раста, изгледа као дете које пристаје 

да игра све игре које су мени падале на памет. Ипак ме је кроз те игре усмеравала и учила 

како да се понашам и шта да радим. Тек сада схватам колико је моја бака јака као особа. 

Живела је и радила у иностранству, што ми је све кроз смех причала, да се живота не треба 

плашити него га пратити. Надам се да ће моја бака живети још дуго, пошто многе ствари 

могу од ње да научим, које ће ми бити важне у даљем животу. 

Борислав Пилиповић, 4 разред 
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ПРОЛЕЋЕ ЈЕ ОБОЈИЛО ПРИРОДУ 
 

Пролеће обоји природу након дуге и хладне зиме. Небо постаје плаво, а трава зелена. 

Стабла добијају своје крошње, а воћке беле и розе хаљине. Баште су пуне цвећа: црвених и 

жутих лала, љубичастих љубичица и жутих нарциса. Ја јако волим пролећне боје па се 

стално играм у дворишту са другарима. 

Дмитар Давидовић, 22 разред 

 

 

У БИБЛИОТЕЦИ 

 
Милан Терзић, 22 разред 

 
Николина Дрлић, 22 разред 

 

 

МАЛИ СКАКАВАЦ 

 
 Уживајући у лепотама природе, мали скакавац оде мало да одмори 

покрај речице. Таман кад је задремао,  наиђе некаква велика животиња да 

пије воде, а мали скаквац је занемео, неколико минута је гледао какво је то 

чудно створење. Упитао га је дрхтавим гласом: „Ко си ти?“ Необично 

створење му каже: „Не бој се. Ја сам Бамби и нећу ти ништа. Дошао сам 

мало да се одморим овде покрај реке.“ Њих двоје су дуго причали и решили 

да иду да се играју заједно и уживају у лепотама ливаде. И тако су мали 

скаквац и Бамби постали другари. 

Анђела Хорват, 22 разред 

 

ПЕЧАТИ ОД КРОМПИРА 

 
 

 

 

 
 

Николина Дрлић, 22 разред 
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ИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
Припремио Драгутин Бег, библиотекар 

 

Поред књига за децу и лектире, у библиотеци можете прочитати и дечије часописе. Причу о нашем 

најстаријем и најпознатијем часопису за децу припремио је библиотекар Драгутин Бег. 

 

 

 НЕВЕН    

 
Јован Јовановић Змај (1833-1904), један од најпознатијих  

српских песника за децу, био је покретач неколико часописа за децу, 

од којих су најпознатији ЗМАЈ и НЕВЕН. Када је једном приликом 

дошао на гроб своје рано преминуле жене Руже, нашао  је много 

засађеног бокора невена и одлучио да то име изабере за назив 

часописа. НЕВЕН  је уређивао од 1880. до своје смрти 1904. Часопис је наставио с излажењем до 

1908. до када је објављено 433 броја (као месечник и петнаестодневник). Лист је објављиван у 

Сремској Каменици, Београду, Загребу и Новом Саду. Змај је прихватио  тренд који је тада 

владао у Европи па је у листу први пут многе поруке управо и исказивао стрипом, цртежом.  Иницијатор је и 

луткарских представа, првих новинарских записа у стиху, афоризама, првих  разгледница. 

На иницијативу великог броја друштвених радника, часопис је обновљен 1979. а 

први уредник је био Мирослав Мика Антић (1932–1986.) који је увео велики број 

занимљивих рубрика ради едукације  ученика и одраслих. Највећи део часописа чинили 

су литерарни и ликовни  радови  ученика, а својим прилозима значај часопису дали су 

многобројни књижевници: Драган Лукић, Мира Алечковић, Перо Зубац, Слободан 

Станишић, Љубивоје  Ршумовић, Тоде Николетић, Недељко Терзић и други. 

У том периоду основан је и Мали Невен (1983.) за децу из вртића и ученике 

нижих разреда школе.  

НЕВЕН је и данас часопис који објављује литерарне и ликовне радове ученика, 

текстове књижевника од којих су многи већ афирмисани. У НЕВЕНУ можете 

прочитати занимљиве и садржајне текстове из света који нас окружује, 

занимљивости из географије, историје, физике, разговоре са спортистима, 

глумцима, певачима. НЕВЕН указује и на занимљивости из области математике на 

популаран  начин, укрштенице, па је у једном од претходних бројева објављена 

осмосмерка нашег ученика Симона Мунћана, радови Милице Кужетин, Срђана 

Сабоа, интервју с  нашом  бившом ученицом  Вањом  Муртин као узорним 

спортистом. Са  часописом НЕВЕН сарађује  и  Драгутин Бег. 

 

И најновија информација везана за НЕВЕН  јесте и то да га однедавно сви могу 

купити у редовној продаји на киосцима и  продајним местима дневне и остале штампе. 
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Поред обавезне лектире, наши ученици воле да читају књге и о томе воде свој Дневник читања.  

Ево које књиге би за вас препоручили Тина и Марко из 21 разреда. 

 
 

БАКА ГАНГСТЕР 

Писац: Дејвид Вилијамс 

Био једном један дечак који се звао Бен. Његови родитељи су јако волели 

класичан плес. Бен је сваки петак ишао код баке јер су мама и тата ишли да 

гледају „Звезде плешу“. Бен није волео баку јер је смрдела на купус, стално 

седела и решавала укрштене речи и брисала га са њеном искоришћеном 

марамицом. Једне ноћи Бен је видео баку како је хтела да украде из неке радње 

драгуље. Бака је касније морала да исприча Бену своје узбудљиве авантуре из 

прошлости о крађама разних вредних ствари. Следећих дана су проводили пуно 

времена заједно разгледајући накит који је бака некада украла. Они су направили 

план како да украду крунске драгуље. Провукли су се кроз канализациону цев која 

води до драгуља, али нису успели да их украду јер их је краљица ухватила. Бака 

јој је испричала да је она само хтела да задовољи свог унука и она их је пустила. 

Када су се вратили, бака је Бену рекла да има рак. Бен је био јако тужан због баке, 

али је знао да никад неће отићи из његовог срца. Бака је умрла, али Бен никада неће заборавити своју баку 

гангстера. 

Тина Радонић, 21 разред  

 

ЗОВ ДИВЉИНЕ 

Писац: Џеронимо Стилтон 

Све је почело једним дугим путовањем возом. Принуђен да напусти свој удобни живот у 

Калифорнији, Бак, поносан и снажан пас, мораће да научи сурове законе опстанка. Али 

по доласку на Аљаску, у срце дивље природе, осетиће неодољиви зов дивљине. 

Пас Баки, мудар, висок на мајку шкотског овчара и крупан на оца бернардинца, имао је 

срећу да живи у дивној, судијској кући од рођења. Уживао је велико поштовање. Једно 

вече, Бака је отео помоћник баштована, који је био коцкар и свако динар му је требао, 

тако да је Бака продао. Од тог тренутка други су га препродавали. Баки је постајао све 

снажнији и морао је да се брани. У граду Досон, пси су превозили дрва, вукли за огрев, па после пошту за 

ловце због злата, јер су се златне жице криле дуж река. Бак је у једном тренутку упознао вука и схватио да му 

је он брат, те да је део шуме и да ће то од сада бити његов живот, живот у дивљини.  

Драго ми је да је Бак нашао свој живот који му припада, али ми је ипак жао зато што је одведен из топлог 

дома.                                                                                                                      Марко Радосављевић, 21 разред 

А ми вам препоручујемо и ово: 

Књиге УРОША ПРЕДИЋА - Он пише књиге за децу и младе које померају границе. У својим причама – 

мозгалицама, романима у загонеткама и фантастичним приповестима он смешта оргиналне пустоловине које награђују 

читаоце. Његовим књигама ћете размрдати вијуге, сусрести се са чудесним, необичним, раскошном маштом и особеним 

хумором.  
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КУЋНИ ЉУБИМЦИ ИЗ 11 

 
Мој кућни љубимац је ловачки пас Ница. Он има своју кућицу у дворишту и добар је 

чувар. Ница има црну длаку и добро лови мишеве, кртице и ласице. Једном је ухватила и твора. 

Обожава да копа по башти, па често ископа мамино цвеће. Волим да се тркам и рвем с њом. 

Некад је шетам на поводцу или се играмо у песку. Храним је два пута на дан и не дајем слаткише, 

да јој се не би покварили зуби. Волим да је чешљам, а лепо је и туширам. Много је волим. Сваки 

дан када се вратим из школе, она ме дочека на вратима. Било би ми досадно без ње.  

Александар Перенчевић, 11 разред 

 
Мој љубимац је пас. Зове се Лила, она је немачки овчар. Добила сам је од тетке, док је 

још била штене. Сада има годину дана. Од тада, заједно са татом бринем о њој. Она је један 

прелепи вучјак, светло смеђе боје са тамним очима. Лила живи у својој кућици. Сваког дана је 

храним костима. Редовно помажем тати док он чисти кућицу, ја забављам Лилу. Највише 

волим када је тата пусти да у дворишту заједно трчкарамо. 

Теодора Симић, 11 разред 

 

Пре тачно три године, деда ми је поклонио једну малу, сиву, умиљату животињу. Мој 

кућни љубимац је патуљасти зец и зове се Лупко. Живи у кавезу. Често га пустим а трчка по 

дворишту. Храним га шаргарепом, кореном маслачка и сувим хлебом. Лупко је врло драг, весео 

и паметан зека. Воли моје друштво, зато га помало дресирам. Врло је чист и радознао. Надам се 

да ћу још дуго, дуго уживати у друштву мог љубимца. Много га волим и бринем о њему. 

Сања Лазић, 11 разред 

 

 

Мој љубимац је пас. Зове се Мишко. Има црну кратку длаку и ниског је раста. Живи у 

кућици од дрвета. Мој пас воли да једе кости и остатке нашег ручка. Свом љубимцу сваки дан 

сипам воду и понекад га ишчеткам. Волим да га мазим и да се играм са њим. Он воли да трчи 

за лоптом кад му бацим. Мој Мишко је срећан пас јер га пуно волим и бринем о њему. 

Милица Саватић, 11 разред 

 

 

СЛАТКО САМ СЕ НАСМЕЈАО 

 
Једног дана у госте су нам дошли ујак, ујна и моје две сестре. Дошао сам на идеју да 

се прерушим у нинџа бабу. Гости су ушли и сели, а ја сам прерушен изашао из друге собе. 

Ходао сам полако, са марамом на глави, у прслуку и са штапом. Сви су ћутали и гледали шта 

ће да се деси. Скинуо сам прслук, бацио мараму и извукао још један штап иза леђа. Глумио 

сам нинџа бабу са штаповима и сви су се смејали. Моја сестра од две године тек тада ме је 

препознала. Било ми је драго што сам их насмејао. Лепо је смејати се. 

Александар Перенчевић, 11 разред 

 

 

СЛАТКО САМ СЕ НАСМЕЈАЛА 

 
Једног дана сестра и ја смо изашле у двориште. Хтеле смо да се играмо са 

нашим малим мачетом. Било је јако слатко и звале смо га Мусти. Сестра је дошла на 

идеју да га обучемо у одело за лутке. Обукла му је розу хаљиницу, ставила шешир и 

портиклицу. Маче је јако смешно изгледало. Почеле смо да се кикоћемо. Онда смо га 

ставиле у колица за лутке. Дале смо му да пије млеко из флашице као да је беба. Цела 

ситуација је била смешна. Ваљале смо се од смеха. Пошле су нам сузе колико смо се 

смејале. 

Милица Саватић, 11 разред 



 15 

 

Наших руку дела                                                                                                        

 

МОЈА БАКА 

 
Моја бака се зове Биљана и има 66 година. Она је татина мама и живи са нама. Баба 

Биљана је жена ниског раста, са црвеном косом и руменим лицем. Очи су јој смеђе и кажу ми 

да личим на њу. Бака хода помоћу штапа јер је боли нога. Заједничко нам је што смо обе 

леворуке и волимо да причамо. Бака ме стално чува, угађа, прави колаче, игра се са мном. Ја 

је много волим и желим јој пуно здравља и среће. 

Лара Вученовић, 11 разред 

 

АВАНТУРА ЈЕДНЕ СЕМЕНКЕ 

 
Једног јутра је дувао ветар, а бака Цана је спремила семенке цвећа. Ветар је 

одувао једну семенку јако високо па се семенка уплашила. Ишла је преко планина, изнад 

кућа, поред цвећа. Сутра је ветар престао да дува. Семенка се пробудила, била је у неком 

цвету. Изгледало је као њено родно место. Следећег јутра је пала киша, а цвет је спустио 

своје латице ка земљи. Предвече је дунуо ветар. Носио је семенку до њеног дома. 

Теодора Симић, 11 разред 

 

 
Светлана је оставила семенку сунцокрета на отвореном прозору. Време се променило и почео 

је да дува ветар. Семенка се винула у небо. У почетку се уплашила, а после је уживала у летењу. 

Летела је преко брда, река и видела много лепих цветова. Ветар је престао да дува и спустио је 

семенку у башту девојчице Ане. Башта је била прелепо уређена и семенка је пронашла нови дом. 

Претворила се у златно-жути цвет. Од тог дана цвет прати сунце и улепшава Анину башту. 

Сања Лазић, 11 разред 
 

ПРОЛЕЋЕ У МОМ ДВОРИШТУ 

 
Пролеће је, све мирише и све цвета. Птице цвркућу, све је весело. Башта је пуна 

шарених цветова. Чују се пчеле радилице. Волим да уживам у дворишту, берем цвеће и 

правим венчиће од њих. Волим пролеће јер се све пробудило, а моје двориште је пуно лепих 

боја и пуно живота. 

Невена Марковић, 11 разред 

 

 

После хладне и дуге зиме пролеће се нечујно увукло у моје двориште. Весници пролећа су 

свуда око мене. Дрвеће је олистало и процветало. Из зелене траве вири мала љубичица, бела рада и 

жути маслачак. У малој башти испред куће, своју лепоту поносно показује жути нарцис. Чује се весели 

цвркут птица, свирка цврчака и зујање пчела. Када стигне пролеће, моје двориште се промени. Постаје 

ведрије и лепше и зато волим пролеће у свом дворишту. 

Сања Лазић, 11 разред 

 

 
Јелке од колаж папира 

 
Новогодишње честитке  

Учили смо да веземо 
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PREDMET KOJI VOLIM                                                    

 

 

MY PROM 

The prom was on June 6
th

 this year. I was 14 years old. The party took place in the school hall. At the party there were 

many guests - we invited all the teachers. Music was by everyone’s taste. I wore a red dress, white shoes, I had a red bag 

and my hair was loose. We ate meat, vegetables and, finally, we had a huge chocolate cake. The party lasted until 3 o’ clock after 

midnight. I felt wonderful. The best party ever! 

Anđela Mišić VIII1 

 

The party started on 16
th

 June at 4 p.m. I am 15 years old because my birthday was in May, a month before 

the party. We celebrated it in the school in Begec. I wore blue jeans, a blue shirt and white trainers. We had 

guests - there were teachers and also younger and older friends to be photographed. We had a DJ, and we listened to a 

lot of pop and folk music. We ate meat and had snacks. The party lasted from 4 p.m. to 2 in the morning, and we all 

went home after that. I felt nice and it  will stay in my memory because I finished the eighth grade at primary school. 

Igor Saravolac VIII2 

 

I am 15, and the day I cannot wait is my prom. In Serbia it happens in June when the last year of school is over. We 

celebrate it at school, so we decorate the school with flowers and balloons. We have so many guests. They are usually our 

friends and families. Girls come with beautiful hairstyles, dressed in formal dresses. Boys come in formal suits. When the guests 

leave, we have the party at school. It lasts a few hours, we listen to our favourite music and eat food from the “Kuhinjica”. It is very 

fun. 

Bojana Ninkov VIII2  

 

In Serbia the shool prom happens in May, after the school year. We celebrate it in the school hall. Girls wear 

dresses and boy wear suits. The guests are families, teachers and friends. The party lasts a few hours after the 

guests leave. We listen to our favourite music. At the party we eat sandwiches, cakes and drink juice. Everyone is happy and 

excited. I can’t wait for my prom!                                                                                                              Marina Radonjić VIII2  

 

 My prom will be in June, but I still don’t know what date. I just can’t wait. I’m very excited now. I will wear a dress. The 

boys will wear suits, while the girls will wear dresses. My friens and family will come to see me. We will listen to all kinds of music. 

We’ll celebrate our prom at school. There will be all kinds of food. Our prom will last until morning. At the party will be a  few 

teachers and we will celebrate it together. I’m very excited about that, and I’m sure I will feel fantastic and happy. 

Dajana Radosavkić VIII2 

 

My prom will happen on 6
th

 June. I’m fourteen years old. There will be a lot of guests at my prom: teachers and others 

who work at school. We celebrate our prom at school. We will have a DJ who will play the music. There will be many 

different kinds of food and drinks at our prom. I will wear a little black dress and black heels, and I think I will look really beautiful. 

The party will last until two in the morning. I can’t wait for our prom because it will be amazing, and I know that all of us will feel 

fantastic and proud.  

Milica Kužetin VIII2 
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PREDMET KOJI VOLIM                                                    

 

 

My name is Jovana Vasic and I'm 15 years old. My prom celebration will be on 6th June this year at our school. The school 

will be extremely decorated. The party will start at 6 p.m. and finish at about 3 a.m. DJ Kerkez is the one who will play the 

music. We will listen to pop, rock, foreign music. All the students from two classes, VIII1 and VIII2, will be there, as well as about 40 

teachers and school staff. There will be a wide choice of food and we'll drink soft drinks and fizzy drinks. I'll wear a new, plain dress 

and high heels. My hair will be straightened. I'll remember it for a long time. We'll take pictures and put them on the Instagram.  

Jovana Vasić VIII1 

 

I am Nikolina Rajak and I am 15 years old. My prom will be at my school on 6th June. The guests will be the 

school teachers:  actually, my friends and I already have a list of guests. At the prom we will listen to the music of 

DJ Kerkez, in fact, pop and folk. I can't wait to wear a dress and heels. Actually, I already have a dress: it is white 

with a gold necklace and gold details. We will eat the food from the «Kuhinjica», and that will be the mixture of different 

kinds of meat. Unfortunately, the prom will last just until 2 in the morning, but after that we will be in the centre of Begec. 

All in all, my prom will be unique and very interesting, because my generation will always be number one! 

Nikolina Rajak VIII1 

 

Our prom will take place in the school hall. It will start at 5 p.m. on the sixth of June, till 3 a.m. on the seventh of June. We 

will have about 70 guests , mostly school's employees. We will have the food from the «Kuhinjica». I will wear a blue 

blazer and black jeans. My shoes will be black, too. Music will be by everyone's taste. I can't wait for the prom. We will have a girl to 

decorate our hall. There will be many balloons and ribbons. We will try to get UV lights and invisible neon colours. It will be a real 

rave party! There will be a cake with eight layers - each layer for each grade. It would be cool to have a disco ball. The DJ will bring 

strobe lights, a fog machine and other stuff. We will have two big and strong speakers. The whole school will hear the mosic. We will 

all be formally dressed: girls will have long dresses and boys will wear shirts and jeans. We are really a 

unique generation - someone even suggested that we should have sandwiches instead of meat. We will 

also get a chocolate and fruit fountain to dive into. There will also be many cupcakes and treats. As a gift 

for our head teacher, we will buy a nice bicycle. They say that  we will maybe have alcohol and that the 

police will take care of us. I think that the school principal will have the most fun. I can't wait, it will be 

so fun!    

Đorđe Pavkov VIII1 

 

GOODBYE! 

VIII1 

Jovana, Luka, Kristina J, Aleksandra Marčić, Anđela, 

Aleksandra, Dejana, Đorđe, Milorade, Jelena, 

Nikolina, Srđane, Kristina S,Vesna, Uroše, Smiljana 

VIII2 

Mihajlo, Tamara, Milice,Nemanja, Marija, Zorana, 

Petre, Živko, Bojana, Marina, Dajana, Igore, Nikolina, 

Aleksandre, Borise 
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Код педагога 
 

Припремила Мирјана Марковић, педагог 

 
Jедна од области рада педагога је и аналитичко – истраживачки рад. Програмом сарадње школе и 

породице предвиђено је анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства сарадњом са школом. Анкетирање 

родитеља је изведено у децембру 2014. године. Обухваћени су сви родитељи од 1. до 8. разреда. Од укупно њих 

247, анкету је попунило и вратило 216. Тврдње на анкети, њих 10, су оцењиване оценама од 1 до 5, тако да је 1 

најнижа оцена, а 5 највиша.  

А ово су наше просечне оцене: 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Основна школа „Вељко Петровић“ у Бегечу 

Општина Нови Сад 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

СВЕДОЧАНСТВО 
Вељко Петровић 

(Презиме и име ученика) 

4. фебруар 1884. У Сомбору 

(Датум и година рођења) (Место рођења) 

У току школске 2014/2015. године је постигао следећи успех: 

1. Ваше дете у школи се осећа сигурно. Врло добар (3,91) 

2. Хигијеном у школи сте потпуно задовољни. Врло добар (3,25) 

3. Радом наставника мога детета сам у потпуности задовољан. Врло добар (4,30) 

4. У школи се организује довољан број допунских часова. Врло добар (4,16) 

5. Школа организује довољно активности које задовољавају интересовања 

вашег детета.  
Врло добар (3,57) 

6. Оцењивање од стране наставника је праведно. Врло добар (4,28) 

7. Радом одељенског старешине сам веома задовољан. Одличан (4,53) 

8. Радом педагога школе сам веома задовољан. Врло добар (4,35) 

9. Радом директора школе сам веома задовољан. Врло добар (4,25) 

10. Остало: више спорта у школи 

Општи успех Врло добар (4,07) 

 

Ученик је са Врло добрим (4,07) успехом завршио школску 2014/2015. годину. 

 

 

МП                               Одељењски старешина 

 

Милан Татић 
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ЗАНИМЉИВОСТИ СА ЧАСОВА 
 

Припремила наставница српског језика Весна Јандрић  

 
Ученици 7. разреда, на часу српскпг језика, имали су занимљив задатак на тему: Кп сам ја? 

А ви ппгпдите, кп су пни? 
 

КП САМ ЈА? 
Свет је пкружен људима кпји нису кап ја. Мпжда негде ппстпји пспба слична мени, али пна никад 

неће бити ја. Збпг пкплнпсти каквим смп пкружени, ми не знамп кп смп. О себи знамп тпликп пунп, да на 
пснпву тпга не знамп ништа. За себе ја знам каква сам, али крпз неке друге пчи нисам пнп штп мислим да 
јесам. Увек ће бити пних других и тп је нпрмалнп. Нисам некп битан да судим п другпм, али ја сам дпвпљнп ја 
да пд себе направим пспбу каква треба да будем, или бар мислим. Не желим да меоам свет у кпјем живим, 
али пнп штп мпгу прпменићу. Некад чпвек мпра пстати сам да би упчип прпблеме. Ја нисам свет и свет није ја. 
Када хпћемп себе да меоамп првп мпрамп прихватити све пнп штп нас чини. Не треба да ппстанемп некп 
други, већ да прпменимп пнп штп нам смета.  
 Ја сам перфекципниста. Пре две – три гпдине на неке ствари сам гледала такп штп сам мислила да 
нису вредне труда и да ништа не ваља. Данас ппкушавам да на све гледам ппзитивнп. Трудим се да дпнпсим 
правилне пдлуке, некад је бпље ппгрешити па исправити. На грешкама се учи. Кад су људи у питаоу, не 
вплим грешке. Акп си ми пријатељ, бићемп дпбри, али акп урадиш нештп штп не треба, изгубип си мпје 

ппвереое. Вплим штп сам пкружена ппзитивним људима и пним штп ме чини срећним. Мале ствари испуоавају живпт. 
Нажалпст, неким људима се не мпже удпвпљити и бити пнп штп јесте. Немам пптребу да збпг некпга будем другачија. 
Нисам савршена, никп није. Циљ живпта је да искпристиш све чари и лепе тренутке. Живпт је филм без репризе у кпме нема 
режисера и ппмагача. Сам бираш текст и свпји ппступцима пдлучујеш кпју ћеш улпгу играти. Сви се меоамп, улпге се 
меоају, текст се меоа.  
 Ми ћемп увек бити пнп штп јесмп, унутар себе, али акп скренемп на ппгрешан пут, сппљашопст ће нам се 
прпменити. Ми се меоамп заједнп са планетама, месецпм, сунцем, али тп смп све ми. И штп пре прихватимп кп смп, биће 
бпље. Није битнп шта свет мисли п вама, негп шта сте ви у свпм свету. 
 

...А КП САМ ЈА? 
 Више бих вплела дап мени пише некп други, али ппкушаћу да будем штп пбјективнија. Јпш сам пд 
свпје треће гпдине желела да свирам виплину. Била са заљубљена у тај инструмент чим сам га угледала. 
Сталнп сам ишла на кпнцерте и слушала тај диван звук. Мпј сан се и пстварип! Не мпгу да ппишем псећај када 
сам узела виплину у руке. Од тпг дана па све дп данас, музика живи у мени. Када ппрастем, желела бих да се 
бавим музикпм и да будем сплп певачица. Кап и свака друга пспба, имам свпје врлине, али и свпје мане. 
Вепма сам тврпглава. Верујем у наизглед немпгуће ствари. Такпђе, вплим да путујем и да пбилазим разна 
места. Тп ме узбуђује, јер сам радпзнала пспба. У шкпли сам пдличан ђак. Имам велика интереспваоа за 
језике, а ппсебнп за руски. Вплела бих да пдем у Мпскву и ппсетим Кремљ. Ппред виплине, мпја друга љубав 
су коиге. Вплим пне тренутке где самп седим на прпзпру, слушам музику и читам коигу. Ппсматрам прирпду, 
небп, звезде и размишљам. Тада се псећам некакп пптпунп и мирнп. Сматрам да у живпту људе не треба да 
гледамп пп тпме кп су пни, негп какви су у души. 
 

... A JA ? 
Свака пспба је другачија, јединствена, уникатна. Ја се трудим да се не уклапам у шаблпн, али и да 

не искачем превише из оега. Они кпји ме бпље ппзнају, знају да ми се бпја пчију меоа са прпменпм 
распплпжеоа. Најчешће су светлп смеђе, али када сам тужна или јакп срећна ппстану зелене. Не 
ппднпсим када ми је кпса прљава. У стаоу сам да је перем сваки други дан и најчешће ми је кпса пуштена, 
јер ме глава бпли када завежем реп. Трудим се да ускладим пдећу такп да на себи немам превише бпја.  
 Тренирам пдбпјку и пбпжавам тај сппрт. Прпстп, кпликп гпд да се умприм у шкпли пд свега, на 
тренинзима се психички пптпунп пдмприм и избацим сву негативну енергију из себе. Кпликп вплим 
живптиое, тпликп их се и плашим. Јакп се брзп вежем за оих, а са друге стране се бпјим и најмаое 
бубице. Честп, иакп не умем лепп, вплим да певам јер се такп праспплпжим и музика ми улепша сваки 
дан.  

 Свпја псећаоа баш и не исппљавам мнпгп, па неки верпватнп мисле да сам равнпдушна, али ме у ствари и најмаое 
ситнице ппвреде и растуже. С пбзирпм на тп да ми је шкпла једна пд битнијих ставки у живпту, честп ме учеое исцрпљује. 
Амбиципзна сам и тежим да испуним циљеве кпје си зацртам. 
 Када се све сабере и пдузме, мислим да имам више врлина негп мана. Сигурна сам да ћу грешити у живпту, али и да 
ћу свпје грешке знати да преппзнам и исправим. 
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МОЈЕ БУДУЋЕ ЗАНИМАЊЕ 

 
Свет одрасих је постао хладан и мрачан. Сви јуре за својим послом и гледају на сат у 

нади да ће стићи на време. Њих занимају бројке, као бројке на картици, новчаници и одећи. 

Како је дошло хладно доба људи, свет је постао замрзнут. Одрасли немају живот. Окупирани 

су послом, не виде вредност среће, на ствари гледају површно. Преокупирани обавезама, 

одрасли заборављају оно највредније, бити дете. Иако то није право занимање, дете може 

бити свако. Барем једном недељно, свака одрасла особа може бити дете. Да пусти све бриге, 

напуни каду топлом водом и пусти мисли да одлутају. Кад одрастем, не бих волела да 

постанем као моји родитељи. Од толико обавеза, некад заборављају да је оно највредније што 

имају, ми деца. Одрасли заробљени у телу детета су најчешће забринути и са смркнутим 

погледом, њих можемо видети на сваком кораку. Бити дете није занимање, али ја бих у будућности то волела 

бити. Не желим да ми бројке постану центар света. То изгледа озбиљно, али ја не волим кад је нешто озбиљно. 

Дете се радује и малим знацима пажње, а одрасли гледају цену. Ако детету дате било коју чоколаду оно ће бити 

срећно, док одраслима треба рећи цену и они ће видети да ли је укусна или не. Деца не разумеју свет одраслих, па 

тако ни ја не бих желела никад да га упознам. Само деца верују у нестварно. 
Јадранка Гламочић, 7 разред 

 

 

ОМИЉЕНИ ЛИК ИЗ ЦРТАНОГ ФИЛМА 

 
Много волим да гледам цртане филмове и ликови из њих су ми много занимљиви, 

али посебан утисак на мене је оставио један мали, жути, коцкасти сунђер са великим 

очима. Овај цртани филм се одвија на дну океана, у граду Корналову, где прете многе 

опасности. У том граду, у једном малом ананасу живи Сунђер Боб Коцкалоне. Он је веома 

радостан, весео и занимљив сунђер. Колико год се чинио неспретан и наиван, он увек, на 

неки свој посебан начин, успе да се извуче из свих проблема у које упада. У томе му 

помажу његови пријатељи Сенди Обрашчић и Љигњослав Пипак, а највише му помаже 

Патрик Звезда. Власник ресторана, у ком Сунђер Боб ради као роштиљџија, је Кеба Краба, 

који много воли паре. Сунђер Бобов глас је веома смешан и специфичан и увек се слатко 

насмејем када га чујем. Ликови из овог цртаног филма ме јако подсећају на људе и децу из 

мог окружења. Захваљујући њима можемо да видимо како истина увек победи лаж, и 

добро победи зло.                                                                                                                               Анђела Чича, 51 разред 

 

 

 

КАД ЗАЖМУРИМ... 

 
Сваки пут кад легнем и зажмурим, пустим све бриге да оду, а своје мисли 

оставим у маштању. У мислима ми се преплићу свакакве жеље. Неке јаче, неке 

слабије, неке мање, неке веће. Али једна жеља ми је стално у мислима... 

Завршио се одмор. Ушла сам у учионицу и почела нежним тоном да им 

предајем лекцију. Сви су ме са пажњом и одушевљењем слушали. Кад год би им 

затребала помоћ, ја бих била ту за њих. Некад би их водила у биоскопе, музеје. Са 

свим колегама бих била пријатељ. Све би поштовала, а и они мене. Разговарали би 

отворено и делили проблеме. Кад би шетала ходником, неколико деце би ме са 

осмехом погледали. А моје срце би затрепелило од узбуђења и среће. Сваки пут бих дошла на посао са осмехом и 

све би их с пажњом слушала. А кад би завршила, стала бих испред школе и поносно уздахнула: „Сад сам успешна 

наставница, деца ме воле, колеге су добре према мени!“. Тако бих стајала и са осмехом гледала.  

Свака жеља се остварује ако се трудимо да је остваримо. Моја жеља јесте да будем успешна наставница и 

ја ћу се трудити да је остварим. Надам се да ћу успети.  
Јудит Мунћан, 61 разред 
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ПОМАЖЕМ ДРУГИМА 
Много волим да помажем другима, али исто тако волим да мени помажу када је то потребно. 

Сви смо били на пријему првака који се одржавао у школи. Мој млађи брат Мирко је био јако тужан. 

Моји другари и ја смо га тешили и говорили да не буде тужан и да не плаче, али он нас није слушао. 

Када је мало престао, учитељица Светлана га је прозвала да иде у њен разред. Он је тада још више 

почео да плаче. Отишла сам до њега и рекла му много утешних речи. Осећала сам се тужно, али сам 

знала да сам га утешила. Након минут, два је престао да плаче и ја сам била срећна. Мама је питала 

како да тако одједном престане да плаче, а он је рекао како сам му рекла да су га лагали да је 

учитељица строга и да је јако добра. Била сам срећна јер сам успела да му помогнем. 

Сања Петричевић, 51 разред 

 

БИЛА ЈЕДНОМ ЈЕДНА БАЈКА 
Много волим да читам бајке. Пуне су фантастике, занимљивости, нестварних 

ликова и догађаја. Испричаћу вам једну бајку.  

Била једном једна принцеза Анамарија. Још као мала је остала без мајке, а 

одгајао је самохрани отац. Анамарија је била предивна принцеза. Имала је дугу плаву 

косу, која увек вијори на ветру, и светлуцаве очи. Увек је била насмејана. Једнога дана, 

њен отац је одлучио да је уда. Позвао је све младиће на прославу. Анамарији се та 

идеја није ни мало допала, па је отишла у шуму да размисли о свему. Шетајући и 

размишљајући, крај пута је спазила печурке. Биле су велике као кишобрани, црвене као 

зрела јабука, а по себи су имале пеге. Није веровала у оно што види па је пришла ближе. Чим их је додирнула све 

се око ње почело кретати, па чак и дрвеће. Одједном се нашла у потпуно другом свету. Птичице су певале, цвеће 

је било високо као дрвеће, а облаци су могли да говоре. Веома се уплашила. Схватила је да се налази на ливади. 

Мислила је да сања и да ће се ускоро пробудити, али је схватила да је све ово заиста стварно. Из даљине се 

видела пећина. Анамарија је брзо потрчала ка њој, мислећи да је у њој безбедно, али се преварила. У њој су се 

налазили слепи мишеви велики као људи. Отерала их је гласним вриском. Била је срећна што је опасност прошла. 

Од радости није приметила да јој је доскакутао зечић. Онда је проговорио људски гласом: „Здраво, ја сам Пинго. 

Дуго смо те чекали. Ти си једина која нас може спасити од аждаје са три главе. Тако нам је пророчанство рекло“. 

Затим се Анамарија представила и кренула да му поставља безброј питања на које Пинго није знао одговорити. 

Онда су изашле све скривене животињице. Чим их је угледала Анамарија је пристала да им помогне. 

Животињице су јој дале прстен помоћу којег ће отворити врата пећине и мач помоћу кога ће убити аждају. Тако 

је кренула на пут. Када је стигла до пећине прислонила је прстен на врата и она су се почела отварати. Све је 

изгледало као магија. Тада је ушла у пећину. Шетајући угледала је човека са бакљом па је брзо потрчала ка њему. 

Младић се окренуо. Био је веома леп. Имао је плаву косу и очи. Чуо се крик. Тада је аждаја зграбила принцезу, 

али је принц скочио и из једног потеза одсекао аждаји све три главе. Брзо су изашли из пећине. Након два сата 

хода стигли су код животињица и пренели им радосну вест. Тада су их животињице вратиле у њихов свет. На 

путу до краљевства су Ерик и Анамарија видели да су једно за друго. Ту вест су пренели њеном оцу, који се 

одмах сложио.Тако су се Анамарија и Ерик венчали и живели срећно до краја живота. 

Јована Мрђеновић, 51 разред 

 

СТАРИ ЗАНАТИ 
Пре доста година у нашем селу живео је један јак и, на први поглед, веома застрашујућ и 

намргођен човек, али насупрот томе он је био веома дружељубив и много је волео децу. То је био 

сеоски ковач. Имао је дуге тамне бркове и густе обрве. Сваки пут када би ишао из школе свраћао 

сам до њега. Једном ми је показао његову велику и помало неуредну радњу. На зиду је имао 

старе слике. Показао ми је све његове награде које је добио за најбољег ковача. У центру радње 

је имао један велики наковањ. Крај једног зида имао је велику пећ. У тој пећи је загревао гвожђе 

и правио разне стварчице. С једне стране пећи било је много гвожђурије. С друге стране те пећи 

било је велико дрвено буре пуно хладне воде. У ту воду ковач је стављао усијано гвожђе и тако 

га хладио. Имао је разне машине с којима је правио штитове, оклопе, мачеве... Кад сам мало сазрео, отишао сам 

код њега да научим ковачки занат. После много година учења, најзад сам научио све што ковач треба да зна. У 

почетку сам радио ситне послове, али кад је ковач остарио ја сам преузео све послове. Кад је ковач нажалост 

преминуо, пошто није имао деце, радњу је оставио мени. Ја сам научио своју децу и проширио занат. Тако сам ја 

остварио своје дечачке снове и постао ковач. Научио сам много људи овом старом, племенитом занату.                                                                                                       
Симон Мунћан, 7 разред 
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ПОРТРЕТ МОЈЕ МАЈКЕ 

 
Имам пуно драгих особа, али бих издвојио своју мајку. Нижег је раста, мада за њу ништа 

није високо и недохватљиво. Има смеђу косу и крупне зелене очи. Воли да прави шпанат, али ја 

га не волим. Прилично је брзоплета и уме да донесе одлуку пре него што размисли. На томе би 

требала да поради. Њено омиљено јело су ражњићи. Она воли да помаже свом брату око јаја. 

Викендом обавезно иде на Дунав и природа која је окружују плени њену душу. Када ја одем код 

на вкендицу, њој буде тужно. Када нешто обећа, труди се да то и испуни. Обожава циркусе и 

аутиће на славама. Често гледамо серије и утакмицена РТВ1. Када легне да одмори, ја идем 

напоље да је не би узнемирио. Не воли да једе парадајз и шаргарепу. Воли да ужива у свим 

тренуцима овога живота и срећна је када су други људи задовољни. 

Момчило Гламочић, 51 разред 

 

ПОРТРЕТ МОЈЕ МАЈКЕ 

 
Моја мајка је, пре свега, најпосвећенија и најпожртвованија особа коју знам. Знам 

да ће она увек бити ту за мене. Она има кестењасте очи и не тако дугу, браон косу. 

Колико је знам, не би никад обула розе или беле штикле. Она је једно саосећајно, брижно 

и паметно биће. Воли да се шета или дружи са неким другарицама. Обожава животиње, 

чак и више него ја. Сваког јутра пре посла нахрани пса, хрчка и братовог папагаја. 

Пробуди ме на време за школу. Воли да се облачи фенси. Обично је то кратка мајица или 

сукња. Најбоље од свега кад имаш овакву маму је то да те она никад неће издати. Мени 

је мама светиња. И надам се да би свако волео овакву маму. 

Стеван Гавриловић, 51 разред 

 

 

ПОРТРЕТ МОЈЕ МАЈКЕ 

 
Постоји једна особа којој највише верујем и коју пуно волим, то је моја мама Драгица. 

Она је особа која је увек насмејана и весела. Врло је брижна и осећајна. Висока је и витка. Има 

смеђе очи. Коса јој је дуга до рамена, боје чоколаде. Она је искрена и добра. Воли мене и брата и 

све би учинила за нас. Обожава псе. Дивим јој се јер уз све обавезе има времена да проводи 

време са мном и да ми помаже. Не постоји одређена врста музике коју слуша. Ради као касирка 

у продавници и пристојно услужује муштерије. Ведра је жена и воли дружења. Забавна је и 

друштвена. Увек се трудим да имам добре оцене јер мислим да мој успех њу увесељава. Када порастем, желела 

бих да будем вредна, брижа, добра и искрена особа као она. Увек ћу је волети и за мене постоји само једна мајка.  

Маријана Кнежевић, 52 разред 

 

ПОРТРЕТ МОЈЕ МАЈКЕ 
 

Ја имам мајку као и свако друго дете и срећан сам због тога. Она се зове 

Александра Ланчужанин. Има смеђу косу и смеђе очи. Средње је висине, није ни висока, 

ни ниска. Обично се спортски облачи. Стално је насмејана и срећна. Шаљива је, мудра, 

паметна и разиграна. Она воли децу, али моју сестру и мене највише. Кад је била млада, 

живела је у Хрватској. Не воли да кува ручак, али зато воли да слуша музику. Воли да игра 

и плеше. Не воли особе које нису искрене и које лажу. Када нешто лоше урадим, она ме 

грди зато што жели да од мене и сестре направи добре и поштене људе, да никада не лажемо и правимо лоша 

дела. Жели да будемо поштени и праведни људи. Учи нас шта требамо и шта не требамо да радимо. Жели нам све 

најбоље у животу. Зато је она добра и праведна. Она ће увек бити уз моју сестру и мене и желети нам све 

најбоље. Зато што је она наша мајка. И она ће за нас увек бити најбоља и најлепша. 

Алекса Ланчужанин, 52 разред 
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ПРЕДМЕТ КПЈИ ВПЛИМ                                                                                 -  ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 6. разред 

Припремила Смиљана Нинкпв – Ђпрђевић, наставница Грађанскпг васпитаоа 

 
ТЕМА: УПЧАВАОЕ ПРПБЛЕМА У ДРУШТВЕНПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Какп би активнп учествпвали у живпту свпје заједнице, ученици би требалп да упче 
прпблеме са кпјима се сусрећу. Неки пд оих су истпветни ширпм наше земље, а други су 
карактеристични управп за средину у кпјпј живимп. Ппред мишљеоа ученика, важнп је знати 
и шта п тпме кажу пдрасли чланпви наше заједнице, кап и кпје су мпгућнпсти решаваоа 
запажених прпблема и ппстпјаоа евентуалних мера кпје се ппвпдпм тпга дпнпсе и спрпвпде.  
У циљу ппстизаоа штп бпљих резултата, ученици су на пвпм прпјекту радили тимски. На тај 

начин схватили су значај, карактеристике и преднпсти пваквпг начина рада. 
Кап врлп значајне прпблеме друштвене заједнице ученици су истакли: виспк степен незаппсленпсти, ппраст насиља, бплести 
зависнпсти, загађеое живптне средине, митп и кпрупцију, прпблеме у сaпбраћају, недпвпљну бригу п припадницима 
ппјединих група (старима, бплеснима, инвалидима) и недпстатак устанпва кпје се брину п прпблемима младих. Одрасли су 
ппмпгли нашим тимпвима, па смп пд рпдитеља, наставника и других заппслених у нашпј шкпли прикупљали ппдатке кпје 
ћемп кпристити у истраживаоу.  

Пп оихпвпм мишљеоу, прпблеми кпји их највише занимају и брину су следећи: лпша материјална ситуација, 
ппљуљани међуљудски пднпси, недпстатак прганизпваних културних активнпсти. 

Међу лпкалним прпблемима кпји захтевају најхитније решеое истакли су:  
- неисправнпст впде за пиће 
- неппстпјаое педијатријске службе у бегечкпм Дпму здравља 
- изградоу капеле на сепскпм грпбљу 
- ппвећанп насиље у претхпднпм перипду 
Већина учесника нашег истраживаоа сматра, да је на лпкалнпм нивпу, уз 

пдгпварајуће мере власти и дпбру впљу мештана, мпгуће бар смаоити тренутне 
прпблеме. Вепма зреп став ученика према недпстацима у друштвенпј заједници 
пмпгућип је да се врлп пзбиљнп бавимп пвим прпјектпм. У нареднпм перипду на 
часпвима Грађанскпг васпитаоа израдићемп разредну студију на пву тему и ппкушаћемп да прпнађемп макар пут ка 
решеоу некпг пд актуелних прпблема. 

 

ПРЕДМЕТ КПЈИ ВПЛИМ                                                                                                               - ГЕПГРАФИЈА 
Припремила Љиљана Ерић, наставница гепграфије 

 

    1          

2              

      3        

   4           

    5          

    6          

 7             

     8         
 

 

1. Једна пд главних река у Ппљскпј. 
2. Висправан у Румунији. 
3. Једна пд ппзнатих марки у аутпмпбила у Немачкпј. 
4. Прирпднп бпгатсвп у Ппљскпј. 
5. Главни град Чешке. 
6. Грпмадна планина у Мађарскпј. 
7. Једна држава Средое Еврппе. 
8. Тектпнскп језерп у Мађарскпј. 

 
 

Тијана Миладиновић, VI¹ разред 
 

1. Острвп у Јужнпј Америци 
2. Највиши врх на Андима 

3. Прплаз између Ј. Америке и 
Антартика 

4. Река на највећпм делтпм на свету. 
5. Шпански псвајачи. 

6. Острвски деп Средое Америке 
7. Већинскп станпвништвп Мексика, 

настали мешаоем белаца и 
индијанаца 

8. Острвп на југу Ј. Америке 
9. Рибе кпје живе у Амазпну 

10. Највећа земља Средое Америке 
11. Језерп на највишпј надмпрскпј 

висини на свету. 
12. Алкпхплнп пиће из Мексика. 

Емилија Л. и Јадранка Г. VII разред 

       1           

     2             

3                  

   4               

    5              

      6            

    7              

  8                

       9           

      10            

     11             

   12               
 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


