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Новогодишњи
концерт

САДРЖАЈ

Уводна реч
директорке
ЧИТАОЧЕ,
Пред вама је још један мађионичарски
трик, који је цело полугодиште спавао, добро скривен под кровом нашег бајковитог
шешира. Хвала Оскару, али све почиње и
пре његовог доласка.
Чаробног дана 31. августа, срцолики, балонасти дочек наших првака дело је старијих ученика и наставног особља школе. Насмејаних лица, мали такмичари будно су пратили спортске дане, Битеф полифонију, промоцију нашег часописа, као
и предавање о саобраћају. Велики почетак уз помоћ великих и малих другара.
Наша школа без насиља развија програме узлазном путањом, уз огромно
залагање нашег психолога и Вршњачког тима. Посете музејима, позоришним представама, Планетаријуму, Делиблатској пешчари, Народној башти,
Сајму књига, Вртићу „Бамби“ су наше активности у којима смо сви уживали.
Били смо вредни док смо, уз помоћ родитеља и целог особља, чистили двориште школе, али смо учили и на Горанској акцији у оквиру Дана детета.
Учили смо како се здраво хранити, посетили Фестивал науке, присуствовали
манифестацији „Од магије до хемије“, а најуспешнији ученици награђени су
седмодневним боравком на Дивчибарама.
А онда је дошао Оскар! Потпуна чаролија. Божићни колачи, новогодишњи
концерт, новогодишња представа, Бал под маскама, новогодишња журка.
Неопходно је да ипак нагласим „ Има ли шта лепше од њих“.
Поштована Децо, не постоји довољно висока оцена којом бисмо проценили ваше квалитете. Ми и сви они који вас воле уживаћемо, пратећи ваше напредовање....
Желим да се захвалим свим родитељима и пријатељима наше школе за несебично залагање, сарадњу и помоћ.
Срдачно вас поздрављам до следећег броја!
Директор школе
проф. Бранка Бељић

Четврта конференција „Школа без насиља”
иректорка Бранка Бељић,
психолошкиња Мирјана Трифуновић Паул и професор
разредне наставе Гордана Гајин
Цветкоски присуствовале су 13. децембра четвртој конференцији
„Школа без насиља“. Том приликом психолошкиња је презентовала
свој рад у оквиру Вршњачког тима.
Са Вршњачким тимом ОШ „Исидора Секулић“ психолошкиња
Мирјана Трифуновић Паул госто-

Д

вала је, као сарадник ВТ, на пројекцији филма „Tagged” у организацији Инцест траума центра у Центру
за културну деконтаминацију. По
повратку у школу договорили су се
да им то буде централна превен-
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тивна тема у првом полугодишту
текуће школске године: организовали су гледање филма током ЧОСа у свим одељењима од петог до
осмог разреда, са дискусијом на
питања која је осмислио ВТ инспирисан дискусијом после премијере.
Утисак је да је филм одгледан у
тишини и са великим интересовањем, да је дискусија у свим одељењима била веома жива, са изношењем личних искустава и ставова, а
највећа добит, осим искуства кроз
које су прошли сви ученици током
пројекције и дискусије, је изношење и реализовање предлога ученика
у области превенције електронског
насиља.
У неким одељењима су се чули и
корисни савети о сајтовима који
обавештавају како да се заштитимо
(Кликни безбедно), али и примери
заштитних, корисних информација
које се емитују преко Facebook-a.
С друге стране, и наставни кадар
се укључио у превенцију, тако да
је учитељица у трећем разреду,
која жели да приближи овај медиј
родитељима, оформила мејлинг
листу родитеља, на коју је слала
линк ка „Кликни безбедно“, садржаје презентација са својих часова и сл.

www.isidorasekulic.edu.rs
isekulic@panet.rs
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4-5. Наше манифестације
Фестивал здраве хране
Новогодишњи концерт
Маскенбал

13. Секције
Библиотекарска, литерарна, новинарска, шаховска, форум театар, хемијска, биолошка.

6. Вести

14. Спорт
Кошарка
Карате
Интервју: Јелена Новковић

7. Вести/Интрвју
Наш гост: Иван Стојановић
8-9. Исидорини ствараоци
10. Новогодишњи кутак
11. Екскурзије
Дивчибаре
Делиблатска пешчара

15. Разонода
Драга Савета
Наша кефалица
Асоцијација, ребус, укрштеница
16. Фото колаж

Поводом одласка у пензију
аше две учитељице, које испраћамо у пензију, Мирјана Станковић
и Љиљана Рајић су особе које су многима подариле делић себе и
учиниле да многе генерације ученика уплове у свет знања уз подршку
и разумевање.
Нема лепшег осећаја од оног када видите насмејана и задовољна
лица својих ђака који су нешто ново савладали и научили. Нема
лепшег осећаја него када на посао долазите пуни ентузијазма и
љубави. Нема лепшег осећаја него када помогнете својим ђацима да
победе своје страхове, туге, неправде и научите их да воле своје
особености, али и да поштују разлике. Нема лепшег осећаја него када
одлазите у пензију испуњени и задовољни оним што сте у свом радном
веку постигли.
Баш због свих ових лепих осећања наше две колегинице и јесу
толико уложиле у своје образовање, усавршавање, промоцију своје
струке и несебичну сарадњу са својим колегама. Њихове каријере су
богате, а искуство непроцењиво. Њиховим одласком у пензију наше
дружење и сарадња се не завршавају. Оне ће увек бити радо виђене у
нашој школи, која је поносна на њихов рад и њихове успехе. Ми,
њихове колеге, поносни смо што имамо такве пријатељице.
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Огледни час
читељица Слађана Маринковић је одржала почетком децембра огледни час кроз наставну јединицу „Бајка о рибару и рибици” А.С. ПушкиУ
на. Спроведена је корелација српског језика и ликовне културе - час по активном учењу. Ученици 2-1 су кроз седам активности радили у четири групе на креативан начин. Часу су присуствовали стручни сарадник и колеге.

ПРВАЦИ

НАШИ ПРВАЦИ

ДОБРОДОШЛИ ПРВАЦИ
У нашу школу ове године укупно је уписан 81 ученик. Нова одељења првака добиле су учитељице: Ивана Милошев I1, Тања Јовић I2 и Сања
Живков I3. Том приликом приређена је приредба добродошлице, коју су,
за своје млађе другаре, организовали ученици старијих разреда.
Свим ђацима првацима желимо срећан почетак и успешну школску
годину!

НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ ПРВАКА
1-1: Ања Алексић, Никола Амбруш, Вук Божић,
Исидора Драксин, Софија Живадиновић, Елена
Живковић, Лена Живковић, Марко Живковић,
Милош Живковић, Мила Ивков, Лазар Јањић,
Милица Лазаревић, Марина Лалић, Ања Милошевић, Лука Павлов, Анђела Петровски, Павле
Помар, Петар Ранковић, Маша Рикановић, Нина Савић, Ненад Симуљ, Василије Стаменковић, Вукашин Стан, Лазар Станкић, Никола
Урошев, Нина Шкордај, Страхиња Шупица;
учитељица Ивана Милошев.

Драги Деда Мразе, желим плеј до за прављење слаткиша. Никола Амбруш 1-1
Драги Деда Мразе, волела бих Принцеза дизни дневник са невидљивим мастилом.
Ања Милошевић 1-1
Драги Деда Мразе, желим све играчке целог света за мушкарце. Лука
Павлов 1-1
Драги Деда Мразе, ја бих од тебе волела да добијем једну куцу. 1-1
Драги Деда Мразе, ја бих неке ствари: мокси у води, чизме, мокси и
њеног коња који уме да хода, плејдо додо. Лена Живковић 1-1
Драги Деда Мразе, ја за Нову годину желим месечев песак. Исидора
Драксин 1-1

1-2: Дуња Богданов, Ленка Васић, Нађа Вуцеља,
Марко Глигорић, Јана Денчић, Борко Дракшан,
Марко Јанковић, Милош Јовановић, Јелена Крстић, Наташа Лазаревић, Матеја Лончар, Урош
Недић, Теодора Ненадић, Борис Патек, Владан
Петровић, Милош Петровић, Теодора Петровић, Маша Поповић, Марко Поша, Огњен Радомировић, Стефан Ранковић, Урош Ранковић,
Никола Станојевски, Софија Стефанов, Тијана
Стојанов, Урош Субин, Бојана Тодоровић, Андреја Топић; учитељица Тања Јовић.

Драги Деда Мразе, пуно те очекујем. Хоћу да ми донесеш
Лего коцкице.- Милош Јовановић 1-2
Ја желим да ме Деда Мраз посети и желео бих да сви на овом свету буду здрави и да ми донесеш играчку лего нинџаго Каја. - Никола Станојевски 1-2
Ја бих хтела пуно радости, слаткиша, играчака и весеља. - Ленка Васић 1-2
Моје жеље за Нову годину су бицикл са два точка и то је све. - Стефан Ранковић 1-2
Ја Маша желим да добијем прибор за
школу и цртање. И да сви буду срећни
својим поклонима и да буду здрави.
- Маша Поповић 1-2

Драги Деда Мразе, како си, шта радиш? Знам да си ти јако добар човек.
Али да ли би ти могао да ми донесеш играчку која се зове скајтек хеликоптер.
- Анђела Косић 1-3
1-3: Ненад Анђеловски, Дејан Банковић, Милица Богосављев, Милица Ванић, Марија Васић, Тара Величковић, Нина Гичков, Аљоша
Гунић, Матеја Деветак, Ђорђе Драгојловић,
Анђела Косић, Андријана Кртенић, Јован
Крачунов, Душан Манојловић, Милош Миликић, Немања Никић, Милош Нишавић, Вања
Новковић, Андреа Пешић, Тамара Обрадовић,
Жарко Омчикус, Милена Пекеч, Лазар Петковић, Марта Стојсављевић, Анастасија Трајковски, Миа Толић; учитељица: Сања Живков.

Драги Деда Мразе, био сам добар. Оћу малу књигу.- Вања Новаковић 1-3
Драги Деда Мразе, да ли бих могла да видим твоје ирвасе?- Андријана 1-3
Драги Деда Мразе, желим да ми донесеш књигу о звездама.- Марта 1-3
Драги Деда Мразе, како ти је на северном полу?- Марија 1-3
Драги Деда Мразе, ја нестрпљиво те чекам.- Немања 1-3
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НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА

П

оводом предстојећих новогодишњих и божићних празника, 20. децембра са почетком у 17 сати одржана је Новогодишња
приредба у холу наше школе. Наши другари из
хора и оркестра припремили су нам богат музички репертоар. Извели су песме “Звончићи” уз наступ мажореткиња, “Плес”, “Физика и матиш”,
“Љубавни оркестар”, “Анђели певају” и “We wish
you a merry Christmas”. Неки од вокалних солиста су били Сара Павлов, Анђела Стојановић,
Милица Марија Ћалић, Анастасија Живковић.
Ученици петих разреда су нам се представили
ауторским песмама о зими.
Ове године у приредби су учествовали и наши
специјални гости, хип хоп група “Fussion buckness” који су нам показали незаборавне покрете
које су сви покушавали да понове. Своју ритмичку тачку имали су и ученици осмих разреда, као
и ученици четвртог разреда а које су се звале

“Дивна” и “Кловнови”. Тако смо уживали уз различите жанрове и кореографије.
Хор и оркестар предводила је наставница музичког Татјана Арсић, програм су водили Александра Радичевић и Димитрије Игић.
А. Радичевић, Т. Благојевић, М. Жујовић

НОВОГОДИШЊИ МАСКЕНБАЛ

В

ећ је постало традиција да крај првог полугодишта обележавамо новогодишњим маскенбалом. У овој манифестацији учествовали су ученици од првог до четвртог разреда.
Овогодишњи чланови жирија били су: учитељица
Ивана Радошевић и чланови библиотекарске секције Катарина Вучетић и Татјана Предојевић,
док је председник жирија била Лидија Дујна,
правница у нашој школи. Најпре је свако одељење прошетало и показало своје маске жирију.
Пред публиком, коју су чинили родитељи и ученици, појавили су се диносаурус, Чарли Чаплин,
Сунђер Боб, Мини, Клеопатра, мумија, препоручено писмо, чобанин, кловнови, балерина...
Жири је имао врло тежак задатак, јер су све маске биле занимљиве, креативне и маштовите. Док
је жири одлучивао, учеснике су забављали ученици 4/1 са својом ритмичком тачком „Дивна“ и

ученици 4/2 са својом ритмичком тачком „Кловнови“. На крају је уследило и проглашење победничких маски. Жири је одабрао најбољу маску
сваког одељења, као и најбољу маску на нивоу
сваког разреда. Ови ученици награђени су дипломама. Школа је за победнике у категоријама најсмешнија, најоригиналнија и нај маска маскенбала обезбедила новогодишње пакетиће. Тако је у
веселој и разиграној атмосфери завршено још
једно полугодиште у Исидориној школи.
Милица Љубичић
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НАШЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА ЗА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЕ ХРАНЕ

холу Основне школе “Исидора Секулић” у
уторак, 23. октобра, одржан је Фестивал
здраве хране који се традиционално организује већ неколико година уназад поводом Дана здраве хране, а с циљем промоције здравог
начина живота код ученика. Са овим активностима се почиње још у септембру, који је у нашој
школи у знаку спортских такмичења, док је октобар увек резервисан за промовисање здраве
исхране.
На самом почетку Фестивала присутне ученике виших и нижих разреда као и њихове родитеље и остале госте, у уводном обраћању поздравила је директорка Бранка Бељић. Затим је уследио
музички програм у ком су се смењивале музичке
тачке хора, солиста и рецитатора које је предводила наставница музичког Татјана Арсић. За сти-

У

хове на тему здраве хране побринули су се ученици 5-2. Уводни део је завршен видео презентацијом и кратким предавањем о органској храни,
значају витамина за здравље, а могло се чути и
понешто о пирамиди здраве исхране. Ове зани-

вене Лазић, Валентине Цветковић и Милице Марије Ћалић. Пано о пирамиди здраве исхране
припремио је Петар Вићентић. Део коришћеног
воћа и поврћа сакупили су ученици осмих разреда и тако заједнички дали свој допринос одржавању ове манифестације. Седмаци и осмаци су
своје активности реализовали уз помоћ наставница биологије Анђелије Митровић и Милене
Јовишић и наставнице хемије Снежане Радомировић.
Ученици трећих разреда предвођени учитељицама Горданом Гајин Цветоски, Маријаном Унчевић и Бранком Панајотовић спремили су цеђене сокове, воћне ражњиће и интегрално пециво. За изложбену поставку исидорци су направили разноразне фигуре и скулптуре од воћа, поврћа и семенки, па су њихови штандови били празник за очи. Том приликом дељени су и флајери
са рецептима за здраву ужину и о витаминима.
Они који су желели да сазнају нешто више о
здрављу које улази на уста, могли су да посете
поставку књига у школској библиотеци.
На задовољство организатора фестивал је био
добро посећен, а сваки гост је отишао са неком
воћном посластицом или сувениром са ове манифестације.
М.Ј.

мљивости спремиле су осмакиње: Марија Вучетић, Ана Велш, Николина Богдановић, Хелена
Танасић и Ксенија Чука. После тога је започело
оно што су сви посетиоци жељно ишчекивали дегустација и послужење воћним ђаконијама.
На око десет штандова ученика трећих, седмих и осмих разреда испробавали су се свеже
направљене воћне посластице. Осмакиње Марина Раша, Наташа Рајић и Ана Кукић су за посетиоце спремиле и сервирале компот и чајеве, а
воћне салате су могле да се испробају на штанду
седмака Јелене Шорбан, Андрије Лојанице, Не-
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ВЕСТИ

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
У БЕОГРАДУ

О

ко 20 награђених ученика у прошлој школској години је у суботу, 1. децембра, посетило Фестивал науке који се одржавао у бившој
робној кући “Клуз” и Студентском културном
центру у Београду. Било је веома интересантно
гледати многе огледе и презентације везане за
разне науке као што су биологија, хемија, физика, географија, археологија итд.

Имали смо прилику да видимо како се обнавља
стара хартија, како вода у реци утиче на изглед
свог дна и околине, како се праве мозаици. Некима се допао део о форензици, другима део у
ком су били изложени људски органи, а некима
део у ком су преовладавале физичке појаве као
што су звук, таласно кретање, Њутново клатно,
Њутнова течност итд. Што се тиче биологије,
видели смо живог слепог миша, пресек корњаче
на ком се виде сви њени органи као и људски
мозак седмогодишњег дечака. Неки су и сами
учествовали у демонстрацијама-радили ЕКГ,
добили отиске прстију или своју ДНК итд.
Следећа одредница нам је био Студентски културни центар где смо присуствовали предавању о
начинима испитивања животиња, њиховог понашања и осећања. Тамо смо имали прилике да видимо и неке огледе везане за ваздушни притисак,
како је грађен соларни панел и неке еколошке
презентације. Након тога смо се сви скупили на
договореном месту и кренули назад у Панчево пуни утиска и тема за разговор. За организацију ове
посете побринуле су се наставнице Зорица Станкић, Снежана Радомировић и Милена Јовишић.
Јелена Вељковић 8-2

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА О
САЈБЕР НАСИЉУ

Ч

ланови вршњачког тима су заједно са психиолошкињом Мирјаном Трифуновић Паул присуствовали премијери вишеструко награђиваног едукативног филма „Tagged“. Пројекција је приказана 25. септембра у Центру за
културну деконтаминацију у Београду, а омогућена је захваљујући Амбасади Аустралије и Инцест траума центра из Београда. Премијеру је
најпре отворила амбасадорка Аустралије у Београду др Хелена Штудерт.
Филм „Tagged“ је део плана Владе Аустралије у
борби против сајбер насиља. У 2012. години награђен је златном медаљом на светском Фестивалу медија у Хамбургу и сребрном медаљом у
Њујорку. Овај филм учи младе о томе шта је
сајбер насиље и како да безбедно користе интернет, али је уједно користан и за родитеље и
наставнике. Приказивање филма је реализовано у форми јавног часа Инцест траума центра.
После пројекције, деца су кроз разговор изразила свој поглед на тему сајбер насиља.
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МОЛИТВА ЗА УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Н

а самом почетку школске године 15. септембра, вероучитељ Влада Козић
је са својим ученицима био
на молитви за успешан почетак школске године. Сви ученици који похађају веронауку
дошли су у Успенску цркву
врло рано тог јутра. Овом догађају одазвали су се и поједини наставници. Сви заједно
помолили су се да нам ова
школска година, као и свака
претходна, буде успешна,
радна и срећна.

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
ПРЕЗЕНТОВАО
АКТИВНОСТИ

У

ченици који су чланови Ђачког парламента наше школе су 5. октобра, у
пратњи наставнице немачког језика Драгане Тепић, која води Ђачки парламент,
посетили Основну школу у Омољици.
Тамо су имали радионицу коју су на крају презентовали и осталим учесницима,
а уједно су се дружили и разменили искуства са ученицима других школа из
општине Панчево. Представници парламента наше школе су ученици: Нина Пршић, Тамара Попов и Алекса Поповић.
Они су представили, помоћу плаката, активности парламента током 2011/2012.
године.
Александра Терзић

И ОВЕ ГОДИНЕ НА БИТЕФ ПОЛИФОНИЈИ

О

дмах пошто кренемо у школу, дође време сваког септембра и за учествовање на Битеф полифонији. Битеф полифонија је пратећи, паралелни фестивал са „великим“, „озбиљним“ Битефом и
бави се алтернативним позоришним формама и
садржајима и употребом позоришта у школи, у
маргинализованим друштвеним групама...

ном тематиком, такође ауторско дело и представу
по тексту познатог режисера Фазбиндера „Жабар“
која говори о појави дискриминације мањинских
група и коју су уз помоћ Милене Марковић приредили ученици средње занатске школе из Београда.
Оно што је било веома важно и што је представљало једнако јак утисак су разговори који су се

Групице од по 17 седмака и осмака гледале су током три дана: ауторско дело, представу младих из
Сребренице која се бави тешкоћама одрастања
младих у садашњем времену; представу средњошколаца из драмског студија „Искорак“ са слич-

водили након представа између публике и глумаца, из којих смо добили додатно време и простор да размишљамо о теми којом се бавила
представа.
Мирјана Трифуновић Паул

ВЕСТИ/ИНТЕРВЈУ

Одељење 4-3
о учитељици Љиљани Рајић

Одељење 5-1
о учитељици Мирјани Станковић
1. Чему нас је наша учитељица научила?
- Научила нас је свему и свачему,
али пре свега да будемо добри људи.
- Научила нас је да поштујемо
старије, да се лепо и културно понашамо.

- Да не упадамо другима у реч.
- Научила нас је да је пријатељство увек на првом месту и да се никад не треба свађати са друговима,
да се међусобно помажемо, да будемо толерантни и да се поштујемо.
2. По чему ћемо се сећати наше
учитељице?
- Памтићемо је јер нам је помагала кад нешто нисмо разу-

мели, уносила забаву на час, а
ипак је одржавала тишину и дисциплину.
- Сећаћемо је се по томе што
нас је често водила на екскурзије
и сваке секунде је била ту за нас,
волела нас је и бринула о нама
као о својој рођеној деци.
- Била је праведна и добронамерна.
- Сећаћемо је се по њеним лепим особинама: доброти, стрпљењу, лепим речима, скромности....
3. Зашто нам недостаје?
- Недостаје нам јер више није
поред нас она топла и племенита
особа која је увек била ту кад нам
је најпотребнија, да нас чува као
своју децу.
- Недостају нам чоколаде и сокови из ормана за „Слатку математику“.
- Много нам недостаје јер смо
навикли на њу, њена предавања,
смисао за хумор и на лепе оцене
које нам је давала.
- Недостаје нам јер је била шаљива, добронамерна и брижна.

1. Шта нас је наша учитељица научила?
- Научила нас је култури, да поштујемо једни друге, да будемо
добри...
- Наша учитељица нас је научила да читамо, пишемо, бројимо,
да се лепо понашамо...

- Она ме је научила да увек будем добра према другима, да треба да их поштујем, да помажем
другарима и да никад не говорим
ружне речи.
2. По чему ћемо се сећати наше
учитељице?
- По њеном понашању, љубави
према нама, поштовању, доброти...

НАШ ГОСТ: ИВАН СТОЈАНОВИЋ

ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА
БАЛКАНСКИХ РАТОВА

СПОРТОМ ДО УСПЕХА

Г

ост нашег интервјуа је Иван Стојановић, ученик 8-3 који се успешно бави веслањем. Члан је Кајак
кану клуба “Панчево”. Био је два пута првак државе у својим узрасним
категоријама, и по једном други и
трећи. Има бројне медаље са разних
такмичења. За наш школски лист говори о својим почецима бављења веслањем и неким тајнама овог спорта.
- Када си почео да тренираш веслање?
ИВАН: Почео сам да тренирам са
десет година када сам био пети разред тако што сам на телевизији случајно видео прилог о том спорту.
- Шта те је привукло у веслању?
ИВАН: Свидео ми се јако зато што
ми се чинио као опуштајући спорт, а у
ствари није. Много је напоран. Мораш имати јако добру равнотежу да се
не би стално превртао. Тек кад имаш
равнотежу у кајаку, можеш почети са
усавршавањем технике за веслање.
- Ко су ти узори?
ИВАН: Мој највећи узор у веслању је Адам ван Коверден. Он је

олимпијски првак у једноседу на
1000 метара.
- Шта ти је напорно?
ИВАН: У овом спорту најнапорнији су ми тренинзи зато што треба да
будеш много издржљив и упоран да
би постигао одређене циљеве.

- Који су ти циљеви за даље?
ИВАН: Циљеви за даље су ми да
идем стопама Адама ван Ковердена.
- Шта би била твоја порука за
успешно бављење спортом?
ИВАН: Моја порука за сваког
спортисту који жели да буде успешан у свом спорту је да не одустаје
од својих снова, у каквој год ситуацији да се нађе. Може далеко да се
догура само ако верујете у себе.

М

еђу многим догађајима и приредбама које су пропратиле прво полугодиште посебно место заузима обележавање стогодишњице од
почетка балканских ратова. А сад
мало да се подсетимо! Први балкански рат је почео 1912. године у
ком је Србија
ослобођена од дугогодишње власти
Турске.
Наша школа је
као и увек успела
да допринесе тако
важном догађају уз
помоћ историјске
секције под будним оком наставника историје Лазе
Ванића. Припреме за ово излагање
почеле су мало пре јесењег распуста
на којима су радили ђаци осмих разреда прављењем плаката на тему
Балканских ратова. Плакате сте имали прилику да видите у холу школе
где су били изложени.

ГОРАНСКА АКЦИЈА НА ДАН ДЕТЕТА

Н

а Дан детета, 20. новембра, у
школском дворишту наше школе
организовано је сађење по три садница украсне шљиве и јавора. Акцију је
спровело 12 чланова горанске секције
предвођених наставницом Миленом
Јовишић уз подршку ученика других

и трећих разреда. Саднице, које ће
оплеменити наш парк, обезбедило је
ЈКП “Зеленило” које је у сарадњи са
градским Секретаријатом за заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове био организатор ове акције.

- Наше учитељице ћемо се сећати по смеху и добром предавању.
- Сећаћемо се по забави и по
времену које је проводила са нама.
- Сећаћемо је се по њеној доброти и што нас је увек насмејала.
- Сећаћемо је се по томе што је
увек била уз нас.
3. Зашто нам недостаје?
- Увек нас засмеје, била је најбоља учитељица на свету, и увек ће
ми бити у памћењу.
- Недостаје нам зато што је поштена и добра.
- Недостаје ми због доброте и
пажње.
- Недостајаће ми зато што ме је
свему научила, јер да није учитељице ја не бих све ово знала што
сад знам.
- Учитељица нам недостаје по
томе што се стално смејала и шалила са нама.
- Недостаје нам јер нам је била
драга и много помагала око задатака.
- Она је наша велика мама, брижна и пажљива, она је у срцу траг
и бежи као магла.

Предавање је било одржано нашим млађим другарима из четвртих
разреда, а излагачи су били ученици
осмих разреда: Милица Жујовић,

Александра Радичевић, Димитрије
Игић и Марко Јоксимовић. На крају
предавања, присутним ученицима
нижих разреда су уручени плакати.
Тако је још једном дошло до зближавања виших и нижих разреда наше
школе која све више ради на томе.
Марко Јоксимовић 8-1

ДЕЧЈИ БОРАВАК

О

д 1. септембра у нашој школи
отворен је продужени боравак
намењен ученицима првог и другог
разреда. Ученици су подељени у две
групе у зависности од тога у којој смени им се одржава редовна настава у
школи. Ове године боравак посећује

36 првака и 13 ученика другог разреда радним данима од 7 до 17 сати.
Малишанима су обезбеђена два оброка, организовано им је учење, израда
домаћих задатака и играње. Ученици
су под сталним надзором учитељица
Душице Павлице и Тијане Бодироге.
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ИСИДОРИНИ СТВАРАОЦИ

Дека и сунце
Рекао ми је једном дека,
а ја дословно схватих,
да кад коначно порастем,
моћи ћу сунце да дохватим.
Марљиво сам скупљала
сва дечија лета,
упорно гледајући у сунце,
попут сунцокрета.
Ја верујем деки,
па растем и сама,
док се сунце измиче све више.
Њега више нема,
Тужни дани лагано теку,
а ја тражим и тражим,
златно сунце у човеку.
Наталија Бијелић, 6 - 3

Освојено друго место на књижевном конкурсу
„Поетска ствараоница – БУДИ песник“, у организацији „Панчевца“ и уз подршку Културног
центра и Града Панчева.

Мама
Мама, обриши горке сузе,
које ми низ лице цуре.
Зашто ми те судбина узе,
сад кад морем владају буре?
Па, погледај у небо сиво,
недостаје ми твој пољубац благ,
и оно моје море, опет је криво,
јер смрт у мени оставила је траг.

Осећај
Имала сам осећај да си ту...
И поред хола пуног људи,
Чинило ми се да нема никог,
Када је у мени почела, сумња да се буди.
Био си ту...
Видела сам те како стојиш...
Да ли у мојој машти или у мом сну,
Гледао си ме, као да ме се бојиш.
Имам осећај да си ту...
Да си поред мене
И да никада нећеш отићи,
Чак и кад последњи цвет увене.
Ту си...
Не напушташ ме, уз мене си.
Да ли као дух или као сена,
Лак и прозиран, неухватљива морска пена.
Имаћу осећај да си ту...
И поред хола пуног људи,
Чиниће ми се да нема никог,
Када ће у мени почети сумња да се буди.
Бићеш ту...
Волећеш ме и за руку нежно држати.
Нећеш бити ни сан, ни машта, ни дух, ни сена,
Бићеш поред мене, јер веће љубави од моје нема.
Марија Зенг, 7-1
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Сећам се како је то било,
док је осмех красио лице моје,
моја глава ти је падала у крило,
знам да тад сам имала нешто своје.
На тебе тужне песме личе,
али нико не зна колико боли,
што у теби видим све те приче.
Знај мама, ћерка те још увек воли.
Видим очи усред таме,
сањам само ноћне море.
Још увек желим да се сетим маме,
на лицу су ми сузе, усред зоре.
Реци да ме волиш, то ми кажи,
пробуди се као сунце моје,
не умем више да слушам лажи
да не волиш више, ништа своје.
Мама, обриши горке сузе
које ми низ лице цуре,
зашто те та сутон узе,
док мирним морем владају буре!
Наташа Рајић, 8-2

Освојено друго место у категорији поезије, на
међународном књижевном конкурсу „Трифун
Димић“ ( Нови Сад )

Тата
Мој тата пуно ради,
И нама будућност гради.
За мене, сестру и брата,
Он је на читавом свету, најбољи тата.
Кад је уморан, ипак се смеши,
И увек је спреман да сваки мој проблем реши.
Више се не бојим мрака, лопова и рата,
Јер је увек уз мене, мој храбри тата.
Анастазија Богдановић, 4-3

Јесен
Стигла је јесен жута,
лишће носи покрај пута.
Стигла је јесен кишовита,
тмурна и магловита.
Птице селице у топлије крајеве беже,
да могу на ведром сунцу да леже.
Деца по хладној земљи ходају,
и желе још мало да се играју.
Дувати почеће ветар,
трчати вредно стаће ветар.
А ја удар грома,
слушаћу из подрума.
Нађа Жунац, 4-3

ИСИДОРИНИ СТВАРАОЦИ

И ствари имају душу

У мојим мислима

( размишљање из сатиричног угла )
уди често причају о томе како многе ствари имају душу. Говоре нам, убеђују нас да
различити предмети буде успомене, некад
лепе, некад ружне, било да су у питању слике, албуми, књиге или шта слично. Кад размислим, за
мене је то Бетон.
Бетон и ја се познајемо од дана када сам се родио. Увек је био уз мене, када сам побеђивао и када сам губио. Он је стално ту, у мојим мислима,
пружа ми подршку, шапуће ми речи утехе. Када
се осећам тужно ја погледам кроз прозор, и прво
што угледам је, наравно, бетон. Увек поприча са

Љ

мном у таквим тренуцима, уме да ми каже у правом моменту праву ствар. Понекад је то охрабрење за бољи успех у спорту, или боље оцене у школи. Бетон је за мене светиња, требало би да буде у
Гинисовој књизи рекорда, требало би да буде у
каквим мудрим списима, зато што Бетон обара
светске рекорде и превазилази сва знања.
За мене, он је најважнији, не као ствар већ као
какав човек, који ме прати од самог рођења, и шетаће уз мене, до смрти.
Велибор Вортић, 6-2

Ч

есто размишљам, о свему и свачему...О школи, љубави, другарству...Нема шта ми није
дошетало у мисли.
Тако седнем у фотељу, па мислим. Кад бих само могла потанко да испричам шта ми све падне
на памет. Замишљам чудесне светове, језива чудовишта, сићушне виле, чаробњаке, вештице...Када се замислим, одлутам, и нико ме не може омести. Док размишљам, осећам се заштићено, као да ме сопствене идеје бране од нечега. Као
да постоји нека магија која ме обавија док размишљам. А онда, када утишам мисли, све нестане, и
чудесни светови, и виле, чаробњаци и вештице,
сва фантастична бића из моје маште. И додир магије. Све оде у тај далеки, чаробни свет, без мене.
Ја останем у неком стварном, реалном свету.
Опет постане досадно и суморно. Све док поново не
седнем у фотељу...
Јована Обрадовић, 6-2

Љубав или нешто
друго

О

Тајна

Ш

та је то:“Премало за једног, таман за
двоје а превише за троје?“ Питање у
ствари, уопште није тешко, тачан одговор је
тајна.
Тајна је узбудљива, разочаравајућа или досадна. Све је у реду док не сазнамо за њу. А
онда се све окрене наглавачке у нашем свету,
кад случајно чујемо шушкање по школском
дворишту. Истог тренутка, почињемо да се
мењамо. Постајемо превише радознали, хистерични и више никоме не верујемо. Мислимо да иза сваког угла у школи постоји неко ко
нас прати и жели да...Била бих вам веома захвална ако бисте прихватили мој савет – лепота тајне лежи у томе што заувек остаје мистерија.
Можда би било ипак најбоље, да заборавите све што сам вам сада рекла о тајнама, постоји опасност ако је још неко сазна! На вама
је да одлучите. Али једно знајте, можда вас
неко, баш у овом тренутку гледа и жели да...
Теодора Милутиновић, 6-2

дређене особе су нам само добри пријатељи. Толико се понекад дружимо са њима,
да можемо да се занесемо и помислимо да је
то љубав. Зато треба правити разлику између
пријатељства, заљубљености, занетости и праве љубави.
Пријатељство је нешто највредније што
имамо. Док нам све иде од руке и док смо
срећни, сви ће бити уз нас. Али када нам буде
било најтеже, када будемо желели да кренемо
из почетка, прави пријатељ ће остати уз нас.
Такве пријатеље треба чувати за цео живот.
Заљубљеност је пролазна. Заљубимо се, па се
одљубимо и тако у круг, томе не треба придавати превише значаја. Занетост. Све што је лепо, често траје кратко. Видимо некога, обузме
нас његов лик и буде нам лепо неколико дана.
Помислимо да смо пронашли искрену љубав,
а то је у ствари био тренутак непажње. Најзначајније је оно трајно, дубоко осећање. Љубав
је као вирус. Уђе у нас и полако овлада свиме,
нашим телом и разумом. То је оно што треба
стрпљиво чекати и надати му се.
Само ако умемо да препознамо сопствене
емоције и на време сазнамо шта је то што осећамо према некоме, можемо засигурно знати
да ли је то љубав или пак, нешто друго.
Марија Зенг, 7-1

Освојено друго место у категорији прозе
(кратка прича), на међународном књижевном конкурсу „Трифун Димић“ (Нови Сад)
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НОВОГОДИШЊИ КУТАК

Пахуљице

Зимска ноћ

Пахуље лете као мале птице,
И падају дечици на њихово лице.

Кажу ми мама и тата,
ове ноћи доћи ће Божић Бата.

Деца се радују, деца се веселе,
Јер на њих падају пахуљице беле.

Добићу поклоне шарене и лепе,
када Деда Мразови ирваси
на мој кров слете.

Биће санкања, грудвања и прављења Снешка,
Зато се лице сваког детета смешка.

Када ирваси на мој кров слете,
тад је Нова година
и пуцају се шарене конфете.

Покриће пахуљице сваку стазу,
Показаће лице Деда Мразу.

Славимо ту чаробну ноћ,
Следеће године Деда Мраз ће опет доћ.

Сви га једва чекају и сви га воле,
Јер ће обићи куће и школе,
И сваком ће детету донети поклоне нове.
Теодора Милутиновић, 6-2

Зима
Стиже зима, ево је пред вратима,
снега има, леп је свима.
Бели покривач забелео отирач,
грудве лете ко ракете.
Бело семе поље сеје,
већ нас нежно пећ греје,
бела стаза пуна мраза,
ветар јадан баш је хладан.
У фотељи бака шије,
топло млеко баш се пије,
оџак тутњи, ветар хучи,
а нежна трава испод снега чучи.
Михаило Кљајевић, 5 - 2

Деда Мраз, сви кажу,
то је само машта,
али како да верујем кад од њега
увек добијем свашта.
Нова година, свако је воли,
слави се у вртићу, кући и школи.
Славимо ту чаробну ноћ,
Следеће године Деда Мраз ће опет доћ.
Милица Тимић, 5 - 2

Деда Мраз
Стигла нам је зима рана,
а са њом и топла храна.
Баке праве нам укусног компота,
Деда Мраз даје робота!
Кад падне први снег
и забели се високи брег,
тад одједном појави се он,
са препуним врећама,
са играчака сто.

Зима

Деда Мраз, сви мисле, то је машта,
али како да не верујем,
кад добијем свашта.

Види, пао је први снег,
хајдемо сви заједно, на наш брег.
Иза солитера шарено брдо стоји,
не може сву децу на себи да изброји.
Баке и деке са терасе нас гледају,
осмехе са лица не скидају.
Сећају се оних дана
када су као мали,
наш брег храбро освајали.

Деда Мраз легенда није,
док окићене јелке у собама
усправно стоје.
Владимир Крстић, 5 - 2

Зима

Вукли су старе дрвене санке,
носили вунене чарапе и опанке.
До јуче су се са својом децом грудвали,
а данас би своје унуке чували.

На све стране пахуље лепе,
као мале сребрне конфете.
Деца се са њима играју,
насмејаним грудвама
на другаре замахују.

Бака се сећа, као да је јуче било,
када је за Светог Саву,
како за децу, тако и за дедину седу главу,
умесила переце и обележила школску славу.

Пуно двориште румених лица,
Црвених носића и промрзлих ручица.
Оне Снешка Белића праве,
а неће чак ни рукавице да ставе.

Помисли она, понекад у себи,
само да је здрава, па ћемо поново
бити сви заједно - деца, переце и Свети Сава.
Бојана Максимовић, V - 2

И тако се друже све до мрака,
док их на чај не позове бака.
У топлој соби их чека дека,
и раскошно окићена предивна јелка.
Ђорђе Грба, 5 - 2
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Бела пахуља
Бела пахуља на под је пала,
а деца мала на њу су стала.
Пахуља се тихо претворила
у снег, и тако прекрила цео брег.
Деца се лепо играју на снегу,
Санкају на брду а клискају на снегу.
Она је мала, нежна и бела,
а цео свет она покрива.
Бела пахуља, то је та,
воле је сви, као и ја.
Милица Самарџија, 5 - 2

ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ

ХЕРОЈСКИ ПОДВИГ

ПРВАЦИ У НАРОДНОЈ
БАШТИ
башти одржан је 5. октобра јавни
УНародној
час у сарадњи са ЈКП „Хигијена“ и ЈКП „Зеленило“. Овом часу присуствовали су сви ученици
првог разреда. Они су ишли у обилазак Народне
баште и упознавали се са разним биљним врстама кроз лепе едукативне приче. Најзанимљивије

ченици III-1 и III-2 су са својим учитељицама 29. септембра 2012. године учествовали
у планинарској акцији на Чардаку у Делиблатској пешчари. Акцију под називом „Боје руја”
организовало је планинарско друштво Јеленак из
Панчева. Са пет аутобуса кренули смо из Панчева на Чардак, а тамо је било преко 300 љубитеља
природе, који су се спремили да планинаре.
Наши ученици остварили су херојски подвиг,
јер су препешачили 12 км за нешто мање од 5 h.
Време је било идеално за шетњу, а организатори
су нам припремили чај као освежење и пасуљ с
ребарцима. Након кратког одмора, уследиле су

У

слободне спортске активности, а дружење смо завршили уз песму и Зумба плес. Било је напорно,
али је вредело. Провели смо се одлично, па се надамо да ћемо и следеће године учествовати у овој
акцији.
Читава идеја потекла је од родитеља који су активни учесници планинарских акција. Предлог
је прихваћен с одушевљењем на првом родитељском састанку, а родитељи су спровели и преостали део организације око излета. Захваљујемо
се родитељима који су нам омогућили леп провод и добро дружење.
Бранка Панајотовић

им је било дрво гинко и ариш четинар, који има
листопадне иглице. Такође, научили су много о
значају очувања шума и зеленила. На крају су
прикупљали суво лишће и жирове за ликовне радове и послужили се сокићима.
Андријана Глигоревић
и Катарина Вучетић

ШЕТЊА
ДЕЛИБЛАТСКОМ
ПЕШЧАРОМ
Ученици 5/1 и 5/2 ишли су заједно са наставницама Татјаном Арсић и Милицом Љубичић
у Делиблатску пешчару до Чардака. Тог 6. октобра време је било идеално за шетњу и ужи-

УТИСЦИ СА ДИВЧИБАРА
четвртих и петих разреда су од 9. до 16.
Ученици
новембра боравили у панчевачком одмаралишту на Дивчибарама са наставницом Сањом Божић
и Обрадом Степановићем. Ево њихових утисака:
“Било нам је лепо. Сваког дана смо ишли у дугачке шетње и свако вече нам је било забавно.
Обишли смо скоро целу планину Маљен. Били
смо на Голупцу, Краљевом столу, Ђавољем виру.
Организовали смо такмичења попут: “Ја имам
таленат”, “Нај соба”, турнир у стоном тенису,
турнир у фудбалу, “Фризуријада”.
Ишли смо у палачинкарницу и тамо јели палачинке и пили топлу чоколаду. Волели бисмо
да опет идемо на Дивчибаре. То је био незабораван провод!!!”

вање у природи. У току шетње, водич нам је
показао како се прави носиљка од шаторског
крила, шта све један планинар треба да носи,
како се прави шатор, а научили смо понешто
и о самој Делиблатској пешчари. Шетње нам
нису биле напорне, јер је у добром друштву
све лако. Након обиласка пешчаре, имали смо
слободно време, које смо искористили за
играње одбојке и фудбала. На крају, записали
смо поруке о другарству и својим најбољим
другарима.
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ВЕСТИ

НЕМАЧКИ КОЛАЧИ И ЕНГЛЕСКИ ЧАЈ

АКЦИЈЕ МЛАДИХ ГОРАНА И БИОЛОГА

М

лади горани и биолози наше школе су са почетком школске године започели своје активности. Лепо време у октобру је искоришћено за рад
и дружење на отвореном. Ученици који су чланови горанске и биолошке секције у три наврата вредно су чистили школско двориште. Сакупљано је смеће и лишће, чишћене су трибине на спортском терену, а окопавана је и баштица код улаза у школу. Удруженим снагама, простор који сви користимо
учињен је лепшим и чистијим.

ПЕТАЦИ У МУЗЕЈУ
Ученици петог разреда и њихове разредне старешине 27. септембра посетили су Народни музеј у Панчеву са циљем да се упознају са историјом и
културом нашег града. Током посете видели смо разне маске, народне
ношње, изложбе шарених и цветних слика. Имали смо прилику да чујемо разне приче од кустоса музеја. Приче су се односиле на
период пре настанка хришћанства и веровања у њега.
Маске које смо видели стављане су ради отклањања зла
и доношења доброг.
Народни музеј основао је
доктор Борислав Јанкулов
1923. године. Спада међу старије установе ове врсте у нашој земљи, а налази се у згради бившег Магистрата. Музеј је веома значајан за развитак друштва и нових генерација у граду. Зато га треба реновирати, чувати и посећивати, како би се историја града научила и преносила са генерације на генерацију.
Андријана Глигоревић и Сања Чукановић 5/3

Ученици Ђачког парламента наше школе су са својом наставницом немачког Драганом Тепић, која води ђачки парламент, организовали дегустацију и продају немачких колачића. У четвртак, 6. децембра била је
организована дегустација колача којој су се прикључили и наставници
енглеског језика са дегустацијом енглеског чаја. Сутрадан је организована продаја колача у холу школе која је текла веома добро. Ученици су
продавали колаче по симболичним ценама, а прикупљени новац ће бити
уложен у организовање журке за новогодишње празнике.

ПОКАЗНА ВЕЖБА ЦРВЕНОГ
КРСТА ПАНЧЕВО
17. септембра, на тргу испред Гимназије „Урош Предић“ одрУ понедељак,
жавана је показна вежба у циљу промовисања безбедности у саобраћају. Из
наше школе овој вежби је присуствовало неколико ученика осмих разреда.
Ова манифестација је одржавана и у склопу Светског дана прве помоћи,
као и Недеље безбедности у саобраћају. Ова показна вежба је имала идеју да
пролазници, ученици Гимназије и представници других школа, виде на што
реалнији начин како одређене службе приступају саобраћајној незгоди и који су све њихови задаци. У показној вежби учествовала је саобраћајна полиција, ватрогасна јединица, служба хитне медицинске помоћи, као и екипа
прве помоћи Црвеног крста Панчева. Поред ове показне вежбе, Црвени крст
имао је и свој штанд на којем је, поред програма о безбедности, представљен
и остали програм којим се Црвени крст бави.
Марија Вучетић

ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА

ПОСЕТА ПЛАНЕТАРИЈУМУ
И КУЋИ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
Сви петаци су се 26. октобра окупили у школском дворишту да би отишли у
Планетаријум и у кућу Јована Цвијића. Тамо их је водила наставница Сања
Божић, наставница Александра Терзић и наставница Татјана Арсић.
Кад смо стигли, прво смо ишли у кућу Јована Цвијића. Испред те куће нас је чекао кустос музеја Јована Цвијића. Пошто нас је било пуно, улазили смо у две групе. Унутра нам
је кустос показивао просторије и причао о Јовану Цвијићу. Након тога, запутили смо се у
Планетаријум на Калемегдану.Пошто нам је
остало још неких пола сата док не уђемо, за
то време смо отишли у цркву Свете Петке. Тамо је била баш велика гужва. Дошло је време
за Планетаријум и морали смо да кренемо. Дошли смо испред Планетаријума и чекали да дође водич. Он је дошао и увео нас унутра. Сви су сели, он је
угасио светло и почео да прича о звездама. Нама се баш то свидело. Пред крај
презентације смо постављали питања. Циљ овог излета био је да видимо и научимо нешто ново. Овај излет ћемо памтити.
Андријана Глигоревић
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школске године наши ученици су посетили Сајам књига. Ученике седИове
мог и осмог разреда водиле су наставнице Исидора Торњански, Сања Божић, Ивана Влачић и Милица Љубичић. Ишло се у току ученичког дана, 25. октобра, након часова. И овај пут је ученицима који су чланови библиотекарске
секције школа платила превоз и улаз на сајам. Ученици су у групицама обилазили штандове издавачких кућа. Највише су их привукле књиге са тинејџерском тематиком. Ученици су тако корисно провели време, упознајући се са новим издањима, а и стичући лепу навику да читају.

СЕКЦИЈЕ

Форум театар
Форум театар је група деце која се
бори против насиља. Ми представљамо ситуације које се могу десити
у стварности, представљамо тучу,
љубомору, другарство, лаж, сиромаштво и сличне појаве. Форум театар
води наставник енглеског језика Борис Кучера. Форум театар ме је много тога научио. Као прво, научио ме

је да, ако је неко сиромашан, не значи да је лоша особа, затим да не треба да гледам само корист у нечему,
као и да треба да чувам другарство.
Из свег срца вам препоручујем да
идете на форум, јер када будем завршила ову школу, увек ћу памтити
Форум театар и оно што ме је он научио.
Марија Вучетић

Литерарна секција

Биолошка секција
Биолошка секција је једна занимљива активност која се одржава седми
час сваког другог уторка. На секцији може свашта да се научи о живим
бићима и природи. Док је било лепо време, чистили смо наше школско
двориште да бисмо очували природу. Када није било више услова за акције напољу, радили смо у кабинету за биологију занимљиве огледе. Микроскопирамо и све иде полако и занимљиво уз помоћ наставнице Милене Јовишић. Правили смо привремене препарате на којима смо гледали биљне ћелије, а ткива на трајним препаратима.
Учлани се, забавно је и едукативно, а ми ћемо ти помоћи.
Млади биолози

Библиотекарска секција

Наставница српског језика
Маша Прихотко четвртком држи литерарну секцију намењену свим младим писцима. На
овој секцији пишу се и преправљају песме и приче. Поред
ученичких дела, све чешће се
анализирају и дела познатих
писаца не би ли се тако усавршили већ написани ученички
радови. Поред тога, веома се
брзо може усвојити или обогатити знање о књижевности и
правилима писања.
Наташа Рајић

Новинарска секција
Новинарска секција се одржава једном недељно са ученицима 5-8 разреда. Води је
наставница Милица Љубичић. Циљ новинарске секције
је упознавање ученика са
основним облицима новинарских текстова, оспособљавање
ученика за самостално писање текстова, развијање критичког мишљења, објективности и стила писања, као и развијање тимског рада, осећања одговорности и поштовања личности.
Ученици новинарске секције извештавају о значајним дешавањима у школи и пишу о догађајима у којима учествују ученици наше школе на такмичењима, ликовним и литерарним конкурсима, пројектима, акцијама итд.
Марија Вучетић 8-2

Хемијска секција
Библиотекарска секција се одржава уторком и петком у току шестог и седмог часа. У библиотеци чланови библиотекарске секције сређују библиотеку, то јест слажу књиге и деци издају књиге. Некад се праве плакати: о најчитанијој књизи, екскурзијама и догађањима у школи. Поједини чланови
имали су могућност и да посете Сајам књига, који се одржавао у Београду.
Библиотекарску секцију воде наставнице Милица Љубичић, Ивана Влачић
и Александра Терзић.
Тијана Димић, Андријана Глигоревић

Шаховска секција
На шаховској секцији играмо шах, дружимо се, учимо разне потезе, развијамо логику и идемо на разна такмичења. Шаховску секцију држи наставник историје Лазо Ванић, а одржава се једном недељно за ученике од
петог до осмог разреда.
Нина Драслар 8-2

Хемијска секција, намењена свим заљубљеницима ове природне науке, нуди
прилику ученицима да ставе на тест своја знања и вештине из ове области. На
секцији имате прилику да проширите и усвојите нова знања. Врше се експерименти и огледи под надзором наставнице хемије Снежане Радомировић. Чланове секције чине ученици седмог и осмог разреда. Одржава се четвртком за
време седмог часа у кабинету физике и хемије.
Наташа Рајић
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СПОРТ
ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛЕНА НОВКОВИЋ, АТЛЕТИЧАРКА

ЊЕН ИЗБОР ЈЕ КРАЉИЦА СПОРТОВА

ФЕР-ПЛЕЈ ТУРНИР
На баскет терену испред Тржног центра „Ушће“, 8. септембра, у оквиру манифестације Naxiплажа, одржан је турнир у уличном баскету, на којем су
своје вештине показали ученици шест основних школа које су укључене у
програм „Школа без насиља“. Турнир је организовао УНИЦЕФ у сарадњи са
Naxi радиом, а компанија Sport Vision је обезбедила награде за учеснике.
Поред представника из наше школе, учесници баскет турнира су били
представници основних школа из Београда: ОШ „Соња Маринковић“, ОШ
„Дринка Павловић“, ОШ „1300 каплара“, ОШ „Карађорђе“ и ОШ „Стеван
Синђелић“. Сви заједно су показали да спорт и спортске активности могу да
буду један од најбољих начина превенције насиља међу вршњацима.
Победници овог турнира су били ученици ОШ „1300 каплара“, а наша екипа је добила посебну награду за фер-плеј. Екипу наше школе су представљали ученици: Милан Јованац, Милош Кукољ, Марија Илић и Мина Кованџић. Тренер екипе био је Владимир Илић. Такмичаре је свим срцем бодрило још 17 ученика наше школе и четири наставника: Исидора Торњански,
Сања Божић, Владимир Козић и Борис Кучера.
Владимир Илић

- Како си се определила за бављење атлетиком?
ЈЕЛЕНА: Пре него што сам почела да тренирам, трчала сам трку у Народној башти. Садашњи тренер је препознао таленат у мени и позвао ме да тренирам. Свидело ми се и наставила сам са озбиљним радом.
- Који су твоји резултати и успеси?
ЈЕЛЕНА: Највећи успех до сада ми је победа
на државном првенству почетком године. Важни резултати су и друго место на Белом кросу
где учествују и клубови ван Србије, друго место
на Првенству Војводине за старије пионире, четврто место на Купу Србије, треће место на Првенству Србије на стази ове године и многи други.
- Ко ти је узор?
ЈЕЛЕНА: Узори у атлетици су ми Давид Радиша и Јусеин Болт. Спортски и животни узор ми је Новак Ђоковић. Он је фантастичан.
- Како стижеш да уклопиш школу и тренинге?
ЈЕЛЕНА: Када се добро организујем, могу све да стигнем.
- Чиме ћеш се бавити касније? Који су ти циљеви?
ЈЕЛЕНА: Атлетиком! Циљ ми је да за две године одем на Олимпијске
игре младих. За то се сада и спремам. За четири тешко, али за осам година и на Олимпијске игре. То ми је највећи изазов и циљ.
- Колико ти значи подршка породице?
ЈЕЛЕНА: Пуно ми значи. Они ме прате на свако такмичење и дају ми
мотивацију да победим. Без њих не бих имала резултате које имам.
- Зашто би препоручила другима да се баве овим спортом?
ЈЕЛЕНА: Свако треба да се бави оним у чему се проналази. Ја препоручујем атлетику јер је потребна за сваки спорт. Здраво је трчати-то опушта и ум и тело. Стичу се нова пријатељства и путује се. Ипак, љубав према одређеном спорту је пресудна.

СПОРТСКА НЕДЕЉА
Прве недеље школске године у
школи су се одржале спортске активности. Учествовали су ученици
од петог до осмог разреда заједно
са наставницима физичког васпитања Александром Илић и Владимиром Илићем. Организована су
такмичења у кошарци, одбојци и
фудбалу. Ученици су постигли
следеће резултате: у кошаркашком турниру победу је однела
мушка екипа 8-2, у одбојкашком
турниру победила је женска екипа
8-3, а у фудбалском турниру победу је однела екипа 8-1. Спортске
активности су се одржале ради забаве и рекреације ученика.
Кристина Малечкар
и Нина Драслар

КОШАРКАШИЦЕ ПРВЕ,
А КОШАРКАШИ ТРЕЋИ У ОПШТИНИ
Девојчице су други пут заредом
освојиле прво место и одбраниле титулу освојену прошле године. Такмичење је одржано 6.новембра
2012. а домаћин квалификационе
групе је била ОШ „Исидора Секулић“.Ту су наше девојчице супериорно освојиле 1.место победивши

ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Стевица Јовановић“. Финални турнир три најбоље екипе, победнице квалификационих турнира одржан је у ОШ
„Мирослав Антић“. Прво су наше
девојчице победиле ОШ „Олга Петров“ из Банатског Брестовца да би у
финалу биле боље од домаћина ОШ
„Мирослав Антић“.Наша школа је
наступила у следећем саставу: Ма-
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рија Илић, Анђела Стојановић, Тамара Попов, Нина Пршић, Ивана
Богдановић, Милица Туцовић, Маја
Тепшић, Невена Агатоновић, Тамара Агатоновић, Ивана Станимировић, Невена Мареш и Милица Влајковић. Тренер екипе је био професор Владимир Илић.
Дечаци су такође били добри. С
обзиром да је наша екипа била састављена већином од ученика шестог разреда освојено треће место је
успех. У уторак 30. октобра у нашој
школи у квалификацијама побеђена
је ОШ „Вук Караџић“ из Старчева и
без борбе ОШ „Стевица Јовановић“
која се није појавила на такмичењу.
На финалном турниру изгубили смо
од ОШ „Мирослав Антић“ која је заслужено освојила 1. место. Наша
екипа је наступила у следећем саставу: Мићановић Јован, Кукољ Милош, Јованац Милан, Ђуровић Миљан, Медић Алекса, Марковић
Урош, Рангелов Немања, Вићентић
Петар, Живковић Алекса, Личина
Никола, Милојевић Вукашин, Дозет
Раде, Стринић Матеја и Милошевић
Дејан. Екипу је водио професор Владимир Илић.

На Школском првенству Србије у каратеу одржаном 17.
новембра у Банатском Новом Селу,
Момир Вулетић из
8-2 је освојио бронзану медаљу у борбама у категорији 7-8
разреди. Пласман на
ово
такмичење
остварио је и Филип
Матовић из 6-2, али
није се домогао медаље.

БРОНЗА ЗА КАРАТИСТУ
МОМИРА ВУЛЕТИЋА

РАЗОНОДА

1
2
3
4
5
6
1. Презиме нашег познатог
ботаничара.
2. Највећи ски-центар у Србији
на планини...
3. У хемији се обележава са H2O.

Ко је манекен?
Манекен је модеран човек, људи га
гледају, лепо се облачи, хода по писти.
Нисам ја тип за то, не знам, не могу.
Кад је неко леп.
Неко ко се модира.
Фризер.
Манекен је неко ко је згодан.
Ко има добре ноге за спорт.
Па ти.
Шта је лежећи полицајац?
То је онај човек који лежи на путу, а
аутомобили прелазе преко њега.
То је део пута који служи да возачи
успоре да не би полетели.
Како ради телевизор?
Помоћу струје.
Имају неки људи који раде за телевизор и по времену пуштају одређени програм.
Ради на струју и људи га увек гледају.
Укључен је у струју, има антену и
звучнике.
Преко струје, жице, бандере, и преко кабла струја пролазиИмамо кабл и струја покреће екран
и онда видимо разне слике које се
снимају. И то се зову филмови.
Па ради, укључи се у струју!

4. Привлачи метал.
5.Синоним за скраћено.
6. Главни меридијан.
Ученици 8-3

Шта је таленат?
Представа.
Кад си у нечему добар.
Кад неко нешто уме.
Када неко нешто зна.
Када је неко довољно дубок.
Када брзо радиш.
Таленат је песма.
Кад неко има формулу.
Кад неко пева ја имам таленат.
Кад неко нешто може да покаже
што добро ради.
Кад некоме нешто иде.
Шта је планета?
Круг.
Окреће се 365 дана.
Лопта, свемирско камење.
Ђубре.
Камен.
Отпад.
Ту живе људи.
Као бубуљица је.
Земља.

1. Не могу да се сконцентришем на учење.
- Не иде ти баш најбоље у учењу? Седнеш за сто, па ти поглед одлута кроз
прозор, видиш да је леп и сунчан дан и
кажеш: „Ма оставићу ово за сутра, сигурно неће стићи до мене.“ Онда
баш тебе прозове, па ти следеће реченице пролазе кроз главу: „Како да
лакше учим? Како да се сконцентришем?“
Пре свега, просторија у којој учиш треба бити добро осветљена. Никада немој лежећи да учиш, јер ће ти се брзо приспавати, већ седи за
радни сто. Књиге и свеске треба лепо да распоредиш по столу да би све
било прегледно и уредно.
Када прелазиш са једног градива на друго, најбоље би било да направиш кратку паузу, неких 15-ак минута. Прошетај по кући, попиј сок, одмори се мало.
Најбоље је прво учити теже градиво, па лакше. Немој све да учиш напамет, знаћеш лекцију сутрадан, али већ следеће недеље нећеш знати о
чему се ради. Дакле, после наставе, док ти је градиво још свеже, прочитај
га и потруди се да га схватиш. Подвуци најважније и усресреди се на то.
Искључи мобилни, угаси телевизор, немој да размишљаш о неком дечку/девојци, о изласцима, јер ако ово сада научиш, имаћеш времена и за
то, а савест ће ти бити чиста. Када будеш понављала, покушај да не гледаш у папир, већ све говори из главе. Ако си поновила већи део лекције, потребно је да прочиташ још пар пута и спремна си за час. А ако си
поновила мањи део, усресреди се на тај део који си лоше научила и понови га још пар пута.
2. У помоћ! Вага ми је прекорачила дозвољену килажу! Да ли би требало да почнем са дијетом? Шта да радим?
- На дијету ни случајно! Због ње можеш само да се осећаш лоше. Мој
савет ти је да вежбаш, да се здраво храниш и да никако не прескачеш доручак.
Кристина Малечкар

Ученици 6/3
А
1.Weinachten
2. Дунав
3. Берлин
4. ЕУ

В
1. Балтичко море
2. Висла
3. Дњепар
4. Карпати

Б
1. Србија
2. Грчка
3. БиХ
4. Хрватска

Г
1. Дупљари
2. Сунђери
3. Пљоснати црви
4. Свитак

Одговоре су давали ученици
1. и 2. разреда који су
у продуженом боравку.
Анкету су радиле:
Нина Драслар 8/2,
Марија Вучетић 8/2,
Наташа Рајић 8/2,
Марија Чакар 8/2,
Тијана Димић 5/3
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Дан замене улога

Деца вртића „Бамби“ у посети четвртацима

Хајдуков и Мићановић на турниру у стоном тенису

Мађионичар Оскар

Новогодишња представа

Предавање о безбедном детињству

Промоција науке нижим разредима

Журка – 21.12.2012.
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