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Уводна реч
директорке
ЧИТАОЧЕ,
Петсто седамдесет и седам сунцокрета
нашег малог чаробног врта са сјајем у
очима посматра Сунце. Ура за све! Лето је, зар не?
Поносни смо на наше паметне главице: 17 вуковаца, на нашу звездицу Даницу Зечевић, ученика генерације, пласиране ученике на Математичкој и
Информатичкој олимпијади, добар пласман на републичким такмичењима из математике и физике, окружном из области: српски језик, енглески
језик, математика, информатика, физика, хемија, историја, биологија, географија...
Сунцокрети са ђурђевданским венчићима представљали су нас на Међународном фестивалу етномузикологије као представници школе и Србије.
Спортисти су постигли врхунске резултате, како на терену и у води тако и
на атлетској стази и полигону спретности. Млади медицинари су освојили
прво место у категорији нижих разреда у Здравом животу, а и горани су били активни. Уз помоћ родитеља и колектива школе организовали смо изложбе, акције, одласке у позоришта, излете, Фестивал науке на Дивчибарама,
ликовну колонију...
Радујемо се новим сунцокретима испраћајући већ порасле, подједнако
поносни као и родитељи без чије подршке не бисмо све ово остварили. Цео
колектив, ученици и родитељи, несебични пријатељи наше школе поздравиће нове ученике у нашем новом врту за маштање и терену за спортско
надметање.
Срдачно се захваљујем! До следећег броја...
Директор школе
проф. Бранка Бељић

САДРЖАЈ
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ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ИНФОРМАТИКЕ

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ УЧЕНИКА
ченик седмог разреда Лука Јовичић постигао је ове године
У
значајан успех на такмичењима из
информатике. Након освојеног првог места на општинском такмичењу и другог на окружном, Лука
се пласирао на републичко где је
освојио похвалу у конкуренцији
ученика из Математичке и Рачунарске гимназије. То постигнуће
му је омогућило пласман на Српску информатичку олимпијаду где
је постигао највећи број поена за
ученике седмих разреда из редовних основних школа. Поред свега,
он је учествовао на још три такмичења из области природних наука
– математике, физике и хемије и
постигао значајне резултате. Луки
желимо још много успеха у годинама које долазе.

току ове школске године ораганизоване су различите активности
које су популарисале примену информационих технологија у наУ
стави. Приликом прославе дана школе, ученици осмих разреда припремили су презентацију о Исидори Секулић, затим је „Онлајн недеља“ обележена радионицом на којој су деке, уз помоћ унука, училе рад
на рачунару, а ученици су решавали тест основне информатичке писмености. У априлу је припремљен и одржан „Квиз знања“ из области
природних наука.
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У УСПЕНСКОЈ ЦРКВИ
недељу, 27. јануара, имали смо прилике да
присуствујемо наступу нашег хора повоУ
дом прославе Светог Саве. Посебну чар овом
догађају дало је мало другачије извођење (без
клавира) добро познатих песама: Химне Светом Сави, „Растка” и „Помози нам, Боже драги”. На крају су сви учесници приредбе били
награђени пакетићима. Уколико нисте били у
прилици да присуствујете овом догађају, надамо се да смо вам пренели бар делић атмосфере са ове свечаности.
Марко Јоксимовић 8/1

МЈУЗИКЛ ЗА ДАН ШКОЛЕ

П

оводом прославе дана школе, 5. априла,
у холу школе одржана је приредба у којој
су учествовали наши другари из виших
разреда. На програму су биле музичке тачке солиста, хора и оркестра, као и један мјузикл. На
самом почетку, традиционално у част књижевнице Исидоре Секулић, солиста Милица Ћалић
извела је, уз пратњу хора, химну „Исидора”. Затим је Софија Живковић отпевала песму „Оркестар из душе”, а потом су се чуле и песме: „All
my loving”, „Let it be” и „Yesterday”. На одушевљење свих присутних први пут ове године изведени су мјузикли: „Бриљантин”, „You’re the one
that I want” и „Summer loving”. На крају су Милица Тимић и Невена Мареш извеле две песме,
а током наступа су имале и плесну пратњу.

ЦВЕТ ЗА ИСИДОРУ
Поводом дана рођења наше велике књижевнице Исидоре Секулић и ове године је
традициoнално одржавана лепа актиности
петака под називом „Цвет за Исидору”. Ученици петих разреда, које је организовала наставница биологије Милена Јовишић, донели су 14. фебруара по једну саксију собног

БЕОГРАДСКА
РАЗГЛЕДНИЦА
ред крај другог полугодишта, тачније 17.
маја, организовано је панорамско разглеП
дање Београда за осмаке. Како се по плану у
осмом разреду обрађују насеља у Србији, наша
наставница географије Сања Божић одлучила
је да нас поведе у обилазак једног дела главног
града из отворених аутобуса и да нам приушти
улазак у неке од београдских лагума. Нас је
било тридесетак, а са нама су кренуле и учитељице Драгана Бућан и Ивана Милошев. Ово

путовање, поред тога што је било поучно, било
је заиста врло занимљиво и узбудљиво. У сваком случају, нашим млађим другарима саветујемо да никако не пропусте овакав провод.
Као по обичају, излет у Београд није могао да
прође без посете „Меку”.

цвећа у славу књижевнице чије име носи наша школа.
Пошто су се окупили у холу школе, присутним ученицима обратила директорка Бранка
Бељић, подестивши их на велики значај лика и
дела Исидоре Секулић за српску књижевност.
Затим су ученици предавали саксијско цвеће
које су око Исидорине бисте ређале Јелена Живковић и Татијана
Педојевић, чланице горанске и
биолошке секције. Сада то цвеће
краси постоље
око бисте и подсећа нас ову лепу
активност наших
петака.

НАСТУП У ДОМУ КУЛТУРЕ

суботу, 26. јануара, одржана је у Дому културе
приредба поводом школске славе Светог Саве,
У
а наша школа је била домаћин ове свечаности.
У знак захвалности Светом Сави прва је изведена песма написана у његову част – Химна Светом
Сави. Затим је уследила песма „Ко удара тако позно”. Посебно се потрудио наш другар из петог
разреда Ђорђе Грба, који нам је на виолини одсвирао композицију Л. Дакена „Кукавица”. После
њега су наступиле ученице четвртог разреда
Основне балетске школе „Димитрије Парлић”,
које су нас све очарале својом величанственом
игром уз композицију „Аве Мариа”. Својим реци-

товањем још више су нам дочарали овај велики
празник наши рецитатори: Марија Зенг, Наталија Бијелић, Бошко Бошњаковић, Теодора Милутиновић и Даница Зечевић. Чланови КУД-а „Чигра” извели су „Банатско коло” и „Ја сам рођен тамо на салашу”.
За сам крај, како бисмо достојно затворили ову
свечаност, хор наше школе, под управом Наставнице Тање Арсић, отпевао је још три дивне песме
– „Светосавско ђачко коло”, „Српкиња” и „Играле
се делије”.
Александра Радичевић,
Теодора Благојевић, Милица Жујовић 8/1
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КОНЦЕРТ ЗА ДАН ЖЕНА

П

оводом обележавања 8. марта, Дана жена, у холу наше школе одржана је
приредба. На самом почетку приредбе наступио је дечји инструментаријум Исидорине школе који чине: оркестар састављен од шестака, блок
флауте, хармоника, три виолине, виола, флаута, бас гитара, две тамбурице и добош. Након дивног инструменталног почетка похвалили смо се и нашим вокалним способностима. У духу овог празника уследиле су песме: „Ти једина”, „Love
me tender”, „Let it be”, „All my loving”, „Yesterday”, „Изнад дуге”, „Каћуша”...
Као и увек, хор и оркестар је предводила наставница музичког Татјана Арсић.

ГОСТИ ИЗ ШВЕДСКЕ
Група студената из Шведске посетила је 23. априла нашу школу. Мало смо попричали са њима и
ево шта су нам рекли.
• Да ли сте раније били овде?
– Не, ово нам је први пут да смо у Србији.
• Добро, да ли вам се допада овде?
– Да, веома је лепо и људи су овде веома фини.
Неки од њих нас гледају чудно јер међу нама има
црнаца, али то је тако само овде у Панчеву. У Беофраду су људи више навикнути на странце.
• Реците ми да ли вам се свиђаа наша школа.
– Веома нам се допада. Много је већа од наше.
• Стварно?
– Да, ми имамо само 300 ученика.
• Ни то није лоше... Можете ли ми сада рећђи шта
мислите о нашим ученицима??
– Видели смо само оне млађе, а они су јако слатки. И они су нас, такође, чудно гледали.
• Када вас можемо поново очекивати?

– Планирамо да дођемо поново следеће године.
Овде је врло лепо, сигурно ћемо поново доћи.
• Хвала вам, било је задовољство упознати вас! И

Излет на Вршачки брег

С

ви петаци и два шеста разреда ишли су
18. маја на Вршачки
брег. Када смо стигли,
прво смо прошетали градом. Обишли смо Градску кућу и Цркву Светог
Николе. После тога смо
се попели до Вршачке
куле где смо нашли светлуцаво камење, тј. минерале које смо понели
кући за успомену. Након
тога смо се упутили у
планинарски дом. Пошто
смо се ту мало одморили,
кренули смо у дуго пешачење до Лисичје главе. За време те шетње смо се шалили
и много певали. Кад смо
стигли на врх, одушевио нас
је фантастичан поглед. При
повратку смо готово сви трчали да бисмо што пре стигли у планинарски дом. Тада смо већ сви били преуморни, па смо полегали на
траву да се одморимо. Затим смо се ту играли до ка-
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сног поподнева. Многи су
желели да виде ергелу, па
смо је обишли. Тамо смо се
почастили сладоледом и
играли смо се на игралишту.
Уз песму смо се вратили за
Панчево. За наш одлазак у
Вршац и за добар провод тамо заслужен су наставнице
Татјана Арсић, Александра
Терзић, Вишња Брковић и
Светлана Керановић.
Андријана Глигоревић V/3
Сања Чукановић V/3

наравно, очекујемо вас опет следећђе године.
– Хвала вама, задовољство је било наше!
Разговор водила Јелена Вељковић 8/2

РАСПЕВАНО ПРОЛЕЋЕ
Пролеће је ове године раније стигло и наш град.
Наиме, 16. и 17. март одржан је фестивал „Распевано пролеће“, на којем су
учествовали и ученици наше школе.
Као и сваке године, и ове
су у нашу школу стигле
многобројне медаље, чак
три сребрне и три златне.
Сребрне медаље су освојиле: Милица Тимић (5/2),
Невена Мареш (6/2) и Дуња Туцаков (5/3). Златним
медаљама обрадовале су
нас ученице: Теодора Милутиновић(6/2), Мартина
Томљановић (6/1) и Сања
Чукановић (5/3). За све ове
медаље заслужна је, поред
наведених ученица, и наша
наставница музичког Татјана Арсић, која је вредно
радила са девојчицама.

ИНТЕРВЈУИ
АЗБУКА НАТАШЕ ПРАСКАЛО

ПЛИВАЊЕ
И ПУТОВАЊА
Она је један од најуспешнијих спортиста ОШ
„Исидора Секулићђ”, а ово су биле њене прве асоцијације на слова наше азбуке.

А – авион, жеља да путујем авионом;
Б – базен, зато што тренирам пливање;
В – вук, животиња;
Г – гавран, птица;
Д – Дунав, наша највећа река;
Ђ – ђеврек, то ми прво пало на памет;
Е – е-пошта, управо сам добила поруку;
Ж – жаба, водоземац;
З – змија, животиња кoје се плашим;
И – икона, верујем у Бога;
Ј – јастук, на њему спавам;
К – кокос, тропско воће;
Л – лала, цвет;
Љ – љуљашка, док сам била мала, обожавала сам
да се љуљам;
М – мама, особа коју волим највише;
Н – накит, волим наруквице, минђуше...
Њ – Њујорк, град који желим да обиђем;
О – осека, мореее;
П – поморанџа, воће које јако волим;
Р – распуст, нема школеее;
С – свадба, весеље;
Т – тата, особа коју волим највише на свету;
ђЋ – ћуфте, омиљено јело, ћуфте у парадајз сосу;
У – удица, прво сам на то помислила;
Ф – фрижидер, омиљено место;
Х – Хавана, желела бих да је обиђем;
Ц – цвеће, волим мирис цвећа;
Ч – читање, читам књигу;
ђ – џезва, кувам чај;
Џ
Ш – шешир, „Шешир професора Косте Вујића”.
Интервјуисале:
Софија Живковић, Јелена Војновић и Милица Амбруш VII/2

АЗБУКА ЗОРИЦЕ СТАНКИЋ

ФИЗИКА ЈЕ
СВУДА ОКО НАС
Већђини деце најзанимљивија наставница је наставница физике Зорица Станкићђ.
А – Аурора бореалис, поларна светлост;
Б – бресква, фантастична боја и воће које је увек пожељно јести;
В – вага, зато што је она јако важна за шести разред како би се доказало да
маса и тежина нису исто;
Г – гремлин, фантастичан цртани са Душком Дугоушком, када гремлин покушава да обори авион и слободан пад је у питању;
Д – Деда Мраз, једна велика дечја радост;
Ђ – ђак, школа, нормално;
Е – ексер, објашњавамо притисак путем тих експеримената;
Ж – жаба, фантастична зелена боја, а ми, физичари, боју третирамо као таласну дужину;
З – звоно, крај часа;
И – игла, идентична прича, зато што је често користимо у експериментима;
Ј – јелка, опет асоцијација на Нову годину;
К – кифла, глад, често остајемо дуго у школи, па обично то једемо;
Л – лопта, асоцијација на нешто што је фантастично и има везе с математиком, а то је сфера;
Љ – љуљашка, због математичког клатна и физике и представља важан елемент у вашем детињству;
М – мама, зато што је то нешто најлепше и увек вам говорим да поштујете
своје мајке максимално;
Н – новац, без тога се не може;
Њ – њива, као мала, имала сам срећу или
несрећу, зависи како ко гледа на то, зато
што ме је тата свако лето водио на њиву и
проводила сам већи део лета тамо. Тако
смо научили да поштујемо рад;
О – огледало, због физике, а уједно и девојчице воле да се гледају у огледало;
П – писмо, заборавили смо да пишемо, а
баш је лепо када добијеш писмо од некога;
Р – ракета, опет физика и опет је у питању нешто фантастично, везано за гравитацију и напуштање наше атмосфере;
С – сфера, повезано је са Л, зато што је то
фантастичан геометријски облик;
Т – торта, зато што сам мојим осмацима
направила торту за крај године и то је нека моја традиција;
ђ – ћуп, када уђете у школу, тотално сте празни и ту празнину треба напуЋ
нити и напаковати знањем да се све те коцкице сложе да бисте имали неко
знање за средњу школу;
У – успех у било ком погледу, не само на такмичењима већ када успете да
савладате нешто што вам није јасно и тај ваш осмех, када се насмејете, када сте успели нешто да укапирате;
Ф – факултет, тежим да вас научим, особито вас девојчице, да надограђујете своје знање;
Х – хлеб, јер без њега се не може живети;
Ц – црв, увек копа и тражи пут, и кад је на површини, он копа даље, све дубље и дубље;
Ч – чизма, кажу да шубара чува главу, а чизма ногу. Можда опет нешто везано за Нову годину, јелка, поклони, чизмице напуњене поклонима;
ђ – џеп, зато што је опет на неки начин повезан са физиком, други назив за
Џ
озонску рупу је џеп;
Ш – школа, ту нема шта да се објашњава.
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А САД АДИО!

Ј

ош једна генерација прославила је последњи
дан у клупама основне школе. Као што то
традиција налаже, готово сви су тај дан обукли беле мајице, које су врло брзо биле пуне аутограма другара из разреда и понеког наставника. Школским двориштем је већ после другог
час одзвањала музика јер за осмаке звоно више
није важило. Вукашин је одсвирао неколико песама на хармоници, а онда се и он прикључио
веселом возићу уз Бајагину песму „Моји су другови”. Затим су заиграли и „Моравац”.
Како овај возић чекају још многе станице, желимо им срећан и успешан пут!

Даница Зечевић, ученица генерације ’98.

У ЗНАКУ МАТЕМАТИКЕ
• Твоји утисци о основном школовању?
– Као и свако, у основној школи имала сам и успоне и падове.
Осам година ишла сам у школу са истим друговима, осам година
сам се са свима њима дружила и осам година смо једни другима
помагали. Већину свог живота провела сам као ђак ове школе и,
наравно, све ће ми то недостајати.
• Какви су твоји планови за будућђност?
– У септембру крећем у Математичку гимназију у Београду и, као
већина мојих другова, бринем се како ћу се снаћи јер ме чека нешто сасвим ново и другачије.
• Како ћђеш провести летњи распуст?
– За летњи распуст планирам да се одморим и да уживам. Пошто
ћу на море ићи тек у августу, Народна башта и кеј биће главна места окупљања цео јул.
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81

Учитељица Драгана
Бућан, разредни старешина Лазо Ванић,
ученици: Невена Агатоновић,
Теодора
Благојевић, Ивана Богдановић, Војислав Веселинов, Бранко Вујашковић,
Милица Жујовић, Душан Ивков, Димитрије Игић, Марија Илић, Марко
Јоксимовић, Милош Кукољ, Данијел
Лацко, Хана Лемић, Софија Миладиновић, Јован Милетић, Валентина
Момчиловић, Немања Мунћан, Немања Обрадовић, Сара Павлов, Катарина Петровић, Тамара Попов, Нина
Пршић, Александра Радичевић, Анђела Стојановић, Игор Тимченко,
Милица Туцовић, Марко Хајдуков.

82

Учитељица Снежана Киџин, разредни старешина Борис Кучера, ученици: Ана Велш, Јелена Вељковић, Момир Вулетић, Марија Вучетић,
Милица Димић, Нина Драслар,
Андрија Ђинђић, Алекса Живковић, Милан Јованац, Богдана
Келча, Никола Личина, Кристина
Малечкар, Вања Павловић, Бојана Париловић, Алекса Поповић,
Немања Поповић, Наташа Рајић,
Вукашин Симоновић, Андреј
Стојанов, Жељко Стојановски,
Марија Чакар, Милан Чикић,
Ксенија Чука, Давид Џеберан,
Кристина Шошкић.

83

Учитељица Љиљана
разредни
Рајић,
старешина Зорица
Станкић, ученици:
Стефан Балан, Данијела Биро, Николина Богдановић, Бошко Бошњаковић, Вујадин
Вујовић, Алекса Грчић, Сабина
Зиљкић, Даница Зечевић, Никола
Илинчић, Душан Јеринић, Мина
Кованџић, Ања Комненић, Ана Кукић, Лука Матовић, Јован Мићановић, Никола Милошевић, Коста
Пајић, Ања Поповски, Марина Раша, Иван Стојановић, Хелена Танасић, Маја Тепшић.
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РАЈСКИ ЦВЕТ
екада давно, нити иза седам мора, нити иза седам
гора, већ у једном малом
забаченом граду живела је сиромашна болесна мајка са својим сином
јединцем. Он је био слабашан и мршав. Радио је на имању неког богаташа и то за ситне паре. Имао је једва толико новца да да прехрани
мајку и себе.
Једне ноћи мајци је у сан дошла
вила. Она јој је рекла да је њена болествеома тешка и да се може излечити само ако њен син пронађе
рајски цвет, да би она могла да попије нектар из њега. Мајка је ту
вест крила од малог сина дубоко у
себи мислећи и помишљајући на
најгоре. Тек кад је болест узела маха и кад су болови постали неподношљиви, мајка је сину рекла све и
објаснила са сузама у очима. Знала
је да њен слабашни син неће имати скоро никакве шансе да се избори у далеком свету, али није другог
избора. Са тугом у очима испратила је сина.
На самом излазу из града збуњеном дечаку јави се вила одевена у
белу хаљину. Док је причала, дечаку се учини да слуша најлепшу мелодију а њена појава га је оставила
без даха јер је сијала попут сунца.
Она му рече да до капије сунца где
се налази рајски цвет воде три пута. Први пут води кроз пећину језе,
коју чува змај; други пут иде кроз
кланац летећих трилобита; трећи
пут пролази кроз поље џиновских
шкорпија. Дечак је тек сада показао своје умеће у жељи да спасе
мајку. Кренуо је кроз поље шкорпија, његов план је био да једну
ухвати и ошамути је. То је и урадио. Вратио се назад до раскрснице, а затим је кренуо ка пећини језе. Смислио је план како да убије
змаја бацивши му шкорпију. Након неколико секунди змај је пао
на земљу отрован шкорпијом коју
је појео. Кренуо је даље кроз пећину чији су се зидови пресијавали
од дијаманата, злата и сребра. Међутим, дечакуто није било битно,
желео је да што пре стигне до рајског цвета.
После неколико сати хода кроз пећину стигао је до капије сунца. Био је
то величанствен призор. Нити паучине, које је плела златна паучица, пресијавале су се на светлости сунца, које је било упредено на самом врху

Н
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мреже. Паучица је била огромна. Дечак је сав разочаран сео пред капију.
Почео је да плаче знајући да ће његова мајка умрети ако не не убере рајски цвет. А како ствари сада стоје,
није ни имао никакве шансе да га
убере.
Одједном пред њега с неба сиђе његова вила. Она му исприча причу да
ће паучица напустити мрежу једино

не оштети, прође испод ње и настави
ка рајском цвету, који је био нешто
најлешпе што је икада видео. Иако
толико значајан, рајски цвет је био
ситан, али раскош његових латица,
које су се пресијавале у хиљаду нијанси, обасјавале су целу шуму. Он га
дотаче и за час се створи пред мајком
са нектаром на длану. Истога тренутка мајка оздрави, а њихова лица се

кад у њу уплете и месец и да ће му
тад бити отворен пут до цвета. Мудри
дечак се сети дијаманата из пећине.
Он их сакупи на гомилу тако да је паучица помислила да је то месец и
уткала га је у мрежу. Чим је напустила мрежу, дечак полако, пазећи да је

озарише срећом. Дечак је кући донео
и неколико дијаманата. Сада су били
богати, али не и себични јер су своје
богатство делили са сиромашнима.
Били су срећни и здрави до краја живота.
Марија Журжинов 6/1

ИСИДОРИНИ СТВАРАОЦИ

Другарство
Другарство – тема је да
се приповеда,
Право другарство чвршће је
од камена и леда.
Ако имаш друга,
лепо ћеш се забавити,
а то другарство
за цео живот ће ти користити.
Ако си тужан,
друг ће те насмејати,
а ако плачеш,
друг ће те умирити.
Пуно ћеш другова
у животу имати,
али ће ти један, ипак,
најдражи бити.
Другарство – тема да
се приповеда,
право другарство чвршће
је од камена и леда.
Исидора Илић IV/3
и узео за себе баш цео свет.
Привукао је пажњу велику;
био је један једини на свету.
Зато је купио карту за авантуру летњу.
На крају постигао је велико богатство
сестре, браћу и породицу Клачу.
Наталија Мијатовић 5/1

Јутро једно постало је бајно
јер неко је нешто засадио тајно.
Засадио је тајну велику и скривену
обогаћену и тиркизну.
Тај небески тиркиз
израстао је у цвет

ДРУГИ КАПЕТАН

Шума би била лепша још
да народ према њој није толико лош.
Пале шуме, ливаде и поља,
а ја желим да буду лепша и боља.

Познајем и другог капетана
са пуно врлина и мана.

Газе по цвећ
ђ у безобразно, грозно,
па нам цвећ
ђ е изгледа тужно и позно.
Сваком цветуу обрадујем се ја;
кад замирише озарим се сва.

Коса му је седа,
звали су га Меда.

Јутрос је лепши постао
свет за један цвет
Поводом обележавања 5. јуна, Дана заштите
животне средине, Покрет горана расписао је
конкурс на тему „Јутрос је лепши постао свет за
један цвет”. Од три рада послата из наше школе два су награђена – друго место је освојила
Тијана Ћеранић, а треће Татијана Предојевић.
Пало је семе маслачка
у место поред Чачка.
Растао је поред још маслачака
и био је гажен од стране мачака.
Пролазили су туда и људи и животиње,
али нико за њега марио није.
Његова боја жута
није се примећивала поред пута.
Волео је кад дуне поветарац
или кад прозуји изнад њега комарац.
Али нико то није знао
јер га нико није ни питао.
Никоме није био значајан
јер је он само још цвет један.
Иако маслачака има доста,
увек има места за још једног цветног госта.
Тијана Ћеранић 5/1

Прва љубав
Прва љубав заборава нема
од ње те боли тиба цела.
Кад ти чујеш да те она неће,
ти иди до ливаде да миришеш цвеће.
Кад видиш да те она вара,
ти плачи док те не заболи глава.
Лука Андић IV/1

Глас му је благ и мио,
свако би уз њега сан уснио.

Немојте свете бити лоши
јер природа нам доноси мир у души.
Пчела треба да весело лети
и да нам мед и сласт доноси лети.

Увек збија шалу
за дружину малу.

Птице да лепо певају
и у нашим срцима радости подгревају.
Ја вас молим будите фини
јер зеленило сретним нас чини.
Татијана Предојевић 5/3

Мног пуши,
ал’ добар је у души.
Воли да плови
и рибу лови.
Давид Грубић 4/1

ХАИКУ
Пролеће – цвета, уздиже се, рађа се тај цвет
Лето – кад је отишла стара, дошла је нова птица
Јесен – спушта се, пада, жути, некада зелени лист
Зима – пуца, суши се, бели се тај осмех.
Марија Вучетић VIII/2
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ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Изложба кућних љубимаца одржана је у нашој школи 30. априла. Учесници и посетиоци изложбе су се играли са својим меканим пријатељима, размењавали мишљења
и играли једну веома занимљиву игру у којој су могли да освоје вредне награде за своје љубимце.
Ученици су доводили своје верне
пријатеље који су уживали у друштву других љубимаца и посетилаца-ученика,наставника,учитеља, родитеља, бака и дека.
Марина Раша 8/3

Нас 12 младих биолога и горана, помогло је у припремању ове изложбе и организацији учесника. На крају, помогли смо и у спремању.

На изложби су такође биле
ове занимљиве рибице

Поред свега овога, постало је занимљивије
у игрицама које су организовали активисти Друштва
пријатеља животиња „Љубимци“. Ђаци су имали
прилику да освоје вредне награде за своје кућне
љубимце, једноставно, играјући игру. Циљ је био да
се на флашу набаци обруч... Баш и није ишло,
тако да је ова игра прерасла у квиз.

ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ
У четвртак, 30. маја, у градском парку одржан је 14.
Пролећни карневал који традиционално организује Покрет горана и центар волонтера Панчево. Милосав Урошевић, члан градског већа задужен за културу, отворио је
карневал. У културно-уметничком програму, који се
због кише одржавао у холу
Народног музеја, учествовали
су ученици ОШ „Исидора Секулић”, ОШ „Браца Петров” и
КУД „Јединство”.
Наша школа се представила веома богатим програмом,
а учествовали су Анастасија Живковић и Милица Марија Ћалић с песмом „Љубавни оркестар”, Софија Живковић с композицијом
„Оркестар из душе”, Теодора Милутиновић и
Алекса Станковић с песмом „Плес”, Мартина
Томљановић с песмом „Физика и матиш” и
Сања Чукановић с песмом „Пријатељство”.
Невену Мареш смо слушали на енглеском у
одломку из мјузикла „Бриљантин” који је
спремала наставница Вишња Брковић. Хором
је руководила наставница Татјана Арсић и
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била пратња на клавијатурама. На крају програма члан Покрета горана уручио је захвалнице учесницима.
После културно-уметничког програма око
10 чланова горанске секције наше школе
предвођени наставницом Миленом Јовишић
учествовало је у занимљивим креативно-едукативним радионицама које је водила тимлидерка Покрета горана Панчево у холу Народног музеја.
Сара Сушец 6/3

Неки су се чак играли са овим
умиљатим љубимцима и мазили их..
Изгледа да су их и заволели.

Дан планете Земље

Чланови горанске и биолошке секције ишли су
22. априла у горански парк поводом дана планете
Земље. Тамо су с наставницом биологије Миленом Јовишић гледали едукативни филм о очувању
природе. Тим лидери из Покрета горана Панчева
присуствовали су овом догађају и организовали
игрицу „Потрага за животињама“, која је била

осмишљена како би нас опоменула да чувамо станишта животиња. Када смо нашли све животињице, сликали смо се с тим лидерима и наставницом, а затим су уследиле слободне активности.
Александра Огризовић 5/1
Анђела Атанасовска 5/2
Тијана Ћеранић 5/1

ПОГЛЕДАЈТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ
РОЗИНЕ НАЈГОРЕ ГОДИНЕ

ТРИ МЕТРА ИЗНАД НЕБА:
Момци круже на моторима,
суочавају се са искушењима
физичке издржљивости, брзине и ризика. Девојке се спремају да сретну мушкарца свог
живота. Баби је добра ученица, Степ је насилник; припадници су два различита света,
али се заљубљују једно у друго.

LOL: На почетку нове школске
године у средњој школи, Лолa
(или Lol, како је пријатељи зову) даје све од себе да пронађе
равнотежу између породице,
школе, пријатеља и љубави.
Кад јој срце сломи бивши дечко, Лолин свет ће се додатно
искомпликовати кад схвати да
је њен најбољи пријатељ Кајл
можда љубав њеног живота.

МОНТЕ КАРЛО: Грејс је тинејџерка из Тексаса, која жели
да оде у Париз после матуре,
па она и њена пријатељица
Ема раде као конобарице како
би зарадиле за путовање, али
не успевају. Поред свих препрека оне, ипак, отпутују у
Град светлости и тада почиње
њихова авантура...

ТОП 5 ФБ-СТАТУСА
1. Дечко: Шта ти је у брусу?
Девојка: Ништа. Што?
Дечко: Па видим.
2. Мадона има 55 година,
њен дечко 26.
Јенифер Лопез 44 године,
њен дечко 26.
Шерон Стоун 52 године,
а њен дечко 25.
Немаш дечка?

Не брини, можда још увек
није рођен.
3. Сачувај срце за некога коме
је стало.
4. Мушкарац би требало да воли три жене:
ону која га је родила;
она која му је родила;
она која му се родила.

5. Ја: Добио сам 1.
Мама: Зар ниси могао добити 2?
Ја: Добио сам 2.
Мама: Два ко и један.
Ја: Добио сам 3.
Мама: Ни тамо ни вамо, ту се
учи за четири.
Ја: Добио сам 4.
Мама: Што се ниси потрудио за 5?
Ја: Добио сам 5.
Мама: Добро.

МУЗИЧКА ТОП ЛИСТА

Стране песме:
1. Britney Spears ft. - Scream And Shout
2. Psy - Gangnam Style
3. Demi Lovato - Heart Attack
4. Justin Bieber - As Long As You Love Me
5. Selena Gomez - Come & Get It
6. One Direction - One Way Or Another
7. Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop
8. Pitbull - International Love
9. Psy - Gentleman
10. Rihanna - Diamonds

Домаћђе песме:
1. Елитни одреди – Љубави моја
2. Драгана Мирковић – Последње вече
3. Сергеј Ћетковић – Још те волим
4. Елитни одреди – Не кочи
5. Луна –Дупла Шкорпија
6. Александра Радовић – Чувај моје срце
7. Саша Ковачевић – Пиши пропало
8. Миа – Луда глава
9. Амадеус бенд – Није свеједно
10. Владо Георгиев – Анђеле

Розу муче најстрашнији љубавни јади на свету. Донедавно је веровала да има најбољег
дечка. Нажалост,најбољи дечко на свету се у
стварности показао као
лажов и потајно се виђа са другим девојкама. Најрадије би одмах
раскинула са Висентом . Али,на ту помисао срце јој се слама...
БОЖЕ, ДА Л’ СИ ТУ?
ЈА САМ, МАРГАРЕТ.
Ове године у Маргаретином животу све ће
се променити.
Управо се преселила
из центра Њујорка у
предграђе и нестрпљива је да се уклопи у
ново друштво које чине другарице Ненси,
Гречен и Џејни. Маргарет коначно осећа да припада новој
средини тек када оне оформе тајни
клуб на чијим састанцима разговарају
о личним стварима, као што су дечаци, брусхалтери и прва менструација.
Али, постоје неке ствари у одрастању о
којима је тешко разговарати чак и са
својим најбољим другарицама, па
Маргарет налази неког другог с ким
може да прича...
СЈАЈ ЗВЕЗДА НА ПЛАФОНУ
Јенина мама има рак.
Лечење није било
успешно и мама ће
ускоро да умре. Да ли
се може живети без
мајке?
Иако у себи носи бол
који није лако савладати.Јена, јунакиња књиге Сјај звезда на плафону, покушава да се избори са тугом.
Њен бурни тинејџерски живот се наставља – ту су проблеми са друштвом,
журке, испробавање шминке, сукоби
са одраслима у породици. Упркос
озбиљној теми, ово није тешка књига.
Из ње избија живот у свим својим нијансама. Ово је књига о смрти, али и о
жељи да се живот настави. Ово је књига која делује сасвим истинито.
Страну припремиле: Софија Живковић,
Јелена Војновић и Милица Амбруш 7/2
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ИСИДОРА ЗА ГОЛОВЕ
Како ученици могу да буду сјајно организовани, оригинални и шармантни, показали су, пре свега, шесстаци. Радна субота, прилично непопуларна
међу ученицима, претворена је у добротворну акцију за прикуупљање средстава за нове голове, фарбу за обележавање терена и сређивање трибина.
Како бисмо привуккли што више људи на овај догађај, ученици су делили флајере, подржавали активност на фејсбуку, госстовали на ТВ Панчеву
и мамили продајом укусне лимунаде. Ову акцију су подржали и спортски
тренери, који су носиоци главних активности..

Прво смо се раздрмали уз зумбу коју је водила Зорица Јовановићђ Ранковићђ, затим су се баскеташи такмичили у бацању тројки и као круну акције имали смо фудбалску утакмицу између шестака и ФК ,,Петар Урошев”
које смо, на радост свих, победили 1:0.
Овај амбициознии пројекат ученика наставе Грађанског васпитања имао је
сјајан успех, но акција се наставља.

НАЈ-ПОСТУПАК
Физичко смо радили напољу на неравном бетону. Играли смо између две
ватре. Када сам потрчала да ухватим једну лопту, у магловитом сећању ми
је остало да ме је неко гурнуо. Из колена, лакта и шаке лила ми је крв. Било је лето и носила сам краће хеланке и кратке рукаве, па су ми се ране
напуниле прашином. Пришла ми је другарица Даница, подигла ме је и
одвела у учионицу. Све време ми је квасила облоге и тешила ме је. Како
ми је она причала о свему и свачему, заборавила сам и да ме нешто боли.
Даници сам веома захвална јер ми је помогла кад сам се повредила.
Миња Шећковић 4/1

Дана 6. 2. 2013. Испала ми је ужина на земљу. Моја другарица Кристина је отрчала у школску пекару и купила ми кифлу.
Драгана Тодоровић 4/1
Кад сам први пут добила 3 из математике, позлило ми је и нисам могла да се смирим. Теодора Борковић ми је пришла и орасположила ме
је њеним шалама и смешним песмама.
Тамара Станковић 4/2

КАД ИМАТЕ ПРИЈАТЕЉЕ, ЖИВОТ ЈЕ БАШ ЛЕП
Да су ученици наше
школе веома талентовани, доказала је и Ања
Милекић, ученица 2/1.
Она је осмислила и написала текст за представу о пријатељству и
заједно са својим вршњацима је оживела
кроз луткарско позориште шаљући нам дивну
поруку: „Кад имате
пријатеље, живот је
баш леп”.
У представи су уживали наши мали другари,
будући прваци, којима
смо пожелели добродошлицу у нашу школу у
којој се негују многе
вредности, а неке од
њих су ПРИЈАТЕЉСТВО и ПОДРШКА.

ИЗРАДУ ШКОЛСКИХ НОВИНА ПОМОГЛИ: ШТАМПАРИЈА „ГРАФОС“, ДДОР „НОВИ САД“

