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ДЕЦА НА ИНТЕРНЕТУ

Г рупа ученика с наставницом ин-
форматике Иваном Влачић била је

18. септембра на представи „Деца на
интернету“, која је одиграна у ДКЦ-у
Београду. Глумци, вршњаци ученика
виших разреда, врло су уверљиво, кроз
четири приче, показали каквих све
опасности има на Интернету и како се
правилном едукацијом од њих можемо
заштитити. Наши ученици су с вели-
ком пажњом пропратили читаву пред-
ставу, а договорено је да свако од њих с
другарима из разреда поразговара о те-
мама које су представом обрађене.
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Ш колско звоно наше радионице
знања и маште наговестило је

последњи дан првог полугодишта
школске 2013/14. године.

Време је да откријемо све акције
наших „звончића” у овом периоду.

Чудесна лабораторија науке, на Фе-
стивалу науке чија је организација би-
ла поверена нашој школи, а учествовање најбољима из свих школа, изне-
дрила је необичне резултате, како то наши звончићи научници називају
ЕКСПЕРИМЕНТЕ.

Опет смо тимским радом показали наш добро развијени дух за друже-
ње, сарадњу, такмичење, као и жељу за популаризацијом науке међу основ-
цима. Као домаћини захвални смо како несебичним колегама из других
школа тако и граду Панчеву које нам је све то обезбедило и наравно бив-
шим ученицима наше радионице знања и маште.

Пуним холом распеваних звончића, балом под маскама, како учесни-
ка новогодишњег концерта тако и публике, спремили смо се за прославу
нове 2014. Хол је био испуњен необичним симболима земаља с немачког
говорног подручја. Изузетно смо поносни на раскошну машту наших уче-
ника, бака, мама и, наравно, организатора ове манифестације. Комплетан
свечани доживљај употпунили су и наши драги гости који су показали не-
вероватно интересовање и жељу за сарадњом.
Дегустирајући разне ђаконије из неколико земаља, сетили смо се и Фести-
вала здраве хране.

Необично, зар не! Здраво и забавно. Замислите и једно и друго пуни
хол школе и звончићи звоне, звоне, звоне...

Посета звончића  из вртића „Бамби” традиција је обојена дугогоди-
шњом сарадњом.
Наши мали новинари имали су прилику да покажу познавање и правилну
употребу правописа.

Желим да се захвалим родитељима ђака, колегама и свим пријатељи-
ма школе у име наших звоничића и у своје име.

Друго полугодиште почињемо по договору, тако што ће звончићи за-
звонити у нашем новоуређеном дворишту и кренути с новим идејама.

Бранка Бељић,
директорка ОШ „Исидора Секулић”

Уводна реч
директорке

www.isidorasekulic.edu.rs
isekulic@panet.rs

У нашој школи обе-
лежен је Дан зашти-
те озонског омотача.
Ученици 7. и 8. раз-
реда направили су са
наставницом хемије
Весном Дробњак
плакате о значају
озонског омотача.
Затим је ученик 8.
разреда преко разла-
са читао реферат на
ову тему. На крају су
сви ученици исписа-
ли поруке и мисли о
заштити и значају
овог омотача на ба-
лонима, које су ка-
сније пустили у
школском дворишту.



ВЕСТИ

11//11::  Душан Велимиров, Катарина Виг, Михај-
ло Виг, Петра Вујко, Дуња Грубанов, Филип
Живковић, Марко Злоколица, Сава Илић, Ду-
шан Јанковић, Тијана Јовановић, Јована Ка-
лајџић, Стефан Кецман, Вук Кованџић, Алек-
сандар Крстић, Марко Лазин, Тијана Марић,
Петар Радонић, Дарко Рашовић, Теодора Ро-
ђан, Марија Самарџија, Алекса Станкић, Тео-
дора Томашев, Алекса Шорбан; учитељица
Драгана Бућан.

11--22::  Вања Бокан, Кристина Бокшан, Аљоша
Бранковић, Јована Будалић, Вељко Веселино-
вић, Милица Давидовић, Ања Зечевић, Горан
Јевтић, Матеја Конрад, Андрија Лазин, Павле
Михајловић, Андреа Петровић, Момчило По-
љак, Вељко Радојчић, Бранислава Репак, Фи-
лип Ристовић, Урош Савић, Ања Симић, Јован
Симовић, Лука Танасковић, Теодора Трумбе-
таш, Ања Хорват; учитељица Снежана Киџин.

11--33:: Софија Алвазан, Амбруш Матеja, Данило
Бошковић, Огњен Виденов, Алексa Драгоје-
вић, Наталија Драгојловић, Николина Драго-
савац, Емилија Живков, Огњен Илић, Коло-
ски Давид, Ивана Крамба, Марко Крстин, Си-
мона Милошевић, Наташа Пап Марковић,
Душан Петковић, Лана Пуља, Вукашин Ри-
стић, Тијана Станковић, Ленка Станишић, Да-
нило Томашевић, Мартина Тутић, Урош Цо-
лић; учитељица Бранислава Ђорђев. 

ДОБРОДОШЛИ ПРВАЦИ НАШИ ПРВАЦИ

СПОРТСКА НЕДЕЉА

Прву недељу септембра у нашој школи обележила су разноврсна спортска дешавања. Како
би и ђаци и наставници што веселије започели нову школску годину, свакодневно су се одр-
жавала такмичења у малом фудбалу, одбојци и кошарци за ученике виших разреда, а учени-
ци нижих разреда надметали су се на забавним полигонима са својим учитељицама. Била је
организована и вожња ролерима с наставницом Вишњом Брковић.

Добродошлицу су им пожелели њихови мало старији другари
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У панчевачком одмаралишту на Дивчибарама од 13. до 19. децембра
одржавао се Фестивал науке чијом је организацијом координирала
Бранка Бељић, директорка Основне школе „Исидора Секулић”, а уз

подршку Града Панчева. Већ трећу школску годину заредом Фестивал нау-
ке намењен је основцима с територије града Панчева који су претходне го-
дине били награђивани на општинским, окружним или републичким так-
мичењима, а који су и овог пута показали велико интересовање за овај вид
дружења на Дивчибарама.

Велики број ученика виших разреда (92) из 14 школа имао је прилику да
се определи за неку од четири групе, оформљене према програму из пред-
мета физика, хемија, биологија и географија. Групе су водили и њихов про-
грам осмислили професор физике Вера Стојановски, професор хемије Весна
Дробњак уз асистенцију гимназијалца Павла Стојковића, професор биологи-
је Милена Јовишић и професор географије Миодраг Крча. За осмишљавање
шетњи и рекреације на снегу побринуо се професор физичког васпитања
Иван Миливојевић.

У пријатном окружењу панчевачког одмаралишта на Дивчибарама фи-
зичари су усавршавали прецизна мерења тежина, запремина, сила, брзина
потока и санки и тиме доказивали познате физичке законе. Хемичари су
правили пене, бојили пламене ватре и доказивали разне хемијске реакције.
Биолози су микроскопирали, експериментисали, рециклирали и обрађива-
ли хербарски материјал. Географима је планинско окружење било инспира-
ција, те су проучавали лепоте и порекло Маљена, али и других планина. Све
то било је употпуњено преподневним шетњама и поподневним грудвањем,
санкањем и клискањем на снегу. Осим нових знања, учесници овог једин-
ственог Фестивала науке вратили су се са новим познанствима са другарима
из других школа. М. Ј.

НАГРАЂЕНИ ПАНЧЕВАЧКИ ОСНОВЦИ НА ДИВЧИБАРАМА
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У ченици седмог разреда у оквиру наставе
грађанског васпитања још једном су
показали спремност да унапреде односе

у заједници. После успешне акције прикупљања
новца за голове, ученици су се овог пута борили
против предрасуда.

Почетком децембра посетили смо
СШОШ,,Мара Мандић“ и дружили се са
њиховим ученицима и наставницима. На тај
начин смо обележили Међународни дан
волонтера и волонтеризам као један од
најхуманијих човекових израза.

Кроз три различите радионице са њима смо
поделили искуства, знања, вештине и остварили
нова пријатељства. Понели смо са собом
позитивна искуства и свест о томе да, иако смо
различити, спајају нас потребе за дружењем,
забавом, пажњом и љубављу.

Наш следећи задатак је да будемо домаћини. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОЛОНТЕРА



Мој пубертет
У добу пубертета
љубав цвета ли цвета
бујају наши хормони
рашчишћавају се наши снови.

Снови о љубави
обично ружни
снови о љубави срећни и тужни.

Пубертет је чудна ствар
и за родитеље опасна варка,
јер наше несташлуке разне
преписујемо као да смо пубер-
тетске лажне.

Сви у овом добу праве грешке,
пубертетске су муке тешке!
Љубав од нас прави лудаке
то важи за девојчице а и за дечаке.

Снови нам се тешко остварују,
јер се веома брзо мењају.

Мења нам се љубав из дана у дан,
па зато не може бити испуњен сан.

Пубертет је чудна ствар,
он целом животу даје слатку чар.

Сви ти снови:
љубави, пубертета
оно је што чини нашу личност
целог века.

Лука Стојановић 7-2

ИСИДОРИНИ СТВАРАОЦИ
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Кад је видим...
Кад зажмурим, ја је видим,

обасјану белим прахом

смеши ми се тим својим

снежним белим осмехом.

Кад је видим у друштву,

ја се постидим.

Ко парадајз

ја поцрвеним.

Ја не знам шта да радим,

топи ми се срце

када ме погледа

тим дубоким плавим очима.

Ја на часу не пратим,

јер је кришом гледам

њу и њену косу 

небеског огледа.

Када сам поред ње,

мисли су ми побркане,

као у овој песми,

нема нигде реда.

Боже, дај ми храбрости

да јој кажем шта мислим,

јер не могу да живим

у оваквој неизвесности!

Никола Мијовић 7-2

БУДИ ПЕСНИК
ММееђђуу  преко 400 радова које су панчевачки
основци послали редакцији листа „Панчевац”
како би учествовали у „Сашиној поетској ствара-
оници – БУДИ песник” веома су биле запажене
песме ученика „Исидорине” школе. С поносом
истичемо да су Вукашин Божић и Анђелија Ву-
кашиновић, ученици 7/2, том приликом освоји-
ли вредне награде. Надамо се да ће се ова лепа
традиција наставити!

Време љубави
Да ли сте знали

да љубав постоји,
да свакога дана

сате броји?

Сате, минуте,
и тако у круг,

а онда ти постане
најбољи друг.

Ти је не желиш,
опиреш се, мучиш,

а она ти не да
чак ни да учиш.

Пошаље Мину,
Снежану, Уну,

тек да ти у глави
направи побуну.

Побуна траје,
а ти се питаш
до када мисли

са њом да скиташ.

А онда ућутиш
мислиш да је нема,

а она ти нове
невоље спрема.

Вукашин Божић 7-2

Хеј, дечко
Хеј, дечко, хоћу нешто да ти кажем,
зато седи, слушај, добро пази и
молим те не одлази!

Ништа више није као што је било пре,
као кад сам била мала.
Живот ми се променио,
од кад сам тебе упознала.

Једном сам срећна, други пут тужна,
данас патим, а сутра не.
Волим и мрзим, ал’ ипак мислим
да никад није касно за речи „волим те“.

Зар ти није доста утакмица, зноја,
блата и бесмислица?
Помисли на девојку која чека у
прикрајку и потајно те воли.

Већ дуже време ово у себи држим
и хиљаду питања премећем по глави.
И патим, и плачем, и себи кажем 
да си баш ти онај прави.

Хеј, дечко, хоћу нешто да те питам,
па да буде јасно као дан.
Да л’ ме волиш ти ми кажи
Ил’ је све ово само сан?

Анђелија Вукашиновић 7/2

Глупо је рећи, али баш овог јутра
свет је изгубио боје.
Питате се како.
У очима обичног човека био је то
само још један нови дан.
Сви су журили на посао
са оним озбиљним изразима лица
и никога није било брига
што се једно мало сунце, тамо далеко,
на оном загонетном небу
бори да победи облаке,
засја свом снагом и
пружи бар мало среће овим људима.
Нико није марио за сунце,
нити за то што је свет изгубио боје.
Они нису ништа приметили,
њима је и овако све било
монотоно и сиво.
Иако окружена бујицом људи
осећала сам се тако тужна и сама,

као да никога није било да ме утеши.
Па какви су то људи ако не виде љубав?
Они виде само лепоту, па чак ни њу,
бар не ону праву.
Они не виде ону светлуцаву
радост у капи летње кише,
ни искру среће у зраку сунца.
Учинило ми се да је у овом
чудесном тренутку љубав нестала.
Али, негде дубоко у себи
знала сам да је то немогуће.
Погледах у сунце и сетих се
да је љубав увек ту,
у сваком тренутку,
на сваком месту,
у свакој димензији
али је скривена и може се видети
само срцем.

Марија Журжинов 7-1

Моја машта измашта друга,
Он се издваја из целог круга.

Мали је, заиста мали,
Али се увек са мном нашали.

Он је занимљив, увек путује,
Мада никад без мене не отпутује.

Ево, сад сам усред Индије,
Земље за путовање од које нема милије.

Јашем на слону, са дрвета изводим слободан пад,
Али ћу се и спуштати низ водопад.

О не, време је да кренемо!

Али, освану нови дан
И ја схватих да је све био сан.

Хвала ти, хвала, замишљени друже,
Ни најбољи другови не могу овакву забаву да ми пруже.

Исидора Илић, 5-3

Хтео сам
Хтео сам данас,

хтео сам сутра,

хтео сам и јуче 

и сваког јутра.

Има једна малена плава,

хтедох јој прићи,

хтедох је срести,

страшно ме од тога заболе глава.

Она се смеје,

шета се градом,

стоји са стране,

гледа ме крадом.

Око јој сјаји,

осмех јој блиста,

како да приђем

питања – триста.

Рекох сам себи:

прићи ћу сада,

стаћу пред њу,

ох, сто ли јада!

Рећи ћу свима,

нека сви знају,

најлепша ти си

у моме крају.

Алекса Станковић 7-2

Друг

Видите ли љубав
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Кад је видим...
Кад зажмурим, ја је видим,
обасјану белим прахом
смеши ми се тим својим
снежним белим осмехом.

Кад је видим у друштву,
ја се постидим.
Ко парадајз
ја поцрвеним.

Ја не знам шта да радим,
топи ми се срце
када ме погледа
тим дубоким плавим очима.

Ја на часу не пратим,
јер је кришом гледам
њу и њену косу 
небеског огледа.

Када сам поред ње,
мисли су ми побркане,
као у овој песми,
нема нигде реда.

Боже, дај ми храбрости
да јој кажем шта мислим,
јер не могу да живим
у оваквој неизвесности!

Никола Мијовић 7-2

Жеље моје
Жеље су моје углавном мале
и све су на овај папир стале.
Желео сам ја свашта нешто,
Ал’ од тога ми се остварило само понешто.

У мени блиста жеља, као звезда на небу,
да имам једног пса, једног верног друга,
који би са мном седео у кишне дане
и са мном делио срећу када сунце гране.

Али од свих мојих жеља једна је највећа:
да прелетим преко Атлантског океана,
све до Карипског мора,
до острва Јамајке.

Али поред највеће жеље ове,
у мени се рађају још неке нове:
попут Јусеина Болта желим да будем, то је мој
сан,
и зато вредно тренирам сваки дан.

Ипак сам о својим жељама лагао смело,
и сада се све на ово свело:
једна лепа девојчица има
и за њу се бијем са свима!

Желим наклоност њеног срца,
и пријатеља заувек,
али ако остане само и на погледима,
ја ћу са осмехом прихватити пораз.

Иван Божанић 7-2

Песма о Нани и Јоји
Ово је песма о Нани и Јоји
да њих није било,
овај пред вама сада,
не би могао да стоји.

Давно је то било,
неке шездесет и друге,
у Панчево са села,
стигоше помоћу пруге.

Живели су кућа поред куће,
згодан момак и девојка слатка,
зид беше између њих,
као препрека прејака.

Ал’ на сву срећу,
игранки је било,
дом ЈНА, студентски,
упознавање се збило.

Лепа времена то су била,
љубав се тада њима збила,
прошло времена није дуго,
на ред је дошло дете друго.

Као што знамо, време лети,
расту деца као из воде,
беба мала, цурица слатка,
сада је ето моја мајка.

Нана и Јоја стари су сада,
педесет година заједничког рада,
кућа им је пуна деце,
љубави и невиђене среће.

Филип Матовић 7-2

Моје муке
Можда мисле да сам мали,

можда мисле да сам дете,

за одговор све би дали:

због чега ми мисли лете.

Ја ту тајну вешто скривам,

и изговорe смишљам стално,

све шарене снове снивали,

избегавам их маестрално.

Кад би само они знали,

какве бриге мене море,

још се нисмо погледали,

сваким даном све је горе.

Онај кога она воли,

са мном седи, клупу дели,

најлепши је у школи,

тог фудбалског аса жели.

Распоред је лош урађен,

нико сада среће нема,

ниједан „лајк“ није узвраћен,

куда даље – данашња дилема.

Моје муке не зна нико,

вешто кријем своје бриге,

због ње патим ја толико 

и не марим баш за књиге.

Стефан Голубовић 7-2

Чудесни сан
Сањао сам један сан
Високе зграде
Клупа у парку
Тишина

Видео сам
Куле у песку
Децу у смеху
Белу фонтану

Сањао сам
Зомбије што трче
Велику пометњу
Галаму

Мислио сам
У шуми сам некој
На ливади равној
На далеком мору

Желео сам
Капетан брода да сам
Гусар на јарболу
Риба у мору

Сан ил’ јава
Шта ли је 
Пробудих се
Драго ми је.

Александар Кецман 7-2

Неразумне речи
Мене нико не разуме,
мама, тата, бака, тетка.
Свако прича своју причу,
а нико не слуша моју.

Свако има нешто да каже,
да дода, добаци,
а да ли се ико икад пита,
шта се мота у мојој глави.

Шта имам да кажем,
да додам, добацим.
Да ли ја желим њих да слушам
или једноставно да покријем уши.

А можда ја те речи не разумем?
Не схватам поруке које ми шаљу.
Не схватам јер нисам одрасла,
па ми све то звучи несносна бука.

Њихове речи искуства и зрелости
требало би да искористим,
али би то нам мом језику,
блесаво звучало.

Звучало би као раштимована гитара,
па и немам неку жељу да преводим,
јер боље је да не разумем
све док не порастем.

Јована Обрадовић 7-2
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Н а иницијативу наставнице Тање
Арсић и у пратњи наставнице
Александре Терзић, ученици

шестог разреда наше школе слушали су 17.
новембра концерту гудачког квартета „Roc-
her” на Коларчевом универзитету у Београ-

ду. Ово познато здање је задужбина Илије

Милосављевића Коларца, а његова дворана
важи за најакустичнију у Београду те се сто-
га у њој редовно одржавају концерти најпо-
знатијих светских и наших музичара.
Гудачки квартет  „Rocher” основан је 2011.
године, а њихов репертоар чине дела свих
музичких епоха, од барока па до популар-

них танга, евергрина и џеза. Тога дана
свирали су дела Гардела, Елингтона, Гер-
швина, А. Николића, С. Џоплина и других.
Након концерта дружење смо наставили
шетњом по Кнез Михаиловој улици, а завр-
шили га у „Меку”.

Сања Чукановић 6/3

ШКОЛА РОКЕНРОЛА 

КОНЦЕРТ НА КОЛАРЦУ

У ченици петих и шестих разреда окупили су
се 13. октобра испред школе и кренули у Бе-

оград како би погледали представу „Школа ро-
кенрола”. Водиле су их наставнице Бојана Тадић,
Сања Божић и Ивана Влачић. Када су стигли у Бе-

оград, нашли су се на Тргу републике испред по-
зоришта „Бошко Буха”. Тамо их је сачекала на-
ставница Татјана Арсић која је свима поделила
карте. Сви су сели на своја места и представа је
почела. „Школа рокенрола” се ученицима веома

свидела. Трајала је два сата. Након завршетка
представе петаци и шестаци су делили утиске.
Ову представу ће дуго памтити по лепом друже-
њу, забави и смеху.

Маша Јанићијевић 5/3



ЗДРАВЕ ЂАКОНИЈЕ

У нашој школи се 16. октобра одражао фестивал здраве хране. Као и прет-
ходних година одазвали су се у великом броју ученици, њихови родите-
љи и наставници. Фестивал је отворила директорка школе Бранка Бе-

љић и пожелела нам да се лепо проведемо, научимо нешто ново и засладимо
се укусним ђаконијама. У холу школе било је изложено све што је здраво за ис-

храну деце и одраслих. Било је понуђено воће, поврће, ситни колачи и сокови.
Ово послужење припремали су ученици од првог до четвртог разреда са учите-
љицама и родитељима, као и ученици од петог до осмог с наставницама био-
логије Љиљаном и Анђелијом. У току овог фестивала сви су се лепо почастили
припремљеним ђаконијама и договорили се да се виде и следеће године.
До следећег фестивала ћао!

Татијана Предојевић и Тијана Димић 6/3

ДЕШАВАЊА
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ПЕТАЦИ У ПЛАНЕТАРИЈУМУ

К ао што традиција налаже ученици петих разреда наше школе и ове
године посетили су Планетаријум, где су могли и практично да на-

уче како да одреде стране света посматрајући звездано небо. Пре тога су
обишли Музеј Јована Цвијића и тамо су од кустоса чули много занимљи-
вих података о нашем знаменитом географу и о грађанском животу кра-
јем 19. и  почетком 20. века. У међувремену су прошетали Калемегданом
и обишли цркве Свету Петку и Ружицу.

А кција чишћења Тамиша одр-
жана је 29. септембра. У њој

су могли учествовати сви ученици
виших разреда наше школе. Тамо
је била и наставница Љиљана Ко-
невски. Док су се шестаци, седма-
ци и осмаци возили чамцима и

чистили воду, петаци су чистили
обалу. Сви ученици су се макси-
мално трудили да очисте Тамиш и
успели су у томе – Тамиш је био
много чистији. Док су ово радили,
ученици су се и забавили.

Маша Јанићијевић 5/3

ЗА ЧИСТИЈИ ТАМИШ

П етаци су се 4. децембра окупи-
ли испред школе како би кре-

нули у посету Војној академији. Уче-
ници су у комбију били весели и рас-
певани. Водиле су их наставнице Бо-
јана Тадић, Ивана Влачић и Сања Бо-
жић. Када су стигли, генерал Војне
академије их је спровео кроз просто-
рије у којима студенти ове академије
имају часове. Видели су предмете ко-
ји су сачувани из ранијих времена,

такође су видели унутрашњост авио-
на, тенкова и других превозних сред-
става. Петаци су били заинтересова-
ни за причу официра. Када је разгле-
дање било готово, мало су прошетали
двориштем Војне академије и слика-
ли су се код авиона и тенкова. Када
су се вратили у школу, размењивали
су утиске. Овај одлазак у Војну акаде-
мију увек ће им бити у сећању.

Маша Јанићијевић 5/3

ПЕТАЦИ НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

ФФеессттиивваалл  ззддррааввее  ххррааннее



СПОРТ

10

У
ченици наше школе постизали су и

у клупском спорту запажене резул-

тате. Тенисер Алекса Пешић (7/2)

постао је у октобру на Мастерс турниру у

Београду пионирски првак државе. Атле-

тичар Иван Божанић (7/2) такође је у ок-

тобру освојио прво место на државном

првенству у трци на 800 м. На недавно

одржаном државном првенству у џудоу

браћа Гаврило и Михајло Кљајевић осво-

јили су друго и треће место. Атлетичарка

Јелена Новковић (8/1) освојила је 5. ме-

сто на Купу Србије за старије јуниоре и

остварила лични рекорд на 600 м.

КЛУПСКИ СПОРТ

На уличној трци која је одржана 7. но-
вембра атлетичари наше школе Јелена
Новковић и Иван Божанић освојили су
прво место, Михајло Катић (6/3) друго,
а Борис Кртенић (5/3) треће место.

ОДБОЈКА

У новембру су наши одбојкаши освојили друго
место на општинском такмичењу. Такмичили

су се у следећем саставу: Дејан Парађина (8/1),
Миљан Миљковић (8/1), Владимир Јеремић (8/1),
Петар Вићентић (8/2), Матеја Стринић (7/2),
Алекса Медић (7/1), Лазар Танасковић (7/1) и
Вељко  Јосифовић(7/1). Водила их је наставница
Александра Илић.

БРАВО, ПЛИВАЧИ

О пштинско и окружно такмичење у

пливању одржано је 19. новембра.

Прво место су освојили: Наташа Праскало

(8/1) леђно, Лазар Цвејић (8/1) делфин,

Милош Цвејић (5/1) леђно, Огњен Стој-

шић (3/2) прсно, друго место: Урош Мр-

шић (6/3) краул, а треће место је заузео

Душан Гавриловић (6/2) леђно. Првопла-

сирани су се квалификовали на републич-

ко такмичење у Београду. Најбољи резул-

тат остварила je Наташа Праскало осво-

јивши 4. место.

СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Н а такмичењу у риболову које је одржано 13. сеп-

тембра учествовале су и две екипе ученика на-

ше школе. Друго место освојио је тим у саставу: Сава

Стефанов (6/2),  Софија Стефанов (6/2) и Никола Ра-

довановић (6/1). Треће место освојили су: Алекса

Денчић (7/2), Ђорђе Јањић (6/1) и Владимир Јере-

мић (8/1). Водио их је наставник Владимир Илић.

Атлетика, међуокружно такмичење у Новом Саду - Иван Божанић 

Крос РТС-а

Алекса Пешић
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ЧИК, ПОГОДИ КО ЈЕ?

Ученик који 
први открије 
ко је на слици 
и јави 
загонетној 
личности 
добиће слатку
награду.

Kако да стекнеш 
самопоуздање?

Емануел Ригон, Силви Босије

Не свиђа ти се како изгледаш? Мислиш да
су сви бољи од тебе? Чини ти се да те нико
не воли? Укратко, у најразличитијим свако-

дневним ситу-
ацијама недо-
стаје ти само-
поуздање. Ово
је проблем ко-
ји не мучи са-
мо тебе, већ и
многе твоје
вршњаке. А
тај се проблем
може решити.

У овој књизи
наћи ћеш до-
бре савете о
томе како да
се боље осе-

ћаш у сопственом телу, како да лакше кому-
ницираш с другима и како да стекнеш хра-
брост у друштву. Ти си на потезу!

Умем да кажем НЕ
Христина Расидаки

НЕ је МАЛА реч која има ВЕЛИКО значење.
Ако ниси сигуран када да кажеш НЕ, а када
ДА, можеш да упаднеш у велике невоље!
Књига коју
држиш у ру-
кама помоћи
ће ти да из-
бегнеш неке
опасности: у
школи, на ин-
тернету, у
контактима с
познатим и
непознатим
особама, у ве-
зи са опасним
супстанцама,
у вези с лука-
вим рекламама.

Реч НЕ представља моћно оружје у жи-
воту! Помаже ти да изградиш своју личност
и да имаш правилан став. Доприноси твојој
одлучности. Омогућава ти да храбро бра-
ниш своје мишљење. Помаже ти у избору
правих пријатеља!

11.. Talk dirty to me – Jason Darela
22.. Ludo srce – Katarina Živković
33.. Monster – Rihanna & Eminem
44.. Prošlo me je sve – Juice
55.. Burn – Ellie Goulding
66.. Kad si rekla da me voliš – Dino Merlin
77.. Demons – Imagine Dragons
88.. Priča o Vasi Ladačkom – Đorđe Balašević
99.. Let her go – Passenger
1100.. Tišina – Bajaga

МОНТЕВИДЕО, 
ВИДИМО СЕ

Филм о југословенској репрезентацији која је
на првом светском првенству у Уругвају осво-
јила треће место и тако заслужила место у
историји фудбала.

СУДОКУ

IMPRESSUM

CCOOOOLL  SSCCHHOOOOLL • Лист Основне школе „Исидора Секулић“, Панчево • ИИззддаавваачч:: Основна школа „Исидора Секулић“ • ААддрреессаа:: Сердара Јанка Вукотића,
број 7 ••  ЗЗаа  ииззддааввааччаа:: Бранка Бељић, директорка школе • УУрреедднниикк  ллииссттаа:: Милена Јовишић • РРееддааккцциијјииссккии  ккооллееггиијјуумм:: Сања Живков, Владимир Илић,
Ивана Милошев, Марија Караџић, Александра Терзић, Татјана Арсић, Милица Љубичић  • ННаассттааввнниицции//ууччииттеељљии  ссаарраадднниицции::  Ивана Влачић, Бранка
Панајотовић, Сања Божић, Зорица Станкић, Борис Кучера, Исидора Торњански, Ивана Маркез, Светозар Алексић, Веће другог разреда, Маша
Прихотко • УУччеенниицции  ссаарраадднниицции::  Марко Јоксимовић, Теодора Милутиновић, чланови историјске секције, ученици 4/2, 6/1, 7/1 • ЛЛееккттоорр::  Милица
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Сваки судоку има јединствено решење које се
може логички постигнут без погађања. Унесите
неке цифре од 1 до 9 у празне просторе. Сваки
ред мора да садржи једну од сваке цифре. И тако
за сваку колону, као и за сваки квадрат 3х3.
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ИЗРАДУ ШКОЛСКИХ НОВИНА ПОМОГЛИ: ШТАМПАРИЈА „ГРАФОС“, „АТОМ ПАПИР“,
ГРАД ПАНЧЕВО, ДДОР „НОВИ САД“, АД „ПАНЧЕВАЦ“, ФОТО „БАТА“.


