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Испраћена још једна генерација осмака 
– матуранти ’99.

Дан школе

Хумани Исидорци

Мјузикл

Исидорини ствараоци

Представа „У опасности”

Пошаљи СМС, купи колач или сок!
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Äðàãè ÷èòàîöè,
Jубилеј 35 година Основне
школе „Исидора Секулић”
свакако је веома значајан за све
нас, како за ученике тако и за
запослене у школи, родитеље
ученика и пријатеља школе.
Неопходно је да вам се прво обратим навођењем за све нас
великог догађаја који смо обележили на нама својствен начин.

Оправдали смо постојање наше школске установе као добар
спортски  тим, дејствујући на свим пољима фантастичним
резултатима. Ученици су освајали престижне награде из
области:информатике, техничког и информатичког образовања,
физике и из свих осталих предмета. Поред добрих пласмана на
републичким такмичењима, ученици су пласирани и на
олимпијаде из области информатике и техничког и
информатичког образовања.

Позоришним и хорским наступима обележавали смо сва
важна догађања, као и дочек другара из вртића „Бамби”.

Поред активности предвиђених годишњим планом рада,
ученици су се, уз подршку својих наставника и родитеља,
доказали и у хуманитарној акцији прикупљајући средства за
помоћ пострадалим у поплавама. Учествовали смо на свим
градским манифестацијам намењеним основцима.

Поносни смо на наше вуковце, ученика генерације, будућег
ученика Математичке гимназије и цео тим који чини нашу школу.

А сада пратимо још једну генерацију наших матураната
верујући да ће се уписати у жељене школе и радујући се доласку
нових другара – првака. 

Звоно за крај школске године поздравља средњошколце
„исидорце“, нашу цењену публику нове прваке.

Видимо се у септембру!
Бранка Бељић, директорка ОШ „Исидора Секулић”

Уводна реч
директорке

www.isidorasekulic.edu.rs

isekulic@panet.rs

Âåëèêî је задовољство радити са изузетним и
даровитим ученицима. Судећи по успесима које
постижу за нашу школу, јасно је да таквих има
много, али се посебно истиче Лука Јовичић (8-1)
који већ другу годину заредом стиже до Српске
информатичке олимпијаде (СИО) што је највиши
ранг такмичења у области програмирања. С
обзиром на то да најбоље пласирани постају
чланови тима за Балканијаду, и само учешће
представља велико постигнуће.

Лука се за програмирање заинтересовао у
шестом разреду. Тада је први пут учествовао на
такмичењу и остварио запажене резултате, а већ
наредне године стигао је прво до републичког
такмичења а затим и до СИО. Ово је представљало
изузетан успех јер је тада био седми разред, а јаку
конкуренцију чинили су ученици математичких и
рачунарских гимназија који програмирање као
редован предмет имају више пута недељно док се у основним
школама оно изучава као изборни модул у оквиру изборног
предмета. Задаци с такмичења изузетно су тешки јер
подразумевају добро познавање математике и логичко
размишљање, као и одлично баратање програмским језиком.

Када се уложи велики труд, резултати не
изостају – прво место с максималних 100
бодова на Општинском такмичењу, прво
на Окружном, треће на Републичком, а
крајем маја на СИО ушао је у групу
ученика који су освојили четврто место,
чиме можемо бити презадовољни.

Његова менторка Ивана Влачић,
професорка информатике, истиче
Лукину изузетну посвећеност и велико
знање којим располаже, као и спремност
да се укључи и у друге видове промоције
информатичке писмености до које у
нашој школи веома држимо –с другом из
одељења Лазаром Цвејићем креирао је
сајт  који је међу десет најбољих у
Републици.

Луку су његова велика упорност,
таленат, амбиција и рад довели до овог нивоа. И више него
заслужено проглашен је за ученика генерације ’99. Од
септембра ће похађати Математичку гимназију, а ми с поносом
истичемо да је био наш ученик и надамо се његовим још већим
успесима.
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Игор Аврамовски, Филип Амбруш,
Кристиан Антал, Валентина Вулетић, 
Петар Дакић, Анастасија Живковић, 
Марија Зенг, Владимир Јеремић, 
Никола Јовановић, Лука Јовичић, 
Никола Јоковић, Невена Лазић, 
Милан Миљковић, Борис Митровић,  
Јелена Новковић, Дејан Парађина, 
Михајло Петковић, Милица Поша, 
Петар Поша, Наташа Праскало, 
Немања Станковић, Милица Марија Ћалић,
Драгана Филиповић, Лазар Цвејић,
Валентина Цветковић; 
îäåšåíñêè ñòàðåøèíà Рођан Лучијан.

Милица Амбруш, Лука Барашевић, 

Бранко Бојанић, Петар Вићентић, 

Деспот Вишекруна, Јелена Божовић, 

Иван Гигов, Исидора Добросављевић,

Софија Живковић, Владан Живков,

Андрија Лојаница, Вукашин Милошевић,

Анести Пападопулос, Милица Пендев,

Милена Рајић, Немања Рангелов, 

Сара Рикановић, Јована Стевић, 

Марија Тодоровић, Бранислав Томашић,

Новак Цветановић, Јасна Шорбан, 

Давид Миленковић; 

îäåšåíñêè ñòàðåøèíà Исидора Торњански.

ИСИДОРА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ

ЛАЗАР
ЦВЕЈИЋ

ЛУКА
ЈОВИЧИЋ

МАРИЈА
ЗЕНГ

МИЛИЦА
АМБРУШ

НИКОЛА
ЈОКОВИЋ

СОФИЈА
ЖИВКОВИЋ

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
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К
ао што то већ традиција налаже и ове године да школе, 16.

фебруар, био је обогаћен разноврсним активностима. Преко

разгласа је прочитан рад о Исидори Секулић, петаци су

Исидорину бисту украсили цвећем, а ученици наставнице Иване

Влачић приказали занимљиву видео-презентацију. Са обележавањем

важног јубилеја школе наставили смо почетком априла.

ИСИДОРИ У ЧАСТ

Свети Сава школска слава

К
ао и сваке године, и ове је школска слава Свети Сава
обележена свечано уз пригодан програм.

Свечаност је отворио школски хор, који води наставница музичког
Татјана Арсић, Светосавског химном. После поздравног говора
директорке Бранке Бељић, уследило је резање славског колача.

Програм су употпуниле и рецитације ученика: Милице
Самарџије, Анђеле Атанасовске, Александре Вукашиновић,
Милице Тимић и Владана Крстића. Они су припремили песме

„Пред иконом Светог Саве“ – Алекса Шантић, „Богу“ – Јован
Дучић, Историјат школске славе Свети Сава, „Беседа о Светом
Сави“.

Школски хор је извео песме „Свети Сава“, „Марија Славна“,
„Светосавско ђачко коло“ и „Тамо далеко“. Читав програм
осмислио је вероучитељ Владимир Козић. Након завршетка
свечаности, према традицији, ученици и гости наше школе
послужени су перецама.
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Приредба
У нашој школи је 4. априла  одржана свечана приредба, која је била
само мали показатељ колико су наши ученици талентовани. Било је ту
и глуме, и песме, и игре, и рецитације – заиста леп и садржајан програм.

ДАН ШКОЛЕ 
Îâå ãîäèíå íàøà øêîëà ñëàâè 35 ãîäèíà ñâîã ïîñòî¼àœà. Ïîøòî íàì ¼å ¼åäàí äàí ìàëî äà ïðèêàæåìî øòà ñìî ñâå ðàäèëè ñà

íàøèì ó÷åíèöèìà è êîëèêî ñó îíè âðåäíè è òàëåíòîâàíè, îäëó÷èëè ñìî äà 2, 3. è 4. àïðèë ïîñâåòèìî äàíó øêîëå è äà ó îâà

òðè äàíà ïîêóøàìî äà ñå ïðåäñòàâèìî.

Концерт ученика музичке школе
Након представе наступили су наши ученици сјајни музичари.

Капетан Џон Пиплфокс
У представи су глумили ученици 5. разреда, а припремала их је
наставница српског језика Исидора Торњански. Сви су уживали у
одличној глуми и урнебесним пустоловинама овог капетана и
његових гусара. Квиз знања 

(Асоцијације природним наукама)
Такмичење асоцијација било је забавно. Из сваког разреда изабран је
по један представник. Постојале су три групе. Победила је прва група.
Као поклон за победу добили су слушалице. Остале две групе добиле
су дипломе. Овај догађај био је занимљив јер су се сви добро забавили,
а такође могли су да науче нешто ново.

Форум театар 
У фискултурној сали 3. априла одржан је Форум театар, у коме су
учествовали су ученици петог и шестог разреда. За ову интерактивну
представу припремао их је наставник енглеског Борис Кучера.
Публика је била одушевљена, имала је много добрих питања за
глумце, а и глумци су давали добре одговоре када је у питању
вршњачко насиље. 

Четвртак је иначе био
дан који смо посветили
спорту.  Ученици 1.
разреда ишли су у
шетњу. Другаци су
прескакали ластиш,
вијачу и играли између
две ватре. Ученици 3. и
4. разреда учествовали
су у Играма без
граница, а за старије
ученике били су
организовани турнири
у фудбалу и одбојци.

Спортски дан



ХУМАНИ „ИСИДОРЦИ”
Ученици наше школе показали су како умеју да се организују када је
некоме потребна помоћ. Две недеље су активно учествовали у позивању
суграђана преко флајера, плаката и медија да присуствују нашој
хуманитарној акцији и да сакупе донације за угрожене од поплава.

Акција је била осмишљена с продајом колача и спортским
активностима. Тог 31. маја у школском дворишту могла су да се виде
насмејана лица волонтера, шарени колачи, активности на све стране и
једна велика жеља да се помогне.

Овом приликом скупљене су 42.000,00 динара и новац је уплаћен у
Републички фонд. Нашу акцију су подржале и друге школе па смо са њима
одиграли и пријатељске фудбалске утакмице.

На крају смо се сви добро осећали јер смо урадили нешто велико и
хумано. 
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Н
а самом крају школске године за неког није било

одмора, чак су и осмаци који су имали неколико

дана пред полагање завршног испита били веома

ангажовани. Данима је могла да се чује нека бука из хола и

понека музика. Погађајте! Да, то је наша нова представа.

Наслов представе преузели смо из песме бенда „Земља

грува” – У опасности.

Ко је то у опасности? Па млади људи. Кроз радионице са

ученицима излистали су се проблеми с којима се млади

људи свакодневно сусрећу и они су били темељ приче. Оно

што ову представу чини интересантном јесте то што нуди

решење за различите ситуације, али и подсећа на праве

животне вредности.

Кроз представу је прошло око педесетак ученика, неки

од њих су писали, а неки и глумили. Сви смо се добро

забавили и планирамо да је следеће школске године поново

одиграмо у холу школе, али и да се такмичимо и

представимо на фестивалу БУДИ. Много посла нас чека,

али и доброг провода. Дођите и уживајте с нама.

У ОПАСНОСТИ



ДЕШАВАЊА

8

• Øòà ¼å òî ì¼óçèêë?
Òàò¼àíà Àðñè�: Мјузикл је жанр у филмској и позоришној

уметности настао почетком 20. века на Бродвеју. Драмска

радња се исказује говором, глумом, певањем и игром.

Текст је најчешће заснован на вредним литерарним

делима. Балет је саставни део мјузикла, а ток радње прати

и симфонијски оркестар.  Обично се састоји из два чина. 

• Êî¼è ì¼óçèêë ¼å íà Âàñ îñòàâèî íà¼âå�è óòèñàê è çàøòî?
Øòà âàñ ¼å èíñïèðèñàëî äà è Âè ïî÷íåòå äà ñå áàâèòå
ì¼óçèêëîì ó îêâèðó øêîëå?
Âèøœà Áðêîâè�: Све представе које смо гледали биле су

заиста сјајне. Ипак, издвојила бих мјузикл „Јадници”,

настао по истоименом роману Виктора Игоа. То је био

први мјузикл који сам одгледала са својим ученицима.

Извођење је било на енглеском језику, али равно извођењу

на Бродвеју или у Лондону. Ученици су били одушевљени.

Након мјузикла, одслушане нумере су ми се непрестано

„вртеле у глави”. Тада сам добила инспирацију да са

ђацима у школи спремим и изведем неке нумере из

„Јадника”. Последњих десет година сваке године са

ученицима спремам представе, углавном на енглеском

језику. Извођење мјузикла значило је известан помак –

новину и изазов у раду. 

• „£àäíèêå” è „Áðèšàíòèí” ñòå ñà ñâî¼èì ó÷åíèöèìà
èçâåëè ó íàøî¼ øêîëè. Êàêâà ¼å áèëà ñàðàäœà ñà
ó÷åíèöèìà?
Âèøœà Áðêîâè�: Сарадња са ученицима била је веома

успешна. „Јаднике” смо изводили три пута – на приредби

у школи, у Центру за културу Панчева и на Пролећном

карневалу. Више од тридесет ученика учествовало је у

припреми и извођењу три нумере из чувеног мјузикла.

Ђаци су били максимално ангажовани и показали су своју

креативност и приликом израде реквизита и костима, и

када су у питању глума, певање или плесање. Деца су била

веома задовољна оним што су постигла, а публика је

нумере пратила  „без даха”. Нумере из „Бриљантина”

извели смо на школској приредби са групом дечака и

девојчица који су изузетно добро одглумили сцене из

истоименог филма. 

• Ñâèðàëè ñòå óæèâî ó îáà ì¼óçèêëà, êî¼è Âàì ñå âèøå
ñâèäåî?
Òàò¼àíà Àðñè�: Оба мјузикла су ми веома драга и са

великим задовољством их свирам и код куће и у школи.

Понављајући их, сваки пут откривам нешто ново,

занимљивије, снажније, емотивније. Сваки је леп на свој

начин. Један је озбиљног (драмског) карактера, а други

комичног (забавног) карактера.

• Äà ëè ïëàíèðàòå äà è ñëåäå�å ãîäèíå íàïðàâèòå íåêè
ì¼óçèêë è òàêî íàñòàâèòå òðàäèöè¼ó?
Âèøœà Áðêîâè�: За стварање такве представе потребна је

велика инспирација, енергија, посвећеност, рад и труд, и

код деце и код наставника, а не сме да изостане ни

сарадња, подршка и разумевање колега. Веома је важно

најпре код ученика развити љубав према мјузиклима.

Мјузикл је као форма заиста заживео у нашој школи у

последње три године, и што се тиче глуме и што се тиче

организованог одласка на представе. То полако прераста у

традицију коју намеравамо да негујемо.

• Ñ îáçèðîì íà òî äà ñòå íàñòàâíèöà åíãëåñêîã ¼åçèêà, äà ëè
ïðåôåðèðàòå äà ñâå ïðåäñòàâå è ì¼óçèêëè êî¼å ïðàâèòå
áóäó íà åíãëåñêîì ¼åçèêó?
Âèøœà Áðêîâè�: Драже ми је да представе буду на

енглеском језику зато што је то предмет који предајем.

Али било је и неколико остварења на српском језику, при

чему су ми нарочито драги одломци из Шекспирових

драма „Ромео и Јулија”, и „Богојављенска ноћ”, као и

оригинална историјска драма „Величанствено путовање

кроз енглеску историју”, чији се текст месецима

уобличавао на часовима енглеске историјске секције и у

којој смо обрадили период од последњих хиљаду година

енглеске историје.

МЈУЗИКЛ
У последње три године имали смо прилике да погледамо следеће мјузикле

а и да глумимо, певамо и плешемо у некима од њих. Најзаслужније за то су наставница енглеског језика Вишња Брковић
и наставница музичке културе Татјана Арсић, па ћемо им овом приликом поставити неколико питања:
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Îäëó÷èëå ñìî äà èñòðàæèìî øòà íàøè äðóãàðè ìèñëå î îäãëåäàíèì ì¼óçèêëèìà:

Î ì¼óçèêëó „£àäíèöè” ó ïîçîðèøòó è ó øêîëè:
Наступање у одломку из мјузикла „Јадници” за мене је био невероватан
доживљај. Нарочито сам био инспирисан извођењем тог мјузикла у
позоришту „Мадленианум”, којем је присуствовао већи број чланова наше
поставе, захваљујући нашој драгој наставници енглеског језика Вишњи
Брковић. Након школске приредбе када смо позвани да одломак изведемо
у Центру за културу Панчева на приредби поводом дана школе ОШ
„Стевица Јовановић” били смо одушевљени и тек тада смо постали свесни
великог успеха наше изведбе, добивши шансу да комад изведемо пред
много широм публиком. Никола Туцаков, бивше 8-3 

Î ì¼óçèêëó „Ðåáåêa” :
Мјузикл „Ребекa” је био стварно одлично урађен и веома ми се допао јер су
глумци били одлични, добра сценографија и занимљива прича. Музика је била
изванредна, а костими очаравајући. Александра Вукашиновић 6-2

Врло занимљив мјузикл, са пуно догађаја, костима и песама. С правим
оркестром и глумцима који су уживо певали и играли. Предивно
осмишљене кореографије и покрети на сцени. Све је било врло реално и са
пуно емоција и хумора. На крају, нешто што нас је највише обрадовало је
сликање са Иваном Босиљчићем. Анђелија Ђорић 7-3

Узбудљиво је било, пуно музике и забаве. Глумци су били феноменални,
нарочито Иван Босиљчић и Бранислава Подрумац. Током целе представе
је било хумора и неизвесности. На крају је било одлично. После представе
смо упознали глумце и разговарали с њима. Ања Марковић 7-3

Мјузикл је био океј. Али са ученичке стране, убедљиво је најбољи тренутак
био када смо се после мјузикла упознали са глумцима. Сликали смо се с
њима и причали о њиховој припреми која је трајала месецима, о музици и
упечатљивим ефектима у представи. Теодора Милутиновић 7-2

Специјални ефекти у овој представи су најбољи досад. Прича је врло
динамична и пуна неизвесности... Јована Обрадовић 7-2

Î ì¼óçèêëó „Íåêè òî âîëå âðó�å”:
После толико гледаних мјузикла, овај је на мене оставио најбољи утисак. На сцени
је било преко педесет глумаца, оркестар је био оригиналан, а ми одушевљени.
Током целог мјузикла нисмо ни трепнули. Милица Самарџија 6-2

Мјузикл је био веома забаван и смешан. Глумци су били уиграни, а сцена
је била врло уверљива. Неке сцене су биле толико смешне да публика није
могла да се суздржи, а да се не насмеје. Ово ми је до сада дефинитивно
омиљени мјузикл. Теодора Милутиновић 7-2

Î ì¼óçèêëó „Çîíà Çàìôèðîâà”:
Тема мјузикла нам је позната, глумци су били смешни, лепо сам се
забавила. Аурора Чобановић 7-2

Било је занимљиво и интересантно уз много смеха. Ања Весовић 5-3

Не пропуштам ниједан мјузикл који у организацији школе имамо прилике
да погледамо и мислим да су заиста сјајни и забавни. У мјузиклу „Зона
Замфирова” на мене је оставила утисак тема забрањене љубави и
спремност на превазилажење свих препрека у животу у жељи за
остварењем циља. Тања Предојевић 6-3

Мени се веома свидело. Било је узбудљиво и пуно догађаја. Занимало ме је
шта ће се на крају десити. Волела бих поново да га гледам. Свима бих
препоручила да оду и погледају мјузикл. Катарина Ђорђевић 5-3

Î ì¼óçèêëó „Áðèšàíòèí” ó ïîçîðèøòó:
Врло упечатљива и занимљива представа. Од свих мјузикла музика је у
овој представи била најбоља. Костими су били одлични, а сам текст
представе врло је занимљив и шаљив. Јована Обрадовић 7-2

Î ì¼óçèêëó „Áðèšàíòèí” ó íàøî¼ øêîëè:
Наравно да сам га гледала на школској приредби. Било је супер, музика је
била супер и уопште цео мјузикл је био фантастичан. Надам се да ће бити
још таквих мјузикла. Стефани Нешковић 5-3

Êàêî ñòå äîæèâåëè ì¼óçèêë „Áðèšàíòèí” êàî ó÷åñíèöè?
Било је занимљиво и веома интересантно. Није било толико тешко и био
сам задовољан својом улогом. Мислим да се публици свидело, бар мени
јесте. Владимир Јеремић 8-1

За мене је то било потпуно ново искуство, јер никад пре тога нисам
глумила. Било је дивно и стварно ми је драго што сам била део те
„дружине”. Милица Амбруш 8-2

Учешће у „Бриљантину” ми је веома пријало јер волим да се дружим, а
уједно ми се веома допало. Осећај који имате док излазите на бину, играте
и причате на енглеском је невероватан и незабораван. Јако ми је драго што
сам учествовала и доста ми је помогло у зближавању са осталим
учесницима. Марија Тодоровић 8-2

Веома занимљив мјузикл, по мени најбољи до сада. Највише ми се допало
што смо у њему глумили моји пријатељи и ја. Напорно смо се припремали
сваки дан. Публика је добро одреаговала, па мислим да се и њима веома
свидело. Сара Сушец 7-3

Било је забавно, научили смо нове песме, публици се свидело, задовољна
сам. Невена Мареш 7-2

Било је одлично, одлично смо уклопили глуму и певање, свидела ми се и
реакција публике. Милица Тимић 6-2

Ïðèïðåìèëå: Ìèëèöà Òèìè� 6-2, Àëåêñàíäðà Âóêàøèíîâè� 6-2
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Шта се  бели у ноћи чаробној?
‘Ал су виле, ‘ал су звезде с неба,
‘ал блеште бакље старомодне?
Нит’ су виле, нит’ звездице с неба,
Нити бљеште бакље старомодне,
Већ то свијетле сијалицештедне.
Испод светла седи Васко Љубић,
Седи Васко, горке сузе рони,
Сузе рони, гласно јадикује:
„Јао мене до бога милога,
Већ су прошла три годишња доба,
А ја овде ситне мејле пишем,
Мејле пишем Станки од Јаковља,
Али Станка пошту не узвраћа,
Још од оног кеца из српскога
Кад сам Станку малим словом писо
није са мном проговор’ла Станка.
Не могу је пронаћ ни на фејсу.
Можда ми се наљутила она,
Па сад више неће проговорит?”
Јадан Васко, срце му се цепа
па он реши да обиђе Станку.
Седе Васко на велики мотор,
Узе собом шест ‘иљади динџи
Да он види шта се Станки збива.
Путовао до шест дугих сати,
Шест је сати чеко на граници
да га пусте лењи цариници.
Када није више мого чекат,
Он покаже бркове јуначке
Да застраши мало царинике.
Псе пустише цариници луди
Да оглођу Васка од Панчева
Да од њега ништа не остане
Него само кости да се беле.

Ал’ у Васка срце од јунака
Па се само испрсио Васко, 
Испрсио па псе дочекао
И побацо на земљицу црну.
Кад видеше цариници ово,
Поскакаше све под камионе,
Јер видеше да ту шале нема,
Да је Васко Љубић јунак прави,
Да се са њим качити не ваља.
Дође Васко држави туђој,
Провери он мобилни телефон,
Кад ли тамо ни вај-фаја нема,
Ни вај-фаја нити џи-пи-ес-а.
Јадикује Васко од Панчева,
Осто му је фон без интернета,
А и роминг тамо јесте прескуп. 
Тада њему ес-ем-есић стиже,
Стиже пошта од његове Станке:
„Еј, мој Васко, јуначе једини!
Жао мени јадној је баш много
Што ти нисам раније казала,
Али фон мој ја сам изгубила,
Фон изгубила, број промијенила.
Интернет ми искључи провајдер,
Јер ја нисам плаћала рачуна,
Па на фејс ја нисам могла ићи,
Пошту не знам користити сама
Па ти нисам слала ситне књиге,
А бабо ми забранио фиксни,
Па те нисам ни назвати могла.”
У почетку љутит био Васко,
Ал’ попусти љубовици својој,
јер љубави ту препрека нема.

Душан Цвијетић  VII/3

Одрастање

Звучи као нешто битно и пресудно.
Да ли то значи бити као мама и тата
или каo друг мог брата.

Не, ја не желим одрећи се својих
дечјих снова и лудорија.

На улици са клинцима играм жмурке,
једина бол коју сам осетила
су одрана колена.

Као дете немам брига,
смех и игра су моја једина обавеза.
Сваки страх мамина блага реч одагна.

Не знам шта значи реч љубомора
и у мом свету нема рата.

И зашто да журим у то одрастање?

Можда да причекам још коју успомену,
сећање или љубав
да их понесем у себи
да имам чему да се вратим
кад стигну проблеми и бриге.

Уна Михајловић VII3

Однедавно дешава се нешто
што не могу да схватим,
свет ми бежи
не могу да га ухватим.

Нека нова осећања 
у мени се буде
другачије гледам
и на остале људе.

Час сам тужна,
а час срећна,
нисам сигурна
шта ми се десило.

Одговоре тражим
на питања многа,
не знам како да изађем из овога.

Можда се то
одрастање зове,
и све је некако 
променило боје.

И шта је било
и шта ће доћи
све се повезало
преко једне ноћи.

Драгана Грбић VII/3

Снови

Кад смо млади
тада снови
са нама лете
путем звезда и планете.

Снови брзи,
устрептали,
пуни наде,
пуни снаге.

Кад смо млади,
тада нема снова
страшних, незамисливих, неостваривих.

Све можемо,
све хоћемо,
све смемо
и желимо.

Кад смо млади,
тада срце наше сања
и води нас
куда жели. Дејан Милошевић VII3

Модерна љубав у десетерцу

Имам само једну жељу,
да променим прошлу среду.
Тога дана
десила се

страшна драма.

Добих кеца као врата,
па ми се сад љути тата.
Морам нешто да учиним,
да тог кеца поправим.

Морам брзо да се средим.
Сад је стварно хитна ствар,
да се среди тај дар-мар.

А то стварно није фер,
јер ја матиш супер знам
и не могу да поднесем
такав блам.

Милица Влајковић VII3

Само једна жеља

Одрастање
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Пролеће
Пролеће нам стиже
и природа се диже.
Док ветар лахори,
поток жубори, 
цвеће се плави 
у зеленој трави,
весели су мрави.
И лептирак мали
Смеје се и шали
јер стиже пролеће
и ново умеће.

Мачак
Мачак звани Клупче
право је мангупче,
цепа сваку фотељу 
и развезује ми кецељу.

Пиле
На шеширу чучи пиле

као од свиле.
Кљуц тамо, кљуц ’вамо,
пази да не паднеш само!

Ивона Јовић 3/3

Катарина Радовановић 3/2

MEIN LIED
In meinem Herzen gibt es ein Lied,
das ich singen wollte.
Mein Gedicht wartet, um zu fliegen,
wie ein Vogel.
Ich lasse es
fliegen.
Lassen Sie die ganze Welt mein Lied hren.
Ich bin glcklich,
wenn ich singe.
Mein Lied hat alle Farben des Regenbogens.
Es ist eine Blume,
und riecht herrlich.
Es ist hier,
und macht alle Menschen glcklich.

МОЈА ПЕСМА
У мом срцу је једна песма,
Коју сам певати хтела.
Чека моја песма,
Као птица би летела.
Да полети ја је пуштам,
Нека је цео свет слуша.
Срећна сам
Док певам.
Песма моја има
све дугине боје.
Попут света је
И има мирисе опојне.
Она је овде
И чини све људе срећним.

Милица Тимић VI-2

Ред поезије, 
ред прозе

Књижевно поподне у част Исидори

Секулић део је активности поводом дана

школе 16. фебруара. Наставница

Драгана Малиџан Винкић, која води

литерарну секцију, представила нам је

младе Исидорине таленте, који су

читали своје радове. Тог поподнева

путовали смо кроз разне стилове и кроз

сва три књижевна рода, негујући

Исидорин дух и стваралаштво. 
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Зачарана
гусеница

У холу наше школе 13. јуна
догодила се једна мала бајка.
Другари из боравка пожелели су
нам срећан завршетак школске
године   луткарско представом
„Зачарана гусеница” или
„Гусеницан”.

Глумци су били изванредни, а
публика веома задовољна и
активна током целе представе. У
ствараљу ове представе
учествовали су сви дечаци и
девојчице из продуженог боравка,
а своје гласове луткама су
позајмили: Маша Рикановић као
принцеза Станислава, Лазар
Станкић као Гусеницан и принц,
Јелена Крстић као зец,
ТијанаСтојанов каокраљ и Елена
Живковић као Буда дворска луда.

Поздрав до неке нове приче и
неке нове представе, а биће их
сигурно!

О
вог пролећа у нашем дворишту направили смо Исидорину еко-
башту. Засадили смо кукуруз, парадајз, паприку, сунцокрет…

Млађи ученици вредно су помагали и обећали да ће бринути о
башти и редовно је заливати. Након тога, наставница Љиљана

Коневски са ученицима 8. разреда направила је компосиште за
башту. Прављењу компосишта присуствовали су и ученици нижих
разреда, па је за њих припремљено предавање о значају компоста за
биљке.

ИСИДОРИНА ЕКО-БАШТА
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ИГРОКАЗИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

В
редно радећи са учитељицом Бранком
Панајотовић на часовима драмске

секције, ученици четвртог разреда
припремили су ове године три кратке
позоришне представе, и то: „Медвед и
девојчица“, „Корњача и зец“ и „Мачак
отишао у хајдуке“. Извели су их три пута за
своје млађе другаре.

Једно од извођења било је пред будућим
првацима.  Необична група опремљена
чудним реквизитима шетала је Теслом 16.
маја. Мали велики глумци предвођени
директорком Бранком, библиотекарком
Милицом, школским мајстором Обрадом и
учитељицом Бранком кренули су ка вртићу
„Бамби“.

Задовољство се читало на лицима све
деце, како оне која су посматрала тако и
оне која су глумила у представама.

Оријентиринг у
Народној башти

Планинарско друштво „Јеленак“
организовало је 31. маја у Народној
башти оријентиринг за више од 70
ученика четвртог разреда наше
школе. Облачно време није успело
да поквари наше расположење,
тако да је на старту владало велико
узбуђење.

Такмичарске групе под
називима Краљице, Црвени бикови,
Предатори, Чувари природе кретале
су се у трку у размаку од два минута,
а волонтери „Јеленка“ су их на
контролним тачкама бодрили и
охрабривали да наставе и што пре
стигну до циља. Након такмичења
проглашени су победници, а ми смо
се срећни, задовољни и пуни лепих
утисака вратили кућама у нади да
ћемо оваква дружења имати често.
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СПОРТСКЕ ИГРЕ
МЛАДИХ

Панчево је 21. јуна било домаћин међународне
манифестације под називом „Спортске игре
младих”, која је реализована на платоу испред
Градске управе и у градском парку.

Млади су се такмичили у пет дисциплина –
фудбал у кавезу, мали фудбал, улична
кошарка, „између две ватре” и трчање на 60
метара. На овом лепом догађају учествовали су
и ученици наше школе са својим наставником
Владимиром Илићем. „ Спортске игре младих”
су ове године први пут организоване у 11
градова Србије од којих је један и наш град са
око 400 учесника, а главни спонзор је
компанија „Кока кола”.
„Спортске игре младих” се одржавају у
Хрватској и Босни и окуплјају 80.000 учесника
годишње. Финале овог такмичења је 27. јуна у
Београду, а победници путују 8. јула у Сплит
где ће бити одржано велико финале.

Циљ ове акције подстицање деце да
активно проведу распуст.  Организација је била
на завидном нивоу – свечано отварање уз
олимпијски пламен и ватромет, вредне
награде, медаље, пехари, а спортски терени
пуни децеучинили су ово такмичење
изузетним. Игре су протекле у доброј
атмосфери и лепом дружењу, што је и био мото
овог догађаја.

Ученици наше школе били су веома
активни. Најуспешнији су били атлетичари и
кошаркаши. У трци на 60 м Андреја Божанић је
освојио 1. Место, а кошаркаши Иван Рангелов,
Никола Стринић и Вељко Јосифовић били су
други.

АТЛЕТИКА

На државном првенству основних школа у атлетици 10.
јуна у Новом Саду у трци на 600 м друго место освојила је
Јелена Новковић.



РАЗОНОДА

15

ОЛИМПИЈАДА ЗА УЧЕНИКЕ ВОЈВОДИНЕ

У
ченици наше школе учествовали су 30. маја на Спортским олимпијским играма ученика Војводине у Сомбору. Резултати том
приликом нису изостали. Прво место у трци на 800 м заузео је Иван Божанић, друго је освојио  Михајло Катић (600 м), а треће

Андреја Божанић (60 м). Пливач Лазар Цвејић је у трци на 50 м делфин стилом освојио 3. место. На овој малој олимпијади подршку
им је пружао наставник Владимир Илић.

Тенис
У Панчеву је 5. јуна
одржано државно

првенство основних
школа у тенису на

ком су наши
ученици имали

запажене резултате.
Прво место освојио
је Алекса Пешић, а

друго је припало
Драгану Омчикусу.



ВИЦЕВИ
Çàøòî çåö èìà äóãå óøè è êðàòàê ðåï?
Да је обрнуто звао би се веверица.

Çàøòî ¼å ïè¼àíàö êóïèî ñëàì÷èöó îä 10 ì?
Зато што му је доктор рекао да се удаљи од алкохола.

Ó ñîëèòåðó èìà äâàíàåñò ñïðàòîâà. Ñâàêè ñïðàò ñå çîâå ïî ¼åäíîì ìåñåöó ó ãîäèíè.
Ïðâè ñïðàò ñå çîâå £àíóàð, äðóãè ñå çîâå Ôåáðóàð èòä. Êàêî ñå çîâå ëèôò ó òî¼ çãðàäè?
Притиском на дугме.

Страну припремиле Ивона Јовић 3/3 и Катарина Радовановић 3/2

Твоје лице звучи познато
Ове школске године било је у нашем холу много занимљивих дешавања. Једно од
забавнијих, сви ће се сложити, било је такмичење „Твоје лице звучи познато”. Том
приликом чула су се интересантна извођења  бројних светских хитова. Након
узбудљивог и неизвесног финала треће место припало је Марији Стојановић, друго
Софији Живковић, а прво је освојила Милица Тимић. Публика је овацијама наградила
своје фаворите и тако показала одушевљење читавим догађајем.

Ребуси

Укрштене речи

1

2

3

4

5

1. Део руке; 2. Текућа вода; 3. Чиме гледамо? 
4. Опада на јесен; 5. Велика летећа справа.


