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Нови терени
у школском дворишту
Читајте о
Душановим
филмовима,
луткарској
секцији,
спортским
догађајима...

Наши матуранти

Данило Зечевић
ученик генерације

Уводна реч
директорке
Поштовани читаоци,
Пред вама је још једна наша новина, двоброј нашег
часописа. Тешко је на једној страни описати све наше активности, увођење новина у наставни процес,
запажене резултате на свим нивоима такмичења из
разних области, као и стваралачког рада.
Школску 2014/2015. годину започели смо пријемом наших првака необичном
добродошлицом како смо и наставили у току године. У ваннаставним активностима
иновативним приступом основали смо луткарско позориште и постали регионални
центар у луткарству.
Наш ученик Душан Цвијетић својим знањем, својим стваралаштвом у области
филма награђен је у Покрајини као један о најуспешнијих ученика у школској
2013/2014. години и стигао до Олимпијаде.
Били смо организатори Фестивала науке за награђене основце Града Панчева.
У области заштите животне средине, прво смо награђени у Покрајини за „Чистије и зеленије школе Војводине“, а на крају школске године добрим тимским радом
освојили смо две награде у оквиру пројекта“Сакупи и уштеди – видећеш да вреди“:
1. место – први разред, а школа 3. место у конкуренцији свих школа Града Панчева.
Учествовали смо у организацији музичке манифестације „Мајске музичке чаролије“ и тиме показали на који начин развијамо потребу за транспарентним наступима и развијањем музичке културе.
На ликовном и књижевном конкурсу Регионалног центра за таленте „Михајло
Пупин“ за ученике јужног Баната ми смо једина школа чији су ученици освојили једно од три места на оба конкурса.
Дан школе смо прославили на нама својствен начин, кроз казивање, песму, игру,
позориште, изложбе, дружење и спортска такмичења, којих у нашој школи немањка. А кад смо код спорта, и ту се можемо похвалити – наши другаци су четврти у Покрајини, што није све, али да не набрајам даље, остало ћете прочитати у чланцима.
Драги читаоче, уводник звучи као извештај, тешко је на други начин навести наше огромне успехе који су се низали заредом, као у овом тексту.
Завршићу честиткама свима вама, убеђена да смо заједно поносни на наше успехе и успехе нашег ученика генерације Данила Зечевића.
Завршни испит је слика рада ученика, наставника и родитеља, што је резултирало тиме да смо најбоља школа на територији јужног Баната када је реч о резултатима теста из српског језика и математике.
Како није све стало у овај уводник, молим вас окрените другу страну, а то ће вас
навести да читате даље.
Срдачно вас поздрављам, до следећег броја,
Директорка Бранка Бељић

САДРЖАЈ
4. У духу народне традиције
6. Мајска музичка чаролија
7. Шта се згоди кад се неко
другачији роди
10. Исидорини ствараоци
14. Спортска дешавања
www.isidorasekulic.edu.rs
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Дан заштите озонског
омотача
иром света 16. септембара обележава
се Дан заштите озонског омотача. Већ
дуже време у нашој школи традиционално
се одржавају приредбе поводом ове
манифестације. Тог дана у школском
дворишту наши осмаци пуштају балоне
напуњене хелијумом, са позитивном
поруком на сваком од њих. Ученици наше
школе труде се да и остали људи чувају
животну средину, како не би дошло до
пуцања озонског омотача. Овим порукама
желимо да развијемо свест младих да
морамо чувати нашу животну околину и
штедети наше природне ресурсе.

Ш

Сакупи и уштеди
– видећеш да вреди
аша школа се прикључила пројекту
„Сакупи и уштеди – видећеш да вреди“ у оквиру којег су ученици сакупљали рециклажни отпад. Пројекат је врло
брзо заживео у нашој школи јер су ученици
вредно доносили и сакупљали разноврсни рециклажни материјал. За организацију је била
задужена наставница Љиљана Коневски са
својим еко-тимом ученика. Са поносом истичемо да је наша школа са 1.284,50 килограма
прокупљеног и предатог амбалажног отпада
заузела треће место у општини. Честитамо
нашим ђацима на високо развијеној еколошкој свести!

Н
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ВЕСТИ

НАШИ ПРВАЦИ

ДОБРО ДОШЛИ,
ПРВАЦИ!

I-1: Вељко Васић, Вук Вељковић, Анастасија
Вучковић, Алекса Ђорђевић, Николина Зенг,
Лена Крстић, Миона Лепедат, Сара Марина,
Јелена Милосављевић, Дуња Николић,
Анђела Њагул, Станко Павлов, Никола
Стојанов, Огњен Стојков, Тара Тасић, Дуња
Тишма, Лука Хајдуков, Милица Чечарић,
Катарина Шеленди, Александар Шукер;
учитељица Бранка Панајотовић.

Песмом, игром и симпатичним скечом пожелели су добродошлицу новим
другарима ученици 2. разреда са својим учитељицама – Драганом Бућан,
Снежаном Киџин и Браниславом Ђорђев. Читава школа орила се од њихове
песме и игре. Уживали смо у њиховим плесним тачкама, али се и слатко
насмејали уз скеч, који су нам извели. Погледајте како нам је било…
I-2: Стефан Бирка, Вања Богданов, Хелена
Богданов, Милица Брајић, Уна Вигњевић,
Кристијан Ђурин, Богдан Јованчевић, Наталија
Каут, Ђорђе Кладарин, Душан Лекић, Славко
Максимовић, Душан Милојевић, Стефан
Недељковић, Вељко Петковић, Стефан
Секулић, Милица Трајковић, Иван Шајн;
учитељица Маријана Унчевић.

I-3: Валентина Бијелић, Павле Добросављевић,
Алекса Драксин, Андреј Дубић, Димитрије
Ђорић, Никола Јаћимовић, Уна Јовић, Никола
Коленовић,
Невена
Миланков,
Ана
Михајловић, Лена Павлов, Петар Павловић,
Хелена Пајић, Милица Панић, Андреа
Ракочевић, Владан Савић, Ана Марија
Татомиров, Марија Тодоровић, Милош
Ћеранић; учитељица Гордана Гајин Цветкоски.
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У ДУХУ НАРОДНЕ ТРАДИЦИјЕ

Песма, игра, спорт, наука, фолклор, глума…
Све то у једном посебном дану за нашу школу.
Првог априла прославили смо дан наше школе и показали шта смо све научили, шта знамо и чему смо вешти. Тема овогодишње прославе била је народна традиција. Ниједан детаљ није занемарен – госте су дочекивале девојчице уз традиционалну погачу и со.
Ученици виших разреда одржали су презентације о колу, народној ношњи, инструментима и обредним песмама. Школски хор је током приредбе извео неколико изворних песама.

Марија Стојановић из пратњу виолинисте Ђорђе Грбића, хора и Тамаре
Тодоровић изводи песму „Хеј, драги, драги, божурове сади”

4

Ученице 6. разреда извеле су обред призивања кише и играле као додоле.
Њихов плес пратио је школски хор, који је извео песму “Додоле”.

ДЕШАВАЊА

„Додоле” су својом игром позвале публику у двориште где су у колу их дочекали фолклораши и наставници физичког васпитања.
Са њима су „Моравац” заиграли многи ученици, као и стари и нови наставници.

Потом су гости прославе и ученици домаћини могли у кабинету физике да присуствују занимљивим експериментима из те области.

Док су сви уживали у огледима, Наши гости из Идвора већ су
чекали на сцени. Они су извођењем представе „Вашар је вашар”
обогатили нашу свечаност.

Фудбалска утакмица између наставника и ученика изазвала велику пажњу публике.
Иако су наставници оставили срце на терену, ученици су убедљиво победили.
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МАJСКА МУЗИЧКА ЧАРОЛИЈА

Азбука Драгане
Малиџан Винкић
А – аквадукт
Б – бубамара, једина буба коју <3
В – Вукан
Г – Грдана, Грим, Гете...
Д – диносаурус, гррр!
Ђ – ђинђува
Е – Ентерпрајз
Ж – жвазбука
З – Звездане стазе
И – Италија
Ј – јабука
К – књига
Л – лепота, она унутрашња
Љ – љубав
М – музика
Н– наука
Њ – њуз, најбоље вести на свету
О – образовање
П – позориште
Р – револуција
С – Силмалирион
Т – торент
Ћ – Ћуприја/ћуфте у сосу
У – Уроборос
Ф – Фауст
Х – Хобит
Ц – цврц!
Ч – чоколада
Ћ – џез
Џ
Ш – штребер, јунак 21. века

дворани „Аполо“ 7. маја одржана је музичка
манифестација такмичарског карактера за
ученике основних школа. Ову активност организовале су три школе ОШ „Исидора Секулић“, ОШ
„Стевица Јовановић“ и ОШ „Јован Јовановић
Змај“. Такмичење је први пут одржано прошле
године у Исидориној школи, а осмислила га је

У

наставница музичке културе Татјана Арсић. Деца
су певала поп-песме домаћих и страних аутора и
показала завидно певачко умеће. Прво место
освојила је Јустина Михајловић из Змајеве, друго место Александра Кинђић из Стевичине, а
треће место Стефани Нешковић из Исидорине
школе.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ НА ДИВЧИБАРАМА
И ове године је пут Дивчибара кренуло око
стотину основаца који су били нарочито
успешни у природним наукама. Координатор ове традиционалне активности била је
наша директорка Бранка Бељић, а деца су
на Дивчибарама могла да се баве експериментима, али и да се друже и разоноде у
прелепој природи.
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ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА „ЖИРАФИЦЕ”

ШТА СЕ ЗГОДИ КАД СЕ НЕКО ДРУГАЧИЈИ РОДИ

д прошле године у нашој школи негује се
и развија луткарство. Секцију и радионицу пачворка у оквиру ње воде учитељи
Слађана Маринковић и Зоран Кнежевић. Ове године направљена је друга по реду луткарска представа: „Шта се згоди кад се неко другачији роди”.
Реализација представе резултат је тимског
рада уз велики допринос и подршку наше директорке Бранке Бељић. Текст за представу написао је учитељ Зоран Кнежевић. Он је одабрао
музику и звучне ефекте, израдио музички
сонг,а за креацију и израду лутака заслужна је
учитељица Слађана Маринковић.
Аудиција,за коју је владало велико интересовање, одржана је у сва три одељења четвртог
разреда,а највећи успех остварили су изабрани
ученици-глумци: Стефан Обрадовић, Ања Милекић, Никола Вучетић, Ђорђе Смаиловић, Ања
Кнежевић, Оливер Jовић , Миња Станковић,
Маја Жунић и Никола Проданов.
Мајице са апликацијом жирафе (што је и
назив наше екипице) направила је група девојчица 4. разреде: Ања Милекић, Јована Ковачић,
Емили Нешковић, Татјана Пејчиновски, Надица Шајн, Милица Шајкић и Маја Жунић. Оне су
чланице наше креативне радионице за шивење,
по којој је наша школа јединствена.

О

“Жирафице”су представу извеле више пута.
смотри луткарства основних школа 28. фебруара одржаној први пут у нашој школи представа је
награђена за сценографију, музику и звучне
ефекте.
На републичкој смотри у Новом Саду 24.
априла поново смо награђени и запажени. Представа је одржана потом у школи за наше другаре
трећаке, затим приликом пријема забавиштанаца, а уследио је и наступ на Платоу Културног
центра града Панчева. Крајем школске године
20. јуна наступили смо и на „Позоришту на отвореном“ у Ташмајданском парку.
Дивно смо се дружили и уживали у пробама
и наступима. Стекли смо нова искуства и нове
пријатеље. Добили инспирацију да стварамо
нове представе, а наши учитељи су написали
пројекат у оквиру којег је предвиђено и стварање правог ЛУТКАРСКОГ АТЕЉЕА у нашој школи, који ће развијати и унапређивати луткарство у свим сегментима школског живота, са
циљем да постанемо Регионални центар за луткарство.
Ова ђачка представа ПРОМОВИШЕ идеју о
ИМАЊУ ПРАВА на РАЗЛИЧИТОСТ и СРЕЋУ
да се буде аутентичан и СВОЈ.
Ања Милекић IV-1
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МЕЂУ НАЈБОЉИМА У ВОЈВОДИНИ
ушан Цвијетић, ученик VIII/3 наше школе,
још је одмалена показао интересовање за
технологију. У сарадњи с наставницима Иваном
Влачић и Бојаном Стокићем направио је три филма: „Дигитална заштита“ , „Клон“ и „Прогрес“, које смо имали прилике да видимо 6. новембра у холу школе. Они се баве дигиталним насиљем и заштитом на интернету. Ови филмови освојили су
многе награде, међу којима су: 1. место на општинском, 1. место на окружном и 1. место на републичком такмичењу. Филм „Прогрес“ је освојио
и посебну награду на Међународној информатичкој олимпијади, док је филм „Клон“ освојио специјалну награду за запажено учешће на такмичењу „Сигурнетица“. Његова висока достигнућа препознали су у покрајинском Секретаријату за спорт
и омладину и у децембру су му доделили награду
као једном од најуспешнијих ученика Војводине.
Са Душаном су сарађивали и вршњаци Марија
Зенг и Алекса Ванцагић, а гласове анимираним јунацима давала је његова сестра Марија V/3.

Д

Неколико речи о Душановом раду с наставницом
Иваном
• Колико сте помагали Душану око филмова?
Ивана Влачић: Углавном су то биле само консултације.Његова је била идеја, а ми смо му помага-

ли око сценарија и причали о програмима помоћу којих може остварити филмове.
• Који Вам се филм највише свидео и зашто?
– „Дигитална заштита“ зато што је био првенац
и зато што је био комбинација играног и анимираног.

• Колико сте веровали да ћЋе он успети?
– Знала сам после првог филма. Додуше нисам знала да ће стићи до покрајинске награде што је одлично. Веома се поноснимо што је Душан наш ђак.
Интервју урадила Милица Тимић

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА

рослава школске славе ове годинебила је у знаку награда и признања.
Након химне Светом Сави, сечења колача и молитве, уследило је
проглашење најбољих ликовних и литерарних радова са конкурса који је
био објављен у нашој школи. Чланови жирија наставница Драгана
Малиџан Винкић, вероучитељ Владимир Козић и наставник Светозар
Алексић имали су врло тежак задатак да од толико добрих радова изаберу
најбоље. Сви ученици награђени су иконама.

П
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Ове године у нашој школи установљена је Светосавска награда као
признање за изузетне резултате ученика и наставника. Директорка Бранка
Бељић уручила је специјалну Светосавску награду ученику Душану
Цвијетићу и његовим менторима Ивани Влачић и Бојану Стокићу. Душан је
ову награду заслужио својим изузетним постигнућима на такмичењима
током прошле школске године. Снимајући и правећи филмове о дигиталној
заштити, истакао је и указао на овај све већи друштвени проблем.

ДЕШАВАЊА

Сајам књига

ВРЕМЕ JЕ
ЗА КЊИГУ
нтерес наше школе јесте
да ученици буду образовани, начитани и свестрани. Због тога се са наставницама српског језика и разредним старешинама сваке године
организује одлазак на Сајам
књига. Сајам књига је једно предивно искуство које свакога мотивише на читање књига различитих жанрова. Од писаца који
промовишу књиге можемо чути
о њиховим искуствима и инспирацији за писање на одређену
тему. Тако смо се и ми сви 29.
октобра, у касно поподне, вратили из Београда богатији за ново искуство и бар једну нову
књигу.

И

„А горе, кад смо изашли на стазу, па кад смо се разлетели... то је била права ствар!
Шећерна вата... балони, дугуљасти и дугачки... бананице јефтиније него у киоску испред школе... све сам покуповао, а шећерну вату два пута. Па онда, прва барака с кобасицама на жару, пљескавицама, вешалицама... и осталим јелима! ... а све мирише,
тако мирише, да мораш да једеш или да умреш!
Баш сам се супер провео. Тај Сајам књига је баш хаос. Само, не знам шта ће им
све оне књиге! Можда да би се људи изморили, изгладнели и ожеднели... или због
имена ’Сајам књига’... или...
... ма није битно! Кобасице су им – прва лига!”

(Одломак из романа „Хајдук остаје хајдук” Градимира Стојковића)

Милица Самарџија 7-2

ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ:

Хајдук у Београду, Градимир Стојковић
Шешир професора Косте ВујићЋа,
Милован Витезовић
Мој дека је био трешња, Анђела Нанети

Леси се враћЋа кућЋи, Ерик Најт
Гуливерова путовања, Џонатан Свифт
Журка, Мирослав Матицки
Зов дивљине, Џек Лондон

Бескрајна прича, Михаел Енде
Приче о љубави, Роберто Пјумини
Роман у мојој глави, Соња Ћирић
Случај Ромео, Елиса Пуричели Гвера
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ИСИДОРИНИ СТВАРАОЦИ
Стилске вежбе „На слово...“

НиС

Милица Тимић

Никада нисам намазала нокте на ногама.
Ној никад није ником наудио.
Николин непријатељ носи нож.
Сашила сам сиви сомотски сако.
Саградио се супермаркет „Сунце“ са снижењима.

Бојана Максимовић
Нико никога није наоружао.
Надлежни нису најавили нови напад непријатеља.
Неочекиван налет.
Слетела сам са Сунца.
Стварно сам страва.

У МРАКУ
У полумрачној просторији, осветљеној само једном лампом и испуњеном пискавим звуком апаратака, примариус доктор Сара Лукс тешко
уздахну и обриса зној са чела. Управо је изводила врло ризичну операцију и исход је био неизвестан. Стање пацијента је могло да се преокрене сваког часа и његов живот био је у Сариним рукама.
Након више сати рада, операција је коначно завршена. Сара је скинула
хируршку маску и рукавице, и уз громогласан аплауз колега, напустила
просторију. У ходнику ју је дочекала узрујана породица пацијента, али
Сара их је умирила речима да је све прошло у најбољем реду и да ће се
пацијент брзо опоравити, па продужила даље.
Са потешкоћом је отворила стара тешка врата своје канцеларије која се
налазила у најзабаченијем делу болнице. Када је покушала да упали
светло, приметила је да је сијалица прегорела. Уздахнула је и гурнула
хрпу папира са стола, па се попела на њега. Пошто је било мрачно, ништа није видела и изнервирано је гунђала себи у браду. Одједном, нешто ју је зграбило за ногу и повукло надоле. Сара се уз јак тресак стромоглавила на под и при том изгубила свест. Док је непомично лежала,
два блистава зелена ока су је са злобом посматрала.
Јована Обрадовић
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Татијана Предојевић
Нина никако не капира номинатив.
Наставнику Ненаду недостаје нониус.
Наташина Нана ништа није научила.
Станина сестра стварно смара.
Савин син стално сања Сању.

Милица Самарџија
Ништа нисам написала.
Нина носи необичне наочаре.
Никола никад није никоме намигнуо.
Сања седи сасвим сама.
Симпатија Сарине симпатије састаје се са својом симпатијом сваке среде.

ИСИДОРИНИ СТВАРАОЦИ

ЗАТВОРЕНИК

ЈЕСЕН

Проклети устајао ваздух. Окови постају претешки да бих се држао усправно. Да бих се ја држао усправно. Онај око груди не дозвољава да
удахнем дубоко. Не осећам руке. Можда само
зато што су мишићи атрофирали, а можда и зато што су испале из свог лежишта.
Два ланца која их држе рашчереченим као
да постају све затегнутији. Окови око врата ће
се скоро сусрести са земљом. Коленима непрестано јури оштар бол. Превише дуго клечим. Од
зноја и прљавштине једва могу да отворим очи.
Руне на ланцима су исте као раније. Добро је.
Опекотине на кожи од мог последњег покушаја
бекства нису још зацелиле. Али оне нису једине.
Најболније су оне које ми шарају леђа. Сунце,
коме сам се у претходним... данима?... месецима... толико радовао, сад проклињем из дна душе. Ако је и више имам. Предуго ме пржи кроз
тај прозор... отвор...
Шта год да је, не могу да се окренем. Надам
се да је Меорова тамница само легенда и да то
није једини излаз одавде. Ако јесте... не смеш...
мораћу да поново покушам... немој...

Магла се лагано спустила на куће и улице. Сивило је заробило град, а киша, која је пре неки трен
стала, испрала је емоције тмурних људи. Ветар је зафијукао и снажно пројурио кроз гране дрвећа.
Улица је потпуно празна, али убрзо се појављује само једно дете са дугим шареним шалом који
спретно игра иза њега.

Или умрем. И оставим их да умру.
Михаило Кљајевић

Одувек сам волела да гледам људе како ужурбано јуре и склањају се од хладноће и ветра док сам
ја унутра, на топлом. Свиђало ми се да размишљам о хладноћи. Превелико узбуђење и бесмислена
радост око осталих годишњих доба, превише ме је замарала. Допадала ми се једноставност, а још
више осећај кише на лицу.
Обувам чизме, излазим из куће и почињем да трчим. Мирис свежине све више ме зачарано вуче.
Трчим све брже. Волим када не знам где тачно идем и онда, на тренутак, помислим као да је цео
свет мој.
Наилазим на гомилу жућкастог лишћа. Раздрагана чаролијом магичне јесени, бацам лишће и препуштам се ковитлацу среће и узбуђености који се вије око мене, баш као некада.
Падам на лишће не размишљајући више о људима око себе, о прошлости и будућности, већ о овом
једином тренутку. Једна капљица воде са дрвета пада ми на лице.
Смејем се и затварам очи.
Теодора Милутиновић

Кратке приче на задате речи: ШАЛА, САСТАНАК, БОЛ, ГРАНА, ГОДИНА

Милица Тимић
Нагло сам се пробудила јер ме је син боцкао поломљеном граном. Шта човек мора да уради да би се поштено наспавао. Муж је отишао колима на посао, а ја касним на састанак. У штиклама сам трчала до
фирме. Осећала сам неподношљив бол у ногама. Закаснила сам, а то се код мог шефа не толерише. Смањио ми је плату. Какав дан! А тек каква ми је цела година. Свет одраслих није шала...

Бојана Максимовић

ЗЕМЉА
Земљо сива,
пуна блата,
где иду
твоји људи сада?
Куда беже?
Куда јуре?
Задржи их, сада,
као некад давно,
као што си знала.
Што од њих
не направиш јунаке,
да у тло
копље забоду,
да земљу
прихвате своју.
Сачувај још,
док можеш,
децу своју.
Обезбеди им
мир и слободу.
Пусти свима
зраке наде,
Нека знају сви
шта је земља,
нек је нико
ником не да.
Јулија Варга

Коначно ме је савршен дечко позвао на савршен састанак. Све је било лепо док се нисам саплела о грану која је лежала на мекој трави. Пала сам у бару и осетила јак бол у нози. Дечко се замало није преврнуо од смеха. Иако знам да ће за неколико година све ово изгледати као шала, сада је то велики блам.

Милица Самарџија
Скоро па ће проћи годину
дана од када сам пала са
трешњине гране. Неколико
сати пре него што сам кренула на састанак, прескочила сам стару оронулу ограду
која је делила кућу моје баке и симпатичног деке. Дека је у дворишту имао лепо
расцветано дрво трешње.
Лагано сам се попела и...
хоп... пала сам. Баш је болело. После је то постала шала године.

Татијана
Предојевић
На шалу ме је смувао. Били
смо јако заљубљени. Позвао
ме је на састанак. Рекла сам
му нешто ружно у једном
тренутку. Наљутила сам га
до задње гране беса. Жао ми
је било јер сам му много бола нанела. Окренуо се и
отишао. Покушала сам да
средим ствари, али све је
било узалуд.
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ДЕШАВАЊА

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 2014/2015
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Алекса Ванцагић 8-3

Анђелија Ђорић 8-3

Данило Зечевић 8-1

Драган Омчикус 8-1

Душан Цвијетић 8-3

Филип Мијатовић 8-2

Иван Божанић 8-2

Ксенија Чорогар 8-2

Милица Влајковић 8-3

Стефан Голубовић 8-2

Тамара Агатоновић 8-2

Теодора Милутиновић 8-2

Тијана Лазаревић 8-3

Урош Марковић 8-3

СПОРТ

Наши матуранти
Испратили смо још једну генерацију. У петак, 29. маја, у школи је било и свечано и весело. Беле мајице, потписи, понека суза због растанка, навијачка бакља и песма! Другари су се храбрили пред новим изазовима и навијали за будуће победе. Срећно!

VIII-1:
Јована Дамјанов, Раде Дозет, Катарина
Ђукић, Дениц Ђерфи, Данило Зечевић,
Вељко Јосифовић, Игор Карановић, Анђела Кочовић, Марко Кукић, Тијана Лазаревић, Анђела Малечкар, Алекса Медић, Дуња Милошевић, Стефанос Моутсос, Драган Омчикус, Лазар Танасковић,
Стеван Чокић, Никола Марковић; одељенски старешина Светлана Керановић,
учитељица Слађана Маринковић.

VIII-2:
Тамара Агатоновић, Иван Божанић, Вукашин Божић, Јулија Варга, Велибор
Вортић, Анђелија Вукашиновић, Александра Гајић, Стефан Голубовић, Алекса
Денчић, Милан Дехељан, Александар
Кецман, Невена Манојловић, Невена
Мареш, Филип Матовић, Никола Мијовић, Јелена Милошевић, Теодора Милутиновић, Јована Обрадовић, Алекса Пешић, Алекса Станковић, Лука Стојановић, Матеја Стринић, Дуња Туцаков, Аурора Чобановић, Ђорђе Чоловић, Ксенија Чорогар; одељенски старешина Зорица
Станкић, учитељица Наташа Кладарин.

VIII-3:
Наталија Бијелић, Алекса Ванцагић, Марко Вељковић, Милица Влајковић, Вук Гератовић, Драгана Грбић, Анђелија Ђорић,
Владан Дабић, Миљан Ђуровић, Амир
Зиљкић, Василије Изгаревић, Милош Лекић, Марина Мандић, Ања Марковић,
Урош Марковић, Дејан Милошевић, Уна
Михајловић, Нера Петровић, Анастазија
Петровски, Жељана Радмановац, Данило
Рашета, Ивана Станимировић, Милош
Стевановић, Сара Сушец, Никола Томић,
Душан Цвијетић, Дејан Шолаја; одељенски старешина Драгана Малиџан Винкић,
учитељ Зоран Кнежевић.
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РАЗОНОДА

СПОРТСКИ ДАНИ
Прва недеља сваке школске године назива се ,,Спортска недеља“. Тако су и овог септембра сви ученици Исидорине школе
са својим учитељима и наставницима, после наставе, учествовали у спортским активностима. Нижи разреди са својим уцитељима/учитељицама спортске дане проводе у природи и кроз
игру спознају вредност физичке активности и спорта. За старији ученици наставници физичког Влада и Ненад организују
турнире у разним спортвима. Наши ученици не само што се
такмиче већ и уживају у томе. Али такмичење није такмичење
ако нема навијачица, које у сваком турниру бодре наше младе
спортисте и забављају нашу верну публику. Циљ спортских дана је да ученици схвате колико су физичке активности и спорт
битни за здрав развој и живот.

Мала Олимпијада

НАШИ РИБОЛОВЦИ НАЈБОЉИ
Екипа наше школе је 22. маја освојила 1. место на
општинском такмичењу у риболову. Екипу су чинили: Сава
Стефанов, Софија Стефанов и Никола Радовановић.
Честитамо нашој екипи!

Ученици 2. и 3. разреда са својим учитељицама учествовали су на Малој олимпијади.
Мешовита екипа од 12 ученика 2. разреда освојила је 1. место, екипа девојчица и дечака 3. Разреда освојиле су 3. место. Ученици 2. разреда пласирали су се на окружно
такмичење, које је одржано у Новом Саду.

УСПЕШНИ АТЛЕТИЧАРИ
Атлетичари 5. и 6. разреда успешно су 25. маја прошли на
општинском првенству Војводине у атлетици. Резултати су
следећи: од 6. разреда Борис Кртенић је био најбољи у скоку
удаљ док је Владимир Башарагин био 2. у дисциплини 600 м
трчање, као и Ана Милошевић која је освојила 3. место у скоку
увис. Што се тиче 5. разреда, Ања Изгаревић је била трећа у
дисциплини 300 м трчање, а Кристина Кртенић је трчала 600
м и била такође трећа. Честитамо!

Заслужено на првом месту
На Окружном такмичењу у Вршцу наша два атлетичара била
су веома успешна. Никола Радовановић освојио је 1. место у
дисциплини 100 м трчање, а Иван Божанић био је исто тако
успешан у дисциплини 300 м трчање. Честитамо!
Филип Ранковић

Спортска дешавања током школске 2014/15. године
сновна школа „Исидора Секулић“ из Панчева негује дугогодишњу
традицију учествовања на спортским такмичењима, па је забележен
успех готово на свим пољима. Тако се професори физичког васпитања
Владимир Илић и Ненад Куриљ могу похвалити: трећим местом на Општинском такмичењу у кошарци, екипним другим местом које су освојили дечаци на Општинском такмичењу у атлетици, првим местом на
Општинском такмичењу у одбојци и трећим местом на Окружном такмичењу у овом спорту.
Што се индивидуалних спортова тиче, ђак наше школе Петар Ранковић освојио је прво место на Окружном такмичењу у пливању (прсним
стилом) на педесет метара.
Рад и труд професора и ученика наше школе препознао је и покрајински Секретаријат за спорт и омладину, који је уложио 70.000 евра у нове
спортске терене, који су у новембру 2014. свечано отворени у дворишту
школе. Ту су терен за кошарку и одбојку од тартана и терен за мали фудбал прекривен вештачком травом, који ће послужити да ђаци још више
напредују.
Да су ученици Основне школе „Исидора Секулић“ посвећени спорту,
говори и чињеница да на теренима у школском дворишту проводе и највећи део свог слободног времена, играјући кошарку, фудбал и одбојку, а
неки од њих ће, сасвим сигурно, у годинама које долазе са поносом носити боје државне репрезентације.
Балша Тимић и Вукота Tимић
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РАЗОНОДА

ЦРТАЋИ

МУЗИКА

2. У мојој глави

1. ONE DIRECTION-DON`T
FORGET WHERE YOU BELONG

3. Сунђер Боб
на сувом

2. SELENA GOMEZ-I WANT
YOU TO KNOW

1. Код куће

ФИЛМОВИ
1. ПЕТИ ЛЕПТИР

3. MEGHAN TRAINOR-ALL
ABOT THAT BASS
4. BRUNO MARS-JUST THE
WAY YOU ARE
5. 5SOS-AMNESIA
6. BETHANY MOTA-NEED
YOU RIGHT NOW

2. THE NOTEBOOK
3. PITCH PERFECT
4. ANOTHER CINDERELLA
STORY

РЕБУСИ

7. TAYLOR SWIFT-BAD
BLOOD

5. BAD HAIR DAY

8. EMINEM-MOCKING BIRD
9. JOHN LEGEND- ALL OF ME
10. PHARELL WILLIAMSHAPPY
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Нови терени
у школском дворишту
На велико задовољсвто наших ученика и
свих запослених ОШ „Исидора Секулић”
богатија је за два нова спортска игралишта. Покрајински Секретаријат за спорт и
омладину уложио је 7,8 милиона динара у
изградњу мини-пич терена са вештачком
травом за мале спортове и мултифункционалног тартанског терена за кошарку и одбојку. У присуству Маринике Тепић, покрајинске секретарке за омладину и спорт,
терени су свечано отворени 20. новембра и
од тада су на располагању свој деци наше
школе која желе да се баве спортом и правилно се развијају.

