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Наш први велики јубилеј – десети број! 
Пребројавали много,много дана... 
Испраћали матуранте, дочекивали прваке... 
Они кренули у своје нове победе, ми у своје старе... 
И тако, година за годином... 
Мислиш свака иста, мислиш ништа се не мења... 
Тргнеш се! 
Кад, гле, све је у покрету и расте! 
Деца,нова сазнања и искуства, иновације и креације... 
Па, тако,  и овај наш јубилеј. 
Можда ,само неприметна кап у великом мору културе, 
али велики подвиг за нашу малу школу. 
Да, ТО СМО МИ! 
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П оводом 8. новембра – Дана просветних радника у великој сали Скупштине града 
организована је пригодна свечаност на којој је просветним радницима уручено 

признање „Аврам Мразовић“, захвалнице и новчана награда. 

П ризнање „Аврам Мразовић“ установљено је 2015. године и 
додељује се просветним радницима са територије града 

Сомбора за ангажман који доприноси подизању стандарда кроз 
иновативан рад у предшколском, основношколском и 
средњошколском  образовању. 

Н а овогодишњем конкурсу за доделу признања надлежна 
Комисија је одлучила да се признање „Аврам Мразовић“ у 

области предшколског образовања додели васпитачици 
Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Mилици Влаисављевић, у 
категорији основношколског образовања и васпитања Драгици 
Кнежевић наставници историје и географије у ОШ „Лаза Костић“ 
у Гакову и у категорији средњошколског образовања и 

васпитања овогодишње признање „Аврам Мразовић“ додељено је Нади Плећаш, 
професорки Средње економске школе у Сомбору. 

П ризнање и захвалнице награђеним просветним радницима уручила је 
градоначелница Сомбора Душанка Голубовић која је учитељима, васпитачима, 

професорима и наставницима честитала Дан просветних радника и истакла 
да  овогодишња прослава причињава још веће задовољство, с обзиром да ове године 
прослављамо 240 година од оснивања НОРМЕ, што је један веома значајан датум не само 
у сомборској историји већ у целокупној  српској историји. 

 

 

Kруна преданог и дугогодишњег рада - Признање „Аврам Мразовић“ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 



4 

 

              Сада је то већ традиција! 

 Ученици , наставници и сви запослени 10. 2. 2018. обележили су Дан школе, али 
и славу Света Три Јерарха. Овогодишњи кум славе био је Предраг Гарајски,а 
кумство је преузео Мирослав Кресић.                                                                                                                                         
Припремљен је садржајан и креативан програм који су наши ученици ,у 
координацији својих наставника,извели на радост и одушевљење публике. Као 
и сваке године , “Драмци” су се опробали у новој представи “Mењам пубертет за 
нешто повољније”, док су они мало млађи увесељавали публику игром и 
песмом.                                                                                                                                          
Уз домаћине, својим присуством прославу су увеличали и многобројни 
родитељи, као и гости из Школске управе и Месне заједнице. 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Дан школе 
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Свети Сава - школска слава 

У недељу, 27. јануара,наша школа прославила је 

школску славу уз пригодан програм. Свечаност је 

отворена “Химном Светом Сави” у извођењу 

школског хора.Затим је свештеник Мирко обавио 

славски обред освећења и дељења славског колача. 

Програм је настављен драмским приказом у 

традиционалном духу у којем су се наши ученици 

уживели у улоге својих предака и на дан славе 

дочекивали кумове, рођаке и комшије и уз 

наздрављање изговарали здравице за здравље, 

напредак и берићет укућана. Да се пут, већ осам 

векова, рађа за нашим просветитељем, својм 

рецитацијама и драмолетима подсетили су нас и они 

најмлађи.Традиција се наставља и девојчице у 

народним ношњама деле погачу, кољиво и остале 

слаткише...    

ПУТОВАО БЕЗ ПУТА, ПУТ СЕ ЗА ЊИМ РОДИО 

 Једно од најзначајних имена српске историје, културе и цркве, јесте име Растка Немањића. Најмлађи међу браћом, а 

чиста и широка срца, Растков живот је оставио  богато наслеђе потомцима. Готово да не можемо замислити културну 

баштину без њега. Свему чега се дотакао, дао је смисао и значај. Зато га вековима славимо и помињемо.                                                                              

 Када је дошао у доба у коме мали дечак постаје одрастао мушкарац који разумева све оно што се око њега збива и 

очеву борбу за независност и његове велике напоре и успехе у стварању државе и јачању власти, Растко је остао 

равнодушан. Није се заносио, нити одушевљавао успесима свога оца, јер су за њега царство и богатство, слава и њен сјај 

били сенка земаљског живота. Поштовао је Растко и оца и мајку, био је вредан и извршавао је све своје дужности, али је у 

дубини душе своје осећао да такав живот није за њега. Занимале су га легенде о старим хришћанским свецима и 

мученицима, читао је Свето писмо и дубоко и дуго размишљао о вери и великим тајнама човековог постојања. Молио се и у 

молитвама тражио начин како да побегне од овоземаљског света, свега се ослободи и у потпуности се преда богу. Жеља му 

се остварила. Пун верског заноса, следећи своје срце и своје идеале Растко је једног дана напустио родитељски дом и 

отишао у Свету гору, место на коме је могао да нађе душевни мир и да живи анђеоским животом за којим је толико жудео. 

Тог дана Растко је отишао заувек, а уместо њега духовно се родио Свети Сава, највећи српски светац.Цео је свој живот Сава 

посветио православљу и развоју српске цркве. Учио је људе шта је права вера, тврдећи да су исправност живота и добра 

дела узалудни без просвећене и праве вере у бога. Његова велика и снажна личност, богато знање, тиха нарав и апостолски 

живот који је водио остављали су јак утисак на све који су га знали, не само у његовој земљи, већ и далеко ван њених 

граница. Чак и много година после његове смрти, непријатељи српског народа су се плашили његовог утицаја, па су у том 

свом страху и великом незнању спалили и у пепео претворили његово тело. Легенда каже да док су мошти свеца гореле, 

велики пламен се дигао према небу и осветлио цео град. Живи дух светитеља је са небеса, из далеког и невидљивог света 

посматрао ту велику ватру. Са осмехом победника је опростио неверницима и благословио свој српски народ.                                                                                                                                                     

 Савин живот обележио је српску средњовековну државу. Дао је допринос и значај нашој култури и историју. Након 

његове смрти која је потресла његов народ, Сава је прослављен као светац и чудотворац, као Свети Сава. Постао је мит свом 

народу, а српска књижевност га је опевала и описала у најлепшим српским песмама и делима.   

                                                                                                                                                                                                  Миљана Убипарип , VIII₁ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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Да нам буде и лепо и липо 

   У ОШ“Лаза  Костић“ у Гакову  током 2018. године  

реализован је  пројекат под називом „Да нам буде и лепо и 

липо“ кроз који су  ученици бити ближе упознати са обележјима 

мањинске заједнице,културом  и историјом Буњеваца и народа 

који живе  у Гакову . Реализатори овог пројекта биле су Зорица 

Голубовић, Драгица Тодорчевић и Бранкица Стојковић.Пројекат 

је замишљен кроз четири заједничке едукативно –креативне 

радионице ,међусобне посете ,радионице поетског казивања 

на различитим дијалектима,снимање фотографије и краћег 

филма.Основни циљ овог пројекта је разумевање различитости 

и прихватање културе других ,као и стицање нових 

пријатељстава и сазнања међу младима. Пројекат је подржан 

од стране  Екуменске хуманитарне организације из Новог Сада 

у  оквиру  групе Интеркултуралних  пројеката које подржава ова 

организација. 

 Током прве радионице  , најмлађи чланови  

Буњевачког медиа центра из Сомбора , у свечаној народној 

ношњи, на матерњој икавици , упознали су основце из Гакова 

са својом националном специфичношћу. Кроз  заједничко 

дружење у просторијама овог буњевачког удружења у Сомбору  

начинили смо први корак наше сарадње.Присутни ученици   

имали су прилику да погледају изложбу слика од 

сламе ,познатог  сламарског сликара и учитеља  са наших 

простора  Стипана Будимчевића. 

 Повод  наше друге радионице  био је  заједничко 

припремање за један од највећих празника  , Ускрс.Домаћини 

су у   школи у Гакову припремили  бројне могућности  шарања 

ускршњих јаја.Подсетили смо се  традиционалног  начина 

шарања јаја .На почетку су  учесници радионице прикупили 

лепе травке и листиће, припремили луковину и прионули на 

посао.Најдуже је трајало  очекивање да  се листићи и травке 

осликају после кувања у љускама лука.То  време су гаковачки 

основци и малишани из Буњевачког медиа центра прекратили 

приказом новијих техника  украшавања јаја, као што је техника 

декупаж  уз бројне могућности бојења, шарања ,лепљења 

сличица,шљокица и разних украса на јаја од стиропора.Гости из 

Сомбора су својим домаћинима  представили и могућност 

украшавања јаја сламарском  техником  .Сламарство , као 

јединствена нова техника, јако је заинтересовала ученике, те 

су пожелели да се на заврешној радионици  детаљније упознају  

са овом традиционалном техником. 

 На самом крају ове предивне радионице правили су и 

написали ускршње честитке.На маштовитим честиткама 

сеченим у облику зеца писало је „Срећан Ускрс! и Srićan 

Uskrs!“.Било је ово још једно лепо и корисно дружење у оквиру 

овог пројекта ,а малишани су се вратили кући обогаћени новим 

знањима  и корисно проведеним временом. 

 Да је познавање језика велико  богатство које нам  

као знање и успех не може нико одузети, сагласили  су се  

ученици ОШ“Лаза Костић“ из Гакова и најмлађи чланови 

Буњевачког медиа центра.На трећој заједничкој радионици на 

тему језика ђацима је на интересантан начин пружена 

могућност ближег упознавања карактеристика буњевачких 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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Da nam bude i lepo i lipo 

  речи из свакодневног живота. Гошћа радионице   била је  

учитељица Мирјана Лончаревић из Суботице, која је на 

маштовит начин ,уз видео презентацију  , успешно  извела  

компарацију између српског,буњевачког и енглеског 

језика.Занимљивом игром ,уз добру сарадњу,вољу и активност 

током часа деца су заиста уживала. 

Посета етно - куће  у Гакову и ткачнице  у просторијама Месне 

заједнице села била је добар увод  у упознавање националне 

традиције  .Том приликом ученици су могли  да уоче ,не само  

разлике,   већ и сличности  међу културама и језицима  два 

народа.Један  од циљева  ове мултикултуралне едукације 

свакако је  развијање свести и разумевање сопствене културе 

кроз стварање свести о универзалним карактеристикама  

култура .Да се кроз учење  и дружење могу  радовати и стећи 

нова знања и занимњива искуства  говори и ова  заједничка 

радионица ђака из Сомбора и Гакова који су и овога пута углас 

потврдили да им је било „и лепо и липо“. 

 Завршна сламарска радионица реализована је у 

просторијама Буњевачког медиа центра у  Сомбору.Сви 

учесници радионице имали су прилику да прођу обуку  израде 

слика од сламе , од класа до готове слике.Са много стрпљења , 

воље и жеље наш сламарски учитељ  Стипан Будимчевић  

пренео је  део свог  богатог  знања  и умећа на наше 

ученике.Владала је велика заинтересованост,  како деце  тако 

и одраслих учесника радионице.Као продукт  заједничког рада  

израђене су слике  , које се сада налазе у холу наше школе и 

подсећају на лепо дружење. 

Све радионице је пратила и снимала РТВ Војводина.Прилози и 

репортаже  везане за наша дружења  приказани су у 

емисијама“ Новосадске разгледнице  „ и “ Спектар“ РТВ Нови 

Сад. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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Успеси ученика наше школе током 

школске 2017/2018. године 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА 

Географија                                                             

2.место :Јована Пуповац  VII1                                                                

3.место: Миљана Убипарип  VII1                                                

3.место: Драгана Веселиновић VIII1 

Историја                                                                             

3.место: Јелена Ђаковић VIII1 

Физика                                                                           

Похвала Стефан Кабић VI1 

Шта знаш о здрављу - 1. место                                               

Мила Пејиновић, Бојана Граховац и Ћалић Сања 

Такмичење рецитатора:                                                   

Милана Киш - пласман на зонско  

Рукомет - 3. место   

Мали фудбал - 2.место                                                     

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ - ЈЕЛЕНА ЂАКОВИЋ 
 

 

 

Образовна биографија: 

 

III разред 

 3.место на општинском такмичењу из математике 

 пласман  на окружно такмичење рецитатор 

 похвала из математичког такмичења „Мислиша“ 

IV разред 

 2. место на ликовном конкурсу „Крв живот значи“ 

 пласман на окружно такмичење рецитатор 

 пласман на покрајинску смотру рецитатора 

V разред 

 2. место на општинском такмичењу из биологије 

 3. место на окружном такмичењу из биологије 

 3. место на општинском такмичењу у шаху 

VI разред 

 2.место на „Марковданском сусрету деце и 

песника“ у ликовној области 

VII разред 

 2. место на општинском такмичењу из биологије 

 1. место на окружном такмичењу из биологије 

 учешће на републичком такмичењу из биологије 

VIII разред 

Јелена је свестрана 

особа.Занимају је 

разне ствари. Већ 

дуги низ година бави 

се  сликањем и 

цртањем.Играла је 

фолклор у КУД  у 

Гакову .Каже да је 

добијањем титуле 

ђака генерације 

направила први 

корак до испуњења 

својих снова. 

На прошлогодишњем упису ученика осмог 

разреда у средњу школу 84% ученика је 

уписало прву жељу.                                       

Десет година уназад сви ученици се упишу 

средњу школу у првом уписном кругу. 

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ  ТАКМИЧЕЊА 

Географија                                                             

3.место :Јована Пуповац  VII1    

Шта знаш о здрављу - 3. место                                               

Мила Пејиновић, Бојана Граховац и Ћалић Сања 

                                                            

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ 
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Учествовали смо на конкурсима 

На конкурсу поводом обележавања 

5.јуна ,Светског дана заштите животне 

средине ,у организацији  Покрета Горана 

Србије , у категорији Карикатура, ученик 

4.разреда Лазар Милошев освојио је 

3.место . Додела награда била је 

организовна у Београду 12.06.2018.  у 

просторијама Покрета Горана 

Београда.На пригодној свечаности 

ученику је додељена награда и 

организована је шетња око Храма 

Св.Саве где су Горани уређивали 

околину. Било је то једно лепо и 

незаборавно дружење. 

Удружење слепих Сомбор расписало је 

конкурс на  тему „Бели штап у граду“на 

којем смо по први пут узели учешће.Међу 

награђеним ученицима су и наше Дуња 

Мандић, која је за освојено прво место 

добила књигу и диплому, а Маријана 

Мара Кресић и Едина Грабовица, 

похвалнице.На сусрету слепих и 

слабовидих писаца Војводине 

организована је свечана додела награда 

ауторима најбољих радова.Овај пројекат 

финансирао је Покрајински секретаријат 

за културу,јавно информисање и односе 

са верским заједницама. 

Jeсен је полако на крилима ветра 

ушетала у наше село.Решили смо да час 

српског језика посветимо бојама и 

звуцима јесени.На литерарном 

конкурсу“Мирис дуње на ормару“који је 

оганизовао сајт Моје Дете пристигло је 

много квалитетних радова, а наша Едина 

Грабовица је освојила треће место и 

добила заслужену награду. 

На конкурсу за најлепшу свеску писану 

ћирилоцом под називом“Ћирилица пише 

срцем“чији су организатори 

ЗУС“Коријени“из Сомбора  учествовало 

је неколико ученика из наше 

школе.Ученица  шестог разреда Мина 

Пеиновић освојила је друго место,  

ученица првог разреда Јована Тодоровић   

треће , а ученица другог разреда  Ања 

Терзија четврто,  док су остали учесници 

добили захвалнице за учешће.Свечана 

додела диплома и награда била је 

организована 24.маја у Црквеној  

општини Града Сомбора. 

Црвени крст Сомбор расписао је конкурс  

"Крв живот значи"  за ликовне, литерарне 

и видео радове.Међу многобројним 

радовима који су пристигли награђени су 

радови наших ученика .За литерарни рад 

прво место освојила је Милица 

Ђаковић,а друго место Ивана Кљајић.За 

најуспешније ликовне радове заслуге су 

добили Едина Грабовица ( I место) и 

Милошев Лазар (III место). 

Шумска апотека 

Шумица надомак мога села                            

одједном се затресла цела.                                    

Брзо се прочула вест дана                                   

зечића мори љута рана.                                        

Мајка му трља шапицу белу                                        

дозива  упомоћ шуму целу.                                            

А тата, као и сваки тата,                                           

куца за помоћ на сва врата.                            

Забринут доктор подиже глас                               

помоћ нам  треба од свију вас.                             

Зовите браћу,сестре,другаре                                        

да се окупе за тили час                                                         

и  тако зеки донесу  спас!                                      

Хитро се вест шумом пронела,                               

зачас се скупи дружина цела.                                     

да милом зеки прикупи лека,                                      

да се обнови апотека.                                        

Црвене капљице  брзо се множе                                 

и  чим до зекине коже стигоше,                                 

на ноге хитре њега дигоше.                                         

И после тога схватише многи                                      

да треба живети у миру и слози.                          

Чаробне капљице ,ако се деле,                                  

биће  спас шуме нам целе.                                               

Од тога дана, тврди вам зека,                                        

лека је пуна апотека. 

                                        Милица  Ђаковић 

                 Мирис дуње на ормару 

Памтим кад ми је бака стара                                      

са њеног дрвеног ормара                                  

спустила жуту дуњу у крило                                            

и помазила ме руком мило.                                

Мирис је био толико јак                                                    

да сам ко перце био лак.                                       

Санак најлепши ја сам снио                                           

и у том сну облак био.                                                 

Дуго сам небом јездио ја                                                 

и жута дуња бакина                                       

шетали,лутали којекуда,                                           

опојан мирис ширили свуда. 

И тако на крају сваког лета                               

обузима  ме чудна сета,                                               

док се  јесен около шуња                                      

носећи мирис бакиних дуња.                         

Мешкољи се,гнезди и  виче                                            

на јунаке из неке приче                                              

што на детињство моје личе. 

Едина Грабовица 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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EКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

      ЕКСКУРЗИЈА  УЧЕНИКА  7. РАЗРЕДА 

 

Дана 10 . и 11.5.2018. реализована је 

екскурзија ученика 7. разреда ОШ „Лаза 

Костић“ из Гакова и ученика 6. разреда из 

ОШ „Бранко Радичевић“ из Оџака на 

дестинацији Јагодина-Кончарево. Први 

дан посећен је Музеј воштаних фигура и 

Аква-парк у Јагодини. Ноћење у хотелу 

„Алфа“ у Кончареву. Други дан посећен је 

Завичајни музеј и зоо-врт у Јагодини. У 

пратњи наших ученика , одељењски 

старешина Бранкица Стојковић.  

Матурска... 

Матурска екскурзија ученика 

VIII разреда реализована је 

16,17. И 18. октобра 2018. г. на 

релацији Смедерево – 

Кладово.Посећена је 

Смедеревска тврђава, 

Виминацијум,Лепенски Вир и 

Хидроелектрана “Ђердап”.Са 

нашим ученицима на екскурзију  

ишли су и  мали матуранти из 

Бачког Брега и Чонопље. У 

пратњи ученика били су 

одељењске старешине, лекар и 

водич пута. 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5. И 6. РАЗРЕДА 

Ученици петог и шестог разреда  5. јуна 

2018.године били су на  екскурзији . 

Обишли су Зрењанин и Бечеј и успут 

провели незаборавне тренутке у 

обиласку  Дворца Фантаст”. Оно што је , 

ипак, оставило најснажнији утисак је   

уживање  у вожњи Царском баром  

разгледајући и проучавајући њене 

природне лепоте. У пратњи наших 

ученика, одељенске старешине Зорица 

Голубовић и Драгица Кнежевић. 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

 Школске 2017/2018. године рекреативна настава за 

ученике од 1. до 4. разреда изведена је  у Матарушкој Бањи, у 

периоду од 26.05. до 2.06.2018. године. Ученици су били 

смештени у објекту „Оканик“ који се налази у парку бање, у 

непосредној близини реке Ибар. Објекат је окружен 

зеленилом и теренима за мале спортове.                                                                                                         

 На рекреативној настави  били су  ученици I, II, III, и IV 

разреда из Гакова и Растине, у пратњи својих учитељица. 

 Време током боравка у бањи  било је веома пријатно, 

тако да смо га максимално искористили за дуге 

шетње,купање у базену и рекреацију. Уз помоћ рекреатора 

организован је спортско-рекреативни програм.                                                                                               

 Свако јутро започињало је јутарњом гимнастиком да 

би се после доручка, прегледавања и оцењивања соба око 

09.30 кретало у шетњу и друге активности.Турнири, навијања, 

јурњава,забава, удисање свежег ваздуха, у вечерњим сатима 

– дискотека, песма, глума рецитовање,плес, маскенбал.... 

Током реализације ученици су били много мотивисани за 

учешће у овим активностима, владао је такмичарски дух и 

поштена игра.                                                                          

 Забавне вечери су протицале весело са различито 

осмишљеним садржајима захваљујући креативности нашег 

рекреатора:                                                           

Учење кореографије ;                                                                                        

Шиз- фриз - ученици су на лицу места правили фризуре ; 

Покажи шта знаш -

свако је себе представио  на најбољи начин;                                                                                                                              

Маскенбал током вечери ученици су се забављали и плесали у 

маскама;                                                                

Додела диплома -  круна за залагање и активност током 

седмодневног боравка биле су дипломе које су добили сви 

ученици и учитељи;                                                          

Рођенданско вече – за све ученике рођене у мају 

организована је заједничка прослава рођендана. Уз песму 

свих присутних обрадовали смо слављенике уз симболичан 

поклон.                                                                                                           

Ученици су упознали и посетили: 

 Матарушку Бању  (положај места, парк, библиотеку, 

познато лечилиште Агенс, цркву,школу) 

 Манастир Жичу ( Приликом посете ученици су имали 

прилику да погледају видео-запис о  прошлости 

манастира.Своја запажања и утиске сабирали су  на 

ликовним и литерарним радионицама.) 

 Нови Пазар  (положај места,лепоте и знаменитости  града 

(манастир Ђурђеви ступови,Петрова црква...). 

 ОШ „Ђура Јакшић“  (Били смо гости у школи где су се 

ученици дружили са вршњацима и упознали простор 

школе.) 

 

МАТАРУШКА БАЊА 



12 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

    

Успешна , сада већ можемо рећи дугогодишња ,  
прекогранична сарадња Основне школе „Лаза 
Костић“ из Гакова и школа „Јагодњак“ и  „Драж“  из 
Републике Хрватске  уприличена  је и овог 
октобра.Током Дечије недеље гости   из Хрватске 
су, заједно са ученицима домаћинима  из Гакова, 
трчали јесењи крос . Дружење је настављено 
традиционалном „Пасуљијадом“ у дворишту  школе 
у Гакову.Ученици и наставници наше школе 
узвратили су  посету  већ крајем октобра,а разлог је 
био Дан  школе  ,али овога пута је одржан турнир у 
фудбалу за дечаке и девојчице.Утисци су, као и 
увек, лепи и незаборавни.Наравно, нећемо чекати 
следећи октобар да се поново окупимо.Увек се нађе 
добра прилика за дружење, на обострано 
задовољство.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У организацији Града Сомбора  за све ученике 
четвртих разреда са територије општине Сомбор 
организован је једнодневни излет  по групама у 
Горње Подунавље .                                                                   
Ученици наше школе били су у друштву ученика  из 

Стапара и Дорослова 25.05.2018.године.Ученицима 
је омогућено да   детаљније кроз  занимљиве 
радионице  упознају  биљке и животиње чије је 
станиште у  Горњем  Подунављу   и да уживају у 
прелепој  природи ...У повратку  обишли смо и 
Музеј Батинске битке где нас је кустос  упознао са 
детаљима Батинске битке и поставком у музеју.          
Лепо смо се дружили и уживали у сваком новом 
задатку. Било је то једно лепо, ново  искуство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У организацији Културног центра Сомбор, 
сарадника за културу на селу, ученици првог и 
другог разреда  наше школе посетили су аеродром 
у Сомбору где су  присуствовали свечаном 
полагању заклетве младих војника.Циљ ове посете 
је да ученици боље упознају  традицију и културу 
свога народа и, пре свега, КАКО ЈЕ ТО БИТИ 
ВОЈНИК...Деца су уживала у свему што су видела... 

 

 

 

 

 

 

 

 

На позив наставника и ученика ОШ“Мирослав 
Антић“из Чонопље ,заједно са другарима и 
учитељицама из ОШ“Братство- јединство“ из 
Сомбора провели смо,у прелепом амбијенту, дан 
испуњен разним,занимљивим 
активностима.Љубазни домаћини  оставили су 
снажан утисак на малишане који су се задовољни и 
насмејани вратили у поподневним часовима кући. 

 

ПОСЕТE И ДРУЖЕЊА 
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 Марковдански сусрети деце и песника 

 Јубиларни десети Међународни фестивал 
дечјег стваралаштва који окупља најпознатија 
песничка,музичка и сликарска имена из региона 
одржан  је у Панонији 12.5.2018.Фестивал 
омогућава деци да покажу свој таленат и 
креативност ,а посебност фестивала је 
мултиетичност,мултикултуралност и зближавање 
ученика из различитих  језичких 
подручја.Ученици трећег и четвртог разреда 
учествовали су у дечјим играма из прошлости 
„Крке, џаке олипмпијада „и заузели 4.место; 
Драмци су освојили диплому за најбољу женску 
улогу; шахисти 1. и 2. место и етно-група, такође, 
1. место.У пратњи наших ученика биле су 
учитељица Драгица Тодорчевић и наставнице 
Бранкица Стојковић и Анђела Нешовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН – ПРОМОВИШИ ЧИТАЊЕ 

               “КЊИГЕ, БРАЋО, КЊИГЕ...” 

 Ученици наше 15.11.2018.г. укључили су се 
у пројекат “Читалачки маратон”који је покренула 
Издавачка кућа “Клет”, а подржало Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја.Оснивачи 
нашег “Читалачког клуба” су ученици 8. разреда: 
Јована Пуповац, Миљана Убипарип, Мила 
Пејиновић, Бојана Граховац, Сања Ћалић , Давид 

Мајсторовић и 
ментор Бранкица 
Стојковић, проф. 
српског језика и 
књижевности.  
Наши ученици, у 
координацији 
ментора, као 
Главни жири, 
имаће веома 
креативан задатак 
да прочитају 
предложене 
романе и да 
вреднују њихов 
квалитет тако што 
ће свој глас дати 
најбољем. 

Издавачка кућа “Клет” редовно ће испоручивати 
романе који су ушли у ужи избор, а којима ће наш 
библиотечки фонд књига постати богатији. Клуб ће 
одржати шест радионица у трајању једног  
школског часа током другог полугодишта. Наравно, 
сви ученици жељни авантура ,  добродошли су, и 
радо ћемо их упознати са нашим јунацима.                          
 Као што рече наш ,пре свега ,велики 
просветитељ Доситеј Обрадовић “Kњиге, децо 
(браћо), књиге...” 

Ученици VII и VIII разреда у оквиру програма за 
Дечју недељу,у пратњи одељењских старешина 
Зорице Голубовић и Бранкице Стојковић, 3.10. 
2018.г.посетили су биоскоп и присуствовали 
пројекцији филма “Злогоње”.                        

Ученици од првог до четвртог разреда, у пратњи 
својих учитељица, посетили су Народно 
позориште и гледали представу „Змајева ризница“. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

Ученици VIII 
разреда, у пратњи 
одељењског 
старешине  
БранкСтојковић,12.1
0.2018.г.посетили 
су позориште и 
гледали представу 
“Џепови пуни 
камења”.Ово 
одељење је 
20.12.2018.г. било у 
биоскопу на 
пројекцији филма 
“Други чин”. 
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 У оквиру кампање „16 дана активизма у 
борби против насиља над женама“ у нашој школи 
је одржана радионица са ученицама осмог 
разреда.Циљ радионице  је био подизање свести  
код младих о родно заснованом насиљу , као и 
оснаживање у  спречавању насиља као негативне 
друштвене појаве. 

У нашој школи  је током јуна  одржана  радионица 
за девојчице о родној равноправности и 
репродуктивном здрављу. У пријатном амбијенту 
школе радионицу су извеле предагог наше школе 
Зорица Голубовић  И  професорица Нађа Крижак 
из НВО “Женска алтернативе”.                         Циљ 
ове радионице био је  да се учеснице  оснаже, 
едукују  и информишу   о положају жене у 
друштву и у породици,  изазовима и претњама 
које их очекују у фазама одрастања у којима су 
(пубертету, адолесценцији), као и о 
репродуктивном здрављу . Учеснице су биле  
заинтересоване, активно  су учествовале, 
аргументовано образлагале своје ставове, 
пажљиво слушале друге учеснице и водитељке 
радионице. Многе од њих су прошириле своје 
видике, чуле и информисале се о темама које су 
пред њима и укојима се тренутно налазе. 
Истицале су битност и потребу већег ангажовања  
жена на одлучујућим позицијама,  као и важност  
економске  независности и                                       
самосталности жена. Захвалне и срећне отишле  
су са ове радионице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашојшколи је, и ове године, формиран 
вршњачки тим за „Школу без насиља“. Чланице овог 
тима су ученице 7. и 8. разреда које се труде да 
промовишу, вреднују и шире позитивне животне 
вредности. Вршњачки тим има задатак да скрене 
пажњу шта је све насиље , да покаже важност 
укључивања целе заједнице у проблеме са 
насиљем, да објасни како би ученици требало да се 
понашају у ситуацији у којој трпе или сведоче 
насиљу; односно да покаже како вршњаци могу 
помоћи у овој ситуацији. Уз менторску 
помоћ ,чланови вршњачког тима осмислили су 
сандуче поверења које је изложено у школи и 
доступно у сваком тренутку уколико неко има 
потребу да анонимно пријави насиље над собом 
или другима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У Основној школи „Лаза Костић“ у Гакову 
Црвени крст Сомбор одржао је вршњачку едукацију 
поводом 31.јануара, Националног дана без 
дуванског дима . О штетним утицајима 
изложености дуванском диму учило је и 
дискутовало 27 ученика петог и шестог разреда. 
Ученици од првог до четвртог разреда научили су 
основе о превенцији трговине лјудима, а ученици 
седмог и осмог разреда имали су прилику да са 
сазнају нешто о репродуктивном здрављу, као и о 
полно преносивим болестима.Cвим ученицима су 
подељени школски и хигијенски сетови,донација 
IOCC - Међународне православне добротворне 
организације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Током претходне школске године ученици петог и 
шестог разреда,  у оквиру наставе грађанског 
васпитања , одлучили  су да се са проблемом  
смећа  у школском дворишту изборе постављањем 
табле шаљивог натписа.Жеља нам је  да подигнемо 
ниво свести маштана како бисмо  нашим 
најмлађима омогућили што пријатнији боравак на 
игралишту у дворишту школе,где је табла и 
постављена.Посебну захвалност дугујемо нашем 
мајстору Васи Ђурђевићу  који се побринуо да нашу 
идеју спроведе у дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кустоси—детективи у учионици 

   Причу о прошлости и њеним траговима 
наставили смо и ван учионице.Уз забавну причу о 
томе како се некада живело,ученици су имали 
прилику да у групном раду анализирају предмете 
које су донели,а припадају њиховим породицама 
већ генерацијама.Трудили смо се да будемо 
кустоси и као прави детективи откривамо 
занимљивости о тим предметима.  

             

  Дан европских језика 

Дан европских језика, 26.септембар, обележили 
смо пригодним  програмом. Највећи допринос овој 
манифестацији дали су ученици нижих разреда  
који су рецитовали песме на српском и енглеском 
језику,  говорили о значају језика за државу и 
подсетили нас шта је о важности језика рекао 
велики жупан Стефан Немања:  „Боље је изгубити 
све битке и ратове, него изгубити језик...“                                             

Ученици старијих разреда на часовима немачког 
језика упознали су се са мноштвом 
занимљивости,па је ово била прилика да нам то 
покажу.  

Осим поруке да чувамо и волимо свој језик јер“ он 
нема никог осим нас“, циљ је био да се промовише 
језичка разноврсност и интеркултурални дијалог 

међу народима. Као и то да се нагласи значај учења 
језика у свим узрастима и вредност изреке „Колико 
језика  знаш,толико вредиш“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воз пријатељства 

Сарадња Основне школе „Лаза Костић“ из Растине 
са Културним центром „Лаза Костић“ из Сомбора, у 
току протекле године, била је веома успешна.У току 
2017. године одржано је неколико радионица . 
Приређена је изложба стрипа  ,а за забавиштанце и 
ученике ОШ „Лаза Костић“  и позоришна представа  
“ Ах , та Црвенкапа“. Ипак, најзначајнији подухват 
је је била израда „Воза пријатељства“ који је 
красио простор испред наше школе. Значајну помоћ 
у изради возића пружиле су нам породице 
Пеиновић и Влатковић које су донирале бале 

сламе и стиропор. Ипак, посебно треба похвалити:  

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

забавиштанце ,
ученике , 
васпитачицу, 
учитељицу,  
као и 
координаторку  
Далиборку 
Терзија . Свако 
је, према 
својим 
могућностима, 
допринео да 
наш возић 
овако изгледа. 
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Гаковчани у Панонији  

Међународни фестивал дечјег стваралаштва који 
окупља најпознатија песничка, музичка и сликарска 
имена са простора бивше Југославије одржан је у 
Панонији 13.05.2017. по девети пут.                                                                
Фестивал омогућава деци да кроз разне креативне 
активности покажу свој таленат и да им се на тај 
начин омогући простор где ће га јавно 
презентовати. Посебност фестивала је 
мултиетичност, мултикултуралност и зближавање 
ученика других језичких подручја и ентитета.                                                                                 
И ученици наше школе, већ четврти пут, учествују 
на овом фестивалу. Као и претходних година, 
постигнути су значајни резултати из различитих 
области.                                    

Награђени су : 

Зорана Манојловић – 1. место (сликовање); 

Драгана Лазендић, Нина Терзија, Милица 
Видеканић, Мирјана Милетић, Јована Вукобратовић 
– 2.место (музикаљење); 

Мина Пеиновић и Љубомир Вукобратовић – 3.место 
(Стиховање); 

Драмци : Сергеј Јовић, Милана Киш, Јована 
Пуповац, Тамара Тодоровић, Дамир Тодоровић, 
Хелена Витаљић, Давид Мајсторовић, Мила 
Пејиновић, Дарко Ботев, Сања Ћалић – 3. место 
(драмолетање): 

Милош Шћекић, Милош Гарајски, Горана Киш, 
Едина Грабовица, Милица Ђаковић и Дуња Мандић 
– 4. место (Крке –џаке олимпијада). 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

Буди звезда која воли 

Када мајка каже лаку ноћ, 

Тада на спавање морам поћ’. 

Замолим је само, када гаси светло, 

Завесу да склони што ми собу краси. 

Волим када у мраку, место сијалице, 

Месец пружи светлост до моје собице. 

А, тек, мало више, крај Млечнога пута, 

Сија звезда сјајна руком нетакнута. 

Лепотом ме мами да својом руком, 

Уздахом и муком дохватим је себи. 

Дала сам јој име, 

Нек’ га дели с њиме, 

То је име моје симпатије. 

Да, бар, звезда бајна, блештава и сјајна, 

Чује моје тајне,  

Чује моје риме. 

Заувек ће тамо, недостижна сјати, 

Све до јутра рана, 

Све док ме не пробуди моја брижна мати. 

 

                                  Мина Пеиновић  VI 
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Д Е Ч Ј А   Н Е Д Е Љ А   ( 2 - 6. 10. 2017.) 

 

Понедељак, 2.10.2017. 

- Прочитан Буквар дечјих права, након чега смо 
погађали  обавезе везане за прочитана правила. 

-Ученици од 1.до 4. разреда   посетили  Народно 
позориште, где смо гледали и слушали 
интерактивни концертни програм „Авантуре летеће 
гитаре“у извођењу музичара Бранимира Росића. 

- Реализована радионица“Да ли смо тим или група?!“  
са ученици 6. и 7. разреда у координацији   педагога. 

Уторак, 3.10.2017. 

-У  дворишту школе организована  изложба кућних 
љубимаца. 

-Турнир у стоном тенису за ученике од 5.до 7.разреда
(дечаци) одржан је у холу школе. 

-Ученици 7.разреда посетили биоскоп у  Сомбору , 
гледали су комедију „Поново код куће“. 

Среда, 4.10.2017. 

-У холу школе организовано  дружење ученика и 
наставника  уз традиционалне друштвене игре . 

-Ученици 6.разреда на часу српског језика заменили 
улоге ученик-наставник и успешно анализирали 
приповетку „Чудесна справа“. 

Четвртак, 5.10.2017. 

-Организован је јесењи крос и чувена „Пасуљијада“ 
за све ученике, наставнике и раднике наше школе. 

Петак, 6.10.2017. 

- У холу школе организована је приредба за ђаке 
прваке “Покажи шта знаш“у којој су учествовали сви 
ученици нижих разреда,а на крају смо отварали 
коверте  и читали поруке пријатељства које су 
прикупљене током  недеље... 

-Ученици од 5.до 8. разреда (дечаци) учествовали  су 
на Међународном 

рукометном турниру у Бездану, где су заузели треће 
место. 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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 пројекти у нашој школи  

 У месецу октобру 2018. године наша школа се 

прикључила  eTwinning пројекту под називом „Учим да учим“. 

Пројекат је трајао у периоду од октобра 2018. до фебруара 

2019. године.                                                                                           

 Тим који је учествовао у пројекту чине: Љиљана 

Мудринић (учитељица), Зорица Голубовић (школски педагог), 

Александра Стричевић Станојевић (школски психолог), 

Ђурђица Ђурић (наставница математике), као и наши ученици. 

Овај пројекат покренула је Софиа Миленковић, учитељица из 

ОШ „Вељко Дугошевић“ из Турије.                                                              

 Један од циљева пројекта „Учим да учим“ био је да 

ученици прошире своја знања о методама и техникама 

успешног учења и упознају  нове технике како би унапредили 

своје учење и постигли боље успехе у школи.                                                 

 Током реализације пројектних активности 

организовали смо разне радионице, правили смо паное, 

прикупљали  податке кроз упитнике, анкете и интервјуе, а 

ученици су имали и много задатака у којима су примењивали 

информационе технологије у  истраживању.  Као резултат овог 

пројекта добили смо велики број самосталних ученичких  

радова и презентација, а коначни продукт пројекта је завршна 

презентација коју су ученици јавно презентовали у холу школе.  

 Надамо се да су сва сазнања до којих су наши ученици 

дошли кроз активности овог пројекта успела да им помогну  у 

избору метода и техника учења које им највише одговарају. 

Такође, надамо се да ће наши ученици применом одговарајућих 

метода и техника учења имати бољи успех у будућем 

школовању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици другог и 

четвртог разреда са 

својим учитељицама 

Љиљаном Мудринић и 

Драгицом Тодорчевић 

учествовали су у 

међународном 

eTwinning пројекту под 

називом „20 дана 

доброте“ који је покренула Удруга хрватских учитеља разредне 

наставе „Звоно“.  

 Пројекат је трајао од 26.11. до 21.12. и обухватио  20 
активности којима су ученици настојали  позитивно утицати на 
своју локалну средину, заједницу, породицу, друштво(разред).                   
 Главни циљ пројекта био је пробудити код ученика 
љубав и доброту, те освестити важност међусобног помагања и 
осећаја солидарности према онима којима је то потребно и који 
су усамљени у дане божићних и новогодишњих празника.             
 У радноj, али и пријатној атмосфери,припремали  смо 
се да дочекамо празнике.Помагали су нам родитељи и били 
наши драги гости.Сви наши другари су имали могућност да 
свакодневно гледају нашу поставку у холу школе.Ове 
активности  биле су  пажљиво осмишљене,са одлично 
припремљеним материјалом за рад.Сви су уживали и показали 
висок степен заинтересованости за рад и креативно 
представљање.   

                                                                                                        

 Иако пројекат траје само двадесет дана,успели смо да 
покажемо да дечијој доброти и креативности нема краја .Жеља 
малишана да и следеће године поново учествују и уживају у 
сличним активностима показује да је сам пројекат оставио на 
њих снажан утисак. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

  Одузима дах, али даје крила! 

Шта је то што ми не да мира? Да ли је то трема пред сутрашњи тест? Или сам, само, нервозна јер нисам довољно добро 

научила?Или, можда, нешто сасвим друго? 

Одговор ми не дају ни звезде у које гледам сваке ноћи... Будна сањам само једне смеђе очи, и тако свакодневно... Постоје 

разне врсте љубави , на пример, љубав према спорту, животињама, пријатељима, породици; али исто тако и љубав између 

дечака и девојчице. Мада заљубљени голупчићи не морају бити само млади, то могу бити и старији људи који ,можда ,тек у зрелој 

доби пронађу себи сродну душу. Та магија љубави је чудесна. Може да ти помути памет за секунд, али исто тако може довести до 

суза, осећања боли у срцу, љубоморе и још много тога. Кажу да је љубав као стакло, захтева пажљиво руковање.Али, исто тако 

кажу да је љубав најлепше осећање на свету. То је трагање за нечим што свако жели, а мало ко има. Сви смо ми искусили како 

је то заљубити се. Када се по школским ходницима сусрећу погледи...Кад се јавимо једно другом, поцрвенимо и останемо без 

даха.  

Љубав нас чини испуњеним и срећнијим! Као да добијемо крила, када смо вољени и кад некога волимо! Љубав је нешто без 

чега живот не би имао смисла!                                                    

                                                                                                                                                                                        Сања Ћалић, VIII₁ 

Љубав покреће свет! 

Магија љубави је толико јака да може растопити и камено 

срце. Различите врсте љубави нас обасипају са свих страна, 

а свака  на свој јединствен начин зачињава живот. Можемо 

се сматрати срећним људима ако је доживљавамо 

свакодневно. 

Некада друге емоције, попут љутње, беса, мржње и 

љубоморе, могу да надвладају  и да нас испуне гневом и 

похлепом. Међутим, тада нећемо бити срећни, већ ћемо 

падати у таму наше подсвести, попут увелог цвећа. Љубав 

има моћ да разбије и најтврђи зид, растопли најхладнију 

зиму и унесе топлоту тамо где је давних дана нестала. О 

великим љубавима, писане су песме, препричаване приче и 

она је, одувек ,била непресушни извор и инспирација 

многим уметницима. Не мора се то односити само на љубав 

између мушкарца и жене , већ и на родитељску љубав, љубав 

према брату, сестри,пријатељима... Свака љубав нас чини 

оним што јесмо и јача нас да сигурније корачамо  својим 

путем. 

Љубав је  неопходна и свако ће се боље осећати ако има 

некога уз себе ко га воли, цени и верује у његове 

способности. То ће дати и додатну мотивисаност за нова 

остварења. Љубав покреће свет,а свет покреће нас! Према 

томе, љубав покреће све!                                     

                                                                   Бојана Граховац ,VIII₁ 

Шта ми то не да мира?!  

                     -Понекад, дубоко у мени пробуди се туга... Једино 

тај мали осмех може да ми поправи дан и врати 

расположење. 

                     -Не знам зашто?...Могла сам изаћи са 

другарицама...Али,ето,мени је изгледа лепше било код 

куће...Размишљала сам...Шта ако више никог не будем 

волела као што сам њега?!Та помисао ме је дуго 

копкала.После тог тренутка схватила сам да нема потребе за 

тадашње депресивно понашање,него да те тренутке треба 

задржати негде дубоко у срцу и наставити даље. То су, ипак, 

била дечија заљубљивања.Мислим да је љубав смисао 

живота,хтели ми то признати или не.Љубав је оно што нас 

покреће,она нас свако јутро тера да се будимо и кренемо у 

још један нови,никад претерано лак дан.Ослањајући се на 

љубав која ме води,на позитивну енергију коју она у мени 

ствара,знам да ћу успети  савладати све препреке.Људи не 

треба да губе наду у љубав због неких малих 

непромишљених грешака.Може се рећи да је све у животу 

пролазно,осим љубави. 

                     - Ми,млади људи,не смемо   дозволити да у 

нашим срцима нестане љубави  и завлада мржња.Не треба 

да због једне капи  горчине  посрћемо и  падамо. А , ако и 

паднемо, подићи ће нас  љубав која је негде дубоко у нама 

или нас чека ту иза угла.  

                                                                 Мила Пејиновић, VIII₁ 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

И ствари имају душу 

        Умем да се радујем поклонима,лепим стварима,чак и она најситнија ме је 

чинила срећним.Радовао сам се фудбалу,бициклу,тениским лоптицама.Све су 

то биле ствари којима сам поклањао део себе и своју љубав делио са 

њима.Али,једна ми је била незамењива и данас је поред мене. 

         Свако од нас је имао једну посебну играчку која се разликовала од 

других,некако најдража. Мени је то зекан Пекан.Он је мој вршњак. Тата ми га 

је поклонио када ме је први пут видео,а тада сам имао три месеца.Ставио га је 

поред мене и више се не раздвајамо.Спавао је са мном на јастуку, ујутро се 

будио поред мене .Бео је и има јако смешан глас.Са њим сам разговарао и 

волео да се дружим.Дао сам му име Пеко.Јако је занимљив. Чак и данас је 

поред мене и још се дружимо.Певао сам му песмице и причао свакојаке 

приче.Има два различита ока и  лепо му стоје.Његову малу шапицу волео сам 

највише да грицкам.Увек је имао нешто око врата и мама га је звала 

привезак.Када идемо на пут,он обавезно путује са нама.Има јако  мекан 

стомак на који се ослоним када сам тужан.Моји укућани су га много  поштовали 

јер су знали где сам ја и он је са мном,на мојим раменима.Пеко је знао све 

моје тајне и најбоље другове.Био је упућен у све моје жеље и заједно смо 

маштали о будућности.И зато ствари имају душу. Изгледају онако како их ми 

доживимо и колико им љубави дамо. 

         Свака успомена везана је за неку ствар и чувамо је у души,а мој зекан 

Пекан носи титулу моје омиљене играчке у детињству. 

                                                                                              Лука Драгојловић  VI₁ 

Лепа реч и гвоздена врата отвара 

           Зашто само једна реч може да промени наше мишљење о некоме или нечему? Како може да утиче на наша тренутна 

осећања и одакле јој моћ да нас толико ослаби или уздигне? Можда смо само жељни емпатије. 

           „Извини“ – реч је која има веома велику моћ, а ако уз њу додамо још и „молим те“ имамо комбинацију довољно јаку да 

промени ток неке ситуације, а нас да ослободи бола или кривице. „Хвала ти“ – у тренутку када чујем ову реч обузме ме неки 

пријатан осећај. То је осећај када знамо да смо учинили нешто добро. Осећај да је нечија љубав и наклоност посвећена нама, 

осећај да вредимо и да значимо. Реч нас уздиже и инспирише, али само ако је изговорена без сарказма. Ове кратке, лепе речи 

имају моћ да утичу на нас појединце, а затим и на читаво друштво. Могу да нам дају снагу, вољу, инспирацију и ослобођење, али 

понекад могу и да манипулишу нама. Увек се питам зашто су људи толико слаби на нечија осећања и да ли је то уопште добро. Да 

ли је добро да нас једна реч, свега неколико слова, погоде право у „гвоздена врата“, у наш ум, разум, душу и побркају све? 

Одговор још увек не знам. 

          Можемо рећи и да јесте и да није, ваљда све је све до особе, али мени и даље остаје фасцинантна та људска манипулација 

добротом. За сада, могу само да кажем да су лепа реч, осећања и човек веома занимљива комбинација. 

                                                                                                                                                                                          Јелена Ђаковић VIII₁ 

Групни рад ученика наше школе 

Групни рад ученика  
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Мили брате 

Поред тебе сам сигурнији него поред тате 

волим те, волим, мој мили брате! 

 

Са тобом ми је сваки дан као бајка, 

исти смо као да нас је родила иста мајка. 

 

Волим твоје херојске приче, 

поред тебе брате, зрелост се стиче. 

 

Најбитнији си ми од фамилије дуге 

и да ти се нешто деси, сломио бих се од 

туге. 

 

Ни у хороскопу он није ован, 

поносно се зове Вукобратовић Јован! 

 

На теби нема ниједне мане, 

ми смо браћа преко бабине стране. 

 

Кад ти треба помоћ, ја ћу одмах доћи, 

до тебе ћу стићи и увек ти помоћи. 

 

Држимо се заједно и нико нас раздвојити 

неће 

јер кад се загрлимо, моје је срце од свега 

веће! 

 

Љубомир Вукобратовић 

Вашар у моме селу 

 

 

Кад врелина летња 

одузима дах, 

у моје село 

тада нагрне свак'. 

 

Шаренило  летње 

шири се још више, 

тада у моје село 

рингишпил стиже. 

 

Сјајни летњи дан 

обузме милина, 

кад се точе чаше 

руменога вина. 

 

Из шатора дуга 

музика се чује, 

то се моје село 

веома радује. 

 

Сва та бука, граја 

потраје до ноћи 

да се препричава 

до следећега сајма. 

 

                          Мина Пејиновић VI₁ 

Буди звезда која воли 

    Сви  ми имамо неке циљеве у животу због којих свако јутро с новом надом у боље сутра отварамо очи. Неретко, ти циљеви 

и животне жеље представљају наше најдраже, наше плаве звезде.  

    Небо снено и ведро, али изненада, пажњу ми одвуче најсјајнија звезда на њему. Моје очи почињу да светлуцају. Звезда се 

истицала својим сјајем и топлином коју је ширила око себе. Лагано су се будила сва моја чула. Бујице осећања надошле попут 

набујалих река после кише.Наши погледи су се сањиво срели. И најтамнији дан, мислим да би тада, блеснуо у најлепшим 

дугиним бојама. 

    Та најсјајнија звезда на небу је дечак који ми се свиђа, а ја сам звезда која воли. 

                                                                                                                                                     Бојана Граховац  VI разред 

Бојана Граховац 

Награђени рад  на такмичењу  

„Мали Пјер“ 

Бојана Граховац  Милош Гарајски  
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 Најбржи су били:66                                                                                                                                                                                                                                           

Пролећни крос, 16.05.2018. 

I разред: Јована Тодоровић, Милош Крстановић 

II   разред: Сара Даничић, Милош Милошев 

III разред: Милица Ђаковић, Милан Васић 

IV  разред: Марија Проданов, Милош Шћекић 

V   разред: Лана Кнежевић, Данило Мајсторовић 

VI   разред: Санела Николић, Никола Скробоња 

VII разред: Милана Баџа, Сергеј Јовић, Давид 
Мајсторовић 

VIII разред: Драгана Веселиновић, Милорад Бекић 

Јесењи крос, 04.10.2018. 

I   разред: Јана Банић, Павле Прица  

II   разред: Дајана Мајсторовић, Милош Крстановић 

III разред: Сара Даничић, Милош Милошев 

IV  разред: Едина Грабовица, Лазар Дрча 

V   разред: Марија Проданов, Милош Шћекић 

VI   разред: Лана Кнежевић, Данило Мајсторовић 

VII разред: Санела Николић, Немања Шарић 

VIII разред: Милана Баџа, Сергеј Јовић, Давид 
Мајсторовић, Дарко Ботев 

Вежбањем до бољег здравља 

У ОШ "Лаза Костић"  у Гакову,  реализован је током 
првог полугодишта  бесплатан програм Спортског 
савеза Града Сомбора "Вежбањем до бољег здравља" за 
ученике од 1. до 4. разреда.Ученици су током програма 
уживали са тренерима Радованом  Рашковићем и 
Предрагом  Мандићем. На крају  програма подељене су 
диплома свим учесницима.Са нестрпљење чекамо 

поновно дружење. 

Ученицима наше школе свакодневно је на располагању 
сто за стони тенис у холу школе. Обзиром да 
интересовање за овај вид забаве не јењава већ годину 
дана, намера нам је да и даље омогућимо ученицима да 
за време одмора уживају у овом спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
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TEXTING & INTERNET  

LOL – laughing out loud 

OMG – oh my God 

ILY – I love you 

PPL – people  

IDK – I don’t know 

BTW – by the way 

THX – thanks 

IMO – in my opinion 

BRB – be right back 

ROFL – rolling on the floor laughing 

IRL – in real life 

BFF – best friends forever 

OMW – on my way 

PLS – please 

TTYL – talk to you later 

TXT – text 

IKR – I know, right? 

FYI – for your information 

TMI – too much information 

NM – never mind 

LMS – like my status 

MSG – message 

ASAP – as soon as possible 

CU – see you 

CUL8R – see you later 

B4 – before 

XOXO – hugs and kisses 

 Hey, Alter! 
(Hej, brate!) 

 Läuft bei dir.                                           
Du hast es drauf.  Die Dinge 
laufen gut für Dich. 

(Ide tebi dobro.) 

 Willst Du noch eine Runde 
daddeln? Möchtest du noch ein 
wenig computerspielen. 

(Hoceš da igramo još igrice na 
kompjuteru?) 

 Das fass’ ich nicht!                                 
Ich glaube das nicht! 

(Ne verujem!) 

 Was geht ab?                                        
Was ist los? 

(Šta ima?) 

 Lass uns mal chillen!                                
Lass uns faulenzen! 

(Lenčarićemo danas.) 

 Ich habe keinen Bock darauf!                 
Ich habe keine Lust! 

(Ne da mi se!) 

 Du bist heute aber gut drauf!            
Du hast heute aber gute Laune! 

(Danas si dobro raspoložen/a!) 

 Halt die Klappe!                                     
Hör auf! 

(Prestani da brbljaš!) 

 Ist mir Wurst!                             
Es ist mir egal! 

(Svejedno mi je!) 

 Jein!                                                          
Ja als auch Nein.  Ja,aber.. 

(Da, ali...) 

 Mach‘s gut!                                             
Pass auf Dich auf!  oder  Viel 
Glück! 

(Sve najbolje!) 

 

 Spinnst du?                                              
Bist du verrückt? 

(Jesi lud/a?!) 

 Bist du bescheuert?                                
Bist du verrückt? 

(Jesi lud/a?!) 

 Hau ab!                                                    
Verschwinde! 

(Nestani! Briši!) 

 Ich hau mal ab!                                
Ich gehe jetzt weg! 

(Napuštam vas.) 

 

be cool und sprich  

Diese Phrasen helfen dir Deutsch besser zu sprechen und zu verstehen. 

be cool аnd speak   
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