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Реч редакције 
 
Велике и слатке муке има наш часопис – известити о 
свим значајним догађајима! 
Током дуге школске године сакупљати, памтити, 
бележити и недајбоже нешто 
заборавити! 
Ентузијазам и неисцрпна енергија редакције 
часописа, ученика и наставника не 
сплашњавају. Напротив, наш часопис је моћно 
средство које нас уједињује на 
најприроднији и најплоднији начин, подвиг и понос 
наше школе. 
Да, ТО СМO МИ! 

 
Зорица Голубовић, Бранкица Стојковић и                        

Љиљана Мудринић 

Поштовани, 

Желим да упутим захвалност свима  који су ми указали  част и поверење да се нађем на месту директора  

Основне школе '' Лаза Костић '' у Гакову. 

Мој основни циљ и задатак је  да наше ученике учинимо да буду учени и поштени људи. 

Наравно, трудићу се да не занемарим питања око уређења  школе и да она буде једно пријатно место где 

ће ученици проводити добар део свога времена. 

Сви заједно тежићемо ка знању и успеху. 

То је наш основни циљ и идеја водиља у којој ће школа да буде, не само  место  где се стичу знања,већ и 

дом у коме ћемо се поштовати и развијати љубав према сваком појединцу. 

                                                                                                                                      Директор школе 

                                                                                                                                               Сњежана Стојановић  
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_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Дан школе 

Дан школе, као и слава Света Три Јерарха,  обележен је 9.2.2019. године. Кум славе био је 

Мирослав Кресић, а кумство за предстојећу годину преузео је  свештеник Славољуб 

Лугоњић. Прослави је присуствовао и наш нови свештеник Мирко Божић. Ни ове године 

није изостао шаролик и богат програм којим су се представили, како старији ученици 

тако и они најмлађи, наравно у координацији својих настаника ментора. Драмци су 

извели едукативну представу „Тамна страна Месеца“, док су  остали казивали стихове, 

певали и плесали уз веселе ритмове и на тај начи представили ,бар, један део нашег 

школског живота.  
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Свети Сава - школска слава 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Дан, 27. јануар, посветили смо најзначајнијој личности српске историје, нашем 

просветитељу, духовнику, цивилизатору – Растку Немањићу, Светом Сави. 

У име, Свети Сава, стала је комплетна бит српског народа, као и свих других који се 

проналазе у визији просветитељства и духовног напретка. 

Био је човек тиховања, човек молитве, човек дела! 

А, вера без дела је мртва вера! 

Наши ученици представили су се драмским приказом „Љубав, вера, нада!“ и тако 

поставише своје знакове на Светосавском путу. 

Такође, и у нашој подручној школи у 

Растини, учитељица Мира и њени ученици 

запалили су славску свећу поред иконе 

Светог Саве и пригодним програмом 

обележили овај значајан празник. 

 У име Савета Месне заједнице малишане је 

слатким пакетићима обрадовао господин 

Душан Ђерић.   
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Наша школа је ове школске године смело прихватила изазов и расписала литерарно-ликовни конкурс 

„Лазини дани“  поводом Дана школе , као и дана када је рођен великан наше књижевности, Лаза Костић. 

Стручни жири је међу многобројним пристиглим радовима изабрао и наградио оне најуспешније. 

Желимо да се захвалимо свим учесницима, ученицима и њиховим наставницима менторима, на лепим 

уметничким речима, стиховима и мислима, цртежима и   маштовитим сликама, као и великим идејама и 

визијама... 

Очекујемо вас и догодине... 

КОНКУРС  „ЛАЗИНИ ДАНИ“ 

Шешир Лазе Костића 

Испод шешира Лазе Костића 

крију се чудновата поетска бића. 

Тамо плетисанки има чудесних  

и речи лепршавих, измишњених. 

 

Када Лаза песму на папир пише, 

из шешира је узлетања све више. 

Онда лепота мисли на душу слети 

и наша душа од тога окрилати. 

 

Свако од нас Лазин шешир има,  

треба да се охрабри и дȃ га свима. 

Шешир тај аманет нама нуди 

да се поезија у свима пробуди! 

 

2.награда - Јана Лалић, VIII - 4 

ОШ „ Аврам Мразовић“ Сомбор  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

2.награда - Сара Кунић ,VI - 4  

ОШ „ Никола Вукићевић“ Сомбор 

Шапнуо ми лептирић 

Шапнуо ми лептирић 

да је рода стигла 

и да креће пролеће,  

а са њим и игра  

Шапнуо ми лептирић 

летећи високо 

да се цвеће шарени 

и лепо је на око. 

 

Шапнуо ми лептирић 

једну малу тајну 

да је себи нашао 

лепу цветну грану 

 

1.награда - Јован Карафилов,III - 1  

ОШ „ Лаза Костић“ Гаково 

Шешир Лазе Костића 

У Сомбору је Лаза живео, 

Сомборцима радост делио, 

тихо и нечујно, 

дане им увесељавао. 

 

Шешире је имао разне, 

за сваку прилику, 

приче о њему причали су разне, 

стварали о њему лепу слику. 

 

Имао је косу  бујну, 

покривао је  шеширом, 

чекао је зору рујну, 

на сокаку сомборском. 

 

Волео је Лаза шешир, 

кривио га када шета, 

лаганим кораком, 

сомборским сокаком. 

 

3. награда - Бојан Мрђанов, II -1 

ОШ „Бранко Радичевић,“ Стапар 

1.награда - Сања Бјелајац , VI - 4 

ОШ „ Никола Вукићевић“ Сомбор 

2.награда - Joвана Тодоровић,II -1 

ОШ „ Лаза Костић“ Гаково 
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ШЕШИР  ЛАЗЕ  КОСТИЋА 

 Раванградом проноси се глас: 

"Костић Лаза стигао код нас!" 

Девојке му са прозора машу, 

надају се: "Бира ме за снашу!" 

 Ал' наш Лаза погледа не диже, 

 под шеширом он стихове ниже. 

 Читао је и Хомера и Емила Золу, 

 са Гетеом дубоко саосећао у болу. 

Шекспира је први вешто преводио, 

са Хамлетовом дилемом рачуне сводио. 

Милтон, Чосер, Бајрон и наравно Гете, 

обожавао је ове славне светске поете. 

 Мит о Прометеју га је силно надахнуо, 

 идеале херојства, љубави му је удахнуо. 

 Заувек је лепотом судбоносном заробљен 

 и од музе поезије доживотно вољен. 

Венеција му је под шеширом оживела, 

по њој пате Филета и Анђелија. 

Дужд се млетачки свечано жени, 

а Максим Црнојевић лепотом плени. 

Четири ће прохујати деценије, 

 Лаза ће у песме низати визије, 

 док му Венеција опет не дође на путе 

 песмом "Санта Марија дела Салуте". 

У њој је Ленки Богородичин лик дао, 

од заборава тамног заувек је сачувао. 

Са вилом својом плови по бескрају, 

њихове душе заједно су у рају. 

 Снажне су мисли под Лазиним шеширом, 

 све их је увезао песничким немиром. 

 И страстан и разуман, и прек и мио, 

 такав је наш Лаза Костић био. 

О генију његовом учимо данас, 

његова су дела драгоцена за нас. 

Многим песницима узор је постао 

и тако заувек бесмртан остао! 

 

1.награда - Тара Гојковић VIII -2 

ОШ „ Аврам Мразовић“ Сомбор 

Моје место за маштање 

 

   Одувек сам била за добар провод. Али, имам и ја неке периоде у 

којима желим бити сама и одвојена од реалног света. Понекад су то 

периоди у којима сам тужна или уплашена, али има и тренутака када 

сам насмејана и не желим ту срећу делити са другима. 

    Кутак моје маште налази се у нашем другом дворишту. То је стабло 

кајсије. За њега знају сви моји укућани, али не иду често тамо, 

једноставно немају потребу. Место на којем налазим све шта ми треба, 

мир и тишину, а понекад  лајање и завијање мог или комшијског пса. 

Некако, највише волим бити сама. Волим када у мојој глави сија сунце 

и када падају кише, када грми, када је ,чак, и највеће невреме. На том 

дрвету уживам  и када ми се плаче. Можда је то чудно ,али тамо 

стварам властити свет који нисам и не желим делити ни са ким, створен 

само за мене.У себи ћу носити ту неку малу себе, веселу и радозналу. 

    Свако од нас има место на којем ужива и износи своје емоције, само 

можда још увек не зна које је то место. 

                                                                                                                         

                                                                                                                             

3.награда -  Добрила Моћан, VI разред  

       ОШ „ Братство - јединство“ Бездан                                                                      

1.награда - Исидора Илкић, I-1 

ОШ „ Никола Вукићевић“ Сомбор 

Пролећна песма 

Пролеће је, пролеће је,  

радује се цео свет 

куд погледаш сунце сјаји, 

а под росом сјаји свет. 

  

Наше груди, наше душе 

заталас’о овај сјај, 

славуј мали сунце хвали 

што је Земља прави рај. 

 

2.награда - Јована Тодоровић, III -1 

ОШ „ Лаза Костић“ Гаково 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Лого ликовно - литерарног конкурса 
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Шешир Лазе Костића 
 

Град живота, зеленила, љубави, знаменитости, град у којем сам први пут заплакала, и онда одрасла... 
Град мог детињства – Сомбор.  
 Одлучих се неки дан, по први пут у животу, загазити добро у сваки његов ћошак, његове раскошне 
улице и пригрлити их још више. Беше то тмуран дан, али не толико тмуран да квари моје расположење. 
Наиђох на једну доиста чудну грађевину. На њој табла са натписом ,,Културни центар Лаза Костић“. 
Провирих кроз велики стаклени излог на чијим су унутрашњим зидовима  стајале изложене слике, 
божанствене за моје очи. Морала сам да отворим врата и упознам се са том установом још више... Не смем да 
вам откријем колико је то место дивно! Сваки пролазник који прође том улицом, која такође носи Лазино 
име, мора да је види, осети, пригрли, заволи. Са осмехом на лицу затим кренух ка центру града. У себи 
дубоко замишљена шетала сам и размишљала одакле она баш у Сомбору и због чега се назива по Лази 
Костићу, те ко је у ствари био тај чувени Лаза. Око мене људи срећни, а време одједном постаде сунчано, 
ведро. Одлучих се поћи на леву страну главне улице -  нешто ме баш тамо вукло. У мојој глави мисли лебде, 
певам и размишљам. Одједном, као да време стаде. ,,Добар дан, Николина“, чујем. Из позадине неко ми се 
јавља, али нигде никога нема. ,,Боже“, мислим, ,,умислила сам да чујем своје име“. Пар корака напред, па 
чујем опет. ,,Седи, дете. Сигурно си уморна“. Испред себе видим само клупу и неку статуу. Можда сам се 
заиста уморила, помислих. Треба да седнем. Прилазећи клупи, осетих као да калдрмом центра не корачам, 
већ лебдим. Ко да ме неко на силу тера да седнем. Сем ветра који је пиркао, чула сам још неки шум - или то 
ипак беше глас? ,,Дете, о чему размишљаш? Имам осећај да те нешто мучи и да имаш питања“, промрмља 
кип који је седео поред мене. Протресе главу, трепне. Али, не умишљам. Причам са њим! Занемела сам од 
његових речи. Заиста, седим поред нашег чувеног песника Лазе. Морала сам да га испитам о његовој великој 
љубави. О Ленки Дунђерски. Сигурна сам да сте чули за песму Санта Марија дела Салуте. Нисам знала како 
да га директно питам. Плашила сам се да га неповредим. Али, покушала сам. ,,Чика Лазо, можете ли ми рећи 
шта пише у тој књизи коју држите? Да ли вам она посебно значи?“ ,,Да, драга“, узвратио ми је, ,,итекако ми 
значи. Ова песма је обележила мене, моја осећања, љубав. Знаш, некада сам имао огромну љубав, љубав која 
је била обострана, али неостварена. Неостварена због разлике у годинама, преко које због своје части нисам 
могао прећи. Да би се излечио од те љубави, оженио сам се мојом Јулом. Док сам био на брачном путоваању 
у Венецији, до мене је стигла вест која ме је потпуно сломила, па сам отишао у венецијанску цркву Госпе од 
Спаса да пронађем себи утеху. Неутешно сам почео да плачем, али и да записујем стихове који су ми тада 
долазили, не мислећи да ће то постати једна од најлепших љубавних песама српске књижевности“. Мук, 
тишина. Погодила сам га право у срце овим питањем. Био је у том тренутку у исто време срећан и тужан. 
,,Ленка је била“, причао је са сјајем у очима, ,,моја истинска љубав“. Питам се да ли ћу је ја некада доживети. 
,,Николина, да ли те још нешто занима? Јер време је да се вратим. Више нећу моћи причати теби о себи. 
Питај, ту сам“. ,,Какве сте песме још писали?“ ,,Писао сам највише љубавне, болне песме. Љубав боли. У 
животу бирај, драга, како ти срце каже. Следуј га, корачај ка истинској љубави и срећи. Мени сада није лако 
да схватим шта он жели да каже. Али, једног дана сетићу се његових речи. Него, шта да га још питам? Да, 
знам. ,,А откуд ви у граду Сомбору?“ ,,У Сомбору сам провео десет последњих година свог живота. Ту 
спавам на православном гробљу, мирно, у дубоком сну...“ 

Тишина. Погледам у њега а његов лик полако нестаје. ,,Збогом, драга, и запамти моје речи“, рече и 
оде. И тада ми потекну сузе из очију, саосећах са њим, схватих његов бол, али не довољно... Не колико он.  

 
                                                                                     3.награда -  Николина Буњевчев ,VIII -1 
                                                                                       ОШ „ Бранко Радичевић“ Стапар  

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

3.награда - Дамјан Кричка ,VIII-1 

ОШ „ Лаза Костић“ Гаково 

3.награда - Милица Мићић, I-1 

ОШ „ Лаза Костић“ Гаково 
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_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

 Прваци... 

Са  нашим најмлађима и  најслађима  
ученицима , током првог полугодишта, 

педагог школе реализовала је 
занимљиве  активности  у којима су  
сви уживали.Кроз едукативне и 

садржајне радионице  самих ученика 
пружена им је подршка  у развоју 

концентрације , графомоторике и 
координације. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Професор Иван Гутман у нашој 

школи 

Током Дечје недеље, академик  Иван 
Гутман  одржао је предавање под 

називом  „150 година периодног 
система хемијских елемената“ . 

Ученици седмог и осмог разреда 
уживали су слушајући интересантне 
садржаје које је на веома  занимљив 

начин износио  овај истакнути  
хемичар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родна равноправност 

И  овог маја смо , у оквиру радионице 
о родној равноправности са нашом 
педагогицом, научили  шта су родне 

различитости  и  која је хијерарархија 
наших потреба. Разговарали смо како 

би требало да се понашају савремени 
одрасли ,али и о томе како да кажемо 

НЕ када нам нешто не одговара. 

Међународни дан старијих особа 

У нашој школи се, већ традиционално, 

обележава Међународни дан старијих 
особа. То је прилика да се баке и деке 
друже са својим најмилијима у 

школском окружењу и да  заједно 
учествују у одређеним активностима. 

Ове године смо одлучили да сликамо 
шећерне аквареле на тему “Јесен“.    

   Светски дан заштите животне 

средине 

Светски дан заштите животне средине 
је дан који се обележава у целом свету 
сваког  5. јуна кроз разне активности и 

кампање, са циљем да се скрене пажња 
јавности на бројне еколошке проблеме 

и потребу очувања животне средине.  

Ове године, одлучили смо да овај дан 
обележимо еко- маскенбалом. 

Ученици су направили костиме 
користећи материјале који су иначе 

погодни за рециклажу или су 
представљали неки део живе природе. 

Панонски дечји град 

Ученици су посетили фестивал 
„Марковдански сусрети деце и 

песника“ који је одржан на Панонији, 
11.05.2019. На фестивал је ишло 

укупно 22 ученика из свих одељења. 
Учествовали су у литерарном, 

ликовном и спортском надметању. У 
пратњи су биле учитељица Драгица 
Тодорчевић и наставнице српског 

језика: Бранкица Стојковић и Анђела 
Нешовић. Ученици су провели леп, 

садржајан и културним 
манифестацијама испуњен дан. 

Упознали су писца Уроша Петровића 
који их је надахнуо да крену у 

„потрагу за књигама“. Сви наши 

ученици који су учествовали  на 
фестивалу крунисали су овај излет 

победом у такмичењу „Потрага за 
благом“. Освојивши прво место, 

вратили смо се кући пуног срца и са 
рукама пуних књига и слаткиша.  

Музеј у коферу 

У организацији Културног центра 
Сомбор у холу школе за ученике од 1. 

до 5. разреда одржана је радионица 
"Музеј у коферу" .  

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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  Читалачки маратон 

  „Књиге, браћо, књиге...“ 

У жељи да и даље промовишемо 
читање и стварамо читалачке навике 
код наших основаца, наш Читалачки 
клуб, и ове школске године, оснажен је 
новим члановима, малим 
заљубљеницима у књижевност и снагу 
писане речи. То су ученице 5. разреда: 
Маријана Мара Кресић, Дуња Мандић, 
Милица Ђаковић, Едина Грабовица, 
Наташа Петковић и Сања Прица. 
Ученици ће имати могућност да 
активним учешћем  аргументовано 
бране свој став,подигну говорничке 
вештине, изграде критички однос 
према себи и другима и усвоје умеће 
комуникације. У ову авантуру 
упустиће се са својом наставницом 
Бранкицом Стојковић, ментором 
Читалачког клуба. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Грађанско васпитање 

Изборни предмет Грађанско 
васпитање од петог до осмог разреда 
похађа дванаест ученика.                        

Најбројнији су ученици осмог 
разреда.Наставне садржаје 

реализујемо активним ангажовањем 
ученика, слободним изражавањем 

мишљења, добром комуникацијом и 
повезивањем наученог. 

Ученици разумеју своје место и улогу 
у друштву, активно учествују у 

друштвеном животу, ослушкују и 
траже решења за уочене проблеме и 

кроз волонтерске акције развијају 
хуманост, солидарност и толеранцију. 

Моје прво дрво 

Град Сомбор , у сарадњи са 
Културним центром „Лаза Костић“ 

Сомбор и ЈКП „Зеленило“Сомбор, 
поклонио је нашим ђацима првацима 

„Дрво генерације“ у оквиру истоимене 
манифестације која је покренута на 

иницијативу Културног центра „Лаза 
Костић“. Добили смо на поклон дрво 
(бођош) и таблу са натписом „ДРВО 

ГЕНЕРАЦИЈЕ 2019/2020“. Садња је 
реализована 7. новембра уз присуство 

родитеља,ученика и представника 
Културног центра. Обележена је уз 

приказивање ликовних радова ђака 
првака, на тему „Моје дрво“. Најбољи 
радови су изабрани и биће изложени у 

Малој галерији Културног центра 
„Лаза Костић“ Сомбор, од 3. до 16. 

децембра 2019. године. Програм је 
покренут са основним циљем да се 

ђаци прваци едукују о заштити 
животне средине. Током предстојећих 

година школовања чуваћемо своје 
дрво и пратити његов раст. 

Новогодишњи маскенбал и 

представа „Новогодишњи шоу“ 

Последњи дан првог полугодишта 
протекао је весело у знаку 

Новогодишњег маскенбала.Ученици 
су се костимирали у новогодишње 

мотиве - Деда Мраз, јелкице, 
поклони...У маскембалу су 

учествовали сви ученици од 1. до 4. 
разреда наше школе.                                        

Овај последњи дан обележила је и 
представа "Новогодишњи шоу" коју су 
за наше малишане извели глумци 

путујућег позоришта "Вилин коњиц" 
из Новог Сада. 

         Валценград   2019. 

Матуранти наше школе, генерација 
2018/19, прикључили су се 

манифестацији „Валценград“ и у знаку 
младости и лепоте плесали  испред 

платоа Жупаније у Сомбору. Ове 
младе људе окупила је иста идеја, 

заједничко облежавање матурирања. 

Сарадња школе и локалне заједнице 

Колико је важна помоћ и слога, говори 

ова фотографија...                               
Док смо летос  размишљали како 

спремити 26 тона угља за зиму, у 
помоћ су нам притекли  Милош Дрча и 

његови другари.                                                
Неизмерно смо им захвални на 
помоћи. '' На муци се познају јунаци!“  

                                                                                  
Хвала вам, драги пријатељи!  

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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    Сарадња са родитељима - 

Рускиња из мог села 

Ову занимљиву радионицу 
припремиле су наша педагогица и  

мама/ родитељ чија деца иду у нашу 
школу за ученике од 1.до 4. разреда. 
Радионица је била јако садржајна и 

веома едукативна. Наша Рускиња 
говорила нам је о сличностима и 

разликама између наших народа, 
упоређивала је наше и руско писмо и 

показала нам слова која се разликују, 
указала на речи које имају исто 
значење.Слушали смо причу Деда и 

репа на српском и руском језику и 
народне руске песме.Сазнали смо како 

се људи у Русији хране и која су 
њихова најпознатија јела.  Деца су 

имала прилику да прелистају књиге на 
руском језику, да се упознају са 

најпознатијим руским сувениром - 
руским Бабушкама или како се у 
Русију зову Матрушке.Сазнали смо 

колико се разликују божични обичаји 
и научили да пишемо “Срећан Божић!“ 

на руском језику и написали божићне 
честитке. 

Радионица са слепим и слабовидим 

особама 

У сарадњи са Културним центром 
"Лаза Костић" Сомбор и Удружењем 

слепих и слабовидих Сомбор 
организована је радионица за  ученике 

наше школе.Ученици су имали 
прилику да се упознају са начином 
живота слепих и слабовидих људи и 

помагалима које они користе да би 
могли нормално функционисати у 

свом окружењу.Увидели су на које све 
препрепреке они наилазе и на који 

начин их превазилазе. Бели штап, 
Брајево писмо, шах за слепе и 

слабовиде  за нашу децу била су права 
непознаница. Ученици су научили да 
постоје људи са многим ограничењима 

која их спутавају да обављају све на 
начин на који ми то радимо, али да се 

својом великом вољом и жељом 
укључују  у све поре живота и да им је 

за то потребна велика подршка и 
разумевање. 

 Балетска представа за децу     

"Петар Пан" 

Културни центар "Лаза Костић" из 
Сомбора поклонио је бесплатну  

балетску представу свим малишанима 
од 1. до 4. разреда на територији наше 

општине у оквиру своје дугогодишње 
манифестације  "Шарени свет". 

Тематски квиз 

„Покажи шта знаш – упознајмо 

Србију“ 

За време Дечје недеље у нашој школи 

је у оквиру пројекта “Школа 21. века” 

реализован Тематски квиз под називом 

“Покажи шта знаш - Упознајмо 

Србију“.                                       

Координатори Тематског квиза 

„Покажи шта знаш – Упознајмо 

Србију“ Ђурђица Ђурић, проф. 

разредне наставе и Бранкица 

Стојковић, проф. српског језика и 

књижевности;                                                        

Носиоци организације Тематског квиза 

ученици осмог разреда ( техничка 

подршка, презентација на видео-биму, 

сакупљање питања из различитих 

области – наставних предмета, 

састављање такмичарских екипа, 

снимање квиза, штампање диплома, 

израда и анализа анкете ...);    

Предметна корелација – ликовна и 

музичка култура, математика, 

историја, географија, српски језик, 

информатика...);                                                                    

Квиз „Покажи шта знаш - Упознајмо 

Србију“ реализован је  9.10.2019. 

године ( у оквиру Дечје недеље) у холу 

школе;                                                                  

Хвала нашим такмичарима на учешћу, 

ученицима осмог разреда на техничкој 

подршци, нашим наставницама на 

огранизацији ове Квискотеке и 

публици на подршци и аплаузима. 

Овај чланак објављен је у Просветном 

прегледу као Пример добре праксе. 

"Моја јелка - најлепша јелка" 

Културни центар "Лаза Костић" 

Сомбор, у оквиру новогодишњег 

програма, организовао је 

манифестацију такмичарског 

карактера под називом "Моја јелка - 

најлепша јелка". Манифестација  се 

одвијала у свим основним школама у 

Сомбору и насељеним местима које 

припадају нашем граду и била је 

организована у неколико етапа: 

радионица израде новогодишњих 

украса, достављање и украшавање 

јелки и оцењивање јелки од стране 

стручног жирија Културног центра 

"Лаза Костић" Сомбор, када је 

реализована и активност "Глумци 

причају бајке". 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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Дечја недеља                                                             

(од 7.до 13.октобра) 

1.дан  - Осликавање мајица -„Да право 

свако -  дете  ужива лако“; Посета 

изложби фотографија „Традиција 

једног народа“. 

2.дан - Посета Градском музеју и 

Народном позоришту у  Сомбору, 

интерактивна представа за децу „У 

свету бајки“  

3.дан - Радионица наше вредне 

руке“Руке у тесту“;  „Покажи шта 

знаш – упознајмо Србију“                               

4.дан -Добродошлица за ђаке 

прваке,дружење са гостима из 

Хрватске и традиционална Пасуљијада  

5.дан - Јесењи крос уз Пројекат 

„Трчим за школу“ ; „Дечја пијаца“ 

Обележен Дан европских језика - 26. 

септембар 

Ученици 5. разреда дочарали су  Вуков 

рад на сакупљању народних 

умотворина и организовали квиз 

"Колико познајем народну 

традицију?!" 

Ученици 7. разреда приказали 

презентацију "Развој српског 

књижевног језика".    Осмаци се 

окушали у драмолету "Вук, Мина, 

Бранко, Гете...", наравно, двојезично 

(српски, немачки). Ученици нижих 

разреда казивали су најлепше  стихове 

на матерњем, али  и на енглеском  

језику.  

Хумани смо... 

Наше мало може бити много за оне 

који немају нимало! Основни циљ ове 

активности јесте пробудити у 

ученицима љубав и доброту и 

освестити важност међусобног 

помагања и осећаја солидарности 

према онима којима је то 

потребно.Због тога смо прикупљали 

храну, играчке, одећу и повезали се са 

организацијом "Црвени крст" Сомбор  

који  су нам помогли да оно што смо 

прикупили стигне у праве руке. У овој 

акцији учествовали су ученици од 1. 

до 4. разреда са својим учитељицама и 

педагогом школе. 

Волонтери „Црвеног Крста“ Сомбор и 

ове године  су одржали низ 

едукативних радионица за ученике 

наше школе. 

Заштита од пожара, поплава и 

земљотреса 

 У оквиру програма МУП -а  “ Основи 

безбедности деце“,  припадник 

ватрогасне јединице из Сомбора Петар 

Орлић   одржао је предавање нашим 

ученицима на тему „Заштита од 

пожара, поплава и земљотреса“. Путем 

интерактивне презентације наши 

ученици показали су да одговорно 

приступају оваквим предавањима и на 

конкретним примерима дају на 

правилан начин предлоге поступања у 

случају  пожара, поплава или 

земљотреса. 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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Меморијални фудбалски турнир 

„Тоде Милетић“ 

Меморијални фудбалски турнир „Тоде 

Милетић“, девети по реду, одржан је 

12.06.2019. године. Учесници турнира  

били су: ОШ „Лаза Костић“ Гаково, 

ОШ „Братство - јединство“ Бездан, 

ОШ „Братство - јединство“ Сомбор и 

ОШ „Мирослав Антић“ Чонопља. 

Ученици наше школе  приказали су 

раскошан таленат и на убедљив начин 

заузели прво место на турниру. 

Појединачну награду за најбољег 

играча понео је Никола Скробоња, 

дечак несвакидашњег фудбалског 

потенцијала. Након турнира сви 

ученици  наставили су дружење уз 

послужење и забаву. 

  Меморијални фудбалски турнир 

„Лазар Ђукић“ 

У мају месецу одржан је 20. 

меморијални фудбалски турнир 

„Лазар Ђукић“. На турниру су, поред 

домаће екипе ФК „Граничар“ Гаково, 

учествовале следеће екипе: ФК 

„Јединство Лемеш“ Светозар 

Милетић, ФК „Олимпик“ Апатин и 

ФК „Раднички 1912“ Сомбор. 

Ученици наше школе  наступали су за 

екипу ФК „Граничар“ и, више него 

заслужено, освојили прво место. За 

најбољег играча турнира проглашен је 

ученик наше школе Никола Скробоња. 

Поред спортског надметања, забаве и 

дружења, евоциране су успомене на 

бившег ученика наше школе Лазара 

Ђукића, који је бранећи отаџбину 

изгубио живот.  

 

 Европска недеља спорта  

Европска недеља спорта је догађај 

покренут од стране Европске 

комисије. Циљ је развој спорта и 

физичке активности. Овај догађај се 

реализује у земљама Европе, ове 

године по јубиларни пети пут.Главни 

циљ је популаризација спорта и 

бављење физичким активностима. 

Наши ученици имали су прилику да 

присуствују свечаном отварању 

Европске недеље спорта у нашем 

граду.Том приликом су се упознали са 

свим спортовима који су 

презентовани,а могу се тренирати у 

нашем граду.Учествовали смо у 

заједничком изазову - сви вежбамо! У 

оквиру Европске недеље спорта 

прикључили смо се  манифестацији 

ТренинГО изазов „Трчим за школу” 

који је званично почео у оквиру 

Европске недеље спорта у суботу  28. 

септембра у 19 часова и завршио се 15. 

новембра у исто време. Освојили смо 

треће место и награду у вредносто од 

100 000, 00 динара која ће се 

искористити за спортску опрему и 

реквизите. 

Спортске игре младих  

Град Сомбор је 22. маја био  домаћин 

манифестације под називом „Спортске 

игре младих“ на којој је учествовало 

око 1500 основаца и средњошколаца у 

десет спортских дисциплина.     

Спортске игре младих су највећа 

манифестација аматерског спорта у 

Европи, чији је основни циљ да 

промовише здрав начин живота и 

пријатељство. Учесници су деца и 

млади узраста од 7 до 15 година, а 

такмиче се у десет спортских 

дисциплина: мали фудбал, одбојка на 

песку, улични баскет, рукомет, 

одбојка, између две ватре, стони 

тенис, тенис , атлетика и 

шах.Спортске игре младих  одржавају 

се под покровитељством Владе 

Републике Србије, Министарства 

просвете науке и технолошког развоја, 

Министарства омладине и спорта и 

Савеза за школски спорт Републике 

Србије и,наравно, града Сомбора, који 

је ове године  први пут домаћин овој 

манифестацији.                                         

Ученици наше школе учествовали су у 

скоро свим дисциплинама, док су се 

наши најмлађи опробали у 

елементарној игри „Између две ватре“. 

Иако нећемо учествовати на државном 

такмичењу, дан нам је био испуњен 

радошћу, игром и дружењем и били 

смо заиста срећни што смо били део 

овако великог догађаја. 

Светски дан изазова  

Светски дан изазова одржава се сваке 

године последње среде у месецу мају. 

Ученици  и запослени наше школе у 

12:00 часова изашли су из учионица и 

бавили се рекреацијом најмање 15 

минута, што је и услов да се учествује 

у Светском дану изазова.И то је 

изгледало овако... 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

СПОРТСКА СТРАНА 
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Кутак за децу и њихове родитеље 

  

 Чувајте ствари за себе    

 Не постављајте на друштвеним мрежема ништа 

што одаје ваше право име , адресу, школу, мобилни 

телефон или било шта помоћу чега  би странац могао да  

вас контактира у реалном животу.                                                              

Не постављајте на интернет ништа што би могло касније 

да вас осрамоти.Можда тога нисте свесни ,али ствари 

које постављате на интернет сада могу вам створити 

проблем касније; на пример, када будете ишли на 

интервју за упис на факултет или за посао.Уколико нисте 

спремни да се нешто прикаже целом свету, онда то 

немојте ни слати.Упамтите да, кад једном нешто 

пошаљете, више немате контролу над сликама или 

коментарима. 

Уколико имате веб-камеру или паметни телефон, не 

дозволите да вас наговоре да се фотографишете на начин 

који не бисте волели други да виде.Још једном, када 

пошаљете, немате контролу више над тим садржајем и то 

вам може створити  проблем ,стрес или непотребни страх.        

Када користите заједнички компјутер у школи или на 

неком другом јавном месту, остаћете улоговани и када 

искључите претраживач.Због тога немојте да заборавите 

да се одјавите пре него што завршите са претраживањем. 

  

 Подешавања за локацију   

Многе друштвене мреже попут Фејсбука и Инстаграма 

(али и многе друге апликације), вам пружају могућност да 

поставите своју локацију, или да се пријавите на 

одговарајуће место сваки пут када постављате статус.Ово 

може да буде забавно вашим пријатељима и вама , 

али,такође, може да значи да људи које не познајете, могу 

знати где се налазите, нарочито, ако постављате статусе 

са мобилног телефона ( а и то је видљиво) на профил који 

је јавни. 

 

 Хештег  # 

Будите опрезни када  користите хештег јер он може 

отворити ваш пост тако да он постане видљив на 

одређеној  страници , на било којој друштвеној мрежи или 

апликацији.То може ваш пост и ваш налог да изложи  

широј публици, него што сте ви то заправо желели. 

 

 Непримерено понашање 

Уколико се због некога осећате непријатно или постиђено 

на интернету,реците то својим родитељима или некоме ко 

вам може помоћи.Нарочито је важно да се никад , у 

реалном животу , не упознајете са људима које сретнете 

на интернету , уколико вам то та особа предлаже ,а 

нарочито уколико вам та особа предлаже да то урадите у 

тајности.То је знак реалне опасности. 

Када уђете у свет друштвених мрежа,људи вам могу прићи 

као пријатељи, али упамтите да без обзира на то колико 

вам говоре о себи , они су и даље странци и ,можда,вам 

не говоре истину о себи.Било је случајева када су се 

одрасли претварали да су млади како бисте ћаскали са 

њима на интернету и покушавали да вас увуку у неке 

непримерене радње.Ово се назива врбовање и то је 

кривично дело. 

 Не улазите у свађе нити постављајте у 

вредљив материјал 

Не улазите у свађе на интернету , јер то може да постане 

веома озбиљно.Уколико прекршите правила било којег 

сајта на коме сте ,садржај ће вероватно бити обрисан и 

ваше чланство на том сајту  може бити прекинуто.Није 

дозвољено постављати на интернет било шта што се 

сматра увредљивим ,  расистичким или што подстиче на 

физичко насиље  .Није вам дозвољено да узнемиравате 

људе,нити да да подстичете друге да их узнемиравају. 

 

Ширење гласина 

Немојте ширити гласине или измишљати ствари о 

пријатељу са којим сте прекинули пријатељство. 

Није вам дозвољено да постављате на интернет ништа 

што представља претњу,насиље или клевету.Клевета је 

уколико кажете неке неистине о некоме чиме се ствара 

лоша слика те особе коју она не заслужује.  

Не треба да постављате на интернет слику или видео -        

- снимак било кога без његове дозволе.Према томе, никад 

немојте правити налог на неком сајту на интернету  у име 

других људи или постављати лажне информације о њима. 

                                       

                                    Зорица Голубовић,педагог школе 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Савети за унапређење безбедности на друштвеним мрежама 
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Успеси ученика наше школе током 

школске 2018/2019. године 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Јована је тиха, мирна, добар друг, увек 

спремна да пружи руку и помогне. 

Изузетно је цењена и поштована у 

одељењу. Активно учествује у свим 

школским манифестацијама 

(културним, спортским...). Показала је 

изузетан успех у савладавању 

школског градива и заслужила Вукову 

диплому, као и три Специјалне 

дипломе (српски језик, географија, 

физичко фаспитање). Похваљена је за 

четворогодишње активно учешће у 

драмској секцији наше школе. 

Похађала је часове латино-америчког 

плеса, али, исто тако, била члан КУД 

„Лаза Костић“ у Гакову. Рекреативно 

је тренирала рукомет, а од петог 

разреда активно тренира одбојку и 

сваке године борави у Кампу Вање 

Грбића.  

  Све ради одговорно и са лакоћом. 

Веома је сигурна у себе, а истовремено 

ненаметљива и толерантна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Њени најзначајнији резултати су: 

 

1. Српски језик (Књижевна 

олимпијада): 3. место на Општинском 

такмичењу и 2. место на Окружном у 

осмом разреду; 

 

2. Географија: 2. место на 

Општинском такмичењу и 3. место на 

Окружном у седмом разреду; 3. место 

на Општинском такмичењу у осмом 

разреду; 

 

3. Физичко васпитање – рукомет: 1. 

место на Општинском и 3. место на 

Окружном такмичењу у петом 

разреду. 

                                   

И ове школске године били смо 

домаћини општинског такмичења из 

физике.Угостили смо четрдесет и шест  

ученика и њихове наставнике из 

готово свих основних школа наше 

општине. 

 

Више од 80 % ученика је и  ове 

школске године уписало прву жељу са 

листе за упис у средњу школу, наравно 

у првом уписном кругу. 

 

Такмичење у организацији Црвеног 

крста Сомбор 

 

Ученице 7/1  ( Јелена Травица, Мина 

Пеиновић и Драгана Лазендић)  

учествовале су на Градском квиз -        

-такмичењу " Шта знаш о здрављу" и 

том приликом освојиле друго место. 

Такмичење је одржано 07.04.2019. год. 

Jош једно у низу математичких 

такмичења у нашој школи било је и 

ове године , већ традиционално ,  

Архимедесово такмичење  „Мислиша“ 

на коме је учествовало  30 ученика  из 

свих разреда. 

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

СЕРГЕЈ ЈОВИЋ 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ЈОВАНА ПУПОВАЦ 

2018 /2019. 
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Учествовали смо на конкурсима 

Koнкурс Уметничке oлимпијадe на 

тему „Славимo мир, љубав и знање“ 

Ученица четвртог разреда Маријана 

Мара Кресић је литерарним радом на 

тему „Славимо мир,љубав и знање“ 

учествовала на конкурсу који је 

расписало Удружење Уметника           

” Визија“ (Мојановићи, Голубовци, 

Црна Гора) и освојила друго место. 

Ученици је додељена сребрна медаља, 

диплома и Зборник радова са 

Конкурса. Школи је додељена 

захвалница, а учитељици  Драгици 

Тодорчевић Повеља за успешно 

менторство . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шта је љубав 

 

Када сам била сасвим мала 

шта је то љубав нисам знала. 

Да питам људе нисам смела 

истину сазнати ја сам хтела. 

Замолих малену птицу у лету, 

вредну пчелу на слатком цвету 

сунце што вири иза грања 

и меду који слатко сања. 

Нека ти шапне зелена трава 

зашто се на њој слатко спава. 

Зашто се воле сунце и дуга 

као два верна добра друга. 

Због чега поток није љут 

иако стално мења пут. 

Шта је то љубав ,открићеш сама 

ако останеш овде са нама. 

 

„Ћирилица пише срцем“  

 

На конкурсу за најлепшу свеску 

написану ћирилицом под називом 

„Ћирилица пише срцем“ , у 

организацији ЗУС “Коријени“ из 

Сомбора, учествовало је неколико 

ученика наше школе . Ученица  

седмог разреда Мина Пеиновић и 

ученица трећег разреда Ања Терзија 

освојиле су друго место. Свечана 

додела диплома и награда била је 

организована 25. маја у Црквеној 

општини у Сомбору.  

„Богатство различитости“   

 

Ученица IV разреда Дуња Мандић  

освојила је прво место на 

Међународном наградном 

литерарном, ликовном  и новинарском 

конкурсу„Богатство различитости“  

који је организовала ОШ„Матија 

Губец“ из Таванкута. Тема 

овогодишњег конкурса је била 

„Желим ти бити пријатељ”. 

Награде су ауторима и менторима 

уручене на главној свечаности  5. 

априла 2019. године у Основној 

школи „Матија Губец“ у Таванкуту, а 

за награђеног ученике и ментора 

осигуран је смјештај и храна током 

тродневног боравка. 

 

Желим ти бити пријатељ 

 

Некад сам без дилеме 

правио свима проблеме. 

Ишао голишав и бос 

и у све гурао нос. 

Невољи био сам склон 

и тврдоглав ко слон. 

Нисам се нимало бринуо 

за  осмех који сам скинуо. 

И што сам ноћ и дан 

претворио у ружан сан. 

Празне су руке моје 

самоће се много боје. 

Опрости за зло и буку 

пружи ми своју руку. 

Намере нећу крити 

желим ти пријатељ бити. 

 

 „ Крв живот значи“ 

 

Црвени крст Сомбор расписао је 

ликовни и литерарни конкурс за  

ученике основних и средњих школа из 

општине Сомбор. Наша школа је, и 

ове године, учествовала. Међу 

многобројним  радовима, награђени су 

и радови наших ученика.  

 

У категорији од 1. до 4. разреда: 

1.место - Ања Терзија, ликовни рад 

2.место -Маријана Мара Кресић, 

литерарни рад 

3.место - Едина Грабовица,литерарни 

рад 

У категорији од 5. до 8. разреда: 

3.место - Бојана Граговац, ликовни 

рад 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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Путујемо нашом земљом 

                                                                                       МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА  

 

Тродневна матурска екскурзија реализована је  29 , 30. и 31. октобра 2019. године. 

 Кренули смо из Гакова у 6 часова, у Кљаићеву нам се прикључила  друга група ученика. Путовање смо наставили  до 

хотела „Оморика „ на планини Тари, где смо уживали  два дана. Свратили смо у Ваљево, где смо обишли центар града и 

Муселимов конак , а затим  отишли у етно-село Сирогојно, где смо провели пар сати. Пошто смо се сместили у хотел,  

почеле су припреме за дискотетеку.  

Други дан обишли смо Мокру Гору, возили се Шарганском  осмицом,  посетили Дрвенград и  присуствовали филмској 

пројекцији. На повратку у хотел,  свратили у село Тарабић, па увече поново дискотека.  

Трећи дан, у повратку кући, свратили смо на нека одредишта и у Гаково стигли у 21 час.  Наша очекивања су била 

испуњена, ученици су много тога чули и научили од Оливере,нашег туристичког водича. Владање ученика је било примерно 

и за сваку похвалу. 

ЕКСКУРЗИЈА СЕДМАКА 

У пролеће прошле године , ученици тадашњег седмог разреда ишли су на дводневну 

екскурзију, у пратњи одељењског старешине Зорице Голубовић.                                                                     

Првог  дана  обишли смо   музеј у Шапцу, након  чега смо у  Ваљеву посетили Муселимов 

конак и  Народни музеј  са веома богатом поставком , а који носи и титулу најлешег 

музеја у Србији. Слободно време до наставка путовања  искористили смо  за  шетњу  

старим делом овог града.  Преноћили смо на једној од наших прелепих планина, 

Дивчибарама.Сутрадан смо обишли родну кућу Живојина Мишића  у којој нам је 

занимљиве делове историје тог краја испричао један од његових потомака.У  повратку 

смо, у Бранковини , на гробу наше  велике песникиње Десанка Максимовић, рецитовали  

песму 
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Екскурзије и рекреативна настава 

Рекреативна настава - Дивчибаре                                                                    

(27. марта - 3. април, 2019.) 

 Школске 2018/19. године рекреативна настава за  

ученике  нижих разреда изведена је на планини Дивчибаре  у 

објекту дечјег одмаралишта  „ Стефан Филиповић“ .                                

Објекат се налази у прелепој природи, изолован и удаљен  од 

саобраћаја  више од 1 км, поседује  спортске терене, учионице, 

сале и сву потребну инфраструктуру...                                                        

На рекреативној настави били су  ученици I,II,III i IV разреда из 

Гакова и Растине, у пратњи учитељица.                                                          

Уз помоћ рекреатора организован је спортско- рекреативни 

програм који се ученицима веома допао. Дан је почињао  

јутарњом гимнастиком да би се после доручка,као и прегледања и 

оцењивања соба, кретало у шетњу и друге активности. Имали смо 

прилику да уживамо и у активностима „Супер рекреативне“, што 

се ученицима посебно допало.Током реализације, ученици су били 

веома активни, и то посебно у вечерњим сатима -   дискотека, 

песма, игра, глума, маскенбал, шиз- фриз и незаборавне 

кореографије, које су осмислили омиљени рекреатори... 

ЈЕДНОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЈА  ПЕТОГ  И  ШЕСТОГ  РАЗРЕДА  

 Једнодневна екскурзија петака и шестака реализована је у 13. маја 2019. године на путном правцу Гаково - Београд - 

Смедерево. Реализатори екскурзије су ученици петог и шестог разреда наше школе, у пратњи одељенских старешина  Драгице 

Кнежевић и Ђурђице Ђурић; као и ученицима из ОШ “Никола Вукићевић” из Сомбора, што нам је било нарочито интересантно, 

јер смо се упознали и лепо дружили.                                                                                                                                                                                                          

 У Београду,посетили смо Храм Светог Саве, а затим наставили путовање ка Смедереву, где смо обишли Смедеревску 

тврђаву. Потом настављамо путовање до археолошког налазишта Виминацијум.                                                                                                                                   

 Ова екскурзија је у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке. Упознали смо тековине духовне културе 

и уметничке вредности стваране кроз историју. Такође, проширили своја знања о развоју древне цивилизације. Ученици су 

имали прилику да кроз дружење у опуштеној атмосфери развијају узајамну солидарност и одговорност, дух заједништва, 

оптимизма и реалног схватања живота. 
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Креативне стране 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Шта ми то  не да мира?! 

     Седим у својој соби. Посматрам ствари. Све ми некако делује тмурно и безвредно.  Сметају ми, чак, сестрине 

лутке и меде. 

       Тражим један топао поглед и тамне очи.Будим се. Јутро је. Не могу да пронађем шта ћу да обучем. Све ми је 

ружно и ништа ми се не слаже. Минуте и минуте проводим у облачењу, гледам се у огледалу и нисам задовољан 

оним што видим. Мрзовољан,тако одлазим у школу. Није  важно.! Није ми важно ни да ли сам написао домаћи 

задатак,ни ко ће тог дана питати,ни да ли ћу добити слабу оцену…На часовима не пратим и наставници ме 

критикују,али ми ни то није важно. Важна је само она. Њен поглед и њен осмех покрећу цео свет. Не излазе ми из 

главе данима. Када бих покушао да учим,моје мисли би одмах отишле на другу страну. Дубоко у мени влада неки 

немир попут шареног лептира који не зна где ће и шта ће са собом. У глави ми је све помешано. Дођу и тренуци када 

не могу да размишљам ни о чему другом, сем о њеним црним очима,њеном најлепшем осмеху и ономе што је рекла и 

урадила. 

      Она је ту, у мојој глави и моме срцу. Она мом срцу не да мира. Важно је само да је видим. Тада је све лепше и 

другачије. Обасја ме сунце ,чак, и кад је дан облачан. 

Љубиша Кувељић, VIII разред  

                                                  ПРИЈАТЕЉСТВО... 
 
 Пријатељство је једна од најважнијих ствари на свету. Прави 
пријатељи су као бисер - вредни,ретки и непроцењиви. 
              Пријатељство се дуго гради.Ја се са својим најбољим пријатељима 
дружим већ 1825 дана.Неке сам упознала још у вртићу . Тек сада сам свесна ко 
ми је прави пријатељ,а ко није.Пријатеља не можеш стећи преко ноћи. 
Пријатељ се стиче сваким даном, сваким сатом и сваким треном проведеним 
заједно. Није битно које си вере и како изгледаш.  Битно је какав си у души. 
Није све новац, богатство и скупе ствари. Највеће богатство је пријатељство и 
љубав .То никад нико неће променити. Моји пријатељи су 
одани,мудри,вредни,живахни и пуни позитивне енергије..Ја мојим 
пријатељима верујем и никад их не бих издала. 
              Своје пријатеље чувајте као кап воде на длану, како у добру тако  и у 
злу.  
 

Едина Грабовица, V разред  

Лана Кнежевић, VII - 1 

Eдина Грабовица, V - 1 Ристе Томић, V - 1 

Маријана Мара Кресић, V - 1 
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Креативне стране 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Неки људи имају златне руке 

 На свету постоји много заната, али мене некако највише привлачи позив фризера.  

 Фризер је, многи кажу,попут доктора. Занимало ме је зашто тако мисле, па сам истраживаао и сазнао. Када 

одемо код фризера, поготово жене, седнемо у ону столицу, опустимо се и уживамо. Док заваљени седите и фризер 

вам пере косу, имате осећај као да сте на " седмом небу". Колко год да вас нешто боли или имате неки проблем, када 

одете код фризера, на тренутак заборавите  све. Бити фризер није ни мало лако јер радите са разним људима. Али, 

када имате сталне муштерије или, још боље, оне које долазе по препоруци, а изиђу са осмехом на лицу из вашег 

салона, знате да сте успели и као фризер и као човек. То да овај занат није ни мало лак,  схватамо када видимо шта 

све фризер мора да зна да би имао задовољне муштерије. Фризер треба знати прати косу, офарбати, ошишати и уз све 

то слушати разне приче. Целодневно стајање није ни мало лако, али ,ако имате људе који долазе редовно и изиђу из 

вашег салона са осмехом на лицу, знате да сте успешни у свом послу.  

 Фризер је занатлија, комшија, добар педагог , а и за неког  и најбољи пријатељ... 

                                                                                                                                                                Јован Ђерић, V разред 

Moj љубимац 

Када сам имала шест година, добила сам пса по имену Боби. 

Боби је врло умиљат и буди срећу у мени.Он је тада имао шест 

месеци. Има лепе црне очи и црну њушку. Воли да се игра са 

децом и то га чини срећним. Беле је боје и има црне шаре. Не 

воли мачке. Обожава да вија лопту. Када сам нерасположена, 

одем да се играм са њим и увек ме орасположи. Много га волим 

и заувек носим у срцу.После  четири године, моја најбоља 

другарица Дуња ми је за рођендан спремили једно прелепо 

изненађење. Наравно ,нисам знала шта је и , када сам отворила 

кутију, ту је била мала слатка маца. Ја сам била врло изненађена 

и срећна кад сам је угледала. Била је јако мала и уплашена. 

Имала  је шаре као мали тигар. Та мала маца ми је одмах 

прирасла срцу. Дала сам јој име Мици. Сада је већ мало 

порасла,али је и даље врло умиљата. Воли да се мази и да се 

игра са мном и мојим млађим братом. Јако воли да једе саламу и 

да пије јогурт. Воли да се склупча на  јастучету и спава  цео дан. 

Сматрам да у животу треба имати неког ко те орасположи,  

макар то био и љубимац. Заувек ће остати траг и лепа успомена.  

                                                                                                                   

Наташа Петковић,  V разред 

Мoja бака 

 
Моја бака мене воли, 
моја бака мене чува, 

моја бака мене разуме! 
У сваком проблему она је спас! 

Шта год да се деси, она је ту сваки час. 
Док ми прича несташлуке своје, 

све ме подсете на моје. 
Она мене разуме у сваком погледу 

и радо прича свом малом чеду. 
Овакву баку нико нема, 
она мени свашта спрема. 

Без ње, ја као мува без главе, 
али ми смо сви главе тврдоглаве. 

Док једем колаче њене, 
она мудрошћу учи мене. 

За сваку моју сузу, 
за сваку моју бол, 

за сваки мој проблем 
рекла сам њој. 

Моја бака мене воли, 
моја бака мене чува, 

моја бака мене разуме! 

                                                   
Едина Грабовица, V разред Санела Николић ,VIII - 1 Сања Прица, V - 1 

Момчило Безбрадица, V II - 1 
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_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

У јесењим бојама 

Ученици од 1.до 4. разреда 
обележили су први дан јесени низом 
активности.  
На часу ликовне културе правили су 
јесењу даму, Јесенку.Покушали су да 
је представе  богатом палетом боја по 
којој је јесен препознатљива.Поред 
боја, окитили су је и многобројним 
јесењим плодовима. 

 

ЈЕСЕН КОРАЧА МОЈИМ СЕЛОМ 
 

 Идући кући из школе гледам златно лишће које полако опада са дрвећа.  Ослушкујем жуто лишће испод 
ципела.  Одлучио сам да скупљам то суво  лишће.
  Доласком јесени дошли су тамни облаци и кише. Скоро на сваком кораку се осећа та јесења промена. 
Нестрпљиво чекам касну јесен да би могао да скупљам лишће на гомилу и да скачем у њега. Ово јутро је било 
магловито и свеже. Лето ми је тако брзо прошло. Пре неколико дана небо је било ведро,дани топли, а сада је другачије. 
Ова хладна јесења јутра започињу нове дане. Још увек се навикавам на ту жуто- наранџасту боју. Откако је почела 
јесен, више не чујем цвркуте птица. 
 Лето је нестало и стигла је јесен, дани су све суморнији, а ја сада једва чекам да дође и зима... 
 
                                                                                                                                                               Ристе Томић, V разред 

ЈЕСЕН КОРАЧА МОЈИМ СЕЛОМ 

Дошла јесен, прошло лето 

и све је тако лепо. 

Лишће се шарени, 

а трава  весели. 

Јесен се жути, 

а лето се љути. 

 

Одмора више нема, 

школа је почела и све се мења. 

Док ја у школи пишем, 

падају капи кише. 

Птице селице одлазе, 

а медведи у кревет полазе. 

 

Маријана Мара Кресић , V разред  

Групни рад ученика 

Филип Грабовица , III- 1 Mилош Скробоња, III- 1 
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Милош Крстановић , III- 1 
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У духу здраве хране и здравог живота 

  У посети нам је била дипл.фармацеут 

Александра Свилар. Ученицима 3.и 4. 

разреда одржала је предавање на тему 

"Здрава храна - чувајмо здравље". 

Разговарала је са ученицима о 

њиховим прехрамбеним навикама . 

Шта највише воле да једу?Да ли имају 

пет оброку у току сваког дана?Колико 

често једу слаткише и грицкалице?Да 

ли једу воће и поврће? 

И,наравно,очекивала искрене 

одговоре... 

Наша гошћа је одржала и радионицу 

где су ученици од свежег воћа и 

поврћа правили занимљиве фигурице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. октобар - Светски дан 

хране  

Ученици 3. и 4. разреда обележили су 

Светски дан хране Акцијом „Фини 

витамини“. 

Поделили смо се у четири групе и 

правили здраве и укусне салате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пикник у школском 

своришту 

Наши малишани уживали су на 

пикнику у нашем школском дворишту.  

Лепо време, дружење, здрава и укусна 

храна - све је то допринело да се лепо 

проведу и уживају. 

 

 

 

„ У здравом телу, здрав дух“ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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 пројекти у нашој школи  

Прве ознаке квалитета за нашу школу  

Ђурђица Ђурић - Национална ознака квалитета 

Љиљана мудринић - Европска ознака квалитета  

                                                                                                              

Математички пројекти 

У оквиру наставе математике, током прошле школске 
године, успешно су реализовани следећи пројекти:                                                    
- Математички дерби (учествовали сви ученици од 5. до 8. 
разреда);                                                                           - 
Пирамида (учествовали ученици 8. разреда) и                                         
- Осносиметрични свет (учествовали ученици 5. разреда).                                                                                         
У свим наведеним пројектима ученици су били изузетно 
активни и мотивисани за рад, што је допринело 
успешности исхода. Ученицима се допала идеја о 
пројектном раду и нешто другачијем приступу настави 
математике. 

Ни ове школске године не посустајемо! У току је 
реализација “ e-Twinning“  математичких пројеката под 
називом “Интерактивна математичка тека” и “Историја 
математике”, а реализатори ових пројеката су ученици од  
5.  до  8. разреда. 

 

 

 

      

  

  

 

Ове године сви ученици од 1. до 4. раѕреда учествовали су у два 

занимљива пројекта : „ 20 дана доброте“ и „20 октобар - Дан 

јабуке 3“.                                                                                                                          

Дан јабуке је пројекат рализован као тематски дан где су 

ученици кроз садржаје редовне  наставе повезивали већ 

усвојене садржаје и стицали нова знања. Ученици су упознати и 

са неким од web 2.0 aлата. У току овог пројекта настали 

многобројни ликовни и литерарни радови. 

 

 

 

 

 

У пројекту „20 дана доброте“ учествујемо по други пут. 

Ученици су кроз 20 активности свакодневно настојали чинити 

неко добро дело,што је и основни циљ овог пројекта који се 

сваке године реализује пред новогодишње и божићне празнике. 

 

 

 

 

 

 

Ученици трећег разреда учествовали су у Пројекту „Моја 

јесенска прича / Мy Autumn story“ . У оквиру овог пројекта 

ученици су пратили временске прилике, научили обележја 

јесени, писали литерарне радове и ликовно се изражавали... 

Обележили смо и низ међународних/ светских дана који 

припадају овом годишњем добу. Сарађивали смо са пројектним 

партнерима и остварили значајну сарадњу са појединим 

школама. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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be cool und sprich  

be cool аnd speak   

BIOPIC = biography + picture 

BLOG = web + log 

BREATHALYZER = breath + analyzer 

BRUNCH = breakfast + lunch 

CAMCORDER = camera + recorder 

DOCUDRAMA = documentary + drama 

EMOTICON = emotion + icon  
FRENEMY = friend + enemy 

INTERNET = international +network 

INTERPOL = international + police 

MOPED = motor + pedal 

MOTEL = motor + hotel 

SITCOM = situation + comedy 

WORKAHOLIC = work + alcoholic 

WHAT ARE WORD BLENDS? 

A word blend is formed by combining two 

separate words with different meanings 

to form a new one. These words are often 

created to describe new invention or phe-

nomenon that combines the definitions 

or traits of two existing things. 

 

Haribo hat                                
Geburtstag                                               

“Haribo macht Kinder froh,  

                                  und Erwachsene ebenso". 

 

                                                                                                                                                                      

Hans Riegel, Bonbonkocher,  aus Friesdorf bei Bonn, gründete am 13. Dezember 1920 seine Firma – 

Haribo. Der Name ist Akronym für HAns RIegel BOnn.  

Um mal was Neues auszuprobieren, rührte Hans Riegel 1922 eines Tages Gelatine, Zitronensäure, 

Geschmacks- und Farbstoffe zusammen. Er ließ das Ganze heiß werden, und stellte fest, es schmeckt!  

Da zu dieser Zeit Tanzbären sehr beliebt waren, bastelte er eine Bären-Form, goss die bunte Masse hinein - 

und fertig war das erste Gummibärchen.  

Zuerst waren die Bären noch groß und dünn. Es gab gelbe – goldene Fruchtgummibären und Schwarzbären 

aus Lakritze. Dann wurden die Gummibären kleiner, dicker und bunter. 

Heute werden pro Tag ungefähr 100 Millionen Gummibärchen produziert.  

Rechnet man die Anzahl der produzierten Gummibärchen auf das Jahr hoch, dann sind das so viele, dass 

eine Gummibärchen-Kette mehrmals um die Erde reichen würde. 
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