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Ученици наше школе потрудили су се да дају 

предлоге за лого школе великим бројем својих 

радова. 

Заједничким одабиром, идејно решење  ученице 8. 

разреда Вање Шуша побрало је највише симпатија. 

За дизајн лога наше школе  заслужан је студио 

“Стајевски арт” и Борис Стајевски, бивши ученик 

наше школе. 

Нама се много допада наш нови лого, а вама ? 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

Да, добро видите! 

Пред вама је поново наш школски 

часопис „То смо ми“.  

Пошто се дужи период нисмо 

дружили, трудили смо се да нађемо 

места за све вас: за све оне који воле 

стихове и лепу уметничку реч; за оне 

који воле да цртају, сликају и 

илуструју; као и за оне које 

интересује забава и друштвена 

разбибрига.  

Сваки ваш допринос обогаћује овај 

часопис и постаје део историје наше 

школе, али и ваше генерације.  

Позивамо вас да нам се придружите 

са новим темама и идејама које ће 

наш следећи број учинити још 

интересантнијим и актуелнијим. 

Очекујемо вас и поздрављамо ! 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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IN MEMORIAM 

           Човек... Визионар... Узор... Животни учитељ...        

Животно гесло: ,,Гледај да ти нико не дође ако од тебе неће отићи срећнији и задовољнији!“ 

Тоде Милетић  (1955-2010) 

 

 

         Рођен 22.03.1955. у Подгорији, општина Мркоњић Град, 
Република Босна и Херцеговина. 
Основну школу завршио је у Гакову, Средњу техничку школу у 
Сомбору. 
Дипломирао је на  Педагошкој академији у Осијеку, као један од 
најбољих студената у генерацији. На Факултету физичке 
културе у Београду стекао је звање професора физичког 
васпитања, а на Факултету физичке културе у Новом Саду   
звање дипломираног тренера фудбала, чиме је остварио 
потребне услове за рад  у савезном рангу такмичења, као и за 

рад у свим репрезентативним селекцијама. 
  

 Као наставник физичког васпитања, остварио је импресивне резултате у раду са децом. Први 

пут у историји школе, заједно  са учеником Славком Марковићем,  освојио је прво место на првенству 

Савезне Републике Југославије у атлетици. Остварио је пласман  на преко 50  такмичења републичког 

ранга (добро сте прочитали).  Његови ученици су освојили  небројено много одличја  на такмичењима 

општинског и окружног карактера. Генерације  `83  и `89,  поред индивидуалних успеха, у екипној 

конкуренцији, освојиле су једно од прва три места на свим такмичењима општинског карактера  у  

једној школској години. Поменута генерација` 89   освојила је и прво место на првенству АП Војводине 

у фудбалу. Не штедећи себе проводио је дане (и ноћи) у фискултурној сали, на фудбалском терену, 

базену, позоришту, биоскопу.... 

Директор школе Тоде Милетић  куцао је на  сва врата за добробит школе  ,али, не 

заборавимо,  да су и његова врата увек  била отворена за све. За време његовог мандата  школа је по 

свим критеријумима  увек ишла узлазном путањом. Сву своју енергију, сав свој живот , несебично је 

поклонио деци и школи. Умео је да саслуша, утеши, схвати, са разлогом и да критикује, служећи тиме 

општем добру.  Винуо  се изнад свог времена, гледао је у будућност и небројено пута  доказао  да је 

могуће и у тмурним временима бити Човек. Врлине које су га красиле  подарио је генерацијама у 

аманет. 

                                                                                                                                     Вечно захвалан, 

                                                                                                                              Милан Стакић,директор школе 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

         Душан Вишић (1965 - 2012 ) 

 Сав свој радни век посветио је вољеној школи.Као  неуморан радник водио је 

бригу о школи и  деци, коју је посебно волео. Био је омиљен међу колегама. Његова 

ведрина и позитиван дух остаће нам  заувек у лепом сећању. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

ДА СЕ ПОДСЕТИМО 

У  периоду  од 2010. до 2014. године школом је руководио директор Слободан Миловановић. 

Сву своју енергију и огромно животно искуство усмерио је ка деци и школи. Уживао је велики 

углед међу ученицима и запосленима. За време његовог мандата школа је била на добром 

гласу. Дао је све од себе да очува постојеће и  унапреди што је било могуће и то му је и пошло за 

руком.   

У  једном периоду заменила га је учитељица наше школе  Драгица Тодорчевић. Својим 

несебичним радом и залагањем  дала је велики допринос развоју школе. У прилогу можете 

уживати у фотографијама из тог периода. 
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Успеси ученика наше школе током школске 2013/2014. 

године 

Већ дуги низ година  можемо са поносом рећи да ученици наше школе успешно учествују на 

свим нивоима такмичења и освајају забележене резултате. Преданим радом и  упорношћу 

наставника, те жељом и вољом наших ученика, настојаћемо да тако буде и даље. 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

 

Српски језик 

3. место: Миљана Караћ VIII1, 

Александра Безбрадица VI1 и 

Милица Кувељић V1 

4.место:  Милица Видеканић V1 

Математика 

Похвала: Андреја Кричка V1 

Историја 

2. место: екипно ученици VII 

разреда 

3.место: Марко Кричка VII1 и 

Никола Шарић VII1 

Географија 

2.место: Марко Кричка VII1 

3.место: Стефан Јовић VII1 

Физика 

3.место: Миљана Караћ VIII1 

Књижевна олимпијада 

2. место: Кричка Марко VII1 

3. место: Вања Скробоња VII1 

Такмичење рецитатора 

Пласман на окружно такмичење: 

Јелена Ђаковић IV1 

Информатика и рачунарство 

Пласман  на окружно такмичење:  

Миљана Караћ VIII1 и Палалић  

Миодраг VII1 

Атлетика  

3. место: Слађана Јовановић VII1 

Рукомет 

3. место: мушка екипа уч.VI, VII  и 

VIII разреда. 

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

 

Српски  језик 

2. место:  Александра Безбрадица VI1 

Математика 

Похвала:  Андреја Кричка IV1 

Историја 

3. место: Никола Шарић VIII1 

Географија 

2. место: Марко Кричка VII1 

Физика 

3. место:  Миљана Караћ VIII1 

Информатика и рачунарство 

2. место: Миљана Караћ VIII1 

Књижевна олимпијада 

2. место: Скробоња Вања VII1 

3. место: Марко Кричка VII1 

Смотра рецитатора 

Пласман на покрајинско такмичење: 

Јелена Ђаковић IV 1 

Математичко такмичење “Мислиша” 

Похвала:  Јована Граховац VI1 

 

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

Марко Кричка и Никола Шарић 

су са наставницом историје и 

географије, Драгицом Кнежевић, 

остварили запажене резултате 

међу најбољима у нашој земљи. 

Поносни смо на њих. 

За ученика генерације је изабрана 

Миљана Караћ, а за спортисту 

генерације Слађана Јовановић. 

Наставница Драгица Кнежевић са 

ученицима Н. Шарићем И М. Кричком 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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EКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  

У ченици  петог, шестог и седмог 

разреда 2. јуна 2014. године, ишли су 

на једнодневну екскурзију у Београд. 

Обишли су Ботаничку башту, Музеј 

ваздухопловства, возили се отвореним 

туристичким аутобусом кроз град... 

Екскурзија је веома успешно 

реализована. 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Још једна матурска... 

Наши матуранти су 03, 04. и 

05.октобра 2014. године 

заједно са матурантима 

ОШ ,,Бора Станковић’’ из 

Каравукова реализовали 

ескурзију на релацији Топола – 

Аранђеловац – Крагујевац .Уз 

добро расположење и забаву 

остварени су сви предвиђени 

циљеви,како едукативни тако и 

љубавни! 

Ученици осмог разреда су 29. и 

30. октобра 2013. године,   

ишли на матурску екскурзију  у 

Кладово заједно са ученицима из 

ОШ “Мирослав Антић“ из 

Чонопље. Сви циљеви екскурзије 

су остварени, а ученици су се 

вратили веома задовољни. 

Матуранти са одељ.старешином Б.Стојковић 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

 Ученици од 1. до 4. разреда 

наше школe  боравили су  на 

рекреативној настави на планини Гоч у 

периоду од 28. маја до 4. јуна 2014. 

године. Настава је била веома 

садржајна и едукативна. Наставни 

садржаји су обновљени  кроз 

практичан ,  амбијенталан рад . 

Образовних садржај било је на претек. 

Ни су  ма њкали  ни  сп ортско -

рекреативни садржаји, јер су шетње 

биле организоване два пута дневно, а 

ту су и спортски терени и лепо 

уређене стазе за шетњу. У оквиру 

рекреативне наставе организован је и 

једнодневни излет у Врњачку Bању. 

Вечери су проводили забављајући се у 

дискотеци, на маскенбалу, плесовима, 

играма... Са собом су понели бројне 

утиске и успомене. На рекреативну 

наставу децу су водиле учитељице 

Драгица Тодорчевић, Мирјана Шолаја, 

Марија Гроздић и Сања Милетић. 

ГОЧ  

( од 28. маја до 4. јуна 2014.) 

Н
а
ш
е
 у

чи
те

љ
и
ц
е
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БИЛИ СУ У НАШОЈ ШКОЛИ 

17. децембра 2013. године , у организацији   

КЦ „Лаза Костић“ из Сомбора , у нашој школи 

су са новогодишњом  представом гостовали 

глумац Михајло Несторовић и  Бранимир 

Росић,  аниматор из Новог Сада . Деца су била 

одушевљена, а и остали запослени који су се 

затекли у школи. Уживали смо, играли и 

певали заједно.   

13. маја 2014. године ученици  4. разреда ОШ 

“Братство-јединство“ из Сомбора, посетили 

су нашу школу. Уприличена је ванучионичка 

настава  у којој су ученици учили 

откривањем у неосредној животној средини. 

Гости су посетили  нашу подручну школу у 

Растини и обишли мноштво занимљивих 

места. Било им је, кажу,  јако лепо и доћи ће 

нам поново. 

 Ученици наше школе су 11. јуна ове 

године угостили  и ученике трећег 

разреда ОШ “Доситеј Обрадовић“ из 

Сомбора. Повод је био излет у својству 

амбијенталне наставе.   

 Заједно са нашим ученицима 

„Доситејевци“ су обишли фарму  крава и 

прасилиште АД “Граничар“, а посетили су 

и Удружење жена „Гаковчанка“, где су у  

њиховим просторијама имали прилику да 

виде рад на разбоју, као и изложбу радова.  

 Након тога,  обишли су етно кућу у 

центру села, а дружење су наставили у 

школи, где су им ђаци домаћини  

приказали свадбарске обичаје, као део 

народне традиције.  

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

На свечаности одржаној у петак, 28. марта 2014. у Црвеном крсту у Сомбору, додељене су 

награде ауторима најбољих литерарних и ликовних радова  на конкурсу  “ Крв  живот 

значи“. У категорији ликовних радова за ученике од првог до четврог разреда,  прво место 

освојио је ученик другог разреда  наше школе Љубиша Кувељић;  друго место Јелена 

Ђаковић, ученица четвртог разреда ; а треће  Милица Марковић, такође ,ученица  другог 

разреда. Свечаност је  пропраћена                                                                                               

изложбом награђених  радова. 

Ученици шестог разреда  учествовали 

су у такмичарском делу,  где су 

освојили прво место својим 

драмским приказом „Каква је то 

љубав била“, а наш  Огњен Лекић је 

освојио  прво место као најбољи 

глумац . Песничарење нам је изгледа 

јача страна, што су  и показале наше 

ученице Јелена Ђаковић, Александра 

Безбрадица, Јована Граховац и Ивана 

Милетић  које су освојиле бројне 

похвале.  Деца су се одлично провела 

и сигурни смо да ћемо и убудуће 

учествовали у овој својеврсној 

паради смеха, љубави и дружења. 

10. маја 2014. године  у Панонији се  

традиционално  одржавају 

Марковдански сусрети деце и 

песника. Ове године су овој 

предивној манифестацији која 

окупља мноштво деце присуствовали 

и ученици наше школе. 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

 Већ традиционално, 1. октобра  сваке 

године ученици од првог до четвртог 

разреда  организују приредбу поводом 

Међународног дана старих. Одзив бака и 

дека је и ове, као и претходних година, 

био веома добар. Деца су својим плесом, 

игром, глумом и заједничким дружењем  

исказала поштовање према њиховим 

старима . Свима је било веома лепо. 

 

 

 

 

 

 

 

 У сарадњи са Културним центром 

Гаково, 11.03.2014. у поподневним 

часовима је одржан турнир, под називом 

“Човече не љути се“. Одзив ученика је био 

веома велики. Такмичарски дух је 

допринео да атмосфера буде веома 

пријатна. Победници овог турнира 

Миодраг Палалић, Доријан Мандић и 

Никола Милетић,освојили су симболичне 

награде. 

 

 

 

 

 

 

 Уочи великог верског празника, 

16.априла 2014. године, заједно са 

родитељима, приређена је ускршња 

радионица у холу школе. Радионици је 

присуствовао велики број родитеља који 

су заједничким снагама  фарбали јаја, 

правили ускршње украсе и били веома 

маштовити и креативни. Најбољи радови 

су послати на изложбу, коју је 

организовало Завичајно удружење 

„Коријени“ из  Сомбора. Представници тог 

удружења Драган Левичар и Симо 

Марковић помогли су ову нашу радионицу 

школским прибором и средствима за рад 

ученика. Све похвале учесницима .  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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Наша школа је била 

домаћин рукометног 

турнира „Спортом против 

насиља“ на коме су 

учествовали  тимови из 

Бачког Моноштора, 

Чонопље, Апатина и 

Гакова.                   

Домаћин и организатор  

манифестације био је 

наставник физичког 

васпитања  наше школе 

Милан Стакић. 

Већ другу годину заредом,   

у нашој школи  се током 

летњег распуста реализује 

пројекат „Активан распуст 

уз спорт“,  којим руководe 

наставник физичког 

васпитања  наше школе 

Милан Стакић и Драгослав 

Шћекић, председник ФК  

„Граничар“. Ученици у том 

периоду имају прилику да 

тренирају рукомет, фудбал, 

друже се и уживају у 

различитим спортским 

активностима, излетима и 

пригодним поклонима. 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

АКТИВНО И НА РАСПУСТУ 
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КАД ЈЕ ТЕШКО — МИ СМО ТУ  

 На самом крају наставне године, а у 

сусрет трагедији која је задесила поједине 

делове наше земље, ученици наше школе 

приредили су хуманитарну приредбу. Циљ 

нам је био да деца и запослени помогну 

деци у поплављеним подручјима и развију 

осећај хуманости и  припадности 

заједници. 

 Ученички парламент наше 

школе  укључио се у  хуманитарну 

акцију  „Чепом до осмеха”, која је 

покренута и у многим другим 

установама у нашем граду. Сакупили 

смо велику количину чепова и са 

поносом можемо рећи да смо дали 

велики допринос овој акцији. 

 Ученици и наставници наше школе u 

сарадњи са Сомборским едукативним 

центром и Синдикатом полиције заједничким 

снагама сакупили су помоћ у виду школског 

прибора и материјала за нашу братску школу 

„Светозар Радић“ у Текији која је страдала у 

елементарним непогодама током лета ове 

године. 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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ШКОЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У уторак, 27.01.2015. у холу 

Основне школе „Лаза Костић“ одржана је 

приредба поводом школске славе Свети 

Сава. Приредби су присуствовали сви 

ученици, наставници и многобројни 

гости. Чланови школског хора извели су  

Светосавску  химну. Као и у свакој 

домаћинској кући, па тако и у нашој 

школи, отац Славољуб је очитао славу и 

заједно са ђацима и директором исекао 

славски колач. Наставница српског језика 

Бранкица Стојковић је са члановима 

драмске секције припремила представу у 

којој наш славни јунак Марко Краљевић 

заједно са својом верном другом вилом 

Равијојлом иде у потрагу за Светим Савом 

и тако се одједном нађе у садашњости. 

Наши глумци су добили најдражу 

н а г р а д у , и с к р е н е  а п л а у з е .                      

Песмом „Српкиња'' завршен је свечани 

део програма, а наше мале домаћице су 

показале своје гостопримство и 

послужиле кољиво и славски колач.  

                                        Вања Скробоња VIII1 

                                                             

 

 

 

 

 

 

   

 

           Свети Сава , Нина Терзија VI1 
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Школа има срце 

За своју срећу                                                                                                       

захвална сам школи,                                                                                                

школа има срце,                                                                                                        

школа зна да воли.  

У наручју школе                                                                                                           

расту деца сва,                                                                                                             

под окриљем среће                                                                                        

безбрижна и весела. 

У школи сунце сија,                                                                                                            

у школи цвеће цвета,                                                                                               

школа је сјајнија                                                                                                               

од златних нити лета. 

За своју срећу                                                                                                        

захвална сам школи,                                                                                              

школа има срце,                                                                                                                      

школа зна да воли.   

       Ивана Милетић   VII 1 

                                                                                              

КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

 

Награђени радови на конкурсу “Мојој школи с љубављу” 

Лаза Костић  -  Ликовни рад 

Саше Дубајићa ученика VIII1 

разреда Срећа  

Знате ли ,можда,                                                                                                                                                                                    

шта  је срећа?!                                                                                                                                                                                    

Срећа је знати                                                                                                                                                                                       

шта ти желим                                                                                                                                                                                              

у дубини своје душе. 

Срећа је пчели                                                                                                                                                                          

сваки цвет,                                                                                                                                                                                                    

као што је мени                                                                                                                                                                                     

њен укусни мед. 

Најсретнији ти ћеш бити                                                                                                                                                                    

кад другог учиниш срећним,                                                                                                                                                               

кад му сузу обришеш                                                                                                                                                                         

или помогнеш. 

Знате ли, можда,                                                                                                                                                                                       

шта је срећа?!                                                                                                                                                                                    

Очима гледајте и голицајте 

друге...                                                                                                                                                  

Нек ‘нестане туге! 

 

Јелена Ђаковић  V1 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Kалиграм  , Јелена Ђаковић V1 

Арабеска - групни рад , Ана Пејиновић 

и Александра Безбрадица VII1 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

Љубав , Саша Дубајић  VIII 1 

Шта ми то не да мира? 

  Љубав - најлепша песма читавог света. Када о њој говорим, са моjих 

усана се чује најлепша музика. О њој пишем, певам, рецитујем… О њој сви 

причају. За њу се сви боре. Она нас чини лепшима, сигурнијима, 

храбријима.                                                                                                              

 Када ми у оку процвета јутро, пространство душе испуни ми љубав. 

Колико топлоте зрачи из ове речи?! Али, шта је то љубав? Јесу ли то снови 

које смо неко време неговали уверени да ће се из њих изродити највећа, 

најдража и незаборавна веза? Или је то неки страх који нас чека, тражи и 

прикрада се? Можда је то игра пријатељства кад си уверен да ћеш једног 

дана променити то пријатељство, као најбољу валуту, за љубав. Можда је 

љубав у мојим годинама само недосањан сан или бледи покушај играња на 

љубавној стази. Ако је игра, онда, зна се, носи лепе и оне мање лепе 

тренутке, а понекад и брзо досади. И мој живот, за сада мали, сваки дан 

изложен новим изазовима, само ми се чини да стоји.  

А, ево ме, нисам више мало дете! Живот не иде унатраг, нити остаје за јуче. Он је као стрела. Иде напред ка новоме 

циљу, ка новим осећањима. Понекад, осећам као да не могу ухватити ритам живота у љубави, али могу да чујем свој 

глас који одржава осећање љубави. Могу пронаћи себе. И када моје срце задрхти од зебње и плима осећања 

навире, трагове нећу да бришем јер су они као печатом уткани у мене.                                                             
 Зато желим ту блажену силу звану љубав. Ту чисту енергију мог срца пустим и знам да ће ме она као 

бумеранг оплеменити. Подариће ми снагу да на том путу истрајем. Љубав је пруга онога који ју је проживео, градио, 

зидао, оплемењивао, неговао, чувао, жалио, кудио, љутио се и на крају покушао заборавити јер га је болела попут 

посекотине или ране .      

                                                                                                                                                                       Вања Шуша VIII 1 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Са Филипом Вишњићем по устаничкој Србији  

 Те ноћи Дрина је била немирна. Tаласи су шарали по њеној модрој површини. 

Пробудио ме је звук гусала и један глас моћни који казиваше јуначке песме. 

 Приђем му тако ја и питам га :,,Ко си ти, јуначе ? ‘’ Он рече:,,Ја јунак нијесам јер сам 

слијеп, а ,иначе, ја сам Филип Вишњић од честите Босне! ‘’Договоримо се ми да путујемо по 

Србији, да он казује песме, а ја да га храним. Дођосмо ми у богату Мачву. Видех једно дете, 

само на ливади, како купи траву и питам га:,,Где ти је отац, дете?’’ Оно рече:,,Отишао је у рат, 

чико!’’ У Мачви ретко која кућа је имала домаћина јер су скоро сви у рату. Кад смо били на 

једном пољу, званом Мишару, видех једног старца како копа и гвожђе вади:,,Помоз Бог, часна 

старино, оклен гвожђа тол'ког  овде ?’’ Он рече:,,Бог ти помогао, јуначе! Ево, беше битка овде 

па остаде турскога жељеза јер је много Турака изгинуло, када је дошао Црни Ђорђије са 

петнаест хиљада Срба, сто хиљада турских глава посекао, сто хиљада и Кулин-капетана и многе 

аге и бегове!“ Тада Филип песму испева и назва је ,,Бој на Мишару’’. Пређoсмо у Јадар, у 

родну Лозницу, град бијели. У граду нема Турака јер их је Јаков-господар иселио. Иселио у 

честиту Босну јер се дигла кука и мотика, а раји су многа зла чинили. У Шумадију падосмо 

јуначку, у  Орашац, па у Тополу, на кулу вожда Црног Ђорђија. Ђорђе нас угости лепо, изнео 

нам меса и ракије,вина рујна јуначкога. Тада дође гласник на кулу, рече Ђорђу да се бити 

мора, па одосмо и ми својим путем. Допадосмо у Тимочку крајину, у бјели град Неготин, на 

кулу Хајдук – Вељка. Лепо Вељко стаде говорити: „Помоз Бог, јунаци! Шта вас добро овде 

донесе?“ Ја му кажем : „Бог ти помогао, хајдуче! Ево, ми идемо по Србији, ја га храним, он ми 

песме поји!“ Тад се чуше топови и цела турска оружја и погибе Вељко - млад хајдуче. Ми 

одосмо у Бијоград бијели. Причасмо са устаницима, али дође зао глас да оно Турци притишћу 

границу. Одосмо преко Дунава плава у Аустрију, а из наше родне Србије. 

 Србија тог доба, таква да ни они што је  не виде могу да је врхунски опишу. 

                                                                                                                                             Марко Кричка   VIII1 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

 

Шашава  песма 

Знам да постоје                                                                                                                                                                   

љубави разне,                                                                                                                                                                                   

а неке су, богaми,                                                                                                                                                                               

горе и од казне. 

Неће ме један                                                                                                                                                                                

чуперак плави,                                                                                                                                                                                          

као да ме удари                                                                                                                                                                              

чекићем по глави.  

Волео сам једну                                                                                                                                                                              

девојку црну,                                                                                                                                                                                           

код ње сам прош'о                                                                                                                                                                                 

к'о бос по трњу. 

Девојке смеђе,                                                                                                                                                                                       

оне ме наће,                                                                                                                                                                                            

са њима нисам                                                                                                                                                                          

им’о среће. 

Тренутно ми љубав                                                                                                                                                                                

не иде од руке.                                                                                                                                                                        

Проћи ће једном                                        

и моје муке! 

                        Вељко Војводић V1 

Волим те , равницo !  

Када сунце изађе                                                                                                                                                                                       

и обасја поља,                                                                                                                                                                                      

волим те, равницo,                                                                                                                                                                     

најмилија моја! 

Пространства су твоја                                                                                                                                                                      

докле поглед досеже.                                                                                                                                                                        

Носим те у срцу,                                                                                                                                                                                           

све ме за тебе веже. 

У теби сам се родила,                                                                                                                                                                  

завичају мој!                                                                                                                                                                                     

Волим твоју природу,                                                                                                                                                                    

дишем ваздух твој! 

Оранице плодна,                                                                                                                                                                           

вредни људи тебе красе,                                                                                                                                                            

градови и села                                                                                                                                                                                            

и деца весела! 

Благородна наша,                                                                                                                                                                    

пуно си нам дала!                                                                                                                                                                                  

Све у теби успева                                                                                                                                                                                         

и зато ти хвала!     

Јована Граховац VII1                     

Пејзаж / угаљ -  Јелена Ђаковић  V1 

Коњић - групни рад  

Ученици са ликовне секције 

Школа 

Када почне час,                                                                                                        

ето брзо нас. 

Када је матиш,                                                                                                          

ми смо као слаткиш. 

Када је српски,                                                                                                   

нисмо нимало дрски. 

Када је физичко,                                                                                                           

то је права ствар,                                                                                                        

јер ми зато имамо дар. 

Школа је најбоља!                                                                                                     

То вам свако каже                                                                                                       

и никад вас не лаже! 

 

Љубомир Вукобратовић V1 

Вукашин Шћекић    V1 
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Портрет Л.Костића  - Богдана Симић VI1 
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 Како бисте укратко описали себе?   

Одувек  сам желела постати учитељица – 

наставница. Школовала сам се у Хрватској.  

Прво радно место у Сењском Руднику, младе 

године у Брчком, а после рата у Војводини. 

Увек желела дневник, волела децу.                                                                                                                                                                

 Разлика између некадашњих и 

садашњих генерација? 

Деца су увек деца. Несташна, радознала. 

Сећам се да сам у Брчком носила чак и шибу. 

Данас је другачије. Петице, петице и само 

петице. Знања све мање, а слободе све више. 

Нису само деца за то крива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Која Вам је најдража генерација?

Најбоља? 

Ау, то је тешко питање. У Гакову сам извела 

пет генерација и још многима само 

предавала. Било је ту много „Драгиних 

бисера”. 

 Који Вам је највећи успех постигнут са 

ученицима? 

Има их много. То су многобројне дипломе са 

граматичких такмичења, рецитатори,  

 

 

 

драмске секције. На  завршном испиту увек 

међу најбољима. 

 Коју представу ћете увек памтити? 

Све ћу их памтити. ( „Пипи“, „Снежана“, 

„Пепељуга“, „Аудиција“, „Ивица и Марица“, 

„Краљевски фестивал“, „Додела оскара“, „Ау, 

што је школа згодна“). Сваки проблем је био 

решив. Сећам се кад су маме доносиле своје 

венчанице и преправљале их за своје 

принцезе. 

 Како се тренутно осећате? 

Тужна сам, збуњена. Како да вас оставим? 

Како ??? 

 Шта ће Вас увек подсећати на  нашу 

школу? За чим ћете највише жалити? 

Много тога – долазак моје породице у 

Гаково, мноштво слика, успомена... Добра 

деца, лепа и чиста школа... И радост и туга! 

Част ми је била радити овде!!!  

 На шта ћете потрошити прву пензију?  

На један шешир, црвени!  

                М.Кувељић,Т.Блануша, Н.Терзија и Т.Терзија 

 

 

 

Наставница Драга са ученицима VI 

разреда 

ИНТЕРВЈУ СА НАСТАВНИЦОМ ДРАГОМ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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КУТАК ПЕДАГОГА 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Кутак за родитеље — Безбедно на друштвеним мрежама 

 Сваки родитељ  има оправдан страх и бојазан за децу када су на интернету. 

Деца школског узраста веома су погодна да постану жртве “сајбер-насиља”. Њихова 

старосна група може бити веома поводљива и импулсивна, а истовремено имају 

изражену потребу да буду прихваћени. Број пријатеља и “лајкова” на друштвеним 

мрежема неретко је за њих  једна од најважнијих ствари. Зар то није најгора могућа 

комбинација? Проблем треба гледати са оне стране са које је решив. 

Следи пар савета који могу помоћи: 

 детету временски ограничите коришћење интернета; 

 нека од Вас затражи дозволу  за постављање слика и 

видео снамака; 

 препоручљиво је да Вам  лозинка  вашег детета буде 

позната; 

 редовно насумично проверавајте њихов профил и 

објаве; 

 будите  дететов пријатељ на друштвеној мрежи. 

Веома је важно да деца знају да сте ту да их заштитите, од других свакако, а можда чак 

и од њих самих. 

Реци, а не повреди друге 

 

 Чест комуникацијски проблем је чињеница  да оно што мислимо да говоримо није 

исто као оно што је друга особа разумела. Постоје  технике које је могуће лако научити, а 

могу позитивно утицати на исходе наших разговора. Једна од њих  сигурно јесу ЈА 

ПОРУКЕ. У говору разликујемо ти поруке и  ја  поруке. Ти поруке су усмерене на другу 

особу, говоре о њеним особинама, етикетирају, нпр.”Касниш, иако сам ти рекао да 

дођеш на време! “ или “Како баш увек ти увек нешто разбијеш?” Ти поруке оптужују, а то 

нико не воли. Онај коме је усмерена осећа се нападнуто, а на напад природно  

реагујемо контранападом. Ја порукама на јасан, недвосмислен начин стављамо до 

знања  шта нас мучи  и шта желимо. За почетак морамо научити да говоримо о себи, а  

не  о другој особи. Дакле, јасно се  заузимамо за своју потребу, без угрожавања друге 

особе. У ја порукама морамо бити прецизни у опису понашања које код нас изазива 

неки осећај, објаснити разлог , као и оно шта желимо постићи. 

Зато је боље рећи :” Љута сам што  касниш на договорени састанак, зато што сам се 

смрзла чекајући те и волела  бих да се следећи пут то не понови”. 

Пробај , није тешко. Али упамти, ја порука није чаробни штапић! 

Зорица Голубовић, педагог 
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„УТИСАК НЕДЕЉЕ“ ЗА  ШКОЛСКИ 

ЧАСОПИС „ТО СМО МИ“ 

 

 Сваког петка ми једва чекамо седми час, јер 

тада имамо ЧОС, када  наша  мала редакција размењује 

своје идеје и утиске. Ево кратког извештаја са једног од 

ових часова: 

ОДРЖАН ГОВОР КОЈИ СМО ДУГО ЧЕКАЛИ 

 Прошле недеље, у петак 24.10.2014.године, 

одржан је свечани говор, а главну реч је имао наш 

вољени директор Милан Стакић. Његов улазак у учионицу 

најавили смо мелодијом „Марш на Дрину“ и химном 

„Боже правде“. Након тога, директор је одржао говор у 

коме је рекао да ће нам у свим нашим „подвизима“ увек 

бити подршка. Замолио је да се прочитају сви претходни 

бројеви наших новина, а затим је због неких неодложних 

послова морао да напусти конференцију за штампу. 

Додао је само то да би он желео да буде позван на још 

оваквих конференција, али да сада мора да жури... 

 

 Од ове школске године смо и ми коначно добили 

ту част да будемо дежурни ученици. Већ првог дана  је 

свако од нас прецизно израчунао који је његов дан за 

дежурсво и свако је једва чекао свој дан...Тада је у 

„Утиску недеље“ изашао следећи чланак: 

НОВА ОБАВЕЗА, НОВИ ЗАДАТАК 

Од ове недеље преузели смо нове дужности које има 

сваки ђак као дежурни ученик. Обавезе дежурног 

ученика су: 

 Означити почетак, или још боље, крај часа; 

 Уписати у књигу дежурства све зване и незване госте 

који долазе у нашу школу; 

 Нарочито је битно запамтити чији су родитељи дошли 

у школу. 

 А ево и те највеће предности дежурства: 

БИТИ У ШКОЛИ, А НЕ ПРИСУСТВОВАТИ НАСТАВИ!!! 

 

И пошто смо након оваквог чланка добили по 

носу од наше разредне, морали смо да се уозбиљимо и 

да у следећем броју „Утиска недеље“ објавимо које су то 

стварне обавезе дежурног ученика. Уколико међу вама 

још увек има оних који то не знају, ево нашег 

поновљеног чланка да вас на то подсети: 

 

ПРАВИЛА ДЕЖУРСТВА 

Иако је нашем дежурству дошао крај, ова правила се 

морају поштовати у свим будућим дежурствима: 

 Дежурни ученик мора да забележи све посетиоце; 

 Дежурни ученик не напушта своје „радно 

место“ (осим уз допуштење, ако је стварно хитно); 

 Дежурни ученик означава почетак и крај часа; 

 Дежурни ученик се мора придржавати свих датих 

правила. 

 

 И тако је стигао зимски распуст, али се убрзо и 

завршио.Што смо одмарали, одмарали смо, почела је 

школа! Већ на самом почетку другог полугодишта ове 

школске године су отпочела нова изненађења. Код 

појединих ученика нашег одељења су откривени нови 

таленти... Издвајамо следећи чланак из нашег листа: 

ПРЕДСЕДНИКОВА ПЕСНИЧКА КАРИЈЕРА 

 Наш цењени председник, Милош Мастиловић, 

има један таленат – таленат за поезију! А сада бисте ви, 

драги читаоци, сигурно рекли: „Ко? Он? Нема шансе!“. 

Али, веровали или не, чуда се ипак догађају... 

...                                                                                                         

Свиће зора, прошао је сан,                                                                  

Ето нама опет снежан дан.                                                                  

Кад идем у школу мислим један сан,                                                   

То је само један сунчан дан.                                                                   

Не волим лед, не волим то,                                                                    

Јер то само може изазвати зло.                                                          

Волим само једно, то је новогодишњи сто,                                         

Велик као један српски во. 

 

Као што сте вероватно приметили, ми смо једна весела 

дружина. Много волимо смех и шалу, па смо за крај издвојили 

и један виц за вас из нашег „Утиска недеље“: 

Моли се Перица Богу пре спавања:„                                      

Боже,молим теда је Беч главни град Шпаније.“                                                                           

Чу то његова мама, па му рече: „Црни сине, каква ти је то 

молитва?“                                                                                                                 

„Ћути мама, данас смо имали контролни из географије!“ 

                   Oдељ. заједница са разредном Ђурђицом М. 

 Одељенска заједница одељења 61 је од ове школске године отпочела са штампањем свог 

сопственог недељног листа под називом „Утисак недеље“. Главни и одговорни уредник нашег листа је 

Тијана Терзија која уношењем духовитости и ведрине у наш лист доприноси добром расположењу  

нашег одељења. Из нашег „Утиска недеље“ издвојили смо нешто и за вас. 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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ЗАБАВНЕ СТРАНЕ 

ВОДОРАВНО : 

1. Најпознатије Његошево дело 

2. Лаза Костић ( иницијали ) 

3. Наш нобеловац 

4. Епска прозна врста  

5. Преувеличавање или  

6. Наша песникиња Максимовић 

УСПРАВНО: 

1.Петра Петровић ... 

2. Мисаона песма Јована 

Јовановића  

3.Надимак Ј. Јовановића 

4.Име писца Нушића 

5.Епско—лирска врста 

6. Писац  Матавуљ 

У словоиграоници пронађи речи:                                            

гумица, сунђер, табла , креда , темпере, резач , 

клупа, блок 

  T    Б     Л    О   К   А   А 

  A    Е     Н   А   Ц   Ч   П 

  Б    С    М   И   Т   А   У 

  Л   А    М   П   В   З   Л 

   А      У    Н   И   Е   Е   К 

     Г    К   А   Д   Е   Р     К 

    С     У   Н   Ђ   Е   Р   Е 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Марко Кричка  VIII1 

                      

                        3.                   

        1.                     4.         

                                      

             2.                        

      1.                   

                                     

                                    

                                      

            2.                            

                   5. 3.            

                                        

            4.                             

                                          

  5.            6.                   

                 6.             

                                        

                                          

                                           

                                           

                      

Aлександра Безбрадица VII1 

РЕШИ УКРШТЕНИЦУ 
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ЗАБАВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

                    

                3.                       

    1.                                   

            2.                           

                                        

      1.                   4.             

                                        

  2.                                     

                                    5.   

                                        

                    3.                   

                                        

          4.                             

  5.                                     

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

Водоравно: 

1. Ваздушни омотач који штити живи свет  на Земљи од 

штетних сунчевих зрачења. 

2.Низ живих бића повезаних тиме што једу једни друге. 

3.Нарушавање чистоће ваздуха,воде,земљишта. 

4.Посебно одређено место на ком се одлаже и складишти 

отпад  

5.Објекат који покреће ветар 

Усправно: 

1.22. април у свету обележава се као... 

2.Извор живота на Земљи; даје светлост и топлоту. 

3.Ђубриво од отпадака биљног порекла. 

4.Заштићена птица грабљивица  

5.Прерада отпада у производе који се могу поново 

употребити  

РЕШИ УКРШТЕНИЦУ 
Александра Безбрадица VII1 
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ENGLISH  / DEUTSCH 

 

Projekt " Ein modernes Rotkäppchen" der 

Deutsch- Klasse 8  

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte  

WORD LIST  

barstool 

bean bag 

bench 

bunk bed 

canopy bed 

cradle 

curio 

foot rest 

futon 

hammock 

hat stand 

hope chest 

hutch  

loveseat 

piano 

porch swing 

recliner 

rocker 

roll top desk 

screen 

sectional 

teacart 

throne 

wardrobe 

waterbed 

Word search -  Fun furniture  

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Ученици VIII разреда са наставницом  Светланом Орловић 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Данијела Симић VI—1  

Богдана  Симић VI—1  
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