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...знање је виза за будућност… 

Сутра припада онима који се данас спреме  за то! 

 

Градимо школу, школа гради нас! 

Школа нас је задужила, морамо је неговати, како би и неке нове генерације имале ту 

привилегију! 

У претходном периоду инвестирали смо  у нашу школу, а она ће нас, као  и до сада, знати 

наградити. 

Захваљујући Граду Сомбору и Одељењу за образовање Града Сомбора успели смо да 

представимо школу у неком новом руху. 

 Реконструисан је под у фискултурној сали 

 Делимично су замењене плочице у школском холу 

 Постављен је нови видео надзор,захвата 360 степени 

 Кабинет за билогију и хемију је добио најмодернији под 

 Замењена је столарија у подручној школи у Растини 

 Завршена је прва фаза изградње атмосферске канализације 

 Oспособљена је радионица и уведено централно грејање 
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ДАН ШКОЛЕ 

У  четвртак, 12.02.2015.г. у Основној школи „Лаза Костић“ у Гакову одржана је свечана 

приредба поводом обележавања Дана школе – Света Три Јерарха. Приредби су 

присуствовали сви ученици, наставници, остали запослени, родитељи и многобројни гости, међу 

којима: начелник Школске управе Борислав Станичков, начелник Одељења за финансије Горан 

Тодорић, директор „Граничара“ Милан Јапунџић који је учествовао и у спонзорисању ове  

манифестације, затим господин Слободан Станић и други.  

П рограм је започео школском химном „Међу јавом и мед сном“ у изведби школског хора. 

Као и у свакој домаћинској кући, па тако и у нашој школи, наш отац Славољуб уз подршку 

нашег госта оца Саве Николића очитао је славу и заједно са кумовима Драгославом Шћекићем  

и Дарком Терзијом, као и директором школе Миланом Стакићем и ученицима исекао славски 

колач. 

С ледео је пригодан програм у изведби наших најмлађих који су уз несебичну подршку својих 

учитељица приказали живот и активности у школи. Појачање су добили и од ученика из наше 

подручне школе у Растини. Они мало старији, наши „Драмци“ представили су се представом „ 

Ромео и Јулија на српски начин“ у припреми наставнице српског језика Бранкице Стојковић. 

Подсетили смо се и изузетних успеха  наших ученика на такмичењима током прошле школске 

године; о чему се више може пронаћи у школском часопису „То смо ми“ који је, на радост свих 

нас, поново заживео. 

К ао епилог овог нашег свечаног чина директор школе Милан Стакић крунисао је речима 

хвале и пригодним поклонима радну каријеру наших младих пензионера: наставнице 

српског језика Драге Милетић, наставника физике и техничког образовања Слободана 

Миловановића и спремачице Анке Поздер. 

П есмом - поруком „Нек’ свуд љубав сја“ завршен је свечани део програма, а мале 

фолклорашице показале су наше традиционално гостопримство и послужиле кољиво, 

славски колач, као и слаткише, кумов поклон ученицима. Званице су са радницима школе 

наставили дружење уз свечану вечеру. 

 

                                                              Бранкица Стојковић, проф.српског језика и књижевности 
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У  нашој школи је  27. Јануара 2016. г. 

одржана приредба поводом школске славе 

Свети Сава. 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 ломио славски колач. Чланови 

драмско-рецитаторске секције, уз подршку 

својих наставница,  припремили су 

пригодан програм посвећен животу и делу 

нашег првог српског просветитеља. 

Песмом „Српкиња'' завршен је свечани део 

програма, а наше мале домаћице су 

показале своје гостопримство и послужиле 

кољиво и славски колач.  

У подручној школи у Растини учитељица 

Мирјана Шолаја и њени ученици,такође, су 

рецитовали и певали у част заштитника 

свих српских школа следећи путоказе 

Светосавља. 

 

Бранкица Стојковић, проф. српског језика и 

књижевности 

Рад ученице Иване Милетић   VIII₁ 
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ПОСЕТЕ И ДРУЖЕЊА 
Сусрет толеранције Гаково - Јагодњак 

 У петак 17. априла 2015.г. у ОШ „Лаза Костић“ у 

Гакову одржан је Сусрет толеранције Гаково -Јагодњак. Том 

приликом започета је прекогранична сарадња која је претеча 

будуће „Регионалне лиге толеранције“.                                                                       

Уприличеном догађају који је био спој културе и спорта 

присуствовали су ученици и директор ОШ „Јагодњак“ из 

Јагодњака, Лазо Кљајић, посланик у Скупштини АП Војводине 

Мата Матарић, председник Скупштине Града Сомбора и 

начелник ШУ Борислав Станичков, начелник Одељења за 

образовање Горан Тодорић и члан Градског већа за спорт 

Драган Ненадов. У културном делу програма који су 

припремили ученици школе домаћина, представило се и  

ХКУД „Владимир Назор“ из Сомбора које је било и  донатор 

спортске опреме за учеснике турнира. Фискултурну салу која 

је реконструисана из средстава буџета Града Сомбора предао 

је на употребу председник Скупштине града Борислав 

Станичков. Након културно-спортског дела, одржана је 

радионица пријатељства за ученике домаћине и госте. У 

даљем току започете сарадње очекујемо да нам се придруже 

школе из Мађарске и остале школе наше општине.  

 

  

 

 

 

 

 

Ученици осмог разреда у јуну 2015. године посетили су 

изложбу сликара Павла Блесића ,где су имали несвакидашњу 

прилику да упознају уметника који их је лично увео у своје 

ликовно стваралаштво. Традиција се наставља , те су 

ученици V, VI и VII разреда , у пратњи одељењских 

старешина , 7.12.2015. такође , присустволи  изложби 

Матице српске  у згради Препарандије у Сомбору, која је 

организована поводом обележавања 190-годишњице 

оснивања ове најстарије српске књижевне културне и 

научне институције. У забавном делу едукативног излета 

посебно нас је обрадовала биоскопска пројекција филма 

„Смрдљива бајка“.              

 

 

               

 

 

 

 

И дружење и учење - час у природи  

 
 У уторак, 2.06.2015. ученици првог разреда наше 

школе заједно са учитељицом Сањом Милетић и ученицима 

првог разреда из ОШ „Братство-јединство“ из Сомбора и 

њиховим учитељицама Вањом и Слободанком реализовали су 

тематски час на сомборском купалишту Штранд. Кроз игру, 

дружење и цртање деца су се упознала са нашом околином и 

њеним лепотама. Најлепше утиске понели су са лађице 

„Татјана“ на којој су  чули причу о настанку Кишовог канала. 

Лепо су се дружили и забављали, а жеља им је да су оваква 

дружења чешћа. 

 

 

      

 

 

 

 

Делегација сомборских наставника у посети Кишпешту 

 

У периоду од 5. до 8. октобра у братском граду Кишпешт у 

Мађарској боравила је делегација наставника сомборских 

основних школа и помоћник градоначелника за међународну 

сарадњу Марта Хорват Одри. Братска сарадња два града, 

Сомбора и Кишпешта, започела је током јуна 2002. године, 

пре свега у области образовања. За госте из Сомбора 

припремљен је богат и занимљив програм, излет у Комаром и 

Вишеград, а другог дана боравка у Кишпешту организована је 

посета ОШ „Ваш Лајош“, где је за госте била приређена и 

приредба. На тргу Ататирк, у Парку братских градова, 

постављена је изложба о Сомбору, у склопу које су 

постављене фотографије сомборских школа. Последњег дана 

боравка, гости су обишли знаменитости Будимпеште. 

Посетили су Парламент и и имали пријем код заменика 

Парламента. Представник наше школе била је учитељица 

Драгица Тодорчевић. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА СМО УЧЕСТВОВАЛИ 

Наша школа ,већ трећи пут , учествује у пројекту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

„Активан распуст“ ,где се кроз спорт и разне радионице негују здрави стилови живота, подстиче развој 

социјалних вредности и промовише тимски дух и толеранција. 
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„ Отворена школа здравља и 

спорта“ 

Поред активних распуста, наша школа 

је први пут учествовала у пројекту 

„Отворена школа здравља и спорта“. 
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EКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА  

ЕКСКУРЗИЈA УЧЕНИКА 5. И 6. РАЗРЕДА  

 У мају 2015.године реализована je 

једнодневна екскурзија ученика 5. и 6. 

разреда у сарадњи са ОШ „Огњен Прица“ из 

Колута. Ученици су обишли фрушкогорске 

манастире Крушедол и Гргетег, а потом 

посетили Сремске Карловце. Након ручка 

ученици су обишли центар града, Саборну 

цркву, Богословију и Карловачку гимназију, 

те захваљујући водичу много тога сазнали и 

научили. Затим је уследио обилазак 

Петроварадинске тврђаве где су ученици 

време провели у шетњи, фотографисању и 

уживању у прелепом погледу на Дунав и град 

Нови Сад. Ученици су прошетали и парком  

Дунавски, а затим се шетња наставила и кроз 

центар Новог  Сада. Ученици су били 

презадовољни и препуни лепих утисака, а 

одељењске старешине срећне јер је све 

протекло у најбољем реду.  

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Још једна матурска... 

Почетком нове школске године дошла је на ред и 

матурска екскурзија. Ученици осмог разреда су у 

друштву својих вршњака из Кљајићева и Бачког 

Брега боравили на планини Тари три дана.На самом 

почетку обишли су подземно склониште породице 

Карађорђевић,а затим наставили до  манастира 

„Св.Николај српски Соко“ где су ,упркос 

временским условима, прешли „пут вере“ дуг 2 

километра,  узбрдицом ,до стене на којој се 

налази позлаћени крст висок 12  метара.Умор их 

није спречио да се у вечерњим сатима провеселе 

у дискотеци хотела.Другог дана ,обишли су етно- 

-село „Дрвенград“,возили се Шарганском 

осмицом и обишли спомен- дом Тарабића.На 

самом повратку , посетили су хидроелектрану „ 

Бајина Башта “ и манастир Рача.Родила су се нова 

пријатељства ,а и прве љубави.Заувек ће се ,како 

кажу,сећати предивних тренутака проведених 

заједно.  

Ученици 7.разреда су у мају током  два дана 

боравка у Врњачкој Бањи уживали у 

лепотама тих крајева наше земље.Обишли су 

град Крагујевац,спомен-парк „Шумарице“ и 

манастир Жича.У обиласку извора 

термалних вода Крушевца и Споменика 

косовским јунацима протекао је други дан 

дружења.Срећни и задовољни вратили су се 

кући. И данас се са радошћу присећају ових 

тренутака.  

Ученици VI₁ разреда 

Ученици V₁ разреда 

Ученици VIII₁ разреда 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

П о много чему се памте школски дани. Школа у природи, 

тј. рекреативна настава, свакако има значајно место на 

лествици доживљаја о којима се прича дуго после њеног 

завршетка. То је један од разлога зашто наша школа сваке 

године планира реализацију ове врсте наставе. Тако је било и 

школске 2014/2015. године. Школа у природи реализована је 

од 10. до 17. маја 2015. године.                                                                                                                                                

Овог пута определили смо се за источни део Србије, тачније 

источну страну Велике Мораве. Учитељице Сања, Драгица, 

Мирјана и Марија су, заједно са 40 ученика, отпутовале да 

упознају Деспотовац – град деспота Стефана Лазаревића, и да 

уживају у њему и његовој околини.  

Окружен венцима Кучајских планина, овај град поносно стоји 

и својим знаменитостима прича о прошлости. Лепоту краја 

увеличава река Ресава и , наравно, Ресавска пећина дуга око 4 

км. Иако је за гледање доступно само 800 метара пећине, то је 

довољно да се уверимо да природа нема премца у стварању 

уметничких дела. То се може рећи и за водопад Прскало који 

је, такође,украс овог краја.                                                                              

Не смемо заборавити ни значајна дела, трагове прошлости, 

створене људском руком које смо овде видели. Пре свега, то је 

манастир Манасија којег је првих година 15. века саградио 

деспот Стефан Лазаревић и у коме су живели многи учени 

људи тог времена, који је био средиште и књижевног рада, где 

су се преводиле, преписивале и писале књиге. 

Посебно нас је одушевио Парк минијатура најлепших српских 

здања. Њега чини 20 макета наших манастира и један је од 

најзначајнијих споменика наше средњовековне архитектуре. 

Сличан не постоји. Миленко Илић, човек који их  с великом 

љубављу прави, брине о њима и о њима и прича свим 

посетиоцима, а планира да их буде још. 

Искористили смо прилику што се у близини налази Јагодина, 

па смо посетили Музеј воштаних фигура, Зоолошки врт, Аква-

парк и шетали поред прелепих фонтана у јагодинском парку. 

У повратку смо обишли Смедеревску тврђаву, још један траг 

наше прошлости. 

Све ово, уз дивно дружење, учење, такмичење, забаву, 

изузетну храну, као и уз будно око доктора и рекреатора, 

допринело је да сви образовно-васпитни, рекреативни, 

здравствени и други разлози овог вида наставе буду у 

потпуности реализовани. 

А они лепи, смешни, занимљиви и забавни доживљаји кад 

учитељице не гледају?! Е, то су тек посебне приче за памћење! 

Зато нестрпљиво чекамо следећу школску годину и нову 

рекреативну наставу.  

       

                                    учитељица  Марија Гроздић 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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Успеси ученика наше школе током школске 2014/2015. 

године 

Наши ученици, као и претходних година, настављају да нижу запажене резултате на свим нивоима 

такмичења , како у оквиру наставних тако и у ваннаставним активностима. Школску 2014/15. памтићемо по:  

Српски језик 

3. место: Милица Видеканић VI₁ 

Историја 

3.место: Марко Кричка VIII1 

Географија 

4.место: Сања Веселиновић VIII1 

4.место: Стефан Јовић VIII1 

Биологија 

1.место: Милица Кувељић VI1 

2.место: Тијана Терзија VI1 

2.место: Татјана Блануша VI1 

2.место: Јелена Ђаковић V1 

3.место : Нина Терзија VI1 

Физика 

2.место: Дејан Гарајски VI1 

Похвала : Нина Терзија VI1 

Књижевна олимпијада 

2. место: Кричка Марко VIII1 

2. место: Вања Скробоња VIII1 

2.место : Александра Безбрадица VII1 

Такмичење рецитатора 

Пласман на окружно такмичење: 

Милана Киш IV1 и Милана Стојчић VII1 

Рукомет 

3. место: мушка екипа уч.VI, VII  и VIII 

разреда. 

Фестивал позоришног стваралаштва - 

пласман на окружно 

Шах 

1.место : Петар Зелић IV1 

2.место: Милица Кувељић VI1 

3.место: Јелена Ђаковић V1 

Српски  језик 

4. место:  Милица Видеканић VI1 

Историја 

1. место: Марко Кричка VIII1, пласман и 

учешће на републичком такмичењу 

Биологија 

3. место: Милица Кувељић VI₁ 

3. место : Тијана Терзија VI₁ 

3. место : Јелена Ђаковић V₁ 

Физика 

Похвала : Нина Терзија VI₁ 

Књижевна олимпијада 

Похвала : Марко Кричка VIII1 

Архимедесова достигнућа наших ђака - 

„Мислиша“ и Дописна олипмијада 

Похвала:  Лана Кнежевић II1 

Похвала:  Данило Мајсторовић II₂ 

Похвала:  Јована Пуповац IV₁ 

Похвала:  Миљана Убипарип IV₁ 

Похвала:  Милица Кувељић VI₁ 

Похвала:  Нина Терзија VI₁ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ   

МАРКО КРИЧКА 

 СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ   

СТЕФАН ЈОВИЋ 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ  

ТАКМИЧЕЊА 
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ТО СМО МИ 

Успешни смо... 

Панонија 

Марковдански сусрети деце и 

песника  

Готово да нема награде коју 

нисмо освојили.Јована Граховац, 

Милана Киш и Тијана Тарзија 

освојиле су награде за своје умеће 

у писању поезије и прозе. Дамир и 

Дарко Тодоровић су опет 

заблистали на ликовној 

радионици,а плесачице Јована 

Пуповац, Анђела Којић и Ивана  

Милетић освојиле су Гранд При у 

плесу. Драмци су награђени за 

најбољи сценски покрет и 

најбољи костим. И тако, као што 

рече Тоде Николетић, Гаково је 

однело највећи број награда. 

 Први дечији конгрес у  Београду 

„Мој хоби-помоћ у учењу“ 

Ученици Дамир Тодоровић и 

Дарко Тодоровић учествовали су 

18.маја 2015. на Дечијем конгресу.  

Имали су привилегију да  међу 200 

презентација које су пристигле на 

конкурс  буду међу 20 изабраних 

„малих предавача“. Занимљивим 

излагањем и оригиналним 

наступом освојили су симпатије 

присутних. 

Дан када је храни рођендан 

16.10.2014.

У организацији Дома здравља“Др 

Ђорђе Лазић“  уприличена је подела 

награда и позоришна представа за 

ученике који су учествовали на 

конкурсу поводом светског дана 

хране.Наш ученик Дарко Тодоровић, 

заузео је друго место и добио вредну 

награду.Сликарско платно и прибор за 

цртање одушевили су нашег скромног 

Дарка. 

Зонска смотра рецитатора 

Зонска смотра рецитатора под називом "Песниче народа мог" 
одржана је 7. марта 2015.године у просторијама Градске 
библиотеке у Суботици. На смотри, која је такмичарског 
карактера, учествовали су победници са Општинских 
такмичења одржаних у Сомбору, Апатину, Бачкој Тополи, 
Кањижи, Ади, Сенти, Бечеју, Малом Иђошу и Суботици. 
Рецитаторе је пратио и оценио жири у саставу: глумац 
Миодраг Петровић(председник ), педагог Мелинда Ладишић и 
професорка Катарина Челичковић.  
На Зонској смотри рецитатора у категорији млађег узраста по 
други пут учествовала је наша ученица четвртог разреда 
Милана Киш, ментор учитељица Драгица Тодорчевић.У 
категорији средњег узраста такмичила се ученица седмог 
разреда Милана Стојчић, ментор наставница Бранкица 
Стојковић. Све честитке нашим младим рецитаторима! Браво! 
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ТО СМО МИ 

Успешни смо... 

САРАДЊА СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

Крв живот значи 

На овом конкурсу Нина Терзија и 

Љубиша Кувељић награђени су за 

литерарне радове, а   Дамир 

Тодоровић и Лана Кнежевић за 

ликовне радове.  

        Шта знаш о здрављу 

Након више година учествовања 

на овом такмичењу, уследио је 

успех . Ученици 7.  разреда Милана 

Стојичић, Милан Караћ и Урош 

Палалић освојили су екипно 3. 

место.  

Промоција хуманих 

вредности  

Волонтери и активисти ЦК 

одржали су ученицима нижих 

разреда наше школе низ 

радионица из области вредности. 

Уживали смо и настављамо 

сарадњу. 

Кап крви 

Питао сам маму, 

Питао сам тату 

Да ли даваоци крви 

Добијају плату. 

 

Тата се смешка и каже: 

„Сине мој мали,  

За живот су многи  

Своју крв дали. 

 

Даровање крви 

Новцем се не плаћа, 

Јер туђа срећа 

Од највећег блага је већа. 

 

Кад болестан човек  

За животом вапи, 

Хумано притрчи 

Даруј златне капи“. 

 

Одлучио сам ,бићу први, 

Дароваћу и ја кап своје 

крви!!! 

   Љубиша Кувељић  IV₁ 

Крв живот значи 

             Хуманост је дивна особина која краси мештане мога села. Сваке године се традиционално одржава 

давање крви у хуманитарне сврхе. 

            Понекад, док седим поред прозора и гледам диван залазак сунца, размишљам о деци која се свако 

јутро буде на истом месту у болници. Сећам се једне девојке по имену Вања којој је била потребна 

операција срца. Из дана у дан Вањино срце је све слабије куцало. Наде је било све мање, а сузе и туге све 

више. Шансе да Вања преживи биле су минималне. Њени родитељи и пријатељи нису одустајали. 

Скупљали су новац на разне начине. Њени пријатељи су направили беџеве са натписом „Вањино срце“. 

Продавали су их и тако сакупљали новац. Чула сам да су људи у скупим  оделима пролазили не осврнувши 

се, док су они, са много мање новца у џеповима, ,тражили и сакупљали  новац да би помогли Вањи. Дан 

операције се ближио, а новца је било све више. Да, успели су да сакупе довољно новца и Вања је успела да 

оде на операцију. Следећи проблем било је давање крви за Вању. Мало људи је имало крвну групу као што 

је Вања имала. Много људи из мога села ишло је да да крв Вањи. Један од њих био је и мој тата. Он је успео 

да да Вањи крв и на тај начин јој помогне. Много крви се сакупило и Вањина операција је успела.  

            Из оваквих поступака схватам да неким људима није битна само њихова срећа, већ и туђи живот, а 

посебно туђа срећа. 

             

                                                                                                                                                                                 Нина Терзија VII₁ 
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ТО СМО МИ 

Успешни смо... 

ЛИКОВНИ    КОНКУРС   „Цвет за моју маму“ 

У организацији Асоцијације жена града 
Сомбора ученици првог разреда били су 
позвани да учествују на овом конкурсу. 
Одлучили смо да радимо „шећерне слике“ . 
Наша ученица првог разреда Марија Проданов 
освојила је прво место . 

Покажимо свом месту колико га волимо 

Акција под називом „Покажимо свом месту колико га волимо“ изазвала је велико интересовање код ученика 
основних школа и њихових учитеља .Љубав коју су показали према свом месту је безгранична.Овим путем вам 
представљамо награђене радове наших ученица . 

Моје село мало 

Ако пожелите да на тренутак заборавите тугу,страх 
и проблеме који вас муче,отворите капије мога села и 
уживајте у топлини загрљаја. 

Затворите очи и крените малим кривудавим 
путем.Пратите сунце и пустите да вас милују његови 
зраци.Овде,надомак мога села,они имају чудну моћ.Буде у 
вама жељу да корачате данима и да умор нестане са 
лица.Песма птица и ветра чује се надалеко.Густе крошње 
маме пролазнике и машу им витким гранама.Плешу и 
савијају се као прекрасне балерине.Причају о дивним 
цветићима,њиховим шареним хаљиницама и малим 
прозирним шеширићима.Пчелице овде неуморно раде и све 
је слатко од меда.Надалеко се осети мирис погаче и зрелог 
воћа.Курузи се жуте као дукати.Венчићи од цвећа се шарене 
на дечијем врату.Топлина наших срца и дланова јача је од 
свих недаћа овог света.Ушушкају се ту, у нашем крилу и 
постану део ове чаролије. 

Нека вас не брину ветрови и капи кише које понекад 
залутају на ваш длан, они само желе да вам обришу зној са 
чела и пожеле срећан пут.Одлазећи пожелећете да се 
вратите... 

Волим,волим 

 

Волим Срем и доброг Сремца, 

вредном Лали нема премца! 

Волим мирис плодне њиве 

и облаке хитре,сиве! 

Волим куће и сокаке, 

и ваздуха пуне шаке! 

Зрео куруз кад зајечи, 

зделу чорбе која лечи! 

Волим мирис топлог хлеба 

и кад приче прича деда! 

Дајем свима ја до знања: 

„Волим село које сања!“ 

 

ЋИРИЛИЦА ПИШЕ СРЦЕМ 

 

Завичајно удружење Срба 

„Коријени“ из Сомбора у 

сарадњи са Огранком Вукове 

задужбине  у Сомбору у 

оквиру програма „Ћирилица 

пише срцем“расписали су 

конкурс за најуреднију и 

најлепшу ћириличну ђачку 

свеску  у западнобачком 

округу. Наша ученица Марија 

Проданов освојила је друго 

место. 

 

Милана Киш V₁ Миљана Убипарип V₁ 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
Домаћини … 

Наша школа је, први пут, била домаћин Општинског и Окружног 

такмичења из физике.Током ова два дана  нашу школу је 

посетило мноштво ученика из  других школа.За све присутне 

домаћини такмичења организовали су посету етно - кући у 

селу ,као и пројекцију филма. Задовољни гостопримством и 

постигнутим резултатима  испратили смо госте са осмесима на 

лицима .Надамо се да  ћемо у овој улози  бити и наредне школске 

године. 

Васкршња радионица 

 У оквиру традиционалне манифестације  ,, Васкршњи сабор ,, у 

организацији ЗУС „ Коријени “  у нашој школи одржана је васкршња 

радионица.Ученици од првог до четвртог разреда са својим  

учитељицама и малишани  ПУ,, Вера Гуцуња,, са васпитачицом за 

тили час  испунили су хол школе  веселом грајом.У помоћ прискочили 

су  и родитељи, па   су се убрзо  зашарала јаја,направила гнезда и 

други ускршњи украси.  

Новогодишња приредба 

Последњег дана првог полугодишта, 23. децембра 2015. године, 

ученици 6. и 7. разреда припремили су новогодишњи програм. Приредбу 

су отворили чланови драмске секције извођењем Пепељуге за чије су 

потребе ученици самостално израдили костиме. Након представе, уз 

музичку подршку наставника, хор је извео песму Нек свуд љубав сја, а 

потом је уследио скеч Новогодишњи ТВ шоу. Програм је завршен 

хорском изведбом песме Ми желимо мир, након које су водитељи свима 

пожелели срећне празнике и леп распуст и већ почели да смишљају шта 

би то занимљиво могли да нам приреде следеће године у исто време.  

Дан метеорологије 

Ученици 4. разреда наше школе 23.04.2015. у пријатној 

атмосфери и дружењу обележили су Светски дан метеорологије. 

Игром,причом и рецитацијама старији другари су забавили 

предшколце, будуће прваке наше школе. Смех,жагор и аплауз 

нису изостали. На растанку је остала жеља да се поново виде. 

                             Шах у нашој школи 

У нашој школи је ,први пут, одржан квалификациони 

турнир у шаху.Уз подршку  Шаховског  савеза Србије 

деца су одмерила своје снаге.С обзиром на постигнуте 

резултате група  наших ученика  je учествовала на 

општинском  и окружном такмичењу за основце. Није 

изостало ни учешће на турниру у убрзаном шаху у 

Апатину. Партија шаха и дружење су и овај пут били 

довољан разлог да се лепо проведе време. 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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ТО СМО МИ 

  Осми март 

У петак ,6.03.2015. постављена је изложба ученика 
нижих разреда  у холу наше школе,како бисмо 
обележили Дан мама.                                                                                                         
Ученици су правили букете,цртaли своје маме,писали 
песме о мамама,правили накит,честитке …                                      
Ученици су глумили,певали,играли, рецитовали, 
читали своје песме и саставе на тему МАМА...                                 
На крају приредбе маме су добиле поклоне које су 
ученици самостално израдили. 

 

Дружење са 

песницима 

 

Ученици наше школе  
имали су прилику да се 
друже са дечјим 
песницима Pужицом 
Кљајић и Јефтом 
Одавићем и уживају у 
њиховим песмама и 
причама...   

 

Хуманост на делу 

Учествовали смо у акцијама :  

- Чепом до осмеха 

- Један артикал -једно 

домаћинство 

- Сакупљање школског 

прибора и средстава за 

хигијену за братску школу у 

Текији 

- Даваоци крви 

- Сакупљање књига за 

поплављену библиотеку 
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Крос и пасуљијада 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награђени литерарни радови на конкурсу „Мојој школи с љубављу“ 

 

Моја школа 

У науци сам врло добра, 

заслужна за то је моја школа. 

Географија и историја,         

моја су  ноћна мора!            

Баш је узбудљива                   

ова наша школа! 

Волим друштво и другаре, 
волим наше мале тајне, 

такмичарског ми смо духа,    
за музичко имамо слуха! 

Моја школа је драга и мила,    
у њој сам увек срећна и чила!
Она је краљица знања, у њој 

дечији осмех одзвања!     
Школа ми је пуно дала              

и за то јој велико хвала!    

 

          Андреја Кричка VI₁ 

Школа 

На физичком се уче          
вежбе обликовања,                 

од тога се увече                                
лепше сања. 

На енглеском се                                
читају текстови тешки,                                

дође некад и време решки. 

На историји учимо                                         
живот у давнини                           

и неке тајне о                                     
чувеној Кини. 

За географију, ни речи, 
утврђивања градива нема      

и  блиц се спрема. 

За физику је сасвим           
друга прича,                    

дужина-метар                                                
и чича-Мича… 

На матишу је увек лепо,        
као да сам по небу шет’о !                 

Кад се вратим, звоно звони. 
Баш ми је жао                                                       

ер сам на часу спав’о! 

Из српског смо променили 
наставнице три,                                    

не зна се која је боља од њих!
Прва Драга, чиста душа,    

свим ђацима доброту пружа! 

Друга Лана,све по задњој 
моди,                                                           

свима да буде добро                            
ником да не шкоди!                                        

И трећа Вања,најбоља од 
свих,    могао бих о њој 

написати стих! 

Сви остали предмети                                    
су ми као бајка!                                    

Школа ми је постала                                   
као друга мајка! 

Али, углавном, школа                                    
је добра за дете свако                                      

и са њом ћете се                             
спријатељити лако! 

 

Љубомир Вукобратовић 

VI₁  

 

Школо моја! 

Школо моја, мој други доме, 

школско звоно теби ме зове! 

 

С радошћу ја идем ка теби 

да никад неука била не бих! 

 

Учитељице, као друге мајке, 

причају  нам најлепше бајке! 

 

Школске клупе пуне су ђака, 

марљивих малих весељака! 

 

Школо моја, велико ти хвала 

за сво знање које си ми дала! 

 

                    Лана Кнежевић III₁ 

 

Дуња Шупица VIII₁ 

Митар Стојичић VIII₁ 

Андреја Кричка V₁ Александра Безбрадица VIII₁ 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Љубав и топлина породичног огњишта  

       Љубав и топлина моје породице 

Моја звезда, мој бол…                                              
Светлост мога неба…                                            

Породица је све што ми треба! 

Она мами осмех на лица,                                            
као сјајна звезда Даница. 

Породица је увек ту,                                         
и у добру,                                                             

и у злу! 

Ту је кад се плаче,                                        
кад се смеје,                                                   

кад се скаче... 

Кад  је гозба,                                                                  
кад је пост,                                                                        

сваки јој је добродошао гост!                                      

Мајка моја,                                                                
дивна је као ласте.                                                            

И док је гледам,                                                                 
моје срце лагано расте. 

Тата мој,                                                                 
небо је среће.                                                                 

Човек који радост                                                               
вади из вреће. 

Брат мој,                                                                            
мали је враголан.                                                             

И у школи                                                   
најбољи голман! 

Моја породица,                                                                         
моје је благо,                                                                     

и због тога ми је драго!  

У њиховом оку                                                                           
сјај светлуца,                                                                                          

и волим их                                                                                 
због великог срца! 

                                          Сања Ђукић VIII₁ 

                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја породица-осмех мога лица 

Породица има своје чари,                                         

неговати треба такве ствари.  

Када се мама смеје, 

за мене као да сунце греје. 

Мамине очи свуда ме прате, 

ал’ ту су и очи мога тате.  

Тата је моја десна рука, 

с њим се не бојим чак ни вука. 

Старију сестру имам, 

инструкције од ње примам. 

Како да се снађем, 

савете преносим брату млађем. 

Као што каже ова песмица: 
„Породица је осмех мога лица!“ 

 
                                         Бојана Граховац V₁           

 

 

 

Радост породичног окупљања 

Вино,колач,жито и свећа, 
у дому радост је највећа.  

Мирис тамјана у кући бдије, 
ниједан парфем раван му није.  

 
Када породица славу слави, 

она поред колача свећу стави.  
Тата кандило пали 

и свеца нашег хвали. 
 

Када Нова година стигне, 
свима нам расположње дигне.  

А када стигне Божић Бата, 
сви песмом отварамо врата.  

 
                            Тијана Убипарип VIII₁        

Милица Видеканић VII₁ 

Никола Новаковић VIII₁ 
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 Љубав и топлина моје породице 

               Породица...Најлепша реч која описује значење љубави,среће и 
радости.Она је та која ти мами осмех и не допушта да суза кане низ твоје нежно 
лице.Када ти туга исплови срцем,вољене особе учине да она поново засија сјајем 
љубави.                                                                                                                                                                                                                                                        
 Ја имам ту срећу да моју породицу чини шест ведрих лица која су увек 
спремна да ми чувају леђа и буду са мном и у добру и у злу.Сваки пут ми се 
испуни срце љубављу када видим своју породицу на окупу,срећну, задовољну и 
сложну.Она ме је научила да поштујем и ценим људе,помогнем,ако је то у мојој 
моћи,и,наравно,да несебично ширим љубав.Понекад не бих могла замислити 
живот без мојих идола,без мог брата и сестре, који ми стално дају савете и уче ме 
да будем бољи човек.Захваљујући породици научила сам да кажем: “Волим те!“Да 
направим  од руку срце и загрлим неког да тај не може да дише.Како би наша 
слога трајала још пуно година,сви се морамо потрудити и поштовати једни 
друге.Ма колико год  љубав породице била јака,мало је потребно да се нити 
љубави почну кидати,а наше гнездно распадати.                                                                                                    
 Породица се мора чувати јер је она најважнија у животу и она је та која 
ће нам бити најлепша успомена које ћемо се са осмехом сећати и због ње 
корачати у боље сутра. 

                                                                                                                    Ивана Милетић VIII-1 

Мирко Кљајић VIII₁ 
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           У каквој породици расте   

срећно дете? 

Понекад се замислим…                                              
Мисли ми унаоколо лете,                                                                 

па се одмах запитам:                                                                      
“У каквој породици                                                                  
расте срећно дете?“ 

Постоји ли на овоме свету                                              
дете које тугу крије?                                                                    

Или, можда,свако дете                                        
родитељска љубав грије? 

Да ли у свакој породици                                                   
данима цвеће цвета                                                             

и родитељски поглед                                               
насмеши лице детета? 

Срећно дете је тамо                                                                   
где су бата и сека,                                                               

где никад није само,                                                               
где за све има лека! 

Миљана Убипарип V₁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брижни поглед мојих родитеља 

Понекад се запитам                                                       
како ли само                                                                      

један брижни поглед                                                         
спречи све,сваку тугу и плакање. 

Помислим како нека деца                                                    
не знају да цене                                                                       
труд и залагање,                                            

срећу,весеље и помагање... 

Кад погледам у очи моје мајке,                               
видим предивне слике и приче,                                     

као из бајке. 

Када погледам очи мога тате,                             
помислим на све с њим проведене сате, 

али, понекад, да се та стара времена 
врате                                                                                    

и све моје муке скрате. 

Срећна сам сада,                                                                
када ми помоћ треба,                                                         

да ми помогне                                                                       
тај дивни поглед                                                               

који волим до неба!  

                                    Сања Ћалић V₁ 

Тиха радост у дому мојих родитеља  

     Седим на каучу у дневној соби. Око мене свуда по кући налазе се веома драга лица, 

особе које већ добро познајем. То је моја породица. Посматрам их тако из минуте у минуту,а  кроз главу ми пролазе све 

ситуације које смо заједно пребродили. 

     Рођена сам 12.08.2001. године,као прво дете родитељима и као прво унуче и у једној и 

другој фамилији.Била сам јединица и мезимица свима. Мала принцеза. Након три године родио се мој брат Михајло. Био је 

јако сладак и наша породица је имала новог члана,а самим тим и нове обавезе. Све је то текло својим планом и све је то било 

лепо. Године 2006. родио се и мој брат Момчило. Тај дан је био посебан за мене,вероватно због тога што сам била старија и 

што сам нестрпљиво чекала и питала се:“Бато или сека?“.Био је брат. С нестрпљењем сам чекала дан када ће мама и 

Момчило дочи кући. Помагала сам тетки и баки да све буде савршено за њихов дочек. Тако је и било,све сјајно и бајно,како 

тог првог дана,па све до дана кад су мама и Момчило поново отишли у болницу. Борба за Момчилов живот је била јако дуга 

и тешка. Данима смо седели у кући,тата би долазио и одлазио,сажето и кратко би нам рекао коју реч једва скривајући сузе. 

Након неког времена,сећам се,тата је улетео у кућу и кроз сузе викнуо:“Биће добро,све ће бити добро,моје дете ће 

оздравити!“. Било је то 7. априла. Тог дана су Благовести-један од много дана у години када се слави Марија Богородица. Тај 

дан смо узели као нашу заветну славу у знак захвалности на услишеним молитвама. Сваке године,на овај дан моји 

родитељи су тихи и благи,само им погледи говоре,а речи нема. Само се згледају,мами крене која суза,али је брзо обрише,а 

ми се правимо да је нисмо ни видели. Читав тај дан је тих,успорен,миран и сви смо срећни. Пали се свећа,ломи се колач.чита 

се слава и све тако редом. Ипак се види туга у очима мојих родитеља.  

     Само тај дан њихове очи говоре уместо њих. Некако сетни,дају нам себе и захваљују што смо ту сви заједно,као да желе да 

зауставе време. Можда желе да кроз тај дан памтимо њих такве какви јесу и памтимо нас,без велике среће,све умерено. Као 

да се плаше нечега... 

                                                                                                                                                                                             Александра Безбрадица VIII₁ 
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Вукашин Шћекић VI₁ 

Јелена Ђаковић VI₁ 
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ИНТЕРВЈУИ СА НАШИМ УЧЕНИЦИМА 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

 Ана  Пеиновић   VIII₁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Који инструмент свираш? 

  Свирам кларинет. 

2.Који си разред музичке школе? 

  Шести сам разред солфеђа и четврти разред 

кларинета. 

3.Када си приметила своје интересовање за музику? 

  У петом разреду сам пожелела да кренем у музичку 

школу. 

4.Како си одабрала инструмент који свираш? 

  Пошто сам касније кренула нисам имала много избора 

па сам се одлучила за кларинет. 

5.Да ли си учествовала на концертима? 

  Учествујем на концертима које организује моја школа. 

6.Колико често идеш на часове у Музичку школу? 

  Идем два пута недељно. 

7.У којим терминима похађаш Музичку школу? 

  У поподневним часовима идем у Музичку школу. 

8.Да ли и код куће вежбаш? 

  Вежбам свакодневно, по сат времена. 

9.Шта би поручила својим вршњацима? 

  Немам неку посебну поруку , али дајем обећање да ћу 

извести један јавни час за вас. 

Поред музичара, у нашој школи имамо и успешне 

спортисте. За овај број припремили смо интервју са 

једним од њих како бисте се боље упознали са 

његовим талентом. 

 

Никола Скробоња  IV₁  
 

1.Коју позицију играш? 

   На позицији  сам везног играча.  

2.Од које године се бавиш фудбалом? 

  Играм  фудбал од пете године. 

3.За који клуб играш? 

  Играм за Олимпик Апатин, а и за Партизан. 

4.Када си приметио свој таленат? 

Приметио сам свој таленат када ми је тата први пут 

купио лопту. 

5.Да ли је напорно да будеш ученик и да тренираш? 

  Није.Одвајам време и за учење и за фудбал. 

6.Која је твоја жеља за будућност? 

  Жеља ми је да постанем професионални фудбалер. 

7.Порука за вршњаке: 

  Напорно тренирајте! 

 

Интервјуе радиле: Богдана Симић, Данијела Симић, Милица 

Кувељић и Нина Терзија. 

           У нашој школи много је талентованих ученика. Неки од њих, поред похађања редовне наставе у 

нашој школи, иду и у Музичку школу „Петар Коњовић“ у Сомбору.  То су: Мина Пеиновић  (клавир), Игор 

Везмар (клавир), Сања Пеиновић (виолина),  Лазар Човран (хармоника) и Ана Пеиновић (кларинет).           

За овај број, као саговорника, одабрали смо Ану Пеиновић, а интервјуе са нашим осталим музичарима 

очекујте у наредним издањима. 
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„УТИСАК НЕДЕЉЕ“ ЗА  ШКОЛСКИ 

ЧАСОПИС „ТО СМО МИ“ 

                                                                                                     

 Већ на самом почетку ове школске године 

откривена је млада нада новонасталог спорта, а о ком се 

то спорту ради, сазнајте у наставку текста који је 

објављен и у нашем листу ... 

ОДБОШАРКА, НОВИ СПОРТ, ИЛИ... 

Да ли сте се икада запитали да ли је могуће са 

такозваним „ чекићем“ у одбојци убацити лопту у кош? 

Ако је ваш одговор потврдан, наставите са читањем овог 

текста. 

Теоријски ово је немогуће, али у пракси је ово 

већ сасвим  друга прича...  

Теодора је млада нада нашег новооснованог 

спорта званог одбошарка. Она је на часу физичког 

васпитања успела да овом необичном техником убаци 

лопту у кош на свеопште запрепашћење свих присутних. 

Питали смо је како је то успела, како се догодило оно што 

је срушило све могуће спортске теорије о неизводљивости 

оваквих покушаја, а она нам је на то одговорила:  

„ Играли смо одбојку. Којић је сервирао. Лопта се 

кретала у мом правцу. Могло би се рећи да је лопта била 

превише ниска, нисам размишљала и бацила сам се не 

бих ли успела да је чекићем подигнем, али лопта није 

отишла према осталима у екипи, већ директно на кош! 

Мислили смо промашиће га, али се десило управо 

супротно“, уз осмех на лицу завршава Теодора свој 

одговор. 

 

Ко се још не радује распусту, излежавању у 

кревету до касних преподневних сати и ономе најбољем, 

а то је да НЕМА ШКОЛЕ!!! Дан пред зимски распуст, у 

последњем броју у 2015- ој, изашао је следећи чланак: 

АХ, ТАЈ РАСПУСТ... 

Распуст, најомиљенија реч у ђачком речнику… 

Распусту се радују сви ученици, јер тада можемо 

да се одморимо од наших ђачких мука и проблема са 

контролним проверама и ненајављеним одговарањима 

из разних предмета... 

 

Покушаћемо да вам у кратким цртама опишемо како 

изгледа наших неколико недеља пред крај полугодишта: 

 четири недеље пре распуста - Распуст нам је још увек 

далеко и не размишљамо пуно о њему. 

 три недеље пре распуст а - Исти случај као и овај 

претходни, само што се сад све више и више 

размишља о распусту. 

 две недеље пре распуста - Сви једва чекамо распуст, 

код сваког ученика можете пронаћи каленадарчић са 

бројем дана до краја полугодишта, али прво се 

морамо фокусирати на надолазеће контролне 

задатке. 

 једна недеља пре распуста - У ваздуху се осећа 

празнична еуфорија, оцене су закључене, а мозак је 

„на паши“. 

 

 

И наравно, у сваком броју се на последњој 

страни може пронаћи по који виц. Издвајамо неке од 

најсмешнијих:   

                                                                                               

Вратио се Перица сав срећан из школе:                                             

Мaмa, мамa, добиo сaм јединицу из математике. 

Јупиии!!!                                                                                                        

Па како можеш да се радујеш?                                                                        

А како не бих могао? Други нису ништа добили! 

 

Дође Перица сав срећан из школе:                                             

Перице, због чега си тако срећан?                                                         

Знаш мама,  данас сам се осећао као прави  генерал. 

Како то, Перице?                                                                                                     

A Перица ће на то: Посматрао сам све своје јединице! 

 

Учитељица:  Ивице, зашто носиш наочаре?                                                                                      

Ивица: Учитељице,  да је Црвенкапа носиле наочаре 

видела би да је то вук, а не бака. 

  

 

 Одељенска заједница VII ₁ са разредном   Ђурђицом 

Ђурић  

 Пре нешто више од годину дана изашао је први број  часописа одељенске 

заједнице одељења VII₁ под називом „УТИСАК НЕДЕЉЕ“. Традиција је и даље остала 

непромењена и скоро сваког другог петка радујемо се новом броју нашег одељењског 

часописа.  

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 
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Употреби кликере 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

1.Ко је открио пеницилин? 

а) Александар Флеминг 

б) Роберт Кох 

в) Луј Пастер 

2.Како се назива метод 

термички обрађене хране у ком 

се микроорганизми делимично 

униште?  

а) палатализација 

б) јонизација 

в) пастеризација 

3.Људски организам је изграђен 

од :  

а) 34,6 милијарди ћелија; 

б) 26,5; 

в) 28,4. 

4. Која је највећа ћелија људског 

организма?     

а) црвено крвно зрнце 

б) јајна ћелија 

в) миофибрил    

5. Длака дневно порасте :  

а) 0,35мм; 

б) 0,34мм; 

в) 0,36мм.        

6. Када осећамо свраб на кожи 

тада су активирани следећи 

рецептори: 

а) за додир, 

б) за бол,  

в) за притисак. 

7.Костур одраслог човека тежак 

је :  

а) 8кг; 

б) 7,5кг; 

в) 12кг. 

8.Рахитис је болест скелета 

настаје услед недостатка 

витамина : 

а) Д;  

б) Е; 

в) Ц. 

9. Колико је мозак тежак на 

рођењу?  

а) 320г 

б) 331г 

в) 350г 

10. Телевизијске камере преносе 

слику састављену од 800 000 

тачкица. Када наша мрежњача   

ствара слику она има :  

а) 150 милиона; 

б) 155 милиона ; 

в) 230 милиона тачкица. 

11. Да би сте неког пробудили из 

сна довољна је бука од : 

а) 20 дб; 

б) 40 дб;  

в) 70дб. 

12. Најмања људска кост се 

назива узенгија она је тешка : 

а) 3мг; 

б) 4,3мг; 

в) 2,7мг. 

13. У току мировања одрастао 

човек удахне и издахне: 

а) 16 -20 пута у минути; 

б) 12-21; 

в) 24-32. 

14. Од тренутка гутања хране до 

момента избацивање храна 

прође пут дуг: 

а) 12м;  

б) 12,7м;  

в) 14м. 

    

Уколико осећате неодољиву жељу 

за знањем, укључите ваше 

вијуге, пређите преко можданог 

моста, изоштрите фоторецепторе 

и крените у истраживање 

занимљивих информација како 

бисте сазнали колико је 

савршено наше тело. Срећно!        

                                                                       

Штреберке са додатне биологије  

Будимо истраживачи… Колико познајемо своје тело?! 

 Атилија је желела да изненади Анула лепим 

поклоном. Решила је да му поклони заставу њихове 

насеобине, коју би сама исцртала.                            

Прво је узела лепу белу тканину. Обојила је горњу 

половину у пријатну нијансу жуте, затим доњу 

половину заставе плавом. Сачекала је да се боја 

осуши, па онда узела четкицу да нацрта лист и 

доврши заставу. Али… тек  када је видела да уопште 

нама зелену боју.                                                                 

Девојчица је била очајна, јер је намеравала да 

изненади Анула још исте вечери.                                              

Осврнула се око себе, тражећи било какво решење 

за свој проблем. У дворишту је нашла само 

поломљену стрелу, један жир и један камен. Онда је 

добро размислила.                                                                           

” Ха, сетила сам се! “, узвикнула је весело.                     

Недуго потом, застава је била завршена. У средини је 

нацртала зелени лист, симбол њихове насеобине.            

Како је Атилија успела у томе? 

Ево једне лагане мозгалице за (скоро) све узрасте.    

Пажљиво погледајте овај квадрат и облике у њему, 

папир у оловку у руке и израчунајте који број би 

требало да стоји уместо упитника? 

Хајде да решимо ребусе  

Загонетна прича Уроша Петровића 
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  Busfahrer zum Fahrgast 

„Wollen Sie sich nicht setzen“- Nein, ich habe es eilig.  

 „Mutti, darf ich noch lesen bis ich einschlafe?“-„ Ja Tim, 

aber keine Minute länger!“ 

 „Mutti  gib mir bitte eine Mark für den armen alten 

Mann!“ 

 Hier hast du eine Mark. Du hast ein gutes Herz .  

Wo steht denn der Mann?“ 

 „An der Ecke und verkauft Eis“. 

 „Du Papi, können wir mit dem Schwimmunterricht 

aufhören?” fragt Timmy. 

 „Warum denn, hast du keine Lust mehr?“- Nö, aber 

keinen Durst!“ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Lachen ist gesund, sagt 

man. Na gut, dann gibt 

es hier jetzt eine 

gesunde Witze Seite. 

Ein Bild erleichert das Lernen 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ТО СМО МИ 

Ања Лекић и Вања Банић  VIII₁ 

Ивана Милетић и Тијана Убипарип VIII₁ 

Цртежи инспирисани књигама : Аматери од звери, Фарма пуна шарма, Бића из зоо - врта аутора       
Попа Д. Ђурђева ; илустрације Зорана Кесер Петровић и Сашењка Мељников-Ивановић. 
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