
  

 

  

Часопис Основне школе „Лаза Костић“ Гаково                                                             Број 9  

ФЕБРУАР, 2018. 

Meђу јавом и мед сном 

Срце моје самохрано, 

ко те дозва у мој дом? 

неуморна плетисанко, 

што плетиво плетеш танко 

међу јавом и мед сном.  

Срце моје, срце лудо, 

шта ти мислиш с 

плетивом? 

ко плетиља она стара, 

дан што плете, ноћ опара, 

међу јавом и мед сном. 

 

Срце моје, срце кивно, 

убио те живи гром! 

што се не даш мени живу 

разабрати у плетиву 

међу јавом и мед сном!  
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нашем сајту :       

www.skolagakovo.edu.rs 
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потражите у  google play 

продавници. 

Реч   редакције  

 

Број сам 9! 

Огледало душе ђачког  

живота. 

Дар сам ученика и 

наставника. 

Живим кроз ђачке 

стихове, успехе, дружења, 

ликовно и литерарно 

стваралаштво… 

Прелистајте и понешто 

прочитајте, 

али, обавезно, уживајте! 
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Santa Maria della Salute 

Опрости, мајко света, опрости, 

што 

наших гора пожалих бор, 

на ком се, устук свакоје 

злости, 

блаженој 

теби подиже двор; 

презри, небеснице, врело милости, 

што ти 

земаљски 

сагреши створ: 

Кајан ти љубим пречисте скуте, 

Дан школе  
              Дан школе, као и слава Света Три Јерарха, обележен је 11.02.2017. године.                                                                                  
 Овогодишњи кум славе био је Дарко Јовић, а кумство је преузео Предраг Гарајски.                                              
 Наши ученици, у координацији својих наставника, припремили су богат и шаролик 
програм. Драмци су нас обрадовали двема представама: „Фема за сва времена“ и „Збуњена 
бајка“ , док су најмлађи рецитовали и уз веселе ритмове певали и плесали.                                                                
 Уз ученике, наставнике, раднике школе, многобројне родитеље, својим присуством 
увеличали су нашу прославу и гости из Школске управе, локалне самоуправе, као и наши 
партнери у Прекограничкој сарадњи из Јагодњака и Дража ( Република Хрватска ).                                  
 Дружење је настављено уз славски колач, кољиво и остало послужење.  

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 
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Свети Сава - школска слава 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Свети Сава 

Родио се у граду крај Новог Пазара, 
за књиге и учење имао је дара. 

 
Није живео у патњи и бризи, 
срећу своју наш'о је у књизи. 

 
Био је патриота и свештеник прави, 
зато сада Србија Светог Саву слави. 

 
 
 
                           Давид Мајсторовић VII ₁ 
 

 Наша школа је 27.01.2017. г. Светосавском приредбом обележила Школску славу – Свети 
Сава. Тај празник нас подсећа да треба да учимо и научимо, да сазнамо и пренесемо знање, да 
поштујемо и ценимо дела непролазне вредности. Наши ученици, уз подршку својих наставника, 
потрудили су се и припремили текстове о овом нашем великом просветитељу, духовнику, 
књижевнику,правнику и дипломати. 
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Успеси ученика наше школе током       

школске 2016/2017. године 

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

такмичења, како у оквиру наставних тако и ваннаставних ативности.                                                              

Школску 2016/2017. годину памтићемо : 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

Maтематика 

3.место : Дајана Дојић III1 

Географија 

2.место: Милица Видеканић VIII1 

Историја 

3.место :Татјана Блануша VIII1 

3.место : Милица Кувељић VIII1 

3.место : Тијана Терзија VIII1 

Биологија: 

2.место : Јелена Ђаковић VII1 

Мали фудбал  

3.место: мушка екипа уч.VI, VII  и 

VIII разреда. 

Енглески језик: 

Пласман на окружно: Милица 

Кувељић VIII1 

Ликовна Култура - „Мали Пјер“: 

3.место : Граховац Бојана VI1 

„Крв живот значи“ - Ликовно-

литерарни конкурс : 

1.место: Горана Киш IV₁ 

2.место: Лана Кнежевић IV₁ 

3.место : Дуња Мандић II₁ 

РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

Географија  

2.место :Милица Видеканић VIII1 

Биологија 

1.место: Јелена Ђаковић VII1 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ  

ТАКМИЧЕЊА 

Биологија 

Учешће : Јелена Ђаковић VII1 

„Крв живот значи“ - Ликовно-

литерарни конкурс : 

3.место: Горана Киш IV₁ 

 

     УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Носилац титуле Ђака генерације за школску 2016/2017. годину је 

ученица Милица Кувељић. Рођена је 22. фебруара 2003. године у 

Сомбору. Још као мала девојчица, пожелела је да на крају 

осмогодишњег школовања понесе тутулу Ђака генерације и све своје 

снаге усмерила је ка том циљу. Својим марљивим трудом и радом, 

амбициозношћу и огромном жељом, успела је то и да оствари.              

Њени најбољи резултати на такмичењима 

које је организовала школа су: 

V разред : Општинско такмичење из 

српског језика, 3. место; 

VI разред :   

Општинско такмичење из биологије, 1. 

место; 

Окружно такмичење из биологије, 3. место; 

VII разред : Окружно такмичење из 

биологије, 1. место и учешће на 

Републичком такмичењу 

VIII разред : Општинско такмичење из 

историје, 2. место. 

Поред школских активности, Милица је учествовала и у многобројним 

ваншколским активностима. У нижим разредима основне школе 

активно се бавила балетом, а три године уназад похађа и школу 

енглеског језика. Такође, Милица се активно бави и ватерполом, а летос 

је позвана и у клуб репрезентације Србије на припреме за предстојеће 

утакмице. 
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ТО СМО МИ 

Реч директора школе 

Спортски сусрет директора школа 

Дана 19.05.2018. наша школа  била је  домаћин сусрета директора основних и средњих школа 

са подручја општине Сомбор и осијечко-барањске жупаније.  Снаге у спорту  одмерило је 29 

директора из ове регије. Резултат је био у другом плану, а вреди напоменути да су домаћи 

славили резултатом 3:1, највише захваљујући бриљантним одбранама Владимира Узелца, 

директора школе из Чонопље. Један од истакнутијих појединаца на мечу  био  је господин 

Борислав Станичков, начелник школске управе Сомбор. Дружење су својим присуством 

увеличали заменик градоначелника града Сомбора Антонио Ратковић, помоћник 

градоначелника Мирко Безбрадица и начелник одељења за образовање Горан Тодорић. 

Пословни део сусрета  настављен  је у средњој пољопривредно- прехрамбеној школи у Сомбору. 

Господин Јово Ћато, директор школе, обезбедио  је услове да састанак протекне на највишем 

нивоу. 

 

 

Инвестиције у протеклој години 

 Набављен је трактор за кошење траве и чишћење снега 

 Окречене су  све учионице, зборница и део хола  у матичној школи у Гакову  

 Уведена је потпуно нова инсталација за довод електричне енергије у подручној школи у 

Растини, добијен је сертификат о безбедности инсталација 

 Матична школа је у потпуности покривена вај- фај(Wi-Fi) сигналом 

 Уведена је лед расвета на северном делу дворишта 

 Набављена је ауто - приколица( донација покрајиског секретаријата) 

 Израђен је пројекат термоенергетске санације објекта, и у складу са њим је замењена 

столарија на улазу у салу за физичко васпитање 

 Оспособљена је мултимедијална учионица 
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Позоришна представа “Чудна шума“ 

Представа Чудна шума је топла,забавна,распевана 
бајка коју ће деца обожавати 

У среду , 29.11.2017. ученици нижих разреда  наше 
школе и другари из вртића били су у посети  
позоришту у Сомбору, где су заједно са другарима 
из других школа гледали позоришну представу 
„Чудна шума“. Оаза пуна љубави и среће. 

Ученици су уживали у позоришној атмосфери ,али 
и у самој представи. 

Главна порука ове представе је да морамо сачувати 
природу око нас. 

Са одушевљењем су пратили ток представе и 
аплаудирали ,а сутрадан  извлачили поучне поруке 
и анализирали их са учитељицама.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици VII разреда, у пратњи одељењског 
старешине Бранкице Стојковић, посетили су 
Народно позориште у Сомбору и погледали 
представу „Плава птица“. Затим, исти учници у 
друштву неколицине својих другара из VIII разреда 
одгледали су и представу „Сумњиво лице“, која по 
наставном плану и програму улази у састав домаће 
лектире. Они редовно посећују и биоскоп. Тако су 
ове године погледали комедију „Поново код куће“, 
али и веома едукативан филм „Чудо“ који осуђује 
вршњачко насиље. 

Дружење  село – град 

У понедељак, 5.6.2017.ученици трећег разреда  из Гакова 
заједно са ученицима трећег разреда ОШ“Братство –
јединство“из Сомбора посетили су Тениски клуб 
ЖАК  у Сомбору, где су имали прилику да 
присуствују тренингу професионалних 
тенисера.Затим је и са ученицима одржан кратак 
тренинг где су  имали прилике да  боље упознају 
овај спорт.  Добили су  и тениску лоптицу на 
поклон.  Након тога обишли смо град,а дружење је 
настављено у школи, где су нам домаћини 
припремили скромну приредбу у знак 
добродошлице... 

Било нам је прелепо и једва чекамо да се поново 
видимо... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета Јагодњаку  

Дана 20.10.2017. представници ученика наше школе 
у пратњи педагога Зорице Голубовић и наставника 
Бранкице Стојковић и Немање Жигића посетили су 
Основну школу „Јагодњак“ у Јагодњаку (Република 
Хрватска), која је тог дана обележавала Дан школе. 
Одржане су пријатељске утакмице дечака и 
девојчица у фудбалу. 

 

ПОСЕТE И ДРУЖЕЊА 
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EКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Ученици V и VI разреда у оквиру планиране 

једнодневне екскурзије путовали су у 

Београд, где су посетили Музеј Народне 

банке и Музеј Николе Тесле. Затим су 

туристичким аутобусом обилазили значајне 

знаменитости главног града и тако стекли 

нова историјска и културна сазнања. 

Матурска екскурзија ! 

Поздрав свима , ученицима и свим школским радницима!  

Хтели смо овим путем да вас обавестимо да смо на матурској екскурзији били . Супер смо се проводили и, то дана 

три ,па се сретни и здрави кући вратили . 

Ова екскурзија је за нас била веома забавна ,али и поучна. Упознали смо делић наше историје у Ваљеву , обишавши 

Народни музеј и Муселимов конак . Видели природне лепоте Златибора, Ужица и реке Ђетиње. Обишли смо „Старо Село“ 

у Сирогојну , где смо се упознали са начином живота наших предака , али, исто тако,  обишли смо и легендарну Стопића 

пећину, где су се давних дана хајдуци скривали и своје благо у ћуповима закопавали. 

Путовање у старом возу „ Ћири“ на Мокрој Гори по Шарганској осмиције било је незаборавно , али је била супер и 

пројекција филма у „Дрвенграду“,где улице имају имена по највећим именима светске филмске индустрије. 

Снажан утисак на нас  оставила је  Бранковина, где су сахрањени  наши знаменити Ненадовићи, као и наша велика 

песникиња Десанка Максимовић. 

Било  је то заиста лепо путовање које ће заувек живети у нашим  сећањима ,  док ће се згоде и догодовштине 

препричавати на будућим састанцима наше генерације. 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

ВРЊАЧКА БАЊА 

У среду ,29. марта 2017. године кренули смо на наставу у природи, у сарадњи са Туристичком агенцијом „Euroline 

Pekez “ из Сомбора.Наставу у природи  реализовале су учитељице: Мира,Драгица,Сања и Драгана.  

У аутобусу поред наших  ученика била су и деца из Основних  школа „Доситеј Обрадовић“ и „Братство- јединство“  

из Сомбора.                          

Пут је протекао у најбољем реду и стигли смо у 13.30 часова у одмаралиште „Вила Лазар“ у Врњачкој Бањи.  

Смештај ученика  организован је  у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама са купатилима и ТВ- 

пријемницима.. На располагању нам је била учионица, као и дискотека у којој су се одвијали забавни садржаји у 

организацији рекреатора. Време током боравка у Врњачкој Бањи  било је веома пријатно, тако да смо га 

максимално искористили за дуге шетње и рекреацију у  природи. Уз помоћ рекреатора организован је спортско-

рекреативни програм. У поподневним часовима ученици су учествовали у различитим надметањима у спорту, 

знању и умећу. Вечерњи сати су били резервисани за маскембал,покажи шта знаш, нај-фризуру и доделу диплома.                                                                                                                                                  

Храна је била разноврсна, јеловник је пажљиво планиран и деца су била веома задовољна. За време трајања 

наставе у природи помоћ лекара је била на располагању.                                                                                                                           

Настава у природи је трајала осам пуних пансиона .                                                                                                                                     

Ученици су се кући вратили  испуњени, срећни и задовољни. 
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Позоришна представа“Ах, та Црвенкапа“ 

У  петак,  24. 1 1 . 201 7. у нашој школи,  у оквиру 
манифестације „Шарени свет“ коју организује 
културни центар „Лаза Костић“ из Сомбор, 
гостовали су глумци из Београда са представом  
„Ах, та Црвенкапа“... 

Представу су гледали предшколци и ученици од 1. 
до 4. разреда . 

Овом представом глумци су подсетили  децу на 
лепоту другарства,основна правила у саобраћају и 
како се понашати у случају вршњачког насиља... 

Ученици су са одушевљењем пратили ток 
представе,аплаудирали и активно учествовали у 
њеном извођењу... 

 Едукатор УГ „Волонтер „  у сарадњи са ЈКП 
„Чистоћа“ из Сомбора  у нашој школи је током  
претходне школске  године одржао едукације 
ученика везане за заштиту животне средине  на тему 
„Заједно чувамо 
планету“(сакупљамо,раздвајамо,рециклирамо). 
Ученици су  са интересовањем пратили предавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дечија пијаца је већ годинама омиљена свим 
ученицима.Ове године смо дошли на идеју да ову 
активност допунимо  понеким вашарским 
садржајем.Ученици петог разреда припремили су 
богату томболу за све ученике , као и игру гађања 
крпењачама.Обзиром  да је интересовање ученика 
било велико , потрудићемо се да  све учеснике  
следеће  године   изненадимо  још понеком  
вашарском  занимацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ове године били смо  домаћини општинског 
такмичења из физике.Ученици из целе општине 
боравили су у нашој школи, чини се, на обострано 
задовоњство.У пријатном амбијенту наше школе, уз 
такмичење и дружење, успешно смо оставили још 
једну такмичарску годину за собом.Да смо били 
добри домаћини, доказује и то да су нам ту улогу 
доделили и за следећу  годину.  

 

 

Сви већ знамо да је данас без компјутера и 
интернета скоро немогуће  живети и рaдити.Нека!И 
треба да напредујемо,али не би требало да 
заборавимо неке лепе хобије којима можемо 
обогатити своје слободно време.Зато су учитељице 
Марија,Драгана и васпитачица Зора заједно са 
Далиборком Терзија, сарадницом Културног центра 
„Лаза Костић“из Сомбора, организовале посету 
голубару Ђури Гроздићу. 

Ученици су научили много о гајењу и тренирању 
ових птица,али и то да овај хоби развија 
одговорност,стрпљење,сарадњу,дружење,такмичар- 
ски дух и ,наравно, често се борави на свежем 
ваздуху.Покушајте!Можда ће вам се свидети... 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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ТО СМО МИ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кустоси—детективи у учионици 

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

             

  Дан европских језика 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воз пријатељства 

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

сламе и стиропор. Ипак, посебно треба похвалити:  

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

забавиштанце ,
ученике , 
васпитачицу, 
учитељицу,  
као и 
координаторку  
Далиборку 
Терзија . Свако 
је, према 
својим 
могућностима, 
допринео да 
наш возић 
овако изгледа. 
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Д Е Ч Ј А   Н Е Д Е Љ А   ( 2 - 6. 10. 2017.) 

 

Понедељак, 2.10.2017. 

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

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

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

Уторак, 3.10.2017. 

-У  дворишту школе организована  изложба кућних 
љубимаца. 

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

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

Среда, 4.10.2017. 

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

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

Четвртак, 5.10.2017. 

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

Петак, 6.10.2017. 

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

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

рукометном турниру у Бездану, где су заузели треће 
место. 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 
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Гаковчани у Панонији  

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

Награђени су : 

Зорана Манојловић – 1. место (сликовање); 

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

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

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

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

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

Буди звезда која воли 

Када мајка каже лаку ноћ, 

Тада на спавање морам поћ’. 

Замолим је само, када гаси светло, 

Завесу да склони што ми собу краси. 

Волим када у мраку, место сијалице, 

Месец пружи светлост до моје собице. 

А, тек, мало више, крај Млечнога пута, 

Сија звезда сјајна руком нетакнута. 

Лепотом ме мами да својом руком, 

Уздахом и муком дохватим је себи. 

Дала сам јој име, 

Нек’ га дели с њиме, 

То је име моје симпатије. 

Да, бар, звезда бајна, блештава и сјајна, 

Чује моје тајне,  

Чује моје риме. 

Заувек ће тамо, недостижна сјати, 

Све до јутра рана, 

Све док ме не пробуди моја брижна мати. 

 

                                  Мина Пеиновић  VI 
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АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

У продуженом боравку боравимо често. 

То је, заиста, чаробно место! 

Осим што учимо и домаће задатке пишемо, 

 врло често истржујемо, певамо, цртамо, глумимо и 
плешемо.  

Из нашег боравка свакога дана,  

весели смех одзвања са свих страна. 

Ако желите да видите наш рад, 

придружите нам се одмах, сад! 
 

Током зимског распуста у продуженом боравку је 
одржано низ занимљивих радионица за децу у сарадњи 
са Културним центром „Лаза Костић“. У претпразничном 
расположењу, ученици су имали прилику да се опробају 
у певању, организоване су  врло популарне караоке. 
Осим караока, ученици су радили и тест креативности. 
Поред ових радионица, разговарали смо и о Божићу, 
ученици су „пијукали“, што је иначе народни обичај за 
Бадње вече.  

Песмице на тему „Зима“, које су ученици самостално 
саставили у продуженом боравку: 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
Зимска чаролија 

Зима стиже, снежна и бела, 
и доноси радост 
у наша села. 
 
Стигла нам је зима 
и покрила је брег, 
а наша врата  
затрпао је снег. 
 
Падају пахуље, беле и снежне, 
доносе нам пуно радости и среће, 
док се Деда Мраз  
све брже и брже креће. 
 
Од белог снега 
настаде наше ремек-дело, 
а то је Снешка Белића тело. 
 
Зимска чаролија све нас спаја, 
и магија ова чини 
да се осећамо увек  
срећни и насмејани до краја. 

 
Аутори: Марија Проданов  4. разред, Лазар 
Милошев  4. разред, Радмила Ћојдер  1. разред 

Први снег 

Стигла нам је зима, 
покрила је брег,  
а наше ливаде 
затрпао је снег. 
 

Деда Мраз нам стиже, 
и врећу поклона нам спрема, 
а на врећи пише: 
„Децо, волим вас највише!“ 
 

Хладна зима у свом белом 
капуту 
просипа сребрне и беле 
пахуље по путу. 
А онда нам вели:  
„Нека се Снешко бели!“ 
 

Нова година нам куца на врата, 
желимо да нам буде 
здрава, успешна и богата! 
 

 
 
 
 

Аутори: Стефан  4.разред, Марија  4.разред, Милица Ђ. 
3. разред, Наташа П. 3. разред, Милан В. 3. разред 
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Сарадња са Црвеним крстом  

Поводом 11. Маја,  Националног дана добровољних 

давалаца крви, у свечаној сали Жупаније уручена су 

признања даваоцима који су у 2016. години остварили 

једно од јубиларних давања крви. Исто тако, уручене су 

награде ученицима, ауторима најуспешнијих радова на 

ликовно-литерарном конкурсу ,,Крв живот значи,, у 2017. 

години.  

Међу награђенима значајна места заузимају и ученици 

наше школе који су учествовали на ликовном конкурсу: 

1.место: Горана Киш IV₁ 

2.место: Лана Кнежевић IV₁ 

3.место: Дуња Мандић II₁ 

Ликовно—литерарни конкурс „Крв живот значи“ 

Ученица наше школе Горана Киш освојила је 

треће место на републичком такмичењу 

Црвеног крст под називом „Крв живот значи“ у 

категорији ликоних  радова.У пратњи педагога 

школе, Горана је присуствовала свечаном 

уручењу награде у просторијама Црвеног крста 

у Београду.Поносни смо што смо имали 

прилику да се нађемо на таквом месту ,међу 

људима великог срца. 

 

Летовање - Баошићи 2017. 

 

Ученици трећег и четвртог разреда наше школе боравили 

су током  јула месеца у одмаралишту Црвеног крста у 

Баошићима.Захваљујући  програму „Промоција хуманих 

вредности „ Црвеног крста Сомбор који су похађали у току 

школске године , имали су прилику да  бораве на мору 

седам дана и да се друже са својим вршњацима из целе 

Србије.Кажу да им је било веома лепо. 

 

Hаграђени рад Горане Киш 

Горана Киш са урученом наградом 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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  Човек  само  срцем  добро  види 

 Ми често пропуштамо прилике ,али док верујемо нашем срцу ,не можемо направити велике грешке.Срце некад уме да 

одлучи, или каже нешто паметније од ума.                                                                                                                                                                            

 Ниједно искрено пријатељство није саграђено без љубави,јер срце је то које нам говори да је то права особа за наше 

пријатељство. Пријатељи су некако као звезде .Не видимо их стално ,али знамо да су ту.Они су особе које нас најлакше могу 

повредити ,јер њима дајемо наше срце.Наше срце можемо посматрати као папир и могу га згужвати и бацити, или добро 

чувати .Прави пријатељи ће га ,наравно ,добро чувати ,док ће они који нам то нису ,намарно бацити тај папир.Неки људи проведу 

свој живот  у тражењу мана другим људима.Нико није савршен .Људи нису савршени,али то многи заборављају.Требало би да 

будемо свесни нашег несавршенства и да пробамо да га поправимо.Неки људи кажу да се постаје савршен  захваљујући нечијој 

љубави.Моје искрено мишљење  је, да пре него што о некоме донесете неки закључак,питајте ваше срце да ли се слаже са 

тим,јер добро видимо само срцем.И тако ћете правити много мање грешке и после се због те одлуке нећете кајати.                                            

 На крају,иако нас очи буду прве повукле, потрудимо се да запитамо  наше срце за мишљење, јер би нам то увек могло 

бити од помоћи да нађемо правог пријатеља.                                                                                                                                                                                                                   

                      Дамир Тодоровић VII разред 

Човек само срцем добро види 

 Када човек гледа срцем ,све  види    другачије него очима.                                                                                                                       

 Очима видимо само спољашњи изглед, унутрашњост је 

тада невидљива. Када гледамо срцем, тада заправо видимо шта све 

чини човека. Наша унутрашња лепота је нешто што нас прати током 

целог живота, спољашњи изглед је пролазан. Зато морамо остати 

деца,  задржати све оно добро у нама и гледати на живот другим 

очима. Одраслима је тешко да буду као деца. Њихови проблеми и 

обавезе спречавају их да прогледају срцем. Срце ће увек бити мапа 

која ће нам показати пут до правог пријатељства. Одрасли су 

навикли да купују оно шта немају.  А како нема трговаца који 

продају пријатеље, одрасли више немају пријатеље. Ми деца смо ту 

да им покажемо како изгледа живот у нашим очима и да их 

подсетимо да није све увек онако како замислимо.  Јер, човек 

само срцем добро види, суштина је очима невидљива.  

       Одрастање је пут са безброј препрека које се морају  прећи. А 

срце? Срце је путоказ који нас води до циља.  

                                                                  Миљана Убипарип VII разред 

Док стојим пред уметничким делом 

Долазим на изложбе, посећујем их често, 

галерија је од малена моје стално место. 

 

Али једном угледах прелепо дело, 

у њему је приказано једно мало село. 

 

У том селу сви се јако воле 

и сви се заједно у цркви Богу моле. 

 

У том селу деца старима помажу, 

у том селу сви се лепо слажу. 

 

Родитељи децу уче шта је то поштење 

да и они пренесу на своје поколење. 

 

И видите шта је град направио од мене, 

обична слика буди ми успомене. 

 

Ја сам приметио што нико други неће, 

вратићу се родном месту, ако буде среће. 

 

Остаје ми нада да ће ме усрећити још неко дело, 

па да се сигурно вратим у своје родно село. 

 

Љубомир Вукобратовић VIII-1 

Санела Николић 

Татјана Дојић 

Сања Пеиновић и Драгана Веселиновић 

Санела Николић Татјана Дојић 
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Милан Добре 

 

Ложи ватру и децу греје, 

уз њега свако дете се смеје. 

 

Ватру ложи и децу чува, 

нама је топло и кад ветар дува. 

 

Кад га људи виде одмах се чуде, 

свако би требало као он да буде. 

 

Кад се њему јавим, одмах ме разуме 

и каже мени – Како  си ми, куме? 

 

Давно је раскрстио са тугом, 

 по селу се вози црвеним југом. 

 

У њега треба да верује свако, 

он се у невољи увек снађе лако. 

 

И онај угаљ, пред школом нагомилан, 

може да унесе само Добре Милан! 

 

Љубомир Вукобратовић  VIII₁ 

И ствари имају душу 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доживимо и колико им љубави дамо. 

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

Пекан носи титулу моје омиљене играчке у детињству. 

                                                                                              Лука Драгојловић  VI₁ 

Лепа реч и гвоздена врата отвара 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одговор још увек не знам. 

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

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

                                                                                                                                                                                          Јелена Ђаковић VIII₁ 

Групни рад ученика наше школе 

Групни рад ученика  
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КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Мили брате 

Поред тебе сам сигурнији него поред тате 

волим те, волим, мој мили брате! 

 

Са тобом ми је сваки дан као бајка, 

исти смо као да нас је родила иста мајка. 

 

Волим твоје херојске приче, 

поред тебе брате, зрелост се стиче. 

 

Најбитнији си ми од фамилије дуге 

и да ти се нешто деси, сломио бих се од 

туге. 

 

Ни у хороскопу он није ован, 

поносно се зове Вукобратовић Јован! 

 

На теби нема ниједне мане, 

ми смо браћа преко бабине стране. 

 

Кад ти треба помоћ, ја ћу одмах доћи, 

до тебе ћу стићи и увек ти помоћи. 

 

Држимо се заједно и нико нас раздвојити 

неће 

јер кад се загрлимо, моје је срце од свега 

веће! 

 

Љубомир Вукобратовић 

Вашар у моме селу 

 

 

Кад врелина летња 

одузима дах, 

у моје село 

тада нагрне свак'. 

 

Шаренило  летње 

шири се још више, 

тада у моје село 

рингишпил стиже. 

 

Сјајни летњи дан 

обузме милина, 

кад се точе чаше 

руменога вина. 

 

Из шатора дуга 

музика се чује, 

то се моје село 

веома радује. 

 

Сва та бука, граја 

потраје до ноћи 

да се препричава 

до следећега сајма. 

 

                          Мина Пејиновић VI₁ 

Буди звезда која воли 

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

и животне жеље представљају наше најдраже, наше плаве звезде.  

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

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

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

дугиним бојама. 

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

                                                                                                                                                     Бојана Граховац  VI разред 

Бојана Граховац 

Награђени рад  на такмичењу  

„Мали Пјер“ 

Бојана Граховац  Милош Гарајски  
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КУТАК ПЕДАГОГА 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

 
Пројекат „Гледај Вебинар-буди безбедан“ током 

децембра месеца  реализовала је  Фондација 

„Тијана Јурић“.Ученици наше школе учествовали 

су у пројекту  пратећи  он –лајн предавање о 

дигиталном насињу   у новоопремљеној учионици 

у којој је омогућен  приступ интернету и 

могућност директног приказивања интернет  

садржаја  путем пројектора. 

Јесте ли знали да…  

Ученици осмог разреда наше школе, од самог почетка увођења завршног испита, постижу веома 

добре резултате .Статистика каже да се сви осмаци уписују у жељене школе одмах у првом 

уписном  кругу.Можемо се похвалити и чињеницом да је 75% осмака прошле године уписало 

прву жељу са листе жеља за упис у средњу школу. 

Стога ,драги  будући средњошколци, размишљајте о свом будућем занимању и школи коју 

намеравате да упишете! Запитајте се које су  садржаји рада занимања којим желите да се бавите. 

Које способности долазе до изражаја у њему?Колико се  ваша   интересовања подударају са 

способностима?Које особине још треба да развијате? Процените свој општи успех  у односу на 

намере! Ми , у школи , помоћи ћемо вам  да добијете одговоре на ова питања и да дођете до 

свог циља.  

Ученички парламент наше школе    

претходне  школске  године  покренуо је  

акцију сакупљања пластичних 

флаша.Ученици су плакатима 

обавестили мештане села о акцији.У 

школи су се ангажовали 

наставници ,ученици и сви запослени у 

сакупљању и одлагању прикупљене 

пластике.У сарадњи са Рециклажним 

центром из Сомбора прикупњена 

пластика је превезена на мерење и 

рециклирање.Од прикупљених 

средстава  купљене су , по жељи 

ученика , слушалице за кабинет 

информатике.Захваљујемо се свима који 

су учествовали. Акција се наставља. 

Истраживали смо 

У циљу побољшања квалитета рада и односа деце према 

школским обавезама ,али и самосталности у раду, са 

групом ученика млађих разреда спровели смо 

анкету.Резултати су показали да се ученици пријатно 

осећају у школском окружењу и да су мотивисани за 

рад.Наставићемо да радимо на  развоју самопоуздања,        

али и међусобној подршци при решавању проблема. 
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Спортска страна 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

 

 Најбржи су били: 

Пролећни крос, 12.05.2017. 

I разред: Сара Даничић, Милош Милошев 

II   разред: Милица Ђаковић, Јован Ђерић 

III разред: Марија Проданов, Милош Шћекић 

IV  разред: Лана Кнежевић, Момчило Безбрадица 

V   разред: Санела Николић, Никола Скробоња 

VI   разред: Хелена Витаљић, Сергеј Јовић 

VII разред: Андреја Кричка, Вукашин Шћекић 

VIII разред: Теодора Пантелић, Милош Мастиловић 

Јесењи крос, 05.10.2017. 

I   разред: Јована Тодоровић, Милош Крстановић 

II   разред: Сара Даничић, Милош Милошев 

III разред: Милица Ђаковић, Јован Ђерић 

IV  разред: Марија Проданов, Милош Шћекић 

V   разред: Лана Кнежевић, Данило Мајсторовић 

VI   разред: Санела Николић, Никола Скробоња 

VII разред: Милана Баџа, Сергеј Јовић 

VIII разред: Андреја Кричка, Милорад Бекић 

 

VII меморијални фудбалски турнир "Тоде 
Милетић" 09.06.2017. 

На овом турниру  учествовале су четири школе: ОШ 
"Братство-јединство" из Бездана, ОШ "Мирослав 
Антић" из Чонопље, ОШ "Никола Тесла" из Кљајићева 
и ОШ "Лаза Костић" из Гакова. Турнир се играо по 
систему „свако са сваким“. Прво место са максималних 
9 бодова заузела је ОШ "Никола Тесла", 
другопласирани су били ученици ОШ " Лаза Костић", 
треће место припало је ОШ "Мирослав Антић" ,а на 

четвртом месту су били ученици ОШ "Братство-
јединство". Најбољи стрелац и играч на овом турниру 
био је Никола Секулић из ОШ  " Никола Тесла", док је 
најбољи голман био Љубомир Вукобратовић из ОШ " 
Лаза Костић". 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Заједнички пројекат ФК“Граничар“ Гаково и наше 
школе ,током друге половине претходне године, 
омогућио је нашим ученицима  бројне бесплатне 
активности.Поред едукативних радионица за млађе и 
старије ,ученици су посећивали базен,клизалиште и 
имали фудбалске тренинге.Учесници пројекта су ,уз 
слаткише и освежење, добили и поклон- пакете 
школског прибора на самом почетку школске године. 

ТЕОДОРА ПАНТЕЛИЋ 

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
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Употреби кликере... 

_____________________________________________________________________________________________ 
ТО СМО МИ 

Логичка мозгалица - Циркус 

Ђани, Силвио, Романо, Паола и Патриција 
долазе из пет различитих циркуса (Аполо, 
Доминион, Центурион, Тивус и Хармониум) и 
изводе различите тачке: трапез, ходање по 
жици, жонглирање, тачка с лавовима и 
гимнастика. Можете ли из следећих 
одредница закључити од куда ко долази, с 
којом ће тачком наступити ове године на 
такмичењу цирскусих акробата и којег дана у 
недељи? 

1. Силвио не ради са животињама и не наступа 
у уторак, када неко хода по жици. 

2. Романо своју тачку изводи посљедњи, али 
не као представник Апола који представља 
Паола. 

3. Гимнастичарка је жена и наступа прије 
жонглерске тачке, а после трапеза.  

4. Циркус Доминион нема животиње, нити 
тачке с трапезом и шаље мушког артиста. 

5. Особа која кроти лавове долази из Тивуса 
и наступа два дана пре артиста на трапезу. 

6. Центурион је на реду пре Хармониума, а 
дан после Ђанијеве тачке. 

7. Патриција наступа пре трапеза, и не кроти 
лавове. 

Оптичка илузија 
 
Колико троуглова видите на 
слици? 
 

Убаци одговарајаћу слику  

Бројевна мозгалица за мале детективе 

Реши математичку мозгалицу, откриј који број се 
крије иза које слике и упиши решење у празан 
квадратић. 
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ТО СМО МИ 

SPRECHEN SIE DEUTCH ? 

DO YOU  ENGLISH? 

Interesting facts about English 

 More English words begin with the leter  “S” than any  other letter of the Alphabet. 

 “I” is the oldest word in the English language 

 Approximately one new word is added to the English language every two 

hours. 

 The dictionary grows by about 4,000 words a year. 

 The most common letter in English is  “e”. 

 The most common vowel in Englisg is “e”, followed by “a”. 

 The most common consonant in English is “r” followed by “t”. 

 Every syllable in English must have a vowel (sound).Not all syllables have consonants. 

 The following sentence contains all 26 letters of the alphabet : “The quick brown fox jumps over the lazy dog.” 

Erfindungen aus Deutschland, die die Welt veränderten 

1440: Johannes Gutenberg 
erfindet den Buchdruck. 

 

 

 

 

1854: Heinrich Göbel erfindet die 
Glühbirne. 

 1873: Levi Strauss erfindet die 
Jeans. 

1882: Robert Koch entdeckt  den 
Tuberkelbazillus. 

 

1866: Werner von Siemens 
erfindet den Dynamo. 
 
 
 
 
 
 
1881: Werner von Siemens 
erfindet die Straßenbahn. 

1885: Gottlieb Daimler erfindet 
das Motorrad. 
  
 
 
 
 
 
1886: Karl Benz und Gottlieb 
Daimler erfinden das Automobil. 

1890: Rudolf Diesel erfindet den 
Dieselmotor. 

1895: Der Physiker Wilhelm Con-
rad Röntgen entdeckt die Rönt-
genstrahlung. 

1879: Felix Hoffmann erfindet 
das Aspirin. 
 

1902: Robert Bosch erfindet die 
Zündkerze. 

1903: Der Glastechniker Reinhold 
Burger erfindet die Ther-
mosflasche. 

1905: Josf Schmidt erfindet das 
Brettspiel "Mensch ärgere dich 
nicht". 

 

 

 

 

1907: Ottomar Heinsius von Ma-
yenburg erfindet die Zahnpasta. 

 

 

 

 

 

1951: Der Elektrotechniker Ru-
dolf Hell erfindet den Scanner. 

1971: Mercedes Benz erfindet den 
Airbag. 

1987: Das Fraunhofer-Institut 
erfindet das MP3-Format. 
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ТО СМО МИ 

И поред свих школских обавеза, наставних и ваннаставних активности, спортских 

ангажовања, изузетних резултата на такмичењима, ученица осмог разреда Јелена 

Ђаковић успева да се посвети и свом хобију, цртању, у чему истински ужива. Овде су 

речи сувишне. Цртежи ове талентоване девојчице права су  уметничка дела и 

говоре много више… 
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