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На крају наставне 2014 - 2015. године осврнимо се још једном на оно што смо радили и на
резултате које су наши ученици постигли. На Видовдан ће ђачке књижице примити седамдесет наших ученика. Најмлађи међу њима, прваци, су описно оцењени и честитамо им на марљивости и
успешном завршетку првог разреда. Остали ученици су бројчано оцењени, а највреднији су постигли одличан успех:
II разред:

V разред:

VIII разред:

Глигић Урош
Јањеш Лука
Рибић Ана
Савић Милица
Накомчић Петар

Петровић Крунослав

Самарџија Адам
Стојановић Саша

III разред:

VI разред:

Аћимовић Немања
Бркић Слађана
Дрча Милица
Жарин Владимир
Радуљ Немања
Самарџија Марко

Вукојевић Анђела
Карлаш Анђела
Сирар Ивана

IV разред:

VII разред:

Сирар Никола
Јавор Анђела
Јањеш Јелена
Војновић Огњен
Јањеш Драгана

Сирар Сања
Карлаш Кристина
Дукић Марија
Бабић Драгана
Вукелић Наташа

Честитамо!
Свим ученицима који су успешно завршили наставну годину желимо да распуст буде леп,
забаван, пун дружења и игре, да у наредну школску годину ступе одморни и спремни да стекну нова
знања и искуства.
Школа

Јун 2015.
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SVETI SAVA - [KOLSKA SLAVA
Svaka {kola u Srbiji slavi Svetog Savu,
{kolsku slavu. Mi smo ove godine veliki praznik obele`ili priredbom i rezawem slavskog
kola~a. Sve~anost je po~ela u podne. Otvorili
su je u~enici vi{ih razreda izvode}i Himnu
Svetom Savi, a sa wima su zapevali svi prisutni: u~enici, nastavnici, roditeqi…...
U~enici osmog razreda su bili doma}ini
slave, a slavski kola~ su prelomili sa sedmakiwama. Na priredbi su u~estvovali svi
u~enici {kole izvode}i recitacije, razne
ske~eve... Priredba je zavr{ena nastupom folklora.
Dan su nam ulep{ali ~lanovi Zavi~ajnog
udru`ewa “Podgrme~” iz @iti{ta i RK
“Napredak” iz ^esterega koji su se pobrinuli
da svaki u~enik dobije paketi}. Hvala im na
trudu i ovom lepom gestu. @elela bih da se
i slede}e godine ovako lepo provedemo i u
miru proslavimo na{u {kolsku slavu.
An|ela Karla{, 6. razred

КАРАЂОРЂЕВАЧКА
ПРЕЛА
У
оквиру
“Карађорђевачких
прела” КУД “Петар
Кочић” је наступио са
играма
из
Понишавља и Баната. Било
је јако забавно, људи
су
здушно
аплаудирали, а ми смо били
задовољни што смо
још једном учествовали и допали се публици.

ПОСЕТА ПУ
ЖИТИШТЕ
Полицајци ПУ Житиште су у оквиру
једног школског часа одржали предавање ученицима 5. и 6. разреда. Тема је била безбедност у саобраћају, на друштвеним мрежама, у
школи... Ученици су врло пажљиво слушали, а
потом и учествовали у разговору. Корисна и
добро осмишљена активност важна је и за
школу и за полицију.

Наташа Вукелић, 7. разред
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БАЈКА О ХЛЕБУ
Наши стари пријатељи, глумци, су
гостовали код нас са представом “Бајка о хлебу”. Повремено су на сцену доводили ученике и
укључивали их у представу. Било је забавно и
поучно.

КОЛАЧИЈАДА
У Основној школи „Петар Кочић“ 2.
априла је одржана “Колачијада”. Двориште
школе је било пуно свежих колача које су
донели ученици, док се ваздухом ширио опојан мирис ваниле и чоколаде. Све је било лепо као на вашару. Мали трговци су стајали иза
столова пуних шарених посластица и привлачили и мамили купце. Они зајапуреног и умазаног лица су са уживањем јели колаче, док
су их други куповали и паковали у кутије
смејући се задовољно.
Драгана Бабић, 7. разред

НИЖИ РАЗРЕДИ У ШЕТЊИ
ДО РИБЊАКА

НАСТАВНИЧКА
ЕКСКУРЗИЈА
(Топола, Опленац,
Орашац)

Јун 2015.
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SV
Већ трећу годину у нашој школи одвија се један
занимљив пројекат који је постао, можемо слободно рећи
и нека врста традиције. Наиме, почетком другог полугодишта, а ове године у периоду од 2. до 6. марта, часови
свих предмета добијају нови, несвакидашњи карактер. О
чему је заправо реч? Задатак наставника је да осмисле часове где би на креативан начин наставне садржаје довели
у везу са неком од историјских епоха из давне прошлости.
Тако је пре две године тема овог мини школског пројекта
био период праисторије, прошле године бавили смо се
епохом Старог века и првим цивилизацијама у људској
историји, Месопотамијом и старим Египтом, а ове године
инспирација се тражила у античкој Грчкој.
Добро је познато да су стари Грци поставили темеље
на којима се градила читава западна цивилизација у вековима после њих, па до дан данас. Сократ, Платон, Аристотел, Хераклит као и бројни други филозофи, подигли су
људску мисао на ниво науке. По први пут се јавила идеја о
демократији, односно владавини народа као идеалу за који
се вреди борити. Политика је постала поље на којем се та
борба води до данашњих дана. Лекари се и данас заклињу
да ће поштовати етички кодекс своје струке читајући речи
чувеног античког лекара Хипократа. Математика и физика добиле су
своје прве законитости у радовима Питагоре и Архимеда. У овој епохи
пороцветала је и књижевност захваљујући бесмртним делима Хомера.
Есхил, Софокле и Еурипид својим делима формирали су књижевни жанр
трагедију, а Аристофан комедију. Историја је почела да се изучава као
засебна наука у делима Херодота и Тукидида. Вајарство и архитектура
достигли су о овој епохи врхунске домете, а спорт је афирмисан кроз традицију Олимпијских игара која се одржала до данас. Једном речју, све
оно што чини данашњу цивилизацију вредном, настало је тада.
Морате признати да имајући у виду све ово, наставници наше школе нису
имали ни мало лак задатак. Највећи проблем
било је изабрати шта би од свега поменутог било најважније да се
узме као тема, а затим и како да ученици што самосталније учествују
у томе.
Када се улази у истраживање тако важне историјске епохе
добро је кренути од онога што деца већ знају о њој. Тиме су се водиле и наставнице нижих разреда када су 3. фебруара за почетак тематске недеље „Античка Грчка“ одлучиле да организују заједничку трибину под називом „Шта знам о Старој Грчкој“. Показало се да деца
доста тога знају, а ово је била добра прилика да употпуне своје знање
кроз размену информација у групи.
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Наставница Снежана Војновић је осим учешћа на трибини своје
ученике трећег разреда водила у активностима бојења ваза и прављењу
макета двоколице. Други разред је вајао предмете, бојио вазе, а учитељица Весна Рибић им је омогућила да погледају анимирани филм
„Дедал и Икар“. Четврти резред је такође исказао своје познавање грчких митова током трибине. Учитељица Рада Тувић им је понудила да
науче шта повезује Орфејеву лиру и лирску поезију обрађујући мит о
Орфеју и Еуридици. Склапали су четвртаци још и мозаик Партенона од
мноштва пузли, а на часу ликовног правили сове, Атинин симбол
мудрости. Тема античке Грчке је била толико инспиративна да су се и
прваци које води учитељица Свјетлана Дабић укључили, цртали су и бојили вазе, вајали пластелином, гледали анимирани филм на тему грчких
митова.
Наставница техничког Грозда Јањеш је организовала изложбу радова петака на тему грчке
двоколице, а ученици шестог разреда су под њеним вођством правили макете дорских и јонских
стубова од глинамола. Наставница Марија Шавија је задала тему „Грчки математичари“, а ученици осмог разреда су уз њену помоћ припремили и извели час коме су присуствовали сви ученици
виших разреда.
У среду, 4. фебруара, ученици виших разреда су на часу
биологије који је водила наставница Вања Момиров представили резултате својих истраживања на теме: „Биљни и животињски свет Старе Грчке“, „Аристотелов значај у науци биологији“, „Мит о тројанском коњу“ и “Заштита замљишта у
доба старих Грка“.
Наставница физике, Надица Капор, посветила је свој
час Архимеду и његовом доприносу физици, а наставница географије Нађ Анамарија је са ученицима осмог разреда припремила пано на тему знаменитости Старе Грчке. Још једне
зидне новине освануле су у нашој школи, а припремили су их
ученице седмог разреда уз стручно вођство наставника историје Душана Стајчића. На паноу је
приказана карта античке Грчке и лента времена са поделом на критско, микенско и хомерско доба.
Наставница српског језика, Биљана Чалија - Лудошки, је са ученицима виших разреда припрермила представу „Троја“ по мотивима Хомерове Илијаде, а ову пригоду је искористио
наставник музичке културе, Гојко Шевар, да одржи предавање о музици античких Грка.
Марија Салатић предавач енглеског језика је спону
свог предмета са Старом Грчком пронашла бавећи се темама олимпијских игара и грчким алфабетом.
Традиција античког олимпизма била је тема часа
који је организовао и уз помоћ дечака из осмог разреда
извео наставник физичког, Миленко Вујовић. Часу су
присуствовали сви ученици наше школе, а осмаци су
практично демонстрирали спортске дисциплине у којима
су се надметали стари Грци, а које су се очувале до дан
данас на модерним Олимпијским играма.

Јун 2015.
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Веза античких митова и њихових јунака са стрип
јунацима нашег доба била је тема трочасовне креативне
радионице коју је припремила и извела наставница ликовног, Јелена Гојсовић. Учествовали су сви ученици
школе. Након уводне речи наставнице и мајсторски припремљеног ликовног материјала, деца су требала да замисле и нацртају своје супер јунаке. Сваки ученик је требао да прикаже свој рад и опише супер моћи јунака из
своје маште. Радионица је била пун погодак, забављала
су се деца, а морамо признати, још више ми, њихови
наставници који смо са уживањем све то пратили.
И ето, тако је протекла овогодишња недеља у знаку античких Грка и њихове древне културе. Било је креативно, забавно, а деца су пуно тога научила
(понешто и ми њихови наставници). Показало се да су
као и до сада најбоље протекле оне активности у којима су ученици били у главној улози, а наставници само
задавали теме и повремено их усмеравали сугестијама.
Овај пројекат је ненаметљиво постао нешто што је
ушло у традицију наше школе тако да нам неће тешко
пасти да се следеће године забавимо истражујући о
прошлости Римске империје.
Иван Краљ

Макета “Партенон”- израдио и школи поклонио Љубиша Шујица
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ЧУВАЈ СЕ ГРКА И КАДА ДАРОВЕ НОСЕ
Ако је веровати Хомеровом спеву „Илијади“, прича се догодила пре више од три хиљаде година, у древном граду Троји, који се налазио у данашњој Турској. Био је 12. век пре нове ере и Грци
су, после десет година безуспешне опсаде зидина Троје, решили да се повуку. Тројански ратници су
са неверицом гледали у пучину на којој су се љуљали грчки бродови одлазећи пуних једара. Троја је
спасена! Док су се бродови претварали у црне тачкице на хоризонту и нестајали са видика, погледи
Тројанаца задржали су се на поклону остављеном испред зидина града. Био је то огроман дрвени
коњ, очигледно грчки начин да се искаже поштовање непријатељу. Троја је отворила капије и унела
поклон у град....
Као изузетно креативан и лукав народ, Грци су били пионири интелектуалних и уметничких
достигнућа. Због њиховог значајног доприноса ововековној култури, у четвртак 5. марта у Основној
школи „Петар Кочић“, наставници и ученици су приредили приредбу дочаравши јунаке Старе Грчке. Холом се проламала старогрчка музика коју је наставник музичког, Гојко Шевар, приближио
деци шестог, седмог и осмог разреда, док су они свирали, играли у хаљинама и такмичили се ко ће
лепше свирати на фрули и дочарати бар на моменат стари век. Музику је прекинуо говор храбрих и
одважних, античких јунака, Ахила и Хектора, које су глумили ученици осмога разреда обучени у
костиме, док је наставница српскога језика и књижевности, Биљана Чалија Лудошки, причала о позоришту, драми и књижевности Старе Грчке.
Као што је и публика у античкој представи окруживала сцену, тако су и ученици осталих разреда посматрали и слушали приредбу. На момента смо сви били враћени кроз време окружени зидинама Атине и легендама о Старој Грчкој.
Сања Сирар, 7. разред

Јун 2015.
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ДАН ШКОЛЕ
SVETI SAVA - [KOLSKA SLAVA
Ове године смо Дан школе обележили приредбом на којој су наши
ученици показали да умеју дивно да
рецитију, глуме и певају. Програм је
био тако осмишљен да су била заступљена дела три наша књижевника - Нушића и Ћопића јер ове године обележавамо јубилеје везане за ове велике
писце, и Петра Кочића по коме наша
школа носи име.
Директорица школе, Радојка Тувић, је уручила књиге ученицима
који су постигли резултате на такмичењима, смотрама и конкурсима,
те је и овом приликом показано да се у нашој школи вреднује и награђује рад и знање.

ЋОПИЋУ У ЧАСТ
Последње наставне недеље чланови драмске секције
млађих разреда су нас обрадовали лепом и поучном
представом и квизом. Они су са учитељицом Снежаном
Војновић припремили тематски приказ посвећен Бранку
Ћопићу, а у част стогодишњице рођења овог великог писца.
Било је ту прозе и
поезије,исечака
из
Ћопићевих прича за
децу,а онда је уследио
квиз са низом задатака
на
тему
пишчевог
живота и рада. Похвале за све учеснике јер се ваљало добро
припремити за надметање, а показали су да су вредно учили.
Публика је имала прилику да научи ново,а и да се подсети на
оно што зна о Ћопићу. Велики део посла око припреме квиза
је урадила наша наставница информатике, Данијела Данић
Такмичари
Куручев,која је заслужна за беспрекорну техничку подршку. Увек је лепо кад труд и добро
реализоване идеје послуже на корист онима којима су намењени,а то су наши ученици који су
овом приликом боље упознали нашег великог хумористу.

Такмичари
10
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EKСKУРЗИJA - 4. разред
Дан који деца целу школску годину са нестрпљењем
очекују је онај кад крећемо на екскурзију. Свануо је и тај 9.
мај и ми смо се окупили испред школе нестрпљиво
ишчекујући аутобус. Вођа пута нам је био свештеник Бранко.
Први манастир који смо обишли је Боговођа, саграђен у
време Стефана Лазревића. Много пута је рушен, али је изнова
подизан. Следеће одредиште нам је био манастир Ћелије. У
њему је сахрањен Свети Јустин Ћелијски. Манстир се налази
на левој обали реке
Градац. Затим одлазимо у манастир Лелић, где је сахрањен
Свети Николај. Лелић је један од најмлађих манастира у
Србији. Из Лелића одлазимо у Бранковину и обилазимо
гробно место наше познате песникиње Десанке
Максимовић. На повратку кући свратили смо на Фрушку
гору и тамо провели време у игри. Кренули смо кући пуни
утисака, срећни и задовољни.
Анђела Јавор, 4. разред

ЕКСКУРЗИЈА - 7. и 8. разред
Ове године су ученици 7. и 8. разреда ишли на
екскурзију у Сокобању. Путовање је организовао свештеник Бранко Алексовски, а са нама су биле и директорица Радојка Тувић и наша куварица Илинка Гарић. До
Сокобање смо се возили пет часова уз неколико краћих
пауза. Чим смо стигли у Сокобању сместили смо се у апартмане мотела “Бољи живот”. Мало смо се освежили
и одморили, а потом кренули у обилазак овог бањском
места. Шетали смо, разгледали град, седели на обали
реке Моравице... а дечацу су, наравно, отишли да возе
аутиће у луна парку. Одрастају?! Током дана смо отпешачили кроз шуму готово козјом стазом до тамошњег
излетишта. Задржали смо се неко време у црквици подигнутој у време Стефана Немање, а пре неколико година обновљеној. Црква је посвећена Богородици. Прича каже да ју је до темеља срушио Муса, у народу познат као Муса Кесеџија који
је срушио и Соко – град. Остаци овог утврђења су високо у планини.
Неко време смо провели у дивном ресторану подигнутом поред бистре планинске воде.
Носи назив “Пећина” јер је добрим делом саграђен у пећини. Необично и лепо, нарочито за нас равничаре. Сутрадан
смо обишли још једно бањско излетиште до кога смо дуго
пешачили кроз мирисну четинарску шуму. Узбрдо смо се
мучили, низбрдо је ишло некако… При повратку кући свратили смо у Смедерево. Обишли смо град, али и наравно
Смедеревску тврђаву. Ова екскурзија је била једна од најбољих и много се захваљујемо свештенику Бранку Алексовском.
Тамара Дошен, 7. разред

Јун 2015.

11

SVETI SAVA - [KOLSKA SLAVA
Нишки креативни студио је расписао
јавни конкурс за најбоље литерарне и ликовне
радове ученика основних школа. Ликовни рад
на тему “Видео сам будућност” наше седмакиње, Кристине Карлаш, је на овај конкурс послала наставница ликовне културе, Јелена Гојсовић. Конкурс је међународног карактера и
пристигао је велики број радова из земље и
окружења. Кристинин рад је високо оцењен и
жири је одлучио да завређује 2. место. У жирију су била три академска сликара и несумљиво је да су, поред њене наставнице, праве
особе препознале и вредновале Кристинин
рад. Честитамо!

Ове године је на општинској
смотри у рецитоваwу учествовало
више наших ученика и то су: Ана
Рибић (2. разред), Милица Дрча и
Наташа Егреџија (3. разред), Анђела
Јавор, Игор Сирар и Никола Сирар
(4. разред).
Сви су имали веома добар
наступ и песме су говорили веома
убедљиво и лепо. На следећи ниво
такмичења, зонску смотру, пласирао
се Никола Сирар. Овај дечак је
заиста добар рецитатор и милина га
је слушати, а овоме је потврда и
одлука жирија да Никола завређује
учешће на следећем нивоу такмичења – покрајинској
смотри. Исти пут је Никола прошао и прошле године, а
рецитовање је вештина коју ће временом усавршити и
неговати и засигурно ће у будућности начинити и онај
искорак
који
жели
и
заслужује
–
државни
ниво
такмичења.
Честитке свим нашим рецитаторима уз жељу да их
буде више, да и на овај начин чувају, негују и славе
свој језик и оно најлепше њиме писано – поезију!
Николи посебне честитке и да настави да брижно
негује свој таленат!

12
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MISLI[A U NA[OJ [KOLI
U na{oj {koli odr`ano je matemati~ko takmi~ewe “Misli{a”.
Takmi~ewe podrazumeva re{avawe logi~kih zadataka iz matematike. Pravo
na u~e{}e imali su u~enici od drugog do osmog razreda. U~esnici ka`u
da je bilo zanimqivo. Bilo je dosta zadataka koji nisu bili suvi{e te
{ki, a bogme i prili~an broj onih zahtevnih i slo`enih. De`urne nastavnice su bile u~iteqica tre}eg razreda, Sne`ana Vojnovi} i nastavnica matematike Marija [avija. Za izradu zadataka bila su predvi|ena dva
{kolska ~asa, a posle takmi~ewa smo se vratili na nastavu. Zahvaqujemo
se i organizatorima “Misli{e” koji su svakom u~esniku poklonili svesku
i hemijsku olovku. Na rezultate }emo sa~ekati do sredine aprila.
Nadajmo se uspehu!
Rezultati Misli{e 2015 :
3. razred:
Raduq Nemawa - 3. mesto
@arin Vladimir - pohvala
4. razred:
Javor An|ela - pohvala
Sirar Nikola - pohvala
Igor Bi~anin, 8. razred

Na op{tinskom takmi~ewu iz matematike na{i najmla|i u~enici su bili
veoma uspe{ni.
Nemawa Raduq (3. razred) je osvojio 1. mesto, a odmah do wega je Vladimir
@arin iz istog razreda koji je osvojio 2. mesto na ovom takmi~ewu. Nikola Sirar
(4. razred)je osvojio 3. mesto i plasirao se na okru`ni nivo takmi~ewa.
Ponosni smo na na{e de~ake i ~estitamo od srca!

Pohvaqujemo sve u~enike koji su uzeli u~e{}e u takmi~ewima, konkursima,
smotrama … i tako se nadmetali u onom u ~emu u~enici i {kole i treba da se
nadme}u - u znawu i ve{tinama.

Јун 2015.
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KI^ I [UND
Наставник Гојко Шевар је организовао
час на тему “Кич и шунд - како га препознати.”
Указао је на ове појаве у областима музике,
ликовног стваралаштва и у свакодневном животу и окружењу. Уз мноштво примера приказаних у оквиру припремљене презентације јасно
је подвучена разлика између кича и шунда и
оног што се сматра уметношћу.
Да ли ће његов труд утицати на наше ученике да пажљивије бирају коју и какву музику ће слушати и да науче разлику између вредног и безвредног - видећемо. Његово је било
да каже и укаже, а бољитак ће доћи када се једнако потруде и сви други који утичу на
формирање младог човека, па и његовог укуса.

^AS ENGLESKOG JEZIKA
23.03.2015. godine odr`an je ~as iz engleskog jezika. ^as su pripremile u~enice
sedmog razreda zajedno sa nastavnicom Marijom Salati}. ^asu su prisustvovali
{kolski psiholog Ivan Kraq i direktorica na{e {kole. Ponavqale smo nau~eno tako
{to smo znawe primewivale u zami{qenoj situaciji: snala`ewe u restoranu,
naru~ivawe hrane i pi}a, uslu`ivawe – sve na engleskom jeziku. Malo treme, ali nije
bilo lo{e. Jo{ da nam se uka`e prilika da u stvarnom `ivotu uradimo isto! Na primer, na nekom lepom putovawu van zemqe.
Marija Duki}, 7. razred

14
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У ПОСЕТИ БУДУЋИМ ПЕТАЦИМА
SVETI SAVA - [KOLSKA SLAVA

Nastavnici predmetne nastave }e slede}e godine biti predava~i sada{wim
~etvrtacima. Tokom maja dolaze im u posetu i bli`e ih upoznaju sa nastavom koja ih
o~ekuje. Nastavnik istorije, Du{an Staj~i}, posvetio im je dva ~asa tokom kojih im je
govorio o Prvom i Drugom svetskom ratu. Naposletku, sa~inio je test na ovu temu, a
~etvrtaci su ga veoma uspe{no re{ili. Nastavnica biologije, Valentina Momirov, ~as
u ovom odeqewu posvetila je ekologiji i o~uvawu {uma, zanimqivom pri~om o
~etinarima. Anamarija Na|, nastavnica geografije, pripremila je veoma interesantan
~as. Go{}e su bile u~enice sedmog razreda sa nastavnicom hemije. Po~ela je sa pri~om o
reqefu i uticaj vulkana na oblikovawe zemqi{ta. Usledio je eksperiment – erupcija
vulkana uz pomo} reakcije sode bikarbone i sir}eta. Sve je bilo tu – erupcija, boja,
miris, {upqikavi tragovi u pesku… Usledila je izrada reqefa pomo}u novinskog papira i boje, veoma jednostavno, a vrlo efektno!
Dobar na~in da se u~enicima pribli`i predmetna nastava. Korist je
mnogostruka, a trema od slede}e {kolske godine i petog razreda, svakako - mawa!
Dragana Babi}, 7. razred
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ZABAVI[TANCE U POSETI PRVACIMA
Mali{ani iz pred{kolske grupe, budu}i
prvaci, sa vaspita~icom su do{li u posetu
u~enicima prvog razreda i wihovoj u~iteqici
Svjetlani Dabi}. U~ionica, uxbenici, okru`ewe u
kome se radi i u~i – eto prilike da ve} sada vide i
~uju, a naredne godine i sami |aci – prvaci da
pоstanu!

У ПОСЕТИ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
Учитељица Снежана Војновић је гостовала са ученицима наше школе у ОШ “Никола Тесла”
у Банатском Карађорђеву. Тамо су се наши ученици представили са представом о Браниславу Нушићу, а после тога је уследио квиз о истоименом писцу. Надметали су се ученици нижих разреда из
Банатског Карађорђева, а ми смо били публика.

Јун 2015.
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На Цвети по старом календару 11. априла 1815. (23. по новом), почео је у Такову Други
српски устанак. Окончао се већ у августу када је Књаз Милош уговорио примирје са Турцима.
Ево како је једну од великих устаничких победа (Пожаревац, 7. јул) описао Вук Стефановић Караџић:
... Сад дакле Милош очистивши и Чачак тако срећно и пробитачно, пошаље свог брата Јована к Ужицу, да чува, да не би Турци изашли у народ да каку штету чине; другу војску пошаље та Карановац (Краљево) побоље опколи и стесни; он са великом војском пође на Пожаревац, где су делије (који је било око иљаду и пет стотина) биле начиниле шест шанчева и имале
један топ. Тако кренувши војску, удари преко Крагујевца, и дође на Баточину, где су тричетири стотине Турака били начинили шанац и чували га. Ове Турке Милош тако опколи и
стесни, да се сутрадан предају и положе оружје, и Срби ји онако без оружја испрате у Турску.
Милош по том запаливши Турски шанац у Баточини (као што су у другим местима радили),
крене војску, те пређе Мораву на Орашју, и отиде управо к Пожаревцу. Кад буду близу Пожаревцу, сретну га делије, и са неописивом радошћу ударе на српске ратнике, те ту погине неколико Срба, међу којима буду и Милошев шура, Јован (Вукомановић из Срезојеваца, брат књегиње Љубице), који му је тада и као писар био.
Кад Срби виде, како се делије бију
и главе одсецају, они се поплаше и стану
се измицати на траг, онда Милош потегне пиштољ, па изађе пред њи и стане им
говорити: „Куда ћете несрећни синови?
Куд мислите да утечете? Где вам је град,
да се у њега сакријете? Већ ако жене под
кецеље да вас сакрију? На траг, курво.
Ту је кућа (показујући пиштољем турске
шанчеве) ту је жена, ту су деца; то ако
оставите остало је све пропало. Који сад
за мном не потрчи, ономе ћу ја главу
одсећи, нећу чекати да га турци секу. Па
онда метнувши пиштољ у кубуру, потегне сабљу, и погна коња управо ка делибаши, говорећи му: „Вала делибаша! Ти може бити да имаш куда и на другу страну, али ја заиста немам никуд, него ми ваља овде мрети“. Та са својим момцима учини јуриш управо на делибашу, а остала војска, које орабривши се његовим речима и примером, које бојећи се његове
сабље и момака, нагне за њим, те тако делију узбију натраг и сатерају у шанчеве о одма, оно
вече, пограде шанчеве око турских шанчева.
Потом нареди, да се војска изведе у ред, па Милош каже: Који удари низ турски шанац,
онај истина може и умрети, а може и остати (јер сви неће изгинути) али који уступи натраг,
онај ће јамачно умрети од мене. А ево је ћу пред вама напред ударити. Јуриш.“

Милош Обреновић,
18.3.1780. Горња Добриња – 26.9.1860. Топчидер
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Galerija slika
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Galerija re~i

Ove godine smo, kao i u prethodnih nekoliko
u~estvovali u manifestaciji “Pesni~ka {tafeta”. Organizator ovog kulturnog doga|aja je Gradska biblioteka iz Zrewanina, a na{ uva`eni i dragi gost je bio
pesnik Qubivoje R{umovi}. Na{i u~enici od 1. – 8.
razreda su ~itali svoju poeziju, a R{um je izabrao dve
pesme koje }e u~estvovati u daqem takmi~ewu – pesmu
“Tajna” Ogwena Vojinovi}a (4. razred) i “Tiha je no}”
koju je napisala An|ela Karla{ (6. razred). Zavr{nica
ovogodi{we pesni~ke {tafete bi}e 15.05.2015. godine
u Kulturnom centru Zrewanin. Na{im mladim pesnicima ~estitamo i `elimo uspeh, a konkurencija je velika
– ove godine u~estvuju u~enici 60 {kola!
Na{ veliki pesnik je govorio nekoliko svojih
pesama, objasnio za{to i koliko je va`no da ~uvamo svoj jezik i neko vreme se zadr`ao u
neobaveznom razgovoru sa na{im nastavnicima. Hvala na poseti i dru`ewu, dragi R{ume!

PESNI^KA [TAFETA – PRVA
NAGRADA
Gradska narodna biblioteka “@arsko
Zrewanin” i pesnik Qubivoje R{umovi} na
zavr{noj sve~anosti 41. manifestacije
“Pesni~ka {tafeta” koja je odr`ana
15.05.2015. godine u 11 ~asova u Kulturnom
centru Zrewanina, An|eli Karla{, u~enici
{estog razreda, dodelili su prvu nagradu
za pesmu “Tiha no}”. Zavr{noj sve~anosti je
prisustvovala nagra|ena u~enica i nastavnica srpskog jezika Biqana ^alija Ludo{ki.
Sawa Sirar, 7. razred

Т
Обожавам музику,
Али понекад ништа не може
Да надмаши звук тишине
Док звездама сметам...
Већину истинских ствари
Видела сам само у мраку
По облацима док шетам.
Јесте ли чули на свету најлепше звуке,
Када се осмех звезда распе
И падне вам право у руке?
Својом јачином све баријере руши
И ваш осмех мами,
И врати вам веру у људе,
И осећај да нисте сами.
Помислим често
Да ми је тиха ноћ највећи друг,
Она увек да завршну реч
И затвара чаробни круг.
Анђела Карлаш, 6. разре
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Чича питу пече.
Хоће л' и да сече?
Зној са чела тече,
Пашће брзо вече!
Кад ће да нам пече?
Сутра?!
Када дође вече
питу ће да пече,
Да л' ће бити сита
и укусна пита?
Деца моле, клече
да почне да пече!
Зној са чела тече...

Иако сам девојчица мала
имам доста другара.
Заједно са њима учим, певам
и играм се разних игара.
Наше другарство дуго траје
и сваки дан је веће
зато ми је срце пуно среће.
Другарство је најлепша ствар на свету
оно се љубављу ствара
зато срце моје осећа пуно топлине и жара.

Немања Радуљ, 3. разред

Ана Рибић , 2. разред

П
Пчеле зује, лете
са цвета на цвет
у радосној игри
нахраниће свет.
Док се деца играју
пчеле вредно раде
сакупљају мед
да се скупа сладе.
Лука Јањеш , 2. разред

М
Кад у кућу уђе мрак
мене, богме, хвата страх.
Чим се светло угаси
у мене језа улази.
Тада видим као мачка
бечим се у таму,
од светла ни трачка.
Нека прича ко шта хоће
ја сам „јунак од лакоће“!
Са тмином сам се изборио,
страх ме није уловио.
Милица Дрча, 3. разред

Јун 2015.
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Имам једну малу тајну
мању и од зрна мака,
кажем ли је, одам ли је,
тада она на пут креће,
тајна више бити неће.
Смањујем је сваког дана,
стискам, гњечим, заоравам,
све због страха, све због муке,
да је други не открију
да ми срце не разбију.

Моје друштво слатко
мора бити јако!
И ако се свађају,
треба да сарађују.
Слађана Бркић, 3. разред

П
П је пало
па се хвалило:
„Ја сам пао
и нисам плакао.“

О њен Војиновић, 4. разре

П је пало
пола речи му испало,
пола света потопило.
Т је рекло: „Истина“,
а П као неко У,
трчи плачући
и јаучући.
Немања Аћимовић, 3. разред
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И
Имао сам пушкицу
па је била мала
јуче ми је јадница
пала са ормана.
Позвао сам ловца,
ловац позва меду.
Рек’о медо: „Биће све у реду!“

Свако нешто занимљиво ради

Ч
Медвед рибу пеца
гледају га деца,
а пас одело шије
и помало воду пије.
Лептир пева у хору
и поздравља пријатеље на мору!

Лавићи расту,
Јурећи жирафу и ласту.
Жирафа лишће једе
Док дрва на земљи седе.
Милана Попов, 5. разред

Милан Самарџија, 2. разред

Предраг Глушац, 2. разред

Школска лудост
Зима и лето

Шест пута осам
једнако четрдесет осам.

П
Пролеће је пред вратима,
деца скачу сатима.
Енергије им понестаје,
али нико не престаје.
Сладолед се већ лиже,
људима на лица осмех стиже.
Кад стигне пролеће,
знам да распуст долеће.

Анђела Јавор, 4. разред

Научи то пре лова
на сва азбучна слова.
Ја тужан учим
и сва енглеска слова мучим.
Непослушни смо ђаци
ми мали прваци.
Бројке, слова стале
у те мале главе,
у те умне главе,
побркане, помешане,
ал' веселе, распеване!

Софија Бабић, 3. разред

Жеља

Владимир Жарин, 3. разред

Сан
Кад прође дан
Ја утонем у сан.
Сањам да постоји једна башта
У којој могу да радим свашта.
У њој козе праве чорбе,
А од цвета се праве торбе.
Ту има једна девојчица Дуња
Која је брза као муња,
А њен брат Миша
Много воли да се шишаКад сване нови дан
Схватам да је то био само сан.

Прошла зима,
прошло све...
Птице су долетеле!
Сунце дође,
дође тамо
а неће онамо.
Како дође,
туга прође.
Хладно више није,
топлије је и милије.

Пролеће
Лоза расте,
пчелица зуји,
зумбули миришу
и децу инспиришу.

Желела бих да полетим,
До звезда да долетим
И да скинем звезду једну,
Само моју звезду вредну,
Која као цветић вене
Док чека само мене,
Да је узмем и понесем
И најзад кући је донесем.
Марија Дукић, 7. разред

Милан Глушац, 6. разред

Мајка
Мајка је сунце среће,
Која нас никад оставити неће.
Мајка се воли и гаји као цвет,
Она ме је родила и донела на свет.

Анђела Вукојевић, 6. разред
Кристина Карлаш, 7. разред
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Пролеће је одлучило
да сврати у мој крај.
Са собом је донело
леп и раскошан мај.
Много светлости и боја,
у гнезду млади птићи,
пуна је душа моја
и свуда би хтела стићи!
На гранама птице цвркућу,
радост су ми пружиле,
и ја бих од срца постала
део њихове дружине.

Када стигну ласте,
људи се веселе.
Долеће пролеће,
а зује и пчеле.
Тада чујем цику
и дечију грају,
ветар им косу мази,
док јуре и играју.
Буди тада срећан,
пролеће је у твом крају!

Пролеће
Дошао је месец мај,
и донео деци рај.
Процветало цвеће,
стигло нам је пролеће.
Природа се буди,
радују се људи.
Све клија и расте,
долазе нам роде и ласте.
Нада Стојановић, 6. разред

Јањеш Драгана, 4. разред

Ивана Гргић, 4. разред

МАСЛЕНИЦА
Maslenica u ruskom jeziku ozna~ava drevni praznik koji
vodi poreklo iz paganske kulture, a sa~uvao se i posle primawa
hri{}anstva. Maslenica je najveseliji period kada se priprema
najvi{e hrane. Neodvojivi deo praznika je vo`wa saonicama sa
kowskom zapregom na koju je za ovu priliku stavqana najboqa
oprema.
Tradicija pe~ewa pala~inki u Rusiji je postojala jo{ u pagansko vreme. Tada je bog sunca Jarilo pozivan da protera zimu, a
okrugla rumena pala~inka veoma li~i na letwe sunce. Maslenica je
do~ekivana pokladnim obrednim pesmama.
Simbol svetkovine bila je lutka od slame, obu~ena u `enske
haqine, sa kojom je narod zbijao {ale i veselio se. Lutka je na
kraju spaqivana sa pala~inkom koju je dr`ala u ruci. U Rusiji je
postojao obi~aj da se prva pala~inka uvek pe~e za pokoj du{e. Ona je davana siromasima radi pomena svih umrlih ili je ostavqana na prozoru.
Pala~inke su puwene kiselom pavlakom, jajima, kavijarom i drugim ukusnim dodacima.
Dani tokom masleni~ne nedeqe:
Ponedeqak – “Sretewe”
Utorak – “Razigravawe “
Sreda – “Izjelica”
^etvrtak – “Razbibriga”
Petak – “Ta{tine ve~eri”
Subota – “Zaovino poselo”
Nedeqa – “Opro{tajni dan”
Ivana Sirar, 6. razred
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LITERARNI KONKURS
Na literarnom konkursu koji je raspisala Biblioteka “Branko Radi~evi}“ iz @iti{ta
nagra|eni su radovi na{ih u~enika:
- Ogwen Vojnovi}, 4. razred - 1. mesto za “Rascvetalo drvo“ i
- Stefan Bosni}, 5. razred - 2. mesto za rad “Dete bez snova je kao ptica bez krila“.
Oba nagra|ena rada mo`ete pro~itati u ovom broju na{ih {kolskih novina.
^estitamo!

Дете без снова је као птица без крила

Расцветало дрво

Снови су увек били неки бег од стварности,
оаза мира која је неопходна сваком човеку. Моји
снови мене носе као крила у неки лепши свет, у
свет створен само за мене.
Снови су део мог дечачког живота. Они чине пролаз који води у неки други, нови, чаробни
свет. У том свету свако је оно што пожели, то је
свет без граница, место где се све моје жеље испуњавају. Као и сваком дечаку и мени спорт причињава радост у детињству, али већа спретност и таленат мојих другова бацају сенку на мене. Управо
та осећања усамљености и одбачености разлог су за
мој бег из реалности, из сурове стварности у којој
те не прихватају таквог какав јеси. Реалност је
заправо одраз људског незнања, свет у коме се тражи савршенство, а мане се осуђују. Због свега тога
ја сам заправо најсрећнији када увече склопим очи
и отпутујем у један далеки свет који пркоси реалности. У том свету снова ја сам најбољи фудбалски
играч, најбољи фудбалски тренер или чак голман
коме нико не може дати гол. У мом свету, ја сам
све што желим да будем и тада мојој срећи нема
краја. Када слобода, посебно осећање које греје моје срце, преовлада, попут птице која се винула у
бесконачност снова крстарим занесено по сновима,
машти и жељама.
У свакоме од нас вешто су скривена крила
снова, крила која нас усмеравају на прави пут и помажу нам у остваривању свог циља. Међутим, некима се та крила никада не рашире, јер још као деца они нису схватили значај снова, нису пратили
своју звезду водиљу и изгубили су се на путу који
има само један смер. Тада човек схвата да је без
снова као птица без крила.

У сваком углу мог дворишта живе и расту
стабла воћа. Као другари стоје једно до другог
и на ветру њишу гранама као што деца у радости машу рукама.
О, како је трешња само весела! Како не би
била кад је богато окићена пупољцима и белим
цветовима. Права је лепотица, а онако усправна и висока као да је поносна што ће прва да
нас обрадује зрелим плодовима. Понекад ми се
чини да ми умилно шапуће: “Још мало, стрпи се
још мало и биће за тебе црвених трешања“. Висока, права, прелепе правилне крошње, као невеста обучена у бело моја је трешња у рано
пролеће.
Сваке године је све већа, па ме обузме зла
мисао да ће до неба стићи, ко ће се сместити у
њену крошњу тада? Приђем јој, а она као да
зна о чему мислим, повије грану као да би ми
рекла да ће увек бити ту за мене.
Не волим је само ја, често је видим у
друштву пчела и птичица. Како се само овог
пролећа накитила: пупољци, цветови бели, зелено лишће, младе гране... Када се пролећни
ветар игра са њом, моја трешња плеше као балерина. Опојним мирисом мами и пчеле и мене, а кад јој приђем као да ми каже: „Не бојте
се, немојте га боцнути, он је мој пријатељ и
добар дечак“. И збиља, не нападају ме вреднице, раде свој посао и неуморно зује.
И ко каже да само људи имају душу?
Свако стабло је и душа и плућа наше планете, а човек који не воли и не поштује дрвеће
не верујем да и за људе мари.

Стефан Боснић, 5. разред
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На једној фарми је живела крава по имену Саманта. Она је желела да буде лепа, па
је решила да уради пластичну операцију груди. То је све посматрала њена другарица коза
Белка и саветовала је да одустане од те идеје. Узалуд, Саманта није одустала од своје жеље. Када је урадила захват и повећала груди, вратила се на фарму. Тамо је дочекало непријатно изненађење. Фармер који ју је до тада музао два пута дневно, сад је то чинио више пута мислећи да Саманта увек има млека. Једног дана дође поштар и донесе рачун из
докторске ординације. Фармеру тада би јасно, али за краву Саманту је било касно.
Наравоученије: Не кити се туђим перјем (а посебно не силиконским).
Анђела Јавор, 2. разред

Ц

М

Дошло је пролеће и ближио се Васкрс. Животиње су се радовале празнику и размишљале шта ће им зека донети. Сви су били скромни само је лисица Мира била неумерена у својим жељама. Написала је писмо Црвеном зецу да би за Васкрс желела једно пиле. Црвени зец
јој је ту жељу испунио. У другом писму лија се представила као стара бака која је гладна па
жели да јој Црвени зец донесе пиле. Он је тада био у великом послу, само је бацио поглед на
адресу и без примедби доставио тамо још једно пиле. Васкрс је прошао и Црвени зец се
заслужено одмарао кад му стиже још једно писмо. Отворио је писмо и видео да је лисица
Мира болесна и да жели још једно пиле. Црвеном зецу је ово било сумњиво и схватио је превару. Узео је
сва три писма, упоредио их и по рукопису закључио да је то заправо једна иста лисица. Помислио је у себи
како да јој врати мило за драго. Позвао је свог другара Оливера који је био огроман пас. Објаснио му је ситуацију, ставио га је у своју торбу и отишао код лисице Мире. Када је она угледала Црвеног зеца са великом торбом помислила је да се у њој налазе бар пет пилића. Колико је било њено запрепашћење када је из
торбе искочио Оливер и почео да је јури. Тако су Црвени зец и Оливер отерали препредену лију из шуме на
чему су им све животиње биле захвалне.
Наравоученије: Лисица Мира је била похлепна и није се задовољила једним поклоном, него је хтела на превару да добије много више. У животу се треба радовати малим стварима јер се често догоди као у
оној народној пословици: „Ко тражи веће изгуби из вреће. “
Владимир Жарин, 4. разред

Л
Два прелепа јелена су пили воду на потоку. Дуго их је посматрао лав и размишљао како да
их улови. Пошто су били пребрзи за њега дошао је на идеју да је најбоље да их завади. Онда
је пришао и рекао им да су они најлепше животиње које је икад видео и да један од њих
заслужује да постане краљ али да му је тешко да се одлучи који од њих би то био. Јелени су
на те речи повикали: „Ја, ја , ја... Ја сам тај.“ Затим је настала страшна свађа, а потом и туча
међу њима. Борили су се до изнемоглости док обојица нису пали на земљу од умора. Лав је
затим без муке покупио свој плен и рекао: „Јесте лепи јелени, али паметни нисте.“
Наравоученије: Мудар зликовац завади наивне па онда влада.
Марко Самарџија, 4. разред

SME[NA STRANA SVETA
 Na ~asu fizike smo radili novu lekciju, u kojoj se spomiwe delta (), a Tamara nije znala kako












se to pi{e, pa je rekla: “To ono kao suze?”
(Ja diram zakrpu na farmerkama) Nastavnica Biqa: “Sawa, podera}e{ to malo sirotiwe na
farmerkama!”
(Igor Egrexija o{i{ao kosu sa strane, a gore nije) Nata{a: “Igore, stala ma{inica na pola?”
Tamara: pti~ica (ki~ica).
Nastavnica fizike: “Koja }e da krkne po kredu?”
Nastavnica engleskog: ”Ko je mu`jak od jarca?”
Nastavnica Biqa: “[to tro{i{ gumicu? Ima{ para za bacawe?”
Dragana: “Englezaca”.
Tina: “Maturska slika za zabavi{te”
Nastavnica Biqa: “Propela se”.
Nastavnica Biqa: “Sad si zamrsila i {efa i stanicu”.
Nastavnica Biqa: “Mozak vam ostao u klikerima”.
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Putujemo...

Највиша планина на свету уздигла се из мора у
облаке и претворила у изазов за пустолове. Пре око 200
милиона година индијски потконтинент се одломио од
великог јужног супер – континента који се називао Гондвана. Кретао се према североистоку и сударио се на азијским копном. Приликом директног судара велике масе, које су дотле биле под морем, су се издигле, савиле и
наборале и тако формирале највиши планински ланац
на свету Хималаје у коме је највиша планина Монт Еверест висока 8850 м. Остаци окамењених риба пронађени
су високо на смрзнутим обронцима Евереста. То је доказ
да су некада давно, пре више десетина милиона година,
стене које изграђују највишу планину на свету, лежале на дну мора. Како је Еверест
пропутовао преко пола света и потом се уздигао и продро кроз две трећине Земљине атмосфере, само је једна од фасцинантних прича о овој величанственој планини.
Сашка Митровић, 6. разред

Река Лаба извире у Републици Чешкој и улази у Немачку кроз дубок кањон усечен у планине Ерзгебирге - Рудна гора, и затим тече према Северном мору. Већим делом
свога тока дугог 1160 км река делује импресивно. Заједно са
притокама и Килским каналом представља једну од највећих европских трговачких саобраћајница којом плове
огромни шлепови превозећи угаљ, челик, жито, хемикалије
и индустријске производе. Врло ретко овај величанствени
ток открије понеко романтично обележје као што су збијени редови камених кула, које се изненада појављују на обе обале после једносатног путовања од Дрездена ка југу. Куле од кречњака,
које су током векова обликовали киша и мраз, стоје овде већ 80 милиона година, подсећајући на
готичке маштарије, сплет торњева и купола различите величине. Неке творевине стоје усамљено
док се друге гурају једна уз другу као солитери на Менхетну. Један такав локалитет јесте Бастеј,
камени лавиринт који се успиње изнад блиставих плавих вода језера Амсела. Са видиковца на
Бастеју можете видети необичан обрис Локомотиве, планине која изгдела баш тако како је и названа. Међу другим чудним облицима јесу и Лилијенштајн - Стена љиљана, на чијем врху се налазе рушевине дворца и набацана маса Фафенштајна - Свештеников камен. Недалеко од града Ратена налази се Фелсенбун, природна позорница међу стенама на којој се лети изводе представе.
Сашка Митровић, 6. разред
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Планинама окружено језеро у јужном Сибиру најдубље је
језеро на планети - Бајкалско језеро. У њему се налази укупно
једна петина слатке воде на свету.
Бајкалско језеро најдубље је на свету, али је по површини
(30500 км2) коју заyзима тек на деветом месту. Има облик
полумесеца дугог 635 км, с укупном дужином обале од 2000 км.
Ширина му је у просеку 48 км. То је и једно од најстаријих језера
на свету - настало је пре 15 - 25 милиона година после
формирања великог рова дуж раседа у Земљиној кори, на месту на којем се Азија полако
раздваја. Ров је првобитно био дубок 8 или више километара, али се с временом у њему
накупио муљ. Фосилни остаци ситних животиња који су се наталожили у муљу указују на
старост језера. Врући извори воде у кориту језера и честа мања потресања тла упућују на
непрестану активност дуж линије раседања. Највећи део језера замрзне се тек у јануару и
тада је слој леда на неким местима дебео 1,5 м. Делови леда задржавају се до јуна, а у
августу је вода у свим деловима језера довољно топла да се у њој може безбрижно пливати.
Сашка Митровић, 6. разред

Најсланија водена површина на свету налази се у подручју
које се можда раздваја и дели Африку на два дела. Језеро Асал је
најнижа тачка у Африци (155 м испод површине мора), док га тамошња летња температура од 57C чини једним од најтоплијих
места на континенту. Ово је најсланија водена површина на свету,
десет пута сланија од океана и много сланија чак и од Мртвог мора. Са црним брдима лаве у позадини, под врелим сунцем овде
има вегетације само у ретким траговима. У непосредној околини
језера налазе се слане равнице блештаво беле боје, а бистра,
плитка вода прелива се у плавим и тиркизним тоновима. На површини се појављују и крхке лепезе и
листићи од соли који, захваљујући минералима, попримају све могуће боје, од нежно зелене до љубичасте и црвеносмеђе. Уз језеро стоје скулптуре које је језеро само направило. Налази се у Џибутију,
малој држави на обали Аденског залива и Црвеног мора, једном од геолошки најнемирних подручја
за Земљи. Ту се сучељавају три велике пукотине у темељима наше планете (источно – афрички ров,
Црвено море и Аденски залив), па су земљотреси овде уобичајена појава.
Сашка Митровић, 6. разред

Планина Фуџи је симбол Јапана. Та велика купа која је највећи део
године покривена снегом, уздиже се усамљено из околних равница уз пацифичку обалу острва Хонши. Врх Фуџија је заправо ивица
кратера, пошто је ова 3376 m висока планина вулкан, и то активан.
Велика планина која у подножју има пречник 125 кm настала је
захваљујући узастопном изливању лаве и пепела. Прва забележена
ерупција десила се 800. године, а било их је још неколико све до
1707. године, када је Фуџи последњи пут експлодирао, а црни пепео пао на улице Токија удаљеног 96 кm.
Излазеће сунце обасјава снег на Фуџију, а његове класичне црте учиниле су га савршеним
примером природне лепоте.
Сашка Митровић, 6. разред
Јун 2015.
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FRANCUSKA LEGIJA STRANACA
Francusku legiju stranaca osnovao je
kraq Luj Filip Orleanski 10. marta 1831.
godine. Prva misija je bila osvajawe
Al`ira. Ova misija, kao и jedinica, trajala
je sve do 1835. godine. Jedinica je kasnije
ponovo oformqena 30. aprila 1863. godine
na planta`ama Camerone. U blizini grada
Puebla, 3 oficira и 62 legionara pru`ili
su 24 ~asa otpor Meksikancima kojih je bilo
oko 2000. Pet legionara se odlu~uje na borbu
do kraja, a jedina dva pre`ivela legionara
potpisuju kapitulaciju, pod uslovom da
zadr`e oru`je и pobrinu se za mrtve. Od
tada naziv ove bitke ponosno nosi svaka legionarska zastava, {to simbolizuje borbu
do posledweg ~oveka. Taj dan se u Letiji slavi kao veliki praznik и iskqu~ivo tog dana
su vrata otvorena za posetioce.
Milivoj Zori}, 6. razred

Марсеј (мада је и овај облик дозвољен),
најважнији је лучки град Француске, и трећа
лука Европе по величини. Град се налази на
обали
Лионског
залива,
који
припада
Медитерану. Град су основали Грци из Фокеје у
600. години п. н. е. као трговачку луку под
именом Масалија. У 18. веку грађани Марсеља с
великим
ентузијазмом
прихватају
револуционарне идеје, а 1792. године 500
добровољаца улази у Париз певајући "Ратну
песму рајнске војске" . Песма је касније
постала француска национална химна под
називом "Марсељеза".
У Марсељу се 9. октобра 1934. догодио атентат на краља Југославије Александра
I Карађорђевића. Марсељ има медитеранску климу са благим, влажним зимама и
топлим, углавном сувим летима. Са 800.000 становника, то је други град Француске,
одмах после Париза.
Сашка Митровић, 6. разред
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Ako ste ikada posetili Pariz ba{ 21. juna, mora da ste bili
iznena|eni dekoracijama, podijumima i binama u parkovima, kao i
ukra{enim terasama kafi}a i {arenim ulicama. Ono {to bi svaki
stranac trebalo da zna je da se aktivno priprema Praznik muzike.
@ak Lang, nekada{wi ministar kulture, je do{ao na ideju da nagradi rad ovih muzi~ara amatera tako {to }e ustanoviti jedan novi
praznik najdu`eg dana u godini kada }e ih pozvati da zajedno sa
profesionalcima poka`u svoj talenat u pevawu, xezu, roku,
klasi~noj muzici i folkloru na ulicama Pariza. Zahvaquju}i brojnim organizacijama, aktivacijama op{tina i volonterima muzika je
si{la na ulice. Publika je odmah podr`ala ovu manifestaciju odu
{evqena time {to je muzika iza{la iz skupih koncertnih sala na otvoreno. Tri godine kasnije ova
proslava pre{la je granice Francuske i jo{ tri evropska grada su potpisala ugovor o partnerstvu.
Ovaj praznik je pro{ao i kroz zidove bolnica i zatvora, okupio predgra|a, probudio
zaspale seoske komune. Proslava muzike je vi{e nego ikada postala razlog za porodi~na i prijateqska okupqawa, radosna balada koja putuje gradom i dokaz da je muzika univerzalni jezik
koji zbli`ava qude. Mo`da }e se i na{a zemqa pridru`iti onima koji slave ovaj divni praznik.
Mislim da bi ova ideja nai{la na odobravawe!
Ivana Sirar, 6. razred

Један од највећих европских кањона усечен је у сиво - беле кречњачке стене
у Прованси.
Камени зидови двоструко виши од
Ајфеловог торња обрубљују рику Вердон
која вијуга попут змије по дну дубоког
кањона у јужној Француској. Кањон је дуг
око 20 км, а дубок до 700 метара, што га
чини највећим у Европи. У најширем делу
на врху је широк нешто више од 1,6 км,
док су на дну његови камени зидови на неким местима удаљени колико и зидови
просечне дневне собе. Река Вердон напаја
се водом од отопљеног леда с Алпа, а кањон је обликовао брзи ток реке, који је
поступно урезивао све дубљи и дубљи ка-

нал у вапненачку плочу Горње Провансе.
Киша која падне на равњак пролази у стену, тако да нема потока који би изазвали
ерозију и заравнали камени зид који прави кањон. У пролеће је читаво подручје око кањона ружичасте боје од бадемових цветова, а лети има тамнољубичасти одсјај поља
лаванде, која се узгаја за потребе фабрика парфема у Грасу.

Сашка Митровић, 6. разред
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BAR
Za vreme zimskog raspusta posetila sam Bar u Crnoj Gori.
Na Badwe ve~e sam bila u manastiru Re`evi}e u Petrovcu.
Manastir Re`evi}i se nalazi na `ivopisnom zelenom platou iznad
morske obale. Po predawu, ovde su nekad postojali paganski hramovi i anti~ka grobqa gr~kih i rimskih porodica. Tako|e, srpski
kraq Stefan Prvoven~ani boravio je u Re`evi}ima. Bilo mi je
lepo.
Kristina Karla{, 7. razred

NOVI SAD
Moja sestra je student na jednom novosadskom fakultetu i stanuje u
studenskom domu “Slobodan Baji}”. Zimski raspust sam iskoristila
da je posetim i da se iz prve ruke uverim u, kako ona ka`e, interesantan i zabavan `ivot na jednom ovakvom mestu. Zgrada je puna
mladog sveta, uredna je, sobe su veoma lepo neme{tene, a tu su i
menza i ~itaonica. ^ini mi se da je moja Milica u pravu. @iveti
okru`en vr{wacima je sigurno zanimqivo, ako ni{ta drugo, bar nikad nisi sam. Milica i ja smo obi{le Novi Sad uzdu` i popreko, ali
i pored svih lepota ovog grada posebno sam se radovala odlasku u
“Big”, veliki tr`ni centar. [ta }ete, to je onako ba{ - `enski, volimo mesta poput ovog!
Dok i sama ne okusim sтudenski `ivot, jo{ poneki odlazak sestri u posetu bi}e dobra
uvertira.
Marija Duki}, 7. razred

BE^
Deo zimskog raspusta sam provela u Be~u. Iako nisam boravila dugo u ovom gradu,
uspela sam da pro{etam centrom Be~a i da obi|em dosta prodavnica. Najve}i tr`ni
centar u Be~u je “SCS” sa 330 prodavnica na 176000 m2 prostora. Nalazi se u Vosendorfu, na prilazu Be~u. Ispred tr`nog centra nalazi
se ~ak 10000 slobodnih parking mesta. Bila sam i u
“DZ” ili “Donau Zentrum”. Ovaj tr`ni centar ima 260
lokala na 133000 m2. Jednom svojom stranom gleda na Dunav. Iako sam u Be~u bila samo dva dana, to su bila najlep{a i najboqa dva dana zimskog raspusta. Istina,
mnogo toga Be~ nudi i {to{ta bi trebalo videti, ali
prodavnicama nisam mogla da odolim! Drugi put }u
obi}i znamenitosti i izvestiti vas, obe}avam.
Dragana Babi}, 7. razred
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Ембије су мала група инсеката, не већих од
20 мм. Често живе у ходницима обложеним свилом коју сами исплету, у земљи или трупцима
где се хране биљним материјалом у стању труљења. Ембије више воле топла поднебља и најчешће
се налазе у тропским областима, мада је неколико
врста присутно и у подручјима топле умерене
климе.
Сашка Митровић, 6. разред

Jedini predstavnik roda Tubulidentata je Ardvark orikteropus ili etiopijski
mravojed. Nazivaju ga jo{ i afri~ki medved mravojed. On je “`ivi fosil”, te`ak
oko 100 kg, izgledom i pona{awem veoma sli~an svojim precima koji su `iveli
pre dvadeset miliona godina. Na predwim nogama ima ~etiri, a na zadwim pet
prstiju sa sna`nim kanxama kojima u zemqi kopa duboke rupe. Jazbina mu se
sastoji od tunela duga~kog i do 4 metra, na ~ijem se kraju nalazi kru`na prostorija koja mu slu`i kao stalno prebivali{te. Ima samo nekoliko klinastih
kutwaka i pretkutwaka koji neprestano rastu, dok o~wake i sekuti}e nema. Wu
{ka mu je izdu`ena i pomalo podse}a na sviwsku, jezik duga~ak i rastegqiv,
prekriven lepqivim sekretom. Duge u{i
sli~ne magare}im poma`u mu da oktrije
kretawe termita i mrava u mraviwacima.
Ardvark `ivi u centralnoj i ju`noj
Africi gde se termiwaci nalaze van
zemqe. On je usamqena i no}na
`ivotiwa. Nije agresivan, a od lavova i
leoparda se brani tako {to se baci na
le|a i napada sna`nim kanxama.
Sa{ka Mitrovi}, 6. razred
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MANASTIR VRDNIK
Manastir Vrdnik, poznat i kao Mala Ravanica, jedan je od
najzna~ajnijih manastira na Fru{koj gori. Godine 1811. kada je završŠšđ{ena
manastirska crkva, u wu su prenete mo{ti Svetog kneza Lazara. Osnovan
je krajem 15. i po~etkom 16. veka.
Marija Duki}, 7. razred

VAVEDEWE
Ispod planine Ov~ar i na obali Zapadne Morave nalazi se manastir posve}en Vavedewu Presvete Bogorodice. Po predawu, ali bez istorijske potvrde, manastir su podigli Sveti
Sava i wegov otac Nemawa. U turskim zapisima pomiwe se 1528. godina. Prva obnova je bila
1797. godine. Jedno vreme bio je i parohijska crkva. Жivopis manastira uni{ten je zubom
vremena i pod turskom vla{}u. Sa~uvane su samo carske dveri i krst sa raspe}em, kao i
~etvorojevan|eqe iz 1552. godine. U manastiru se nalaze ~estice mo{tiju nekoliko svetaca.
Manastir je `enski i aktivan je.
Igor Egrexija, 8. razred

ЖI^A
Manastir Жi~a se nalazi u blizini Kraqeva. Жi~u je sagradio Stefan
Prvoven~ani. Manastir je uni{ten u 13. veku ali ga je ponovo sagradio Milutin po~etkom 14.
veka. Жi~a je podjednako udaqena i od Rima i od Carigrada. U period od 2006 - 2008. godine obele`eno je 8 vekova
postojawa manastira Жi~e nizom kulturnih doga|aja.
Tamara Do{en, 7. razred
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MANASTIR STUDENICA
Manastir Studenica je jedan on najve}ih i najbogatijih manastira Srpske
pravoslavne crkve. Nalazi se 57 km od Kraqeva, a osnovao ga je Stefan
Nemawa 1190. godine. Prva faza radova zavr{ena je u prole}e 1196.
godine kada je Stefan Nemawa prepustio presto svom sinu Stefanu
Prvoven~anom i povukao se u svoju zadu`binu. Od pada posledwe srpske
sredwevekovne dr`ave 1459. godine Turci su ~esto napadali manastir.
Utvr|eni zidovi manastira okru`uju ~etiri crkve. Unesko je 1986. godine
uvrstio Studenicu u listu svetske kulturne ba{tine. Zanimqivo je i to
da se Studenica, kao umawena maketa, nalazi u “mini - mundusu”,
takozvanom “gradu u malom”. Tu se nalazi preko sto dr`avnih obele`ja iz najrazli~itijih dr`ava sveta. Ina~e, “mini mundus” se nalzi u Klagenfurtu, gradu na jugu Austrije. Manastir Studenica je izme|u ostalog poznat po freskama koje
su nastale u trinaestom i ~etrnaestom veku. Ima ih mnogo, ali najzna~ajnije su freska Raspe}a, Bogorodica Studeni~ka sa
Isusom i freska Svetog Save u Kraqevskoj crkvi. Manastir je posve}en Uspewu Presvete Bogorodice.
Sawa Sirar, 7. razred, Vesna Glu{ac, 8. razred

ОСТRОГ
Манастир Острог је манастир Српске православне цркве сме{тен високо на планини
Осто{ка греда у Црној Гори. Основао га је хрцегова~ки митрополит Василије у 17. vеку који
је ту i сахраwен. Сам манастир је обновqен 1923 – 1926.
gодине, после по`ара ког су биле по{те|ене пе}инске
црквице. Ове представqају главну спомени~ку вредност.
Остrог је једна од нај~е{}е посе}иваних православних
светиwа, нај~е{}i избор ходо~асника i верника.
Ната{а Вукели}, 7. rазред

ОПЛЕНАЦ
Опленац је брдо поред Тополе на којем се налази
Маузолеј династије Кара|ор|еви}. Кнез Александар Кара|ор|еви} је овде подигао прве
винограде а краq Петар I Кара|ор|еви} по~ео зидаwе цркве – маузолеја i целог историјко –
меморијалног комплекса који }е потом постати заду`бина Кара|ор|еви}а на Опленцу. Данас
комплекс обухвата поред цркве Св. \ор|а i Маузолеја српске краqевске породице, Краqеве
винограде, музеј – ку}у краqа Петра, Кара|ор|еву цркву, Кара|ор|ев конак, споменик
Кара|ор|у i хотел. Назив брда поти~е од оплена, дрвених делова воловских кола, која су се
правила од храста i цера, а којима је ово брдо било
прекривено.
Жеqко Или}, 8. rазред
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Манастир Манасија или манастир Ресава је један
од најзна~ајнијих споменика средwевековне културе и
најзна~ајнија гра|евина која припада “mоравској {коли”.
Налази се на територији Поморавског округа, на око 30
км од ауто – пута Боград – Ни{, близу Деспотовца.
Манастир Манасија је заду`бина dеспота Лазареви}а.
По~ео је да се зида 1407. године, а градwа је окон~ава
1418. године. Манастирска црква је посве}ена Светој
Тројици, а осве{тана је о празнику Светог Духа. Цео
комплекс је опасан великим зидовима који су слу`или за
одбрану. То је била утвр|ена целина која се састојала од 11 кула, од којих се истицала
дон`он кула, познатија као Dеспотова кула. Иако је са~увана тек тре}ина фресака у
манастиру, `ивопис Манасије спадa у ред најве}их домета средwевековног сликарства.
Кристина Карла{, 7. разред

МИЛЕ[ЕВА
Манастир Миле{ева је српски средwевековни манастир. Налази се на {естом
километру од Пријепоqа, на реци Миле{евци. Pодигао
га је краq Стефан Владислав у 13. векu као своју
заду`бину, а у wој је и сам сахраwен. У припрати, коју је
краq Владислав доградио 1235. године, поло`ио је мо
{ти свог стрица, Светог Саве. Wих су Турци 1594.
године приликом освајаwа пренели на Вра~ар
(Београд) и спалили, у поку{ају да сломе српски дух. У
манастрирској цркви је 1377. године крунисан Твртко I
Котромани}, сестри} цара Ду{ана. Стефан Ву~и}
Коса~а се у wој 1446. године прогласио “херцегом од Светог Саве” по ~ему је Херцеговина
добила име. Манастир је данас среди{те епископије Српске православне цркве на ~ијем је
~елу епископ Филарет. Саркофаг Светог Саве је обновqен 2003. године радом вајара Рајка
Бла`и}а.

МАНАСТИР ЈАЗАК
Манстир Јазак је манастир Српске православне
цркве који се налази на Фру{кој гори. Изгра|ен је 1736.
године на равном завр{еку мале котлине на ју`ној падини
Фру{ке горе. Манастирски комплекс је окру`ен са три стране
конацима, а са ~етврте зидом и улазом у порту. На
удаqености на око два километра налазе се остаци
манастира Стари Јазак, који је према предаwу основао
деспот Јован Бранкови}. У манастир су 1705. године из
Неродимqа пренете мо{ти цара Уро{а, због ~ега је
манастир добио велики углед.
Адам Самарxија, 8. разред

34

Pet.Ko

BRANKO ]OPI]
Бранко Ћопић је рођен 1. јануара 1915. године у селу Хашанима под планином Грмеч. Био
је српски и југословенски књижевник. Основну школу завршио је у родном месту, нижу
гимназију у Бихаћу, а учитељску школу похађао је у Бањa Луци, Делницама и Сарајеву, те је
завршио у Карловцу. На Филозофском факултету у Београду дипломирао је 1940. године. Прву
причу објавио је са четрнаест година у омладинском часопису „Венац“ 1928. године, а прву
приповетку 1936. Већ као студент афирмисао се као даровит писац и скренуо на себе пажњу
књижевне критике; 1939. године је добио награду „Милан Ракић“.
После рата неко време је био уредник дечјих листова у Београду, а потом почео
професионално да се бави књижевношћу. Сматра се једним од највећих дечјих писаца рођених
на југословенским просторима.
За књижевни рад добио је, међу осталим, Награду АВНОЈ-а и Његошеву награду (обе
1972). Носилац је Партизанске споменице 1941. и других високих одликовања.
Његова дела су, између осталих, превођена на енглески, немачки, француски и руски језик.
Био је члан Српске академије наука и уметности и Академије наука и уметности Социјалистичке
Републике Босне и Херцеговине.
Његова прозна дела прожета су лириком и живописним реалистичким сликањем сеоског
живота, познавањем живота и менталитета људи са села, ведрином и живошћу духа. Креирао је
мноштво упечатљивих и живописних ликова и догађаја надахнутом приповедачком техником
користећи свеж, сочан и сликовит језик при чему је инспирацију налазио у свом подгрмечком
завичају. Ћопића су у доратним приповеткама највише занимали сиромашни сељаци, сањари и
просјаци, деца, скитнице и надничари, и он је о свима њима причао са брижним, заштитничким
разумевањем. У лирски интонираним ратним приповеткама Ћопић је надахнуто описивао
херојске подвиге, мучеништво и самопрегор својих јунака.
Са успехом се огледао и у писању романа иако су природи његовог књижевног талента
више одговарале краће форме — приповетке и новеле. Романи „Пролом“ и „Глуви барут“ сликају
учешће сељака Босанске Крајине у устанку, а „Не тугуј бронзана стражо“ прилагођавање тих
истих сељака, сада колониста, новим условима живота у Војводини.
Главнина Ћопићевог прозног опуса хумористички је интонирана, а хумор налази у природи и
менталитету његових јунака који и у најтежим
животним тренуцима знају да сачувају ведрину и да
се насмеју чак и властитој невољи.
Бранко Ћопић је цењен и као дечји писац,
првенствено захваљујући живој машти и дару за
спретно уобличавање својих посматрања али и
несумњивом хумористичком таленту. Написао је
преко тридесет књига за децу, међу којима су и два
романа.
26. марта 1984. у својој 69. години живота
напустио је овај свет.
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Na pitawa su odgovore davali pred{kolci i prvaci, a rekli su:

1. Ko je mati~ar?
- ^ovek koji ra~una.
- On pravi papire.
- To je slikar.
- Mislim da je ~arobwak.
- ^ovek koji radi u mesnoj na kompjuterima.
2. Kako izgleda onaj ko je zaqubqen?
- Izgleda lepo i nasmejano.
- Zacrveni{ se i veseo si.
- Ja sam sre}an i uzbu|en kad sam zaqubqen.
3. Problem je kad...
- Kad se ne{to pokvari.
- Kad ne{to razbije{.
- Problem je srpski (~as).
- [kola je problem.
- Kad drugari ne}e da pomognu.
- Kad padnem sa quqa{ke.
- Kad me bockaju olovkom.
- Kad Marina ne voli Du{ana.
- Tu`akawe.
- Kad nestane struje.
- Kad mi mama zabrani kompjuter i TV.
- Kad imam doma}i zadatak iz srpskog (jezika).

An|ela Javor, Nikola Sirar, 4. razred
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Intervju sa nastavnicom
Na| Anamarijom
1. Koliko dugo radite u ovoj {koli?

9. Koji ste znak u horoskopu?

- U ovoj {koli od 1.9.2015., a u
prosveti radim 18 godina.

- Blizanci.

2. Da li Vam se svi|a ova na{a
{kola?
- Da, mnogo mi se svi|a.
3. Da li Vam je te{ko raditi sa decom?
- Nije mi te{ko, najlep{e je raditi
sa decom.
4. Da li ste se uklopili sa ostalim
nastavnicima?
- Mislim da sam uspela da se
uklopim.
5. Kakav ste |ak bili u {koli?

10. Da li ste se bavili sportom?
- Intenzivno i ozbiqno ne.
11. Va{a zemqa iz snova?
- Srbija.
12. [ta biste preporu~ili dana{woj
deci?
- Da u~e {to vi{e, i da nau~e da upotrebe svoje znawe.
13. Ne{to za kraj?
- Bilo je zabavno odgovarati na va{a
pitawa.
Nata{a Vukeli} i Marija Adamovi}, 7. razred

- Bila sam odli~an |ak.
6. Koji je bio va{ omiqeni predmet?
- Geogafija i istorija.
7. Nastavnik koji Vam je ostao u se}
awu?
- Nastavnica istorije i geografije
iz osnovne {kole, i profesor geografije iz gimnazije.
8. Kada bi vratili vreme unazad,
{ta biste mewali?
- Ni{ta. Pro{lost ne mo`e da se
mewa, samo budu}nost mo`e da se
oblikuje.
Јун 2015.
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FUDBAL
У среду 25.3.2015., одиграна је фудбалска утакмица између мушке екипе наше школе и ученика из ОШ „Бранко Радичевић“ из Александрова. Утакмица се одвијала у духу фер - плеја, а судија је био школски психолог Иван Краљ. Меч је завршен резултатом 7 : 3 за дечаке из Честерега.
За нашу школу голове су постигли Данијел Барбул (3 гола), Божо Барбул (3 гола) и Саша Стојановић (1 гол). Утакмица се завршила спортским честитањем, фер и коректно. Екипе су дружење
наставиле у просторијама школе уз сок и ужину.
Игор Егреџија, 8. razred

АТЛЕТИКА
Posledweg ~etvrtka u aprilu odr`ano je takmi~ewe
u atletici u @iti{tu. Na wemu s u~estvovali u~enici iz
cele op{tine @iti{te. Takmi~ili su se u slede}im disciplinama: skok u vis, skok u daq, bacawe kugle, {taffeta 4 h
100 m, 300 m i 800 m. U~enici na{e {kole su osvojili tri
medaqe, sve tri srebrne. Prvo je na 100 metara Bo`o Barbul u sumqivoj zavr{nici zakasnio i umesto pobede uzeo
drugo mesto, {to je bila odli~na uvertira za iznena|ewe
koje je usledilo. Naime, Daniel Barbul, standardni ~lan tima ove {kole ve} oko 5 godina unazad nije izneverio, i uzeo
je i on drugo mesto. Potpuno iznena|ewe napravqeno je na
{tafeti 4 h 100 m jer je tr~ao Bo`o Barbul koji je uzeo
drugo mesto i napravio senzaciju, dok je Sa{a Stojanovi} tr~ao kao tre}i po redu i dao veliki
doprinos u osvajawu 2. mesta u {tafeti.
Svaka ~ast u~enicima O[ “Petar Ko~i}” na ovom sjajnom rezultatu!

СТРЕЉАШТВО

Igor Egrexija, 8. razred

У Зрењанину је 10.3.2015. одржано окружно такмичење у стрељаштву. Нашу школу
представљале су две екипе, мушка и женска. За мушку екипу гађали су Саша Стојановић, Миливој Зорић и Адам Самарџија, а у женској Марија Дукић, Наташа Вукелић и
Тамара Дошен, док су појединачно пуцали Жељко Илић и Драгана Бабић.
Мушка екипа освојила је треће место, а женска друго место. Жељко Илић освојио је 8. место, а Драгана Бабић 7. место. Тренер који нас је обучавао и спремао за такмичење је наставник Гојко Шевар. Мислимо да се труд исплатио и да је тренер задовољан нашим успехом.

Саша Стојановић, 8. разред
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FUDBALSKA UTAKMICA
07.05.2015. godine na stadionu FK “Napredak” ^estereg
odr`ana je utakmica izme|u |aka Osnovne {kole “Petar Ko~i}”
iz ^esterega i O[ “Adi Endre” iz Torde. U sklopu na{e ekipe
u~estvovala je i jedna devoj~ica. Atmosfera je bila sportska,
uzavrela, a navija~i vrlo glasni. Utakmica je zavr{ena nere
{enim rezultatom 3 : 3.
Kristina Karla{, 7. razred

Po~etkom marta u {koli u Aleksandrovu organozovan je turnir u stonom tenisu izme|u
O[ “Petar Ko~i}” ^estereg i O[ “Branko Radi~evi}” Aleksandrovo. Iz na{e {kole
u~estvovalo je {est takmi~ara, toliko je brojala i ekipa iz Aleksandrova. Ukupno smo igrali
14 me~eva , a od toga singl i dva dubla. Ukupan rezultat bio je 2 : 12 za gostuju}i tim iz
^esterega. Tokom igre bilo je veoma uzbudqivo i napeto, ali ipak je nadvladao fer plej i prijateqstvo izme|u dva tima. Moramo da se zahvalimo i de`urnim nastavnicima Gojku [evaru i
Aleksandru \eni}u koji su nam organizovali ovo dru`ewe i pobrinuli se da nam bude zanimqivo i prijatno. Pozdravqamo i u~enike aleksandrova~ke {kole koji su nas ugostili i bili sjajni doma}ini!
Igor Egrexija, 8. razred

MALA OLIMPIJADA
U organizaciji Sportskog saveza iz @iti{ta za
mla|e u~enike je organizovana “Mala olimpijada”, takmi~ewe u spretnosti i brzini. Najuspe
{niji su bili:
1. razred - @eqko Miodragovi} i Marina
Kne`evi}
2. razred - Petar Nakom~i} i Jovana Lu~i}
3. razred - Milica Dr~a i Ogwen Barbul
4. razred - Petar Dragani} i Jelena Jawe{
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ГЕНЕРАЦИЈА
Божо, дечак је прави,
само му је баскет у глави.
Дани о фудбалу мисли радије,
а о пријемном ће ипак касније.
А Бичанин књиге се боји,
само дане до краја броји.
Весна, дама је права,
а од нас дечака боли је глава.
Жељка историја највише боли,
иако и остало баш много не воли.
Саша само поправља фризуру,
јер не може да дочека матуру.
Адам, Ајнштајн је прави,
Њему школа проблеме не прави.
А Егреџија само на шаргарепе мисли,
зато ми башта о концу виси!
Весна Глушац, 8. разре
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