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На крају првог полугодишта школске 2015/16. године нашу школу похађа 69
ученика. Бројчано су оцењена 63 ученика, а описно 6 првака. Одличан успех је постигло
27 ученика (42,86), врло добар 23 ученика (36,50), добар 11 ученика (17,47), а негативне
оцене имају 2 ученика (3,17).
Због дисциплинских прекршаја и непримереног понашања три ученика су
кажњена смањењем оцене из владања, а један укором одељењског старешине. Владање 66
ученика је оцењено као примерно.
Честитамо првацима на уложеном труду да се прилагоде на школски живот, рад,
учење и обавезе које он са собом носи и желимо им да у другом полугодишту буду
успешни и примерни ђаци. Похваљујемо ученике који су били марљиви и редовно
извршавали своје обавезе, а онима који су направили пропусте у учењу или владању
желимо да у другом полугодишту буду вреднији, одговорнији и успешнији. Посебно
похваљујемо одличне ученике:
II разред

IV разред

VII разред

1. Јекић Јелена 5,00
2. Кнежевић Марина 5,00
3. Шујица Милица 5,00
4. Самарџија Душан
5. Вуковић Јелена

11. Аћимовић Немања 5,00
12. Дрча Милица 5,00
13. Жарин Владимир 5,00
14. Радуљ Немања 5,00
15. Самарџија Марко

20. Карлаш Анђела
21. Вукојевић Анђела
22. Јањеш Жарко

III разред

V разред

VIII разред

6. Глигић Урош 5,00
7. Рибић Ана 5,00
8. Накомчић Петар 5,00
9. Јањеш Лука
10. Савић Милица

16. Јавор Анђела 5,00
17. Сирар Никола 5,00
18. Јањеш Јелена
19. Јањеш Драгана

23. Вукелић Наташа
24. Дошен Тамара
25. Дукић Марија
26. Карлаш Кристина
27. Сирар Сања

Свим ученицима, наставницима и особљу школе желимо срећну предстојећу нову
2016. годину и радостан и благородан Божић!
До виђења у другом полугодишту 15. 01. 2016. године!
Школа
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ЂЕ НЕ РАЂА МАЈКА ИЗДАЈИЦЕ
Да ли сте се некада нашли у
добро познатом простору са људима
које познајете, а заправо имали утисак
да је све око вас другачије, и тај простор
и ти људи, па чак и време. Све вам је
познато, а опет ново и необично. Такав
сам утисак имао тог недељног поподнева 13. септембра прошле године у дворишту школе „Петар Кочић“ у Честерегу. Иако сам месецима уназад знао да
се за тај дан припрема свечана академија у част важног јубилеја, ипак нисам
могао да се отмем утиску који ме је по
уласку у школско двориште обузео.
Дан је био пријатан, прави септембарски. Како се ближило вече ветар се умирио дајући прећутно своје одобрење
да догађај може да започне. На школском терену који је иначе у ово доба дана углавном окупиран сеоским момцима који ту играју кошарку, одбојку и
тенис, била је постављена бина и прикључен разглас. Насупрот бине постављене су столице, наше школске, а на
њима као и на клупама око игралишта
седеле су бројне званице. Многи мештани Честерега као и ми запослени стајали смо около очекујући почетак програма.
Тог 13. септембра обележавали смо 70 година од почетка насељавања Честерега
породицама из Поткозарја и Подгрмеча. Заправо, тачан датум доласка првих придошлица био је 14. септембар 1945. године. Можете само замислити како су се осећали и
шта им је падало на памет када су тог давног
септембарског дана ступили на тле овог банатског села кога су непуних годину дане
раније напустили пређашњи становници.
Живели су ту Немци из Подунавља које су у
Војводини сви називали Швабама. Неки од
њих, они који нису сарађивали са окупационим властима, наставили су да живе у Честерегу и по завршетку рата. Доласком нових
становника, Честерег је преко ноћи оживео
у жамору породица са мноштвом деце и у
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такту Козарачког кола и других песама које су донели из свога краја. Певали су да би
лакше могли да живе са сећањима на ужас усташких покоља и немачких офанзива. Певали су да лакше поднесу банатско блато и прашину и бескрајни хоризонт где сунце
прети да никад неће заћи и дозволити ратару да иоле одмори. За неке је долазак у равницу био само наставак ратних патњи, па су одлучили да се ипак врате и обнове своја
ратом похарана имања. Већина је ипак започела нови живот на новој земљи. Данас, ево
потомци баш у част својим прецима организују свечану академију и сећају се њихових
првих честеречких година.
Манифестација је започела већ током преподнева свечаном литургијом у храму
Светог Илије. У 16 часова положен је венац на спомен плочу палим борцима у центру
села. Тога дана Честерег је добио сталну ауторску поставку „Дан досељења и сећања“
смештену у просторијама Месне заједнице. Отварању су присуствовале бројне званице
и мештани села. Аутор поставке је Милорад Савић, честережанин рођењем, новинар по професији. Поставка садржи већи број слика и писаних докумената који оживљавају живот
досељеника по доласку у Банат. Свечану академију отворила
је директорица школе „Петар Кочић“ Радојка Тувић. Школа у
Честерегу није само образовна институција, већ и стециште
културног живота, па не чуди што је баш она централно
место обележавања Дана досељења. Затим се присутнима
обратио председник Скупштине општине Житиште, Зоран
Касаловић, који је говорио о историјском контексту досељења
и његовом значају за данашњицу. Након тога реч је добио
председник Удружења логораша и потомака „Јасеновац“ Милинко Чекић. Свакоме ко зна барем понешто о судбини деце
из поткозарског и подгрмечког краја у логорима Независне
Државе Хрватске током другог светског рата, биће јасно зашто је било важно да чујемо
овог човека. Злочин коме нема равног у историји људског рода не сме да се заборави нити опрости онима који су га починили, никада. После овог болног казивања програм је
настављен емитовањем документарног филма снимљеног управо у сврху и част прославе 70 година од досељења. Филм садржи казивања самих учесника досељења у Честерег, тада девојчурака и дечака, а сада бака и дека чији унуци похађају нашу школу. Гледајући филм пред нама су оживеле слике прошлих времена, успомене на прве дане у
новом крају, сећања на школске догодовштине, шале, радне бригаде, прела и на воз Ћиру и његову малу пругу, заштитни знак овог
краја.
Како је програм
свечане академије
одмицао тако су неприметно њени актери престајали да буду одрасли и пред нама су сада
била деца, ученици школе „Петар Кочић“ који су једнако успешно водили програм и носили све наступе на сцени. Видели смо њихову
драмску адаптацију одломака из чувене „Осме
офанзиве“ Бранка Ћопића у форми скеча. Посебну пажњу изазвало је казивање ученика о
пореклу својих породица и њиховој судбини
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током досељавања. Заиграли су и запевали чланови локалне фолклорне групе, а у њиховој
изведби заорила се и песма са којом су њихови
преци долазили у нови крај „Ој Козаро“. Иза овако добро припремљеног наступа стајали су наравно дани упорног дечијег рада под вођством
њихових учитељица и наставника. Сигуран сам
да су родитељи, баке и деке код куће вредно
припремали своју децу и унуке да се покажу у
најбољем светлу. У два наврата запевала је и локална ојкачка група. Громогласно попут грмљавине о Светом Илији проломили су се , школским двориштем гласови који су нас вратили под Козару и Грмеч.
И док је вече одмицало и свежина лагано
најављивала предстојеће јесење дане приредба
се полако завршавала. После смо поседели још
неко време у школи да саберемо и разменимо
утиске, као по старом руском обичају да се поседи пред пут. Било је то вече сећања и казивања,
а сећања су таква да увек покрену емоције . Мене није напуштала једна мисао и осећање с њом
у вези: Боже колико су ови људи сачували љубави и поштовања према крају из кога су потекли.
И све врема ми се враћао стих из песме „Ој Козаро“, који гласи „Ђе не рађа, `ој ђе не рађа мајка издајице“. То заправо није речено да би се
похвалило, прескупа је цена која је у ратовима плаћена да би се тиме хвалило. Тај стих је
порука и завештање генерацијама које долазе, путоказ који ће нам помоћи да се не изгубимо у магловитим временима у којима
данас живимо.
Иван Краљ
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За школу у Честерегу школска 2015 / 2016. година представља годину јубилеја јер њено
име и њена образовна мисија обележавају 70 година трајања.
Одмах по досељењу становништва из Босанске Крајине, 1945. године, основана је
четвороразредна школа. По Матичној књизи уписан је 651 ученик, а управитељ школе био је
Андрија Ускоковић.
Особље школе чиниле су учитељице: Ускоковић Јулка, Кузмановић Анђелија, Кобиларов
Наталија, Вукобратовић Лидија и Вујиновић Јевгенија. Послужитељ је био Јелић Никола. Свака
учитељица је водила по два одељења.
У септембру 1950. године у Честерегу почиње са радом осмолетка, а прва генерација која
ју је завршила школске 1952 / 53. године бројала је око 30 ученика.
У живот ове школе уткани су животи и сећања на одрастање генерација ученика, али и
животи и рад оних који су се бавили и баве дивном професијом у којој се спорије стари јер
радити са децом значи увек бити на извору младости. Уткани су и животи оних који нису носили
дневник, али су бринули о томе да деца буду у чистом, топлом и сита.
Сви директори, секретари и педагози који су некада радили у овој школи, и сви они који
су данас запослени у њој имају нешто заједничко. Сви они граде ову школу са љубављу и
бригом, јединим материјалом који не пропада
и не нестаје већ се умножава управо онако
како се дели.
Нешто што је у животу ученика орочено на
осам година – основна школа – учионице ове
зграде памте као део непрекидног процеса и
зато се може рећи да су све генерације у
историји
ове
школе
делови
истог,
јединственог тока.
Надамо се да ће тај ток остати непрекинут и
да ће у клупе ове школе и даље седати
потоњи професори, лекари, официри, као и
сви они који ће часно радећи своје послове
доприносити и властитој, а и добробити
друштва.
Радојка Тувић

Овог 14. септембра је наша школа у сарадњи са МЗ Честерег обележила јубилеј 70 година од
досељења наших предака у Честерег и исто толико од почетка рада ОШ „Петар Кочић“ . Важност обележавања јубилеја као таквог је јасна, али оно што нам је био најважнији задатак јесте да децу и
младе упутимо на важност познавања својих корена и порекла. Ученици су добили упутство шта и како
о породици да истражују и њихова открића су преточена у краће приче, а неке од њих можемо прочитати и у овим новинама.
У жељи да сазнамо од оних који највише знају и најдуже памте, договорили смо разговоре са
неколико наших мештана. Говорили су о времену досељења и привикавању на нову средину, школовању и школи тог времена, раду и љубави, дружењу и сиромаштву, о свему о чему би их упутио наш
школски психолог, Иван Краљ. Све ово је камером забележио наш суграђанин, Љубиша Шујица, и
тако је настало око девет сати снимљеног материјала. Гојко Шевар, наставник музичке културе, муке
је имао да монтира филмски запис од 35 минута, јер је свака прича била занимљива, драгоцена и од
срца казана. Захваљујемо се Николи Петровићу, Драгојли Бекић, Љуби Стојановић, Драги Вукојевићу, Митру Станивуку, Милану Згоњанину, Душанки Војиновић и Горчину Тевановићу који су се
одазвали, одвојили време и допустили нам да својим питањима дотакнемо њихове успомене и сећања,
нека весела и лепршава, али и нека болна и тешка. Хвала и Љубиши Шујици који је свако сведочење
снимио и омогућио да начинимо филмски запис „Сведоци досељења“ који ће школи, месту и суграђанима остати као јединствен документ.
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ДА СЕ ЗНА ЧИЈИ САМ
Моја породица Дукић дошла је у Честерег 1946. године из места Горњи Будељ, срез
Саница. Породица је бројала 20 чланова, а најстарији је био мој прадеда Миладин.
У Честерег су дошла три брата са својим породицама. Сви су живели у једној кући. Када
су стекли услови, два брата су се са породицама одселила у друге куће. Мој прадеда Миладин је
добио кућу у Шошиној улици. Када је постао пунолетан, мој деда Митар почео је да ради у
земљорадничкој задрузи као и већина људи.
Када се оженио мојом бабом Маријом, која се девојачки презивала Војводић, купио је
стару кућу на чијем је плацу 70 – тих година направљена нова кућа у којој ми сада живимо.
Марија Дукић, 8. разред

Породица Јањеш се у Честерег доселила
1946. године из села Матавази, срез Босански
Нови. Старија деца у породици били су Алекса и
Даница, а најмлађи је био наш деда Триво.
Јањеши су се најпре доселили у Бач, а
потом у Војвода Степу где су провели око годину
дана код мајчиног ујака Николе. Најзад су се
доселили у Честерег и добили кућу коју су
морали да деле са породицом Станчевић. Било им
је јако тешко.
Деца су морала да раде. Деда Алекса је
почео да ради са тринаест година. Већина је
радила у сељачко-радничкој задрузи. Касније су
Јањеши добили своју кућу и нешто земље, па им
је било мало лакше.
Јелена, Драгана, Лука и Жарко Јањеш

Моја породица Илић се у Честерег доселила
1965. године из Горњег Раткова, срез Кључ. Имала
је осамнаест чланова. Најстарија је била Десанка
Илић, а најмлађи у породици био је мој стриц
Радован који је имао само две године када су се
доселили. Чим су стигли у Честерег почео је да
плаче. Када су га питали зашто плаче, кроз јецаје је
одговорио да је неко одавде однео брда, па он не зна
како ће ходати по равном.
Никола Илић, 5. разред

Моја породица Миодраговић дошла је у Честерег 1946. године из околине Прњавора.
Било их је петоро. Најстарији је био чукундеда Саво, а најмлађи мој прадеда Радомир.
Наша родбина се окупља сваке године, а када порастем ја ћу се побринути да тако и
остане. Важно је да волимо, поштујемо и чувамо једни друге.
Жељко Миодраговић, 2. разред
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Моји Зорићи су дошли у Честерег 1946. из
Отпочиваљке, срез Прњавор. Прадеда Драгутин био
је најстарији, а најмлађи у породици био је мој деда
Миливој.
По доласку у Честерег прабаба и прадеда су се
бавили земљорадњом, а деда Миливој се школовао и
био је добар електричар. Ја личим на њега и поносан
сам што носим његово име.
Миливој Зорић, 7. разред

Моје комшије Пуаче су дошле у Честерег
1944. године из Банатског Карађорђева. Било их је
шесторо. Најстарије дете је била чика Славкова сестра Радојка, а најмлађи је био његов брат
Јован.
У то време су сви били јако сиромашни. Дошавши у Честерег у млину су у једној великој
сали затекли клавир. Ко је имао краву био је сигуран да ће имати млека и сира и бити сит.
Александар Милић, 5. pазред

Моја породица је дошла у Честерег 1946. године из околине Санског Моста. Прабака Боја
је имала четири сина, а један од њих је мој прадеда Борко. Мучила се да их отхрани, а требало се
навикнути и на равницу и нови начин живљења.
Бака ми је рекла да је народ који се доселио у Честерег донео са собом разне обичаје и
ношње, да су се сви пуно дружили, а да су се Козарчани истицали својом песмом и колом.
Нада Стојановић, 7. pазред

Моја породица Дошен је дошла у Честерег 1946. године из села Ведро Поље, општина
Босански Петровац.
Мој деда Никола Дошен је имао петоро браће и сестара: Стеву, Душана, Драгана, Драгицу
и Милку. Отац му се звао Петар, а мајка Јованка. Деда је рођен 1926. године и са шеснаест
година је отишао у партизане. Два пута је рањаван у ногу. Одликован је орденом за храброст.
Његова браћа нису преживела рат.
Деда Никола се оженио после рата и добио децу, а његов једини син био је мој тата
Драган. Мој брат Никола носи дедино име.
Тамара Дошен, 8. разред

Моја мама се девојачки презивала Лучић. Лучићи су у
Честерег дошли 1945. године из Козина, општина
Сански Мост. Породица је имала пет чланова.
Најстарији је био мој прадеда Никола, дедин стриц. Тата
мог деде Неђе звао се Свето.
Ја сам њихов унук и потомак.
Милан Глушац, 7. разред

Војиновићи потичу из села Гаћани код Приједора.
Бавили су се пољопривредом, а поједини чланови
породице су радили у руднику Љубија и у фабрици за
прераду целулозе. За време оба светска рата су се борили против окупатора, а неколико чланова
породице је погинуло. 1946. године се досељавају у Честерег. Старији се и овде баве
пољопривредом, а млађи чланови породице су се школовали и обучавали за разне послове.
Огњен Војиновић, 5. разред
Pet.Ko
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Наш прадеда је Миле Буразор. Рођен је 1928. године
у Босанској Дубици. Његова мама, a наша чукунбака,
се звала Василија, а чукундеда се звао Коста.
Прадеда Миле је рано остао без оца, па се као
најстарије дете старао о браћи и сестрама и помагао
мајци кад год је могао.
Имао је четрнаест година када је отишао у
партизане. Био је одговоран и врло оштар за своје
године.
Иако још дете, уживао је велико поштовање међу
саборцима. Учествовао је у многим биткама. Звали
су га Козарица.
Рођен је подно Козаре, а био је учесник битке на
Козари. Одатле потиче надимак нашег прадеде.
По завршетку рата се доселио у Честерег са мајком, браћом и сестром. Оженио се и добио
нашу баку Верицу.
Наш прадеда Миле био је храбар и вредан. У рату храбар, а у миру вредан. Поносни смо
што смо потомци таквог човека.
Никола Илић и Игор Сирар, 5. разред

Мој друг и ја смо забележили причу о породици Латиновић коју су нам казивале Драгица
и Сека.
Латиновићи су дошли у Честерег 1945. из села Бравско код Босанског Петровца.
Породица је имала шеснаест чланова. Најстарији је био Богдан Латиновић.
Драгица и Сека кажу: „На почетку рата су погинули деда и његов брат. Убиле су их
усташе док су косили ливаду. Већ 1942. умрла је и бака. Стрина је преузела бригу о њих
дванаесторо. Старија деца су ишла у рат, а млађа су остала код бабе. Баба је чувала њих осморо.
Једно дете је нестало. Знамо да је завршило у Јасеновцу одакле се никад није вратило. Баба их је
1945. довела у Честерег. Живела је до 1975.”
Анђела Јавор и Никола Сирар, 5. разред

Наша породица Сирар се доселила у Честерег у априлу 1950. године из села Доње
Ратково, срез Кључ. Породица је имала 10 чланова: родитеље са седморо деце и са једним
сирочетом, Лазаром. Њега су прабаба и прадеда повели са собом као да им је рођени син. У
породици је најстарија била прабаба Зорка, а најмлађи члан породице био је Борислав, најмлађе
дете. Нису се сви чланови породице доселили овамо; у Босни су остали родитељи прабабе и
прадеде и њихови рођаци. Наша породица се по доласку у Честерег уселила у кућу у Шошиној,
број 57. 1958. године су купили нову кућу у којој и данас живи један члан породице, којем је она
остала у наследству. Кућу су купили од једне немачке породице која се одселила из Честерега.
Деда Михаило, који је наследио кућу, после неког времена ју је срушио и саградио нову.
Породица је живела скромно: имали су два јутра земље, велику башту, стоку и живину, а за
превоз су користили запрежна кола. Прадеда је радио на салашу, а деца су му после школе
помагала да нахрани и причува стоку. Наше две бабе су завршиле само четири разреда основне
школе и одмах су се запослиле у ћилимари, док су мушки чланови породице завршавали и
средњу школу. Када нису имала никаквог посла, деца су се забављала играјући разне игре: труле
кобиле, школице, добацивали су се крпењачом... Наша прабаба Зорка била је вредна жена и
бринула је о свој деци. У недељу би обично замесила велику погачу или хлеб, који је држала у
тепсијама и који би породица имала током целе недеље. Током празника, сви чланови породице
путовали би возом Ћиром у удаљенија села где су живели остали рођаци који су са нашом
породицом дошли у Банат. Када су деца чекала воз у два ујутру да би негде отишла, један Немац,
Франц, који је живео близу станице плашио би их стављајући бели чаршав преко себе и
имитирајући духа.
Сања, Ивана, Никола и Игор Сирар
10
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Наша школа је и ове године обележила Дечју недељу током које су
организоване многобројне активности, што се најбоље може видети из приложеног
програма:
Понедељак:
1. Спортско надметање
2. Филм
3. Литерарни и ликовни радови на тему „ПОРОДИЦА“
Уторак:
1. Стрељаштво у ком су учествовали наставници и ученици
2. Позоришна представа
Среда:
1. Фигуре од јесењих плодова
2. Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“
Четвртак:
1. Колачијада
Петак:
1. Пријем првака у Дечји савез – ПРИРЕДБА
2. Изложба литерарних и ликовних радова на тему „ПОРОДИЦА“

Квиз општег знања
7. 10. 2015. године, током другог школског часа, одржан је квиз општег знања
између ученика V и VIII разреда. Такмичари су били подељени у три групе, а у
жирију су биле наставница географије Анамарија Нађ и наставница физике и хемије
Надежда Капор. Победу је однела прва група освојивши 22 поена, а њу су чинили:
Сања Сирар, Никола Сирар, Александар Милић и Никола Илић.
Кристина Карлаш, 8. разред

Гледали смо заједно филм „Орлови
рано лете“ који је снимљен по
истоименом роману Бранка Ћопића.
12

У госте су нам дошли стари пријатељи,
глумци, овај пут са представом „Паја
Берберин“. Осмеси и задовољна лица
све говоре!
Januar 2016.

Чеп за хендикеп
У среду, 7. 10. 2015. године, ученици од 5. до 8. разреда
припремили су предавање о хендикепираним особама. Током
живота човека могу да задесе бројне врсте хендикепа (може
остати без слуха, вида или неког дела тела), али упркос томе
особе са хендикепом могу бити веома успешне у животу.
Доказ за ову тврдњу је познати физичар Стивен Хокинг
који је у инвалидским колицима и не може да помера ниједан
део тела. Тако болестан написао је бројне књиге и водећи је
физичар данашњице. Његов животни рад представља
изванредну победу над тешком физичком онеспособљеношћу.
Наведено је још неколико упечатљивих примера о људима који су упркос физичком
недостатку свој живот учинили потпуним и квалитетним. Наставница биологије, Валентина
Момиров, и ученици су уз видео презентацију на ову тему говорили о важности и циљу
акције „Чеп за хендикеп“. Удружење параплегичара и квадриплегичара из Зрењанина
покренуло је ову акцију још пре три године. Захваљујући чеповима од флаша које
прикупљају хумани грађани прикупљен је новац за инвалидска колица и ходалице. Примера
ради, за куповину једних колица, неопходно је пет до шест тона чепова.
Ученици и запослени у нашој школи се од данас активно придружују овој акцији, а
задатак ће нам бити да заинтересујемо и наше мештане јер бар толико можемо сви да
учинимо!
Драгана Бабић, 8. разред

Фигуре од јесењих
плодова

Колачијада

Надметање у гађању из ваздушне пушке
између ученика и наставника.
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Ученици нижих разреда су цртали и сликали на тему „Породица“.

Старији ђаци су писали литерарне радове на тему „У крилу моје породице“.
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Породица представља основу моје среће. Породична
љубав буди племенита осећања у мени. Сваки човек који има
породицу није сам јер има оне који га воле и оне које он воли.
Моју породицу чине четири члана: тата Милорад, мама
Зорица, старији брат Жељко и ја. У нашој породици увек влада
весела атмосфера. Тата је задужен за шалу, а мама је озбиљнија и
на све татине шале је навикла. Моја мама се побрине да ме
сваког дана након школе код куће дочека свеж и топао ручак.
Она је ту да сваком од нас да савет, похвалу или критику. Мој
брат Жељко иде у средњу школу. Он није само мој брат, већ и
мој најбољи пријатељ. Увек је ту да ме саслуша и помогне ми. Заједно смо преживели
много ствари, како добрих, тако и лоших.
У мојој породици се осећам лепо и сигурно. Чланови моје породице чине ме
срећним и поносан сам на нас.
Никола Илић, 5. разред

Живим са баком, деком, мамом и ујаком у малој, срећној
породици. Иако сам једино дете у породици, нисам усамљена,
јер су остали чланови увек ту да ме развеселе.
Ми смо једна радна и срећна породица. Слажемо се,
волимо и путујемо заједно. Детињство сам провела у крилу моје
баке коју много волим и поштујем. Мој тата живи у Црној Гори.
Сваког лета одлазим код њега. Успомене на време проведено са
оцем заузимају посебно место у мом срцу.
Породица се чува, негује и поштује. Она представља
највредније што имам и волим.
Кристина Карлаш, 8. разред

Породица је највеће благо сваког човека. У њој се он
осећа безбедно, слободно и вољено.
Управо тако се и ми осећамо у нашој породици коју
чини пет чланова: мама, тата, деда и нас двоје, брат и сестра. У
нашој породици се сваки проблем решава разговором, а често
се окупљамо и једни другима причамо наше догодовштине и
делимо савете.
Ми се у крилу наше породице осећамо срећно и
задовољно. Породица је наше благо које волимо, чувамо и
поштујемо.
Сања и Никола Сирар
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Постоји много ствари које човека чине
срећним: љубав, новац, пријатељи, разне ситнице...
Током живота човек ниже како успехе, тако и
неуспехе. Он доживљава разочарења, али онда
помисли на људе које воли и који му дају снагу да
преброди све животне недаће.
Моја породица је нешто без чега не
бих могла да замислим живот. У њој је све почело.
Она је била моја прва школа, моје прво васпитање,
а потом и наук зрелости, сигурности и
захвалности. Чланови моје породице су једине
особе којима могу да верујем и будем сигурна да ме никада неће изневерити. Моја
породица је као велика тврђава где сваки камен има своје место, а ако се само један
камичак одвоји од ње, она више неће бити снажна и чврста као пре.
Моја породица ми пружа искрену љубав и подршку и у њеном крилу се осећам
најтоплије и најсигурније.
Наташа Вукелић, 8. разред

Моју породицу чине три члана: мама, тата и ја.
Сложни смо и увек се међусобно посаветујемо пре него што донесемо неку одлуку.
Моја мама је домаћица и брине се да тати и мени ништа не зафали. Тата у току дана
ради, а увече се игра са мном. Моји родитељи брину о мени и труде се да ми испуне сваку
жељу. Мама ме увек саветује и покушава да ми укаже на моје грешке. Татина сам
мезимица и он се труди да свaки делић свог слободног времена посвети мени.
Моји родитељи су улепшали моје детињство. Срећна сам што имам брижне и
пажљиве родитеље у чијем се крилу осећам сигурно и заштићено.
Ивана Гргић, 5. разред

The members of my family
My family has four members: father, mother, older brother and me. We live in a big house in a
village called Čestereg.
My father’s name is Dušan. He is forty-five years old. He has got blue eyes, short brown hair and
he is tall. My father likes watching TV and reading newspapers. My mother’s name is Grozdana. She is
forty-five years old too. My mom has got blue eyes
and long black hair. She enjoys reading books. My
brother is called Žarko. He is thirteen years old. Žarko looks like our father. He likes playing computer
games, but he doesn’t like history. My brother and I
go to the same school.
Every evening, after dinner, we sit together
in the living room and talk or watch TV. I enjoy
spending time with my family members and I love
them very much!
Written by Jelena Janješ, 5th grade student
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Прваци примљени у Дечији савез
Као и ранијих, и ове школске године уприличена је приредба поводом пријема
ученика првог разреда у Дечији савез. Ђаци нижих разреда су певали, глумили и
рецитовали, а деца из нашег вртића су нам се придружила маштовито костимирана и
маскирана. Стигоше нам добре виле, кувари, вештице... маскенбал нас је све
развеселио! Приредби су присуствовали родитељи, ученици и наставници наше школе
и сви могу посведочити да су прваци постали пуноправни чланови Дечијег савеза и
окитили се беџом и Добродошлицом.
Милица Дрча, 4. разред
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05. 12. 2015. године, у склопу Олимпијаде науке сеоских
основаца, одржано је такмичење из информатике и екологије
у Регионалном центру за таленте у Бору први пут ове године у
овом виду. На такмичењу су учествовали ученици од петог до
осмог разреда. Литература за учење налазила се на сајту, а
имали су прилике да вежбају на тестовима који су се такође
налазили на сајту. 28.11.2015. године ученици су имали пробно тестирање преко Интернета где су добили 30 питања и то
15 из области екологије и исто толико из области информатике. Исто тако је било и у Бору, само што су тестове радили на
папиру. Нашу школу је представљала Анђела Карлаш,
ученица 7. разреда, која је заузела 4. место.
Честитамо Анђели на лепом постигнућу!

У петак, 27. новембра, за време првог часа посетио нас је
музичар Бела Мичик из Новог Бечеја. Он нам је представио
тринаест различитих музичких инструмената и упознао нас са
начином свирања сваког од њих. Инструменти су били из свих
крајева света, а могли смо и да их видимо и да чујемо како звуче.
Ово предавање је одржано у школској трпезарији, а ученици од 5.
до 8. разреда су га помно пратили. Час је био веома занимљив и сви
смо се лепо забавили и научили неке нове ствари о инструментима.
Сања Сирар, 8. разред

Међународно информатичко такмичење „Дабар“ је организовано и ове године, а ученици
наше школе узели су учешће у њему. Задатке смо израђивали и решавали на рачунарима. Имали
смо четрдесет пет минута да решимо тест. Лепо сам се осећао док сам радио, нисам марио да ли
ћу освојити неко место, само сам уживао и забављао се. Постигли смо одличне резултате.
У конкуренцији четвртих разреда Немања Радуљ освојио је 1. место са максималним
бројем поена, Владимир Жарин – 2. место, а Слађана Бркић – 3. место.
У конкуренцији трећих разреда Глигић Урош и Савић Милица освојили су 3. место.
У конкуренцији седмих разреда Анђела Карлаш је освојила 3. место.
Честитамо свима који су учествовали и надамо се да ће нас следеће године бити још
више!
Владимир Жарин, 4. разред
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У петак, 09. 10. 2015. године, одржан је
час из хемије на тему „Раздвајање састојака
смеше“. Час су припремили ученици седмог
разреда заједно са наставницом Надеждом
Капор. Ђаци су понављали научено тако што су
правили смеше од састојака које користимо у
свакодневном животу, а потом их раздвајали
погодним методама.
Био је ово занимљив час и одлична
прилика да ученици примене стечено знање у
практичној ситуацији.

17. 12. 2015. године, ученице осмог разреда
одржале су час историје на тему „Први светски
рат“. Гост на часу био је психолог наше школе,
Иван Краљ. На овом часу смо причали о
Балканском рату, Гвозденом пуку и Првом
светском рату. Било је веома занимљиво и
научили смо много нових података истражујући
ову тему. Планирамо да ово предавање
одржимо вршњацима у ОШ „Никола Тесла“.
Тамара Дошен, 8. разред

Вероучитељ Александар Ђенић је
у првом разреду 15.12.2015. године
одржао угледни час на тему Божић - рођење Христово. Часу су присуствовали
Иван Краљ и Радојка Тувић.
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Ученици од петог до
осмог
разреда
су
са
наставницом руског језика,
Горданом Тицом, организовали
радионицу „Симболи Русије“. У
трпезарији школе, уз руску
музику, фотографије и видео –
записе на тему Русије, ученици
су цртали, бојили, израђивали
кокошнике, женске украсе за
главу. Радови су изложени у
холу школе.

Конь
Выйду ночью в поле с конём
Ночкой тёмной тихо пойдём
Мы пойдём с конём по́ полю вдвоём
Мы пойдём с конём по по́ лю вдвоём
Ночью в поле звёзд благодать
В поле никого не видать
Только мы с конём по́ полю идём
Только мы с конём по по́ лю идём
Сяду я верхом на коня
Ты неси по полю меня
По бескрайнему полю моему
По бескрайнему полю моему

Дай-ка я разок посмотрю
Где рождает поле зарю
Ай брусничный свет, алый да рассвет
Али есть то место, али его нет
Полюшко моё, родники
Дальних деревень огоньки
Золотая рожь да кудрявый лён
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён
Будет добрым год хлебород
Было всяко, всяко пройдёт
Пой, злотая рожь, пой, кудрявый лён
Пой о том, как я в Россию влюблён
Пой, злотая рожь, пой, кудрявый лён…
Мы идём с конём по по́ лю вдвоём.

Конь је руска народна песма која
изражава огромну љубав према Русији.
У току првог полугодишта школске
2015/16. године ову песму су научили
ученици петог разреда.
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Група ученика наше школе и наставница
Валентина

Момиров

су

са

презентацијом

и

кратким предавањем на тему „Чеп за хендикеп“
гостовали у ОШ „Јован Цвијић“ у Зрењанину и ОШ
„Никола Тесла“ у Банатском Карађорђеву. Жеља
нам је да се ова хуманитарна акција разграна и
омасови међу ученицима и ово је начин да
допринесемо да се то и догоди. У нашој школи
ученици редовно пуне кутију чеповима, а млађи
ђаци се надмећу ко ће их више сакупити. Надамо
се да смо вршњаке из других школа мотивисали и подстакли да се укључе и на овај начин покажу
бригу за другог.
Кристина Карлаш, 8. разред

Петак вече, 6. новембар, а у нашој
школи журка! На журку су нам као гости дошли
другари из Банатског Карађорђева. Деца су
сакупљала новац за сокове, а дежурни су били
наставник музичког Гојко и школски психолог
Иван. Журка је трајала до 22h, а нама је било
забавно и надамо се да ћемо опет угостити
другаре и организовати још неколико журки.
Марија Дукић, 8. разред

У нашем селу има пуно паса луталица. Највише их
је у центру Честерега. Било би хумано да им ђаци помогну,
донесу храну или их удоме. Веома су уплашени. Видео сам
да се тресу. Никога не нападају. Ако их ко види нека не бежи
и не плаши се. Помозимо псима луталицама да преживе зиму!
Новинарска екипа се унапред захваљује.
Владимир Жарин, 4. разред
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Данас смо присуствовали представи
„Краљевски фестивал“ коју су нам одиграли
ученици из Банатског Карађорђева.
На сцени се појавила слушкиња
праћена музиком и испричала нам шта је
бајка. Након овог кратког уводног дела
утонули смо у игроказ пун смеха и музике.
Прича каже да је некад негде живео краљ
који се страшно досађивао. Саветник Злоћа
је предлагао шах и лов на зечеве али краља
то није занимало. Дворска луда је
предложила да организују такмичење у
певању. Краљу се идеја свидела, па је
позвао витезове. Објавио је да ће победник
добити пола краљевства и руку његове
кћери, лепе принцезе. Витезови се потукоше, краљ их једва заустави. Објаснио им је да
је такмичење у певању, а не у борби. Певали су, надметали се, трудили се, али је
победило чобанче јер је најбоље певало. Пастир је добио принцезу и пола краљевства.
Честитке вршњацима из Банатског Карађорђева јер су сјајно одиграли овај
позоришни комад.
Немања Аћимовић, 4. разред

5. новембра 2015. године, поводом Дана
просветних радника, ученици наше школе
учествовали су на шестој по реду
манифестацији „Знам и ја“ у Новом Итебеју.
Ова манифестација окупља ученике из свих
основних школа са територије општине
Житиште, као и најмлађе полазнике из
Предшколске
установе
„Десанка
Максимовић“. И ове године публика је имала
прилику да ужива у драмским комадима,
рецитацијама,
музичким
нумерама,
фолклорним
секцијама,
ритмичком
и
модерном плесу. Наши ученици су се представили са скечом из Кочићевог дела
„Јазавац пред судом“. По завршетку
програма уприличена је закуска за
ученике и наставнике, а организатори су
се такође потрудили да обезбеде скромне
поклоне за све учеснике манифестације.
Захваљујемо се Културно просветној
заједници Житиште на лепом дружењу!
Драгана Бубало
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У нашем селу смо почетком септембра
обележавали 70. година од досељења. Тим
поводом је Културно-уметничко друштво из
Честерега припремило програм који су
отворили наши најмлађи учесници. Потом су
наступили КУД из Александрова са играма из
Црноречја и Ужица и певачка група „ Извор“ .
Програм је затворила старија фолклорна група
из Честерега са играма из Мачве и Трстеника.
По завршетку програма смо отишли на вечеру
и журку. Захваљујемо се друштву из
Александрова на дивном дружењу!
Тамара Дошен, 8. разред

12. септембра 2015. године, Културно-уметничко друштво „Петар Кочић“ из Честерега
учествовало је на приредби „Дечји дан“ у Сремској Митровици. Ова манифестација окупља
децу из свих наших крајева. Игра, фолклор, песма, дружење... Било нам је лепо! На повратку из
Сремске Митровице свратили смо у Нови Сад. Придружили смо се огромној скупини играча који
су учествовали у трећем јавном часу за највеће српско коло за Гиниса, а у оквиру манифестације
„Чувари традиције и народног блага“. Играли смо Ужичко коло, Велико бачко коло и Катанку на
Тргу слободе где је истовремено наступило око 1000 играча. Вече за памћење!
Наташа Вукелић и Кристина Карлаш, 8. разред

Месна заједница Честерег је у центру
села направила игралиште за децу.
Поставили су ограду и поправили све
справе: љуљашке, тобогане, клацкалице и
пентралице. Ту се играју деца, али их ових
дана има мање јер је захладило. У близини
имамо терен и еко чесму. Игралиште је
једна од лепота нашег села. Хвала свим
мештанима који су помогли да се оно
поправи.
Владимир Жарин, 4. разред
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ВИЛИЈАМ ШЕКСПИР
Ове године се навршава четири века од смрти Вилијама
Шекспира, једног од највећих писаца на енглеском језику.
Вилијам Шекспир рођен је 1564. године у Стратфорду на
Ејвону као треће дете Џона Шекспира, успешног
рукавичара, и Мери Арден, кћерке угледног
земљопоседника. Основну школу је завршио у
Стратфорду где је стекао солидно знање из латинске
граматике и литературе. Између 1585. и 1592. године
започео је успешну каријеру у Лондону као глумац, писац
и сувласник глумачке дружине „ Људи лорда Чамберлена“ , касније познатије као „ Краљеви људи“ .
Опус Шекспирових дела која су сачувана до данас обухвата 38 позоришних комада, 154 сонета и
две дуге наративне поеме. Његови позоришни комади су преведени на многе језике и приказују се широм
света чешће него било који други.
Шекспир је највећи део свог опуса написао између
1590. и 1613. Његова рана дела су углавном комедије и
историје. Најпознатија дела из раног периода Шекспировог
стваралаштва су историјска драма „ Ричард III“ и трагедија
„ Ромео и Јулија“ . Од 1600. до 1608. Шекспир је углавном
писао само трагедије, те се овај период назива његовим
„ трагичним периодом“ . У овом раздобљу настају „ Хамлет“ ,
„ Краљ Лир“ , „ Отело“ и „ Магбет“ , позоришни комади који се
убрајају у најбоља дела на енглеском језику. Од 1608. до
1613. Шекспир је писао трагикомедије које се другачије називају и романсе.
Из тог периода датирају три важнија позоришна комада: „ Цимберин“ ,
„ Зимска прича“ и „ Бура“ .
Шекспир се вратио у Стратфорд 1613. године где је умро три године
касније. Генерације су његово родно место претвориле у Музеј Шекспира и
позоришне уметности. У њему је Шекспиров гроб, Шекспирово позориште
и Шекспирова библиотека. Улице носе шекспировске називе, а у школи се
чува клупа у којој је писац седео.
Иако је прошло четири века од Шекспировог доба, време није могло да
умањи ни вредност ни актуелност његових дела. Од дана када је Шекспир
постао познат и славан писац па до данашњег времена његове су драме
игране, а идеал многих глумаца био је и остао да тумаче неки од његових
ликова.
Марија Адамовић, 8. разред
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АНА ФРАНК
Ове године се навршава 70 година од смрти Ане Франк,
једне од најпознатијих јеврејских жртава Холокауста.
Ана Франк рођена је 1929. године у Франкфурту, у
Немачкој. Њена породица се 1933. године преселила у Холандију
коју су Немци окупирали 1940. Када су 1942. године прогони
Јевреја постали учесталији, Франкови су се сакрили у тајне
просторије у пословној згради Ота Франка, Аниног оца. Након
две године њихово склониште је откривено, а Франкови су
депортовани у логор. Ана је преминула седам месеци касније од
тифуса у концентрационом логору Берген - Белзену.
За свој тринаести рођендан Ана је од оца добила дневник у
ком је бележила своје мисли и осећања за време двогодишњег
скривања од нациста. Дневник Ане Франк представља потресно
сведочанставо о прогонима Јевреја у току Другог светског рата. Боравећи у затвореном
простору у неизвесности и непрекидном страху за свој живот и живот своје породице, Ана је
пронашла утеху у свом дневнику. Читајући редове овог дневника читалац може да искуси све
страхоте рата и злочина нациста кроз очи једне девојчице.
Анин отац, Ото Франк, једини је преживео рат и вратио се у Амстердам где је
пронашао дневник своје ћерке. Његовим залагањем он је објављен 1947. године у
оригиналној и делимично скраћеној верзији на холандском језику.
Дневник Ане Франк остао нам је као опомена и сведочанство зла које се не тако давно
дешавало дечацима и девојчицама нашег узраста само због тога што су били друге вере и
културе. У њеном дневнику је такође изражена хумана порука о људском праву на
достојанствен и нормалан живот.
Поштујмо и уважавајмо људе без обзира на разлике у вери и националности!
Анђела Карлаш, 7. разред
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Људи су одувек размишљали о томе зашто долази до промене годишњих доба. Зашто је
лети топло, а зими хладно? Зашто у пролеће дани постају дужи? Зашто су зими дуже ноћи?
Познато је да се Земља окреће око Сунца, а истовремено и око своје осе. Да Земљина оса
(земљишна линија која пролази кроз Северни и Јужни пол) стоји под правим углом у односу на
Земљину путању око Сунца, не би постојала различита годишња доба и сви дани у години би
били подједнако дуги.
Али Земљина оса је мало
укошена због тога што на Земљу делују
различите силе. Једна је привлачна
снага Сунца, друга привлачна снага
Месеца, а трећа обртање саме Земље.
Услед деловања ових сила, Земља се
обрће око Сунца у искошеном положају.
Тако Земљина оса увек лежи у истом
правцу, у правцу Северњаче.
То значи да је Северни пол један
део године окренут према Сунцу, а
други део године окренут супротно од
Сунца. Због овог укошења Сунчеви
зраци директно падају на Земљу
понекад северно од екватора, понекад
на сам екватор, а некад јужно од
екватора. Годишња доба у различитим
деловима света зависе од тога како Сунчеви зраци падају на Земљу.
Када је северна полулопта окренута Сунцу, у земљама северно од екватора је лето, а у
земљама јужно од екватора зима. Када Сунчеви зраци падају управо на јужну полулопту, онда је
тамо лето, а на северној полулопти зима. Најдужи дан у години се зове „дугодневница“, а
најкраћи „краткодневница“.
Два пута годишње дан и ноћ су једнаке дужине: на јесењу равнодневницу, 23. септембра, и
пролећну равнодневницу, 21. марта.
Анђела Карлаш, 7. разред

Једна претпоставка каже: у водама овог мора нема
довољно кисеоника што спречава развој микроорганизама, па
је отуда назив „мртво“ или „црно“. Постоји претпоставка да је
име добило због тога што овде вода на великим дубинама
постаје токсична и убија сваки живот.
Друга претпоставка је у вези са бројем морнара који су
се утопили у његовим водама. Будући да на целом Црном
мору нема острва, а буре су изузетно јаке, ретко ко је успео да преживи бродолом. Црно
море је море смрти.
Анђела Вукојевић, 7. разред
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Када
користимо
реч
„откриће“,
у
оваквим случајевима обично имамо на уму
посебно значење те речи. Тиме желимо да
нагласимо да су људи из једне цивилизације
дошли у област у којој нико из њиховог
краја није био до тада. Као што сигурно
знате,
истраживачи
често
затичу
становништво на местима која „откривају“.
Зашто онда не кажемо да су ти људи открили
те пределе пре њих?
Са
становишта
наше
цивилизације,
кажемо да је Колумбо открио Америку због
тога што су после његовог открића у Нови свет почели да одлазе, и најзад га
населили, људи из Старог света. Али још 500 година пре Колумбовог рођења
стари Нормани из Скандинавије дошли су до извесних открића. Пловили су на
запад и открили Исланд, Гренланд, а потом и америчко копно.
Да ли сте знали да код Кинеза постоји предање о једном ранијем путовању,
током ког су кинески морнари открили данашњу Калифорнију? И народи са
тихоокеанских острва још увек певају о славним људима из њихове давне
прошлости који су пловили у Јужну Америку много пре него што су белци стигли
и до Јужне Америке и до њихових острва.
Анђела Карлаш, 7. разред

AJKULE
Ајкуле су једна од најомрженијих животињских група због
снажног угриза и јаких и оштрих зуба којима кидају делове плена.
Међутим, многе ајкуле уопште нису опасне јер се хране раковима,
мекушцима и планктонима. Окретне су и брзе захваљујући
вретенастом облику тела и снажном репном перају. Највеће ајкуле
нису опасне по човека јер се хране мањим морским животињама. Кит
ајкула може да нарасте и до 20m и достигне тежину од 40 тона.
Храни се сићушним планктонима, филтрирајући воду кроз посебне
израштаје на шкргама. Велика бела ајкула често досеже дужину од
9m и може се наћи у многим морима. Убраја се у најопасније и најпрождрљивије ајкуле које
нападају човека.
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Први светски рат је трајао од 1914. до 1918. године. У њему је учествовала већина светских
сила, груписаних у два сукобљена војна савеза: Савезника (окупљених око Тројне Антанте) и
Централних сила. Силе Антанте су на почетку чиниле Уједињено Краљевство, Русија и Француска,
а у току рата су им се придружиле Италија и САД. Централне силе су чиниле Немачка,
Аустроугарска, Турска и Бугарска.
Рат се водио на неколико ратишта која су пресецала Европу. Западни фронт се простирао од
Северног мора до Швајцарске, док се Источни фронт простирао од Балтичког мора до Румуније.
1914. године, Немци су на Западном фронту за само један месец прегазили Белгију, ушли у
Француску и угрозили Париз. Међутим, у чувеној бици на реци Марни, Немци су били принуђени
на повлачење јер су Француској у помоћ пристигле енглеске трупе.
На Западном фронту водио се рововски (позициони) рат. Фронт је био утврђен дубоким
рововима опасаним бодљикавом жицом. Да би се освојило неколико стотина метара гинуло је на
десетине хиљада људи. Само у једном дану у бици на Соми (1916) погинуло је 20 000 и рањено 40
000 енглеских војника.
На Источном фронту сукобили су се руски војнци
са аустроугарским и немачким војницима. На
почетку рата Немачка је нанела Русији два велика
пораза. У то време Русија је била привредно
слабије развијена земља и руска војска није била
добро наоружана. У саставу аустроугарске војске
било је различитих народа, што се показало као
слабост. Неки припадници словенских народа
отказивали су своју послушност и прелазили на
страну Руса, па је тако Русија успела да протера
аустроугарску војску на Карпате.
1915. године, Енглеска и Француска желеле су да
избаце Турску из рата и успоставе везу са Русијом, али им то није успело. Стога су ради контроле у
источном Средоземљу образовале Солунски фронт.
Првих година рата САД су биле неутралне, али ипак су показивале наклоност силама
АНТАНТЕ. Французи и Енглези набављали су од Американаца велике количине робе и ратног
материјала. За ове набавке добијале су кредите од америчких банака. Привредно јачање Америке
зависило је од успеха Антанте.
Немачка је почетком 1917. године објавила
неограничен поморски рат што је значило да ће
немачка флота нападати све бродове који буду
пловили ка лукама ратних противника. Након ове
објаве САД доносе одлуку да уђу у рат на страни
Антанте.
У фебруару 1917. године избила је
револуција у Русији. Фактори који су довели до
избијања револуције обухватају велику немаштину,
глад и незадовољство становништва. Нове власти у
Русији увиделе су да је земља на измаку снаге и
потписале су мир са Немачком и Аустроугарском.
Упркос прекиду рата на Источном фронту, Немачка је већ била економски исцрпљена. У
јесен 1918. године кренула је офанзива Антанте, најпре на Солунском, а потом и на Западном
фронту. Немачка је 11. новембра 1918. године била принуђена да склопи примирје. Мировни
уговор потписан је 28. јуна 1919. године у Версају.
Економска надмоћ Антанте била је од пресудног значаја за победу у рату. Централне силе
нису биле толико војнички поражене, колико су биле привредно исцрпљене.
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СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У I СВЕТСКОМ РАТУ
Србија и Црна Гора учествовале су у I светском рату на страни Антанте. За ове две државе
то је био одбрамбени рат.
Током 1914. године извојеване су велике победе над непријатељем (Цер, Колубара).
Међутим, ситуација се променила 1915. године, пошто су Србију напале аустроугарска, немачка и
бугарска војска, док је црногорска војска пред налетом многобројних аустријских војника
капитулирала у јануару 1916. године.
Српска војска је после повлачења преко Албаније пребачена на
Солунски фронт (1916 – 1918) и ту је пружила значајан допринос
победи Антанте. Након завршетка рата, Црна Гора се ујединила са
Србијом, а затим су постале део новостворене краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца (краљевина Југославија).
Аустроугарска војска објавила је рат Србији 28. јуна 1914. године.
Србија је била исцрпљена вођењем два рата, а војсци је
недостајало и оружје и опрема. Руководство над војском, као и у
Балканским ратовима, имао је војвода Радомир Путник.
ЦЕРСКА БИТКА
Командант аустроугарске војске, генерал Оскар
Поћорек, одлучио је да главни напад усмери непроходним
правцем преко Дрине. Након преласка Дрине (12. августа
1914.), Аустријанци су заузели Шабац и извршили покољ
становништва у Мачви. Генерал Степа Степановић, који је
тада предводио војску, предузео је смелу противофанзиву
(чувени Марш на Дрину).
Пресудна битка одиграла се на планини Цер (16 –
19. август 1914.). Аустроугарска војска била је изненађена
и натерана на повлачење.
Српска војска није се ту зауставила, већ преко Саве продире у Срем и заузима Земун. У исто
време, Црногорци продиру у Босну и заузимају Пале (код Сарајева). Када је септембра 1914. године
Аустроугарска предузела нову офанзиву преко Саве, српска и црногорска војска морале су да се
повуку на своје граничне линије.
КОЛУБАРСКА БИТКА
Српска војска била је приморана да напусти Београд. Председник владе, Никола Пашић,
затражио је помоћ од савезника. Међутим, силе Антанте сматрале су Балкански фронт изгубљеним
и очекивале су вест о капитулацији српске војске.
Помоћ није стизала и једино решење за српску војску била је противофанзива на челу са
генералом Живојином Мишићем. Он је 3. децембра 1914. године, у раним јутарњим часовима,
наредио својој армији жестоку офанзиву на аустроугарску војску. До 15. децембра непријатељ је
био протеран из Србије, а у ослобођени Београд
први је ушао краљ Петар I Карађорђевић са
пратњом.
Славна Колубарска битка један је од најбоље
изведених маневра у историји ратовања, a генерал
Живојин Мишић је након борбе добио чин војводе
исто као и Степа Степановић након Церске битке.
Највећи проблем за исцрпљену Србију
били су заробљени аустроугарски војници који су
били заражени пегавим тифусом.
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ПОВЛАЧЕЊЕ ПРЕКО АЛБАНИЈЕ
Са најавом уласка Бугарске у рат, централним силама наметнуо се задатак да обезбеде
железничку везу између Беча, Софије и Цариграда. Та веза водила је преко Србије.
Да би Србија била уклоњена са пута одлучено је да је истовремено нападну Немачка,
Аустроугарска и Бугарска. Команда над војском поверена је немачком маршалу Макензену, а напад
је почео 5. октобра 1915. године. Српска војска била је са свих страна стиснута у Пећи, а
повлачење је било могуће једино преко снегом покривених албанских планина. Мекензи је сматрао
да је главни циљ остварен (пруга је била слободна). У Пећи је донета одлука да се крене
непроходним путем преко албанских планина и из тог разлога су сви топови и кола били уништени.
Главни циљ српске војске био је да се избегне капитулација. На албанску обалу јужно од Скадра
стигло је свега 140 000 војника (костура) изгладнелих од зиме и глади. На путу до Албаније живот
је изгубило око 60 000 српских војника.
Док су Срби чекали помоћ у албанским
лукама, Аустроугари крећу у обрачун са
црногорском војском. Црна Гора капитулирала
је у јануару 1916. године, а 4 000 пребеглих
Црногораца прикључено је Србима у Албанији.
Када су аустроугарски војници стигли до
Албаније, српски војници били су пребачени на
острво Крф у Јонском мору (острво смрти) где је
још 10 000 Срба умрло од исцрпљености.
Будући да на каменитом острву (острво Видо)
није било места да се сви сахране, тела
покојника бацана су у море (Плава гробница).
СОЛУНСКИ ФРОНТ
Српска војска на Крфу убрзо се опоравила, пошто су је Французи уредно снабдевали
храном, одећом и оружјем.
У априлу 1916. године српске трупе пребачене су у околину Солуна. Антанта је у том
периоду планирала једну велику офанзиву. Командант целог Солунског фронта, француски генерал
Сарај, распоредио је српске војнике на борбене положаје између француских и британских трупа.
Први су у напад кренули бугарски и немачки војници са српске границе. Српски војници успели су
да се одбране и заузму планински врх Кајмакчалан (2521 метар). Велики успех српска војска имала
је и код Битоља.
Од краја 1916. до лета 1918. године
на Солунском фронту није било већих
борби. Почетком 1917. године умро је
начелник штаба војвода Радомир Путник, а
на његово место постављен је Живојин
Мишић, који је прву армију препустио
Петру Бојовићу. У јуну 1918. године у
Солун стиже француски генерал Франше
Депере, нови командант Солунског фронта.
Детаљни план пробијања фронта
разрадили су Живојин Мишић, Петар
Бојовић и Степа Степановић. Пробој
фронта почео је 14. септембра 1918. године,
а иза српске војске биле су савезничке
трупе. До 1. новембра 1918. године ослобођена је цела Србија. Војници су наставили
напредовање и настојали су да преко Саве, Дунава и Дрине ослободе територију будуће
југословенске државе. Аустроугарска је капитулирала 3. новембра 1918. године.
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ВЕЛИКИ РАТ – 1915. година
Српска војска у децембру 1914. слави велику победу на Колубари. Аустроугарска се
повлачи према Босни и Срему, односно према Сави и Дрини. Балканско ратиште почетком 1915.
нема великог значаја за савезнике. Они имају за циљ освајање Дарданела и увлачење Турске у
рат на страни Антанте. Ова операција се завршава неуспехом.
Пораз аустроугарске војске повлачи за собом и смену генерала Поћорека. На његово
место долази надвојвода Еуген Аустријски. Развој ситуације на Карпатима и улазак Италије у рат
одлаже нову офанзиву на Србију.
У пролеће 1915. почиње немачко-аустроугарска офанзива на Источном фронту. Ове
промене доводе до вишемесечног затишја на Српском фронту. Српска војска се опорављала од
дуге 1914. године. Начелник штаба Врховне команде тражи за војску одмор, бољу храну и
снабдевање материјалним потребама. Српска војска се налази у тешкој и сложеној ситуацији у
првој половини 1915. године. Србијом владају пегави и трбушни тифус и друге заразне болести
које су однеле око пола милиона живота, а међу њима око 100 000 војних обвезника и велики
број санитетског особља.
Аустро – немачка и бугарска офанзива од 6. октобра до 22. новембра 1919. имала је за
циљ окружење и уништење српске војске. Главни реализатор и командант ове офанзиве био је
генерал Аугуст фон Макензен. Без помоћи савезника српска војска није била у могућности да
изведе превентивну офанзиву према Бугарској.
Инвазија на Србију је почела 5. октобра у подне. Започела је артиљеријском ватром на
целом фронту. Београд је примио 30 000 граната за два дана. За Београд се воде борбе девет дана.
Сваку стопу освојеног Београда непријатељ је платио крвљу. Команде мајора Драгутина
Гавриловића улазе у легенду. Малобројна српска артиљерија брзо је ућуткана, а цео терет борби
преузима пешадија. Отпор је огорчен, али Смедерево пада 11. октобра.
Бугарска војска 13 – 14. октобра почиње напад на целом фронту без објаве рата.
Савезничка помоћ није стизала. Српска војска је на измаку снага. Повлачи се војска према
Косову, а са војском се повлачи и народ. Почетком Макензенове офанзиве српска војска броји
420 000 људи, на Косово стиже око 300 000, а у Албанију пролази 220 000.
У децембру 1915. почиње голгота српског народа какву историја није познавала. Почиње
повлачење преко залеђених планина Албаније према Јадранској обали.
Анамарија Нађ, наставница географије

ЈЕЗИВЕ БРОЈКЕ КОЈЕ БИСМО ТРЕБАЛИ ЗНАТИ!
Према подацима са Конференције мира у Паризу 1919. године, Србија је у Првом
светском рату изгубила 1.247.435 лица, односно 28 % целокупног броја становника које је имала
по попису из 1914. године. Србија је у Првом светском рату претрпела више него иједна друга
учесница рата.
Србија је мобилисала 852.000 војника, што је чинило 15% од укупног броја становника
или 30 % свих мушкараца (83 % припадника мушке популације имало је између 18 и 55 година).
Од рана и епидемије погинуло је или умрло 402.435 војника. До септембра 1915. године
погинуло је 172.508 војника, односно 77.455 војника приликом преласка преко Албаније, 36.477
војника у борбама на Солунском фронту 1916/7/8.
године, 81.214 војника побијено је или умрло у
заробљеништву, а 34.781 војника умрло је од рана
или болести на територији Србије 1915. године.
Када је у питању цивилно становништво, у рату је
живот изгубило 845.000 Срба. Од 200.000 грађана
који су пошли за војском преко Албаније
погинуло је или умрло преко 140.000 људи.
Епидемија пегавог тифуса 1914/15. однела је
360.000 душа.
Pet.Ko
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Славимо 2016. рођендан Исуса Христоса и стогодишњицу Мојковачке битке, а не бисмо погрешили ни ако бисмо
рекли да су Христос и Мојковац врсници, ни кад бисмо додали да је Мојковачка битка почела стотинама година раније
ни да је настављена стотину година касније и води се до данашњега дана, у рату и миру. Има ли икога на овом свечном
скупу да нема некога ко у тој бици није учествовао или да у
њој дан - данас не учествује. И пре сто година овде су се ложили бадњаци, певало, мир - божало и разговор водио - ми
гинемо, Христос се родио! Али песник не каже да се разговор водио, већ да мирбожа и разговор води и да се гине - Христос се роди!
Мојковачка битка је део Косовскога боја који траје и трајаће до последњег времена. Као што
се за Косовску неће до краја знати да ли смо је добили или изгубили, тако се ни за Мојковачку још
не зна јесмо ли поражени или победници, да ли је била велика или мала. У тој бици смењују се противници и одмењују империје, само српски народ остаје онај један те исти и једини.
Ко није стигао да погине на Косову, чекао је Карађорђеву буну, ко није погинуо на Мишару
и Чегру, гинуо је на Церу и Сувобору, а ко је остао жив хитао је ка Мојковцу. Ту су гинули последњи од оних „што се не шће у ланце везат“. Речи Данила Бањског, косовског савременика: „Умримо
да вечно живи будемо!“ добиле су свог наследника у речима песника и учесника Мојковачк битке.
Као и на Косову и на Мојковцу су се појавили Милош и Јанко, само што се овај пут Милош
презивао Меденица, а Јанко - Вукотић. Онај Јанко што је закаснио на Видовдан 1389. стигао је у
прави час на Мојковац, на Божић 1916. године, али су и њега питали „што га брани кад га не одбрани?“.
Лаб и Ситницу заменили су Тара и Лепенац, а Бојна њива - Газиместан. Мојковачки ратник
био је косовац, а Мојковац - мостовац и ослонац српске војске која је преко Албаније одступила ка
небу.
Сердар Јанко је ложио бадњак и ноћивао у кући Гавра Раденовића у Подбишћу, а Гавров унук Милован Ђилас га је описао као „последњег витеза класичне Црне Горе“, и „неначетог црногорског ратника, који је окренуо најлепшу страницу црногорске ратне историје“.
У истом роману из којег ове реченице, командир народне војске изговара и ове речи: „Србин
сам Црногорац. Србин сам јер сам Црногорац. Не велим да другдје и друкчијих Срба нема - зло нас
је расуло на све стране, ама ја сам такав. Нијесам Црногорац што сам Србин, него Србин што сам
Црногорац. Ми Црногорци ми смо со српства. Није овдје српству сва снага, али јесте душа. Можеш
ме убити, сасјећи, смрвити и у прах стуцати, али што је српство то остаје, док и трунке има. И мисао моја српска траје док и један дамар куца. Има друкчијих Срба, ми смо они од Косова, што свећају и пјевају несреће српске. Затри Косово у памети, у души српској - па ни нас нема. Срба нема.“
Ни на Косову ни на Мојковцу нису брањени само Косово ни само Мојковац. То је једна те
иста ванвремена битка за ванвремене вредности. Битка за „нешто важније од сваке земље и судбоносније од иједне битке“. Што се збратило на Косову пре седам векова, није се никад разбратило,
већ се и пре једног века очитовало на Мојковцу. Није било ни први ни последњи пут да су Срби били „народ на који сви пуцају“ са свих страна и из свих оружја, и то као по правилу на највеће православне празнике. На Видовдан, на Божић, на Васкрс, на Светој Илију, Велики петак и Огњену Марију.
И Косово и Мојковац су више у надлежности поезије него историје. На Косову су се појавили и изгинули јунаци за које историја не зна, али поезија зна и како су се звали и одакле су били, и
како су изгледали и како су били обучени и где су и како погинули. На Мајковцу су се сјатили они
стварни, које сви знамо и познајемо. Највећи косовски јунак је највећи српски песник Свети Петар
Други.. Ловћенски тајновидац. Памћење не умире, а оно што поезија врати у свест, то заувек постоји. У свести народа не постоје сви векови ни сви бројеви ни сви хероји. Али у онима који постоје
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постоје сабрани су и они за које нам се чини да су заборављени све док се не роди песник да их оживи. Зар се и на мајковачке витезове не односе стихови: „Гледах доње бројеве/ И изабрах горње
почасти/ Гледах мачеве/ А помишљах на горње венце/ Очекивах смрт/ А на бесмртност помишљах.“
Као и исход Косовске, и исход Мојковачке битке био је унапред познат, а ниједна до данас
није завршена нити ће икад бити изгубљена. Јуначка иако залудна, задушна, а никад бесмислена. За
образ отаџбине, више за њену част него за њену корист. Отпор је безуслован, земља поробљена. Али није побеђена ни осрамоћена.
Већ је Живојин Мишић, тај риђи сељачки син, како га зове Владимир Ћоровић, својом вером
надахнуо своју војску, потукао и осрамотио најјачу армију света, а краљ Петар са прве линије
фронта „пође у цркву и паде на колена пред олтаром, да захвали Господу на победи“. Савезници
Аустрије су са свих страна завојштили на Србију, придружиле им се вашке и болештине, одустало
се од Мишићеве идеје да се одсудна битка опет поведе на Косову, макар сви изгинули. У Пећи и
Призрену спаљено је и поломљено све што би могло послужити непријатељу. Србија је одлазила из
Србије, а „краљ Петар пешке на опанке крену с војском про Србије мајке!“
Трећа аустроугарска армија са три стране насртала је на Црну Гору, а црногорска војска сердара Јанка која се херојски борила долином Дрине и Таре хитала је к Мојковцу да задржи непријатељско надирање и заштити српску одступницу. Ако је истина да је српска војска већ била пасала
тиме би се Мојковачка битка још више онебесала!
„Ловћен и Цетиње, симболи историје и отпора, пали су готово без боја.“ Срушена је капела на
Ловћену, а митрополиту Митрофану Бану наређено
да тело владичино уколни с Ловћена и то ноћу.
Митрополит је одговорио да су нам непријатељи одузели оружје, али да на Ловћену има доста камења,
па ће камењем бранити владику. Окупаторске новине
које су излазиле у Београду су писале: „ни пробијање руског фронта, ни пад руске тврђаве, ни потпуно
уништење владавине Петра Карађорђевића није нас
тако задовољило као пад Ловћена.“ Лист „Црвена
Хрватска“ обавештава да је завршен натјечај за споменик на Ловћену, висок 16 пута 32 метра, који
ће представљати генија победе и славе коме су руке прекрижене на мачу на чијем су врху иницијали Ф.Ј. I и датум 11.1.1916. Да ли да вас подсећам да је оно што није срушио цар Фрања Јосиф пола
века касније довршио лажни цар, који није Фрања него Фрањин војник и Фрањин син и није се звао
Јосиф него Јосип и тиме крунисао Фрањино и своје дело.
Беч је тражио безусловну капитулацију и предају свих српских трупа које су прелазиле Црну
Гору. Влада је прихватила све захтеве сем последњег. Србија и Црна Гора су нераздвојиви! Ропство
и Црна Гора су неспојиви.
Данас се чини да смо угроженији изнутра него споља. Постоји спољашње и унутрашње Косово и спољашњи и унутрашњи Мајковац. На оном спољашњем Косову је основана прва НАТО држава, коју је признао
Монтенегро, а никад неће Црна Гора! Оно унутрашње, је „онамо намо“ и
свуда где има Срба.
Јуда је назван благајник издаје. Тих благајника се данас намножило, а његових тридесет сребрењака нарасло је на милионе златника. Али и
поред свих промена, никаквих промена у погледу моралности нема.
Мојковачка битка је мала у историји ратова, али у историји братске слоге и љубави, чојства и јунаштва, части и образа спада у највеће коју је водило људско семе, а највећа и најславнија коју је водила Црна Гора.
Слава мојковачким јунацима!
Матија Бећковић
Pet.Ko
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Galerija re~i
Сунце се поигравало на Алисином успаваном лицу. Протрљала је очи и
погледала око себе. Видела ме је како седим, пијем чај и смешкам се. Обећао сам
да ћу је данас водити на фарму магараца која припада мом ујаку.
Дошли смо и видели сиве, беле и црне магарце. Мој ујак Фери нас је оставио
да чувамо магарце и дао нам је распоред:
06:00 напасање магараца
08:00 купање магараца
09:00 дати магарцима храну
13:00 напасање магараца
14:00 купање магараца
15:00 чишћење боксова
16:00 дати магарцима храну
17:30 покрити и успавати магарце
Кад смо почели да их пуштамо срушили су фарбу па су
скакали весели, жути, розе, плави... Алиса и ја смо се
наслонили на зид и прошли кроз њега. Летели смо низ воду, поред крава, поред
маца и упали у слатко море, а онда смо низ чоко водопад стигли до ливаде на којој
су магарци пасли лизалице. Чували су их новогодишњи колачићи у облику чике. Ми
смо пробали да им објаснимо да су то наши магарци, али колачићи су били од кафе
и хтели су да се мачују са нама. Узели смо желе мачеве и победили их, али смо
упали у живи несквик.
На крају смо се пробудили у слами и схватили да још нисмо кренули и да је
све био само сан.
Немања Аћимовић, 4. разред

Јесен је тихо закуцала и на моја врата. Хладно је и
ветровито.
Погледам кроз прозор и видим прекрасно дрвеће које је
одевено у златне бакарне хаљине. Ветар дува и нежно мази те
хаљине које падају по уморној трави. Она наликује најновијем
моделу тепиха. Реших да прошетам. Шетајући спазих птице у
јатима како пролећу над високим стаблима тако ниско као да
милују већ оголеле гране. Свуда око мене су прелепе јесење
боје. Жуто опало лишће прекрива стазе и клупе. Трчкарају
весела деца носећи миришљаве плодове. У даљини се виде
вредни људи који раде на њивама. Радови у вртовима и баштама су приведени крају. Домаћице
праве зимницу. Изнад мене сиви облаци прете кишом. Киша је досадна, њене крупне капи ударају
о прозоре и црепове кућа. Хладно је и тмурно. Улице нису више лепе, блатњаве су и мокре, пуне
барица. Врапци су тужни, сакривени испод мокрих олука чекају лепше дане.
Ја се вратих у свој топли дом и са нестрпљењем чекам зиму јер тада ће све бити лепо, бело
и весело.
Милица Дрча, 4. разред
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Догодило се у септембру
Железничком пругом Стоктон – Дарлингтон кренуо воз са
првом парном локомотивом
27. септембра 1825. године, првом јавном железничком пругом, Стоктон –
Дарлингтон, у Североисточној Енглеској, кренуо је воз са првом парном локомотивом којом је
управљао њен конструктор Џорџ Стивенсон.
Џорџ Стивенсон био је инжењер, конструктор локомотива, отац железница. Рођен је
1781. године у Вајламу. Џорџ је своју прву локомотиву конструисао 1814. године. Већ следеће
године прорадила је прва државна железница између Стоктона и Дарлингтона, а његова
локомотива вукла је први теретни воз на свету. 10. октобра исте године одобрен је превоз
путника возом. Само четири године касније Стивенсон је конструисао нову парну локомотиву
која је на прузи Манчестер – Ливерпул достигла брзину од 56 km/h.
Стивенсонов проналазак примљен је у целом свету са таквим одушевљењем да су се
поједине државе надметале у томе која ће имати више изграђених километара пруге. Џорџ
Стивенсон је са собом донео праву револуцију у железничком саобраћају.

Почела да ради комерцијална телевизија
22. септембра 1955. године, у Уједињеном Краљевству, почела је да ради
комерцијална телевизија, а први плаћен оглас била је реклама за пасту за зубе.
Реч телевизија потиче од грчке речи tele (далеко) и латинског глагола
video (гледати) што у преводу значи гледање на даљину. Термин „телевизија“ први пут је
употребљен на међународном конгресу у Паризу 1900. године.
Телевизија је постала комерцијална касних 1920 - их. Након Другог светског рата,
телевизор почиње да се користи у кућама и предузећима у све већем броју. 1960. године
телевизор у боји све се више користи у САД - у и другим развијеним државама. Постоји
податак да 2013. године 79% домаћинстава поседује телевизоре, али сада су они
модернизовани, са равним екранима и називају их паметним телевизорима.
У нашој земљи је телевизијски програм први пут емитован у септембру 1938. године, у
Београду.















490. г. п. н. е. Атињани поразили бројнију персијску војску у Маратонској бици
1157. рођен је енглески краљ Ричард Лавље Срце
1493. Кристифор Колумбо испловио из луке Кадиз на друго путовање у Нови свет
1522. шпански морепловац Хуан Себастијан Елкано завршио прво путовање око света, које је
започео Магелан 1519. године
1566. умро је турски султан Сулејман Величанствени
1776. амерички Континентални конгрес увео званичан назив државе Сједињене Америчке Државе,
уместо дотадашњег назива Уједињене колоније
1796. први председник САД Џорџ Вашингтон упутио је америчком народу опроштајну поруку и
повукао се на своје имање
1846. немачки астроном Јохан Готфрид Гале открио планету Нептун
1860. преминуо Милош Обреновић, кнез Србије
1862. председник САД Абрахам Линколн објавио декрет о ослобађању америчких робова
1922. у Ал Азизији у Либији измерена највиша температура ваздуха у хладу (+ 58°C)
1939. Немачка је без објаве рата напала Пољску и тиме започиње II светски рат
1945. Јапан потписује капитулацију и тиме се завршава II светски рат
2001. самоубилачки напад отетим авионима на зграду Светског трговинског центра Њујорку и
на Пентагон у Вашингтону
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Догодило се у октобру
У Београду отворена пијаца на Зеленом венцу
1. октобра 1926. године, у Београду је отворена, за ондашње време изузетно
модерна, пијаца на Зеленом венцу. Због добре организације, модерних тезги и широке
понуде робе народ ју је прозвао краљицом пијаца. Простор који је обухватала пијаца
„Зелени венац“ данас представља и
подручје на ком се
налази
аутобуска
станица
градског
превоза. Роба је на ову пијацу
најчешће допремана запрежним
колима, док су имућнији продавци
млечне производе, свеже воће и
поврће довозили камионима. Тезге
су у то време биле дрвене, а
правили су их сами продавци. Овде
су деценијама долазили продавци и
купци из свих крајева Србије.

Откриће Аустралије
Западна Аустралија је највећа аустралијска држава. Простире се на површини
од 2 645 615 km2. Главни град Западне Аустралије је Перт. Први Европљанин који је
крочио на тло ове државе био је холандски истраживач Дирк Хартог. Он је 26. октобра
1616. године на путу ка Јави открио западне делове Аустралије.
Током 17. века, многи Холанђани посетили су обале новоосвојеног рта. Током
1700 - их, многи енглески и
француски морепловци почели су
да истражују обале Западне
Аустралије.
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1492. Кристифор Колумбо је први пут ступио на тло Новог света
1608. Холандски оптичар Ханс Липершес приказао први телескоп
1805. Одиграла се битка код Трафалгара
1837. Милош Обреновић издао указ о укидању свих врста кулука, осим за одржавање
путева и мостова
1846. Први пут изведена операција под наркозом. У општој болници „ Масачусетс“ у
Бостону, хирург Џон Колинс Варен употребио је етар приликом операције тумора
1871. У Чикагу избио велики пожар. Пожар је трајао три дана, погинуло је око 300 људи,
а око 90 000 остало без домова
1884. Лондонска четврт Гринич установљена као универзални нулти меридијан од ког се
рачунају географске дужине и временске зоне на Земљи
1879. Томас Алва Едисон извео пробу са сијалицама са графитним нитима
1897. У Београд пренети посмртни остаци Вука С. Караџића
1908. Аустроугарска анектирала Босну и Херцеговину
1913. Завршена изградња Панамског канала
1915. Почела офанзива Централних сила на Србију и заузет је Београд
1934. У Марсељу убијен краљ Александар I Карађорђевић
1961. Иво Андрић добио Нобелову награду за књижевност
1977. Уједињене Нације су прокламовале Општу декларацију о заштити животиња и 4.
октобар је проглашен Светским даном заштите животиња
2007. Погинуо Тоше Проески

Догодило се у новембру



















1497. Тражећи морски пут у Индију Васко да Гама је постао први морепловац који је
опловио Рт добре наде на крајњем југу Африке
1642. Абел Тасман открио острво јужно од Аустралије. Острво се данас зове Тасманија у
част великом морепловцу
1755. У земљотресу у Лисабону погинуло 60 000 људи
1793. Лувр отворен као музеј
1842. На планини Сент Хелен избила прва вулканска ерупција која је забележена у
историји САД
1859. Објављена књига Чарлса Дарвина „ О пореклу врста“
1869. За саобраћај отворен Суецки канал
1880. Француски војни доктор Шарл Луј Алфонс Лаверан први открио узрок маларије из
капи крви
1895. Вилхелм Конрад Рендген открио x зраке
1914. Почиње Колубарска битка
1918. Завршио се Први светски рат
1922. Откривена Тутанкамонова гробница
1944. Франклин Делано Рузвелт четврти пут изабран за председника САД
1946. Основан УНЕСКО
1959. Усвојена Декларација о правима детета
1993. Срушен Стари мост у Мостару
1993. Настаје Европска Унија
1995. Потписан Дејтонски споразум који је окончао рат у Босни и Херцеговини
Анамарија Нађ
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Ученици 4. разреда са својом учитељицом Снежаном Војновић учествовали су на
наградном конкурсу за дечје радове на тему “Мој омиљени лик из бајке”. У току 3 месеца,
пристигло је преко 120 цртежа из свих крајева Србије. Сви радови су објављени на сајту, а наш
Немања Аћимовић је освојио 1. место са својим радом “Ружно паче”.

Наташа Егреџија

Марко Самарџија

Слађана Бркић

Немања Радуљ
Pet.Ko

Наташа Егреџија

Милица Дрча

Милица Дрча

Софија Бабић

Владимир Жарин

Огњен Барбул

Немања Радуљ

Марко Самарџија

Владимир Жарин

Софија Бабић
39

Слађана Бркић
Владимир Жарин

Немања Аћимовић

ПОБЕДНИЧКИ РАД

Немања Аћимовић
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Putujemo...
Овај летњи распуст сам провела у Белој Цркви са
породицом и било ми је предивно.
Веома сам се обрадовала сусрету са тетком и
сестром које су из Аустралије допутовале у Белу Цркву.
Напокон сам их видела! Сестру сам тада срела други пут у
животу и остале смо у контакту. Ишла сам и на венчање
мог стрица. Сваког дана смо сви ишли на купање. Сестра
и ја смо свако вече шетале и ишле у кафић. Такође сам упознала неке нове другаре.
Волела бих да сам имала прилику да останем дуже, али упркос кратком боравку било је
лепо.
Био је ово један од мојих најлепших распуста!
Ивана Сирар, 7. разред

Сваке године идем са породицом на летовање. Ове
године смо одлучили да посетимо родбину у Новом
Саду.
Све је почело једног јутра када су ми родитељи рекли
да за два сата путујемо у Нови Сад. Сваки дан смо
одлазили на базен на Клиси, а викенд смо проводили
на викендици у Врднику. На путу до викендице смо
пролазили поред много манастира, шума и лепог цвећа.
Посетили смо и бању на Фрушкој гори.
Боравак у Новом Саду брзо је прошао. Дошао је дан
када смо морали да кренемо кући. Успут смо видели Дунав, Шангај и Петроварадинску тврђаву.
Наше последње одредиште било је Житиште где смо свратили на „Пиле фест“.
Анђела Вукојевић, 7. разред

Овог лета сам боравила у летњем кампу на Дивчибарама.
Дивчибаре су на планини Маљен, близу Ваљева. „Маљен“ се
звао и хотел у ком смо одсели. У кампу сам упознала пуно деце из
разних школа и градова. Мене је водила учитељица Наташа
Кнежевић са својим четвртим разредом. Сваког дана смо имали
разне спортске активности: стреличарство, оријентиринг, базен,
баги, бабл фудбал, шетњу... Од дисциплина ми се највише свидео
баги. Баги је једна узбудљива вожња камионом. У слободно време
свако вече смо имали: караоке, журке, маскенбале, играли разне

друштвене игре...
Боравак на Дивчибарама је трајао седам дана, а ја бих волела да је трајао мало дуже.

Милица Дрча, 4. разред
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Ово лето ћу дуго памтити по много чему. Најпре по несносној врућини, а затим по дружењу
и путовању. Један део распуста сам провела у родном крају мог деде.
Са породицом сам путовала у Републику Српску. Након дуге вожње по равници и брдима
коначно смо стигли на Мањачу. Посетила сам имање мог деде. Ишла сам и у Васиљевиће, родно
место моје бабе. Два пута сам била на извору Точак где вода извире из камена. Чиста је као суза.
Лепо сам се провела. Драго ми је што сам била на овом путовању и посетила завичај моје
породице.
Драгана Јањеш, 5. разред

Сви се радују летњем распусту и једва чекају да оду негде. Ја
сам ове године по други пут била у Соко Бањи. Стигли смо у смирај
дана. Ноћ је била лепа, а ваздух свеж. У рано јутро кренусмо у
обилазак. Пешачили смо до планине Озрен. Наишли смо на водопад
Рипаљка. Овог лета је готово пресушио због врућина. Центар града
је зелен, окружен парковима. Река Моравица је хладна и купање у
њој је било право освежење. Провели смо седам незаборавних дана у
овом бањском месту. Волела бих да следеће године одемо негде
далеко, у неку другу државу и да упознам другу културу, људе и
њихове обичаје.
Јелена Јањеш, 5. разред

Мислим да сва деца више воле летњи од зимског
распуста.
Када су се завршиле школске обавезе сви смо били
срећни и радовали се почетку распуста и лету. Био сам
срећан, нисам имао више обавеза и дошло је време да се
дружим и играм са другарима. Ово лето ћу памтити по
путовањима. Пошто играм фудбал, имао сам прилику да
обиђем Загреб. Тамо сам ишао на велики турнир. Обишао
сам стадион и упознао нове другаре. Када смо се вратили
из Загреба чекао ме је пут на море. На море сам путовао
са мамом. Био сам јако узбуђен. Док смо путовали само
сам размишљао о купању и сунчању. Разгледао сам природу, ново место, нове људе. На мору сам
остао десет дана, уживао сам у роњењу и сакупљању шкољкица.
Ово је лето које ћу памтити, а сада се радујем новој школкској години.
Петар Драганић, 5. разред

У суботу, 24. 10. 2015. године, ученици VI, VII и VIII разреда из Честерега и Банатског
Карађорђева ишли су на екскурзију коју је организовао свештеник Бранко Алексовски. Наша
прва дестинација био је Пожаревац, а потом смо се упутили у Смедерево и Виминацијум.
Највише смо се забавили обилазећи археолошко налазиште Виминацијум, где смо имали
прилику да видимо фосилне остатке мамута. У Смедереву смо посетили Смедеревску тврђаву.
Током обиласка смо сазнали много занимљивих чињеница о настанку и историји овог значајног
културног споменика. У повратку смо обишли неколико манастира. Као и сваке године, на
екскурзији су се родила нова пријатељства.
Иако нам је свима тешко пало да рано устанемо, вредело је! Надамо се да ће бити још
овако лепих и занимљивих екскурзија!
Pet.Ko
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Ми, петаци, и ученици другог, трећег и четвртог разреда смо
крајем октобра кренули на екскурзију у Београд. Путовање је
организовао свештеник Бранко Алексовски. У Београд смо стигли
око девет часова и најпре се упутити у Храм Светог Саве. Ушли смо у
ову дивну, велику цркву и уживали у њеној лепоти. Нешто касније
свештеник нас је одвео у зоолошки врт. Мноштво животиња, али сам
опет био очаран змијама и леопардима, те сам се уз њихове кавезе
најдуже задржао.
Најупечатљивија је за све нас била Калемегданска тврђава.
Очи су нам остале на тенковима, топовима, подводним минама,
торпедима и мени најдражем тенку „СТУГ“. Када смо напустили ово
занимљиво место прошетали смо до малог узвишења и
фотографисали се поред црквице посвећене Светој Петки.
Занимљива и садржајна екскурзија, дивно дружење и лепа
успомена!
Никола Сирар, 5. разред

Било је топло јесење јутро када сам са другарима
кренула на пут. Одредиште нам је био главни град
Србије, Београд. Нисмо журили, све смо посматрали,
све запажали, чак и оно што на први поглед и није тако
важно.
Кад смо стигли прво смо отишли на Врачар. Стао
ми је дах пред величином Храма Светог Саве. Била је то
камена грађевина, а кров јој је додиривао бесконачно
небо. На њој су уоколо отвори кроз које је допирала
светлост. У унутрашњости су кружно распоређене
фреске. Оне су, пред мојим очима, обасјане сунцем,
постајале светле и веома живе. Били смо очарани
призором и оним што смо видели. Толико смо се занели да смо заборавили на време.
Видели смо Цветни трг и продавнице које се „смеју гласно и живо“. Пролазили смо широким
булеваром који је водио ка Калемегдану, ка врху тврђаве, одакле смо посматрали ушће Саве у
Дунав. Сунце нас је грејало, а ми смо уживали у лепоти какву само природа може да створи.
Поред се налази и црква Ружица посвећена Светој Петки. На извору смо пили воду за коју кажу
да је посвећена и лековита.
Како је пут по стазама тврђаве одмицао, постајали смо све радозналији за свет око себе. Стигли
смо до зоолошког врта. Све нам је било интересантно и чудесно, на махове страшно, а на махове
прекрасно у мозаицима и бојама. Животиње су деловале задовољно, шетајући се лењо, навикле
на силне погледе.
Пошто смо обишли све што нам је било у плану кренули смо кући. Када смо замакли у
равницу, опет је село потонуло у вечерњу „пустош и мир“. Никог не видиш, ништа не чујеш, иако
је тек рано вече. Ту је вечерњи дах, свеж, хладан... Јесен се ушуњала у село и обавила га својим
студеним крилом.
Анђела Јавор, 5. разред
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Intervju sa nastanicom
Draganom Bubalo
1. Koliko dugo se bavite ovim
poslom?

10. Va{a zemqa iz snova?

- Ovim poslom se bavim od 1. septembra 2015. godine.

11. [ta biste preporu~ili dana{woj
deci?

2. [ta Vas je navelo na to da se bavite ovim poslom?

- Da u~e da bi stekli znawe, a ne da bi
dobili ocenu.

- Navela me je qubav prema nastavni;koj profesiji. Jo{ od malih
nogu sam `elela da radim u {koli.

12. Ne{to za kraj?

3. Kako Vam se svi|a rada sa decom?
- Veoma mi se svi|a. Volim decu i
u`ivam u radu sa wima.
4. Koji ste predmet osim engleskog
najvi{e voleli u {koli?

- Engleska.

- Drago mi je {to sam postala deo ove
{kole i {to imam priliku da se dru`im
i sara|ujem sa divnom decom i nastavnicima.
Marija Adamovi} i Nata{a Vukeli}, 8. raz.

- Ruski jezik.
5. Kakav ste |ak bili u {koli?
- Bila sam odli~an |ak.
6. Nastavnik koji Vam je ostao u
se}awu?
- Nastavnica ruskog i nastavnik
fizike iz osnovne {kole.
7. Kada bi vratili vreme unazad,
{ta biste mewali?
- Ne bih ni{ta mewala.
8. Koji ste znak u horoskopu?
- Riba.
9. Da li ste se bavili sportom?
- Nisam.
Pet.Ko
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Рођење Свете Петке
Света Петка је рођена у градићу који се назива Епиват. Потицала је из имућне и побожне породице. Осим Петке, они су имали и једног сина Јевтимија. Родитељи свете Петке беху имућни и побожни људи: живљаху у свему по заповестима Божјим и живот свој украшаваху
милостињом и добрим делима. Осим Петке они имађаху и једнога сина, Јевтимија. Децу своју они васпитаваху у побожности: учаху их свакој врлини и животу по Богу. Једном, Света Петка као десетогодишња
девојчица, када је била са мајком у цркви, чула је речи Божанског јеванђеља: ,,Ко хоће за мном да иде нека се одрече себе и узме крст
свој, и за мном иде.'' И ове јој се речи дубоко урезаше у срце.
Добра дела Свете Петке
Света Петка је за живота свога чинила многа добра дела. Једном у свом детињству док се
враћала из цркве срела је једног просјака и кришом од мајке она скиде са себе своју скупоцену
хаљину и даде је просјаку, a сама обуче његове дроњке. Када дође дома и родитељи је угледаше
у дроњцима, они је изгрдише и строго јој запретише да то више не чини. Но она продужи и даље
то чинити. На грдње због тога, она је родитељима одговарала да она другачије не може живети.
Живот Свете Петке
Још као девојчица, док је са мајком одлазила у цркву, она је била веома побожна. Након
смрти својих родитеља, жељна подвижничког живота, она напусти родитељски дом и оде у Цариград, где се замонаши у цркви Свете Софије, а затим се запути у Јорданску пустињу, где се ради
Христа подвизавала све до своје старости. Испуњавајући своју давнашњу жељу Света Петка
отпутова у Палестину, и поклонивши се светим местима, освећенима Спаситељевим животом,
настани се у Јорданској пустињи. Ту је проводила равноангелни живот. Подржавајући пророка
Илију и Јована Крститеља, Света Петка се хранила једино пустињском травом у врло малој количини, и то по заласку сунца.
Смрт Свете Петке
У доба позне старости, сањала је анђела који јој је рекао да напусти пустињу и врати се у
свој родни град, Епиват. Након што се вратила, поживела је још две године. Верници су је сахранили по хришћанским обичајима, али не на градском гробљу већ издвојено од других.
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Мошти Свете Петке
Богоугодни Хришћани из тог места после јављања светитељке у сну неком Георгију и Јефимији пронашли су место где су биле закопане њене мошти,
извадили су их из земље и положили у храм светог Петра и Павла у Епивату. Њене чудотворне мошти преношене су у току времена много пута.
Преношење моштију Свете Петке
Мошти Свете Петке је цар Јован Асен хтео да
пребаци у његову престоницу Трново то је и урадио. После доста времена, када турски султан
Бајазит заузе Трново, тада све драгоцености и светиње бише разграбљене. Тада чеоне мошти
свете Параскеве бише пренете у Валахију. Патријарх, уз сагласност целог свештеног сабора и
пристанак других пресветих патријараха, посла чеоне мошти преподобне матере наше Параскеве благочестивом господару, војводи Василију, у престони град његов Јаш. Тамо Свете мошти
бише положене у цркви Св. три Јерарха на дан 14.10.1641.
Црква Св.Петке
У Београду је затим подигнута црква Свете Петке (на Калемегдану) која и до данас
постоји у којој се налази и извор Св. Петке са чудотворном водицом. Побожни Београђани и
други верници одлазе често, а особито петком, у храм и на извор Св. Петке и добијају од ње
благодатну помоћ по вери својој.

Pet.Ko
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SME[NA STRANA SVETA



















Наставник историје: „То ћемо већ рекли.“
Наташа: „Причаћемо малопре.“
Драгана: „Транспалатализација“ (трансплантација)
Тамара: „Јел графитна патентица?“
Наставница техничког: „Које је ваше омиљено воће?“ На то ће
Марија Адамовић: „Знам, сладолед.“
Јелена: „Бесплатно се плаћа.“
Наставница физике: „Јозгро“ (језгро)
Наставница техничког: „Ја овде видим само три свеске. Три раде, а
три ладују ко студенти.“
Наставница математике: „Знам те птицо док си голуб била.“ (голуб
– јаје)
Тамара: „Рибљи батак“ (жабљи батак)
Наташа: „Улази напоље!“
Наставница Биља: „Шта је ти је?“
Наставница Биља: „Наја испред себе седи и пише.“
Наставник Гојко: „Да ли сте некада гледали балет?“ На то ће Тина:
„Да, гледали смо балет на леду. Уствари, то је било
скијање.“ (уметничко клизање)
Наташа: „Тројком против урока“ (урок – порок)
Сања: „Кулена бана“ (Кулина бана)
Наставница Биља: „Утоњавам у сан.“

Прваци:
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- Зове се камила (пешачки прелаз)
- Наша школа се зове Петар ... Петар ... Петар Пан!!!
- Обрада песме „Складан брак“. Разговор о томе шта је брак. Кажу: то
је кад се неко љуби, кад неко неком нешто поклони и још кажу – то
је оно кад се ништа не види, права тама (ТАМА – МРАК – БРАК) !

Januar 2016.

ZABAVI[TANCE
Pred{kolci su bili na{i sagovornici i ovako su odgovarali na pitawa:
1. Kako se prave bebe?
- Od ko`e, od ro|ewa, od plastike, od lutke...
2. [ta je hobi?
- Mo`e{ da igra{ uz wega.
- Kad ode{ na kiosk.
- Crtawe, sportovi…
- Ono {to najvi{e radi{ kada je raspust.
- Kada se igra{ sa sestrom.
Milica Dr~a i Nata{a Egrexija

1. RAZRED
Pitawa za prvake su bila:
1. [ta je mafija?
- Posao.
- Marka automobila.
- [to se ka~i na kwigu kad se cepa.
- Ko ima svoje ja i ne da na sebe.
2. [ta je hobi?
- Specijalna policija.
- Mala hobotnica.
- Igra~ka.
- Sok.
- Kad ima{ ~eki} i radi{ u radionici.
- Nek slagalica.
- Kad se ne{to radi.
3. [ta je sloboda?
- Kad mo`e{ da mazi{ blatwave `ivotiwe, tr~i{, prevr}e{ se…
- Kad zavr{i{ posao onda si slobodan.
- Kad je raspust i nema{ doma}i.
- Kad mo`e{ da radi{ {ta ho}e{.
Vladimir @arin i Nemawa A}imovi}
Pet.Ko
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ЈЕСЕЊИ КРОС У БАНАТСКОМ ДВОРУ
Спо р тски савез Општин е
Житиште организовао је 2. октобра
2015. године 15. по реду Јесењи крос
у Банатском Двору.
На кросу су учествовала деца
од 1. до 8. разреда, а нашу школу су
представљали:
2. разред: Милица Кнежевић и
Душан Самарџија
3. разред: Ана Рибић и Петар
Накомчић
4. разред: Милица Дрча и Мирко
Самарџија
5. разред: Јелена Јањеш и Ненад
Вукојевић
6. разред: Жељко Барбул
7. разред: Сашка Митровић и Миливој Зорић
8. разред: Тамара Дошен
Медаље су освојили: ученица 2. разреда Милица Кнежевић (3. место) и
ученик 7. разреда Миливој Зорић (2. место).

УБАЦВАЊЕ ТРОЈКИ
24. новембра 2015. године, у Торку је одржано
такмичење „Тројком против порока“. Нашу школу су
на овом такмичењу представљали: 5. разред – Никола
Сирар и Анђела Јавор, 7. разред – Миливој Зорић и
Сашка Митровић, 8. разред – Марија Дукић. У
конкуренцији 6. разреда нисмо имали представнике.
Нажалост, ученици наше школе ове године
нису освојили ниједну медаљу. Надамо се да ћемо
следеће године бити успешнији!
Марија Дукић, 8. разред
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ФУДБАЛ
21. 10. 2015. године, у Банатском
Карађорђеву је одржано такмичење у
фудбалу. Ове године су по први пут
учествовале и девојчице.
У мушкој конкуренцији су се
такмичиле четири школе: ОШ „Ђура
Јакшић“ из Банатског Двора, ОШ „Петар
Кочић“ из Честерега, ОШ „Никола Тесла“
из Банатског Карађорђева и ОШ „Ади
Ендре“ из Торде. Прво место са
убедљивом победом заузели су дечаци из
Банатског Карађорђева. Друго место
освојила је екипа из Торде, треће екипа
из Банатског Двора, а ученици наше школе заузели су четврту позицију.
У женској конкуренцији су се надметале три школе: ОШ „Петар Кочић“ из
Честерега, ОШ „Никола Тесла“ из Банатског Карађорђева и ОШ „Ади Ендре“ из Торде.
Прво место освојиле су девојчице из Торде, друго девојчице из Честерега, док су
трећу позицију заузеле ученице из Банатског Карађорђева.
Лепо смо се забавили на овом такмичењу и надамо се да ћемо следеће године
поново учествовати. Честитамо свим екипама!
Тамара Дошен, 8. разред

У четвртак, 29. октобра 2015.
године, у нашој школи је одржано
такмичење у рукомету. У женској
конкуренцији
су
се
такмичиле
девојчице из Банатског Карађорђева
које
су
заузеле
прво
место
и
девојчице из Торде које су освојиле
друго место. У мушкој конкуренцији су
се надметале три екипе: ОШ „Свети
Сава“ из Житишта, ОШ „Никола Тесла“
из Банатског Карађорђева и ОШ „Ади
Ендре“ из Торде. Прво место заузели
су дечаци из Банатског Карађорђева,
друго
дечаци
из
Торде,
а
трећепласирани су били дечаци из Житишта. Честитамо храбрим дечацима и
девојчицама!
Наташа Вукелић, 8. разред
Pet.Ko
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