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Увек нам се у септембру чини да је јун далек и предалек, а онда, нашавши се у овом првом
летњем и последњем месецу наставе, схватимо да је школска година као комета пролетела.
На крају сваке, па и ове године, бројимо, збрајамо, анализирамо и подаци за школску
2015/2016. годину су следећи:
Нашу школу похађало је 70 ученика, а описно је оцењено шесторо првака. Остали ученици
су оцењени бројчано и међу њима 24 има одличан успех, 22 врло добар и 16 добар успех. Два
ученика очекује полагање разредног испита, а да ли ће бити поправног испита у августу зависи од
њиховог труда и рада.
Свим ученицима који су годину завршили успешно честитамо, а посебно онима који у
ђачким књижицама имају убележен одличан просек и заслужују сваку похвалу:
II разред:

V разред:

Јекић Јелена (5,00)
Кнежевић Марина (5,00)
Шујица Милица (5,00)
Вуковић Јелена
Самарџија Душан

Јавор Анђела (5,00)
Сирар Никола (5,00)
Јањеш Јелена (5,00)
Јањеш Драгана

III разред:

VII разред:

Рибић Ана (5,00)
Савић Милица (5,00)
Глигић Урош (5,00)
Накочић Петар (5,00)
Јањеш Лука

Вуковић Анђела
Карлаш Анђела
Јањеш Жарко
Сирар Ивана

IV разред:

VIII разред:

Аћимовић Немања (5,00)
Радуљ Немања (5,00)
Жарин Владимир (5,00)
Дрча Милица (5,00)
Егреџија Наташа
Самарџија Марко

Сирар Сања (5,00) диплома “Вук Караџић”
Карлаш Кристина
Дукић Марија
Дошен Тамара
Вукелић Наташа

Дабоме, да не заборавимо трудбенике - прваке - честитке на завршетку прве године
школовања!
СВИ НА РАСПУСТ!
СРЕЋНО И ДОВИЂЕЊА У СЕПТЕМБРУ!
Школа

Jun 2016.
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Колико пута неки догађај или манифестација треба да се
понови у континуитету ,па да се с правом може рећи да је постао
традиција? У времену када све што води друштвеном напретку и
просперитету губи на цени, а посебно образовање, склањајући се пред
незаустављивим таласом суманутих вредности и лаких садржаја које
потрошачко друштво носи са собом, ретки су примери да у
образовним установама на дуже стазе заживи неки пројекат који није
финансијски подржан и почива само на ентузијазму наставника и
помоћног особља у школи. Да пређемо на ствар, пројекат-„ Стари век“
који је по четврти пут организован у нашој школи је управо такав
пример добре праксе која је прешла у традицију. Приметићу да је код
свих актера пројекта била присутна доза одговорности која се
очитава како у планирању тако и у извођењу свих активности.
Ученицима је ово прилика да на почетку другог полугодишта током
недељу дана сазнају доста тога новог и занимљивог о историјским епохама на чијим тековинама
почива и овај модерни свет у коме живе. Додатна специфичност је чињеница да се садржаји свих
предмета доводе у везу са тематском епохом, што понекад није ни мало лак задатак за
наставнике. Током претходне три године бавили смо се периодом каменог доба, древним
Египтом и старом Грчком, а ове године је логични след
био да се обради епоха Римског царства. Пракса је
показала да је формула успеха у томе да сами ученици
имају централно место у свим активностима и да се
примењује метод учења путем истраживачког и
практичног рада. Дакле, није било досадних
презентација, нити бескрајних предавања после којих
половина ученика не зна да вам одговори на питање:
“Шта смо радили овог часа?“
Хајде да се каже и ко је шта радио на
овогодишњем пројекту. Као што је обичај најаву и
уводно предавање о историјском периоду Старог Рима
припремила је и извела Радојка Тувић, директорица наше школе и учитељица овогодишњим
првацима. Наставница биологије, Вања, је са ученицима приредила час на тему: Храна, болести и
лечење код старих Римљана. Наставница енглеског језика, Драгана Бубало, је издвојила чувене
латинске изреке које су ученици уз њену помоћ преводили на српски и енглески језик. Овом
темом бавили су се и ученици под вођством наставнице руског језика, Гордане Тице, тако што су
преводили познате римске цитате. Наставница српског језика, Биљана Чалија Лудошки, која
води драмску секцију је са члановима ове секције припремила драмски приказ на тему: Религија
и култови код старих Римљана. Архитектура римске епохе била је
тема часа који су са ученицима извеле наставница физике и
хемије Надежда Капор и наставница географије Анамарија Нађ.
Она је је осим поменутог организовала и час посвећен остацима
римске културе на територији Србије. На часовима техничког
код наставнице Гроздане Јањеш ученици су израђивали макете
римских двоколица и сазнавали о градитељским вештинама
старих Римљана чији су остаци сачувани до дан данас.
Наставница информатике Данијела Данић Куручев је на сходно
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свом предмету представила претечу данашњег компјутера,
прву рачунаљку, абакус. На часу наставника историје Душана
Стајчића могло се сазнати о свакодневици и чувеним
забавама богатих Римљана. Наставник физичког, Миленко
Вујовић, час је посветио спорту код старих Римљана, а
наставница математике Марија Шавија се потрудила да
осмисли квиз знања о римским бројевима. Учитељица Весна
Рибић је деци приредила пројекцију анимираног филма „Бен
Хур“ рађеног по мотивима истоименог филмског класика.
Њени ученици су још израђивали мозаике од семенки и
учествовали у трибини “Шта смо научили о Римском
царству“. Код учитељице Снежане Војновић ученици су правили ленту времена са темом
„Римски цареви рођени на тлу Србије“. Деца су се још бавила практичним вештинама израде
мозаика на чашама, правили су сандале од картона, чувене и данас популарне “римљанке“ и
такође учествовали у већ поменутој трибини.
Код учитељице Свјетлане Дабић ученици су вајали скулптуре познатих митских оснивача Рима Ромула и Рема и вучице која их је отхранила. Правили су се мозаици, римске цифре од
пластелина и исписивао текст са чувене Трајанове табле
на дрвеној плочи премазаној воском. За крај да поменем
активност која је послу удружила скоро све наше ученике,
а коју је осмислила наставница ликовног Јелена Гојсовић
уз мајсторску помоћ домара Зорана. Реч је о доста
сложеном и захтевном послу израде великих мозаика
налик на оне сачуване у Помпеји који су сачувани након
што је град затрпан ерупцијом вулкана Везув. Као подлога
мозаика послужиле су гипсане плоче позамашних
димензија, а материјал су биле различите керамичке
плочице које смо сви заједно прикупили и здушно ломили
на комадиће који су се на подлогу учвршћивали лепком за
плочице. Као продукт овог амбициозног подухвата настали су велики мозаици које смо
изложили на зидовима школских ходника. Нескромно би било да аутор овог текста износи своје
утиске, најбоље би било доћи и уверити се како то изгледа у амбијенту наше школе. Oно што
нећу пропустити да поменем је велика преданост са којом су ученици прионули на посао и
савесност посебно ученица осмог разреда које су се уз домара Зорана постарале да посао буде
прецизно и педантно изведен до краја.
То би у најкраћем био резиме овогодишњих активности на пројекту који је био у знаку
римске културе и наслеђа. Ипак, не бих могао да приведем крају овај текст, а да не поменем
општи утисак међу учесницима да нам је прошлогодишње бављење античком епохом у Грчкој
било некако занимљивије. Успон Рима се и одвијао на бројним научним и културним
тековинама античке Грчке на којима су се уосталом изградили темељи данашње западне
цивилизације, па је отуда могуће да смо и ми са већом мотивацијом ушли у проучавање
предходне епохе. Следеће године очекује нас улазак у Нову еру коју је најавила појава
Хришћанства. Биће занимљиво планирати садржаје за тај период, а сигуран сам да ће
реализација бити забавна и поучна како нашим ученицима тако и нама који ћемо радити са
њима.
Иван Краљ
Jun 2016.
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SVETOSAVSKA PRIREDBA
27. јануара, као и сваке године, у нашој школи је одржана
приредба у част Светог Саве, првог српског архиепископа. Приредба је
отворена сечењем колача и предавањем славе будућим осмацима, а
затим смо сви заједно отпевали химну Светом Сави. Ученици наше
школе својски су се потрудили и наступили са глумом и
рецитацијама. Публика је била одушевљена приредбом, а ми смо били
задовољни што је све протекло у најбољем реду.

Сања Сирар, 8. разред

ДОДЕЛА ПАКЕТИЋА
Чланови ЗУ „Подгрмеч“ из Житишта
су и ове године поводом светосавских
празника, а у наставку акције „Нечије мало,
некоме значи пуно“, посетили нашу школу
и дружили се са нашим ђацима. Ученицима
нижих разреда наше школе као и деци из
предшколске
установе
у
Честерегу
подељени су пакетићи са гардеробом,
слаткишима и школским прибором. Ђаци
су се радовали, а у име школе на овом
лепом и хуманом гесту захвалила се
директорица Радојка Тувић.
Анђела Јавор, 5. разред

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП
Од почетка школске године сакупљамо
чепове у сврху помоћи хендикепираним особама.
Данас, 24. фебруара 2016. године, смо сакупљених
40kg чепова испоручили Удружењу за помоћ
хендикепираним особама у Зрењанину.
Настављамо и даље са прикупљањем
чепова. Хајде да будемо још марљивији и да
следећи џак буде много тежи!
Анђела Вукојевић и Ивана Сирар, 7. разред
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OБЕЛЕЖАВАЊЕ 8. МАРТА У НАШОЈ ШКОЛИ
Поводом обележавања 8. марта мајке ученика 1. разреда биле су наше гошће.
Децу су почастиле колачима и соком. Дружење уз честитање и послужење је
потрајало један школски час. Хвала мамама!

КОЛАЧИЈАДА
Ове године је у четвртак, 28. 04., одржана
„Колачијада“ у нашој школи. Продаја колача је почела
у 11 сати пре подне. Била је велика гужва. Много
разноврсних колача, а мени се највише свидео ролат с
бананицама. Најпопуларнији колачи су засигурно козачке
капе које су, по мојој процени, „нестале“ за петнаест
минута. Цене нису биле високе, кретале су се од 10
до 30 динара. Захваљујемо се мамама на дивним
колачима!
Владимир Жарин, 4. разред

РАДНА АКЦИЈА МЛАДИХ ЗАШТИТАРА
У нашој школи су учестале акције везане за заштиту
животне средине. Ученици седмог разреда су овог пута
дошли на идеју да уреде један део школског дворишта.
Акцију су започели окопавањем цвећњака, а затим су
ископали ров за зидање зидића око цвећњака. Ову акцију
спровели

су уз помоћ њиховог разредног старешине,

Надежде Капор. Поносни смо што су наши ученици барем
мало улепшали школско двориште и надамо се да ће га и
остале генерације сређивати и старати се о њему.
Анђела Карлаш, 7. разред

“Млади заштитари” са наставницом
Надеждом Капор на пословима уређења
школског дворишта и околине школске
зграде.

Jun 2016.
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Гости из Дечјег села у Сремској Каменици
Међу људима постоје неписана
правила која без обзира на време у
коме живе, цивилизацију и културу
којој припадају људи прихватају и
поштују не доводећи их у питање. Ова
правила установила је сама природа
или Бог. Она су једноставна јер
почивају на логици и складу по коме
функционише читав Универзум. Такво
правило је да децу од рођења подижу и
васпитају њихове мајке и очеви.
Логично и праведно. А како другачије,
рекли бисмо. Ипак као и са свим
правилима која владају међу људима и у овом случају праве се прекршаји.
Болни изузеци. Понакад су узрок томе масовна ратна страдања, нама
нажалост, вековима већ добро знана. Некада елементарне непогоде,
саобраћајне и друге несреће којима су људи с времена на време изложени.
Понекад, што је и најстрашније, то je небрига самих родитеља. Како год ,
исход је да деца без родитеља постају брига друштва чији су чланови.
Срећа у оваквим трагичним и не тако ретким случајевима је када се неко
од блиских сродника прихвати бриге о њима, и то чини одговорно и са
пуно љубави, трудећи се да што боље замени праве мајке и очеве. Када се
то ипак не догоди бригу о деци без родитеља преузимају установе попут
оне у Сремској Каменици, популарно, а и формално назване Дечије село.
Управо штићеници те установе били су гости наше школе у овом
полугодишту. Вест о томе да ће нам доћи ови млади гости код свих нас
запослених (а показало се и код ученика) пробудила је осећање моралне
обавезе да за њих припремимо све најбоље што у том часу можемо. Догађај
који је уследио показао је да је од свега било најважније отворено срце,
искрена гостопримљивост и
нескривена емоција. То је било
важније од свега материјалног и
забавног што се оваквим
гостима може понудити. Стигли
су са својим васпитачима, а ми
смо их одмах упознали са групом
наших ученика који су им
заправо били домаћини. Да би
се што пре опустила атмосфера,
прва заједничка активност биле
су игре које су имале за циљ да
се учесници међусобно упознају.
Од првог контакта осећало се да
нашим гостима није тешко да се
8
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опусте у нашем друштву, тако да
је програм који смо осмислили
наишао
на
одличан
пријем.
Различите игре и квиз општих
знања били су само повод за
дивно дружење које се развило
између гостију и наших ученика.
За то време одрасли су се повукли
у зборницу јер је међу
децом
завладала атмосфера као да је у
питању једно одељење, које је
заједно од почетка школовања.
Сви који смо учествовали у
њиховом пријему били смо свесни
да учествујемо у нечем добром, нечем што итекако има смисла. Као што то
обично бива кад је добро и пријатно расположење међу младимa,
заједничко време је јако брзо пролетело. По програму наши гости су
требали да обиђу погон текстилне фабрике у нашем суседству и да се врате
у своју школу на поподневну наставу. Премало времена. Као и увек кад
вам је са неким лепо. Могу да приметим, као неко ко ради са људима, оним
младим као и оним у зрелијим годинама, да нисам имао искуство да
краћи сусрет две групе незнанаца може да покрене тако дубоке емоције у
тренутку њиховог растанка. Попут земљотреса, били смо свесни тога шта
се дешава али не и својих осећања. А осећања су била помешане, срећа
што смо овој деци пружили пар сати пријатног дружења, помешала се са
осећањем туге и немоћи јер не можемо више од тога да урадимо за њих.
Било је и суза, као кад се растајеш са неким блиским пријатељем кога дуго
нећеш видети. У контакту са овом децом нама старијима који смо окусили
искуство губитка родитеља могла се јавити мисао и осећање поноса и сете
који се осете само онда када се сетимо оних који су нас толико волели и
бринули се о нама, а којих више нема. Ми смо их имали, и у сећањима они
и данас живе са нама. Наши
мали гости, који су најчешће
напуштени
од
својих
родитеља, то не могу. Са том
спознајом
човеку
треба
велика снага да живи даље.
Зато нам је драго што смо
барем на кратко могли да им
понудимо мало бриге и
топлине која им толико
недостаје.
Очекујемо
их
поново и радујемо се неком
новом сусрету.
Иван Краљ,
школски психолог
Jun 2016.
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ЧАС ИСТОРИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ
Ученице осмог разреда одржале су час
из историје вршњацима у школи у Банатском
Карађорђеву. Час је за тему имао Први
светски рат. Свака осмакиња је износила оно
што је припремила на дату тему. Другари из
Банатског
Карађорђева
били
су
заинтересовани, па су додавали оно што су
они знали о Првом светском рату. Наставник
историје био је задовољан, па је осмакиње
наградио лепим оценама.
Кристина Карлаш, 8. разред

ЖУРКА
Пролећна журка у нашој школи је организована 1. априла у предвечерје. Дошли су нам горти,
вршњаци из Житишта и Банатског Карађорђева. Било је весело, забавно, лепо смо се дружили, али
нама оваквих догађаја никад доста! Тражили смо дозволу и добили је да још једну журку
организујемо 5. маја. И овај пут је све прошло у најбољем реду, били смо задовољни и ми и наши
другари из Банатског Карађорђева.
Захваљујемо се наставнику Гојку и психологу Ивану који су били са нама, старали се да
све буде у реду и имали разумевања за наше лудорије.
Марија Адамовић, 8. разред

ДАН ШКОЛЕ
У уторак, 24. маја, обележили смо Дан школе.
Киша је омела нашу намеру да приредбу одржимо у
школском дворишту, па смо је извели у сали за физичко.
Иако је простор неуслован, програм је био веома
садржајан и добро осмишљен, а публика многобројна. У
оквиру приредбе су награђени ученици који су ове
школске године на такмичењима и конкурсима били
успешни. Укупно дванаест ученика се нашло на бини
овим поводом, јавно су похваљени и награђени књигом.
Након приредбе су званице и особље наставили
дружење у просторијама школе.
По ко зна који пут смо закључили да нашем селу
недостаје одговарајућа сала или наменски осмишљен
простор у коме би се могле одржавати приредбе и сличне активности. Имамо ученике и наставнике
који улажу огроман труд и у стању су да припреме одличан програм, али без иоле одговарајућег
простора крајњим резултатом не можемо да будемо задовољни. Предлози и апели из наше школе
годинама су упућивани надлежнима да се овај проблем реши, али до сада решења нема ни на
видику! Морало би да га буде, ова деца и њихов труд и напор то заслужују.
Радојка Тувић
10
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ЕКСКУРЗИЈА
У понедељак, 16. 05. 2016. године,
смо кренули на екскурзију у Београд.
Путовање је организовала школа за
ученике – чланове Ђачког парламента. До
Београда смо брзо стигли. Посета Народној
скупштини је била уговорена за 12:00, па
смо најпре прошетали Теразијама, прошли
поред Народног музеја и видели споменик
кнезу Михајлу. У Народној скупштини нас
је дочекала жена која је била наш водич. У
предворју се налазе четири велике статуе
распоређене по угловима. Ушли смо у
велику салу где се одржавају седнице
парламента. Затим смо обишли салон у
којем је недавно примљен енглески принц
Чарлс. У салону се налази један од
најтежих лустера на свету, тежи 204 килограма. Из салона смо отишли у малу салу, па у
библиотеку. Библиотека је предивна и пуна разних, занимљивих књига. Посету смо завршили
обиласком сале у којој су се некад одржавали балови. Из Народне скупштине смо отишли у
Педагошки музеј. Тамо смо видели какве су учионице некад биле, какав је био прибор за
математику, биологију и географију, и какве су ђачке униформе ученици некада носили. Нешто
касније смо прошетали до Калемегдана и обишли тврђаву. Ту смо завршили посету Београду и
кренули кући. Вратили смо се пуни прелепих утисака.
Анђела Јавор, 5. разред

У СУСРЕТ ВАСКРСУ
Поводом предстојећег Васкрса, наставнице
Надежда Капор и Анамарија Нађ су организовале
радионицу за ученике од четвртог до осмог разреда.
У првом делу је било говора о самом празнику, од
када и зашто се обележава и о симболици фарбања и
украшавања јаја. Причу о васкрснућу наставница
Нађ је употпунила јерихонском ружом показавши
ученицима како наоко сасушени цвет оживљава
потапањем у воду. Било је осврта и на Ускршња
острва и на то како су добила
име. Надовезала се наставница Капор са причом о томе зашто
је боље и здравије да јаја фарбамо природним бојама и које се
све нездраве материје налазе у кесицама вештачких боја за
фарбање. Након предавања, разговора и презентације
уследила је припрема јаја која су ученици украшавали
травкама, а затим кували у луковини. У овом делу су у помоћ
прискочиле наша куварица, Илинка Гарић, учитељице и
наставница Биљана Чалија Лудошки. Офарбана јаја су
украшавана на разне начине, па и декупаж техником.
Напослетку су онако лепа и шарена изложена у холу школе као
део изложбе посвећене Васкрсу.
Jun 2016.
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ИСТОРИЈА
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Општинско такмичење у познавању
историје одржано је у нашој школи у
недељу, 6. марта. Педесет шест ученика се
надметало у знању, а резултати су
показали да су само три ученика освојила
предвиђен број бодова довољан за
пласман на окружни ниво такмичења.
Дакле, најуспешнији су били Никола
Сирар и Анђела Јавор, ученици 5. разреда
који равноправно деле 3. место и
Недељко Тривуновић, ученик школе из
Банатског Двора, који је освојио 3. место у
категорији седмака. У свакој узрасној
групи проглашени су рангови и похваљени
ученици који су били најуспешнији у
оквиру групе, али само поменута три
ученика су обезбедила учешће у даљем
такмичењу. Честитамо Николи и Анђели и
желимо им пуно успеха 24. априла!

Окружно такмичење из историје
одржано је у недељу, 23. априла 2016.
године, у ОШ „Петар Петровић Његош“.
Два наша ученика, Никола Сирар и Анђела
Јавор, су у пратњи наставника Душана
Стајчића
отпутовала
на
још
једно
надметање у знању. Резултат одличан –
Анђела Јавор је освојила прво место на
овом нивоу такмичења! Све честитке! Не
смемо заборавити ни Николу који има
одлично знање из историје и који је веома
утицао да ова материја буде популарна у
његовом одељењу! Тест је урадио са
високим бројем бодова, мало
је фалило...
Још једном, све похвале
и честитке нашим вредним
ђацима!
Радојка Тувић

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
5. марта 2016. године, у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Банатском Двору
одржано је општинско такмичење из хемије. У конкуренцији седмих разреда нашу
школу су представљале Анђела Карлаш и Анђела Вукојевић. Ученице су се вредно
припремале за такмичење, али нажалост нису имале успеха. Честитамо им на
учешћу и уложеном труду и надамо се да ће следеће године бити успешније!

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
У недељу, 20. марта, у 10 часова, у Основној школи „Милош Црњански“ у
Српском Итебеју, одржано је општинско такмичење ученика основних школа из
српског језика и језичке културе. На такмичењу је учествовала Анђела Јавор,
ученица петог разреда наше школе. Причинила нам је велику радост јер је
заузела друго место.
Ко воли да учи језик тај чува особеност и дух свог народа. Учење и знање
помажу да човек лакше иде кроз живот и да нађе бољи пут до циља.
Јелена Јањеш, 5. разред
12
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКА
У суботу, 20. фебруара 2016. године, у Основној школи „Ђорђе
Кожбух“ у Торку, одржано је општинско такмичење из енглеског
језика за ученике 8. разреда. Нашу школу представљале су Наташа
Вукелић, Марија Дукић и Сања Сирар. Двадесет седам ученика
надметало се у познавању граматике и вокабулара енглеског језика.
Нажалост, само једна ученица, Сара Божић из Основне школе
„Никола Тесла“ у Банатском Карађорђеву, остварила је довољан број
бодова за пласман на окружни ниво такмичења. Најуспешнији ученици похваљени су и
награђени ранговима. Честитамо свим учесницима и надамо се да ће следеће године
ученици наше школе бити успешнији!

МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење
Окружно такмичење
На општинском такмичењу из математике
које је одржано у школи у Житишту, 27. фебруара
2016. године, учествовали су и ученици наше
школе.
Постигли су веома добар резултат:
III разред – Ана Рибић – II место
IV разред – Радуљ Немања – I место
IV разред – Владимир Жарин – II место
IV разред – Немања Аћимовић – похвала
V разред – Анђела Јавор – I место
Веома смо поносни на наше ученике и
упућујемо им честитке и овим путем. Пласман на
окружни ниво такмичења су остварила сва три
ученика IV разреда и петакиња Анђела. Желимо

Jun 2016.

На окружном такмичењу из математике
које је одржано 19. марта 2016. године у
зрењанинској школи „2. октобар“, наша
ученица Анђела Јавор освојила је 3. место. Она
је ове године учествовала на више такмичења и
са сваког се вратила са дипломом! Честитамо
Анђели и њеној наставници Марији Шавији!
Ученик четвртог разреда, Немања Аћимовић, је
на овом нивоу такмичења имао висок број
бодова и заслужио похвалу. Честитке и њему и
учитељици Снежани Војновић!
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Општинско и окружно такмичење из биологије
Овогодишње општинско такмичење из биологије пратиле су неуобичајене
околности. Наиме, резултати такмичења су поништени јер је установљено да су
задаци на тестовима били неодговарајући по тежини за узраст коме су намењени.
Ово замешатељство је завршено доношењем одлуке да се такмичење изнова
организује, да на њему право учешћа имају сви ученици који су се већ такмичили,
али да је то сада – окружни ниво. На поновљеном тестирању успешни су били наши
ученици Никола Сирар, 5. разред – друго место и Сања Сирар, 8. разред – друго
место.
Честитке вредним ђацима, а онима који састављају тестове и контролишу овај процес порука
да убудуће не дозволе сличан скандал, јер један овакав је довољан за читав радни век.
Радојка Тувић

Смотра рецитатора “Песниче народа мог”
Општинска смотра

Зонска смотра

3. марта 2016. године одржана је
смотра рецитатора у организацији Културно
просветне заједнице из Житишта. Своје знање
уметничког
приказа
говорне
културе
показало је више од осамдесет учесника,
ученика основних школа житиштанске
општине. Нашу школу су представљали:
Василије Салак – 1. разред, Јелена Јекић –
2. разред, Милица Савић и Ана Рибић – 3.
разред, Милица Дрча – 4. разред и Никола
Сирар – 5. разред.
Са поносом можемо рећи да су сва
наша деца веома лепо, изражајно и
надахнуто говорила. Правилан изговор,
добра дикција и убедљив наступ одлика су
свих наших рецитатора и ово благо свакако
треба чувати и неговати и убудуће. Жири је
одабрао петоро деце млађег и шесторо
средњег узраста која ће наступати на
зонској смотри у Чоки. Међу њима су наши
ученици:
Милица
Дрча са песмом
„Војводина“
Мире
Алечковић и Никола
Сирар са песмом
„Седа песма“ Власте
Ценића. Честитамо и
желимо им успешан
наступ у Чоки!

Зонска смотра рецитатора била је у
Чоки 18. марта. На такмичење сам путовала
са Николом Сираром из петог разреда, мојом
другарицом из Банатског Карађорђева,
Маријом Кнежевић, и групом рецитатора из
осталих школа наше општине. Са нама су
биле и учитељице Снежана Војновић и
Радојка Тувић.
Пред полазак нисам имала велику
трему, али кад сам се нашла у оној огромној
сали у Чоки, малчице сам се уплашила. Да
бих победила трему, гледала сам у моју
учитељицу док сам рецитовала песму и било
ми је лакше.
Нажалост, Никола и ја нисмо прошли
даље. Учитељице кажу да смо били одлични,
али жири је мислио другачије. Била сам
помало тужна, али рекла сам себи да
постоји следећи пут и разведрила се.
Лепо нам је било, а што је најважније
– стекла сам много нових другара!
Милица Дрча, 4. разред

Радојка Тувић
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Ликовни конкурс
На конкурсу Друштва „Свети Сава“ Београд – Пододбор у Републици Српској, за најбоље
ликовне радове ученика основних школа Србије, Српске и расејања на тему „Испосница Светог
Саве“, СПЕЦИЈАЛНУ НАГРАДУ освојила је ученица наше школе Наташа Вукелић, 8. разред
(ликовни педагог Јелена Гојсовић).
У пропратном писму из Бањалуке, пише и ово:
Још једном честитамо ученици, њеној наставници, Вама и школи!
Искрено жалимо што награђена ученица није била са нама на прослави Савиндана у Бањалуци
заједно са својом наставницом. Посебно, јер је ове године чак двоје ученика наставнице Јелене
Гојсовић освојило награде на нашем Светосавском ликовном конкурсу, што заслужује сваку
похвалу.
Молимо Вас да побједници свечано уручите награду и приликом уручења награде пренесите
топле поздраве и честитке из Бањалуке награђеној ученици и њеној наставници.
Срдачан поздрав свим ученицима и колективу школе.
С поштовањем,
Мр Весна Б. Аћић, предсједница Пододбора Друштва Св. Сава у Републици Српској

МИСЛИША
Као и сваке године одржано је такмичење
„Мислиша“ у нашој школи. Такмичење организује
математичко друштво „АРХИМЕДЕС“ и у њему учествује
цела Србија. Право учешћа имају ученици од 2. до 8.
разреда. Тест се израђује деведесет минута. Задаци су
занимљиви и прилагођени узрасту и школском градиву.
И на овом такмичењу смо постигли одличан успех:
Немања Радуљ (92 бода) и Немања Аћимовић (90
бодова) освојили су треће место, а Владимир Жарин (77
бодова) похвалу у категорији IV разреда.
Честитамо најбољима, али и похваљујемо све учеснике јер су се потрудили и били вредни и
посвећени. Надамо се да ће идуће године још више наших ученика учествовати на овом
такмичењу.
Владимир Жарин, 4. разред

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА
Друштво математичара Србије сваке године
организује у Србији математичко такмичење „Кенгур без
граница“. Циљ такмичења је повећање интересовања за
математичке и природне науке, као и степен логичког и
комбинаторног мишљења, разумевања текстова и
коришћења стеченог математичког знања.
У нашој школи је ово такмичење одржано трећег
четвртка у марту. Од наших ученика нико није успео да
досегне место или похвалу, али је највећи број бодова
остварио Немања Аћимовић, ученик IV разреда.
Недостајало му је 0.25 бодова за похвалу. Похваљују га
његова школа и учитељица за труд и знање!
Jun 2016.
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Угледни час у трећем разреду
У понедељак, 7. марта 2016. године, одржан
је угледни час из природе и друштва у трећем
разреду.
Тема је била „Делатности људи у граду и
селу“. Ђаци су понављали научено тако што су на
занимљив
начин
уз
помоћ
укрштенице,
пантомиме, плаката, стикера и осмосмерке
учествовали у раду и такмичили се ко ће боље да
уради свој задатак.
На крају часа су слушали и песму Рибље чорбе „Пекар, лекар, апотекар...“ и веома
им се свидело. Часу је присуствовао и психолог Иван Краљ.
Весна Рибић, учитељица

Историја и верска настава тимски и угледни час
У уторак, 9. фебруара 2016. године, одржан је тимски час из историје и верске наставе у
петом разреду на тему „Римско царство и хришћанство“. Наставници су упознали ученике са
историјом Римског царства од 1. до 4. века, његовим односом према хришћанству, са ширењем
хришћанства, његовом појавом и основним симболима. Часу су присуствовали психолог Иван
Краљ и помоћник директора Радојка Тувић.

Угледни час из техничког и информатичког образовања и
математике
У уторак, 26. априла 2016. године, ученици 6. и
8. разреда упознали су се са ваљком као
геометријским телом и његовом применом у
грађевинарству (самоходни ваљак). Ученици 6.
разреда су направили макету самоходног ваљка од
картона, док су ученице 8. разреда имале задатак да
помоћу омотача израчунају пречник базе (круга) и на
основу тих димензија направе модел ваљка.
Гроздана Јањеш
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Физичко васпитање и верска настава - тимски и
угледни час
23. фебруара 2016. године одржан је
тимски час из физичког васпитања и верске
наставе у седмом разреду. Тема часа била је
„Пост – порекло и његов значај“. Наставник
верске наставе је упознао ученике са
духовном страном поста, његовим циљем и
значајем, док је наставник физичког
васпитања упознао ђаке са телесном страном
поста, здравом и правилном исхраном и
редовном физичком активношћу. Часу су
присуствовали психолог Иван Краљ и
помоћник директора Радојка Тувић.
Александар Ђенић

Угледни час из биологије
У среду, 20. априла 2016. године, у 7.
разреду је одржан угледни час из биологије на
тему „Мерење крвног притиска и пулса“. Ученици
су активно учествовали у мерењу пулса и крвног
притиска, а добијене вредности су табеларно
приказивали на табли и у свескама. Уочили смо
разлике између вредности добијених у фази
мировања и вредности добијених након физичке
активности (десет чучњева), а све у циљу
схватања и разумевања протока крви кроз крвне
судове и улоге коју срце има у потискивању крви
и мерењу крвног притиска.
Валентина Момиров

Угледни час из енглеског језика
У понедељак, 9. маја 2016. године, у
првом разреду је одржан угледни час из
енглеског језика на тему „My room“. Ученици су
на занимљив начин, кроз игру и такмичење,
поновили вокабулар из области намештаја и
играчака као и значење предлога in, on и
under. На крају часа ученици су цртали своју
необичну собу тако што су једни другима
давали инструкције на енглеском језику где који
комад намештаја треба да се налази. Часу је
присуствовао и школски психолог Иван Краљ.
Драгана Бубало
Jun 2016.
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Ugledni ~as u drugom razredu - svet oko nas
У понедељак, 9. маја 2016. године, одржан је
угледни час у другом разреду на тему „Домаће
животиње“. Ученици су утврђивали већ стечено знање о
домаћим животињама: њиховој заштити, лечењу, исхрани
и користи коју имамо од њих.
На часу су чули многе занимљивости: за шта мачки
служе бркови, колико је овца паметна, како и колико коњ
спава.
Часу је присуствовао психолог наше школе.
Свјетлана Дабић, учитељица

VELIKI RAT

- jubilej

Српска војска, после повлачења преко Албаније, измучена и сатерана, стигла је
до мора, а одатле је савезничким бродовима пребачена на Крф и острво Видо у
Јонском мору. Млади људи, велики ратници, савладани тифусом и другим болестима,
масовно су умирали. Око пет хиљада их је завршило у мору. Море је постало њихова
плава гробница. Обративши се речима: „Смрт великих хероја од нас тражи узвишеност
у држању, достојанство и поштовање“ помоћник директора школе, Радојка Тувић,
почела је јавни час 25. 04. 2016. године у 10:50. Ученици су гледали инсерте из филма о
страдањима српске војске у Првом светском рату и преласку преко Албаније. У филму
глумац Драган Николић говори стихове песме „Плава гробница“ Милутина Бојића.
Песму започиње повишеним тоном песника и преузима улогу свештеника. Он би да
држи опело над мртвима и зато тражи општи и потпуни мир.

„Стојте галије царске!
Спутајте, крме моћне
Газите тихим ходом!“
Мир је на површини и на дну мора где „лежи гробље храбрих“, лежи брат до
брата. Море је храм, гробница, која је прогутала младост, лепоту и снове. Ученици су
сликали речима и оно што је оку
недоступно. Све то је изазвало да
утисак језе и осећање туге прерасте у
осећање поноса оних који су се
родили после ове наше трагедије, а
који су и пред Богом и пред собом
дужни да памте, сећају се и сведоче.
Управо то је рађено током овог часа
коме су присуствовали ученици од 5.
до 8. разреда а који су организовале
наставнице Биљана Чалија Лудошки и
Радојка Тувић.
Анђела Јавор, 5. разред
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Угледни час о Надежди Петровић у четвртом
разреду
Угледни час у IV разреду је одржан 25. 04.
2016. Тема часа је била „Надежда Петровић у
Првом светском рату“. Тема је обрађена и
утврђена у виду квиза.
Снежана Војновић, учитељица

Угледни час у IV разреду био је посвећен
Надежди Петровић. Као што сви знамо, Надежда
Петровић је наша позната сликарка. Радила је као
болничарка у Првом светском рату. Преминула је
од пегавог тифуса. Учитељица нас је поделила у
две групе и кроз квиз – питања смо проучавали
живот и дело ове знамените Српкиње. Једна група
је имала назив „Победници“, а друга „Црвена
звезда“. Добро смо се забавили, и што је најважније, научили нешто ново. У том надметању у
знању и сукобљавајући мишљења, стигли смо до резултата: 64 поена за „Црвену звезду“, а 54 за
„Победнике“ (џаба име!).
Био је ово леп час и драго ми је што смо га посветили Надежди Петровић. Уједно смо се на
овај начин прикључили обележавању повлачења наше војске и народа преко албанских планина
током Великог рата.

Угледни час из српског језика
У четвртак, 26. маја, у петом разреду
наше школе одржан је угледни час из српског
језика. Час је одржала Биљана ЧалијаЛудошки, наставница српског језика, која је
покушала да пробуди љубав према уметности,
према књижевности. Часу је присуствовао
Иван Краљ, школски психолог.
Час је посвећен српској песникињи,
Десанки Максимовић, која је волела природу
када је нетакнута и раскошна. Покошена
ливада јој је деловала празно и пусто. Анђела
Јавор пажљиво је читала песму „Покошена
ливада“, а остала деца док су уживала у њеној лепоти, настојала су да схвате о чему пева
песникиња и каква расположења износи. Уз наставницине смернице, песма је оставила снажан
утисак на децу. Када песник жели да песма остави снажан утисак он предмете слика као жива бића.
Приписује им особине људи. Знамо да човек сања, али у песми ливада сања, човек оплакује, али
смо видели да то и зрикавци чине у песми. Предмети у овој песми приказани су нам као нешто
блиско, драго. Они живе, дишу, имају срце, душу, осећају. Тако је Десанка Максимовић изразила
своја осећања, а ученици су обновили, стекли нова знања и извели закључке о прочитаном делу.
Након тога ученици су читали стихове који су им се највише допали и образложили су свој
избор.
Биљана Чалија Лудошки
Jun 2016.

19

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТНИХ
НАСТАВНИКА 4. РАЗРЕДУ
Угледни час организован као тимски рад наставница Капор Надежде, Нађ Анамарије,
Шавија Марије и Јањеш Гроздане. Рад са ученицима 4, 5, 6. и 8. разреда обухватио је
обнављање градива кроз квиз и амбијенталну наставу.

Наставник историје Душан Стајчић представио се будућим петацима.
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ОПРАШТАМО СЕ ОД УЧИТЕЉИЦЕ УЧЕНИЦИ 4. РАЗРЕДА

SLIKE ЧETVRTAKA

Jun 2016.
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У петак, 3.6.2016. године, у 19 часова отпочела је матурска свечаност у нашој школи.
Осми разред је завршила генерација од седам девојчица, а њихов одељенски старешина је
био наставник Гојко Шевар. Пет ученица је постигло одличан, а две врло добар успех.
Најуспешнија међу њима је Сања Сирар која је носилац дипломе “Вук Караџић” и
уједно ђак генерације. Специјалне дипломе као награду за посебно ангажовање на
конкурсима и такмичењима на којима су оствариле успехе, добиле су:

Сања Сирар - српски језик и биологија;

Кристина Карлаш - ликовна култура;

Марија Дукић - ликовна култура и спортска активност;

Наташа Вукелић - физика и ликовна култура.
Све одличне ученице су награђене књигама и похвалницама. Ђак генерације је осим
поклона од школе награђен и износом од 20.000,00 који је уручио Бранислав Ескић, наш
мештанин, и на овај начин подржао знање и рад. Његова идеја је да овај чин прерасте у
традицију и да и наредних година најбољи ученици буду и на овај начин похваљени и
награђени. У име школе, ученика и родитеља захваљујемо Браниславу Ескићу и његовој
породици на овом лепом и племенитом гесту. Хвала и свим појединцима, фирмама и
установама који су помогли да се ова матурска свечаност достојно обележи.
Нашим матуранткињама желимо успех и свако добро у даљем школовању!
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ШТРАПАРИЈАДА
У недељу, 17. 04. 2016. године, организована је прва „Штрапаријада“. Учествовали су снажни
прелепи коњи из разних крајева Србије и Републике Српске. Задатак је био да коњи вуку дебла
огромна, врло тешка, нека и по 740 kg. У једној категорији су два коња вукла дебло од 1 t. Неки су
успели, а неки нису. Организовано је и бацање камена с рамена. Надметали су се снажни, одрасли
мушкарци. Било је забавно пратити ово, али су нам још забавнији били рингишпили, трамболина,
вожња у аутићима... Било је ту и сладоледа, шећерне вуне, играчака за децу и још много тога,
штетног за родитељски џеп. Штрапаријада је први пут код нас организована и била је предивна.
Мислим да се свима свидела!
Савић Милица, 3. разред

У нашем селу је у недељу, 17. априла, одржана „Штрапаријада“. Заправо се ради о такмичењу
са коњима који уз навођење водича вуку велики трупац до циља и надмећу се у снази и брзини. Ово
такмичење има корен у тешким шумским радовима – извлачење балвана жилавим радним коњима.
„Штрапаријада“ у нашем селу је била фантастична. Поред тога што сам видела моју омиљену
животињу, било је ту много лепих ствари. Рингишпил, трамболина и многе друге игрице. Било је
доста такмичара, али и гледалаца. Свима је осмех био на лицима.
Прва „Штрапаријада“ је била доживљај за све! Срећна и узбуђена сам стигла кући. Волела бих
да се поново овако нешто лепо деси!
Ана Рибић, 3. разред

У нашем селу је 17. априла одржана историјска манифестација под називом „Штрапаријада“.
Ова манифестација се по први пут одржала не само у Честерегу, већ и у целом Банату. Идеја за
организовање једне овакве манифестације родила се из жеље за очувањем традиције, обичаја,
културе и начина живота наших Крајишника.
Штрапаријада је такмичење у снази вучних коња на посебно припремљеној стази каква је
управо наша на терену ФК Напредак. Ове велике и прелепе животиње се такмиче у четири
категорије. Лаку категорију чине самци до 550 kg тежине и вуку балване од 1.03 кубика – око 1 тоне
тежине. Лака категорија – парови су коњи који достижу до 1100 kg тежине, а вуку балване од 1.38
кубика (око 1300 kg). Трећа категорија су коњи самци тешки преко 550 kg, а вуку балван од 1.8 кубика
(око 1700 kg) и четврта категорија – тешки коњи – пар чија је тежина преко 1100 kg, а вуку
невероватних 2.5 кубика (око 2400 kg).
Учесници такмичења су стигли са свих страна: Златибор, Чачак, Лучани, Лозница, Пожега,
Б а ња Ко ви љ а ча , Кр агу ј е в ац ,
Жарковац, Рума, Инђија, Будисава.
За све победнике обезбеђене су
богате новчане награде. Укупан
наградни фонд за дванаест
награђених износио је 228 000 динара!
Штрапаријаду је посетило између
2500-3000 људи. На отварању је
учествовао и КУД „Петар Кочић“. У
склопу манифестације организован је
богат репертоар Крајишке музике, а
било је и посебне забаве за децу.
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ВАСКРШЊЕ НАДМЕТАЊЕ
У недељу, 1. 05. 2016. године, на Васкрс, организовано је
надметање за децу у центру нашег села. Бирало се најјаче јаје,
најспретнији и најбржи који јаје смештено у кашику донесе до циља
и најлепше украшено јаје. Много нас је учествовало, било је деце
свих узраста, па и оних сасвим малих.
Анђела Петровић је имала најлепше украшено јаје и она је
освојила прво место. На другом месту се нашло јаје Андрее
Карлаш, а на трећем Ане Ранчић.
У категорији најјачег јајета победу је однела Милица Савић.
У такмичењу у брзини и спретности победу је однела Мануела
Николић у млађој групи, а у старијој најуспешнији је био Владимир Жарин, а одмах за њим Александар
Милић.
Сви победници су награђени слаткишима. Све ово је било више него забавно, занимљиво и
весело.
Милица Савић, 3. разред

ПОСЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ
Овогодишњи пољопривредни сајам трајао је од 14. до
20. маја. Главни спонзор је била Италија. Њихови производи
су били највише заступљени. На сајму се може наћи и видети
све што се тиче пољопривреде, прехране, воћа, поврћа,
ратарства и сточарства. Поред Италијана, било је и учесника
из Шпаније и домаћих произвођача. Мој брат и ја са
породицом редовно, сваке године, посећујемо пољопривредни
сајам. У обиласку који је трајао цео дан видели смо: комбајне,
тракторе, коње и чувеног бика „Кокана“ који је тежак 1600 kg.
На прошлом сајму најтежи је био бик „Драган“. Он је имао 2300 kg. На сваком штанду смо
добијали флајере са разним производима учесника сајма. На сајму се могу разменити разна
искуства и много тога научити. По повољним ценама може се свашта купити. Сваке године за
све посетиоце постоји и наградна игра где је главна премија трактор Беларус. На сајам идемо
због трактора и механизације, а посету сајму завршавамо на ручку у ресторану „Дебели лад“.
Са нестрпљењем очекујемо и следећи сајам!
Лука и Жарко Јањеш

DAN POBEDE
У Зрењанину је 9. 5. 2016. обележен Дан победе
над фашизмом. Први пут у нашем граду је одржана
војна парада. За мене је то био прелеп догађај.
Председник Николић је отворио параду и поздравио
присутне грађане. Затим су војници започели
марширање. У паради је учествовало шест дивизија.
Мени се највише допало када су гардисти певали и
окретали бајонете. Након тога су падобранци
изводили скокове са српским заставама, а затим су
Jun 2016.
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Putujemo...
ВАСКРШЊЕ ПУТОВАЊЕ
Са родитељима сам посетила рођаке у Републици
Српској. Провели смо код њих неколико дана, од Ускрса до
Ђурђевдана.
Ишли смо у Бањалуку, Кнежево и Живинице. Осим
што сам се радовала сусрету са блиском родбином, овом
приликом сам и видела нешто ново.
Веома снажан утисак на мене је оставила црква у
Живиницама. То је веома лепа грађевина са дивно
уређеном портом у којој је своје место нашла и фонтана. Уопште, панорама Републике
Српске је мелем за очи и душу. Благе падине, долине, брда обрасла шумом, реке,
потоци... све то оставља посебан утисак, нарочито на нас навиклe на равницу.
Једва чекам да опет одем тамо. Тата је рекао да пут планирам за летњи распуст.
Унапред се радујем!
Слађана Бркић, 4. разред

ДОЛИНА СМРТИ
Овај врели пустињски тигањ држи не један, већ три
рекорда – то је најтоплије, најсувље и најниже место у
Северној Америци. Мртвачев пролаз, Кањон сувих костију,
Погребне планине – чак су и имена места у калифорнијској
Долини смрти злослутна. Ово је место летњих врућина у
којем може протећи и читава година а да не падне ни кап
кише. У летњим данима термометар обично показује и до
43°C, а забележене су и случајеви када је температура
премашила 49°C. Ако киша и падне, често то буде нагла
провала облака и тада бујице воде и блата натопе спржену
земљу. Долина смрти држи још један рекорд: на својој најнижој тачки, 86 m испод нивоа
мора, она је најниже место на северноамеричком континенту. Настала је кад су велики
стеновити блокови потонули дуж две раседне линије, док су се суседни блокови уздигли и
обликовали околне планине. Овај дубоки ров додатно сакупља сунчеву топлоту и онако
врућем и сувом крају, до кога кише не долазе због планина Сијера Невада. На све стране
можемо наћи доказе да је клима некада била далеко влажнија. Наслаге соли задржале су
се на дну долине након што су језера испарила, а ветар и киша од соли су обликовали мале,
шиљасте торњеве.
Сашка Митровић, 7. разред
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Galerija re~i
MOJE DETIWSTVO
Свако дете има право на срећно детињство у коме ће сви
дани бити обојени лепим осмехом и дружењем.
Кад сам била мала чувала ме бака Данка и све лепе
успомене везане су за њу и њену кућу. Волела сам да се играм у
великом дворишту, да около јурим са животињама и децом из
комшилука. Била сам несташно дете, али ме бака никад није
грдила чак и кад бих у игри уместо по трави газила по тек
процветалом цвећу.
Сада имам једанаест година али моје детињство и даље
траје. Имам пуно добрих другова које волим, дивну и пажљиву маму која се труди да
ми сваку жељу испуни. И бака Данка је још ту да ми својим осмехом и колачима у
руци улепша дане. За њу сам још увек мала девојчица о којој се сама брине, а мени и
даље годи њена љубав и пажња.
Дани иду и брзо ћу порасти. Моје детињство ће тада престати али ћу га се увек
сећати и радо му се враћати јер је лепо и испуњено срећом и љубављу.
Ања Мајкић, 4. разред

ПРОЛЕЋЕ
У почетку, пролеће се није разликовало од зиме. Било је хладно и кишовито, али временом је
сунце надиграло облаке.
Ласте су својим крилима довукле пролеће. Врапци весело певају топлијим данима.
Животиње се буде из хибернације. Прилазим расцветалим воћњацима газећи жуте тепихе од
маслачака који врве од пчела. У мамином цвећњаку има мирисних зумбула који маме мале шарене
лептире. Тата иде у поље да обавља пролећне послове. Мама сади поврће, а ја волим да јој
помажем. Сви раде у пролеће. После школе се окупљамо и играмо се. Возимо бицикле, док уживамо
у топлом пролећном сунцу.
Пролеће је лепо годишње доба када се све обнавља и рађа.
Немања Аћимовић, 4. разред

Данима сам ишчекивала пролеће и напокон сам га и дочекала.
Досадила ми је хладна зима и њени тмурни дани. Пролеће је са собом донело прекрасне боје.
Све постаје зеленије и шареније. Пролеће се осети у ваздуху. Тај свеж пролећни ваздух опија и
мами разне птичице и инсекте. Дрвеће се окитило прелепим белим хаљинама које се њишу и вијоре
по лаганом пролећном поветарцу. Пролећу се радују и вредне пчеле које ужурбано слећу с цвета на
цвет да би нам направиле најлепши мед. Птичице компонују своју нову песму у знак захвалности
пролећу што их је поново позвало. Сунце се поиграва на
веселом дечијем лицу, а деца једва чекају да се играју и газе
по младој трави чији се мирис осети у ваздуху. Док се деца
играју у парковима, вредни људи ужурбано раде на њивама и
у вртовима. Пролећне креације дароване су виноградима,
воћњацима, шумама и ливадама.
Радујем се што ћемо још дуго моћи да уживамо у
лепим пролећним даровима.
Милица Дрча, 4. разред
Jun 2016.
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КОНКУРС БИБЛИОТЕКЕ
На овогодишњем Литерарном конкурсу Библиотеке „Бранко Радичевић“ из Житишта
учествовали су ученици наше школе и остварили запажене резултате.
Награђени су следећи ђаци:
Марина Кнежевић, 2. разред, песма „Мајка“ – 3. место
Милица Савић, 3. разред, састав „Моја најдража личност“ – 3. место
Милица Дрча, 4. разред, састав „Позна јесен“ – 2. место
Немања Аћимовић, 4. разред, састав „Алиса на фарми магараца“ – 1. место
Огњен Војиновић, 5. разред, састав „Да сам ја“ – 3. место
Нада Стојановић, 7. разред, песма „Слобода“ – 2. место

Честитамо!

MOJA NAJDRA@A LI^NOST
Сва деца највише на свету воле своје родитеље. Поред родитеља су
бака и дека. Не могу рећи да сам баку и деку волела више од родитеља, али
сам била много везана за своју баку.
Моја бака се звала Мирјана. Имала је кратку седу косу. Била је
вредна, поштена, добра и лепа бака. Када су ме мама и тата остављали код
баке она ме је чувала као очи у глави. Кад би моја бака раширила руке ја
сам знала да ме јако воли и одмах би дотрчала до ње и јако је загрлила.
Некада смо заједно знале чак и да заплачемо и само нас две смо знале због
чега плачемо. Моја бака је имала нежне, сјајне, плаве очи. У неким
тренуцима сам се осећала као да ми је друга мајка. Моја бака и ја смо се
често играле, дружиле и шетале. Много ми је жао што моја бака није више
међу нама.
Увек заплачем јер је љубав коју ми је бака пружала била јако снажна. Волела бих да
сва деца имају баку какву сам ја имала.
Милица Савић, 3. разред

DA SAM JA
Да сам ја добра вила сва деца би вољена била. Фабрике оружја
би биле фабрике играчака, а свако дете би имало маму, тату, бату и
секу. Рата не би било, а тате би одлазиле, ал' да се врате. Да сам ја
добра вила нико не би плакао, сузе би биле само од среће, а маме би
сваки дан добијале цвеће. Улице би биле пуне деце, а музика би била
дечија граја и цвркут птица. Позвао бих сву децу да се цео дан
играју и јуре. Прекратки били би дани, радили би дивне ствари.
Насиља не би било и маме би волеле тате. Учинио бих да тате
мамама на лице осмех врате и тако избришу све боре да вечно
остану младе. Ниједно дете не би било остављено! Деца би волела
своје школе, имала би своје снове. Да само имам крила и да сам добра вила – скитница не
би било и свако би имао свој дом. Животиње би имале своја права и нико не би смео да их
убија, мучи и искоришћава.
Да сам ја добра вила само би љубав, срећу и благостање ширио.
Огњен Војиновић, 5. разред
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SLOBODA
Слобода је звезда која обасјава планету,
Слобода је највећа срећа на свету.
Слободу воле сви добри људи,
Зато слободо са нама буди.
У слободи се расте и радује
И зато да се у свету више не ратује.
Поручују деца са ове планете,
Не ратуј свете.
Рат доноси пропаст света,
А нама треба здрава планета.

MAJKA
Мајка је једна
особа мила,
она ме свему научила.
Прве сам речи
с њом прозборила
и слатке песмице испевала.
Моја мајка је јако мила,
дивна, фина као вила.
Где је она ту је осмех,
где је она ту је срећа,
сузе живе негде другде,
са мајком је радости пуна врећа.

Нада Стојановић,VII разред
Марина Кнежевић II разред

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Зашто да учим, што да се мучим?
Шта ће ми диплома –
ако нисам Гога са супер блога,
Рада са Гранда,
Милка са Пинка?
Џабе си фин, ниси „ин“.
Мало се плези, помало пући,
направи селфи у купатилу...
И бићеш „ин“.
Ал’ да ли си онда заиста фин?
Џабе ме саветује поштени тата,
важније је мишљење Великог брата.
Jun 2016.

Живимо у времену опасних и лудих.
Што се баш овде родих,
до сад се чудих.
Да се чудим више нећу –
међу позерима ћу и ја да потражим срећу.
Нема ту много иновација –
ово је модерна социјализација.
Милица Спаић, 8. разред
(гост из ОШ „Петар Петровић Његош“ Зрењанин)
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ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА
Као и сваке године у нашој школи је одржана „Песничка штафета“. Ове године нам је
у гостима био песник Дејан Алексић. Поздравили смо га топлим аплаузом и његовом
песмом коју је говорила Милица Савић, ученица 3. разреда. Говорили смо своје песме,
добили поклончиће, а Дејан Алексић нам је читао делове садржаја из његове књиге. Жири
је као најуспешније изабрао песме Радуљ Немање, Савић Милице и Сирар Игора. Лепо смо
се забављали и једва чекам следеће пролеће када ће нам са ластама доћи и нови гости –
песници. Нашим другарима желимо успех и да им песме буду запажене на завршној
свечаности ове манифестације која ће се одржати у Зрењанину.
Милица Дрча, 4. разред

ПОЗДРАВ
Пахуљице беле падају са неба,
Ал' ја на њу мислим, ех како ми треба.
На одмору малом
Ја је крадом гледам,
Да је неко воли,
То никоме не дам.

МАМА
Кад са кућног пођем прага,
увек ме испрати моја мама,
и увек ме она моли,
буди добра, Милице у школи.

Поздрави је секо
Ти сутра у школи,
Кажи да је поздравља
Неко ко је воли.

Волим школу, игре, књиге нове,
учитељицу Весну и све другове моје.

Поздрави је пуно
Секо моја фина
А ја ћу мог друга
Што лепе очи има.

Волим ветар када пири
мајку када руке шири
и кад каже мајка моја
дођи Милице, да те загрли мајка твоја.
Игор Сирар,V разред

Милица Савић, III разред

ТУГА И СРЕЋА
Са најдаљег југа
руга ми се туга.
Посебно се бекељи
када сам без друга.
Каже она мени:
„Мали немаш срећу!
А ко нема срећу
угасим му свећу.“
Е лударо једна,
мислиш да си гадна
и да те се бојим?
Сипаће ми срећа
из великих врећа
јер одох до луга
до мојега друга!
Немања Радуљ IV разред
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ПРИЈАТЕЉСТВО
Пријатељство је срећа,
Чувам га у души,
Тешко ономе ко га сруши.
Пријатељство је моје
Као птица у лету
Дао бих за њега читаву планету.
Пријатељство је моје
Као лептир на цвету,
Пријатељ ми је најдражи на свету.

ЉУБАВ
Љубав је песма неиспевана,
Љубав је срећом окупана.
Без љубави не може ништа да расте,
Људи, цвеће, па ни ласте.
Љубав држи цео свет,
Она је животни мирисни цвет.
Љубав је као ваздух, вода и вино,
Без ње живота неби било.
Љубав има ведру боју,
Зато осваја душу моју.
Нада Стојановић,VII разред

Крунослав Петровић,VI разред

СЛОБОДА

ЗИМА

РИМА

Слобода је као бајка,
Слобода је птица у лету и
Пчела на цвету.
Слобода је када лептир лети и
Мени на руку слети.
Слобода је када сунце греје и
Када се дете смеје.

Зима је била кратка,
Медена и слатка.
Док се ја спустих низ брег,
Отопи се први снег.

Не иде ми рима лако
Јер ме слова муче јако.
Речи нису за играње,
Већ за римовање.

Јелена Јањеш, V разред

Милана Попов, VI разред

Радивој Зорић, VI разред

БАКА
ТРЕШЊЕ У ЗРЕЊУ
Кад ће више да сазри?
Плодови ће доћи касно,
ма за мене и прекасно!
Кад видим пчелу малу,
помислим да је у праву,
што са цветова полен сакупљају,
да се мени трешње окупљају.
Плодови су дошли сада,
после много, много рада.
Сад ћемо их појести ми,
па ћемо сви бити радосни.
Доћи ће ми тетка Рада,
када буде трешњина парада.
Купиће ми трешње миле,
ма биће као од свиле.
Немања Радуљ IV разред

Када код куће није мајка,
Тад ме чува моја бака.
Торте и колаче прави
Најбоље на целом свету,
Зато не могу на дијету.
Бака моја мене пази,
Највише волим да ме мази.
А када погрешно урадим нешто
Од родитеља ме сакрије вешто.
Моју баку ја много волим
И драгом се Богу молим
Да ми још дуго буде весела и чила
Најбоља на свету бака моја мила.
Ивана Гргић, V разред
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ДРУГАРИЦА
Имам једну другарицу
Добра је и фина,
Сви јој знате име,
А зове се Тина.
Шетамо се често
И причамо тајне,
Постале смо стварно
Другарице сјајне.
Другарство право
Од брда је веће,
Јер када је право
Срушити се неће.

ДАНИ МОГ ДЕТИЊСТВА
Мирис питомих јагода, двориште којим сам корачала,
И сећање на ствари које сам радила
Враћа ме у дане кад сам била мала.
И често се неке ствари десе у мени
Кад вољено дође пролеће
И кад се све зелени.
Тада моје срце постаје све веће
И сетим се оних дана
Када сам била мала
И својим стазама корачала.
Анђела Карлаш,VII разред

Ивана Сирар,VII разред

ЛЕТО
Лето је моје омиљено доба
једва чекам хаљину да пробам.

ПЕСМИЦА ЗА МОЈУ МАМУ
Мајка је особа пуна топлине,
она о мени стално брине.
Мајка је особа која се воли,
која је ту кад те нешто боли.
Мајка те чува и разуме,
да те схвати једина уме.
Она је сунце,
она је срећа,
она је моја љубав највећа!
Мој је живот као бајка,
кад је уз мене моја мајка!

Хоћу у базен да уђем ја,
па да узмем гуму, мишиће
и да се окупам!
Волим птице кад долазе
и кад небом пролазе.
Кад лето дође свет је леп
као прелепи шарени цвет.
Софија Бабић, IV разред

Јелена Јекић II разред

ТРАКТОР

СИМПАТИЈА
РОДА
Рода моја мила,
Са југа се вратила.
Донела нам мирисно цвеће
И у њему пуно среће.
Драгана Јањеш,V разред

Има једна девојка права,
Кад је видим
У срце ми дођу сан и јава.
Очи су јој браон боје,
Лепо јој стоје,
Усне јој од чоколаде,
А образи од мармеладе.
Милан Глушац, VII разред
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Нас два брата
научио тата
са трактором
како се барата.
Ја возим плуг,
а он сејалицу
ораћемо њиву
све у шеснајстицу.
Лука Јањеш III разред
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ПРОЛЕЋЕ
Прва ласта долеће
стиже нам пролеће!
Сунце весело сија
радујем се са њим и ја.
Зумбули и лале миришу,
децу инспиришу.
Први лептири слећу
радују се пролећу.

ПУШКИЦА
ПРОЛЕЋЕ

Имао сам пушкицу
па је била мала
јуче ми је јадница
пала са ормара.

Пролеће је башта
пуна среће.
Цвет за цветом
лепо расте,
долазе нам прве ласте,
а и роде су са њима,
доносе нам срећу свима!

Ја сам позво ловца,
ловац позво меду,
медо реко,
биће све у реду.

А маслачак главу шири
никако да провири.

Глигић Урош, III разред

Предраг Глушац, III разред

Косачица стално ради
неда му да се брани.
А ветрић се само смешка
сад ћу и ја, борба тешка.
Ана Рибић, III разред

ТРЕШЊА У ЗРЕЊУ
Моја трешња зри
хоћемо да је једемо сви!
Видимо да нема цветића бела,
па мислимо да је скроз зрела.
Трешња нас мами и зове
не би да пропустимо позиве ове.
Очи нам црвене плодове гледе,
како да их не смажемо,
па нема веће беде.
Богме су лепе, румене, мале...
У помоћ нам стиже високи Сале
и дохвати нам трешње те
појели смо их све!
Сада ме боли стомак,
а мама каже
да сам непослушан момак.
Владимир Жарин IV разред
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ПРОЛЕЋЕ
Пролеће је као бајка
коју чита наша мајка.
Ми се тада играмо,
а тата посматра све
и смеши се,
а пролеће и наша срећа
наставља се.
Михајло Попов III разред

СЛАТКА ТАЈНА
Имала сам једну тајну,
никоме је нисам рекла,
у срце се та сакрила
у грлу ме она пекла.
Ноћу ми је шапутала,
у ухо се завлачила,
мучила ме, али ипак
под мој јастук њу сам скрила.
И данас се она шуња,
Лежи ми на души,
ал` ни вама је нећу рећи,
нек` ми око срца кружи.
Милица Дрча IV разред
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MY DREAM HOUSE
My dream house is a big house in Paris.
There are ten rooms in it. Five rooms are
upstairs and five are downstairs. Bathroom,
bedroom, kitchen, living room and hall are on
the ground floor. On the first floor there are
two guest rooms, a bathroom, a gym and a
beauty salon. The room on the ground floor is
my bedroom. The walls in my bedroom are red
and white. The living room in my dream house
is huge. There is a sofa, a TV, a desk and a
computer in it. Most of my free time I spend in
my bedroom. I don't like spending time in my
brother's room. Next to the house there is a
garden full of colorful flowers. Behind my
dream house there is a swimming pool where I
usually spend time with my friends.
This is how I imagine my dream house.
I hope I will live in such a house one day!
Written by Anđela Javor, 5th grade student

КОМУ ЧТО НРАВИТСЯ?
Кто не любит каникулы? Ведь на каникулах можно делать то, что нравится. Можно долго
спать по утрам. Можно часами слушать любимую музыку. Можно идти в цирк! В цирке могут
выступать: клоуны, гимнасты, жонглёры, дрессировщик с его собаки. Ребята в антракте пошли в
буфет. Горан угощаи друзей с кака какой и апельсиновым соком. После уроков Ляля спешила
потому что ей надо вывети собаку Тобика. Когда они вошли в квартиру у дверей стоял Тобик и
весело вилял хвостом. Когда Ляля переоделась они пошли гулять с Тобиком. Дана заметила на
стене над столом распорядок дня. Ляля выполняет этот распорядок каждый день кроме субботы и
воскресенья. Важно иметь распорядок дня потому что иначе ничего не успеть! Надо и заниматсья
спортом
каждый
день. Это здорово.
Мне нравится играть
в футбол, в баскетбол
на стадион. Я делаю
гимнастику каждый
день.
Јелена Јањеш, 5. разред
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Kultura
ЈОВАН ДУЧИЋ
Јован Дучић је био српски и југословенски
писац, песник и дипломата. Један је од
најзначајнијих песника српског модернизма. Био
је и један од оснивача Народне одбране,
националне невладине организације у Краљевини
Србији. Биран је за дописног члана Српске
краљевске академије, а за редовног члана изабран
је 1931. године.
Дучић је рођен 1872. године у Требињу.
Основну школу учио је у месту рођења. Када се
породица преселила у Мостар, уписује трговачку
школу. Учитељску школу похађа у Сарајеву и
Сомбору где матурира 1893. године. Учитељевао је
кратко време по разним местима, између осталог у
Бијељини, одакле су га аустроугарске власти
протерале због патриотских песама „Отаџбина“ и
„Ој Босно“. У друштву са Шантићем створио је
књижевни круг и покренуо часопис Зора. 1899. године Дучић одлази на
студије у Женеву. На Филозофско-социолошком факултету свршава права, а
потом се враћа у Србију. Од 1910. године радио је у дипломатској служби.
Као и Шантић, Дучић је у почетку свога песничког стварања био под
утицајем Војислава Илића; али кад је отишао на страну, он се тога утицаја
сасвим ослободио и изградио своју индивидуалну лирику према узорима
француских парнасоваца, декадената и симболиста. У доба општег култа
према моди са Запада, његова је поезија одиста значила новину и
освежење, и у мотивима и у изражају. Прву збирку песама објавио је у
Мостару 1901. у издању мостарске Зоре, а другу у Београду 1908. у издању
Српске књижевне задруге. Објавио је и две књиге у сопственом издању –
„Плаве легенде“ и „Песме“. Писао је доста и у прози: неколико литерарних
есеја и студија о писцима, „Благо цара Радована“ и песничка писма из
Швајцарске, Грчке и Шпаније.
Умро је 1943. године у Герију. Његови посмртни остаци пренесени су
исте године у порту српског манастира Светог Саве у Либертивилу, САД.
Његова жеља била је да га сахране у родном Требињу. Последња жеља
Јована Дучића испуњена је 22. октобра 2000 године. У част овог великог
књижевника сваке године се одржава манифестација „Дучићеве вечери“ у
Требињу на којој се додељује награда „Јован Дучић“ за песништво.
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О КУД - У “ПЕТАР КОЧИЋ
КОЧИЋ”” ЧЕСТЕРЕГ
Ја мислим да сви знају шта је фолклор.
Била би штета да фолклор пропадне у Честерегу,
али нека деца мисле да је фолклор за девојчице.
У млађој групи је исти број дечака и девојчица, а
у старијој групи има десет девојчица и само два
дечака. Фолклор је дивна активност. Мој стриц,
Бранко Глигић, је играо у фолклору цео свој
живот и каже да је свуда путовао и да је био у
одличној кондицији. Фолклор је занимљив,
користан и сва деца би требала да се укључе.
Драго ми је што играм код мог кореографа
Игора Попова и што сам са мојим другарима.
Волим да играм као и сви који иду са мном на
фолклор.
Какав је осећај бити кореограф?
Бити кореограф је изузетно леп и пријатан осећај зато што ја играм од малих ногу и
школовао сам се за овај посао, а наравно и због тога што јако волим игру и музику.
Нарочито волим да радим са децом јер је то најлепши осећај на свету.
Да ли вам је напорније да радите са старијом или са млађом групом?
Није ми напорно да радим са било којом групом јер је свака група посебна на свој начин и
драго ми је што и ја научим свашта ново од група са којима радим.
Да ли ви волите овај посао?
Јако волим посао којим се бавим и уопште га не доживљавам као посао него као
задовољство, стога ми није напорно да га радим.
Колико дуго се бавите фолклором?
Од малих ногу. Пуних 30 година играм, а професионално се бавим овим послом 20 година.
Да ли желите нешто да поручите
деци која се баве фолклором?
Наставите да играте фолклор јер је то
нешто најлепше на свету, првенствено
дружење и путовања.
Интервјуисао сам Игора Попова,
нашег кореографа, и хвала му што се
потрудио да вам се представи и на овај
начин. Наравно, још боље ћете га
упознати ако нам се придружите и
прикључите нашој фолклорној групи.
Хајде, часа не часите, сви на плес!
Урош Глигић, 3. разред
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Intervju sa vaspita~icom
Jasnom Ban~
1. Koliko dugo se bavite ovim
poslom?
- Posao vaspita~a obavqam dve
godine.

8. Nastavnik koji Vam je ostao u
se}awu?
- Uvek sam po{tovala svoje nastavnike
i svi su mi bili dragi.

2. Za{to ste ba{ izabrali rad sa
decom pred{kolskog uzrasta?
- Rad sa pred{kolskom decom je
posao od velikog zna~aja za
formirawe li~nosti deteta i
smatraju}i da mogu da dam svoj
doprinos opredelila sam se za isti.

9. Kada bi vratili vreme unazad, {ta
biste mewali?
- O promenama nisam razmi{qala.

3. Kako Vam se svi|a rad sa decom?
- Raditi sa decom pre svega je lepo.
Potrebno je predati se tom poslu i
biti mu posve}en.

10. Koji ste znak u horoskopu?
- Vaga.
11. Da li se bavite sportom?
- Podr`avam svaki vid sportske aktivnosti, volim sport, ali se istim aktivno ne bavim.
Ivana Sirar, 7. razred

4. Da niste vaspita~ica, ~ime biste
se bavili?
- Rad sa decom je moje definitivno
opredeqewe.
5. Kako vam se svi|a u ^esteregu?
- ^estereg je sredina dru`equbivih
i prijatnih qudi.
6. U koju sredwu {kolu ste i{li?
- I{la sam u ekonomsko-trgovinsku
{kolu „Jovan Trajkovi}“ u Zrewaninu.
7. Koji ste predmet najvi{e voleli u
{koli?
- Omiqeni predmet bio mi je matematika.
Jun 2016.
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S.O.S. - SIGNAL ZA POMO]
3. октобра 1906. године на Радио-конференцији у
Берлину, S.O.S. је установљен као међународни сигнал за
помоћ, уместо до тада коришћеног CQD. S.O.S. је Морзеов
сигнал и најзначајнија „скраћеница“ у енглеском језику,
упркос томе што нема одређено значење. S.O.S. није
скраћеница за „спаси наше душе“ (Save Our Souls),
„заустави остале сигнале“ (Stop Other Signals),
„преживели на броду“ (Survivors On Ship) или било коју
другу варијанту. S.O.S. је једноставно најкраћа и
најједноставнија реч од три слова у Морзеовом коду која се
састоји од три тачке, три цртице и још три тачке. Управо
због чињенице да нема посебно значење, S.O.S. је дубоко
усађен у нашу културу као упечатљива реч. У дугој историји
модерног спасавања, S.O.S. је писан камењем на плажама,
сигнализиран бакљама и писан на снегу.
Анђела Карлаш, 7. разред

ERGELA ZOBNATICA
На раскрсници путева који воде из
Европе ка Балкану и даље пут Азије, недалеко
од српско-мађарске границе, а надомак Бачке
Тополе, сместила се Зобнатица – чувена ергела
која је 2009. године обележила 230 година
постојања. Ову ергелу је 1799. године отворио
Илија Војнић, велепоседник из племићке
породице бачких Хрвата. Грла одгојена у
Зобнатици деценијама су владала хиподромима
некадашње Југославије, а значајне резултате су
бележили и на међународним тркама. У
Зобнатици има око 80 грла, а читавим крајем
доминира ергела са хиподромом за галопске и
касачке трке, терен за такмичење у препонском јахању, као и мањеж-покривени
простор за јахање и тренинг. На улазу у имање налази се статуа Јадрана,
најпознатијег грла из ове ергеле, израђена у природној величини. Испред зграде
музеја налази се још једна статуа коња. У питању је коњ Казанова, још један
трофејни коњ ове ергеле.
Ивана Сирар, 7. разред
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ERGELA I MUZEJ “KARA\OR\EVO”
У
југозападном
делу
Бачке
смештена је чувена ергела Карађорђево,
основана још 1885. године. У почетку су
на овој ергели одгајани коњи нониус расе,
док се данас, поред њих, одгајају
липицанери и енглески пунокрвни коњи.
Посетиоци могу да обиђу музеј коњарства
или да уживају у јахању и вожњи
фијакером кроз прелепу природу у
околини ергеле. У саставу ергеле налази
се и хиподром на ком се традиционално
одржавају коњичке трке. Музеј је отворен
1983. године. У њему се налазе пехари
које су освојила грла у претходних
неколико
деценија.
Најзначајнији
експонати су саонице и кочије из Титовог периода, фотографије на којима су
наступи грла галопера и препонаша, фотографија на којој је забележена посета
наше делегације британској краљици Елизабети, матична књига грла са почетка
прошлог века, као и књига утисака за коју се претпоставља да је најстарија у нашој
земљи.
Ивана Сирар, 7. разред

ЕРГЕЛА ЉУБИЧЕВО
Ергела Љубичево, најстарија
ергела у Србији, основана је 1858.
године по наређењу кнеза Милоша.
Налази се на десној обали Велике
Мораве, у близини Пожаревца.
Љубичево се у званичним списима
помиње током 19. века. Претеча
данашње
ергеле
било
је
пољопривредно друштво „Морава“,
које је кнез Милош одузео Турцима,
а затим га 1860. године поклонио
држави у корист народа. Након
смрти кнеза Милоша бригу о ергели преузима кнез Михајло. 1866. године ергела добија
назив Љубичево у част кнегиње Љубице. Ергела је два пута рушена и поново
обнављана у ратовима који су погодили ове крајеве у првој половини 20. века. После
Другог светског рата Љубичево постаје војна ергела, али већ 1951. године губи овај
статус због осавремењавања војске. Љубичевске коњске игре су први пут одржане 1964.
године у Пожаревцу, а данас се ове игре одржавају првог викенда у септембру и
претходе им свечани дефиле и карневал кроз језгро Пожаревца као и други културни
догађаји.
Анђела Карлаш, 7. разред
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MAHATMA GANDI
Мохандас Карамчад Ганди, познатији као Махатма Ганди
(махатма – добра душа), био је индијски мислилац који је успешно
водио покрет за ослобођење Индије од британске власти.
Популаризовао је ненасилне методе у остваривању политичких
циљева. Рођен је у Индији. У младости се школовао за адвоката у
Британији, а потом је живео у Јужној Африци где је започео покрет за
грађанска права индијских досељеника. 1914. године вратио се у
Индију где се након Првог светског рата придружио Индијском
националном конгресу и постао један од његових вођа. Користећи
своју харизму, трансформисао је ову организацију у масовни покрет и
започео серију ненасилних акција са циљем да Индија добије
независност од британске власти. Због тога је више пута хапшен, али
су његови напори коначно уродили плодом 1947. године када је
Велика Британија одлучила да Индији да независност. Ганди је, са друге стране, био мање
успешан у напорима да очува јединство хиндуса и муслимана, због чега је Индија након
британског одласка подељена на две државе, а ни његови позиви на ненасиље нису спречили
крваве верске сукобе. Сам Ганди је пао као жртва атентата од стране радикалних хиндуса.
Сашка Митровић, 7. разред

ФИДЕЛ КАСТРО
Фидел
Кастро
био
је
кубански
револуционар,
генерални
секретар
Комунистичке партије Кубе, председник и
премијер Кубе. Рођен је 1926. године у Мајари.
1950. године је докторирао право на
Универзитету у Хавани. Након завршеног
факултета Кастро је планирао да се кандидује за
место заступника у кубанском парламенту на
изборима заказаним за 1952. годину, али је
генерал Фулгенсио Батиста у државном удару
збацио владу и председника Карлоса Прио
Сокараса и отказао изборе. Кастро је стога
против Батисте уложио тужбу суду због кршења
устава, али је суд тужбу одбацио.
Као одговор на заведену диктатуру,
Кастро је са групом истомишљеника 26. јула 1953. године повео револуционарни покрет. Први
потез био је напад на касарну „Монкада“, у Сантијаго де Куби, са око 300 људи. Међутим, тај
напад се завршио неуспехом, већина његових другова је побијена, а Кастро је са неколицином
њих затворен. У затвору је остао све до 1955. године. У то доба његове политичке идеје биле су:
национализам, антиимперијализам и реформација. Његове идеје тада још увек нису биле
повезане са комунизмом. Након што је пуштен из затвора Кастро је прво отпутовао у САД, а
потом у Мексико где је организовао револуционарни покрет назван „26. јул“. Његова борба
против диктатора Батисте завршена је победоносним уласком трупа побуњеника у Хавану 8.
јануара 1959. године.
Ивана Сирар, 7. разред
42

Pet.Ko

РОБЕРТ КОХ
Роберт Кох био је лекар и микробиолог. Открио је бацил антракса и
туберкулозе. На теоријском плану развио је Кохове постулате – критеријуме за
процену да ли је одређена бактерија узрочник дате болести. Добитник је
Нобелове награде за медицину и физиологију 1905. године. Кохови ученици су
користећи његове методе пронашли организме изазиваче дифтерије, тифуса,
пнеумоније, гонореје, менингитиса, лепре, бубонске куге, тетануса, сифилиса и
других болести.
Ивана Сирар, 7. разред

АЛЕКСАНДАР ФЛЕМИНГ
Александар Флеминг био је шкотски микробиолог.
1928. године је из гљиве изоловао први антибиотик,
пеницилин. Нобелову награду за медицину је 1944. године
поделио са енглеским биохемичарем Чејном и аустралијским
лекаром Флоријем, који су његов изум први применили.
Највише времена посветио је проучавању бактерија.
Покушао је да открије природно средство против њиховог
раста. Једна улица у Београду носи име по овом познатом
микробиологу.
Ивана Сирар, 7. разред

СЕМЈУЕЛ МОРЗЕ
Семјуел Морзе био је амерички проналазач и сликар, најпознатији
по изуму телеграфа и Морзеове азбуке, која служи за пренос порука на
даљину. Рођен је у Чарлстауну као прво дете географа Пастора Џозефа
Морзеа и Елизабете Ен Финели Морзе. Уписао се на колеџ са 14 година.
Посветио се уметности и постао ученик Вашингтона Олстона, познатог
америчког сликара. Зарађивао је сликајући портрете. Морзе је изумео и
машину за сечење мермера коју није успео да патентира због пређашњег
нацрта Томаса Бланчарда из 1820. Умро је 1872. године у Њујорку, у
осамдесет првој години.
Ивана Сирар, 7. разред

ОВЦА ДОЛИ
Овца Доли била је први успешно клониран сисар. Клонирали
су је научници са Рослин института у Единбургу у Шкотској. Доли је
настала из соматске ћелије 5. јула 1996. године и живела је шест
година. Име су јој дали фармери који су помагали приликом њеног
рађања. Тело овце Доли препарирано је и изложено у Краљевском
музеју у Шкотској.
Анђела Вукојевић, 7. разред
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49. п. н. е. – Гај Јулије Цезар изговорио „Коцка је бачена“ и прешао реку Рубикон, границу
између Италије и Галије, што је означило почетак грађанског рата против Помпеје и Сената
који је завршен увођењем Цезарове диктатуре
1297. – италијански племић Франческо Грималди, прерушен у фрањевца, је заузео тврђаву
Монако
1322. – у манастиру Жича крунисан је српски краљ Стефан Урош III Дечански
1500. – шпански морепловац Висенте Јањез Пинзон открио Бразил
1610. – италијански астроном и математичар Галилео Галилеј открио је Јупитерове месеце Ио,
Европу, Ганимед и Калисто, данас познате као „галилејски месеци“
1679. – француски истраживач Робер Кавелије де ла Сал открио је Нијагарине водопаде
1773. – британски морепловац Џејмс Кук је бродом „Резолушн“ први прешао Антарктички круг
1778. – енглески морепловац Џејмс Кук открио је Хаваје, које је назвао Сендвичка острва по
имену лорда Сендвича
1789. – на првим председничким изборима у САД победио је вођа из Рата за независност,
Џорџ Вашингтон
1838. – Семјуел Морзе је демонстрирао телеграф на коме је променио телеграфску шифру, од
телеграфског речника са нумеричким кодом, у код за свако слово
1885. доктор Вилијем Грант је извршио прву успешну операцију слепог црева
1896. – амерички лекар Емил Граб први употребио терапију зрачењем у лечењу рака плућа
1919. – основана је Лига народа, претеча Уједињених нација
1924. – у француском граду Шамонију отворене су прве зимске Олимпијске игре
1945. – Совјетске јединице су ослободиле Аушвиц
1958. – први амерички вештачки сателит „Експлорер 1“ лансиран је из базе Кејп Канаверал, на
Флориди
1958. – Совјетски „Спутњик 1 “, први вештачки сателит лансиран у октобру 1957, распао се и
пао на Земљу
1983. – ARPANET је званично почео да користи интернет протокол, чиме је настао Интернет
1986. – у експлозији америчког спејс-шатла „Чаленџер“, 7 2 секунде после лансирања из Кејп
Канаверала, погинуло свих седам астронаута
2002. – Евро је постао званична валута у 12 земаља Европске уније
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106. п. н. е. – родио се Марко Тулије Цицерон, римски писац, филозоф, политичар и говорник
269. – спаљен на ломачи римски свештеник и лекар Валентин, касније хришћански мученик
свети Валентин; тај датум се широм света данас слави као Дан заљубљених
1536. – шпански истраживач Педро де Мендоза на ушћу реке Ла Плата основао град Буенос
Ајрес, главни град Аргентине од 1880.
1600. – италијански филозоф, астроном и математичар, Ђордано Бруно, спаљен је у Риму као
јеретик на основу пресуде римокатоличке инквизиције
1633. – Инквизиција Католичке цркве у Риму лишила слободе астронома Галилеа Галилеја
због његовог залагања за Коперников хелиоцентрични систем
1784. – основана прва болница на Балкану – данас Клиничко-болнички центар Земун
1789. – за првог председника САД изабран је Џорџ Вашингтон, који је у рату за независност
од Велике Британије (1775 – 1783) командовао војском колониста
1835. – у Кнежевини Србији усвојен Сретењски устав, први устав у модерној српској историји
1863. – група грађана Женеве је основала Међународни комитет за помоћ рањенима, што ће
касније постати познато као Међународни комитет црвеног крста
1876. – у Србији основано Друштво Црвеног крста
1943. – Совјетска Црвена армија после шестомесечних борби код Стаљинграда присилила
немачку Шесту армију на капитулацију; тиме завршена једна од кључних битака у Другом
светском рату
1943. – почео противнапад партизана у Другом светском рату против здружених немачких,
италијанских, усташких и четничких снага у бици на Неретви
1959. – вођа герилаца Фидел Кастро постао премијер Кубе пошто је 1. јануара 1959. збацио
са власти диктатора Фулгенсија Батисту
1979. – ирански верски вођа ајатолах Рухолах Хомеини вратио се у земљу из Париза после
15 година изгнанства
1984. – на стадиону „Кошево“ у Сарајеву, у присуству 50.000 гледалаца, отворене су
Зимске олимпијске игре
1986. – у центру Стокхолма убијен премијер Шведске и лидер Социјалдемократске странке
Улоф Палме
1992. – чланице Европске заједнице у Мастрихту, у Холандији, потписале Мастрихтски уговор
којим је та економска заједница од 1993. постала и политичко-правна унија, Европска унија
1993. – у снажној експлозији у Светском трговинском центру у Њујорку, за коју су
одговорни арапски исламски терористи, погинуло 6, повређено око 1.000 људи
1997. – шкотски научници у Розлину су објавили да је одрасла овца названа Доли успешно
клонирана
2003. – после шест година живота, првом клонираном сисару, овци Доли, убризгана
смртоносна инјекција због симптома прогресивне болести плућа
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1521. – португалски морепловац Фернандо Магелан на свом путу око света стигао на
Филипине, где је крајем априла погинуо у сукобу с домороцима
1794. – Конгрес САД усвојио закон којим се америчким бродовима забрањује превоз црних
робова из Африке у Америку
1801. – Томас Џеферсон постао први председник САД инаугурисан у новом главном граду,
Вашингтону
1842. – амерички лекар Крафорд Лонг први пут употребио етар као анестетик приликом
хируршке интервенције у болници у Џеферсону у Вирџинији
1844. – Указом кеза Александра Карађорђевића основана је Војномедицинска академија у
Београду
1864. – енглески истраживач Самјуел Бејкер открио други извор реке Нил у источној Африци
и назвао га Албертово језеро
1867. – државни секретар САД Вилијам Сјуард је уговорио куповину Аљаске од Русије за 7.2
милиона долара, односно 4.19 долара по квадратном километру
1872. – основан је Национални парк Јелоустоун, први национални парк на свету
1876. – Александар Грејам Бел је остварио први двосмерни телефонски позив
1882. – немачки бактериолог Роберт Кох објавио да је изоловао бактерију која изазива
туберкулозу
1889. – отворена је Ајфелова кула, тада највиша грађевина у свету, у оквиру Светске
изложбе
1916. – Алберт Ајнштајн објавио своју општу теорију релативитета
1924. – Народна скупштина у Анкари укинула муслимански калифат и протерала из земље
калифа Абдулмеџида II и његову породицу, као део реформи које је на модернизацији земље
покренуо председник Кемал Ататурк
1926. – амерички физичар Роберт Годард извео је прво успешно лансирање ракете на течно
гориво, која је достигла 56 метара удаљености за 2.5 секунде
1945. – после оставке краљевске владе Јосип Броз Тито формирао нову југословенску владу
у коју су ушли и шеф Демократске странке Милан Грол, као први потпредседник, и Иван
Шубашић, као министар иностраних послова
1953. – амерички микробиолог Џонас Солк објавио да је изумео вакцину против дечје
парализе
1980. – вођа партије ЗАПУ Роберт Мугабе убедљиво већином добио прве слободне изборе у
Родезији и потом формирао прву већинску црначку владу
1999. – НАТО је отпочео нападе на СРЈ без дозволе Савета безбедности, што је било прво
војно ангажовање савеза у његовој историји
2003. – извршен атентат на председника Владе Републике Србије Зорана Ђинђића
2011. – реактор у нуклеарној електрани Фукушима 1 се истопио и експлодирао, испустивши
радиоактивност у атмосферу дан после разорног земљотреса и цунамија
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753. п. н. е. – Ромул, према историчару Марку Терентију Варону, основао Рим
1346. – српски краљ Душан Стефан Немањић у Скопљу крунисан за цара
1492. – Кристифор Колумбо добио сагласност и новац од шпанског краља Фернанда II од
Арагона и краљице Изабеле, за свој пут до Азије
1500. – португалски морепловац Педро Алварес Кабрал на путу за Индију открио Бразил
1513. – шпански истраживач Хуан Понсе де Леон је први пут угледао копно које представља
данашњу Флориду
1683. – француски истраживач Робер Кавелије де ла Сал је открио ушће Мисисипија и
прогласио га француским поседом Луизијаном у част Луја XIV
1722. – холандски истраживач Јакоб Рогевен је постао први Европљанин који се искрцао на
Ускршње острво
1820. – Милоска Венера је откривена на грчком острву Милос
1859. – почело је копање Суецког канала према пројекту конзула Француске у Александрији
Фердинанда де Лесепса
1865. – председник САД Абрахам Линколн смртно рањен у атентату који је извео Џон Вилкс
Бут неколико дана по завршетку грађанског рата
1905. – отворен је железнички тунел испод Алпа „Симплон“ којим је Швајцарска повезана са
Италијом
1909. – амерички истраживач Роберт Пери је освојио Северни пол, прешавши са експедицијом
на санкама 1.600 километара
1912. – брод Титаник ударио у ледену санту и потонуо следеће ноћи, усмртивши 1503 особе
1941. – немачке трупе су бомбардовањем Београда започеле напад на Југославију
1946. – Првом омладинском радном акцијом у послератној Југославији почела изградња
железничке пруге Брчко-Бановићи
1961. – Јуриј Гагарин, совјетски космонаут, постао први човек који је Земљу облетео у
космичком броду Восток 1
1972. – амерички свемирски брод „Аполо 1 6 “ се спустио на Месец
1986. – експлодирао је четврти блок нуклеарне електране Чернобиљ изазвавши најтежу
радиоактивну несрећу у историји
2009. – откривен је бљесак гама зрака GRB 090423 који је потицао од најудаљенијег
познатог астрономског објекта
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1395. – погинуо је Краљевић Марко, најстарији син и наследник краља Вукашина,
најпопуларнија личност српских народних песама
1607. – енглески авантуриста Џејмс Смит основао прво енглеско насиље на тлу Северне
Америке, касније по њему названо Џејмстаун
1626. – холандски насељеник Петер Минојт купио је од Индијанаца острво Менхетн, на којем
је касније изграђен Њујорк, за бижутерију у вредности од 25 долара
1787. – први бродови с робијашима кренули из Портсмита према новој колонији у Аустралији,
тада кажњеничкој колонији Велике Британије
1796. – енглески лекар Едвард Џенер успешно вакцинисао против великих богиња једног
осмогодишњег дечака и означио почетак модерне имунологије
1844. – проналазач телеграфа Семјуел Морзе послао прву телеграфску поруку на удаљеност
од 65 km, из Вашингтона у Балтимор
1886. – у Чикагу је 40.000 радника ступило у штрајк, захтевајући боље услове рада,
изражене у пароли „три осмице“ – по осам сати рада, одмора и културног уздизања
1900. – у Паризу отворене друге модерне Олимпијске игре, на којима су први пут
учествовале жене
1915. – немачка подморница „У20“ торпедима потопила британски путнички брод
„Лузитанију“, што је допринело одлуци САД да уђу у Први светски рат
1944. – Немци су у Другом светском рату почели ваздушни десант на Дрвар где је био
смештен Врховни штаб југословенских партизана
1945. – фелдмаршал Вилхелм Кајтел у Берлину потписао завршни документ о капитулацији
Немачке и окончању Другог светског рата у Европи
1953. – новозеланђанин Едмунд Хилари и непалац Тензинг Норгај, освојили су, први у свету,
Монт Еверест, највиши планински врх на свету
1972. – председници СФРЈ и Румуније Јосип Броз Тито и Николае Чаушеску у рад пустили
хидроенергетски систем „Ђердап“ на Дунаву
1979. – вођа конзервативаца Маргарет Тачер после победе над лабуристима на
парламентарним изборима постала је прва жена-премијер у историји Велике Британије
1980. – у Љубљани преминуо дугогодишњи председник СФРЈ Јосип Броз Тито
1987. – деветнаестогодишњи Западни Немац Матијас Руст прелетео је спортским авионом
„Цесна“ од Хелсинкија до Москве и спустио се на централни Црвени трг у главном граду СССР,
прошавши непримећено кроз совјетски ваздушни простор
1994. – у трци за „Велику награду Сан Марина“ погинуо бразилски возач Формуле 1 Аиртон
Сена
1994. – отворен је подморски тунел испод канала Ламанш, којим се повезују Француска и
Уједињено Краљевство
1999. – Авијација НАТО у нападима на Југославију употребила „графитне бомбе“ које су
изазвале распад електроенергетског система у Србији; око 70 одсто територије Србије остало
у мраку
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68. – римски цар Нерон извршио самоубиство пошто га је Сенат прогласио непријатељем
народа и осудио на смрт
455. – вандали упали у Рим и започели двонедељну пљачку која ће касније послужити као
основа термина вандализам
1389. – османска војска предвођена султаном Муратом I сукобила се са српском војском
предвођеном кнезом Лазаром у боју на Косову
1497. – енглески морепловац Џон Кабот се искрцао у Њуфаундленду у првој европској
експедицији од времена Викинга и прогласио га поседом Енглеске
1501. – португалски поморац Педро Кабрал вратио се са путовања на којем је запосео
подручје данашњег Бразила и назвао га Илха да Вера Круз
1667. – Жан Батист Дени, лекар Луја XIV, извео је прву успешну трансфузију крви
петнаестогодишњем дечаку користећи крв овце
1837. – српски кнез Милош Обреновић поставио прве економе (агрономи), чији је задатак био
да саветују сељаке и настоје да сваки од њих засеје одређену количину пшенице, овса, јечма,
кукуруза, кромпира...
1876. – у бици код Литл Биг Хорна Сијукси под командом поглавице Лудог Коња су победили
јединицу 7. коњичке дивизије генерала Џорџа Кастера
1881. – кнез Милош Обреновић обележио је сребрним будаком почетак градње пруге Београд
– Ниш, прве железничке пруге у Србији
1909. – први пут употребљен сигнал SOS када је линијски брод Славонија компаније Кјунард
доживео бродолом на Азорским острвима
1914. – Сарајевски атентат: припадник „ Младе Босне“ Гаврило Принцип извршио атентат на
аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда
1917. – на Солунском пољу стрељани генералштабни пуковник српске војске Драгутин
Димитријевић Апис и мајори Љубомир Вуловић и Раде Малобабић, који су пред војним судом
осуђени на казну смрти због наводног атентата на регента Александра Карађорђевића
1928. – енглески микробиолог Александар Флеминг је пронашао пеницилин
1944. – Савезничке снаге у Другом светском рату искрцале се у Нормандији у највећем
десанту у историји
1956. – пуковник Гамал Абдел Насер изабран за председника Египта
1963. – Совјетски Савез лансирао васионски брод „ Восток 6 “ с првом космонауткињом
Валентином Терешковом
1968. – у Београду, а потом и у другим универзитетским центрима у Југославији, почеле су
студентске демонстрације, прве у комунистичкој Југославији
1989. – Кинеске власти су растуриле студентске демонстрације на пекиншком тргу
Тјенанмен на којима је тражена демократизација земље
1999. – НАТО прекинуо бомбардовање Југославије
пошто су се прве јединице Војске Југославије, на основу
Кумановског споразума потписаног претходног дана у
Куманову, повукле са Космета
1999. – Руски батаљон из састава СФОР-а прешао
границу СРЈ и приспео на Косово и Метохију као прва
јединица из састава КФОР-а, запосевши аеродром
Слатина код Приштине.
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ВАСКРС
ВАСКРС највећи хришћански празник, дан који Црква слави као
централни догађај Христове победе над смрћу,и дан када је Христос
свима људима од Адаме и Еве даровао вечни живот. Васкрсење
Господа Исуса Христа је темељ Хришћанства: Као што каже Апостол
Павле,"ако Христос није устао, онда је празна проповед наша, празна
је и вера наша" (1 Кор 15,14), тј. сва вера и проповед Христових
ученика, а касније и сваког Хришћанина, ниче из тог најважнијег
Христовог дела. На истини да је Христос Васкрсао заснива се и нада
Хришћана у сопствено васкрсење: "јер као што у Адаму сви умиру,
тако ће и у Христу сви оживети" (1 Кор 15,22). Дакле, Васкрс је
врхунац хришћанске Црквене године, празник над празницима, јер на
тај велики дан испунило се очекивање и жеља свих праведника и
пророка од Адама до Св. Јована Крститеља. Васкрс се зове и Пасха,
по угледу на старозаветни празник који су Јевреји светковали у пролеће, у спомен чудесног
ослобођења из египатског ропства. У том смислу, Васкрс је Хришћанска Пасха која означава
прелазак са Христом из смрти у живот, са земље у вечни небески живот. Пошто је Христово
васкрсење било у недељу, тога дана ће се Хришћани сећати и славити своје ослобођење од греха и
смрти. Тога дана је новозаветни празник Васкрс, а на тај дан Црква пева: "Ово је дан који створи
Господ, радујмо се и веселимо се у њему." Због значаја овога празника, свака недеља у току
године посвећена је Васкрсу и свака недеља је мали Васкрс.
За Васкрс су, такође, везани лепи обичаји у нашем народу. У целом хришћанском свету, па
и код нас Срба, за овај празник је везан обичај даривања јајима. Јаје је символ обнављања
природе и живота. И као што бадњак горећи на огњишту даје посебну чар божићној ноћи, тако
исто васкршње црвено јаје значи радост и за оне који га дају и који га примају.
Фарбање васкршњих јаја
Један од најлепших и најрадоснијих српских обичаја, који се није искоренио, чак ни у
градовима, јесте фарбање јаја за Васкрс. Вредна домаћица, по устаљеној традицији, васкршња
јаја боји (фарба) на Велики петак, у дан када се, иначе, ништа друго не ради, већ су све наше
мисли упућене на страшни догађај Христовог невиног
страдања и понижења, од људи, на Голготи и
Јерусалиму. Како се фарбају јаја? Домаћица се најпре
прекрсти и помоли Богу, затим у суд са водом, у коме
ће кувати и фарбати јаја, додаје мало освећене водице
- васкршње или богојављенске. На шпорету ври вода са
бојом, домаћица у њега спушта јаја, пазећи да
равномерно буду обојена, а деца обигравају око
матере, и броје свеже офарбана јаја, чији број расте
свакога часа. Прво обојено јаје, оставља се на страну
до идућег Васкрса и зове „чуваркућа“ .
50

Pet.Ko

Символика фарбање јаја врши се у спомен на догађај када је
света Марија Магдалина Мироносица (то је она девојка, која је са
Пресветом Богородицом, непрекидно била уз Христа у току његовог
голготског страдања, и којој се Христос првој јавио по васкрсењу),
путовала у Рим да проповеда Јеванђеље, и посетила цара Тиберија.
Тада му је, у знак пажње, као новогодишњи поклон, предала црвено
јаје, и поздравила га речима: „Христос Васкрсе“ , а по угледу на њу,
Хришћани су продужили праксу бојења и шарања јаја. Васкршњим
јајетом жели се представити очигледност Васкрсења и како из мртвила постаје живот. Јер,
јаје је само по себи мртва ствар, али под утицајем топлоте, кад се стави под кокош, развије се
у њему живот и излеже се живо пиле, које својом снагом развали свој гроб - љуску, и изађе на
свет - као што је и Исус Христос оживео и из гроба устао. Црвена боја символише Спаситељеву,
невино проливену крв на Голготи, али је црвена боја истовремено и боја васкрсења. Јер
васкрсења нема без страдања и смрти.
По предању, овај обичај фарбања јаја је настао тако што су хришћани на Велики Петак
тврдили да ће Христос васкрснути у недељу а јевреји су говорили да ће се то десити када
кокошке снесу црвена јаја. У недељу када је Христос васкрсао кокошке су заиста пронела
црвена јаја.
Васкрс је празник који највише воле деца, чим устану деца траже јаја која су сакривена
у шибљу, трави или цвећу. Кад пронађу јаја такмиче се које је јаје најтврђе.
Туцање јајима
На столу стоји украшена чинија са офарбаним јајима.
Домаћин први узима једно јaјe, a за њим сви укућани. Тад
настане весеље и такмичење чије је јаје најјаче. То
представља велику радост за децу. Приликом туцања изговара
се, такође, - „Христос Васкрсе“ и „Ваистину Васкрсе“ . На
Васкрс се прво једе кувано васкршње јаје, а онда остало јело.
Тога дана, ако гост дође у кућу, прво се дарива фарбаним
јајетом, па се онда послужује осталим понудама. У неким
нашим крајевима, сачуван је дирљив обичај, да се фарбана
васкршња јаја носе на гробове преминулих предака. То сведочи о народној вери, да су сви људи
пред Богом живи, и да умрли наши преци треба да осете васкршњу радост и славље.

ТРОПАР СВЕТОМ ВАСИЛИЈУ ОСТРОШКОМ
Од младости своје
целога себе предао си Господу
пребивајући у молитвама, подвизима и
постовима
оче Богоносни.
Образ си био врлине својему народу,
тога ради, видећи Бог твоју добру намеру,
постави те за пастира своје Цркве
Jun 2016.

и ревносног архијереја,
и по представљењу твоме
сачува свето тело твоје нетрулежно,
светитељу Василије!
Зато, као онај који има смелост,
моли се Христу Богу
да спасе душе наше!
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Мужјак веверице је ... јеее ... веверац? Не, знам! ЦИПИРИПИ!
Мужјак козе је КОЗАК!
Шта је теби мамина сестра? Немам појма, никад је нисам видео.
Прекосутра је сутра после сутра.
Син мог стрица је мени исто стриц, само мали.
Што је леп овај колаЧ – папир!

КЕФАЛИЦА
- Дуд је врста дуде.
- Сисар је вампир који сиса крв.
- Архитекта нешто копа, носи на неку полицу, па ми гледамо.
- Атлетичар је онај што илуструје песме.
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БАРАКУДА
Баракуда је дуга, танка и релативно лака риба грабљивица. Има
веома истурену доњу вилицу и изузетно оштре зубе. Задње пераје
баракуде раздвојено је на два оштра крака, док су бочна пераја потпуно
одвојена. Данас је у научном свету познато 18 врста баракуда. Оне се
углавном разликују по дужини и тежини, а изглед им је скоро идентичан.
У зависности од врсте њихова дужина се креће од 45 cm до 1.8 m, колико
је дуга такозвана Велика баракуда.
Мање баракуде углавном живе у заједницама док крупније врсте воде усамљенички живот.
Будући да су баракуде грабљивице, оне се хране другим рибама. Њихову уобичајену храну чине
мањи организми, али није редак случај да баракуде нападну много крупније организме од себе
укључујући и неке врсте ајкула.
Баракуде насељавају тропске и суптропске воде не дубље од 50 метара.
Милан Глушац, 7. разред

ПЧЕЛЕ
Пчеле су инсекти. Оне су настале пре 70 милиона година. Живе
као добро организовано друштво које је успело да преживи толико
дуго за разлику од других животињских врста.
Пчелиње станиште у природи су шупља стабла и рупе у
стенама. Да би лакше дошли до меда људи су почели да их држе у
трнкама, а касније у савременим кошницама. Данас људи све више
напредују у техници пчеларења. Пчелиње друштво се састоји од једне
матице, трутова и много радилица. Оне од воска праве саће где
матица полаже јаје из ког се за 21 дан излеже млада пчела. У саћу
складиште мед и полен. Животни век пчеле је око 40 дана. Од тога првих 20 дана проводе
радећи у кошници, а након тога постају излетнице. До последњег дана живота сакупљају
нектар и полен. Оне су јако корисне у природи. Опрашују пољопривредне културе и
воћњаке и тако повећавају принос. Прикупљају нектар од ког праве мед. Здрава, јака
пчелиња заједница за дан може да опраши и до 3 милиона цветова. Човек од пчела
користи мед, полен, млеч, прополис и восак. Мед је здрав, природни, лековити производ.
Прополис се користи као природни антибиотик. Да нема пчела наша исхрана би се
састојала од меса, житарица и ораха. За неког ко је јако вредан каже се да је као пчела. У
гробовима фараона су налазили мед. Египћани нису могли да објасне рађање пчела, па су
веровали да су оне сузе бога Ра, њиховог главног бога.
Пчела има жаоку. Кад убоде она умире, а њен убод јако боли.
Немања Аћимовић, 4. разред
Jun 2016.
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МАЛА ОЛИМПИЈАДА
Спортски савез из Житишта је и ове године организовао „Малу олимпијаду“ за ученике од 1.
до 4. разреда. У среду, 1. јуна, наши ученици су се надметали у брзини и спретности на
постављеном полигону.
Најуспешнији су били:
I разред: Борбељ Владимир и Николић Мануела
II разред: Бркић Марко и Кнежевић Марина
III разред: Накомчић Петар и Рибић Ана
IV разред: Самарџија Марко и Софија Бабић

Честитамо!

Jun 2016.
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