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Нашу школу је ове школске 2016/2017. године похађало седамдесет ученика. Сви су
успешно завршили разред и имају примерно владање. Осморо првака је описно оцењено и
можемо рећи да имамо марљиву и одговорну најмлађу групу ученика. Честитамо им на успешно
завршеној првој години школовања! Међу старијим ученицима имамо 25 са одличним, 26 са врло
добрим и 11 са добрим успехом. Честитамо свима јер је свако наше дете ове године заслужило
похвалу за труд, залагање, понашање, старање о школској имовини, учешће у многобројним
активностима у школи...
Ученици који у ђачким књижицама и сведочанствима имају убележен одличан успех и
стога заслужују посебну похвалу су:
II разред:

V разред:

Салак Василије
Вуковић Жељко

Аћимовић Немања
Радуљ Немања
Жарин Владимир
Дрча Милица
Егреџија Наташа

III разред:

VI разред:

Јекић Јелена
Кнежевић Марина
Шујица Милица
Вуковић Јелена
Самарџија Душан

Јавор Анђела
Сирар Никола
Јањеш Јелена

IV разред:

VIII разред:

Рибић Ана
Савић Милица
Глигић Урош
Накомчић Петар
Јањеш Лука

Вукојевић Анђела
Карлаш Анђела
Јањеш Жарко
Сирар Ивана
Митровић Сашка

Време је за одмор и распуст, до виђења у септембру!
Школа

Jun 2017.

Page 3

TWFUPTBWTLB!QSJSFECB
!
TWFUPTBWTLB!QSJSFECB!
Сваке године се код нас у школи обележава школска слава, Свети Сава. По
традицији, и ове године смо уприличили прославу уз занимљив програм који је
отпочео у 11 часова у трпезарији школе.Прво нам се обратила директорица
школе,Радојка Тувић, са кратким говором и уз захвалност коју је упутила свима који
су дошли да са нама обележе тај, за нашу школу, велики дан. Након одржаног говора
представили су нам се ученици виших разреда са Светосавском химном као и са
песмом " Ко удара тако позно". Одмах за њима су ученици нижих разреда одиграли
пар скечева посвећених овом дану. После громког аплауза досао је ред да овогодишњи
матуранти предају школску славу седмом разреду, после чега се ломио славски колач и сви из публике су, по обичају,
били послужени колачем, житом и вином. За крај смо чували најслађе, а то су наши другари из вртића који су
одрецитовали песмицу посвећену Светом Сави, чиме се наша приредба и окончала. Догодине у исто време будите са нама!
Анђела Карлаш, 8. разред

КОЛАЧИЈАДА
И ове године je у нашој школи одржана “Колачијада”. Једанаестог априла ове године двориште
наше школе било је пуно лепих и шарених колача који су мирисали на чоколаду и ванилу. Све је личило на
неки весели вашар а ми, мали трговци, стајали смо иза столова препуних шарених посластица које су мамиле
купце. Мени се највише свидео ролат са бананицама а најпопуларнији колачи су засигурно биле козачке
капе. Паковали смо их у кутије купцима задовољно се осмехујући. Срећни и умазани чоколадом и шећером,
после “Колачијаде” упутили смо се кућама празних тацни а пуних џепова. Захвалила бих се свим мамама на
предивним колачима!

НАШИ ГОСТИ - ВАТРОГАСЦИ
Учитељица је најавила да ће нам у посету
доћи ватрогасци и да ћемо имати прилику да
се упознамо са њиховим занимањем и опремом
коју
користе
при
гашењу
пожара. Заиста,
стигоше ватрогасним возилом, а један од њих је
био обучен баш као да је кренуо у акцију
спасавања. Показали су нам како се користе
црева за гашење пожара, чему служи остала
опрема, а онда су испустили огромну количину
пене на наш травњак и она је послужила да се
добро забавимо грабећи је и бацајући је увис.
Иначе служи за гашење ватре, то смо научили.
Ватрогасци су спасиоци, ту су и када су поплаве и неке сличне невоље. То су
људи који ризикују свој живот да би спасили друге у пожару, поплави, земљотресу
увек
када
су
угрожени
људи
и
имовина.
Срећни смо што смо имали прилику да се упознамо са њима и сазнамо и
видимо за нас потпуно нове ствари.

Марина Кнежевић, 3. разред
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ДАН ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Једна од најчешћих дечијих асоцијацаија везаних за
пролеће је свакако прослава великог хришћанског празника
Ускрса. Ове школске године решили смо да уприличимо
својеврсни дочек Ускрса - овде у нашој школи. Тај дочек био је у
знаку енглеског језика, спојили смо свима познате ускршње
обичаје са британском традицијом и културом. Увидели смо да смо
доста обичаја везаних за Ускрс преузели из западног света и са
енглеског говорног подручја, али и лепо се забавили. Ево како је
то изгледало.
Тог 12. априла ученици нижих и виших разреда окупили су се у просторијама трпезарије
где смо их дочекали наставник Зоран Балаћ и ја. Када су се сви удобно сместили, увели смо их у
причу о ускршњој традицији. Ученици су најпре погледали два кратка филма о обичајима
везаним за овај празник у Великој Британији и Сједињеним Америчким Државама. Схватили су
да заправо из ових земаља потиче обичај куповине ускршњих зека и чоколадних јаја на Ускрс,
као и даривање деци истих. Упознали су се и са дечијим играма у овим државама, њима до
тада можда и непознатим: лов на ускршња јаја, такмичење у котрљању јаја...Након тога уследио
је разговор о филмовима, где смо проверили разумевање текста на енглеском, али и
колико су наши ђаци умешни у конверзацији на енглеском језику. Уследило је
традиционално фарбање јаја - ученици су имали задатак да понесу корпице са два обарена
јајета и фломастере. Идеје за украшавање представили смо им на видео - биму. Јаја су заиста
била изванредно украшена! Наставник Зоран покупио је корпице са шареним јајима а ја сам
ђаке усмерила на израду ускршњих честитки. Материјал је био обезбеђен, били су то
разнобојни папири са цртежима зека, јаја и птичица. Деца су исписивала своје најлепше жеље
на енглеском и била су прилично успешна у томе. Касније су размењивали честитке, а онда је
уследило право изненађење за све! Наставник Зоран вратио се у трпезарију и објаснио да је
сакрио сва украшена јаја у школско двориште и да ћемо имати прави лов на ускршња јаја. Деца су
подељена у групе, добили су по корпицу и лов је могао да почне! Дивно је било видети
наше ђаке како радосни и узбуђени трче по процветалим маслачцима и траже скривена јаја.
Неки од њих били су веома успешни и брзо су напунили своје корпице. Незваничан податак
је да је Анђела Вукојевић сакупила, тј. уловила највише јаја.
За крај, деца су се почастила бареним јајима, и на прави начин дочекала предстојећи
распуст и Ускрс.
Ванеса Степановић, наставник енглеског језика

ЖУРКА
У марту је за ученике наше школе организована журка у просторијама
сале за физичко васпитање. Ученици су овим дружењем награђени сасвим
заслужено, а све због веома успешне изведбе представе о Немањићима.
Журка је била организована од 6 до 7 сати за млађе ученике а од 7 до
10 за старије. Дежурни наставници били су Јелена Гојсовић и Иван Краљ, а
музику је пуштао Радивој Зорић. Наши ђаци уживали су у овој забави и
одлично се провели. Утисци су се препричавали данима.
Надамо се да ћемо убудуће имати више оваквих дружења, а она су
нарочито слатка када дођу после напорног рада.
Редакција
Jun 2017.
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СТИГЛИ РОБОТИ У НАШУ ШКОЛУ
Фондација Б92 је од Нове године покренула акцију
КОДиграње у оквиру БИТКЕ ЗА ЗНАЊЕ, која има за циљ да све
основне школе у Србији добију довољан број наставних алата - мБот
робота, уз помоћ којих ће деца моћи да уче да програмирају.
Разумевање базичног програмирања, осим што је
део описмењавања за 21. век, учи децу логичком размишљању,
подстиче њихову креативност и што је најважније - изграђује њихово
самопоуздање!
Наша наставница информатике Данијела Данић Куручев је конкурисала у име школе и
марта месеца смо и ми почели да програмирамо роботиће.
Мене је то веома заинтересовало па сам са наставницом урадио вежбу која је нека
врста припреме за такмичење из роботике на којем ћу, надам се, учествовати следеће
године. Програмирали смо мБотове, и то помоћу посебног рачунарског програма. Најпре
смо у том програму записали програмске линије, а касније их посебним кабловима пренели у
робота који се по тим наредбама кретао и, такорећи, решавао одређене задатке. Веома сам
уживао у овој вежби и програмирање робота је дефинитивно нешто чему желим да посветим
време убудуће. Хвала наставници Данијели што ме је увела у овај занимљив свет
програмирања.
Огњен Војновић, 6. разред

ДАН ШКОЛЕ
Сваке године је 24. мај свечан дан за нашу
школу. Увек га обележимо пригодним програмом
за драге госте наше школе. Ни ове године није било
другачије, уприличена је приредба у холу наше
школе којој се велики број људи одазвао.
Млађи ученици отпевали су нумеру “Златна
рибица” а потом је све госте срдачно поздравила
директорка школе, Радојка Тувић. Она је истакла и
да је школа поносна на 13 најбољих ученика који су
остварили завидне резултате на такмичењима и наградила их све пригодним
поклоном. Потом је изведен сценски приказ ”Црвенкапа”, а рецитатори наше школе
говорили су нам стихове наших познатих песника. Ученици 5. и 6. разреда наступили
су са песмом ”Пут без граница”, уз музичку пратњу наставника Гојка Шевара. Ученици
6. разреда извели су одломак из Нушићеве комедије ”Аналфабета”. Затим смо
поново уживали у лепој речи наших рецитатора, а за крај нас је загрејао модеран плес
ученика петог разреда који су сви поздравили огромним аплаузом.
За госте је касније послужена пригодна
закуска у школској трпезарији, а утисци су били и
више него одлични.
Наредне године обрадоваћемо вас поново
занимљивим програмом и, надамо се, још бољим
резултатима наших ђака.
Редакција школског часописа
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КВИЗ
У нашој школи одржан је квиз посвећен
Драгану Лукићу и Мики Антићу.
Две екипе ученика млађих разреда надметале
су се у знању о животу и раду два велика писца.
Показали су завидно знање и мала разлика у
броју бодова је одлучила победничку екипу.
Публика је имала прилику да се забави и
научи нешто ново. Квиз је осмислила и организовала
учитељица
Снежана
Војновић,
а уз помоћ
наставнице информатике Данијеле Данић Куручев.
Редакција

ПОСЕТА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У СРПСКОЈ ЦРЊИ
Ове године нашим осмацима наметнуло се
веома важно питање - питање одабира средње
школе.
Како би нашим ђацима помогла да направе
прави избор, средња школа у Српској Црњи
понудила нам је један дан да посетимо њихову
установу и могућност да изаберемо њих као
средњу школу коју ћемо наредне године похађати.
Ученици су заједно са одељенским старешином
обишли школу и упознали се са предметима који ће
их тамо чекати. Употреба модерне технологије,
чисте и простране учионице, као и љубазно особље, свакако су допринели да о овој школи стекнемо
добар утисак. Неки ученици су се већ одлучили за упис, али важно је и да су остали понели само лепе
утиске са ове посете. Надам се да ће нам се сва очекивања остварити када и званично крочимо у
учионице школе у Српској Црњи.
Анђела Карлаш, 8. разред

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У Н АШОЈ ШКОЛИ
У четвртак, 1. јуна ове године, у нашу школу дошли су глумци
из Београда. У просторијама школске трпезарије одиграли су нам
три веома смешна и интересантна скеча. Били су то одломци из
комедија наших познатих писаца - Нушића, Стерије и
Сремца. Била је ту и лепа сценографија, и глумачки реквизити, а
глумци су све време комуницирали са нама и укључивали и нас у
представу. Силно смо се забавили, а мени се највише свидело
извођење Нушићеве комедије.
Надамо се да ће нам ови драги људи поново бити гости, а до тада
ћемо сигурно памтити овај час посвећен доброј глуми и нашим писцима.
Милица Дрча, 5. разред
Jun 2017.
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ОГЛЕДОМ ДО ЗНАЊА
Ученици трећег разреда групним радом и
применом једноставних огледа уочили су битне
карактеристике воде: вода као растварач, разлика
између воде и других течности, те понашање тела у
води према густини и још много тога.
Овај час је био динамичан и занимљив, а
најинтересантнији део био је завршни, када су
ученици сами правили лимунаду. Часу је присуствовала
наставница Јањеш Гроздана.
Редакција школских новина

Угледни час са учитељицом Снежаном у петом разреду
Наши петаци су се одавно навикли на ново окружење, на
разредну и све наставнике који су их ове школске године дочекали, али
увек прија подсетити се часова са њиховом учитељицом Снежаном
Војновић. Она је 6. јуна одржала угледни час са петацима, где смо радили
на толеранцији и сарадњи међу ученицима. Учитељица је овде
применила знање стечено на семинару ''Буквар толеранције''.
Помоћници на овом часу биле су одељенски старешина овог одељења,
Ванеса Степановић и учитељица Весна Рибић. Час је био и више него
занимљив и користан. Било је ту и групног рада, ученици су успели да,
чак и после седам година познанства, науче нешто ново једни о другима,
али су и морали да сарађују и слушају једни друге.
Сви су били веома заинтересовани за рад и свидео им се час,
а највише су уживали у завршној игри ''Рам, сам, сам'' која је укључивала ритмику и
певање. Сигурни смо да су дуго препричавали утиске са овог часа и да жељно ишчекују још
неки сличан овоме.
Редакција

Буквар толеранције

Учитељица Снежана Војновић је 7. јуна одржала још један угледни
час у 3. и 4. разреду на тему “Сарадња” знањем стеченим на семинару
“Буквар толеранције”.
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ЦРВЕНИ КРСТ
Здравље је оно највредније што поседујемо и потребно је да сваки дан радимо на томе да га
одржимо и ојачамо, а корисне информације и савети никада нису на одмет. О том питању, радници
из Црвеног крста из Житишта организовали су такмичење између двеју школа, школе "Петар
Кочић" из Честерега и школе " Никола Тесла" из Банатског Карађорђева. Такмичење се одржало у
школи у Карађорђеву, а учествовале су ученице из осмих и седмих разреда. Нашу школу су
представљале Анђела Карлаш, Сашка Митровић, Милана Попов и Анђела Вукојевић које су се
бориле за прво место против Маје Башић, Бранке Васић, Јоване Гостовић и Светлане Тасић.
Ученице наше школе су ушле у дуел са другарима из суседне школе и однеле победу заузевши
прво место. Надамо се још једном дружењу са Црвеним крстом јер смо, захваљујући њима,
сазнали мноштво корисних ствари које ће нам служити у даљем животу. Честитамо нашим
победницама што су поново учиниле нашу школу поносном, а такође желимо да се захвалимо и
наставници биологије, Валентини Савић, која нас је подржавала у нашем раду.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ...
Презентације посвећене Дану победе и Дану сећања на жртве холокауста
Наставнице географије и физике, Анамарија Нађ и
Надежда Капор, су нам причале о Дану победе над
фашизмом и о жртвама холокауста. Дан победе се слави 9.
маја, дана када је последњи фелдмаршал у име Трећег рајха
потписао безусловну капитулацију Совјетском савезу. Тада
се завршио Други светски рат у Европи. 1933. године је
отворен први логор за политичке непријатеље и немоћне.
Касније су тамо завршавали Јевреји, Роми, Словени и многи
други народи. Најозлоглашенији логор је био Аушвиц у
Пољској. Било је преко 3000 логора по целом Рајху. Било је
доста логора и у Југославији и НДХ. Највећи и најмонструознији међу њима био је усташки
логор Јасеновац где је на најбестијалнији начин уморено преко 700000 Срба, Јевреја и Рома.
Ова предавања натерала су нас да се замислимо и схватимо тежину свих злодела почињених у
ратовима. Овакве злочине никад не смемо заборавити а камоли дозволити да се опет десе.
Сирар Никола, 6. разред

ПОСЕТА НУТРИЦИОНИСТЕ
Нашу школу је на позив наставнице биологије посетила
нутрициониста Марија Кондић. Предавање о здравој исхрани
уприличено је у просторијама школске трпезарије, а
присуствовали су му сви ученици наше школе. Добили смо
одговоре на сва питања о здравом животу и здравој исхрани,
али и мноштво корисних савета које ћемо сигурно
примењивати. На пример, сазнали смо да је свињска маст, коју
скоро сви најчешће имамо у кући, здравија чак и од маслиновог
уља. Такође, ако нам се једе нешто слатко, најбољи тренутак за
то је око пет, шест сати поподне. Тада ћемо те намирнице најлакше сагорети.
Ово је заиста било сјајно предавање и мислимо да је увек корисно подсетити се здравих
животних навика и чути неке ваљане савете. Хвала Марији и наставници Вањи!
Редакција
Jun 2017.
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КАРАОКЕ ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

УЧЕНИЦИ 4. РАЗРЕДА - РАСТАНАК ОД УЧИТЕЉИЦЕ
ВЕСНЕ РИБИЋ

ПОСЕТА ПРВОМ РАЗРЕДУ

Другари из вртића су 26.04.2017. посетили
старије другаре у 1. разреду наше школе.
Присуствовали су часу математике, дружили се са
другарима и њиховом учитељицом.
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УГЛЕДНИ ЧАС У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
У среду, 10. маја 2017. године одржан је
угледни час из природе и друштва у четвртом
разреду.
Тема је била „Косовски бој“. Заједно са
наставницом географије Анамаријом Нађ, покушали
смо да уз помоћ презентације што веродостојније
упознамо децу са делом историје који је веома битан
за српски народ.
Час смо започели
песмом „Христе Боже“ а
потом одгледали инсерте
из филма “Бој на Косову” користећи видео бим. Ученици су
се упознали са јунацима Косовског боја, са легендом која је
спојила оно што је историја потврдила са оним што није.
На самом крају, уз помоћ квиза, проверили смо шта
смо научили. Деца су била задовољна јер су на мало
другачији начин научили нешто ново!
учитељица, Весна Рибић

ЧАС МИНИ ТЕНИСА У НАШОЈ ШКОЛИ
У току ове школске
године одржано је доста
занимљивих догађаја и
остварено низ лепих сарадња.
Једна у низу је била и посета
професора физичког васпитања
Тибора Немање Стефановића.
Наставник је запослен у
основној школи „Глигорије
Попов“ У Руском Селу, а ради и
као тренер тениса са децом
школског узраста.
Опрема коју наставник
користи припада тениском
клубу „Језеро“ из Кикинде. Час мини-тениса, односно почетничког тениса одржао је
ученицима трећег и четвртог разреда. Час је био занимљив, ученици су уживали и
изразили жељу за више таквих часова.
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Школски пројекат који се већ пети пут организује почетком другог
полугодишта у нашој школи постао је својеврсна традиција која се некако
подразумева и брижљиво планира. Она актерима даје могућност да изађу
из уобичајене наставне шеме, а да и даље стичу знања, вештине и усвајају
вредности. Намерно кажем актерима, а не само ученицима јер и ми
старији радећи и пратећи овај пројекат стичемо нова знања и искуства и
боље упознајемо једни друге.
Ове године на ред је дошао историјски период средњег века што
нам је дало могућност да се коначно бавимо националном историјом. Била
је то епоха у којој су Срби, захваљујући мудрости династије Немањића,
остварили своју прву државност и самосталност своје цркве, винули се у
сам врх духовности и уметности тог времена и стекли моћно царство
којим је владао Душан Силни. О овом периоду остали су да сведоче
бројни манастири широм Косова и Метохије, Мирослављево јеванђеље,
најстарији писани документ тог времена, Душанов законик, као и духовни
завет Светог Саве који и данас живи међу нама. Осим ових материјалних сведочанстава, о слави
средњевековне Србије остало је да нас подсећа богато усмено предање које је сачувано понајвише
неуморним радом Вука Стефановића Караџића који је схватио непроцењиву вредност овог блага и
сачувао га од заборава. Посебно су значајне народне песме из преткосовског и косовског циклуса у
којима народни певач осим описа пропасти српског царства, даје попут најбољих античких
трагичара снажну моралну поруку којом покушава да обасја тмину која је завладала доласком
турских освајача. Док пишем о томе пре свих других ми на памет падају песме „Бановић
Страхиња“, „Кнежева клетва“, „Кнежева вечера“ и песма, „Урош и Мрњавчевићи“. Е управо ова
последња, која припада преткосовском циклусу и једна је од најстаријих записаних народних
песама у Срба, послужила је као инспирација и основни мотив за овогодишњи централни догађај
тематске недеље.
Један разговор са професором развојне психологије са београдског филозофског факултета
који се годинама бави и студентима преноси знања о психологији моралности подсетио ме је на
давно детињство и једно летње јутро у хладу винограда када ми је деда први пут прочитао ову
песму. Тог јутра мој деда је проценио да је време да чујем баш њу, а мени се чини да сам још тада
правилно схватио њене основне поруке. Можда управо зато што су мотиви и поруке ове песме
универзални, ванвременски, толико блиски и данашњем човеку. Или би барем требало да буду...
Осећај за правду, однос појединца према власти и моћи, снага моралне обавезе - све је то врло
сликовито и живо, мудри народни певач приказао у овој песми. Зато сам тада током разговора са
старим професором помислио да је време да поновим онај давни тренутак из дединог винограда и
децу са којом радим у нашој школи упознам са овом песмом, али на мало другачији начин.
Склон сам да ме понесе мисао, заведе идеја, и да тако доспем
тамо где би најмање требало да се нађем. У овом случају основна идеја
је била да се направи драмска адаптација песме „Урош и Мрњавчевићи“
где би се у главној улози нашли ученици наше школе. И све би наравно
и остало на тој, иако занимљивој, ипак само идеји, да нисам пронашао
правог сарадника и наишао на разумевање директора и колега у школи
без чије помоћи ништа од свега не би успело. Било је довољно да нашој
наставници ликовног Јелени једном представим своју замисао, а да
уместо одговора да ли би се придружила прављењу представе добијем
као из топа барем 4 - 5 предлога како би то могло да се изведе боље и
ефектније. И не само то, Јелена је правилно закључила да представа
треба да опише више од једне слике средњевековног живота у Србији,
да треба да се направи спонтани увод у дешавање које се одиграва и да
би било сјајно да у представу укључимо што више глумаца (читај
ученика), по могућству све. Е таквог сарадника треба наћи...
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Дакле Јелена је осим моје иницијалне замисли да се драматизује песма
„Урош и Мрњавчевићи“ додала још две, по мени најважније песме косовског
циклуса „Кнежева клетва“ и „Кнежева вечера“. Тако су се у једном тренутку у
простору наше школе нашли најважнији актери српске епике: Марко
Краљевић, Вукашин Мрњавчевић, Кнез Лазар, Милош Обилић, Књегиња
Милица, Вук Бранковић и бројни други. Осим тога уводна сцена одиграва се
на средњевековној тржници, месту сусрета и
разговора где се свака вест брзо разгласи од кад је
трговина и размена заживела међу људима па до
данас.
Укључување великог броја глумаца (било их је
преко 60) поставило је пред нас задатак да припремимо позамашну
костимографију и бројне реквизите, а замисао да се представа одвија не
само у три чина већ и на три засебне сцене утростручила је посао око
припреме сценографије. Припреме су трајале поприлично али сав труд се
више него исплатио када је већ на првој проби у костимима сцена
оживела.
Од бројних великана глумишта може се
чути да се на живој сцени дешава нешто, чак и
њима необјашњиво, што већ вековима ствара
магију која привлачи људе позоришту. Од првих чувених античких сцена, а
сигурно и много пре тога, позориште својим актерима бар на тренутак даје
моћ која припада само Богу, да креирају и господаре судбинама људи.
Претпостављам да је баш то било оно што је и нама
дало енергију да истрајемо у захтевним
припремама за ову представу.
Већ од првог дана у припрему сценографије
и костима укључили су се бројни ученици, колеге
наставници, помоћно особље, а да ствар успе
помогли су и неки вредни родитељи (хвала им).
Рад на томе као и пробе са малим глумцима на моменте су деловали
толико хаотично да смо и ми који смо све то закували доводили у питање
успех целе замисли.
Ученике је посебно мотивисао тренутак када су обукли своје
костиме, опасали се мачевима и у шаке узели копља и барјаке, а сцена
коначно добила изглед који дочарава ову давну епоху.
Нисам сигуран у којој мери су наши ученици спознали вредност
моралних порука које су се овим песмама преносиле кроз векове, ево и до нас у XXI. веку. То је
немогуће утврдити. Мислим да у доброј мери јесу, али сам сигуран да су заједнички рад,
међусобна солидарност и енергија коју су уложили да се оживи магија сцене,
учинили да се те вредности спонтано развију код њих.
То је нешто на шта нисмо рачунали али је заправо најважније.
Представа је одиграна 2. марта пред бројном публиком коју су чинили
родитељи, наставници и помоћно особље. Школа је била готово премала да
прими све заинтересоване мештане Честерега, радознале да виде због чега су
њихова деца и унуци толико времена проводили у школи и после завршетка
наставе. О томе како је протекло нека вам прича неко од њих. Ја ћу рећи само
то да сам мало пута у животу осећао такво узбуђење и по завршетку последње
сцене толики понос.
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Уместо закључка понудићу вам део песме „Урош и Мрњавчевићи“, онај који сам још као
дечак запамтио оног дана у винограду када ми је деда први пут читао, и спустивши књигу
одрецитовао речи којима Јевросима мајка испраћа свог сина, Марка. И то не у борбу као што би се
очекивало, него на Косово да дели правду оцу, стричевима и Царевићу Урошу. Оваква порука мајке
сину није забележена ни у једној другој народној књижевности, она долази из дубине православне
хришћанске душе нашег народа и представља неписани закон који је тај народ сам себи поставио
живећи без државе и писаног закона од времена губитка своје моћне средњовековне државе па ево
до дан данас.
„ ...Кол’ко Марко тежио на правду,
Тол’ко моли Јевросима мајка:
Марко сине једини у мајке!
Не била ти моја рана клета,
Немој, сине, говорити криво
Ни по бабу, ни по стричевима,
Већ по правди Бога истинога;
Немој, сине, изгубити душе;
Боље ти је изгубити главу,
Него своју огр’јешити душу.”
Иван Краљ

ПРЕДСТАВА
У оквиру пројектне наставе која се већ пет година за
редом организује у нашој школи, одиграна је представа која
је изведена у три чина. Радови на извођењу ове представе
су почели од новембра и сви су интезивно радили на
припремама. Да, веровали или не, сви ученици наше школе,
наставници и помоћни радници дали су свој допринос
радећи на овом пројекту. Управо тако смо сви научили
много о свакодневном животу у средњевековној Србији.
Било је то драгоцено искуство за нас све. После пар месеци
све је било спремно за извођење. Један део школског хола
био је претворен у тржницу која је атмосферу учинила
магичном. Тезге пуне, јабуке шириле свој опојан мирис до
прве ковачнице покрај које су седеле жене и плеле корпе. Разговор на тржници је текао
уобичајено све док није дотрчао усплахирени гласник који је пренео
вест о царевој смрти. Тада је дошло до поделе царства на Косову
пољу испред ”беле самодреже цркве”, што смо представили другим
чином у другом делу хола. Када се подела окончала и царство
припало Урошу, дошао је ред да се прикаже и ”кнежева вечера”,
уједно и задњи чин који је одигран у трпезарији школе. Невероватна
атмосфера у затамњеној просторији окупаној светлошћу свећа
окончала је наш својеврстан час. Ова врста посебне наставе и учења
исказана кроз сценски наступ је оставила велики утисак на све госте
који су јој присуствовали, па смо је изводили више пута. Много се
захваљујемо школском психологу Ивану Краљу и наставници ликовне
културе Јелени Гојсовић на незаборавном дружењу. Заиста су нам
улепшали школску годину овим игроказом и овај доживљај ћемо
памтити још дуго.
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НАШ НАСТУП ПРЕД РОДИТЕЉИМА
Сваке године се у нашој школи ради пројекат „Путовање кроз време“. Ове
године смо стигли у средњовековну Србију. Наставница ликовног Јелена
Гојсовић и психолог Иван Краљ припремили су драматизацију епских песама
„Урош и Мрњавчевићи“ и „Кнежева вечера“. Улоге су добили сви ученици
школе. Костиме је израдила наставница Јелена, а на изради сценографије је
осим наставнице радио психолог Иван уз помоћ домара Зорана и старијих
ученика. Док смо увежбали улоге, учили смо о средњовековној Србији кроз
историју, књижевност, уметност, религију... Први наступ смо имали пред
родитељима. Дуго смо се спремали и било нам је важно да се покажемо у што
бољем светлу. Имали смо мало позитивне треме, али нико се није збунио и сви
су били поносни на нас.
Ово је био одличан начин да научимо нешто ново и велико хвала нашим наставницима на
труду!
Ана Рибић, 4. разред

ЖИВОТ И МЕДИЦИНА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
У оквиру пројекта о средњовековној Србији истраживали
смо како је било живети у то време како су се људи лечили и
какве су лекове користили.
Ученице осмог разреда су са наставницом биологије
припремале презентацију, и током једног часа ђацима виших
разреда
испричале
најзанимљивије
чињенице
о
средњовековној медицини. Ученице су говориле о првој
болници, о начинима лечења, о свакодневном животу, храни и
пословима које су тада људи обављали. Наставница биологије им
је помогла испричавши најзанимљивије податке на ову тему.
Надамо се да се наш труд испалтио и да су наши другари научили нешто ново , а морам
додати и да смо се лепо провели.
Ивана Сирар, 8. разред

ПРЕЗЕНТАЦИЈА “СРЕДЊИ ВЕК У ЕНГЛЕСКОЈ”
Овогодишњи школски пројекат носи назив ''Србија и околне земље у
средњем веку'', али сматрали смо да је важно да и у оквиру наставе енглеског
језика посветимо време овом раздобљу. Стога су ученице осмог разреда Анђела
Карлаш, Анђела Вукојевић, Сашка Митровић и Ивана Сирар уприличиле малу
презентацију о средњовековној Енглеској у просторијама њихове учионице.
Часу су присуствовали и ученици шестог разреда са наставницом Анамаријом
Нађ. Бавили смо се начином живота у Енглеској у раном и касном средњем
веку. Сазнали смо каква је била исхрана у средњем веку, медицина, куће и
насеобине, али смо увидели и разорну моћ ратова и болести које су у оно време
харале. Наставница Ана поткрепила је ову презентацију корисним историјским чињеницама за које до тад
нисмо знали, а које ћемо сигурно упамтити.
Био је ово један занимљив час на којем смо доста научили о једном делу историје Енглеске.
Свакако да нам то помаже да боље схватимо културу државе чији језик учимо, и тако га још више
заволимо.
Редакција школског часописа
Jun 2017.
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КЊИЖЕВНОСТ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
У оквиру пројектне наставе, наставница Биљана
Чалија - Лудошки спремила је заједно са ученицима
шестог и осмог разреда предавање о Јефимији, Светом
Сави,
Стефану Немањи, развоју писмености у
средњовековној Србији и манастирској култури Такође,
израдили смо и плакате на ту тему и научили
много
на
овом
својеврсном
путовању кроз
средњовековну српску културу. Ту смо имали прилике и
да видимо типичан начин одевања у средњем веку јер
су наши говорници били обучени у одећу сличну оној из
тог давног времена. Презентацији су присуствовали сви ученици наше школе, а она је
одржавана у школској трпезарији. Млађи ученици били су подједнако заинтересовани
за ову тему као и старији.
Уживали смо у овом предавању и надамо се да ће бити још овако занимљивих и
корисних часова у нашој школи.
Јелена Јањеш, 6. разред

ФРЕСКЕ
Од давнина људски је род покушавао да иза себе остави траг свог
постојања. Некада у писаној форми, некада у изради одређених статуа,
алата за рад и лов, а најчешће је то било у виду слика на зидовима пећина у
ранијој фази а затим по многим манастирима сликајући фреске.
На часу ликовног смо добили задатак да покушамо направити фреску
са ликом Светог Саве. Наравно да то није било нимало лако. Добили смо
одговарајући материјал, глину, темпера боје, стиропор и оштар предмет за
уцртавање лика у глини. За тако нешто је потребан тимски рад. У мом случају
екипу су чинили: Бранислав Митровић који је бојио фреску, Михајло Попов
који ју је цртао и ја чији је задатак био да припремим глину на стиропору да
би
с лика
била
ра вна .
Нанос ио
сам
слојеве глине и покушавао рукама да је равномерно распоредим. Није ме
баш слушала, па ми се провлачила између прстију захтевајући од мене да се
још више потрудим јер уметничка дела се не стварају лако. Ех, како би ми добро дошла она мамима
оклагија што меси кифлице, помислих док сам се трудио да је што боље поравнам. Добро уморан и
утрнутих руку сам предао припремљену подлогу Михајлу који је са лакоћом исцртао лик Светог
Саве, као да му је најпознатији сликар фресака Микеланђело близак род. Бане је наставио са
осликавањем нашег уметничког дела које је попримило препознатљив лик и привлачило пажњу.
Консултовали смо се око боја и њиховог распореда на фресци. На наше огромно задовољство, а
богами и одушевљење осталих, фреска је била лепо урађена. Као што Микеланђелове фреске
красе таванице Сикстинске капеле у Ватикану у нади да ће се наша наћи бар у холу наше основне
школе и чекајући нови задатак - поздравља вас наша мала група.
Ненад Старчевић, 4. разред

Захваљујемо се родитељима који су подржали наш рад током пројекта а посебно Јелени
и Бојану Савић који сашили средњовековне костиме и Љубиши Шујици који је израдио
грб Немањића и поклонио га школи.
Редакција
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ОПИС МАКЕТЕ ВИСОКИХ ДЕЧАНА
У оквиру школског пројекта изучавали смо српске
средњовековне грађевине и израђивали макете манастира. Макета
Високих Дечана грађена је у размери 1:150. Склапање макете се састоји
из мноштва делова (36) подељених у четири корака тј. делова цркве. За
склапање цркве потребни су нам били: маказе, лењир, лепак, скалпел и
наравно упутство према којем смо секли, груписали и лепили делове.
Делове макете смо пажљиво исекли према означеним линијама и савили
по испрекиданим линијама. За централни део тј. први корак издвојили
смо зидове и залепили на означена места а изнад њих и кров. Други
корак је била купола тј. полулопта која се лепила на поткровни део, а на
врх куполе, постављен је крст. Трећи корак је био склапање припрата
који се такође састојао из зидова, централног и два бочна крова. И на крају четврта група делова везана је
била такође за израду централне апсиде и две мање поред централе, као и две бочне апсиде са
кровом на зидовима. Макету смо склапали више од 2 часа, а на крају се исплатило. Макета сведочи и
подсећа нас на тај тематски дан.
Јелена Јањеш, 6. разред

ФИБОНАЧИЈЕВ НИЗ
У оквиру овогодишњег школског пројекта две
ученице осмог разреда су на часу математике одржале
презентацију о Леонарду Фибоначију и његовом низу.
Леонардо Фибоначи био је познати италијански
математичар који је осмислио посебан низ бројева који се и
данас користи у разним сферама живота. Ученице су
осмислиле пано на ком се налазила биографија овог
математичара и информације о томе где све можемо наћи
Фибоначијев низ. Научили смо много о пропорцијама у
природи, али смо се и забавили мерећи једни друге и
правећи пужеву кућицу. Наставница математике била је
задовољна, као и сви ученици осмог разреда и наставница
Ванеса Степановић која је присуствовали часу. Вредне ученице су награђене за свој труд.
Ивана Сирар, 8. разред

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА
У петак, 7. априла, наставник музичке културе
Гојко Шевар причао нам је о музици средњег века.
Донео нам је пар средњовековних инструмената са којима
нас је упознао, али и одсвирао нам понешто. У средњем
веку настале су најлепше класичне мелодије великих
композитора. И ми деца смо могли да пробамо да свирамо
те инструменте и понешто научимо. На крају су појединци
одсвирали на својим флаутама "Банаћанско коло", а сви
остали ученици су га одиграли. Био је то још један занимљив
музички час који ћемо памтити!
Јелена Јањеш, 6. разред
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ШТА САМ НАУЧИЛА О СТЕФАНУ НЕМАЊИ
Стефан Немања је пре свега био оснивач славне лозе Немањића. Рођен је у
Рибници, око 1113. године, а умро у Хиландару 1200. године. Он је био велики
жупан Рашке, родоначелник владарске династије Немањића и творац моћне
српске државе у средњем веку. Сматра се једним од најзначајнијих српских
владара, а заједно са сином, Светим Савом, је утемељивач Српске православне
цркве која Стефана Немању слави као Светог Симеона Мироточивог. Доба његове
владавине представља преломни период у историји и култури Срба. Отац му се
звао Завида, а браћа Тихомир, Мирослав и Страцимир.
Велико хвала Стефану Немањи и славној лози Немањића што су нам ставили
Србију у којој дан данас живимо.
Ана Рибић, 4. разред

ДУШАН НЕМАЊИЋ СИЛНИ
Душан је преузео престо од свог оца 1331. године као Урош IV, познатији по
народном имену Душан Силни. Веома амбициозан, одмах је почео да спроводи у дело
своју замисао о обнови Источног римског царства. Браком са принцезом Јеленом је
везао Бугарску уз себе и створио услове да освоји Македонију, Епир и Тесалију. Цела
Душанова владавина протекла је у ширењу и одбрани граница на северу и југу.
Понекад неуспешно, али далеко чешће успешно, Душан је низао војне и дипломатске
победе које су му омогућиле да се 1346. прогласи за цара Срба и Грка.
Милица Савић, 4. разред

СРЕДЊОВЕКОВНО ОРУЖЈЕ
У средњем веку није било оружја ни налик овом данас, већ се користио мач,
буздован, нож, дуги мач, бојни чекић, мачета, кратки мач, ратне виле, ратни лук...
Оружје средњег века би се могло груписати у следеће скупине: оружје са оштрицом,
оружје за ломљење, за блиску борбу, за уништење удаљених мета...
Јелена Вуковић, 3. разред

МАРКО КРАЉЕВИЋ
Марко Краљевић је заиста постојао. Његови родитељи били су краљ
Вукашин и жена му Јевросима. Живео је у 14. веку када су Турци покоравали
наше земље и наш народ. Марко је био обласни господар територије у западној
Македонији око Прилепа., али је под притиском Турака био принуђен да се
покори њиховој власти и постане ВАЗАЛ. Погинуо је 1395. године у бици на
Ровинама, где се борио на страни Турака. Међутим, народни певач му је доделио
улогу највећег јунака у борби против Турака. Марко је био последњи српски
краљ, а народу је постојање таквог јунака помогло да истраје под туђом влашћу.
Марина Кнежевић, 3. разред
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ЗАДУЖБИНЕ
У средњевековној Србији владари племићи су
подизали цркве и манастире као забужбине. Некада се
писало и говорило задушбина, а то је зграда за нечији
спомен, за - душу. На пример, најважнија задужбина
Стефана Немање је манастир Студеница, цара Душана
манастир Светих архангела код Призрена, док је краљ
Милутин имао више десетина задужбина али треба
издвојити Грачаницу. Манастири се издржавају од
имања која су им даровали ктитори. Мисао дародавца,
често записана у даровним повељама и навођена у натписима, била је искупљење
грехова: светитељ коме је храм посвећен постајао је задужбинаров заступник пред
Христом на Страшном суду.
Милица Шујица, 3. разред
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Galerija slika
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ИСТОРИЈА
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Општинско такмичење из историје
одржано је у Честерегу 5. марта ове
године. Као и увек, директорица и остало
особље побринули су се да сваком детету
буде лепо
и
пријатно.
Када
је
такмичење почело, доста сам одговора
знао, али на нека
питања
сам
баш
морао дуго да мислим. Када је прошло
тих сат времена колико смо имали за рад,
изашао сам из учионице. Нисам био
сигуран колико сам добро урадио тест, а
када сам сазнао да идем даље вриштао сам
од узбуђења и среће. Веома
сам се радовао окружном
такмичењу и одласку у
Зрењанин.
Никола Сирар, 6. разред

Ударно сам се спремао за то
окружно такмичење које је било 23.
априла. Са директорицом сам прешао све
тестове, а учитељица Снежана ме је
упутила на занимљив сајт за учење и за
такмичење. Наравно, имао сам трему јер
сам ишао сам, за разлику од прошле године
када је ишла моја другарица Анђела са
мном и наставником Душаном Стајчићем.
Када смо дошли у школу „Петар Петровић
Његош“ нисам имао више трему (не знам
зашто). Радио сам тест и мислио сам да ћу
освојити неко место и стварно сам заузео
3. место, као што ми је увече директорица
и јавила. Веома сам задовољан резултатом
и са нестрпљењем чекам идућу годину да
поново покажем колико знам.
Никола Сирар, 6. разред

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Такмичење из српског језика одржано је 18.03. ове године у Житишту. Из
наше школе ишли су ученици Немања Радуљ, Немања Аћимовић и Анђела
Јавор. Пред такмичење смо сви били помало нервозни, али на крају све је добро
прошло. Немања Радуљ је освојио 2. место и било нам је драго због њега. Надам
се да ћемо и следеће године учествовати у још већем броју и да ћемо бити
успешнији са још више освојених диплома.
Анђела Јавор, 6. разред
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКА
Овогодишње такмичење из енглеског језика било је заиста
несвакидашње, такорећи права авантура.
Нашу школу представљали су ученици осмог разреда Ивана
Сирар и Жарко Јањеш.
Општинско такмичење одржано је 25. фебруара у Торку. Испрва,
наши ученици нису се пласирали у даљи круг такмичења, и поред свог
уложеног труда и припреме са наставницом. Били смо помало разочарани због
лошијег резултата, али временом смо се помирили са тим. Баш тада стигла је одлука
којом су наши ђаци ипак упућени на окружно такмичење - због изузетно лоших
резултата на тесту из енглеског у целој нашој држави. Наиме, тест је поново
узет у разматрање и закључено је да је био непримерен узрасту ученика осмог разреда.
Окружно такмичење одржано је 25. марта у основној школи „Ђура Јакшић” у
Зрењанину. Наши ученици нису постигли значајне резултате, али нису ни разочарали
те су се мирне душе вратили својим кућама.
Иако је помало мучно због непредвидивих преокрета, ово такмичење памтићемо
ипак по дивном дружењу са нашим другарима из Банатског Карађорђева. А будућим
учесницима желимо пуно среће са тестом следеће године и наравно, да постигну лепе
резултате!
Ивана Сирар 8. разред

МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Као и сваке године и ове зиме одρжало се
такмичење из математике у Сρпском Итебеју.
Такмичење је одρжано 25. фебρуаρа у школи
„Милош Цρњански”, присуствовали су сви
бољи математичаρи и показали су своје
знање и таленат.
Нашу школу су пρедстављали ∆ушан
Самаρџија, Јелена Јекић (3. место), Уρош Глигић
(похвала), Петаρ Накомчић (похвала), Милица
Савић, Ана Рибић, Немања Аћимовић (3. место),
Владимиρ Жаρин (2. место), Немања Радуљ (1.
место), Маρко Самаρџија, Никола Сиρаρ,
Анђела Јавоρ. На окρужно такмичење
пласиρали су се Немања Радуљ,
Владимиρ Жаρин и Немања Аћимовић.
Честитамо свима који су учествовали на
општинском такмичењу из
математике и веρујемо да ће следеће
године бити још бољи.

Окружно такмичење из математике
одржано је 25. марта у Зрењанину у школи „2.
октобар“. Нашу школу су представљали
Немања Аћимовић, Владимир Жарин и Немања
Радуљ. На овом такмичењу имали смо само
једно друго место у петом разреду који је
освојио Немања Радуљ. Честитамо свима који
су учествовали зато што није мала ствар
пласирати се на окружно такмичење из
математика, а верујемо да ћемо у наредним
годинама поново осветлати образ наше школе.
Немања Радуљ, 5. разред

Немања Радуљ, 5. ρазρед
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Општинско такмичење из биологије
У недељу, 5. марта 2017. године, у Основној школи „Никола Тесла“ у
Банатском Карађорђеву одржано је општинско такмичење из биологије. Нашу школу
представљали су: Наташа Егреџија из 5. разреда која је заузела 3. место, Владимир
Жарин који је такође из 5. разреда, а заузео је 2. место, Никола Сирар из 6. разреда
који је освојио 3. место, Анђела Вукојевић из 8. разреда која је заузела 2. место и
Анђела Карлаш из 8. разреда, која је такође била успешна освојивши 3. место.
Анђела Вукојевић је остварила довољан број бодова за пласман на окружно
такмичење. Окружно такмичење је одржано 22. априла у зрењанинској школи „Јован
Јовановић Змај“. Анђела је била успешна, али на жалост није остварила пласман за републичко
такмичење.
Честитамо свим учесницима и наставници Валентини Момиров која их је припремала за
такмичење. Надамо се следеће године још већим успесима.
Анђела Вукојевић, 8. разред

ТАКМИЧЕЊЕ “СЕОС
СЕОС””
Прошле године је у нашој школи одржано такмичење СЕОС, такмичење из информатике и
рачунарства, уједно са такмичењем из екологије. Ово такмичење је оставило добар утисак на наше наставнике
и ученике, па је уприличено и ове године. Учествовали су ученици виших разреда и двоје њих је однело победе.
Овогодишње матуранткиње Анђела Карлаш и Анђела Вукојевић заузеле су треће место на овом сјајном
такмичењу и добиле све похвале од наставника. Похваљен је труд и осталих такмичара. Надамо се да ће
следеће године бити још више учесника и да ће многи од њих бити успешни. Све честитке ученицама осмог
разреда и похвале наставницама биологије, Валентини Момиров и информатике и рачунарства, Данијели Данић
Куручев, које су их подржале у њиховом раду.

МИСЛИША
Као и сваке године, и овог пролећа одржано је математичко
такмичење „Мислиша“ на државном нивоу. Наша школа је поново
учествовала. Деветог марта одабрани ђаци наше школе окупили су се у
просторијама трпезарије и прионули на израду занимљивих логичких
задатака. Резултати су показали да је ученик петог разреда, Немања
Радуљ, својим умећем заслужио похвалу, што је заиста вредно помена
јер се издвојио међу многим талентованим ученицима наше државе.
Немањи честитамо на успеху, а нека он послужи као пример и
узор новим генерацијама “малих мислиша” наше школе.

Редакција часописа „Пет.Ко.“ уз стручну помоћ Немање Радуља
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ТАКМИЧЕЊЕ “ДАБАР
ДАБАР””
Други део информатичког такмичења “Дабар“ је одржан 18. фебруара ове године у
Електротехничкој школи “Михајло Пупин“ у Новом Саду. Из наше школе сам једино ја прошла на
тај ниво такмичења. Отпутовали смо кишовитог суботњег јутра и сви смо били помало мрзовољни
због лошег времена. Расположење нам се поправило када смо стигли у школу. Професори те школе су
нам говорили о школи домаћину и тиме нас опустили пред само такмичење. После тога смо
отишли у учионице предвиђене за израду задатака. Задаци су се израђивали на компјутерима. Пошто
је то републички ниво, задаци нису били баш лаки, али ни претешки. Нажалост, нисам успела освојим
друго или прво место, тако да сам остала на трећем, али следећи пут, надам се, биће боље.
Анђела Јавор, 6. разред

Смотра рецитатора “Песниче народа мог
мог””
Општинска смотра

Зонска смотра

На општинској смотри рецитатора
„Песниче народа мог” која је 23. фебруара
одржана у Дому културе у Житишту,
учествовало је 13 ученика наше школе.
Млађи узраст су представљали Емина Дрча,
Василије Салак, Милица Шујица, Марина
Кнежевић, Јелена јекић, Урош Глигић, Ана
Рибић као и Милица Савић. У групи ученика
од 5. до 8. разреда своју вештину у
рецитовању су показали Милица Дрча,
Наташа Егреџија, Никола Сирар, Игор Сирар
као и Анђела Карлаш. Свако од њих, без
изузетка, заслужује похвале и честитке, јер
су стихове казивали тако лепо да су заиста
били понос школе. Посебна нам је радост
што су се две наше ученице Емина и Милица
Дрча пласирале на наредни ниво такмичења
- зонску смотру рецитатора.
Честитамо талентованим сестрама на
освојеним резултатима.

Месец март
је увек
испуњен
такмичењима. Тако смо 24. марта ове године
на зонском такмичењу из рецитовања у Чоки
учествовале и нашу школу представљале
моја сестра Емина и ја. На почетку
такмичења имали смо малих проблема са
непотпуним списком такмичара али је то
брзо решено. Лепо смо се дружили и
забављали са осталим учесницима. Сви
такмичари су били добри, али су даље
прошли само најбољи. Даље нисмо прошле
ни моја сестра ни ја, али се надамо да ће
следећа година бити успешнија.
Милица Дрча, 5. разред

Анђела Карлаш, 8.
разред
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Galerija re~i
КАКО САМ СЕ УПЛАШИО
Летњи распут сам провео код брата и сестре. Ту ми
је било лепо јер сам имао пуно другова за игру.
Једног дана сам другарима предложио да се играмо
жмурке. Не знајући где да се сакријем отрчао сам у неку
стару, напуштену кућу. Када сам ушао унутра све у њој је
било страшно. Прозори су били одваљени, чули су се неки
чудни звукови, под је шкрипао кад сам стао. Испод
дрвених врата сам угледао велику, зелену змију. Јако сам
се уплашио и почео да плачем. Нисам знао како да изађем
напоље, змија се мотала око врата. Плакао сам и дозивао
брата. Онда сам скупио некако сву снагу, говорио у себи да ја то могу, гурнуо сам врата
и прескочио змију. Тада је брат кренуо према мени. Сва деца су се чудила како сам
смео да уђем у ту напуштену кућу.
И ако сам био јако уплашен, био сам поносан на себе што сам победио страх и сам
успео да се извучем из невоље.
Милан Самарџија, 4. разред

ДА САМ СРЕДЊОВЕКОВНА ПРИНЦЕЗА
Да
сам
средњовековна
принцеза
живела
бих у лепом и сређеном дворцу, носила бих
лепе и елегантне хаљине, имала бих прелепе
кочије и врт пун цвећа.
Знам да то не би било довољно за срећу.
Учинила бих да сва деца у мом краљевству буду
срећна и задовољна. Свако дете би имало
могућност да се школује и лечи без обзира на
то да ли има новца или не. Ниједно дете не би
било
гладно
и
несрећно.
Сви
би
били
задовољни јер би они који су способни за рад
радили, а они који нису у стању да зараде имали
би помоћ од других. Помагали би једни другима
и све би радили заједно уз песму и игру. Сви
би били срећни и моје би краљевство носило
име: „Срећа“, а ја бих била принцеза среће!
Јелена Јекић, 3. разред
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КОНКУРС БИБЛИОТЕКЕ
На 22. Литерарни конкурс Библиотеке ''Бранко Радичевић'' је стигло 179 радова.
Учествовале су све основне школе из наше општине. Жири је прочитао све пристигле радове
и одабрао најбоље.
Међу ученицима наше школе награђени су:
Похвала - Андреа Карлаш,
Карлаш 1. разред, песма ''Песник''
3. место - Милица Савић,
Савић 4. разред, песма ''Мајка''
2. место - Ненад Старчевић,
Старчевић 4. разред, прича ''Била једном једна...''
3. место - Немања Радуљ,
Радуљ 5. разред, песма ''Метеори''
3. место - Милица Дрча,
Дрча 2. разред, прича ''Пролеће''
Додела награда је у петак, 2. јуна у Библиотеци у Житишту. Честитамо!
Редакција школског часописа

Била једном једна...
једна...
У дрвеној кућици на крају шумског пута живела је бака са прелепом унуком. Док је
бака од тек ишчешљане вуне исопредала нити, њена унучица је утонула у сан. Пробудило
ју је јако светло и гласови: „Хајде мала, обуци ово, хајде пожури! Немамо времена,
излазите ускоро!“ Нашла се у мноштву младих девојака. Шта се ово дешава? Крупним
очима је упијала блицеве фото-апарата. Неко јој је облачио блиставу белу хаљину.
Показаше јој фотографије на лап-топу, на свакој је дивно изгледала! Пренуо је глас: „У
финалу си, злато, пожури!“ Изашла је на писту, узбуђена и срећна. Пришао јој је огроман
младић носећи нешто у руци. Од страха није могла да се помери. Подигао је високо, међу
звезде, откинуо једну и закачио на њену главу, и громким гласом узвикнуо: „Ти си
најлепша девојка на свету!“ Одједном се џин смањио, спустио девојку на писту и ...
пробуди се! Отворила је очи и све је било као пре. Бакин осмех, рука која преде, топлота
камина. Устала је, села на бицикл. Он јој треба да га вози по писти детињства.Ниједна
друга писта још јој није важна. Ваљда ће ове зиме онај чика на санкама испунити њену
жељу.
Ненад Старчевић, 4. разред

MAJKA
Плаве очи моје дивне мајке
Лепе су баш к'о из бајке!
Плава коса к'о сунце сија
И к'о застава се увија
И када сам болесна,
И када читам бајке
Уз мене је увек
Рука моје мајке,
Мајка је за мене све
Јер је увек ту за мене!
Милица Савић, 4. разред
Jun 2017.
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ПРОЛЕЋЕ
Поново се све буди пред мојим очима, око мене се све опет рађа и
цвета.
Нема лепше магије него када мајка природа помеша све своје боје и
створи савршено годишње доба, када се све из мокрих, блатњавих барица
опет рађа. Небо се напокон разведрило и сада је чисто плаво, а друштво му
праве расејани бели облаци. Топли зраци сунца додирују нове зелене покриваче и најављују
топлије дане. Мој крај постаје богатији новим бојама и мирисима. Ливаде су поново шарене. То
је море маслачака, љубичица и зумбула... Опојан мирис цвећа шири се свуда наоколо и у
ваздуху се осети пријатна свежина. Младо сунце обасјава становнике ливаде. Пчеле слећу са
цвета на цвет, мрави вредно раде и живот коло покреће. Дрвеће полако буја. Мирисни цветни
пупољци се вијоре на дрвећу и нечујно падају на земљу. Долећу распеване птице. Оне својим
највеселијим песмама улепшају сваки пролећни дан. Дугачке улице остају омађијане месечевим
трагом. Те уске улице красе магични дрвореди. По цео дан деца уживају у мајским данима.
Природа ствара својом четкицом савршена уметничка дела, њеној креацији нема краја и
зато је сваки пролећни дан чаробан и расцветан.
Милица Дрча, 5. разред

МЕТЕОРИ
Метеори у
Ноћној мори
Падајау са неба
Баш кад нам нешто треба.
У свакоме веку
Падају у реку
На планине, брда
И кад нешто треба.

ПЕСНИК
Перо Зубац, декица сед
Беше мој јунак племенит и леп.
У његовим песмама
Птице перајима шарају по небу
Док Петар Пан са Звоном лети авионом.
Чак сам и до улице Капетана Мише
Похитала да видим слаткише.

Кад се људи свађају
И сателите гађају.
Кад метеори ка земљи трче
Сви људи се на земљи успаниче
Па своје главе сруче
Да не дође до тешке туче.
Ако дође до метеорске кише
Нама се црно пише
Јер ће сви ка земљи кренути
И са свога пута неће скренути.

Све буде к’о из бајке
Док се будилници не огласе.
Онда све испочетка креће брзо се облачим
И похита у школу пешке.
Тамо ће и дека Пера бити,
И песму ће моју са задовољством послушати.
Андреа Карлаш, 1. разред

Али ово се никада неће десити
Јер ћемо ми земљу преместити
И спасићемо је за крај
Да дочекамо лепи мај.
Немања Радуљ, 5. разред
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ПОСЕТА ПЕСНИКА ПЕРЕ ЗУБЦА
И ове године у нашој школи одржана је Песничка штафета. Гост нам је био велики
дечији песник Перо Зубац. Марљиво смо се спремали за штафету, писали стихове о
детињству, школи, свескама, љубимцима, необичним животињама и појавама... Једног
ветровитог дана у априлу стигао нам је песник. Дочекали смо га витешки, са ликовима из
игроказа који је обележио наш овогодишњи школски пројекат. Били су ту храбри витезови,
Краљевић Марко, Милош Обилић, Цар Лазар са царицом Милицом и српским племићима.
Песник је био врло пријатно изненађен овим необичним дочеком и похвалио је наступ
наших ученика и раскошне костиме. Видео је чика Пера и један скеч приређен у његову
част, и чуо на десетине наших песама. У даљи круг такмичења сасвим залужено прошао је
Немања Радуљ, ученик петог разреда, са песмом
Метеори. Све честитке за њега!
Било је то дивно преподне, богато
стиховима и лепом речи. Заиста смо уживали и са
нестрпљењем чекамо да видимо ко ће нам бити
гост на следећој штафети.
Редакција школског часописа

ПРОЛЕЋЕ

MOJA МАМА
Моја мама драга,
Моја мама мила,
Што год ја затражим,
Она ми да.
Хоћу чоколаду Купи ми чоколаду.
Хоћу сок Купи ми сок.
Мучи ме задатак Помогне око њега.
Не знам одговор Нађе га и каже.
Даје ми мама много,
Воли ме срцем свим,
Хвала јој, бескрајно хвала,
Поносим се тим.

Јутарњи зраци сунца обасјаше,
Мирисне нарцисе под мојим прозором.
Уз први цвркут врапчића,
Јутрос чух у мој завичај пролеће долеће.
Тужна зима прође,
Весело нам пролеће дође.
Дрвеће голо више није,
Дивних белих пупољака сада пуно је.
Жути маслачак се расуо по зеленој трави,
А нешто куцка у мојој лудој глави.
Буди се природа, будим се ја,
Гласно у мени звони дечија граја.
Пуно је двориште школских другара,
Пожури Уроше, чека те раја.

Мануела Николић, 2. разред
Урош Глигић,4. разред
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СВЕСКА МУЧИТЕЉКА
Пуна слова, пуна речи,
Свеска у мојој глави дречи.
Дречи, дречи она,
Док ја морам учити њена слова.
Мозак ми туче свеска ова
Јер морам учити њена
слова.
Слова ме муче,
Ал сам добила петицу јуче.

ШКОЛА
У школи се учи,
У школи се ради,
Ко заврши школу,
Не боји се глади.
Школа је лепа,
И згодна је школа,
У њој дете научи
Своја прва слова.
Предраг Глушац, 4. разред

Свака част мојој учитељици,
Дивим јој се у свакој чињеници,
Колико је свезака кроз њене руке прошло,
Да паднем у несвест лепо ми дошло!
Ана Рибић, 4. разред

ПТИЧИЦА
Полети, полети,
На мој прозор долети.

САТ
Увек негде жури,
Увек негде јури.
Никако да стане
Сат у мојој глави,
Гони мене напред
Чим јутро заплави.
Куцка ритам ,, иди-иди’’
Журим, јурим-зец завиди!

Цвркутом нежним
Ујутру ме буди,
Да стигнем у школу
Док зора заруди.
У ноћи тихој
Успавај ме ти,
Птичице другарице,
Моја радости.
Јована Секулић, 1. разред

Лука Јањеш, 4. разред

ПРОЛЕЋЕ
Долеће ласта,
дођоше и роде,
напокон је зима
изашла из моде.
Владимир Борбељ, 2. разред
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ПРОЛЕЋЕ
У пролеће рано
Кад долећу ласте,
Природа се буди,
Све цвета и расте.
Сунце мило сија,
шарени се цвеће,
зелени се трава,
срце пуно среће!

НА ДРВЕТУ
На дрвету једном
Испред моје куће,
Чини ми се као
Да нешто шапуће.
Ал то шапат није.
Из тих густих грана
Птићи мали певуше,
А чува их мама.

Крошње се зелене
Вредне пчеле лете,
Пролећу се раном
Весели сад дете.
Боме тако и ја,
Срећна сам до неба,
Мало топлог сунца,
Све је што ми треба!
Јелена Јекић,3. разред

МОЈ ЈAСТУК
Сваке ноћи кад легнем да спавам
Јастук ми помогне да лепше сањам.

Марија Савић, 1. разред

МОЈЕ КУЧЕ БАК
Моје куче Бак
Седа на мој знак.
Има лепе очи,
Кад га пустим,
На мене скочи.
Кад је срећан,
Репом маше,
Он је баш мезимче наше.
Василије Салак, 2. разред

У добру и злу, он је увек ту.
Ружне снове спречи, лепим ме лечи.
Када ме у сну гусари плаше,
Јастук ме грли и буде ми лакше.
А када ми крену снови дивни
Тада смо до јутра обоје мирни.
Милица Шујица, 3. разред

МАЛИ ПАУК
Мали паук
Плете мрежу сам.
Умори се
Радећи цео дан.
Мрежа му је најмилија
Када месец сија Тада лови муве,
Комарце и буве.
Немања Шујица, 1. разред
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ДОБАР МОМАК
ДВА ДУГАРА
Један јеж и зеко,
Два мала другара,
Трчали су по шуми,
Било им је страва.

Имам девојку и у
срцу је носим.
Због
ње
другим
момцима пркосим.
Јер, она воли само
мене,
И за мном јој душа
вене.

Сад су порасли,
Сећају се тога,
Па причају лепе
приче
Из детињства свога.

Своју девојку чувам од њих.
Јер ја сам момак добар и тих.
Марко Савић, 1. разред
Раде Димић, 2. разред

ДОГАЂАЈ КОЈИ ЋУ ДУГО ПАМТИТИ
Неки догађаји остављају на нас, децу, јак
утисак, толико јак да га не можемо заборавити.
Постоје лепе и ружне ствари у животу, а
неке памтимо до краја живота. Тако се и мени
прошлог лета догодило нешто лепо. Ишао сам на
на
Дивчибаре. То
камповање без родитеља
недељно јутро, када смо се пробудили, сунце је
обасјало пропланке и трава се умивала јутарњом
росом. Наставнице су тог дана рекле да ћемо
се возити хелихоптером. Ја се никада раније пре
тога нисам возио хелихоптером па сам се мало
уплашио, а још више ме је био страх јер ту нису били моји родитељи. Срце ми је
лупало тако снажно, не знам да ли од среће или од страха. Када смо се
приближили хелихоптеру и ушли унутра, страх се повукао, а обузела ме је срећа и
радост. Висине Дивчибара су изгледале још лепше и бајковитије. Био сам јако
узбуђен, сав сам треперио, очи су ми биле заслепљене лепотом коју сам видео са
те висине. Једном речју било је неописиво. Данима сам био усхићен и раздраган.
Овај догађај ћу памтити цео живот по првој вожњи хелихоптером и по томе
што сам први пут ишао на камповање сам, без родитеља!
Петар Накомчић, 4. разред
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ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА...
1.

...брзина муње може да достигне и брзину од 140 000 km/s.

2.

...највећи олујни облаци могу да досегну до 16 км висине, што је двострука
висина Монт Евереста

3.

...је Сунце једина звезда, која је довољно близу Земље да јој осетимо топлоту.
Друга најближа звезда је Проксима Кентаур. Светлост из Сунца стиже до
Земље за 8.3 минута, док светлост са Проксима Кентаура путује чак 4.3 године
до наше планете.

4.

...реч планета потиче од грчке речи планетес, која значи „луталица“.

5.

...у свемиру, на другим планетама постоје вулкани. Највиши врх Сунчевог система је врх
Олимпос Монс на Марсу, који је три пута виши од Монт Евереста.

ШТА ЈЕ ХРАБРОСТ?
На ово питање су ученици млађих разреда одговорили овако:
☺ Кад се суочим са својим највећим страхом.
☺ Када се ничега не бојиш.
☺ Кад неког браниш осећаш се храбро и моћно.
☺ Бити храбар значи поседовати велику врлину.
☺ Храбар мора бити и пожртвован. То је веома добра особина.
☺ Супроставиш се страху - тад си храбар.
☺ Ако се плашиш нечег не значи да ниси храбар. Имаш право да се бојиш,а ако
успеш да се одупреш страху - е,то је храброст.
☺ Не мораш бити јак да би био храбар, али мораш имати храбро срце.
☺ Храброст је кад се млађи суочи са старијим који га малтретира.
☺ Кад смеш да се суочиш са ружним стварима.
☺ Ко се не боји змија тај је стварно храбар.
☺ Кад дечак штити девојчицу, то је храбро,слатко и пристојно.
☺ Причати са девојчицом је храбро и лепо. Мислим, ко сме.
☺ Храброст је кад се не бојиш неких измишљених и правих животиња,мрака,грмљавине и
дубоке воде.
☺ Друга ти нападне неко, бојиш се и ти али ипак притрчаваш да му помогнеш,па шта буде.
Мислим да је то храбро.
☺ Храброст је кад си храбар да видиш шта си добио из
контролног; шушка нешто у лишћу, а ти смеш да завириш и
видиш шта је то; кад се усудиш да пливаш или смеш да завириш и
видиш шта је то; храбар си кад признаш кривицу; кад се усудиш да
пливаш или рониш, храбар си; кад се не плашиш да изађеш
пред публику, кад си искрен с неким и када признаш да ниси
урадио домаћи - храбар си.
☺ Храброст је када се не плашиш да жртвујеш свој живот за своју
децу.
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ШТРАПАРИЈАДА 2017.
Да ли знате која је најкориснија животиња коју је човек успео да припитоми и коју су
песници највише опевали? Да ли знате јединицу мере за снагу? Две претходно наведено се односи на
једну дивну животињу, коња.
Многа деца која живе на селу, а поготово деца која живе у граду, су имала мало прилика да
уживо види ту прелепу животињу. Због једне манифестације која је одржана у моме месту, Честерегу,
ја сам имао прилику да их видим. Погађате, реч је о „Штрапаријади“ која се по други пут одржава код
нас.
Да кренемо редом. Умало и да не одем на „Штрапаријаду“. Мoја мајка је морала да ради, па
није имао ко да ме одведе, али се моја баба Анђа изненада појавила и ту сам нашао решење! На
манифестацији је била велика гужва и деци мог узраста није баш препоручљиво да иду сама. Спотски
смо се обукли, па правац на стадион ФК „Напретка“ јер се тамо одржавало такмичење. Већ на самом
приласку стадиону била је велика гужва, а и позната песма Крајишника „за Зисова оба ата нуде
трактор и пасата“... хахаха. Могу вам рећи да су ми се песме јако свиделе због шаљивог текста, а и
због мог још увек дечијег гласа јер се лако певају. Измамиле су ми осмех, па сам тако и ушао на
стадион. На старту је већ био припремљен један пар коња. Онако бели и огромни и са дугом гривом
били су као за изложбу. Упрегнути у амове и дугачким ланцима којим су причвршћени за дугачки и
тешки балван , били су спремни за трку. Огласи се сирена и од силине којом су повукли дебло сваки
мишић на њиховом телу се оцртао. Крв је јурнула кроз вене, они су се погнули мало унапред и дали
све од себе. Балван је лагано клизио ка циљу уз громогласно навијање људи окупљених око стазе и
стално цимање узда које су сигурно стварале бол коњима већ оптерећеним великом тежином
балвана. Коњи уморни од великог терета понекад би застали на неколико секунди ради дмора, али
већ на следећи знак газде, а понекад и под ударцима руке по бедрима, поново би вукли терет.
Запенила су се тела коња од трења амова... Још пар пута су застали на стази али је умор учинио своје и
не дошавши на циљ трка је била прекинута на половини стазе.
Колико је било тешко њима који су вукли балван, верујте да је мени било још теже
гледати такве сцене. Из литературе која ми је доступна и песама које смо читали коњи су
описивани и опевани као симболи слободе. Овде сам се уверио у супротно и скинут ми је осмех са
лица са којим сам ушао на стадион жељан да их видим.
Људи су измислили толико вештачких материјала који могу заменити природне.
Молим вас, измислите неки који ће заменити производе дрвета! Престанице сећи шуме, а
самим тим ће и престати потреба да се ове дивне животиње излажу тешком физичком раду и
пустимо их да буду оно што јесу, симбол слободе. Да, то је она иста коју и ви волите и за исту се
борите!
П.С. Поклонићу вам једну песму која ће вам у пар строфа приближити ову дивну животињу:
Пламен у вени и ветар у коси
Кроз машту он те на крилима носи
Јак, хитар и увек на стази
На сигурност твоју он ће да пази
Мишићав и снажан, ноге стварно јаке
Кроз вихоре рата носио јунаке
Да повуче кола и тако од шале
Посечене балване, велике и мале
Послушно и до краја трпеће бол
А покоран у души остаће свој.
Да би на крају био само твој...коњ!
Ненад Старчевић, 4. разред
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По други пут је Честерег био домаћин
најбољим штрапарским грлима из целе Србије.
30.04. су се на терену ФК „Напредак“ окупили
и одмерили снаге најзначајнији људи и коњи
овог спорта. Четрдесет и три најбоља коња
Србије се такмичило по први пут на Балкану у
пет категорија: самци у лакој и тешкој, а парови у
лакој, средњој и тешкој категорији. Наградни
фонд је износио 307000 динара и сви учесници
су добили гориво за пут. Процењује се да је
„Штрапаријаду“ посетило 2500 људи. Поред
спортског дела, био је и богат културно уметнички програм. Поред изворне певачке
групе КУД - а „Петар Кочић“, наступили су и
„Подгрмеч“ из Житишта, група „Извор“ из Честерега и КУД - ови из Врбаса, Инђије и Старе
Пазове. Од улазница са „Штрапаријаде“ одвојен је део средстава за нашег малог суграђанина
Ивана Петровића коме је неопходно лечење у иностранству. Надамо се брзом
оздрављењу
Ивановом! Још једном је Честерег показао да је добар домаћин.
Организатори „Штрапаријаде“, Душко Кочалка и Марко Глигић, се захваљују свим, посебно
школским новинама које су и ове године писале о овој манифестацији и заказују ново виђење у
априлу 2018. године.
Урош Глигић, 4. разред
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Kultura
ЛАЗАР КОСТИЋ ЛАЗА
Лаза Kостић рођен је 31. јануара 1841.
године у Ковиљу у Бачкој а умро је 26. новембра
1909. године у Бечу. Он је био српски
књижевник, новинар, песник, драмски писац и
естетичар. Рођен је у војничкој породици од
оца Петра Костића и мајке Христине Јовановић.
Имао је и старијег брата Андрију али Лаза није
упамтио ни њега ни своју мајку, јер су обоје
умрли док је он још био беба. Основну школу
похађао је у месту рођења где му је учитељ био
Глигорије Глиша Каћански. Гимназију је
завршио у Новом Саду, Панчеву и Будиму а права и докторат на Пештанском универзитету. Два
пута је био у затвору у Пешти, први пут због лажне пријаве да је учествовао у убиству кнеза
Михајла, а други пут због борбеног и антиаустријског говора у Београду на пунолетству кнеза
Милана. Када је изашао из затвора одлази у Београд и уређује „Српску Независност“, али је због
владе био принуђен да напусти Србију. На позив кнеза Николе одлази у Црну Гору и ту остаје око
пет година, као уредник црногорских новина и кнежев политички сарадник. После одлази у
Сомбор где је остатак живота провео релативно мирно. Ту је десет година био председник
српске народне читаонице која носи назив по њему. У Пешти 1892. године сусрео се са Николом
Теслом коме је препоручио за женидбу Ленку Дунђерски, у коју је и сам био потајно заљубљен и
која је, како кажу, била његова највећа љубав. Лази су Дунђерски били кумови. Па ипак, оженио
је Јулку Паланачки. 1883. био је изабран за члана Српског ученог друштва, а 1909. године за
редовног члана Српске народне академије. Лаза Костић је написао око 150 лирских и двадесетак
епских песама, балада и романси, три драме, естетичку расправу, филозофски трактат и велику
монографију о Јовану Јовановићу Змају. Преводио је Шекспира, писао и приповетке. Једна од
најпознатијих дела су му ''Међу јавом и мед сном'' и ''Santa Мaria Della Salute'', једна од
највреднијих лирских песама српске уметничке књижевности, чији вам одломак овде
представљамо, а која је посвећена Ленки Дунђерски:

SANTA MARIA DELLA SALUTE
Она ме гледну. У душу свесну
Никад још такав не сину глед;
Тим би, што из тога погледа кресну,
Свих васиона стопила лед,
Све ми то нуди за чим год чезну’
Јаде па сладе, чемер на мед,
Сву своју душу, све своје жуде
- сву вечност за те, дивни тренуте!
Santa Maria Della Salute!
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Зар мени јадном сва та дивота?
Зар мни благо толико све?
Зар мени старом, на дну живота,
Та златна воћка што тек сад зре?
Ох, златна воћко танталска рода,
Што ниси мени сазрела пре?
Опрости моје грешне залуте,
Santa Maria Della Salute.

Две се у мени побише силе,
Мозак и срец, памет и сласт,
Дуго су бојак страховит виле,
Ко бесни олуј и стари храст;
Напокон силе сусташе миле,
Вијугав мозак одржава власт,
Разлог и запон паметни худе,
Santa Maria Della Salute.
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КРИТИЧКИ ОСВРТ НА СЕРИЈУ “
“SANTA
SANTA MARIA DELLA SALUTE
SALUTE”
”
Као што сви вероватно знамо, на РТС1 се емитовала серија “Santa Maria
Della Salute” суботом у 20 часова, а реприза је била суботом у 15 часова.
Серија је почела са емитовањем 8 јула а завршила се 27. маја. Укупно је имала
11. епизода. У главним улогама су били Војин Ћетковић као Лаза Костић и
Тамара Алексић као Ленка Дунђерски. Снимана је током 2016. године по
сценарију који је написао и режирао Здравко Шотра, након три године рада на
њему.
У серији се говори о Лазином животу и о Лазиној и Ленкиној немогућој љубави. Ту се спомињу и
други српски великани из 19. века. Серија је сјајна и препоручујем је свима, зато што из ње можемо
пуно да научимо о времену романтизма у Србији и околним земљама, али и неке животне лекције.
Немања Радуљ, 5. разред

MY DAY
Everyone in his life has their best day. My best day was for my birthday.
It was a day that began like any other. Like every morning, I got up and started getting ready for
school. That day I didn’t expect anything unusual. When I came home from school, there was no one. I
thought everyone forgot my birthday and that it wouldn’t be celebrated. When I walked into the kitchen I
saw a letter on the table. In the letter, there were six cards for the trip to Kopaonik. Then I realized that for
my birthday, the whole family would go on a family trip. Then I was shocked because I never thought I
would achieve my greatest desire. That day we went to Kopaonik. When we got there, we went to the
hotel. After some time, we went for a lunch to a nearby restaurant. After lunch, we went skiing. The
training was strenuous and long. After that we went for a little walk. During the walk we passed through
the woods. As we walked through the woods, I noticed very big firs, which were the representatives in
their size. There I saw bears, wolves, foxes and I’ve seen eagles. After that we went to the park where
there were a lot of kids. We played snowballing. Quickly, there was getting dark, so we headed for the
hotel. In the hotel we were waiting for grandmother and grandfather to come. In the evening we headed
home.
It was the best the best day of my life and I will never forget it.
Written by Nemanja Radulj, 5th grade student

А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ
Мне знакомо состояние, когда, из-за улыбки девочки я ошибаюсь в письменной работе,
забываю, что хотел ответить у доски, а потом вызывают в школу моих родителей.Тогда
учительница говорит, что я не внимательный, и что я не смотрю на доску, а на последнююю
парту.Виновата в этом любовь. Со мной это случилось в пятом классе, когда мы поехали на
экскурсию. Нашу любовь можно назвать любовью с первого взгляда, потому что мы сидели и
смотрели друг на друга в автобусе!
Нас познакомили друзья. Эта экскурсия мне понравилась яеё, никогда не забуду.
Жарко Јањеш
Jun 2017.
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Интервју са вероучитељем
Карађорђем Тривуновићем
Ове школске године веронауку у нашој школи предаје свештеник
Карађорђе Тривуновић. Овај изборни предмет су бирали сви ученици од I - VIII
разреда и свештеник Карађорђе нам је свима наставник. Желели смо да добијемо
неке одговоре од њега и боље га упознамо. Тако је настао овај мали интервју.
1. Где сте и када рођени?
рођени?
- У Републици Српској, у Бања Луци,

3.11.1991. године.
2. Где сте похађали основну школу?
школу?

- Основну школу
Александрову.

сам

похађао

у

3. Где сте похађали средњу школу?
школу?

- Средњу школу сам похађао у Сремским
Карловцима.
4. Зашто сте баш одлучили да се бавите
овим послом?
послом?

- Зато што сам
свештенички позив.

од

малена

волео

5. Колико дуго радите?
радите?

- Радим две године.
6. Како Вам се свиђа ова школа?
школа?

- Лепа је, сређена, уређена...
7. Зашто сте се одлучили за рад са децом из основне школе?
школе?

- Зато што поред свештеничког позива волим и рад са децом. На место
вероучитеља поставио ме је надлежни епископ банатски Г. Никанор.
8. Да ли волите свој посао?
посао?

- Волим.
9. Место из снова?
снова?

- Сматрам да је то Јерусалим.
10. Нешто лепо за крај?
крај?

- Волео бих да се сви непрекидно усавршавамо у знању.
40
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Интервју са Ненадом Вигњевићем
Са тренером Ненадом Вигњевићем се ученици млађих разреда
неколико месеци једном недељно на часу физичког васпитања. Сјајно
јер су његови часови добро осмишљени и препуни су забавних,
занимљивих физичких активности. Замолили смо га за овај интервју тек
упознамо.

друже већ
сарађујемо
корисних и
да се боље

1. Име и презиме?
презиме?
- Ненад Вигњевић.
2. Место и датум рођења?
рођења?

- Зрењанин, 6.11.1985. године.
3. Знак у хороскопу?
хороскопу?

- Шкорпија.
4. Школа?
Школа?

- 5., 6. и 7. разред ОШ “Свети Сава” Житиште, а 8.
разред у ОШ “Ђура Јакшић” Банатски Двор. Након
тога завршио Зрењанинску гимназију.
5. Омиљени предмет?
предмет?

- Навешчу два предмета у којима сам највише уживао, а то су физичко васпитање и
биологија.
6. Колико дуго радим овај посао?
посао?

- Моје прво искуство, када је посао наставника у питању, се десило 2013. године. А
отприлике тада, или нешто мало раније, сам почео да се бавим и тренерским послом, тако
да могу да кажем да се са децом дружим сада већ нешто дуже од четири године.
7. Како ми се свиђа рад са децом?
децом?

- Волим рад са младим људима јер пружа могућност да се у једном моменту осети
сласт стваралаштва. Радимо корисну ствар, стварамо нову вредност, а игра нам
омогућава да осетимо радост и радујемо се и најмањем напретку.
8. Како ми се свиђа у Честерегу?
Честерегу?

- Немам заиста ниједну замерку . Од девет школа које обилазим, ова у Честерегу је
засигурно једна од оних у којима најлакше обављам свој посао. Све похвале за вас!
9. Да нисам наставик физичког васпитања чиме бих се бавио?
бавио?

- Тешко могу да претпоставим. Могуће је да би то занимање на неки начин било повезано
са оним другим по реду омиљеним предметом, биологијом.
10. Порука за крај?
крај?

- Обезбедите време за физичку активност и спорт, бићете богато награђени. Много успеха
у даљем раду, а вашем листу још доста издања. Поздрав и свако добро!
Jun 2017.
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У петак, 9.6.2017. године, у 19 часова отпочела је матурска свечаност у нашој школи.
Осми разред је завршила генерација од шест девојчица и четири дечака, а њихов одељенски
старешина је била наставница Надежда Капор.
Најуспешнија ученица међу њима је Анђела Вукојевић која је ђак генерације. Сви
одлични ученици су награђени књигама и похвалницама.
Хвала и свим појединцима, фирмама и установама који су помогли да се ова матурска
свечаност достојно обележи. Ученици и сви запослени у школи се посебно захваљују
мештанину Браниславу Ескићу и њеовој породици јер је и ове године ђака генерације награио
са двадесет хиљада динара и на тај начин подржо знање и труд.
Нашим матурантима желимо успех и свако добро у даљем школовању!
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НА КРАЈУ ОСМОГОДИШЊЕГ ШКОЛОВАЊА
Често наши основци, као и они било
где у свету, забораве колико је
време проведено у школи безбрижно и
слатко.
Тек
када
заврше
основну
школу
схвате
сву тежину
новог,
озбиљнијег и одговорнијег живота. Ту
је и питање избора будуће школе, па и будућег
занимања. Није лако осмацима. Тако се
туга, сета и забринутост огледала и на
лицима наших ђака. Тај 30. мај био је
последњи наставни дан за њих у основној школи “Петар
Кочић”
у
Честерегу. Био је то крај њиховог ушушканог ђачког живота. Свесни су да
од сад више него икад морају сами за себе да се боре, прво тако што
ће положити завршне испите и уписати жељене школе. А онда од септембра
креће сасвим нова прича...Тај уторак дочекали су, али и испратили га
крајње достојанствено. Поносни смо на њихово држање и одговорност
према школи и онима који у њој остали, а које су тог дана показали.
Окупили су се у школском дворишту, месту где су можда провели
најсрећније школске тренутке, где су се дружили, такмичили се, где су
се рађале и прве симпатије. Веселили су уз веселу музику, иако на
махове њихови изрази лица и нису били тако радосни. Почастили су се
слаткишима и уживали у дугим разговорима где су сабирали своје утиске о
школи и сећали се многих дечијих авантура и догодовштина.
Није лако нашој десеторки, златној генерацији, како они себе
називају. Али, сигурни смо да ће наћи прави пут и
смело корачати кроз даљи живот, завек сећајући се
своје мале школе у Честергу. Овим путем желимо им
много успеха и среће у даљем животу.
Редакција
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МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ У НАШОЈ ШКОЛИ
Познато је да се ученици наше школе из године у годину све више истичу као сјајни
спортисти, а ми тај спортски дух код њих негујемо и развијамо од најранијих дана. Стога нам је
било драго да 6. јуна примимо драге госте из Спортског савеза у Житишту и организујемо мале
олимпијске игре у школском дворишту. Учесници су били ђаци нижих разреда, а надметали су се у
брзини којом ће савладати стазу пуну препрека. Постављени захтеви нису били једноставни и
требало је помучити се да би се остварио добар резултат. Другари из разреда навијали су једни за
друге, а као најуспешнији издвојили су се Емина Дрча и Марко Савић из првог разреда, Мануела
Николић и Жељко Вуковић из другог, Шујица Милица и Самарџија Душан из трећег и Јована
Лучић и Петар Накомчић из четвртог разреда. Надамо се да ћемо следеће године остварити нове
рекорде и поново уживати у овом надметању.
Редакција школског часописа

АТЛЕТИКА
У четвртак, 27. априла у Житишту одржано је такмичење
у атлетици. На њему су учествовали ученици из целе општине.
Из наше школе су учествовали следећи ученици: Миливој
Зорић, Жарко Јањеш и Богдан Гојић из 8. разреда, Анђела
Јавор, Петар Драганић и Јелена Јањеш, из 6. разреда, као и
Милица Дрча и Марко Самарџија из 5. разреда. Било је ту
доста дисциплина, као што је трчање на 100, 300, 600 и
800 метара, бацање кугле, скок у вис и скок у даљ.
Миливој нас је почастио медаљом, док остали и нису били
толико успешни, али им свима честитамо на труду и
храбрости! И да се не заборави - важно је учествовати!
Никола Сирар, 6. разред
Jun 2017.
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