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Такмичења 

Током фебруара у нашој школи одржана су многобројна 

школска такмичења. Многи ученици пласирали су се на 

општинска такмичења. Која су све такмичења одржана и ко се 

даље пласирао, погледајте... 

Такмичење  Пласирали су се... 
Српски језик и књижевност Нина Јеремић, Теодора 

Николин, Марија 

Чортановачки 

Књижевна олимпијада Нина Јеремић, Милица 

Бурсаћ, Александра Ћирић, 

Марија Чортановачки 

Енглески језик Михајло Екмеџић, Бојан 

Николчић 

Руски језик Јована Николчић, Александра 

Ћирић, Милица Бурсаћ, Нина 

Јеремић, 

Хемија Нина Јеремић, Лука Костић, 

Тамара Белегишанин 

Биолгија Нина Јеремић, Лука Костић, 

Тамара Белегишанин, Марко 

Шуша, Милена Екмеџић, Бојан 

Стругаловић, Илија Чигоја 

Физика Александар Поповић, Дамјан 

Екмеџић 

Математика Ања Грудић, Огњен Рашић, 

Дуња Лебхерц, Мина 

Бркушанац, Хелена Тепшић, 

Стефан Ковачевић, Срђан 

Бодирогић, Огњен Радојчић, 



 

Игњат Инђић, Петар 

Лепшановић, Емина Зековић, 

Лука Росић, Лука Топић, 

Урош Тривуновић, Милош 

Филипин, Милена Екмеџић, 

Невена Урошевић 

Читалићи – кликераши Слободан Игњатовић, Софија 

Инђић, Милица Перић, 

Кристина Чикош, Виктор Илић, 

Младен Живановић, Михајло 

Миливојевић, Хелена Тепшић, 

Велимир Игњатовић, Бојана 

Капуран, Ружица Драгаш, 

Весна Вукмановић, Никола 

Вујновић, Емина Зековић, 

Милош Филипин, Бојан 

Стругаловић, Анђела 

Радојчић, Тамара Букурецки, 

Дамјан Екмеџић, Тијана 

Дражић, Зорица Марковић, 

Тамара Белегишанин, Нина 

Јеремић, Теодора Николин, 

Софија Бурсаћ 

Географија Лука Костић, Нина Јеремић, 

Ивана Николић, Урош 

Рагастовац, Тијана Дражић 

Техничко и информатичко 

образовање 

Милан Алавуковић, Невена 

Кепић, Михајло Екмеџић, 

Александар Поповић, Милица 

Васиљевић, Милош Филипин, 

Лена Лебхерц 

Историја Милена Екмеџић, Лазар 

Ђорђевић, Михајло Екмеџић, 

Милош Филипин, Урош 

Тривуновић, Лука Костић 



 

Рецитовање Огњен Дражин, Софија Инђић, 

Матија Трајковић, Милица 

Перић, Петар Бабић, Марко 

Росић, Ања Грудић, Ана 

Миловановић, Никола 

Вујновић, Лука Росић, Весна 

Вукмановић, Ружица Драгаш, 

Милица Рашић, Андрија 

Никић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Обележили смо 21. фебруар – Дан матерњег језика 

Овај дан се званично обележава од 1999. године у свим 

земљама, које су чланице УНЕСКА. Обележава се ради 

популарисања језичке и културне разноликости. Истовремено, 

указује се на чување и спречавања нестајања појединих 

језика, будући да подаци показују да у свету годишње одумре 

25 различитих језика. Највише су угрожени језици са малим 

бројем говорника, као и језици који припадају малим 

заједницама које нису цивилизоване са становишта западних 

стандарда и немају институције, сматрају лингвисти. Низом 

манифестација које прате овај дан људи се подстичу на 

очување свог матерњег језика, али и на учење и употребу 

више језика. На предлог Бангладеша, 21. фебруар је 

проглашен за Међународни дан матерњег језика, као дан 

сећања на студенте који су тог датума 1952. године убијени у 

Даки, јер су протествовали зато што њихов матерњи језик 

није проглашен званичним. 

На крају, саветујевам вам да правилно пишете и говорите, 

будете писмени, јер ћете тако сачувати српски језик. 

Запамтите, Душко Радовић је рекао: ,,Српски језик нема 

никог другог осим нас!” 

Јелена Чортановачки 8-2 

 



 

 

 

Дан заљубљених или Свети Трифун 

 

Дан заљубљених се широм света обележава 14. Фебруара. 

Католици на овај дан славе и Дан Светог Валентина, док 

православни верници славе Светог Трифуна, који је заштитник 

винове лозе. Није битно који празник славите од ова два, 

битно је да га прославите у љубави.  

 

Нови Сад је обележио Фестивал љубави на Тргу слободе, 

где су многи провели Дан заљубљених.  

 

Неки од вас су можда отишли на концерте, неки добили 

поклоне, а неки су Дан заљубљених провели сами. 

 

 

       Бојана Милановић 8-1 

 

 

 

 

 



 

Аутор: Жељана Миловановић 6-1 

 



 

 15. фебруар – Дан државности 

Осим што је познат као празник Сретење, 15. фебруар 

је познат и као Дан државности. Овај празник се у 

нашој земљи обележева 15. И 16. фебруара. Први пут 

је обележен на дан када је на збору у Орашцу  1804. 

године подигнут Први српски устанак и када је у 

Крагујевцу 1835. године издат и заклетвом потврђен 

први Устав Србије – Сретењски устав. Овај датум је 

најбитнији у политичком, културном и историјском 

календару Србије до настанка Краљевине Срба, Хрвата 

и Словенаца, након чега је био укинут, да би у Србији 

поново почео да се слави од 2002. године.  

У народу се верује да Сретење означава смену два 

годишња доба – прелазак из зиме у пролеће. Такође, 

обично се каже да ако овог датума буде облачно, онда 

ће крај зиме бити леп, а ако је ведро, онда ће крај 

зиме бити хладан и ветровит.  

 

      Вања Радивојевић VIII-1 

 



 

У сусрет пролећу! 

 

На часовима Креативне секцији ученици млађег 

узраста посветили су неколико часова теми 

,,Екологија и рециклирање”. Научили су како од 

старих предмета могу да настану нови и да се тако 

сачува своја околина. Уз мало труда, на веома 

креативан начин, ученици су правили од чепова лепе 

и занимљиве слике, а тиме су истовремено најавили 

прве веснике пролећа. 

 

       Креативна секција (I-IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кутак за биологе 

 

 

1. Чуло укуса код лептира смештено је у њиховим стопалима 

2. Ајкула је једина врста рибе која може да трепће на оба ока 

3. Пачје гакање уопште не може да произведе ехо, и нико није успео 

да сазна зашто 

4. Нојев мозак је мањи од његових очију 

5. Слон је једина животиња, која не може да скочи 

6. Временски распон дужине памћења златне рибице износи 3 секунде 

7. Краву је могуће повести само уз степенице, а никако низ њих 

8. Слонови проводе 23 сата дневно једући 

9. Женка буве свакодневно пије 15 пута више крви у односу на њену 

тежину 

10. Преко 10 000 птица годишње умре тако што удари у прозор 

11. Бува може да скочи чак до 30 цм, штоје 20 пута више у односу на 

њихову дужину тела 

12. Не постоје две зебре са истим шарама 

13. Пси имају око 100 различитих израза лица, а већину њих праве уз 

помоћ ушију 

14. Делфини наизменично спавају са једном половином мозга и једним 

затвореним оком 

15. Зебре не могу видети наранџасту боју     

 Марко Шуша VI -1  



 

 

Чуваркућа 

Чуваркућа је вишегодишња биљка. 

Узгаја се као украсна биљка. Има ситне, светло розе 

цветове. Лишће је меснато, сочно, елипсасто, са 

зашиљеним врхом. 

Чуваркућа се сади на кров, јер се верује да штити од 

грома. Она расте на стенама, зидовима, крововима,… 

Ова биљка има лековита својства. Њен сок се користи 

као лек за опекотине. 

Због сви ових добрих особина, у народу је настала 

пословица: „Боље чуваркућа на крову него два пса 

пред кућом.“ 

 

                                                              Виктор Илић II- 1                    

    



 

 

OUR CROSSWORD PUZZLE 

 

 

CLUES (school subjects): 

1. Everyone speaks this language. 

2. You need trainers for this class. 

3. We learn about past. 

4. You learn this in seventh grade. 

5. This subject is about animals and plants 

6. The language of love 

7. You learn this in sixth grade 

     FIND THE MISTERY WORD! 

                

Author: Секција за стране језике: Емина Зековић 4-2 

  ¹e n g l i s h    

   ²p e      

 ³h i s t o r y      

4c h e m i s t r y        

    5b i o l o g y      

6f r e n c h       

7p h y s i c s      



 

Боравкаши и Дан свих љубави...♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

 

Љубав је 

када... 

 

Љубав је 

када... 

човек 

воли 

кућног 

љубимца, 

и 

љубимац 

воли свог 

власника 

од срца, 

када тата 

да мами 

ружу, 

брат и 

сестра се 

воле и 

слажу, 

када дека 

воли баку, 

теча воли 

тетку, 

ујак ујну, 

стриц 

стрину, 

када мама 

воли 

цвеће, 

брине о 

њему, 

када друг 

помаже 

другу у 

свему! 

Д.С. 
 

 



 

Боравкаши     

 

 

Дан матерњег језика у Боравку кроз примену на 

рачунарима 

САРАДЊА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И 

БОРАВКАША 

Заједно са наставником Браниславом Дрчом, боравкаши су 

испитивали своје дигиталне компетенције. Хм, звучи 

занимљиво. Погледајте о чему се ради... 

 

Волим те јер си ме одгајала.  

Купујеш ми пицу и пљескавицу. 

Волим маму зато што има лепу косу. 

 

Моја мама је мало духовита. 

Волим је зато што се игра са мном и секом. 

Увек ме чува. 

 

Моја мама мене воли. 

Јако волим моју маму. 

 

Моја мама је најбоља! 

Моја мама је добра.   Стефан Добродолац 



 

 

Мама, ја те волим јер ми даш све што желим  

 

Волим те јер ми помажеш око домаћег. 

 

Волим те јер ме водиш где год да кренеш 

 

Волим те јер се некад играш са мном. 

 

Волим те јер ми дајеш да изађем напоље. 

 

Волим те јер некад спаваш са мном. 

Давид Бугарин 

 

 



 

 

 

 

Чича Милојево благо 

 

Постоји једна кућа у мојој улици, стара је и оронула. Сви 

прозори су разбијени, дрвени оквири су иструлили. Међутим, 

то  не спречава сунце да свако јутро купа ту кућу својим 

зрацима. Мермер, од којег је кућа изграђена, чистији је и 

бељи од првих бебиних зубића. Као што људи старе и тело 

копни, тако и кућа губи свој сјај. Мада је њена спољашњост  

одавно изгубила своју лепоту, њена унутрашњост ( не, не 

мислим на ентеријер) је остала блистава и непромењена. 

Тако је и Чича Милоје остарио. Деца су волела да гађају ту 

кућу камењем, да би јој, како су говорила ,,помогла да се 

сруши”. Чика Милоје је стварно волео ту кућу због успомена 

које су проживели заједно. Било му је тешко да гледа како 

покушавају да му одузму прошлост. ,,Недостаје ми”, понекад 

би рекао,  ,,са њом је све било лакше”. Мислио је на своју 

супругу. Нажалост, преминула је пре неколико година. Од 

чега, то не бих знао да вам кажем. Само знам да се од тада и 

кућа и Чича Милоје урушавају. У кући су некад биле разне 

слике, које су давале нови живот и смисао предметима које 

је насликала његова жена. Све то је обухватила тама и мрак, 

само је једна слика остала. То је слика њих двоје испред 



 

куће. Та слика је била његово највеће благо и смисао 

његовог живота. 

Једне ноћи неки клинци су пили и пушили испред његове 

куће. Бацали су петарде. Погрешна одлука. 

Једна варница је запалила суво грање и убрзо је цела кућа 

горела. 

Чича Милоја је пробудио звук пуцања петарди. Док је он 

схватио шта се дешава, све је било у пламену. Ватра је у 

исто била прелепа и застрашујућа. Тај жарки зид уништења и 

топлоте носио је све у заборав. 

Чича Милоје је гледао, узео је своје једино благо, загрлио га 

и легао да спава... 

     

 

Михајло Екмеџић VIII-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Искрено о себи 

   Најтеже је себе оценити. Уопште немам инспирацију, а већ 

је касно. Састав неће сам да се напише. 

   Не знам шта бих могла написати у пар реченица о себи, а 

увек брзо доносим закључке о другима. Оставим оловку и 

устајем до огледала. Не видим ништа посебно, сем свог 

одраза. Изгледам као и свако друго људско биће, две руке, 

две ноге, коса и лице. Одједном се зачудим што ми мајка 

стално говори да сам јединствена, да нисам баш као сви моји 

другари. Не видим себе баш као лепу, па сматрам да је 

битније оно што носим у себи. Наду, веру и љубав. Ја сам 

само обична девојчица. Нисам увек у праву, али мрзим да 

признам да сам погрешила. Скоро увек сам насмејана, али 

осмех није увек искрен. Можеш да ме читаш као књигу, али 

имам и много тајни. Увек дајем све од себе, али не добијем 

увек оно што замислим. Волим да певам када ме нико не 

слуша. Волим да пишем када нико не чита моје стихове. 

Понекад се претварам да сам савршена дама, али и то брзо 

досади. Укратко, ја сам најпозитивнија и најнегативнија особа 

коју познајем. 

    Враћам се да напишем састав. Не могу да обећам да ћу 

бити боља од других, али могу да обећам да ћу бити боља од 

себе. 

 

         Зорана Лешић 6-1 

 



 

 

 

Пролеће 

Пролеће је, пролеће је  

 лепо доба,  

у којем  се смењује 

зимска гардероба. 

 

Цвеће је свуда,  

има пуно буба, 

а ти нађи себи 

 једног лепог друга. 

 

Цвећа свуда има, 

нестала је хладна зима. 

 

А кад у пролеће  

стигну птице, 

оне су обично птице селице. 

 

 Пролеће је лепо доба, 

свуда цвеће, свуда рода. 



 

Пролеће је, пролеће је 

лепо доба 

у којем се смењује  

зимска гардероба.     Никола Вујновић  IV-1 

 

Аутор песме и фотографије: Жељана Миловановић 6-1 

 

 



 

 

 

 

ЉУБАВ пријатеља 

 

Љубав је када имаш друга, 

када се дружите, 

када га волиш,  

поштујеш 

и не издајеш, 

када његове тајне чуваш, 

никоме их не одајеш. 

Када све супротно од овог 

чиниш, 

то љубав пријатеља није, 

зато се трудиш... 

да љубав увек ту је! 

 

Софија Инђић 1/1 (боравак) 

 

 



 

 

 

МЛАДЕН ЖИВАНОВИЋ 2/2 (боравак) 

ОСМОСМЕРКА ЗА 

(ЗА)ЉУБЉЕНЕ 

 

РУЖА, ДЕЧАК, 

КИС, СРЦЕ, 

СУПРУГА, 

ДЕВОЈКА, 

ЦРВЕНО, ПАР, 

ЦВЕТ, ЖЕНА, 

СТРЕЛА, МУЖ, 

ЉУБАВ, СУПРУГ. 

Преостала слова 

читај редом и 

добићеш име 

празника. 

  

 

Љ У Б А В В А А 

 С Т Р Е Л А Ж Л 

И Е Н Т И У Н О 

К С У П Р У Г А 

А Н Е Ж У М В Е 

Ч О О Н Е В Р Ц 

Е Ц В Е Т П А Р 

Д Е В О Ј К А С 

 



 

 

Моји другари 

Кад у школу дођем 

знам да тужан нећу бити 

имам друга, 

 који ће ме развеселити. 

 

Тај друг страха нема, 

већ се шали без проблема. 

Не зна да се хвали, 

а спорт воли од када је био мали. 

 

Кад се играмо 

он је главна тема, 

јер бежи без проблема. 

 

Имам и једног друга, 

који црта, шара, 

а без проблема  

енглески разговара. 

 



 

Имам другарицу, 

име јој је Тара 

и мигле у GTA 

лагано обара. 

 

 Имам другара, жива сила... 

Кад га неко дира, брзо експлодира. 

 

Ови другари 

су најбољи на свету. 

Сви заједно окренемо  планету. 

 

 

 Стефан Ранков IV-1 

 

 

 

          

 



 

-1 

 

 

Еколошке новине одељења I-1  

У оквиру пројекта ,,За чистије и зеленије школе Војводине”, 

у који се укључила и наша школа, ученици I-1 су у својој 

учионици направили зидне новине под називом ,,Еколошке 

новине”. Након научених првих слова и Вукове азбуке, 

ученици су се сусрели са Еколошком азбуком колегинице 

Луције Тасић. Научили су шта је то екологија и који је њен 

значај. Исцртавали су своје шаке и у њима су писали 

еколошке поруке. Неке од њих су:,, Једну планету имамо – 

сачувајмо је”, ,,Хајде сви заједно да заштитимо планету од 

загађења”... 

 

 
         Учен ици I-1 са учитељицом Светланом Живановић 

сликс



 

 

  



 

 

 

 

  

 

 



 

 

Необична љубав према кик-боксу 

Кик-бокс је борилачки спорт, настао је на основу бокса, 

каратеа, кунг фуа... 

Кик-бокс тренирам већ неколико месеци у месту које је близу 

Војке, а то је Батајница. Одлучила сам се за овај борилачки 

спорт из разлога што ме одушевљава и што гајим велику 

љубав према њему. Узори су ми мој тренер, а и Нина 

Стојановић, наша светска шампионка. Стално се угледам на 

њих и желела бих да једног дана будем успешна као и они. 

Мој циљ јесте да што више напредујем и да се борим да 

љубав према спорту победи. Надам се да ће ускоро кренути 

моје припреме за такмичење и да ћу полако кренути ка 

остваривању свог циља. Иако ми сви кажу да овај спорт није 

за девојчице, ја нећу одустати, трудићу се свим силама да 

покажем да могу бити другачија од осталих девојчица и да  

ћу једнога дана донети кући шампионску титулу! 

 

 

   Јована Савић 8-1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новинарска секција 


	Мама, ја те волим јер ми даш све што желим

