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Дан школе – 24. мај, 2018. 

Дан школе је прошао веома лепо и забавно. Људи из публике 

су са задовољством посматрали госте и своје најмилије. Било 

је лепих кореографија, скечева, награда и песама...Публика је 

снимала и са пажњом посматрала наступ ученика наше школе. С 

друге стране сцене сви су били веома задовољни и смејали су 

се стално. На крају је уследило једно мало изненађење – сви 

смо певали: директорка, педагог, наставници, учитељице...Сви 

су они певали заједно са нашим осмацима. На крају су сви 

људи срећно и задовољно отишли кући. 

 Валентина Бодирогић 6-2  

 

 



 

Награђени ученици на ликовно-литерарном конкурсу поводом 

Дана школе, на тему ,,Радујте се, децо”: 

 

1. Мирјана Илијин 5-2 

2. Теодора Ћурчин 6-1 

3. Анђела Радојчић  5-3 

1. Тара Добродолац 4-2 

2. Весна Вукмановић 4-2 

3. Валентина Јовановић 3-2 

 

 

1. Жељана Миловановић 6-1 

2. Матеја Топић 6-2 

3. Светлана Мали 6-1 

1. Михајло Капуран 1-1 

2. Невена Загорац 1-1 

3. Дуња Умљеновић 1-1 

 



Литерарно-ликовни конкурс (радови) 

 

 



 

 

Другари, дошао је и крај године...Били ст е много вредни, 

успешни. Завршена су и т акмичења за ову школску годину. Да 

видимо ко је т о и у којој дисциплини имао највише успеха: 

 

1. Ружица Драгаш IV-2 (Чит алићи) 

2. Емина Зековић IV-2 (Чит алићи) 

3. Нина Јеремић VIII-1 (Чит алићи) 

4. Тијана Дражић VII-2 (Чит алићи) 

5. Зорица Марковић VII-1 (Чит алићи) 

6. Огњен Радојчић IV-1 (математика) 

7. Петар Лепшановић IV-2 (математика) 

8. Игњат Инђић IV-1 (математика и Кенгур) 

9. Милица Васиљевић V-1 (техничко) 

10. Милан Алавуковић VIII-1 (техничко) 

11. Софија Бурсаћ VIII-1 (,,Мали Пјерˮ) 

12. Ивана Николић VIII-3 (,,Мали Пјерˮ) 

13. Никола Бугарин V-2 (,,Мали Пјерˮ) 

14. Ања Грудић III-1 (Кенгур ) 

15. Лука Костић VIII-3 (географија) 

16. Милош Васиљевић V-1 (пливање) 



17. Марина Николин V-3 ( пливање) 

18. Урош Тривуновић  V-3 (пливање историја, Кенгур, граматика) 

19. Дамјан Екмеџић VI-1 (пливање) 

20. Немања Стругаловић VIII-2  (пливање) 

21. Михајло Екмеџић VIII-1 (пливање)  

22. Никола Вујновић  IV-1 (музика и рециторање) 

23. Софија Инђић I-1 (Чит алићи) 

24. Виктор Илић III-1 (Чит алићи) 

25. Милош Филипин  V-1 (Чит алићи) 

26. Милена Екмеџић V-2 (математика,,,Мислишаˮ,хор) 

27. Наташа Голубовић VII-2 (шах) 

28. Милан Петровић V-1 (скијање) 

29. Теодора Николин VIII-1 (Књ. олимпијада) 

30. Магдалена Чортановачки III-2 (техничко) 

31. Бојана Милановић  VIII-1 (хор) 

32. Петар Цвијановић  V-2 (хор) 

33. Кристина Ердевички V-3 (хор) 

34. Милош Симетић VI-2 (хор) 

35. Тамара Букурецки  V-3 (хор) 

36. Марија Басрак V-3 (хор) 

37. Николина Јовановић V-2 (хор) 

38. Кристина Вученовић V-1 (хор) 



39. Андрија Никић IV-2 (хор) 

40. Лена Лебхерц V-1 (хор) 

41. Тијана Тривуновић V-3 (хор) 

42. Анђела Радојчић V-3 (хор) 

43. Огњен Вујић-Пејић VI-2 (хор) 

44. Никола Јеремић V-3 (хор) 

45. Стефан Чортановачки VI-2 (хор) 

46. Алекса Радивојевић VIII-1 (хор) 

47. Валентина Бодирогић VI-2 (хор) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поред многих спортских сусрета, активности и дешавања, један 

од најзанимљивијих био је крос. У петак, 11. 5. 2018. године, 

одржан је крос на стадиону ФК ,,Сремац”.  

Резултати су следећи: 

1. РАЗРЕД 

Давид Радојчић, Војин Јовановић, Даријан Филиповић 

Ана Чобановић, Софија Инђић, Марина Јовановић 

 

2. РАЗРЕД 

Јован Кујунџић, Марко Росић, Стафан Стојановић 

Андреа Ђекић, Милица Стојановић, Теодора Грујичић 

 

3. РАЗРЕД 

Срђан Бодирогић, Стефан Инђић, Алекса Арсић 

Марија Ћурчин, Магдалена Чортановачки, Ивана Јовановић 

 

4. РАЗРЕД 

Игњат Инђић, Лука Топић, Дејан В. Пејић 

Емина Зековић, Теодора Милановић, Марија Масал 

 

5. РАЗРЕД 

Сава Рагастовац, Урош Тривуновић, Стефан Голубовић 

Александра Николић, Лена Лебхерц, Теодора Поповић 

 

6. РАЗРЕД 

Стефан Средојевић, Алекса Ромац, Ђорђе Б. Јовановић 

Зорана Лешић, Анђела Радивојевић, Светлана Мали 

 



7.РАЗРЕД 

       Марко Стојанов, Недељко Скопљак, Никола Живановић 

       Валентина Николчић, Милица Чапрић, Сара Коларов 

 

8.РАЗРЕД 

Милош Бошковић, Михајло Кујунџић, Миле Бошњак 

Невена Кепић, Јована Савић, Јана Лазић 

 

  

 

 

 

 



  Учимо нешт о ново... 

 

Вампири 

    Вампир је митолошко биће из словенске митологије, посебно се 

његово име спомиње на Балкану и у Украјини. Вампиром се сматрао 

дух умрлог или леш кога је оживео зао дух или ђаво. Вампир је 

једна од речи из српског језика која је општеприхваћена у свим 

светским језицима. Наиме, стари Словени су, као и већина старих 

народа, сматрали да ће, ако се тело мртвог човека не спали, његова 

душа остати заувек заробљена на овом свету и никада неће имати 

мира. Верује се да се вампири убијају колцем кроз срце. 

 

Виле 

Виле у свету представљају натприродна бића наклоњена људима. 

Оне су замишљене као лепе девојке, дуге косе и често са великим 

крилима. Вечно су младе и лепе. Живе обично далеко од људи, на 

планинама. Могу се преобразити у разне животиње: лабуда, коња, 

вука...Виле тешко праштају увреде и често својим стрелама наносе 

зло онима који је увреде. У топономастици (наука о именима 

географских појмова) Србије и Црне Горе има доста имена која у 

себи садржа реч вила: Вилин извор, Вилине воде...Верује се да се 

оне рађају из неког цвећа, онда када пада киша и греје сунце. Неки 

верују да виле имају чаробни штапић, док други сматрају да из 

њихове косе излази магија. Спомињу се у многим причама, а и деци 

су интересантне.    

                               Александар Поповић и Милица Инђић 6-2 



 

Водимо вас на ... 

Смедеревску тврђаву 

Смедеревска тврђава је тврђава која се налази у Смедереву, недалеко од 

Београда. Ова тврђава је специфична и по томе што се налази на ушћу 

Саве у Дунав. Подигнута је у 15. веку, а саградио ју је деспот Ђурађ 

Бранковић, који је по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу 

класично водено равничарско утврђење што је чини јединственом у српској 

средњовековној архитектури. Приликом градње, узори су били цариградски 

бедеми. Према површини, ова грађевина је једна од највећих у Европи. У 

својој основи има разнокраки троугао унутар кога се налази још један 

мањи, тзв. Мали град. Велику снагу показала је приликом османлијских 

опсада 1439, 1453, 1456. године. Данас је значајно туристичко место и 

веома је позната по Јерини, Ђурђевој жени, која је била веома зла према 

радницима током градње, те је остала упамћена у народу као ПРОКЛЕТА 

ЈЕРИНА. 

  Жељана Миловановић 6-1 

 

 



          

Мит ови из Средње земље 

Била једном једна принцеза која је живела у прелепом замку 

сатканом од кристала, леда и стакла. Живела је лепим и срећним животом 

са својим родитељима. Сваког дана се смејала. Имала је прелеп, звонак 

смех, попут неке мале виле. Њеним родитељима је она чинила цео свет и 

више од тога. Пре принцезиног рађања, краљевством су владали туга, 

несрећа и сивило. Није било смеха, али тог дана, дана када се принцеза 

родила, све се променило. Краљевством је завладала срећа, бескрајна 

дечја срећа. На дан принцезиног рођења, краљ је позвао три пророчице. 

Оне су му рекле да ће принцеза расти у срећи, здрављу и изобиљу, да ће 

њен смех одржавати краљевство обојеним, али да ће једног дана тај смех 

замрети. Као поклон принцези и њеној мами, краљици, пророчице су 

оставиле три кутије. Једна кутија је била саткана од самог месечевог 

сјаја, друга од сунчевих пламенова, а трећа кутија је изгледала врло 

крхко и ломљиво. Она је од све три кутије била најлепша. Била је 

саткана од кристала, суза, патње и бола. Ту кутију принцеза никако није 

смела да отвара. Дуго времена је прошло и принцеза је стасала у прелепу 

младу девојку  великог срца. Она је, као што су пророчице рекле, 

одржавала краљевство својим осмехом. Њу су срећном чиниле мале 

ствари, попут читања, цртања, јахања, пустоловина, и најбитније ствари, 

њене породице. Једног јутра, принцеза је отишла у велику библиотеку 

коју јој је поклонио отац за четрнаести рођендан. Села је на гомилу 

свилених јастука и узела омиљену књигу. Била је сама у замку, јер су 

њени родитељи отишли на пут. Цео дан је провела у библиотеци, када је, 

брзином светлости, улетела њена дадиља. Била је врло узнемирена и очи 

су јој биле пуне суза. Принцеза је знала да нешто није у реду. 

 – Принцезо, Ваши родитељи... 

 – Шта се догодило мојим родитељима? – питала је принцеза 

забринуто. 

 – Они...они се неће вратити. 

 – Шта? Како то мислиш ,,неће се вратити"? 



           – Они су погинули током олује која је избила на мору док су се 

враћали... Принцеза није могла да изусти ни речи. Болно се срушила на 

под крај камина. Тада је по први пут у њеном животу, из њеног 

смарагднозеленог ока потекла крупна сребрна суза која је пала на њену 

дугу плаву косу. Како је пала суза на њену косу, тако је она сама почела 

да бледи. Прошли су месеци, а принцеза није изустила ни једну једину 

реч. Сваког дана је све више и више копнела, ледила се. Те дадиљине 

речи су јој се попут леденица зариле у срце. Све више времена је 

проводила у библиотеци. Више није одлазила на јахање, ни у шетњу 

шумом. Тако, док је једног дана смогла снаге да после толико времена 

уђе у собу својих родитеља, испод јастука њене мајке, пронашла је неку 

свеску, која је заправо била дневник њене мајке. Целог га је брзо 

прочитала, али ју је последња страница највише зачудила. У њој се 

налазио мален стаклени кључић са лептиром на врху. Принцеза је данима 

покушавала да схвати чему служи тај необичан кључ, шта отвара? Тако је 

једном отишла на јахање, после доста времена удахнула је свеж ваздух, 

али је видела и промене у краљевству. Цео свет је почео да бледи, сиви. 

Као да се на њега спушта густа магла која ће све прогутати. Цео тај свет 

је постајао попут ње, леден, тужан и болан. После дужег јахања, 

принцеза је стигла до језера. Оставила је свог коња и пришла. У равној 

површини језера је видела свој измењен лик. Постала је бледа, коса је 

почела да јој бели. Подсећала је својом појавом на зиму, лед. Села је у 

мали чамчић и отиснула се. Када је стигла до средине језера, поново се 

загледала у воду. Видела је сребрнкаст одсјај на дну. Заронила је руку у 

воду, мислећи да је тај непознат предмет ближе површини, али када је 

дотакла воду, вода је почела да се леди. Принцеза се уплашила. Није 

знала шта да ради. Када се вода потпуно заледила, крочила је из чамца и 

кренула до обале. Када се вратила у замак, била је још блеђа и тужнија. 

Поново је отишла у своје скровиште, библиотеку. Попела се на високе 

мердевине, и на највишој полици, међу књигама, угледала је малу кутија 

саткану од месечевог сјаја. Сишла је и села крај камина. Прво је са свих 

страна погледала кутију, а затим ју је нежно отворила. Нека блага, једва 

осетна топлина ју је обузела. У кутији су се налазиле успомене. Сви лепи 



тренуци које је доживела с родитељима. Чим је затворила кутију, туга се 

вратила. Следећег дана је отишла до очевог најбољег пријатеља и 

саветника, мудраца Иона. Питала га је о чаробној кутији, а он јој је 

испричао све о пророчицама и њиховим речима. Када је то чула, принцеза 

је желела да пронађе све три кутије, јер је желела да сазна шта је у 

њима. Трком је кренула ка вратима, али ју је Ион зауставио. 

– Не жури, дете моје. Сачекај до јутра, јер је јутро паметније од 

вечери. Чим сване дођи у ову просторију. 

Принцеза је послушала ове савете. Чим је свануло, ни петлови се нису 

пробудили, а принцеза је трчала по замку и отишла у западно крило. У 

просторији на врху куле чекао ју је мудрац Ион. Седео је за великим 

столом на коме се налазило брдо папира и књига које су биле послагане у 

најкривље торњеве које је принцеза видела. Између тих планина, налазио 

се велики послужаоник на ком се налазио доручак. Принцеза је нежно, 

али нестрпљиво покуцала на врата која су се као магијом отворила.  

 – Добро јутро! – рекао је мудрац весело. 

Принцеза није узвратила поздрав. Била је превише узбуђена, јер је 

мислила да ће, ако пронађе све три кутије, успети да врати своје 

родитеље и срећу у краљевству.  

 – Шта требам да урадим? Где је друга кутија? – питала је она 

           – Вечерас, када се Сунце поздрави с Месецом, буди спремна! 

Очисти мисли и пламен  ћеш добити! – одговорио јој је и нестао. 

Принцеза је била збуњена. Није могла да схвати загонетку. Увече пред 

крај дана, отишла је поново у западно крило. Покуцала је на врата куле, 

али нико није одговарао. Отворила је врата и ушла. Пажњу јој је 

привукао чудан златасто-сребрни предмет, налик телескопу. Пришла је и 

погледала кроз окулар. Видела је Сунце како у кофере пакује облаке и 

своје зраке, а Месец са својом свитом звезда у сјајном оделу долази. 

Принцеза, задивљена тим призором, није могла да размишља ни о чему 

другом. У том тренутку, звезда падалица је напустила свиту и на балкон 

куле спустила кутију саткану од сунчевих зрака. Принцеза је изашла на 

балкон и отворила кутију, а зраци су излетели из ње. Принцезу је обузела 

блага срећа, после много времена осетила је љубав. Чим је и ову кутију 



затворила, та срећа је нестала. Када је затворила кутију, осетила је 

хладноћу. Прсти су јој се укочили, а лице јој је постало блеђе. Отишла 

је у своју собу и другу кутију је сакрила. Била је преморена, али није 

могла да одустане. Мислила је да неће успети да врати родитеље ако 

стане. Зато се одмах вратила у западно крило. Тамо ју је дочекао мудрац 

Ион. Није морала да постави питање, а он је рекао: 

 – Испод леда, у дубинама срца крије се истина.  

Не захваливши се, принцеза је отрчала до језера. Тамо је, оног дана, 

видела сребрни одсјај у води. Разбила је лед и заронила. На површину је 

изнела савршену кутију, која је крила истину. Отворила ју је готово 

залеђена, и чула гласове мајке и оца. Пустила је ледене сузе да јој теку 

низ лице. Када су јој сузе дотакле ,,срце'', оно се отопило. Више није 

била тужна. Коса јој је поново била сјајна и златаста, а лице румено. 

Срећа се вратила у краљевство. Њени родитељи се нису вратили, али 

спознајом три најбитније ствари: успомене, љубави и истине, прихватила 

је бол и научила да живи с њим. У краљевству је снег почео да се топи, 

лепо време се враћало. Принцеза је отишла у западно крило да се 

захвали мудрацу, али њега није било. Распитала се по краљевству, али 

нико за њега није ни чуо. Срећа се вратила, али доживљена туга није 

отишла, само је заћутала. Тако бива увек у животу... 

 

Аутор приче и слике: Теодора Николин 8-1 (...инспирисана Хари Потером...) 

 

 



 

 

 

 

 

„СМЕХ - ЛЕК ЗА ДУШУ“                              

За вас вицеве изабрали боравкаши Мицко и Млађа... 

 

*Перица замоли тату да га упише на часове пливања. После 

само једног тренинга Перица замоли тату да га испише. Тата 

пита Перицу зашто жели да се испише, а Перица му одговара: 

„НИСАМ ВИШЕ ЖЕДАН!“   

*Перица шета са баком и спази 100 динара. Каже то баки, а 

бака му рече да не дира оно што је на поду. Други дан, бака се 

спотакне и падне на под. Затражи помоћ од Перице , а он јој 

одговара: „ОНО ШТО ЈЕ НА ПОДУ, НЕ ДИРАМ!“ 

*ШТА ТЕ БРИГА је отишао први дан у школу. Питали га како се 

зове, а он им свима рекао ШТА ТЕ БРИГА. Позвали му 

родитеље на разговор. Питали их како им се зове дете, они 

одговорили ШТА ТЕ БРИГА. Зачуђено, питали их да ли имају 

МОЗАК, они им одговорили да имају и да код куће једе 

палачинке. 

Следеће смешне причице осмислили за вас боравкаши Петрић и 

Јованче... 



Одем ја код Кинеза и питам за шта служи спинер, а Кинез ће 

мени: ТО СЕ ВЛТИ, ВЛТИ! 

Отишао мој деда у продавницу, да купи сирће. Уместо тога, 

деда купио уље. Замислите, СТАРЦА  једног превариле очи, 

ха,ха,ха...! 

Пио мој деда једном воду, загрцну се и завршио на Хитној. И 

онда кажу да без воде нема живота, да је иста здрава и ништа 

те не кошта?! 

    Слатко сам се насмејао ...  

Једном је мој друг Гаврило пришао и почео да прича да му је 

једна девојчица љубав, свашта нешто нам је испричао. Била је 

то моја сестра. 

Једном је мој друг уместо Индијанци записао амерички 

сељаци, ха,ха,ха... 

    Ситуација коју ће боравкаш Стефи  да памти... 

Када сам био на зимовању, тада први пут сам је упознао, моју 

девојку. Сутра већ сам јој послао писмо. Моји другари и ја смо 

се средили, па смо играли „Папир, камен, маказе“ ко да је 

позове. Никола  је победио. Није ипак могао да је позове, 

нико од нас није имао храбрости. Одједном се појавила, сама 

је дошла. Оги ју је питао у кога се заљубила? Први сам рекао 

да сам ја заљубљен у њу, па је рекла да је и она у мене 

заљубљена, ХА! 

 

 ХА,ХА,ХА! 



 

Боравкаши нас подсећају на Дан школе – Дан Свет ог Ћирила и 

Мет одија 

Свет и Ћирило и Мет одије 

На молбу једног цара, Ћирило и Мет одије су путовали и учили 

веру све људе. Учили су и децу. Када су умрли, њихови 

ученици су назвали „ћирилица“ писмо на ком су радила браћа.     

У знак захвалности на свему. 

Боравкаши: Исидора И. 1-2, Марко Р.  1-2, Михаило К. 1-1, Јован Ј. 2-1 

и Теодора Г. 2-2 

 



Боравкаши су вам припремили један мали експеримент, покушај 

и ти! Само пажљиво прати упутства. 

Уради  ОРИГАМИ КУЦУ... 

 

1. 

Исеци вишак, да основа буде облик квадрат а. 

2.    3.



4.      5.

6. 7.

8.  



 

Оригами куцу урадила Андреа Димит ријевић, фот ографисао 

кораке Младен Живановић (боравкаши) 

 

 

 

 

 

 

 



Упознаћу вас са...     Учимо енглески... 

 

Iggy Azalea
➢Full name:Amethyst Amelia Kelly

➢Nick name:Iggy Azalea

➢Born: 7.june 1990

➢Born place:Kelly,Sidney,Australia

➢Nationality:Australian

➢Religion:Christian,Catolic

➢Singer type:Rapper

Biography
➢Amethyst Amelia Kelly known professionally as Iggy 

Azalea is an Australian rapper. Azalea moved to the 
United States at the age of sixteen to pursue a 
career in hip-hop music. She mentioned more 
names in her career for example „The New Classic”.

 

Songs
➢She does not have many songs, but I think 

that every song has a special meaning that 
makes them unique.For example:”Savior”(with 
Quavo her boyfriend singer in band 
Migos).”Problem”(with pop singer Ariana 
Grande).”Black window” (with Rita Ora).

 

Cinematography
➢She acted in one film:”Fast and Furios 7”(2015).

➢Her favorite movie is a:”Grace”

 

Favorite things

➢Her favorite sport is a volleyball.Azalea says to love 
volleyball because it is high.(is high 175 cm).

➢Her favorite fod is :cupcakes,smoties,salmon.

➢Favorite color:Purple.
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Уживајте у распусту! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


