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ЛИТЕРАРНА СТРАНА  

 

 

ШКОЛА  

 

Упамтите ове речи моје што у моме срцу стоје! 

Школа наша лепа мајко наша мила увек си нам школо најмилије била. 

 

Ти нам пружаш знање и примерно владање, 

 будите вредни и марљиви и  

зато ће свако да вам се диви. 

 

 Слушајте пажљиво учитеље и наставнике своје. 

Јер они вам желе све што је најбоље. 

 

 Послушајте мој савет дечице мала, 

па ће те добити награду и велико хвала 

 јер то није шала и упамтите добро да је знање 

светлост и моћ  и зато драга децо учите дан и ноћ. 

 

Аутор песме-   Јовановић Мира, учитељ у пензији 

Текст куцале:   

Дуња Миленовић и Јана Гаврилов 
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Учитељ ученицима  

Нисам песник нити ћу икада бити  

али се у животу може много научити. 

Извиру ми неке мисли нове 

да пишем песме  за ђаке ове. 

 

Има једна изрека врло стара  

која код деце малу бригу ствара. 

Али добру поруку пружа и баш одговора 

  ''Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба.'' 

 

За сву опрему, храну и ваш књигу ви немате још никакву бригу. 

О томе се брину родитељи ваши 

 тако да вам баш ништа не омаши. 

 

Сви смо у животу имали наставнике своје 

 који су увек бринули за ученике своје. 

Севесно се трудили да нам знање пруже 

и живот процвета  као најлепше руже. 

 

Зашто будите паметни, вредни и марљиви ђаци  

И када добро учите биће те у свему прваци. 

Наставници се за вас много труде  

Да од вас створе врло добре људе. 

 

Марљиво учите,не за оцене,већ за знање 

Јер стечено знање је највеће имање. 

Па када кренете на животни пут 

Наградићевам се уложени труд. 

                                                                                                                                       Аутор песме -  Јовановић Мира, учитељ у пензији 

Текст куцала: Хелена Ереш,6. разред  
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MASKENBAL 

 
Proslava Nove godine uz maskenbal i podelu paketića za sve učenike škole i zabavištance 

realizovala se 21. 12. 2018. godine u fiskulturnoj sali. 
 

U pripremi ovog radosnog i lepog dogadjaja u našoj školi učestvovali su i svi nastavnici i ostali 
zaposleni. Naravno,  i roditelji naših učenika su se potrudili oko maski. 

  

  
 

Dogadjaj je vodila učiteljica Mirjana Banović, a u komisiji za izbor najboljih maski bili su 
nastavnici Vesna Mijatović, Aleksandar Šušulić i Marko Bojović. Najbolje maskirani učenici dobili 

su i paketić više od škole, a paketiće za svu decu donirao je Hemofarm iz Dubovca, kao i svake 
godine. 

 

.  
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Praznicno raspoloženje upotpunio je dolazak Deda Mraza koji je podelio paketiće svim 
učenicima. Uz pesmu, igru, okićenu jelku i Deda Mraza uživali smo svi. Direktor škole, Lidija 

Veseli ćaskala je sa učenicima i radovala se zajedno s njima. 
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Čuli smo da su neki  učenici bili ljuti što nisu izabrani za najbolju masku. Ali, ne očajavajte!  Biće još 

prilike za dokazivanje. 
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                                                                    MASKENBAL 
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                                            NOVA GODINA I MASKENBAL, 21. 12. 2018. 

               BISERI 
Jovana Đoređević na veronauci, na postavljeno pitanje kako se zove odgovorila  

Vavedenje.  

Nastavnik geografije je rekao Alava umesto Avala. 

Unika K. Adamović je na nastavnicino pitanje iz biologije ,,Šta je ušće“ odgovorila 

,,Šoping centar u Beogradu“.  

                                                    VRLO DUHOVITO 

Martin Menjhart je na veronauci umesto ,,Knez Mutimir“ rekao ,,Knez Muti 

Mimi“.                 

                                                       KO JE TAJ? 

Nastavnica hemije je napisala tečni vazduh, a treba azot. 
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Legure bakra su žice, reče David Sekač. 

 

Vladimir Milutinov kaže ,,podzemne i stajaće vode“. Nastavnica ga je upitala šta je 

to, a on je odgovorio ,,Pa stajaće i podzemne vode“.  

 

Unika K. Adamović je na testu iz biologije napisala da je biosfera vazduh i da se 

nalazi svuda oko nas. 

Roberto Ilić je na času francuskog jezika pročitao reč ,,prefere“ kao ,,porfavor“. 

                  VIDI SE DA SE KOD NAS GLEDAJU ŠPANSKE SERIJE … 

Damir Nedeljko je nastavnicu na času biologije, dok je pričala o hormonima, 

ispravio i rekao da nisu hormoni nego harmoni. 

 

Na času hemije, nastavnica je pitala Davida Sekača kako se zove kuhinjska so, 

on je odgovorio vegeta. 

Slađanov odgovor na pitanje gde se koristi so je: ,, U jelu ”. 

Martin Menjhart  je odgovarao hemiju, i na pitanje ,,Šta su soli?” odgovorio je 

,,začini”. 

Na pitanje ,,Šta je hemija?” Vladimir Milutinov je odgovorio ,,osnovna jedinica 

građe i funkcije svih živih bića”, a David Sekač je odgovorio ,,hemija se bavi 

proučavanjem čoveka”. 

                                                     HAHAHAHAHAHA 

 

Na času srpskog smo radili rečenice i nastavnica je pitala za jedan primer:  

,,U kakvom se stanju nalazi Miloš?”, a Unika K. je rekla ,,u drugom stanju”. 

 

      Glasovi su leteće struje. Rekla je mala Helena. 
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                 BISERI 

Martina Menjharta je nastavnica biologije pitala od čega nastaje ugalj, on je 

umesto ,,od biljaka” rekao ,,od kamena“. 

Dok je Martin odgovarao biologiju, neko mu je šapnuo odgovor koji nije znao i 

nastavnica ga je pitala ,,Ko ti je rekao?“ a Martin je rekao ,,Sam sam čuo“. 

                                                                  AHAHAHA 

Na istoriji je Aleksandar Aćimov umesto ,,Ženevska deklaracija“ rekao ,,Ženska 

deklaracija“. 

Kada je nastavnica istorije pitala Vladimira Milutinova da nabroji deklaracije, on je 

nju pitao ,,A to su one žene ili?“  

Unika je na engleskom ,,bungee jumping“ pročitala ,,bugi džamping“ umesto 

,,bandži džamping“ 

Nastavnica istorije je u 8. razredu napisala naslov ,,Vojni slon“, a treba ,,Vojni 

slom“. 

Mladen je na času srpskog  izgovorio „ te šimatim“. ( Treba TE ŠTITIM) 

David Sekač je na hemiji rekao da se folije prave od plastike. 

Martin je na engleskom reč ,,So“ (u prevodu PA) rekao da na srpskom znači so.  

Na času geografije je Martin odgovarao i nastavnik ga je pitao gde se nalaze 

kotline, on je pitao da li to piše na karti, a nastavnik je rekao ,,Jok,  piše na 

plafonu“,  na šta mu je Martin rekao ,,bilo bi mi lakše na plafonu da nadjem 

kotline“. 

                                                              DUHOVITO 

Na fizici smo (osmaci) učili novu lekciju u kojoj se pominje novi pojam ,perma“, a 

mi smo to razumeli kao ,,sperma“. 

Aleksandra Petković je na času istorije umesto SUKOB pročitala SUBOK.  

Umesto ,,Vladavina Napoleona Bonaparte“ Unika je pročitala ,,Vladavina 

Napoleona baka prase“. 
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BISERI 

Nastavnik Bojović je pitao Slađana da li je radio prezentaciju i on je odgovorio ,,of 

course“ onda je nastavnik isto pitao i Martina, a on je odgovorio ,,of skroz“.  

Slađan je rekao da su na geografskoj karti planine plave boje, a vode  braon.  

Na času muzičke kulture  je nastavnica rekla ,,grupa Abba“,  a Slađan je razumeo 

da je nastavnica rekla ,,glupa baba“. 

David je na času umesto škola “Vasa Pelagic“ rekao ,,Pelaga Vasić“. 

                                                        HAHAHAHAHA 

Nastavnica likovnog je rekla ,,Unika, tebi fali ćup.“ (jedan rad), a Unika nije 

razumela šta je nastavnica rekla, pa je pitala ,,šta mi fali?“ i nastavnica je u šali 

rekla ,,sve ti fali“. 

David je rekao nastavnici likovnog ,,zvoni za fajf minutes“. 

Iz srpskog smo pisali sastav na temu ,,Čoveče, ne ljuti se!“ i Martin je u uvodu 

napisao ,,Svi se nekada ljutimo, ne ljuti se i ti!“ 

Unika je na času srpskog rekla ,,treba da pravimo kompromis“, a David je razumeo 

da je rekla ,,treba da pravimo krompir“. 

Na času  srpskom je Unika rekla da se pisac zove i preziva Petar Bojović umesto 

Petar Kočić. Pomešala je gradivo iz istorije sa srpskim. 

Na času muzičke kulture  Martin je prezentovao muziku 80-tih godina i rekao je 

,,Riblja čorba- Kad sam bio mlad“ , a Slađan je rekao nastavnici ,,A Martin više nije 

mlad“. 

David je na geografiji izašao ispred karte da odgovara sa knjigom u ruci, a 

nastavnik nije primetio da on čita iz knjige. Medjutim, David nije znao šta se na 

kojoj strani nalazi i bez obzira na sve, dobio je 1. 

                                                              IHIHIHIHI 
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                               СВЕТИ САВА-ПРВИ СРПСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ 

 
 

 

Свети Сава (рођен око 1175—14. јануар 1236) је био српски принц, монах, 

игуман манастира Студенице, књижевник, дипломата и 

први архиепископ аутокефалне Српске православне цркве. Рођен је 

као Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање, и 

брат Вукана и Стефана Првовенчаног. 

Сава је оставио више писаних дела. Зато је био један од значајнијих писаца и 

правника из средњег века код Срба. Његова најзначајнија писана дела 

су: Житије Светог Симеона, Карејски типик, Хиландарски 

типик и Студенички типик, као и Законоправило. 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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ДАН ДУХОВНОСТИ-ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 

27. 01. 2019. 

  

ДАН ДУХОВНОСТИ ЈЕ ОБЕЛЕЖЕН 27. 01. 2019. У ШКОЛИ  ПРИГОДНИМ ПРОГРАМОМ И 

ТРАДИЦИОНАЛНИМ ОБИЧАЈИМА. ДОМАЋИНИ СУ БИЛИ УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА.  

 

                                               ПОСЛЕ СЕЧЕЊА КОЛАЧА УСЛЕДИЛА ЈЕ ПРИРЕДБА. 

    

             УЧЕНИЦИ  1. РАЗРЕДА                                                         РЕЦИТАЛ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА 
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ДАН ДУХОВНОСТИ-ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 

 

  

ЗАБАВИШТАНЦИ НАС УВЕК ОДУШЕВЕ СВОЈОМ ИГРОМ                РЕЦИТАЛ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА 

   

              РЕЦИТАЛ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА                                          ГОСТИ И ПУБЛИКА 

 

ЗАСЛУГЕ  У ОБЕЛЕЖАВАЊУ  ДАНА СВЕТОГ САВЕ ИМАЈУ И РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА 

КОЈИ СУ СПРЕМИЛИ СЛАВСКО ЖИТО И КОЛАЧЕ ЗА СВУ ДЕЦУ,  СВИ УЧЕНИЦИ,  НАСТАВНИЦИ И 

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ  У ШКОЛИ. 
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                            SAJAM JE  ZABAVAN 

Dunja Milenović: Bas mi se svidelo, sledeći put će biti bolje zato što ću sve 

poznavati i biće veoma zabavno. 

Jana Gavrilov: Mnogo sam se lepo provela na sajmu, takođe sam srećna što mi je 

bilo baš lepo za prvi put. 

Nikolina Ranisavljev: Na sajmu knjiga je bilo jako lepo i zabavno i takođe  

zanimljivo. 

                 NA SAJMU INTERESANTNO 

          Naša škola je dana 24.oktobra 2018. krenula na sajam knjiga u Beograd, u 9 

časova pre podne. Od nastavnika pošle su: nastavnica Marija, razredni starešina 6. 

razreda, nastavnica Lidija, razredni starešina 8. razreda i nastavnica Vesna.  

        Prva destinacija bila je Botanička bašta ,,Jevremovac”. Kada smo stigli, 

upoznali smo turističkog vodiča koja nas je vodila kroz Botaničku baštu i naučila 

mnoge zanimljivosti o biljkama. Tako smo videli biljke koje dolaze sa različitih 

kontinenata i naučili smo neke kineske običaje o ispijanju zelenog čaja.  

       Nakon što smo obišli Botaničku baštu, zaputili smo se na sajam knjiga, gde 

smo proveli oko 3 sata. Neki učenici su imali neprijatan susret sa zaposlenim 

licima, neke učenike su zaustavljali novinari, neki su se zabavljali tako što su 

zaustavljali prolaznike pitajući ih za imena na društvenim mrežama… Sve u svemu, 

bilo je zabavno. Videli smo puno knjiga, ali malo ko je uzeo neku.  

       Naša poslednja destinacija bio je Tržni centar ,,Big Fashion” kojeg smo i prošle 

godine posetili. Tamo je većini bilo najinteresantnije. Čim smo stigli,  otišli smo u 

,,McDonald’s”. Nakon što smo jeli, podelili smo se u grupe i tako razgledali tržni 

centar. Anastasija i Sofija A. su kupovale poklone za sestru i brata, a Tijana T. i 

Marija J. su pomagale u odabiru. Petakinje su se šetale i razgledale radnje. Helena 

E. i Samanta D. su se vozile pokretnim stepenicama, dok je jedna grupa sve vreme 

provodila u liftu. Đina M., Martin M., Mihajlo Č., Strahinja, Unika K.A. i Nikola A. 

su se vozili  liftom gore-dole, jurili na pokretnim stepenicama I išli na fotelje za 

masažu.  
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       Kada je bilo vreme da se ide kući, našli smo se sa nastavnicama i ušli smo u 

autobus. Putovali smo malo više od jednog sata, ali put je bio zabavan zato što 

smo igrali igru ,,Istina ili izazov” i onda nam je vreme brzo prošlo. Ovog puta 

nismo videli poznate ličnosti, kao što smo prošle godine, ali sajam je definitivno 

bio interesantan zbog ovogodišnjih lepih događaja. Bilo je jako dobro i voleli 

bismo da se ovako nešto ponovi. 

                                                    Unika, Tijana, Sofija i Anastasija 

                                                            КУЛТУРА 

Дана 13. децембра, 2018. године, ученици 7. и 8. разреда наше школе, уз пратњу 

наставнице историје, посетили су музејску изложбу у Дому културе у Ковину. Изложба је 

организована поводом обележавања 300 година од Пожаревачког мира, под називом 

„Три стотине година Пожаревачког мира у Ковину, значај и одјеци“, у организацији 

Друштва за неговање традиције Банатске војне границе. Ученици су посебну пажњу 

посветили објашњавању историјата свог насеља током тог временског раздобља, као и 

времену након Пожаревачког мира 1718. године, када је наш крај, у оквиру тадашње 

банатске војне границе, заувек ослобођен од турске власти. 
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ШТА СУ РЕКЛИ ПЕТАЦИ? 

Током септембра и октобра петаци су стекли утиске преласком у више разреде. 

Николина Ранисављев-Јако ми се свиђа. 

Иван Керчуљ-Лепо ми је у петом разреду. 

Дуња Миленовић-За сада је добро и допада ми се у петом , боље је него код учитељице. 

Јана Гаврилов-Јако ми се свиђа у петом разреду , боље је него у четвртом. 

Александар Силађи-Допада ми се. 

Роберто Илић-Сваке две недеље би требало да имамо турнир у малом фудбалу. 

Дарко Небрига-Сада ми је боље него у четвртом. 

Славко Дубски-Боље ми је него  у  4, 3, 2, 1. 

Дамир Недељко-Било ми је лепо у петом разреду. Наставници су били добри.  

 

 

                                                          ЈЕДНОМ  НА ЧАСУ  МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
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DA LI STE ZNALI? 

1. Šta je anterija? Deo tela (Vlada), drveće (Marija), deo narodne nošnje  

( nastavnica Lidija), bela dugačka haljina ( Suzana Tomić), deo odeće (Nikola 

A.), bakterija (Strahinja), Antena za TV (Mario), deo narodne nošnje 

(nastavnik Vidosav). 

2. Šta su Babine? Plod (Marija), običaj obilaska bebe i porodice (nastavnica 

Lidija), period kada žene dolaze prvi put da vide dete i majku posle 

četrdeset dana od rođenja deteta ( Suzana Tomić), šest nedelja posle 

rođenje bebe (David, Vlada i Aca), kad se rodi dete (Nikola A.), kad se rodi 

dete (Strahinja), kad se žena porodi (Mario), kad se porodi žena pa se posle 

četrdeset dana ide da se vidi dete (nastavnik Vidosav). 

3. Šta je đuvegija? Vrsta pirinča (Vlada), Mladiđ (Suzana Tomić), ćufta 

(Marija), momak za ženidbu (Lidija Ilić), jelo (Strahinja), magija (Mario), 

momak koji voli da se veseli (nastavnik Vidosav). 

4. Šta je kaldrma? Kad te drma struja (Martin), put (Suzana Tomić), put 

(Marija), put (nastavnica Lidija), sto (Strahinja), putevi od kamena 

(nastavnik Vidosav). 

5. Šta je konak? Stara kafana u dvadesetom veku (Vlada), vino (Marija), mesto 

za spavanje (nastavnica Lidija), naziv za objekat koji služi za prenoćište 

(Suzana Tomić), hotel u Bosni (David), kafana (Nikola A.), piće (Strahinja), 

kafana (Mario), mesto gde su ljudi pre spavali (nastavnik Vidosav). 

6. Šta je rabadžija ? Čovek koji brani malu decu (Strahinja), osoba koja prenosi 

nešto zapregom (Suzana Tomić), osoba koja pravi sto (Marija), zanatlija koji 

vozi kola koja vuku konji (nastavnica Lidija), pijanac (Vlada i Jovana A.). 

7. Šta su taljige? Tanjiri (Marija), vrsta kola (nastavnica Lidija), kola koja vuku 

konje (Suzana Tomić), stara poljuprivredna mašina (Vlada), nešto za konje 

(Aca), za konja (Nikola A.), služavke (Strahinja), špiditer (Mario), kola sa 

drvenim točkovima (nastavnik Vidosav). 

8. Šta je dunđer? Sunđer (Mario), vrsta zanata (nastavnik Vidosav), sundjer 

(Aca), vrsta sundjera (Vlada), majstor zidar (Suzana Tomic), dunja (Marija), 

zanatlija zidar (Nastavnica Lidija). 
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                  DA LI STE ZNALI? 
 

9. Šta je sofra? Svemir (Marija), trpezarijski sto(nastavnica Lidija), drveni sto 

za ručavanje (Suzana Tomic), ton zvuka (Vlada), devojka koja peva u horu 

(Strahinja), za kompjuter (Mario), sto (nastavnik Vidosav). 

10. Šta je esnaf? Povrće (Marija), zanatsko udruženje, ljudi koji vode isti zanat 

(Suzana Tomić), lek (Nikola A.), zlatar (Mario), mesar (Aca), pesma (Vlada), 

udruženje zanatlija (nastavnica Lidija),  pomoćnik majstora (nastavnik 

Vidosav). 

 

TAČNE ODGOVORE DALI SU SUZANA TOMIĆ,  

VIDOSAV OBRADOVIĆ I LIDIJA ILIĆ. 

 

 

A TAČNI ODGOVORI SU:  

 

ANTERIJA je duga ženska haljina. 

BABINE su narodni običaj da porodilju I bebu posećuju žene koje donose 

poklone, period posle porođaja.  

ĐUVEGIJA je momak, mladoženja.  

KALDRMA je kamenom popločan put. 

KONAK je odaja ili kuća za prenoćište. 

RABADŽIJA je čovek koji prevozi robu na zaprežnim kolima. 

TALJIGE su vrsta drvenih kola.  

DUNĐER je zidar.  

SOFRA je niski okrugli sto za kojim se nekadaobedovalo. 

ESNAF je zanatsko udruženje.  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ШКОЛСКЕ ВЕСТИ 

 

Општинско такмичење „Мале олимпијске игре“ одржано је 03. 04. 2019. 

године у Ковину. Организатор игара је био Спортски савез, а одржане су у 

ОШ „Ђура Јакшић“. Из наше школе учествовали су ученици 2. и 3. разреда. 

Иако нису освојили ни једно од прва три места, ученици су дали све од себе, 

спретно извршили задатак и лепо се забавили.  

 

 

                   

                    Развијамо спортски дух, волимо да се такмичимо и играмо.   
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ШКОЛСКЕ ВЕСТИ 

 

                                                    Мале олимпијске игре 



22 
 

                                        Волимо ми њих, а нек воле и они нас.   

          СПОРТ                   03. 04. 2019. 

            Мале олимпијске игре 

 

Ова предивна деца су будућност села Дубовца, његова снага и моћ.  
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ШКОЛСКЕ ВЕСТИ                                                     

                                                ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

Спортско такмичење под називом „Шта знаш о саобраћају“ одржано 7. 04. 2019.  је у 

организацији АМСС и основнох школа Општине Ковин. Домаћин такмичења била је ОШ 

„Ђура Јакшић“. Све школе су имале своје представнике, па су и чланови саобраћајне 

секције коју у нашој школи води наставница Лидија Илић, такође били учесници на овом 

такмичењу. После школског такмичења, најбољи су нас представљали у Ковину, у истој 

категорији, узраста од 12 до 15 година.  

ШКОЛСКЕ ВЕСТИ                                                     

                                                ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

 

  

 

На тестовима о саобраћају најбоље су се показале ученице осмог разреда, Софија Аћимов 

и Тијана Томић и ученици седмог разреда, Јован Ђорђевић и Душан Вучетић. Поред 

високог броја бодова на тестовима, наши ученици су показали и вештину, спретност у 

вожњи бицикла на полигону који је такође бодован од стране АМСС 
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ШКОЛСКЕ ВЕСТИ 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

  

 Наши другари нису успели да освоје ни једно од прва три места и заслуже награде 

(бицикл, ролери и кошаркашка лопта), али су нас достојно представили и пласирали се на 

местима у златној средини, добивши за награду светла за сцоје бицикле.  

 

                                                                       Шта кажу наставници? 

Да  ли сте некад заборавили неку ствар, па рекли да је немате код куће? 

Наставница историје је рекла не . 

Наставник физичког је рекао не. 

 

Како завршавате на крај са немирним ученицима? 

Прoзовем  да  одговорa. 

Прво будем строг,па видим код ученика ста му фали и после одређеног времена и после  

одређеног времена нађемо заједнички језик 

 

Да ли сте некад док сте ишли у школу добили нижу оцену из предмета који предајете? 

4/5 наставница историје 
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Наставник физичког  не. 

 

Колико сте књига до сада прочитали? 

Наставница историје каже пуно. 

Наставник физичког 50. 

 

Да ли сте некад заборавили градиво које требате да пренесете деци? 

Наставница историје каже не. 

Наставник физичког каже не. 

 

Да ли сте некад користили телефон у току часа? 

Наставница историје каже не 

Наставник физичког каже да 

 

Који вам је најомиљени разред? 

Наставница историје каже волим вас пуно 

Наставник физичког каже - 8.разред 

 

Који вам је најбољи ученик од  5-8 разреда? 

Наставница историје каже не правим разлике 

Наставник физичког каже не правим разлике 

 

Која питања вам деца често постављају? 

Наставница  историја каже приватне природе. 

Наставник физичког каже не постављају ми питања. 

 

Колико имате година? 

Наставница историје каже 36. 

Наставник физичког каже  38. 
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ДАН ШКОЛЕ,  15. МАЈ 2019. 

                                                                            

 ДАН ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ БОГАТИМ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИМ ПРОГРАМОМ СА ТЕМОМ „НА 

ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУНАВУ“. ПРОГРАМ ЈЕ ВОДИЛА АНАСТАСИЈА ИВАЧКОВ, УЧЕНИЦА ОСМОГ 

РАЗРЕДА. ПУБЛИЦИ СЕ НА ПОЧЕТКУ ПРИРЕДБЕ ОБРАТИЛА ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ, ЛИДИЈА ВЕСЕЛИ И 

ТОМ ПРИЛИКОМ ЈЕ ПОЗДРАВИЛА СВЕ ПРИСУТНЕ.  

  

САМ ПОЧЕТАК ПРИРЕДБЕ БИО ЈЕ РЕЗЕРВИСАН ЗА ШКОЛСКИ ХОР КОЈИ ЈЕ  УЗ ПРЕЛЕПУ  ПЕСМУ ИЗ 

ЧУВЕНЕ СЕРИЈЕ „САЛАШ У МАЛОМ РИТУ“ ОРАСПОЛОЖИО  ПУБЛИКУ И УВЕО ЈЕ У ПРИЧУ О ЛЕПОМ 

ПЛАВОМ ДУНАВУ.  
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                                                       ДАН ШКОЛЕ  

УСЛЕДИЛЕ СУ РИТМИЧКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА  ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, КАО И 

ЗАБАВИШТАНАЦА.  

 

                                                       УЧЕНИЦИ  ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

                                                            ЗАБАВИШТАНЦИ 
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ДАН ШКОЛЕ 

           

                                                   УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

  

                                                         УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ПЛЕШУ 
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ДАН ШКОЛЕ 

УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВА УЧИТЕЉИЦА, МИРЈАНА БАНОВИЋ, ПРЕДСТАВИЛИ СУ 

ПУБЛИЦИ ПРОЈЕКАТ „НА ОБАЛИ ДУНАВА“ У ВИДУ ИЗЛОЖБЕ  У ХОЛУ ШКОЛЕ И ТИМЕ 

ПОКАЗАЛИ ВЕЛИКУ КРЕАТИВНОСТ, АКТИВНОСТ, ТРУД, РАД И ЗАЛАГАЊЕ.  
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ДАН ШКОЛЕ 

ПРИРЕДБА ЈЕ БИЛА УПОТПУЊЕНА ПРЕДИВНИМ РЕЦИТАЛОМ ЈАНЕ ГАВРИЛОВ И ВЕСНЕ ЈОН, КАО И 

ДЕЛОМ ПРЕДСТАВЕ ИЗ „ГОСПОЂЕ МИНИСТАРКЕ“ ГДЕ СУ ГЛУМАЧКУ ФИНОЋУ ПРЕДСТАВИЛЕ ЈАНА, 

ДУЊА И АНАСТАСИЈА УЗ ПОМОЋ НАСТАВНИЦЕ МАРИЈЕ ЋИРИЋ.  

 

 ГОСПОЂА МИНИСТАРКА 

  

ЈАНА                         ЈАНА ГАВРИЛОВ                                                                      ВЕСНА ЈОН  

                                                           АЛ , НИЈЕ ТО СВЕ, ДРАГИ МОЈИ... 
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ДАН ШКОЛЕ 

МАЛО СУ НАМ ПЕВАЛИ ТРЕЋАЦИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ, А ПОСЛЕ ТОГА ЈЕ УСЛЕДИО ДЕНС 

УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА... 

                                                                                 

               

                                             И ТО ЈЕ БИО КРАЈ.                                                                 В.М. 
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ПИТАЛИ СМО, РЕКЛИ СТЕ... 

1. Да ли више слушате страну или домаћу музику ? домаћа(Никола Аксић) 

Страну (Уника) Домаћа (Дуња Миленовић)Домаћу (Михајло 

Чабовић)домаћа(Страхиња)страну(Гоца)страну(Хелена)домаћа(Владимир 

Мали)страна(Андријана Илић)страна(Јован Ђорђевић)домаћа(Марио 

Ника)страна(Душан Вучетић)страна(Јана Гаврилов)домаћа(Николина 

Ранисављев)страна(Милица Станојев)домаћу (Аца Силађи). 

 

2. Да ли више волите да своје слободно време у природи или у кући ? У кући(Никола 

Аксић) У кући (Уника) Кући(Дуња Миленовић) Кући (Михајло Чабовић)у 

кући(Страхиња)у природи(Гоца)у кући(Хелена)у кући (Андријана Илић)у кући 

(Јован Ђорђевић)у кући (Марио Ника)у кући (Владимир Мали)у природи(Роберто 

Илић)у кући (Николина Ранисављев)у кући(Јана Гаврилов) у пририроди (Душан 

Вучетић) 

3. Да ли волите да читате лектире ?Не(Никола Аксић)Не(Уника)Не(Дуња Миленовић)Не 

(Михајло Чабовић) не (Страхиња) да(Гоца) не(Хелена) не (Владимир Мали)не (Марио 

Ника)да(Андријана Илић)да(Јован Ђорђевић)не (Роберто Илић)не(Аца 

Силађи)не(Николина Ранисављев)да(Јана Гаврилов)не(Душан Вучетић). 

 

4. Које књиге би волели да читате као лектире ? (Никола Аксић)(Уника)Ни 

једну(Дуња Миленовић)Ниједну(Михајло Чабовић),,Хари Потер,, 

(Страхиња),,Орлови рано лете,,(Гоца)не знам(Хелена),,Мој слатки живот“(Милица 

Станојев) 

5. Да ли сте преписивали/варали на тесту(искрено) ? 

Да(Михајло Чабовић)да(Страхиња)да(Гоца)не(Хелена)да(Јован 

Ђорђевић)да(Андријана Илић)не(Роберто Илић)да(Николина Ранисављев)да(Дуња 

Миленовић)не(Јана Гаврилов)да(Владимир Мали)да(Марио Ника)да(Душан 

Вучетић)да(Милица Станојев) 

6. Да ли сте били ухваћени док сте варали на тесту ? не(Никола 

Аксић)Да(Уника)Нисам варала(Дуња Миленовић)Не(Михајло 

Чабовић)не(Страхиња)да(Гоца)не (Хелена)не(Милица Станојев)да(Душан 

Вучетић)не(Марио Ника)не(Андријана Илић)не(Јован Ђорђевић)не(Владимир 

Мали)не(Николина Ранисављев) 

7. Које игрице волите да играте ? ПУБГ МОБИЛЕ(Никола Аксић)Не волим да играм 

игрице(Уника)Све(Дуња Миленовић)ПУБГ МОБИЛЕ(Михајло Чабовић)ПУБГ 

МОБИЛЕ(Страхиња)не волим игрице(Гоца)симс 4(Хелена)ПУБГ(Владимир Мали)ГТА 

7(Марио Ника)ГТА 5 (Андријана Илић)коко (Николина Ранисављев) 
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8. Колико проводите на мобилном телефону?цео дан(Никола Аксић)24 сата(Уника) 

Увек сам на телефону(Дуња Миленовић)12сати(Михајло Чабовић)5(Страхиња)око 

4-5 сати(Гоца)4 сата(Хелена)3 сата(Милица Станојев)цео дан(Душан Вучетић)6 сати 

(Марио Ника)4 сата(Андријана Илић) 

9. Колико времена проводите учећи ? никад(Никола Аксић)Зависи од 

предмета(Уника) Сат времена (Дуња Миленовић)Минут(Михајло Чабовић)Пола 

сата(Страхиња)2 сата од прилике(Гоца)2 сата(Хелена) 

10. Из ког предмета варате на тесту ? из географије(Никола 

Аксић)Хемија,географија,музичко,биологија,физика,историја... (Уника) НЕ ВАРАМ! 

(Дуња Миленовић)Из географије... (Михајло Чабовић)Географија(Страхиња)из 

историје(Гоца)/ (Хелена) 

11. Да ли више волите зимски или летњи распуст ? зимски(Никола Аксић)Зимски 

(Уника) Зимски (Дуња Миленовић)Летњи(Михајло 

Чабовић)летњи(Страхиња)зимски(Гоца)зимски(Хелена) 

12. Да ли сте вршили насиље ? не(Никола Аксић)откуд знам(Уника)Не(Дуња 

Миленовић)Не(Михајло Чабовић)јесам(Страхиња)не(Гоца)не(Хелена) 

 

13. Да ли сте били жртва насиља ? не(Никола Аксић)немам појма(Уника)Не(Дуња 

Миленовић)Не(Михајло Чабовић)да(Страхиња)не(Гоца)не(Хелена) 

14. Ко вам је најбољи по понашању од 1-8 ? Михајло и Младен(Никола 

Аксић)Дуња,Душан,Михајло,Младен,Софија,Никола Аксић,Тијана... (Уника)Михајло 

Чабовић, Јана,Николина,Младен,Уника,Анастасија...(Дуња 

Миленовић)Нико(Михајло Чабовић)Младен(Страхиња)Милица  

Брањеску(Гоца)Михајло Ч(Хелена) 

 

15. Да ли помажете другарима док одговарају или раде контролни и зашто им 

помажете ? не, зато што они мени не помажу(Никола Аксић)Да, да би одељење 

имало већи просек (Уника) Да, зато што су ми другари (Дуња Миленовић) Да, зато 

што и они мени(Михајло Чабовић)да,зато што су они добри 

пријатељи(Страхиња)да,зато што и они мени помажу(Гоца)да,зато што и они мени 

помажу (Хелена) 

 

16. Како замишљате школу у будућности  ?Размишљам да ће школа да се 

реновира(Никола Аксић)Не замишљам је (Уника) Спаљену (Дуња Миленовић)Да је 

нема(Михајло Чабовић)Размишљам да ће школа да се реновира(Страхиња)да буде 

уреднија(Гоца)лепша(Хелена) 
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