
 

 

    Часопис ученика Основне школе „Змај Јова Јовановић“  Рума 

Децембар, 2021. 



 

 

                    OБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

Од  септембра 2020. године у оквиру пројекта Обогаћен једносменски рад ученици могу на 

квалитетан начин да проводе време након редовне наставе.   Потрудили смо се да, у разговору 

са ученицима и родитељима одаберемо девет активности из различитих области:  култура, 

спорт, здрави стилови живота, спорт, пројектна настава. Ово је само делић онога што се у 

школи ради. 



 

 



Еколошка представа „Планета светла и таме“ награђена је на конкурсу „За чистије и 

зеленије школе Војводине“. 

Глумци са својим наставницима уживали су у наградној екскурзији у Сремским 

Карловцима. 



 

Ученик осмог разреда наше школе, Реља Буцало, 
је током недељу дана септембра/октобра 2021. 
године био полазник Летње научне школе у 
Истраживачком центру „Петница“.  

У питању је посебан програм 
вишедисциплинарног карактера за талентоване 
ученике основних и средњих школа којим се 
заинтересовани ученици уводе у основне методе 
науке и истраживачког рада.  

Ученици су били у прилици да одаберу једну од 
области- астрономија, биологија, електроника, 
физика, хемија, математика, географија, 
археологија, психологија, рачунарство и ангажују 
се у активностима теоријског, практичног и 
истраживачког карактера. 

Реља о свом искуству у Петници : 

Петница је била једно од мојих највећих 
достигнућа до сада и драго ми је што 
сам искусио тако нешто. Услови рада су 
били одлични, време је било јако добро 
организовано и наши сарадници су били 
супер! Свако је на занимљив начин 
представио своју област, а ја сам 
изабрао математику. Ни у једном 
тренутку ми није било досадно! Лепо смо 
се дружили и жао ми је што сам отишао 
овако рано. 



 

 

У Дечијем селу у 

Сремској 

Каменици 

Ђачки парламент у нашој школи чине ученици седмих и осмих разреда . 

Представници школске 2021/2022. године су: Валентина Миљеновић, Матеја Матић VII-1,  

Александра Пековић, Никола Богдановић VII-2,  Марина Радоњић, Дуња Јовановић VII-3,  

Ивона Радуловић, Јована Деврња  VII-4, Немања Катић, Слободан Кесер, Ана Цветојевић  

VIII-2, Дуња Томић, Марко Лазар VIII-3. 

Координатори су :Љиљана Маравић Васић, наставник биологије, Вера Репарски Ника , 

психолог и  Маријана Ристић, педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наравно, као и сваке године наша школа за дечију недељу прикупља хуманитарне слатке 

пакете и  касније их носи у Дечије село „ Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици. Ове 

године ученици наше школе, због пандемије изазване корона вирусом нису могли да се 

друже са својим вршњацима из села. Када су стигли у Сремску Каменицу дочекао их је 

директор дечијег села Мирко Јанкелић. Директор села, Мирко, је наше ученике упознао  са 

дешавањима у селу. Причао је, о свом личном искуству у раду са децом и доживљајима из 

села. Атмосфера је била 

пријатна, а за ученике наше 

школе ово је било 

незаборавно 

искуство.  

 

 

 

 

 

 

Месец новембар је посвећен борби против болести зависности. Ученици парламента су 

месец новембар искористили за израду презентације која је томе посвећена. Почетком 

децембра презентација ће се држати шестим разредима, а касније ће бити организован 

квиз где ће се одељења шестих разреда такмичити у знању на ову тему. 

У даљим реализацијама ученички парламент планира да у школи организује радионице. 

Тренутно је у плану израда кутија у којим ће се сакупљати папири, пластичне флаше и 

кесе, лименке и касније односити на рециклажу. Такође ће се обновиће се кутије чеп за 

хендикеп.  

У току овог полугодишта ученички 

парламент је  са ученицима четвртих 

и петих разреда разговарао о мерама 

заштите током пандемије Кoвид-19 и 

правилима понашања у нашој школи.  

Посетио је дневни боравак за децу, 

младе и одрасле са сметњама у 

развоју, и однео им слаткише на 

поклон. Са њима су се ученици наше 

школе дружили и причали о спорту и 

школи. На крају дружења деца из 

дневног боравка су изненадили своје 

госте, тако што су  поклонили ручно 

прављене магнете. 

Вршњачка 

едукација 

Поклони за децу са сметњама у 

развоју 



 

 

 

Ученици осмих разреда 19. новембра 

добили су анкету везану за завршни испит 

који их чека следећег полугодишта у јуну.  

Анкету је радило 32 ученика. 

На питање да ли сте почели 

да се припремате за 

завршни испит чак 84,4 % 

(27 ученика)ј е одговорило 

са ДА, а мањи број њих 

15,6% (5 ученика ) је 

одговорило на ово питање 

 

Разреди Бр. ученика 
који су радили 

VIII-1 6 

VIII-2 13 

VIII-3 13 

    

За који предмет мислите да Вам 

треба највише припреме?  

Mатематика однела највиши број 

гласова, 75 %! 

Српски језик и физика  имају 

исти проценат одговора-53,1%. 

На трећем месту је хемија са 

37,5%. 

Четврто место је заузеле 

историја са 26,1%. 

Географија је одмах иза ње са 

21,9%. 

Графикон показије да ученици 

осмих разреда не сумњају у себе 

и верују да ће биологију урадити 

најбоље. 

Само 3 ученика (9,4%) мисле да 

им треба припрема из биологије. 



 

 

Неочекивани одговор је донело 

питање „Да ли се плашите 

завршног испита? “  

Резултат је 50/50%! 16 ученика 

је одговорило да се не плаши а 

осталих 16 ученика да имају 

мали страх од тога како ће 

урадити завршни испит. 

Одговор на питање „Како 

мислиш да ћеш урадити 

завршни испит ? “ су добри. 

Наши Змајевци сматрају да 

ће се у школи добро 

припремити и успешно 

урадити завршни испит. 

Средња школа Број ученика који желе 
да упишу ту школу 

Економска 15 

Гимназија 5 

Медицинска 5 

Стоматолошка у Руми 2 

Саобраћајна у Инђији 1 

Техничка 3 

Пољопривредна 1 

 

Аутор чланка- Ана Цветојевић ученица VIII разреда 



 

 

НЕКЕ ИДЕЈЕ И ПРИМЕРИ ШТА 

МОЖЕТЕ РАДИТИ ОД  

ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ У 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ: 

-Уколико волите да трчите, слободно време 

можете провести трчећи у нпр. неком већем 

парку, на терену, по стазицама око шуме... 

 -Уместо трчања, и брзи ход је одлична идеја на 

истим овим местима. 

 - Ако сте расположени, урадите сами код куће 

неке вежбе, истегните се... 

 -Изађите са пријатељима у шетњу и дружите се. 

У нашој школи на часовима физичког васпитања 

ученици се баве спортом.  

Играју: одбојку, фудбал, рукомет, кошарку, стони 

тенис...  

Из одређених активности постоје  и секције које воде 

наставници и у оквиру њих иде се и на такмичења. 

Поред овога на физичком се раде и вежбе, трчи се, 

играју се разне игре, ради се гимнастика.. 

СПОРТ У НАШОЈ ШКОЛИ: 



 

 

 ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА: 

Осим бављења спортом, ово су још неки 

здрави стилови живота. 

  -Здрава исхрана јако је важна, поготово код 

деце, због правилног раста и развоја. 

Суштинска је ствар у регулисању телесне 

тежине, ојачава имуни систем и помаже му да 

се успешно бори против болести.    

  -Спавање и сан су такође јако битни. Када су 

сан и одмор добро избалансирани, они ће нам 

обезбедити  

енергију за следећи дан и моћи ћемо опет 

нормално функционисати. 

-Без алкохола и цигарета је једна од 

најважнијих ствари када је у питању развој  

деце. Алкохол штетно утиче на јетру и остале 

органе, а цигаре највише утичу на плућа. 

     *Уколико желимо да будемо здрави, треба да 

се придржавамо ових ствари свакодневно. 

Слаткиши, грицкалице, сокови... некада и 

долазе у обзир, али не сваки дан. 

 

Текст написала  

Јасмина Летић VIII2 



 

 

Медицински отпад је специфична врста отпада која захтева и 

посебан начин одлагања. Ситуација са овом врстом отпада се 

додатно закомпликовала са пандемијом корона вируса. Да ли 

правилно одлажемо маске и осталу заштитну опрему? 

Маске помажу спашавању људских живота током 
епидемије, али истовремено су се показале опасне за 
животиње у природи. 
Бачене маске и рукавице  завршавају у морима и 
океанима. 
 

У Британији је нађен галеб који се уплео у 

траке  хируршких маски, у Бразилу је маска откривена у 
желуцу  
угинулог пингвина. 
 

Маске и рукавице су посебно проблематичне за морска 
створења. 
 

Активисти позивају људе да маске правилно одлажу у 

отпад и да претходно из њих извуку траке, како би се 

смањио ризик за животиње. 

Ми треба да водимо рачуна о томе 

где бацамо смеће. 

Онолико колико будемо чували 

природу, толико ћемо бити здрави. 



 

 

 

Када пожелиш да научиш да играш рецимо кошарку, прво научиш правила, а онда их увежбаваш 

сваки дан. Исто је и са учењем.  И овде треба савладати нека правила и успех, сигурно, неће 

изостати.  

                                                                           Савети за ефикасно учење: 

- Направи распоред дневних активности, испланирај време за учење, одмор и разоноду. 

- Увек учи у истом радном простору или кутку, добро осветљеном и проветреном. 

-Обезбеди што мирније услове за учење  - без музике и телефонских позива. 

- Прво, док си одморан, учи градиво које је теже. 

-Пре учења новог градива, подсети се шта си претходно учио из тог предмета. 

-Немој да учиш сродне наставне предмете један за другим, да ти се не би све побркало! 

-Прави паузе између учења различитог градива, тако смањујеш вероватноћу да се претходно учено 

градиво заборави или побрка са новим. 

СЛУШАЊЕ – онога што наставник предаје на часу. 

ЧИТАЊЕ – истог дана код куће прочитати оно што је наставник 

тог дана испредавао: најпре, прочитати градиво у целини, затим, 

поделити целину у неколико мањих логичких целина, на крају, 

све целине објединити и поново прочитати најтеже делове 

ПОДВЛАЧЕЊЕ – у сваком пасусу подвући најважнију 

информацију, и запамтити оно што чини костур једне лекције. 

БЕЛЕЖЕЊЕ – прављење личних бележака о прочитаном 

градиву, научи да правиш "мапе ума", ручно или у електронској 

форми, смишљај асоцијације... 

ПРЕСЛИШАВАЊЕ – помаже нам да запазимо делове које нисмо 

разумели или запамтили. Прво преслишавање може бити наглас, 

уз гледање бележака или подвучених места у уџбенику, а друго 

преслишавање се врши у себи, са затвореном књигом и без теза. 

ДИСКУСИЈА – заједничко учење и преслишавање са друговима, 

следи после индивидуалног учења. 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА – највиши ниво активности, уједно и 

провера да ли научено знање умемо да применимо.  

Постоји седам различитих 

начина усвајања знања који су 

међусобно повезани и од чије 

усклађености зависи успех у 

учењу. Они се могу применити у 

већини наставних предмета и ко 

их поштује може у краћем 

времену  више научити, боље 

разумети, дуже памтити и теже 

заборављати! 



 

 

 MOJA  MAШТА  МОЖЕ  СВАШТА 

 

Могу да летим преко Дунава и Саве, 

преко Дрине сјајне и бајне 

која би чувала све моје тајне. 

Могу да летим преко седам мора и гора, 

преко пустиње сјајне и бајне  

која би чувала све моје тајне. 

Могу да летим преко шума и трава, 

преко ливаде сјајне и бајне 

која би чувала све моје тајне. 

Сви се љуте па ми кажу: 

„Машта?! Свашта!“ 

Волим мој свет маште , 

лепши од најлепше баште, 

у њему су све моје жеље сјајне , 

он чува све моје тајне! 

 

 Јелена Стокановић 4/3 

ЗАШТО ВОЛИМ РУКОМЕТ 

 

         Рукомет је тимска игра која ми се највише 

свидела кад сам први пут размишљао којим 

бих се спортом бавио. То је игра коју чине шест 

играча и голман. Циљ игре је да се тактички 

надмудри противник и постигне гол.              

           Рукомет сам почео да тренирам са десет 

година у рукометном клубу ,,Рума''. Чим сам 

дошао на први тренинг знао сам да сам се 

заљубио у тај спорт. Као и сваки други 

почетник био сам веома лош, али сам се 

трудио сваког дана да постанем бољи. 

Нажалост, клуб је мењао тренера и нисмо 

имали редовне термине за тренинге, па је 

већина  играча у мојој генерацији престала да 

тренира. Ја сам био упоран и наставио сам. 

Било нас је веома мало, па нисмо могли да 

идемо на такмичења. Покушавао сам да 

убедим моје другове да почну да тренирају са 

мном, али нисам баш нешто био успешан у 

томе. Наставио сам да се трудим и тренирам. 

Приметио сам да и поред тога што сам научио 

да играм рукомет, научио сам и тимски да 

играм, што ми је веома помогло и у осталим 

обавезама. После неког времена тренер ми је 

рекао да почнем да тренирам са омладинцима 

да бих више напредовао.Они су доста старији 

од мене, али ме то није уплашило . Био сам 

веома срећан и узбуђен јер су тренери 

препознали мој труд. Са омладинцима сам 

одиграо две сезоне и веома сам задовољан 

резултатима и својом игром. 

        Наставићу да се трудим и да тренирам јер 

ми је циљ једног дана  будем репрезентативац 

Србије.    

Давид Столић VIII2 



 

 

  ДРВО ПОД МОЈИМ ПРОЗОРОМ 

 

   Има једно лепо дрво под мојим прозором. 

Свако јутро га посматрам. Гледам његове 

лепе гране и лепо разнобојно лишће. 

    То дрво је по дединој причи старо преко 

двеста година. Највише ми се свиђа у јесен. 

Тада је шарено и опада пуно лишћа. Увек 

када ми мама каже да покупим лишће, ја га 

покупим уз стабло и легнем уз моје дрво. 

Једном сам, чак понео ћебе, попео се на 

дрво и заспао. То дрво и ја смо увек заједно. 

Волим и када је лето и има пуно лишћа. Тада 

се моји другари и ја пењемо на њега и 

правимо се да смо на филму.  

Једног пролећа мој брат је предложио да 

направимо кућицу у његовој крошњи. Ја сам 

се сложио. Одмах смо отрчали и донели 

даске и ексере за кућицу.  Та кућица и даље 

стоји тамо. На зиму смо одлучили да 

правимо игло. Правили смо око дрвета. 

Касније смо убацили и ћебад. Шта год смо 

радили, радили смо на дрвету. 

    Ја мислим да је то најбоље и најлепше 

дрво што ћу ја видети. 

                                                                                        

Лазар Бајић  V 2 

МОЈА  МАШТА  МОЖЕ  СВАШТА 

 

У мојој машти, 

мада то можда нико други не би хтео, 

могу да загрлим облак цео! 

У мојој машти 

могу  да на небо полетим, 

и на Марс да слетим, 

звезду најсјајнију да пипнем 

и да мало Сунце штипнем. 

У мојој машти, 

могу да одем у Африку код лава 

и да мазим зебру док спава, 

да тркнем до океана да пољубим делфина 

и да то таласи испричају свима. 

 

У мојој машти, 

мада то можда нико други  не би хтео, 

могу да загрлим облак цео! 

Уна Ћулибрк 4/3 



 

 

МОЈА  МАШТА  МОЖЕ  СВАШТА 

  

Данас сам на мору, 

сутра на планини, 

сунчам се па скијам, 

уживам у тишини. 

Моја машта може свашта! 

Кад сам тужна, кад сам сетна 

одлутам далеко… 

Па сам опет весела и срећна. 

Моја машта може свашта! 

У тишини ноћи, када склопим очи, 

замишљам и сањам сва та лепа 

места 

и пожелим тамо поћи. 

Моја машта може свашта!                                                        

Ана Васић 4/3 

 

Драги дневниче, 

Данас је било више него што сам очекивао. Први дан викенда почео је уобичајено. Спавао 

сам мало дуже него када идемо у школу. Пробудило ме је подизање кревета и упорно 

лупкање канџи о под. Моја Флекица је нестрпљиво чекала да устанем, а мачка и мачак су 

се окупили око мене и чекали да заједно доручкујемо. Извео сам их напоље и нахранио да 

бих могао да једем у миру, јер некада стварно могу да буду напорни. А можда је и било до 

мене, јер сам размишљао како да завршим своје школске обавезе до тренинга. Није ми се 

учило, па сам био мрзовољан. Радије су ми се играле игрице. Тако је и било. Чистио сам 

лишће, ишао у продавницу, играо се с љубимцима. Углавном, радио сам све сем главног 

циља. 

Након ручка отишао сам на тренинг. На сву срећу није било тако лоше. Мала деца која су 

била на тренингу нису била толико напорна. Договор да ће родитељи доћи по мене није 

важио, па сам се пешке враћао кући.  

Највеће изненађење дана ме је чекало кад сам дошао кући. Дошли су нам кумови и ишли 

смо у пицерију. Флекица ми је била чудна, јер кад смо кренули пошла је за нама. У 

пицерији сам пио топлу чоколаду и јео сам омиљену пицу са сланином. Поред тога што 

одрасли могу да замарају својим причама мени није било тако лоше. Супер сам се провео 

уз моју омиљену храну. Толико сам уморан да ћу одмах лећи у кревет. Зато лаку ноћ , 

дневниче. 

 

Павле  Радишић  VII 1 

Једна страница мога дневника 

Субота, 27. новембар 2021. године 



 

 

 

ПРИЈАТЕЉСТВО 

 

    Шта је пријатељство? Људи се често питају шта је 

пријатељство, како га стећи и одржати. Није увек лако. 

    Пријатељ је неко ко зна да поштује. Поштовање је 

веома важно у међуљудским односима. Неко ко те 

поштује, значи  неко ко заправо схвата какве 

квалитете ти имаш. Пријатељ је неко ко зна да цени. 

Цени твоје одлуке, твоје време и твоје мишљење, без 

обзира слаже ли се он са њим или не. Пријатељ је 

неко ко зна да помогне. Била то најмања ситница, као 

на пример домаћи задатак, или нека већа ствар, 

пријатељ ће увек бити ту за тебе. Пријатељ је неко ко 

зна да дели. Како ужину на великом одмору, тако и 

одлуке, мишљења и тајне. Пријатељ је неко ко зна 

шта значи бити искрен. Без обзира колико истина уме 

да заболи, он ће се потрудити да нам на најблажи 

начин укаже на наше грешке и усмери нас на прави 

пут. Пријатељ је неко ко зна да подржи, увери нас да 

ћемо успети и остварити наше жеље. Пријатељ је 

неко ко ће нас прихватити онакве какви јесмо. Трудиће 

се да нас прихвати онакве какви јесмо. Трудиће се да 

нас прихвати са свим нашим врлинама и манама и 

неће имати потребу да нас увери да смо нешто што 

нисмо.  Пријатељ је неко ко зна да воли. Баш онако , 

искрено воли. 

   На крају дана, имати правог пријатеља је нешто 

најважније. Нешто што се новцем купити не може. 



 

 

  

ИСПОВЕСТ ЕПСКОГ  

ЈУНАКА 

 

     Моје име је Јевросима. То име сам добила када сам се замонашила. Моје 

право име је Јелена. Живела сам у Призрену пред Косовски бој. Мој брат је 

војвода Момчило, мој муж Вукашин Мрњавчевић, а син Марко Краљевић. 

   Једном приликом, када је мој син Марко позван да пресуди ко ће да наследи 

царство цара Душана, била сам веома забринута. Четири чауша су дошла код 

нас кући и рекла да су се Вукашин, Урош , Гојко и Душанов син Урош завадили и 

да Марко мора да помогне. Када ме је Марко позвао да ми каже да иде на 

Косово, саветовала сам му да не поступа ни по бабу ни по стричевима и да не 

треба да огреши душу, па макар због тога и главу изгубио. Марко ме је послушао. 

Била сам веома поносна на њега. Поступио је праведно. Био је веома јак и само 

се Бога бојао. Разочарана сам поступцима свога мужа, јер је покушао да отме 

царство Урошу и јер jе напао и покушао да убије свога сина. 

    Надам се  да сам својим саветима охрабрила све да цене истину ма каква она 

била и коме одговарала. Желела сам да сви схвате да човек мора бити поштен и 

искрен по сваку цену. 

Анђелина Михајловић V 2 



 

 

ИМАМ ТАЛЕНАТ ЗА… 

 

   Људи имају различите таленте. Имам пријатеље који су одлични спортисти. Мој брат зна да 

прави разне ствари од папира, мој тата одлично лети авионом, а моја мама сјајно прави 

школске приредбе. Ја још не знам који таленат се крије у мени. 

   Кад сам био мали, много сам волео да сликам и цртам. Још увек то волим, али сад немам 

толико времена за то. Понекад ми буде тешко јер почну да ме боле прсти, али ја не 

одустајем. Сликање ме опушта и смирује. Волим да цртам ствари које не постоје, а онда као 

магијом, на мојим цртежима оживе. Још једна ствар ме опушта, а то је пливање и роњење. 

Сваке године идем са својом породицом на море и тада будем најсрећнији јер могу да радим 

оно што волим и у чему сам баш добар. Сатима пливам и роним и усавршавам различите 

технике пливања. Жао ми је што тај спорт не могу да тренирам у Руми. 

    Мислим да је веома важно да свако открије свој таленат јер ће га то усрећити. Ја још увек 

откривам своје таленте и надам се да ће ме они једном усрећити у животу. 

Матеја Видаковић VI 3 

ИМАМ ТАЛЕНАТ ЗА… 

 

    Постоје разни таленти као причање са змијама, глума или, чак, писање састава. Али мој 

таленат није такав. Ја имам таленат за играње  компјутерских игрица. 

   За игрице сам заинтересован још од своје шесте године кад сам открио свој таленат. Игрице 

сам почео да прелазим невероватном брзином и сваки дан сам добијао све боље и боље 

резултате. Сваког дана трудим се да што више времена одвојим за вежбање. Највише волим да 

играм игрице са другарима, јер се тад смејемо, шалимо, али, наравно, да се некад и посвађамо. 

Разлог због кога највише волим да играм игрице јер су поучне и кад почнем да их играм као да 

отпутујем у сасвим нови свет пун маште и шаренила. Највише волим игрице о преживљавањима 

које нас уче како се нешто прави. Једна од омиљених ме је подстакла да учим руски језик. 

   Од свог талента не треба одустајати. Можда га неко још увек није открио, и тај таленат, који 

имате у себи је сакривен и чека да засија у пуном сјају. 

Вукашин Огризовић VI 3 



 

 

МОЈА МАШТА МОЖЕ СВАШТА 

  

Машта не живи у зеленој трави 

Она живи у мојој глави. 

  

Машта може баш све на свету, 

Она улепшава ову планету. 

  

Доротеа Прибичевић   I 2 

Једна страна мога дневника 

                                                         3. 10. 2021. 

  Драги дневниче, 

   Моја дугогодишња жеља се остварила. 

Крећем на јахање. Данас сам ишла и код 

докторке да ми то потврди. Док сам чекала 

испред њене ординације врло сам била 

нестрпљива док сам разгледала разне цртеже 

у ходнику. Након неколико тренутака, она ме 

је прозвала. Обавила је преглед који је био 

неопходан, док сам ја нестрпљиво чекала њен 

одговор. И коначно је рекла да сам сасвим 

здрава и да могу да јашем.  Излазећи из њене 

ординације са огромним осмехом на лицу, 

једва сам чекала свој термин јахања.  

    Након ручка, обукла сам чизме, панталоне и 

мајицу и коначно кренула. Одједном ми се у 

колима јавио неки чудан осећај који никад пре 

нисам осетила. Била сам јако узбуђена, али и 

уплашена како ће проћи мој први час јахања. 

Након пет минута, стигли смо. Док сам 

излазила, угледала сам три прелепе кобиле. 

Црну, белу и сиву. Стајала сам поред ограде 

гледајући друге девојчице како јашу. И 

коначно је дошао мој ред. Тренер ми је дао 

кацигу и попела сам се на коња. Јахала сам 

црну кобилу која се зове Звездана. Било је 

уживање јахати. Након четрдесет и пет минута 

тренинг је био готов. Сјахала сам и кренула 

кући, већ се унапред радујући следећем часу 

јахања. 

                                                                                                                             

Твоја Миона 



 

 

Једна страница мог дневника 

Петак, 4. јануара 2019. 

Драги дневниче, 

  Зима је. Прво је зимско јутро да ти овако рано пишем, док чекам да пећ огреје хладну 

собу. 

  Преда мном је посебан дан. Данас је мој рођендан, данас пуним десет година. Дуго 

очекивани двоцифрени број и коначно остварење рођенданске жеље. Писао сам ти 

раније о својим жељама, а овај рођендан и зимски распуст пожелео сам да проведем у 

далекој Норвешкој. Желим да и ти, мој дневниче, осетиш моју радост, полетност и 

жељу за неким новим и другачијим светом. Док лежим и пишем ти, већ осетим снажан 

стисак ручица моје сестре и широки осмех и топлину загрљаја остатка породице. 

Годинама уназад гледао сам само слике. Сада ћу упознати норвешку зиму и осетити 

њену јачину и хладноћу. Коначно ћу уживати у дубоком снегу, снежним играма и 

спортовима. Да ли знаш за приче да са севера Норвешке креће Деда Мраз? Изгледа 

да је и ове године испунио моју жељу.     

  И док се гомила људи тиска по аеродрому, са прозора авиона поздравићу свој град. 

Поздрављам и тебе, дневниче, идем прославити најлепши рођендан и уживати у 

данима са својом фамилијом. 

  Обећавам да ћу ти по повратку дуго писати. 

Алекса Микашиновић VII 1 

  Jедна страница мога дневника 

                                                                                                                   Уторак 17.7.2021. 

Данас је освануо један веома леп и сунчан дан. Распуст је, па смо моји другари Душан, 

Давид, Аца, Алекса и ја одлучили да одемо бициклима до оближњег села Ривице. 

Састали смо се у центру града и полако се упутили ка лудој и незаборавној авантури. 

Цео пут смо причали о разним темама и уживали у пејзажу нашег дивног Срема. Ишли 

смо летњим путем који је био веома занимљив и узбудљив. Док смо ишли ка нашем 

одредишту видели смо једну малу лисицу и лане. Све је било у најбољем реду, док 

нисмо кренули да се враћамо кући. На око пет километара од Руме нашем другу Душану 

је пукла гума. Мрак је већ полако почео да пада, а свима су нам се испразнили телефони. 

Нисмо имали како да позовемо помоћ, па смо одлучили да сви заједно кренемо назад 

пешке. Мрак се већ скроз спустио, а нас петорица смо били сами у сред ничега. Сви смо 

били помало уплашени, а ноћ је одмицала све даље и даље. Коначно смо се вратили 

својим кућама, а родитељи су нас веома нестрпљиво чекали. 

Објаснио сам шта се догодило и подржали су то што нисмо оставили друга у невољи. Био 

сам срећан и поносан јер сам помогао пријатељу. То је био знак да сам коначно стекао 

право другарство и да ће оно заувек трајати. Управо сада, пре спавања одлучио сам да 

напишем шта се све догодило у овом веома занимљивом дану. 

Деспот Стојаковић VII 1 



 

 

 

 

   Јована и Јасмина су питале, а ви одговорили… 

АНКЕТА:  

„Шта бисмо волели да имамо у школи, а 

немамо“ 

-чивилук за качење јакни 

-пројектор и бела табла у свакој учионици 

-нове завесе 

-боље креде 

-чисти тоалети ( с тоалет папиром) 

-игралиште 

-кухиња (куповање ужине) 

-нови прозори и кров у боравку 

-ПОПРАВАК САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО  

(кров, паркет, кречење, нове справе, светла, 

део за струњаче, заштитна мрежа за прозоре) 
 10 разлога зашто треба читати: 

Читање подстиче машту и 

креативност 

Читање подстиче размишљање 

Читање јача концентрацију 
Читање забавља 

Читање побољшава памћење 

Читањем учимо 

Читајући путујемо 

Читањем развијамо критичко 
мишљење 

Читањем богатимо речник 

Читање умањује стрес 

ЛЕТЊИ ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН 

     На читалачки маратон сам се пријавила због 

веома велике љубави према читању књига. 

Током летњег и зимског распуста, увек прочитам 

пар књига, наравно, књиге које ми се допадну увек 

препоручим другарицама. 

    Кад сам чула за Летњи читалачки маратон 

одлучила сам да се пријавим. Имали смо могућност 

да , са понуђеног списка, одаберемо књигу која нам 

се највише допала и која нам је најзанимљивије 

изгледала. Ја сам одабрала књигу „Ја Алексија“. 

Књига говори о веома занимљивом животу и 

авантурама које Алексија доживљава.  

Веома ми се допала ова књига и једва чекам да 

купим други део.  

     Сви учесници читалачког маратона су добили 

победничку књигу „Четири карте за Хавану“ 

       Веома ми је драго што сам учествовала у овом 
маратону и постала члан њиховог Читалачког 
клуба. 
Јована Воркапић VIII 2 



 

 

  Топ  мојих 5 омиљених књига:   

„Све моје глупости“ Градимир Стојковић 

Богданка Петровић жели да режира филмове. Али у 

сценарију свог тинејџерског живота много тога не може 

да контролише… 

 

„Ово је најстрашнији дан у мом животу“  

Јасминка Петровић 

Одличан приказ тинејџерског живота. Невоље са 

школом, породицом, пријатељима и симпатијом 

приказане су на прави начин. 

 

„Очаране наочаре“ Светлана Велмар 

Јанковић 

За рођендан Лука добија необичан поклон. Очарани 

оптичар шаље му наочаре кроз које може да 

посматра свој град. Београд у три времена: 

праисторији, историји и у новом времену и он креће у 

необичну авантуру. 

 

„Хотел милион звезда“ Драгана Кнежевић 

У књизи се говори о групи која у почетку ћути као да су 

одједном сви постали рибе, док не схвате да се ништа 

не може догодити, ни променити, уколико се не учини 

нешто довољно смислено. 

 

„Хајдук у Београду“ Градимир Стојковића 

Глигорије Пецикоза Хајдук долази из села у град и 

полази у осми разред.Труди се да буде прихваћен и 

као кошаркаш и као добар друг и као одличан ђак и као 

одговоран син… 

                                Валентина Миљеновић VII-1 



 

 

Шта знам о Змају? 

Валентина и Уна су учествовале у такмичењу „Шта знам о Змају“ које је 

организовано поводом Сусрета Змајевих школа у Сремској Каменици. 

Део онога што су о Змају научиле, поделиле су са нама. 

Јован Јовановић Змај родио се 24.11.1833. у Новом Саду, у малој кући у 

улици Златне греде, тамо где се данас налази зграда истоимене 

новосадске гимназије. 

По занимању је био лекар, а током целог свог живота бавио се писањем , 

уређивањем и издавањем књижевних, политичких  и дечијих часописа. 

Чика Јова је био творац српске поезије за децу и њен највећи 

представник . Прву песму „О Гаши“ објавио  је 1858. године, а током живота 

је написао око 450 дечијих песама. Змај је жени и деци направио споменик 

у виду збирки песама „Ђулићи“ и "Ђулићи увеоци" у којој описује прво своју 

љубав према Ружи, а потом и своју бол због страшних губитака које је 

доживео. 

Први број "Невена", како у његовом заглављу пише "Чика Јовиног листа" , а 

који ће бити најдуговечнији од свих његових листова и надживети и самог 

свог творца, објављен је 1880. године. Иако је већина најбољих прилога у 

том листу била управо Змајева, треба споменути и бројне одличне 

сараднике које је имао: Бранислава Нушића, Милорада Шапчанина, Алексу 

Шантића, Светозара Ћоровића, Стевана Сремца... 

Јован Јовановић Змај је умро 14. јуна 1904. године у Сремској Каменици.   

Змају су подигнута три споменика: у дворишту његовог музеја на 

централном каменичком тргу који носи његово име (подигнут 

1954.прилозима деце из читаве тадашње Југославије)  у главној 

новосадској улици, која такође носи Змајево име, рад Јована Солдатовића, 

подигнут 1981.  

Трећи споменик има интересантну причу. Први пут је подигнут 1911, а  

срушен је 1914. Биста је сачувана и поново обновљена 1920. године. У 

ратној 1942. години биста је заувек нестала, а нови споменик постављен је 

1951.године. 

Знате ли где?   Испред наше школе!. 
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Главни уредник: 

Жаклина Неговановић, директор школе 

ДАН ШКОЛЕ 

Некад смо прослављали 24. 11.  сада  га  славимо 6. 12. 

Знате ли зашто су одабрана ова два датума? 

Оба датума су Змајев рођендан? Како? 

(  !арбмевон  .42 неђор  еј  јамЗ  ураднелак   мокснајилуј  оп ) 


