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[KOLSKA 2014/2015. GODINA[KOLSKA 2014/2015. GODINA[KOLSKA 2014/2015. GODINA   
U O[ U O[ U O[ “““PETAR KO^I]PETAR KO^I]PETAR KO^I]”””   

 Ове школске 2014 - 2015. године нашу школу похађа седамдесет ученика. Добра вест је да 

после неколико година немамо комбиновано одељење у млађим разредима и надајмо се да ће тако 

остати и убудуће. 

 У први разред је уписано седам ученика: Бркић Марко, Миодраговић Жељко, Јекић Јелена, 

Шујица Милица, Кнежевић Марина, Вуковић Јелена и Самарџија Душан. Њихов одељењски 

старешина је учитељица Свјетлана Дабић. Желимо им успешан и срећан почетак школовања! 

 И за ову годину смо планирали низ активности у намери да 

унапредимо наставу и свеопшти рад у школи: угледне часове који 

подразумевају примену стечених знања, обележавање 

стогодишњице Великог рата, пројектну наставу која ће за тему 

имати Стари век, обележавање неколико важних годишњица и 

јубилеја... 

 Пред  нама је много посла, а надамо се да ћемо све 

планирано успешно и на време завршити уз залагање свих ученика 

и наставника. 

 Уз жељу да будемо мотивисани, вредни и креативни - СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ! �

 Ove godine slava sela je bila 25 – 27. jula, a 24. 
jula je odr`an humanitarni koncert za Milicu 
Kne`evi}. Na seosku slavu su nam do{li u goste Ale-
ksandra Bursa} i Stefan Petru{i}. To ve~e je bilo 
veoma zabavno. Prvi dan slave sela je bio sun~an. Ove 
godine je bilo vi{e qudi nego pro{le. Bilo je vi{e 
tezgi sa igra~kama i ostalim stvar~icama i vi{e proda-
vaca sa pqeskavicama. Drugo ve~e su nam do{li u goste 
folklora{i iz Itebeja i odigrali splet igara. Nakon 
wih smo i mi nastupili, KUD “Petar Ko~i}” iz 
^esterega sa spletom igara iz Banata i U`ica. Tre}e 
ve~e nam je upropastila ki{a, pa smo se malo pro{etali 

i vratili ku}i. Ja se nadam da }e slede}a slava sela biti jo{ boqa i da }e biti jo{ vi{e 
qudi. 

Tama{a Do{en, 7. razred  

SLAVA SELA 
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Prijem prvaka u De~ji savezPrijem prvaka u De~ji savezPrijem prvaka u De~ji savez   
 I ove godine, kao i do sada, deca prvog razreda su primqena u De~iji savez. U 
na{oj {koli odr`ana je priredba u kojoj su u~estvovali u~enici od prvog do ~etvrtog raz-
reda. Na priredbi su bili prisutni roditeqi i u~enici starijih razreda. Bilo je lepo. 
Nadamo se da }e tako biti i naredne godine.  

 

Kristina Karla{, 7. razred 

 De~ja nedeqa je obele`ena od 6.10. - 13.10.2015., a u na{oj {koli je po~ela 
sportom, poligonom pripremqenim za mla|e u~enike koji su u`ivali u 
nadmetawu i navijawu... 

 

... Fudbalskom utakmicom nastavnika i u~enika u kojoj je pobedu slavila ekipa 
starijih... 

 

... Zatim smo se potrudili da napravimo kola~e za starije sugra|awe, obi|emo 
ih, iznenadimo i obradujemo... 

 

... Na kraju nedeqe prire|ena je priredba prvacima u ~ast... 

U~enici 1. razreda sa u~iteqicom 

“Devet qutih gusara” 
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 U okviru De~je nedeqe planirali smo da organizujemo aktivnosti koje bi bile usmerene 
na pa`wu i brigu o starijim osobama. Odlu~ili smo da pribavimo materijal i napravimo ko-
la~e koje bi u~enici poklonili starijim sugra|anima kad im odu u posetu. 
 Spisak ^estere`ana starijih od {ezdeset pet godina koji `ive sami dobili smo iz MZ 
^estereg, a na wemu je bilo {ezdeset sedam imena. Ovim povodom nastavnica hemije, Nade`da 
Kapor, je sa u~enicima 7. razreda organizovala ugledni ~as na temu “Sme{e” koji je bio ~as 
utvr|ivawa i prakti~ne primene znawa. ^asu su prisustvovali i u~enici 4. razreda i ujedno 
je ovo bila prilika da im nastavnica predstavi sebe i predmet koji }e kasnije izu~avati. Uz 
ponavqawe nau~enog, merewe, pravqewe sme{e, prou~avawe materijala i povratnih i 
nepovratnih osobina raznih supstanci, stigli su u~enici do divne, miri{qave smese od koje 
su oblikovali sitne kola~e. Ne{to kasnije su im se u radu pridru`ili i mla|i drugari koji su 
se sa svojim u~iteqicama ukqu~ili u izdradu slatki{a. 
U~enici vi{ih razreda su dobili zadatak da kola~e pakuju , 
tako da su u~estvovali u ovom poslu svi na{i |aci. Usledio je 
dogovor o poseti starim osoboma i razgovor o tome za{to je 
va`no da budemo pa`qivi prema wima i da ih ne zaboravqa-
mo. 
 U toku tog i slede}eg dana u~enici su obi{li bake i 
deke, proveli neko vreme sa wima i obradovali ih ovom 
pa`wom. 
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 U na{oj {koli se obele`avaju razni datumi. 
Nedavno je obele`en dan kada su se u ^estereg doselili 
na{i preci. To je bio 14.09. pre 69 godina. 
 [kola je ovim povodom ugostila me{tane sela od 
kojih su neki li~no u~estvovali u takozvanoj “osmoj ofan-
zivi”, kako je nazvao na{ veliki pisac Branko ]opi} ovu 
seobu gor{taka u ravnicu. Me|u gostima je bio g. Milorad 
Savi}, novinar, koji je govorio o doseqewu kolonista iz 
Bosne i direktorici {kole, Radojki Tuvi}, uru~io geo-
grafsku kartu na kojoj 
se prvi put pomiwe 
^estereg kao i mate-
rijal koji priprema 
za izradu monografi-

je o ^esteregu. 
 Spremaju}i se za ovaj susret, u~enici su uz pomo} 
starijih ~lanova svojih porodica napravili svoje 
porodi~no stablo i govorili o svom poreklu. U~enici 
ni`ih razreda su pevali i, kao nekad, igrali “Kozara~ko 
kolo” i “Partizanku”, a u~enici petog i {estog razreda 
odigrali su ske~ iz pri~e “^udesna sprava”       
Branka ]opi}a. Na kraju priredbe {estaci i sedmaci 
odigrali su igre iz U`ica. 
 Bila je ovo lepa prilika da saznamo ne{to vi{e o svom poreklu i `ivotu na{ih 
predaka. 
 

An|ela Vukojevi}, An|ela Karla{, Ivana Sirar, 6. razred 

 
Tekst kojim je otvorena priredba povodom Dana doseqewa 
 

Oj, Kozaro 
 
 Leta gospodwega, 1945. godine ~estiti qudi napusti{e ogwi{te Kozare koja            
jo{ odjekuje. Zaslepqeni nepoznatom lepotom, probudi{e se na nepreglednoj ravnici gde 
dodirnu{e plavetnilo neba. Zagledani u daqinu i budu}nost, misli su im lutale ka obron-
cima gora i ~udesnoj lepoti Kozare, poznatoj samo wima. Nadomak Panonskog mora oni grade 
svoj san s brazdama, gde nepoznata zemqa sva u ras-
ko{nim bojama tuguje sa wima i ra|a sliku tu`ne i 
setne du{e. Odjekuje himna Kozare, qudi }e zabo-
raviti ratove i pobede i prepustiti se `ivotu. 
Bitan im je bio san o qubavi, koliko i potreba da 
se uzdignu i obaviju velom tajanstvene tuge i da se 
prika`u u kraqevskom sjaju. Prava lepota izvire 
iz dubine du{e kao {to Petar i Branko izviru iz 
modre gore ispod Kozare. 
 U tu|ini, zagledani u zvezde, oni saware o  
povratku. U ti{ini sad Petar i Branko mirno spav-
aju, a wihovi potomci govore. 
 

Nastavnica Biqana ^alija  Ludo{ki 

DAN DOSEQEWA U ^ESTEREGDAN DOSEQEWA U ^ESTEREGDAN DOSEQEWA U ^ESTEREG    
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 Moja porodica Jawe{ je doselila iz mesta Matavazi, srez Bosanski Novi. U ^estereg su do
{li u avgustu 1946. godine. Moj pradeda se zvao Du{an, a deda Trivo. Porodica je tada imala 
troje dece. Stigli su vozom u zatvorenim sto~nim vagonima. Deda Trivo je tada imao 9 godina. 
Prvo su stigli u Vojvoda Stepu kod dede po maj~inoj liniji, a kasnije su se naselili u ^estereg. 
 

Jawe{ Jelena, 4. razred 

    * * * * * * * 
 Babina porodica se prezivala Ciganovi}. Doselila se iz mesta Vrbqani, srez Kqu~. U 
Ba~ su se doselili 1946. godine. Moj pradeda se zvao Tomo, a baba Mara. Porodica je tada imala 
~etvoro dece. Moja baba se udala za mog dedu \urina 1961. i tada se doselila u ^estereg. Deda 
\uri je starosedelac ^esterega. 
 

Ivana Grgi}, 4. razred 

    * * * * * * * 
 Moja porodica Ili} je doselila iz mesta Gorwe Ratkovo, srez Kqu~. U ^estereg su dose-
lili u jesen 1965. godine. Moj pradeda je tada imala devetoro dece. U Bosni je pradeda Vujo bio 
bogat ~ovek jer je imao  stado od 300 ovaca. Wegova tri sina su bila zadu`ena da ih ~uvaju i 
vode na pa{wake. Taj posao ih je ~ekao od ranog prole}a do kasne jeseni. 
 

Nikola Ili], 4. razred 

    * * * * * * * 
 Porodica Sirar je pre nego {to se doselili u ^estereg `ivela u okolini Kqu~a, u selu 
Dowe Ratkovo. Moj pradeda Ratko se sa porodicom doselio u Banat 1950. godine. On je sa praba-
bom Zorkom imao petoro dece, a me|u wima je i moj deda Mihajlo. Doputovali su vozom koji su 
zvali ]iro i koji se, ka`u, kretao jako sporo. Deda ka`e da je bilo mnogo dece kad su se dose-
lili. Mla\a deca su ~uvala guske i `ivinu, a starija sviwe i goveda, a i{la su i u poqe gde su 
radili te{ke fizi~ke poslove. 
 

Igor Sirar, 4. razred  

    * * * * * * * 
 Zovem se Tamara Do{en, moj tata se zvao Dragan, a moja mama se zove Milena. Weno 
devoja~ko prezime je Vukojevi}. Ja }u vam pri~ati o porodici sa maj~ine strane. Moja baba se zove 
Dragica, a moj deda Petar. Mama moje babe se zvala Stevanija, a otac Mla|en, a moj ~ukundeda se 
zvao Rade. Svi oni su `iveli u Bosni, u Gorwem Ribniku, mesto Veqa{nica, srez Kqu~. Moju 
prabaku nije spre~ilo  siroma{tvo i beda da pro{iri svoju porodicu, pa je rodila jedanaes-
toro dece. Jedno od wih je i moja baba. Oni su jako te{ko `iveli. Imali su jednu ku}icu sa tri 
skromna kreveta. Neki su spavali na krevetu, neki na podu, a nekad su provodili dan bez mrve 
hleba. Po mesec dana nisu vatru imali. Moj pradeda nije mogao to da podnese i ostavio je moju 
prabaku. Nako dva meseca, jednog dana, prabaka je oti{la po vodu, i kada se vra}ala ugledala je 
vojnike. Upla{ila se i pala sa mosta. Tada je moja baka imala jednu godinu. Posle niza godina 
moja baka je 1962. godine, u septembru, do{la u ^estereg. Ona je do{la, jer je htela da po~ne da ra-
di, da osnuje porodicu, setila se da ima drugaricu koja }e joj pomo}i i tako je i bilo. Baba je 

po~ela da radi u zadruzi koja je bila povezana sa mlinom. Tada 
je bilo puno radnika, a danas je druga~ije, veoma malo. Posle 
nekog vremena moja baka je na{la ~oveka svog `ivota i 1962. 
godine se udala. Na{li su ku}u u [o{inoj ulici. Ku}a je bila 
stara, nema~ka, jako neuredna. Baba je tamo prona{la korisne 
stvari, doma}e `ivotiwe i cigle, a od tih ciglala sagra|ena je 
dana{wa ku}a u kojoj oni `ive. Baba je rodila ~etvoro dece, jed-
no od wih je i moja mama. Moja mama je rodila troje dece, a  jedno 
od wih sam ja. 
 

Tamara Do{en, 7. razred 

Moje porekloMoje porekloMoje poreklo   
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PORODI^NA PRI^A 
 
 
 Zovem se An|ela Karla{ i pri~a}u vam o mojoj prababi sa maj~ine strane. Moja mama se 
zove Dragana Karla{, weno devoja~ko prezime je Vojinovi}. 
 Wena baka, Du{anka Vojinovi} Babi}, `ivela je u Kozarskoj Dubici sa majkom, ocem, 
sestrom i tri brata. Ustajala bi rano ujutru i pomagala starijoj sestri {to je mogla, a potom bi 
oti{la na reku Rakovicu gde su ~uvali guske sa drugom decom. Tada nije bilo igra~aka nego su od 
krpa pravili lopte (krpewa~e), ili su od varja~a i kukuruzne svile pravili lutke. Te godine, kada 
je trebalo da krene u {kolu po~eo je Drugi svetski rat. [kola je bila prva bombardovana i crkva 
koja je bila odmah uz wu. Kada bi nai{li neprijateqi, sklawala bi se sa svojom porodicom na 
planinu Kozaru, ali su ih prona{li i oterali u logor 1942. godine koji se nalazio u Starim 
Pavqanima. Deca su ostala u Starim Pavqanima, a majka je sa dvogodi{wim Vasilijem oterana 
u logor koji se nalazio u Zagrebu. Tamo su joj oduzeli Vasilija i nikada ga nisu vratili, a majku 
su odveli u Sisak gde se nalazio drugi logor. Baka je brata poku{ala na}i i posle mnogo godina 
preko emisije “Sve za qubav”, ali nije bilo nikakvih vesti. U logoru su bili od jeseni do prole-
}a. U tom logoru su bila samo deca uzrasta od tri do deset godina. Deca su svaki dan plakala za 
mamama, a qudi koji su ih ~uvali su obe}avali da }e mame do}i, ali to obe}awe nikad nije is-
puweno. Spavali su na podu koji je bio prekriven slamom, a pokrivali su se starim }ebadima. 
Imali su tri obroka koja su se sastojala od supe, ~orbe, palente i ponekad malo hleba. Bili su 
vi{e gladni nego siti. Izlazili su u dvori{te koje je bilo ogra}eno `icom. Tu su bili i 
stra`ari koji su ih ~uvali i kada bi neko dete zaplakalo, ponekad bi dobilo batine. Kada je log-
or raspu{ten qudi su dolazili da uzmu decu o kojoj bi se starali dok ih ne prona|u wihovi 
roditeqi. @ena koja je uzela moju prabaku zvala se Anka Predragovi}. Anka je imala dve }erke, 
Angelinu i Tinu, sa kojima je prabaka provela tri godine ~uvaju}i guske u {umi u kojoj je bilo jed-
no jezero. Igrale su se sa drugom decom, ili bi sele u hlad i pri~ale razne pri~e. Anka je stano-
vala u Velikom Korjenovu kod Bjelovara. Baka je sa wenim }erkama jo{ uvek u kontaktu. Bakina maj-
ka svoju decu je prona{la preko Crvenog krsta, a po wih je do{ao stric Pajo Babi}. Wihova ku}a je 
izgorela tokom rata, pa su `iveli u maloj {tali koja se nalazila nedaleko od ku}e. Nakon mesec 
dana su oti{li u op{tinu da tra`e pomo}. Odmah potom su dobili poziv da se spreme po{to 
putuju za Vojvodinu. Do Vojvodine su putovali jedan ceo dan teretnim vozom koji ih je dovezao 
pravo u ^estereg. Ku}e su bile prazne, bez name{taja. Iz Bosne su poneli par }ebadi i jastuka. Na-
kon nekoliko dana po{to su stigli, iz magacina, koji se nalazio u selu, dobili su krevete, or-
mare, {poret i ostale neophodne stvari. Svaki ~lan ku}e je dobio po dva jutra zemqe. Bakin otac 
je poginuo u ratu, tako da je bakinu porodicu ~inilo pet ~lanova. U jesen su krenuli u {kolu. 
Pored name{taja i zemqe dobili su i jednu kravu koja je pripadala dvema porodicama. Svaki 

kolonista bi dobio i drugu stoku u 
zavisnosti koliko porodica ima 
~lanova. Dobijali su bra{no, so, mast i 
druge namirnice sa kojima su se 
hranili. U to vreme se hleb pekao jednom 
nedeqno. Kada bi ~uli zvonce slado-
lexije Ze}ira, svako bi zgrabio po jedno 
jaje u zamenu za dve kugle sladoleda. U 
bakinom odeqewu je bilo oko trideset 
u~enika razli~itih generacija. Ona je 
bila odli~an |ak, i{la je na mnoga tak-
mi~ewa, volela je da glumi i u~iteqi 
su je mnogo voleli. 
 Kada je zvr{ila {kolu, moja baka 
se nakon tri godine udala i stekla svoju 
porodicu. Baka je i danas `iva, ima dva 
sina, Branislava i Milorada, a ja sam 
wena naslednica. 
 

An|ela Karla{, 6. razred 
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ZEMQOPIS SA OSMACIMAZEMQOPIS SA OSMACIMAZEMQOPIS SA OSMACIMA   
 Nastavnica geografije Ana Marija Na| za u~enike {estog i sedmog razreda organi-
zovala je takmi~ewe u nama ve} poznatoj igri – zemqopisu. U takmi~ewu je u~estvovalo pet 
ekipa. Pobedila je ekipa osmaka koju su ~inili: Sa{a Stojanovi}, Adam Samarxija i Igor 
Egrexija. Osvajawe prvog mesta nagra|eno je peticama! Lepo smo se zabavili, a i nau~ilo pone
{to. 
 Hvala nastavnici geografije {to nam je priredila ovo lepo dru`ewe. 

 
Milivoje Zori}, Sa{ka Mitrovi}, Ivana Sirar, An|ela Karla{, An|ela Vukojevi}, 6. razred  

ENGLESKI JEZIKENGLESKI JEZIKENGLESKI JEZIK   

 Dana 20.11.2014. sam odr`ao ugledni ~as u 2. 
razredu. Nastavna jedinica koju sam obradio je podra-

zumevala prakti~an rad u okviru teme ”My toys”. ^as 

sam realizovao u saradwi sa kolegom Gojkom [evarom, 
nastavnikom muzi~ke kulture, te je ovo bio timski rad. 
 U~enicima sam podelio papire A4 formata sa 
oblicima koje su bojili  u odre|enoj boji. Potom smo 
zajedno ponovili nazive igra~aka koje smo do tada 

savladali. Zatim smo slu{ali pesmicu pod nazivom ”Take a shape and make a picture” 
i u~ili da je pevamo. Nastavnik Gojko [evar se prikqu~io prate}i nas na gitari. Po-
tom je objasnio delove gitare i time jasno napravio korelaciju sa engleskim jezikom. 
Na kraju sam grupama u~enika podelio ve} ise~ene papirne oblike koje su oni bojili i 
lepili na papir i tako je svaka grupa uspela da napravi igra~ku – voz. 
 Mislim da je ovakav na~in rada zanimqiv i koristan za u~enike. 
 

Zoran Bala}  

^AS U PRIRODI^AS U PRIRODI^AS U PRIRODI   
 Ученици шестог разреда са наставницом биологије, Валентином Момиров, 

отишли су 5. новембра 2014. године у посету Мири Војиновић која има ботаничку 

башту. Разгледали су цвеће и воће уз причу домаћице коју су пажљиво слушали. Лепо 

их је угостила и послужила домаћим специјалитетима. У школу су се вратили пуни 

незаборавних утисака и задовољни јер су научили нешто ново и лепо се провели.  

 
Анђела Карлаш, 6. разред 
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Откриће да се буран живот одвија у само једној капи 

барске воде и да вештина прављења укусних колача није тајна 

коју познају само наше баке, била су само нека од сазнања до 

којих су наши ученици  дошли уз вођство својих наставника 

током октобра месеца. Шестаци су након тога присуствујући 

тимском часу који је објединио историју, ликовну културу и 

веронауку могли да сазнају како су Јужни Словени примили 

хришћанство, које су писмо користили и како су се градиле и 

осликавале цркве и манастири на простору данашње Србије. 

Ученици другог разреда су на тимском часу енглеског језика и музичке културе, певајући уз гитару 

учили како се на енглеском  изговарају називи боја и геометријских слика. Заправо све претходно 

речено односи се на угледне часове који су изведени током првог полугодишта, а у чијем 

планирању се водило рачуна да се испоштује договор са састанка Тима за школско развојно 

планирање.  Наиме, школским акционим планом је предвиђено да на угледним часовима акценат 

буде на практичној примени наученог, истраживачком приступу и брзој смени активности. То се на 

поменутим часовима и дешавало. 

Да будемо прецизнији „Живот у капи воде“ била је тема угледног 

чаас који је у шестом разреду извела наставница Валентина 

Момиров 7. октобра. Колаче је са ученицама седмог разреда 

правила наставница Надица Капор на часу посвећеном наставној 

јединици „Смеше“ . Треба рећи да су им у овоме помогли и остали 

ученици, директорица, учитељице, наставнице, и помоћно особље. 

Укусни колачи су лепо спаковани и поклоњени старим особама у 

Честерегу које живе саме. Сви смо уживали у томе. 

„Покрштавање Јужних Словена и њихова рана култура“ је тема која је обрађена 27. октобра током 

два часа, а главни актери били су наставница ликовне културе Јелена Гојсовић, наставник историје 

Душан Стајчић, вероучитељ Александар Ђенић као и ученици шестог разреда. Деца (а и по неки 

гост на часу) могли су да сазнају шта је било  пресудно да 

наши преци приме православље, како се писало 

глагољицом, како се зове и која је функија сваког дела 

храма. Наставник Зоран Балаћ је уз музичку пратњу Гојка 

Шевара  на гитари, ученике другог разреда подучавао како 

се на енглеском језику изговарају називи појединих 

геометријских слика и различитих боја. Час је изведен 20. 

новембра, а деца су уз песму учила страни језик и добро се 

забављала. Сјајан пример да апстрактни појмови из 

области физике, као што је брзина, деци могу да се 

приближе на њима пријемчив начин је час који је 

наставница Надица Капор организовала 5. новембра ученицима шестог разреда. Дан је био сунчан, 

деца пуна енергије, тако да је појам брзине лако добио своје место у искуству, а самим тим и знању 

шестака.  

Овако се у најкраћем могу резимирати угледни часови који су изведени током првог 

полугодишта. У овом полугодишту очекује нас још оваквих, надамо се, исто тако занимљивих 

активности, а о свему што ће бити изведено известићемо вас у наредном броју „Петка“. 
 

Школски психолог Иван Краљ  

@IVOT U KAPI VODE I DOMA]I KOLA^I@IVOT U KAPI VODE I DOMA]I KOLA^I@IVOT U KAPI VODE I DOMA]I KOLA^I   
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ZNAM I JAZNAM I JAZNAM I JA   

� 0WF� HPEJOF� KF� V� 5PSEJ�� ������������
HPEJOF�� PESABOB� NBOJGFTUBDJKB� QPE� OB[JWPN�
t”;OBN�J�KB”u��/B�NBOJGFTUBDJKV�TV�EP\MB�EF$
DB� J[� TFMB� PQ\UJOF� !JUJ\UF�� /FLB� TV�
QFWBMB�� OFLB� TV� HMVNJMB�� B� OFLB� TV� JHSBMB���
*\MJ� TNP� J� NJ�� EFDB� J[� кVMUVSOPH� VNFU$
OJ_LPH� ESV\UWB� J[� ?FTUFSFHB�� *HSBMJ� TNP��
TQMFU�JHBSB�J[�#BOBUB��6�5PSEJ�KF�CJMP�KBLP�
MFQP��VQP[OBMJ�смо J�OPWF�ESVHBSF��4WJ�KFEWB�
_FLBNP� EB� J� TMFEF^F� HPEJOF� JEFNP� OB� ову�
NBOJGFTUBDJKV��
�

5BNBSB�%P\FO�����SB[SFE��

 Ученици шес
о� разре�а су у школској �и�лио
еци 10. се�
ем�ра 
2014. �о�ине �осве
или час нашем но�еловцу Иву Ан�рићу који је рођен 
на 
ај �ан. Гос
и су �или у#еници о� �рво� �о осмо� разре�а и њихови 
ро�и
ељи. Иво Ан�рић је �ио ср�ски књижевник који је �о�ио Но�елову 
на�)а�у за књижевнос
. О
ац му је �ио Ан
у+ Ан�рић, а мајка 
Ка
арина Ан�рић. Ан�рић је �осле рас�а�а Ју�ославије сма
ран за 
ср�ско� књижевника, иако је рођен у Долцу �окрај Травника, а 
�е
ињс
во је �ровео у Више�)а�у. Био је �)озничав човек, �у+ немира и 

�а
њи, човекољу�ља и �раш
ања. Писао је разна �ела, а као врх4+ац ње�ово� с
варалаш
ва је 
�ила Но�елова на�)а�а коју је �о�ио 1961. �о�ине за роман ''На Дрини ћу�рија''. У �елима је 
�риказао све �ру8
вене слојеве који су �ри
исну
и неким 
ере
ом личне су��ине или 
�ру8
веном не�рав�ом. Сликао је и рају, и ка
оличку и �равославну, �риказујући њену 
су�ро
с
ављенос
, о
уђенос
 и 
ра�:чне међусо�не рас�раве које су �о
ицале �рвенс
вено о� 
верских за�лу�а. Говорио је �а је наро� �ез �уховно� вођс
ва �рими
иван и заос
ао, али је и 
о
�оран, �ркосан и жилав.  
 Ње�ове је�нос
авне, скла�не и су�
илне реченице �о�ринеле су �а су ње�ова �ела оличење 
фине књижевнос
и и изражавања. Ње�ова �ела су �ос
ала �онос наше националне кул
у)е. 
  

Анђела Ву=ојевић, 6. разре�  

NA RO\ENDAN IVA ANDRI]ANA RO\ENDAN IVA ANDRI]ANA RO\ENDAN IVA ANDRI]A   

@URKA@URKA@URKA   

 Uve~e, dana 22.12.2014. godine, u {kolskoj сali je odr`ana `urka povodom kraja 
prvog polugodi{ta. U goste su nam do{la deca iz Banatskog Kara|or|eva, dodu{e u 
mawem broju, ali dovoqnom da se svi dru`imo i dobro zabavimo. De`urni nastavnici su 
bili Gojko [evar i psiholog Ivan Kraq. Ovo je bila jo{ jedna dobra `urka i nadamo se 
da }e biti jo{ takvih. 

Nata{a Vukeli}, 7. razred 

TAKMI^EWE TAKMI^EWE „DABARDABAR“  

 Први пут ове школске године наша 

школа се пријавила за учешће на међународно 

такмичење из рачунарске и информатичке 

писмености под називом „Дабар“. Учествовали 

су ученици од 3. до 8. разреда. Преко Интернета 

на рачунарима су радили тестове са логичким 

задацима.  

 Нажалост, нико није успео да се пласира 

на републички ниво, али смо ипак имало лепо 

искуство и надамо се да ћемо следеће године 

имати више успеха. �
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 Када се уочи почетка школске године планирало шта ће се све са ученицима радити 
осим онога што прописују план и програм, сви смо се сложили да је стогодишњица од 
почетка Првог светског рата нешто чему би обавезно требало посветити пажњу. Ипак, 
нико није претпоставио да ће ова тема  бити толико интересантна нама одраслима али 
исто тако и деци.  Најславније странице у историји српског народа којима званични 
историчари  и образовни систем у периоду након Другог светског рата са намером нису 
посвећивали пажњу, коначно су добиле заслужено место.  Идеје за оно што бисмо радили 
на тему Великог рата почеле су да се нижу и већ током септембра имали смо планове за 
већину активности које су изведене током првог полугодишта. Досадашња искуства 
научила су нас да је најбоље када  ученици непосредно учествују и као креатори и као 
извођачи активности. Тако је било и овог пута. 

 Започело је приредбом где су ученици 
нижих разреда читали сведочења људи који су 
као деца доживели епопеју Првог светског рата. 
Ученике су припремиле учитељице Весна Рибић 
и Снежана Војновић. У холу школе је током 
октобра изложена поставка која приказује 
аутентичне слике учешћа српске војске и народа 
у Великом рату, макете тадашњих авиона, слике 
других борбених средстава као и експонати из 
породичних оставштина. Ученици старијих 
разреда  уз вођство наставница Биљане Чалија—
Лудошки, Радојке Тувић и Данијела Данић 
Куручев су такође припремили и извели 

приредбу којом су нас вратили у дане када су читав српски народ и војска стали на браник 
отаџбине супротстављајући се  вишеструко бројнијем агресору.  Да историјски догађаји 
могу да се обраде на пригодан начин и на часовима природних наука показала је 
наставница Надица Капор која је са ученицима осмог разреда припремила, а они 
самостално извели предавање о првој употреби хемијског оружја у историји ратовања 
током борби на западном фронту у Великом 
рату. Занимљивом часу су присуствовали сви 
ученици виших разреда, а простор школске 
трпезарије се још једном показао као одлично 
место за јавне пројекције.  Током новембра 
месеца сви ученици су са пажњом погледали 
документарно играни филм „Где цвета лумун 
жут“ који опусује голготу српске војске, владе 
и дела народа у повлачењу преко албанских 
планина. Овај догађај се често помиње али 
након гледања филма стекли смо   потпунију 
слику о онима који су донели слободу својој 
отаџбини не питајући за цену.  

TUPHPEJ\XJDB!WFMJLPH!SBUBTUPHPEJ\XJDB!WFMJLPH!SBUBTUPHPEJ\XJDB!WFMJLPH!SBUB!!!
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 Дан примирја, 11. новембар који се од 
пре две године обележава као државни 
празник у Србији, а посвећен је капитулацији 
Немачке и завршетку  Великог рата, у нашој 
школи обележен је тако што су ученици 
заједно са својим учитељицама и 
наставницама правили Наталијину рамонду, 
стилизовани цвет који симболизује васкрс 
српске војске и државе. Током новембра 
ученици седмог и осмог разреда су у 
Банатском Карађорђеву присуствовали 
занимљивом предавању које је одржао 
историчар Милан Радаковић, директор 

зрењанинске гимназије, а потом су погледали филм о Момчилу Гаврићу,  најмлађем 
поднареднику Шестог артиљеријског пука Дринске дивизије и најмлађем подофициру на 
свету.  Сарајевски атентат и његов главни актер били су тема часа који је осмислио и са 
ученицима осмог разреда извео наставник историје Душан Стајчић. Провокативним 
питањем: Гаврило Принцип – херој или терориста? започела је дискусија уз презентацију 
битних историјских чињеница коју су водили осмаци, наставник историје и школски 
психолог. Разлог да се на овај начин бавимо ликом Гаврила Принципа је све чешћа појава 
ревизије историјске улоге организације Млада Босна али и улога саме Краљевине Србије  у 
отпочињању Првог светског рата. Закључили смо да и поред таквих покушаја да се 
искриви тумачење историјских догађаја Гаврило Принцип и Млада Босна остају симболи 
отпора против неправедне силе поробљивача, а Краљевина Србија херојски пример како 
се праведна борба за слободу против неупоредиво јачег агресора на крају ипак завршава 
победом. Када смо током неких два и по месеца бављења Великим ратом стекли доста 
знања о њему били смо спремни да се одмеримо у борби знања на ову тему. Ривал је као и 
обично била екипа ученика из Банатског Карађорђева. Квиз је организован 23. децембра, 
последњег дана првог полугодишта. Како је надметање у знању протекло и ко је победио 
можете прочитати у тексту који описује овај догађај. Оно што је најважније  је да су 
ученици обе школе показали висок ниво знања о Великом рату . То је најбоља потврда да 
је све што смо урадили током протеклих пар месеци (наравно, понешто и раније) 
обележавајући стогодишњицу  од почетка 
Првог светског рата  постало део трајног 
знања наших ученика али и нас старијих. 
Дела Милунке Савић, Момчила Гаврића, 
Флоре Сендс , Арчибалда Рајса али и херојско 
држање целокупне српске војске и народа 
свакако заслужују да буду пример који ће 
послужити подизању нових генерација али и 
смерница нама одраслима када се нађемо 
пред моралним дилемама које носи живот у 
данашњем времену. 

Иван Краљ 



14 Januar 2015. 
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GAVRILO PRINCIPGAVRILO PRINCIPGAVRILO PRINCIP   

 Na Kajmak~alanu raste cvet, na mestu velikog stradawa i pogibije 
srpskih vojnika. Zove se Natalijina ramonda. Dobio je ime po kraqici 
Nataliji. To je veoma neobi~an cvet. Mo`e da se vrati u `ivot ~ak iako 
uvene. Uz malo vode o`ivi, vaskrsne, ba{ kao i Srbija! Ove godine obe-
le`avamo stogodi{wicu od po~etka Prvog svetskog rata. U spomen 
stradawa u Prvom svetskom ratu u Srbiji je izra|en simbol sa~iwen od 
cveta ramonde i trake sa Albanske spomenice. U~enici i nastavnici   
O[ “Petar Ko~i}” u ^esteregu su napravili taj symbol i nosili ga na 
javnom ~asu, u ~ast stradalnika iz Prvog svetskog rata i u znak nezabo-
rava. 

NATALIJINA RAMONDANATALIJINA RAMONDANATALIJINA RAMONDA   

 Prvi su Spartanci dimom arsenika poku
{avali da proteraju Atiwane tokom Pelo-
poneskog rata kako bi neprijateqa dr`ali na 
distance. To be{e prete~a hemijskog oru`ja no-
vog doba. Hemijsko oru`je je supstanca koja je u 
vojnom smislu namewena da ubije, ozbiqno pov-
redi ili onesposobi qude na mnoge na~ine. 
 Postoje brojne vrste hemijskog oru`ja, a 
zajedni~ko im je to {to svoju efikasnost duguju 
nizu faktora: ~isto}i, stabilnosti, vremen-
skim prilikama, pravcu vetra itd.  Moderno 
hemijsko oru`je razvijeno je u Prvom svetskom 
ratu i tu  prvi put upotrebqeno. Na frontu du-
ga~kom {est kilometara 22. aprila 1915. 
godine Nemci su pustili 170 tona otrova. 
 

Dragana Babi}, 7. razred  

HEMIJSKO ORU@JEHEMIJSKO ORU@JEHEMIJSKO ORU@JE   
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 ^eta ruskih vojnika krenula je u napad. Svakog trenutka 
neko je padao pogo|en metkom ili granatom. Pored jednog 
rawenog vojnika nagnu{e se prijateqi radosno uvidev{i da je 
mladi} `iv. Metak je na grudima probio {iwel i vojni~ku 
bluzu, ali rane nije bilo! Kakav je to oklop za{titio vojnika? 
Pogo|eni vojnik stavi ruku u xep vojni~ke bluze i iz wega izvadi 
malo Sveto pismo koje je nosio sa sobom. Na koricama se po 
rubovima sijala spr`ena rupica. Metak je probio koricu kwige 
nad kwigama. “Hiqadu }e ih pasti pored tebe, i deset hiqada 

zdesna od tebe, ali tebe se ne}e dota}i.” Spa{eni vojnik bio je religiozan, otuda minijatur-
na Biblija u xepu wegove vojni~ke bluze. 
 Pri~u sam pro~itao i zabele`io u `eqi da je podelim sa vama jer smatram da je za-
nimqiva i pou~na. 
 

Ogwen Vojnovi}, 4. razred 

DOGODILO SE NA FRONTU ZA VREME PRVOG DOGODILO SE NA FRONTU ZA VREME PRVOG DOGODILO SE NA FRONTU ZA VREME PRVOG 
SVETSKOG RATASVETSKOG RATASVETSKOG RATA   

Ђуро Ђука Јањеш је мој предак који је живео уочи почетка Великог рата у 
Босни и Херцеговини која је тада била под влашћу Аустроугарске монархије. Као и 
многи Срби са тог подручја и он је мобилисан и мимо своје воље је ступио у 
аустроугарску војску те 1914. године када је рат и отпочео. Трагична Ђукина 
судбина је хтела да он погине у борбама на Дрини 1914. године. Жена му се звала 
Стоја Миљешић. Она је била главна мајарица. Имала је своју прћију. Могла је 
располагати са њом без сагласности старешине. Преживела је Велики рат. 
 

Драгана и Јелена Јањеш, 4. разред 

 
    * * * * * * * 

 
Мој чукундеда се звао Илија Драганић. Рођен је у Хрватској (Лика) 1894. 

године.  У то време Лика је била под Аустроугарском влашћу. Мобилисан је од 
стране царевине и као војник послат у Галицију на руски фронт. Није желео да се 
бори против православне Русије. Са већином православних сабораца предао се 
Русима.  Из Русије су бродовима пребацивани у групама и упућени до Солуна где 
су основане јединице за пробој Солунског фронта. Чукундеда Илија је коначно био 
у редовима српске војске спремне за одлучујући пробој и повратак у Србију. По 
завршетку рата држава је донела програм колонизације. Илију су усмерили на 
војвођанско подручје и тако се са породицом доселио у Банатско Карађорђево. 
Умро је 1935. године. 
 

Петар Драганић, 4. разред   

NA[I PRECI U VELIKOM RATUNA[I PRECI U VELIKOM RATUNA[I PRECI U VELIKOM RATU   
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 Основна школа „Никола Тесла” у 

Банатском Карађорђеву била је у уторак 23. 

децембра домаћин такмичења ученика осмих 

разреда на тему: „Шта знам о Првом светском 

рату“. 

 Окршај у знању започео је у 11:30, а 

водио се између екипе ученика Основне школе 

„Петар Кочић“ из Честерега, у саставу: Весна 

Глушац, Данијел Барбул и Адам Самарџија и 

њихових вечитих ривала, екипе домаћина коју 

су сачињавали: Тијана Боснић, Војо Матић и 

Симо Бикић.  Квиз питања, а било их је 32, су 

се односила на битне чињенице о Првом 

светском рату, наравно са нагласком на 

учешће Краљевине Србије у њему. У њиховом 

састављању била су укључена и двојица стручњака: Ђорђе Јовић, вишеструки учесник и победник 

на неколико популарних квизова које сте могли да пратите на домаћим телевизијским каналима 

(Златна Жица, Високи напон, Сам против свих), и Саша Љевар професор историје запослен у 

пољопривредној школи у Зрењанину. Питања су била сачињена тако да екипе бирају један од 

понуђена четири одговора, а само нека од питања су тражила да се препознају личности са слике, 

допише текстуални одговор или упише година. Тачни одговори бодовали су се са једним или два 

бода зависно од тежине питања. Жири су сачињавали педагог Славица Стојанов и психолог Иван 

Краљ.  

 Такмичење у знању се с почетка водило 

равноправно при чему су обе екипе показале 

завидан ниво знања. Како је борба одмицала екипа 

Честерега је изборила предност од пар бодова коју 

су успели да одрже до пред сам крај квиза. Ипак, 

како се ближило финале овог двобоја, екипа из 

Банатског Карађорђева је успела да изједначи 

резултат, а до краја су изборили и предност која им 

је донела коначну победу. Резултатом 31 према 27 

Банатско Карађорђево је тријумфовало у квизу „Шта 

знам о Првом светском рату“. Домаћин је 

учесницима обезбедио одговарајуће награде (књиге 

и школски прибор), а једину тамну сенку на иначе 

одлично организован догађај оставила је публика 

која се на моменте понашала крајње неспортски 

према гостујућој екипи. 

 Треба поменути и водитељски пар, Марију Адамовић ученицу седмог разреда из Честерега  

и Јовану Маринковић ученицу осмог разреда из Банатског Карађорђева које су без икаквог 

претходног искуства и посебне припреме успеле са лакоћом да воде ово такмичење.  

 За сам крај за наше читаоце припремили смо део квиз питања како би и они сами могли да 

провере колико знају о Великом рату.  

KVIZ KVIZ KVIZ ---   “[ta znam o Prvom svetskom ratu”“[ta znam o Prvom svetskom ratu”“[ta znam o Prvom svetskom ratu”   
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1. Које оружје је употребљно по први пут у Првом светском рату? 

а) Подморница 

б) Митраљез 

ц) Тенк 

д) Ручна бомба 

2. Песма “Марш на Дрину” посвћена је:  

а) Пробоју Солунског фронта 

б) Повлачењу кроз Албанију 

ц) Церској бици 

д) Колубарској бици  

3. Која земља је најдуже учествовала у Првом светском рату? 

а) Аустро-Угарска 

б) Краљевина Србија 

ц) Република Француска 

д) Немачко Царство  

4. Највише војно одликовање у Првом светском рату у Србији је? 

а) Карађорђева звезда са мачевима 

б) Орден народног хероја 

ц) Обелићева медаља 

д) Таковски крст 

5. Врховни командант српске војске у Првом светском рату био је: 

а) Регент Александар Карађорђевић 

б) Кнез Милош 

ц) Краљ Петар Први 

д) Краљ Петар Други 

6. Српска сликарка, која је излагала са Пикасом, И умрла од тифуса као болничарка у ратној 

болници у Ваљеву је: 

а) Катарина Ивановић 

б) Оља Ивањицки 

ц) Бета Вукановић 

д) Надежда Петровић 

7. Лужички Србин који се као пруски официр придружио српској војсци, а у Првом светском 

рату командовао српском војском звао се: 

а) Радомир Путник 

б) Живојин Мишић 

ц) Павле Јуришић Штурм 

д) Степа Степановић 

8. Српску војску у највећем броју сачињавали су: 

а) Радници 

б) Официри 

ц) Трговци 

д) Сељаци 

9. Војнички хлеб који су у свом следовању добијали српски војници звао се: 

а) Тост 

б) Таин 

ц) Грахам 

д) Тонус 



18 Januar 2015. 

10. Која од наведених земаља није била савезник Србије у Првом светском рату? 

а) Италија 

б) Румунија 

ц) Бугарска 

д) Грчка  

11. Од 1916. До 1918. седиште српске владе било је на острву: 

а) Крит 

б) Крф 

ц) Кипар 

д) Сицилија  

12. Велики устанак народа против окупационе власти у 1917. години зове се: 

а) Топлички 

б) Буна на дахије 

ц) Ужичка република 

д) Невесињска пушка  

13. Велико српско војничко гробље познато као Зејтинлик налази се у : 

а) Атини 

б) Солуну 

ц) Марсеју 

д) Паризу 

 

14. Основна организаиона јединица у артиљерији назива се: 

а) Батерија 

б) Ескадрила 

ц) Вод 

д) Пук 

15. Победом српске војске по окончањи Првог светког рата формира се нова држава: 

а) Сједињене Српске Државе 

б) Сједињене Југословенске Државе 

ц) Краљевина Срба Хрвата И Словенаца 

д) Србија И Црна Гора  

Кључ: 1. Ц 2. Ц 3. Б 4. А 5. А 6. Д 7. Ц 8. Д 9. Б 10. Ц 11. Б 12. А 13. Б 14. А 15. Ц  
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KVIZ O BRANISLAVU NU[I]UKVIZ O BRANISLAVU NU[I]UKVIZ O BRANISLAVU NU[I]U   
 Posledweg nastavnog dana u ovom polugodi{tu ~lanovi dramske 
sekcije od 1. - 4. razreda su nas obradovali sjajno pripremqenim 
ske~evima iz Nu{i}eve “Autobiografije“. Sa wima je radila 
u~iteqica Sne`ana Vojnovi} koja je pripremila i kviz  koji je usledio 
u drugom delu programa. Takmi~ile su se dve ekipe u znawu o `ivotu i 
radu Branislava Nu{i}a. Va`no je pomenuti i uspe{an nastup hora 
mla|ih razreda koji nam je otpevao dve pesme. Na harmonici ih je 
pratila u~iteqica Vesna Ribi} koja void ovu peva~ku dru`inu. 

 Ovim je obele`an va`an ovogodi{wi jubilej - 150 godina od 
ro|ewa na{eg najve}eg komediografa - Branislava Nu{i}a. 

EKSKURZIJAEKSKURZIJAEKSKURZIJA   

 U~enici starijih razreda iz ^esterega i 
Banatskog Kara|or|eva 11. oktobra 2014. godine 
posetili su Oplenac i Topolu. Ekskurziju je organi-
zovao sve{tenik Branko Aleksovski. Obi{li smo 
crkvu porodice Kara|o|evi}, Kara|or|ev konak, ku}
u kraqa Petra u kojoj je boravio i nadgledao izgrad-
wu crkve... Videli mnogo i nau~ili mnogo… Dan 
sun~an, svetao, a u Topoli va{ar ba{ kao u onoj 
Eri}evoj pesmi. Mirisi pr{ute i svadbarskog 
kupusa, med i melemi, trube i {ajka~e, {arenilo i 
raznolikost narodnih no{wi… Lep, divan, nezabo-
ravan dan. 
 

Igor Egrexija, 8. razred  

PREDSTAVA PREDSTAVA PREDSTAVA “““ZVEZDANZVEZDANZVEZDAN”””   U NA[OJ U NA[OJ U NA[OJ 
[KOLI[KOLI[KOLI   

 U utorak, 25.11.2014. godine, u na{oj {koli je gostovala pozori
{na grupa. Prikazali su lutkarsku predstavu “Zvezdan” namewenu 
u~enicima od 1 – 4. razreda. Predstava je bila zanimqiva i zabavna, 
a glumci su uspeli da nas nasmeju i zainteresuju za Zvezdana koji je 
po`eleo da sa nebeskog svoda si|e na zemqu i upozna `ivot koji 
vode qudi. Nau~io je mnogo, stekao prijateqe, u~inio neka dobra 
dela, ali se vratio u visine i nastavio da svetluca sa nebesa. Lepa, 
pou~na pri~a o dobroti, radoznalosti i prijateqstvu. 
 

Aleksandar Mili}, 4. razred  
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POLUGODI[TE 2014/2015. GODINEPOLUGODI[TE 2014/2015. GODINEPOLUGODI[TE 2014/2015. GODINE   

� Прво полугодиште школске 2014 - 2015. године завршено је 23.12. и то је уједно 

време кад треба сагледати шта је, како и колико урађено. Анализом успеха и владања 

ученика дошли смо до следећих података: од 63 бројчано оцењена ученика одличан успех су 

постигла 24 ђака, врлодобар 29, а добар успех има 5 ученика. Четири ученика имају 

недовољне оцене, а један је неоцењен због великог броја изостанака. Један ученик има 

смањену оцену из владања, а осталима је владање оцењено као примерно. Ученици првог 

разреда су описно оцењени и њима упућујемо посебне честитке јер су сви били вредни и 

успешно су завршили прво полугодиште!  

  

 Честитке свим марљивим ученицима, а посебне похвале онима који су постигли 

одличан успех: �

�
 2.разред    3.разред    4.разред 

 

 Рибић Ана    Дрча Милица    Сирар Никола 

 Накомчић Петер   Аћимовић Немања   Јавор Анђела 

 Глигић Урош    Жарин Владимир   Јањеш Јелена 

 Савић Милица   Радуљ Немања   Војиновић Огњен 

 Јањеш Лука    Самарџија Марко   Јањеш Драгана 

 

 

   5.разред     6.разред 

   Петровић Крунослав    Вукојевић Анђела 

         Карлаш Анђела 

 

   7.разред     8.разред 
   Сирар Сања     Самарџија Адам 

   Дукић Марија 

   Бабић Драгана 

   Вукелић Наташа 

   Карлаш Кристина 

 

 Свим ученицима желимо да у другом 

полугодишту буду још вреднији и да се трудом 

изборе за што више знања и што бољи успех на 

крају школске године. 

 Пријатан, забаван и весео распуст нека буде 

и до поновног виђења у школи 15.јануара 

2015.године! 

 СРЕЋНИ И БЛАГОСЛОВЕНИ БОЖИЋНИ 

И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ!�
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 Ове године навршава се 150 година од 

смрти Вука Стефановића Караџића, човека 

који је сав свој животни век посветио 

очувању српског језика, па уједно и српског 

народа. 

 Данас се српски језик урушава 

накарадним изразима и скраћеницама. 

Његова лепота полако нестаје, губи се. У 

борби против овог свесног мењања језика и 

правописа ученици седмог разреда су 

одржали 17. октобра 2014. године час 

посвећен великом реформатору језика. Увек 

је у нашем народу било људи који су својим 

радом огромно доприносили општим 

тежњама и интересима заједнице. Вук Стефановић Караџић не само да је међу 

таквим људима, него је и високо изнад свих њих. Његовим именом је 

обележен најсветлији тренутак у културној историји нашег народа, тренутак 

коме нема равног још од времена примања писмености и рада солунске браће, 

Ћирила и Методија. Највише умне и моралне способности сјединиле су се у тој 

личности коју су народне масе одгајиле и кроз њу наговестиле путеве свога 

развитка. Сав рад тог културног револуционара протекао је у љутим 

окршајима и то са противницима који су материјално били неупоредиво јачи 

од њега. Борба за увођење народног језика и фонетског правописног 

принципа у књижевности трајала је врло дуго и била је невероватно тешка. 

Почевши скоро сасвим сам, Вук је неколико деценија сагоревао на раду, 

бранио се, нападао и борио се са најразноврснијим тешкоћама. Велика 

морална снага помогла му је да одоли и преброди многа искушења. Вера у 

исправност идеја за које се борио и свест да се оне историјски нужно морају 

остварити, одржавала га је и водила ка победи. Вук је успео да народни језик 

уведе у књижевност и да тој књижевности да изразито национални дух.  

 Дело Вука Стефановића Караџића представља једну живу творевину, 

духовну и моралну снагу. Не дозволимо да наш језик падне у заборав, јер док 

он постоји, постојимо и ми.  

Сања Сирар, 7. разред  

VUK STEFANOVI] KARAXI]VUK STEFANOVI] KARAXI]  

KulturaKultura  
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 Na samom severu аfri~kog kontinenta, u Li-
bijskoj pustiwi, gde ki{a nije pala jo{ od 1998. godine, 
izmerena je najvi{a temperaturа u hladu - 57,8 stepeni 
celzijusa. Sve do 2012. godine Libija je dr`ala svetski 
rekord za najvi{u temperaturа na svetu kada je 
ustanovqeno da je u pitawu bila gre{ka gospodina koji 
je obavio merewe. Sada se ne zna ta~no koliko je stepeni 
bilo u tom trenutku, ali Libija i daqe va`i za 
najtopliju dr`avu na svetu. Zemqe sa izuzetno visokim 
temperaturama su i Saudijska Arabija, Irak, Al`ir i 
Iran. U najtoplija mesta na svetu spada i  Dalol u Eti-
opiji gde je prose~na temperature 34,4 stepena cel-
zijusa, zime nema nikad, a ki{a gotovo ne pada. 

An|ela Vukojevi}, 6. razred  

KOJA JE DR@AVA NAJTOPLIJA? 

 Nekada davno slabiji vid se nije smatrao 
velikim problemom jer su qudi uglavnom bili 
nepismeni i nisu ~itali. Tako|e, niko nije o~i 
tro{io na TV ekrane i kompjuterske monitore. 
Ipak, pre skoro 2000 godina, za vreme rimskog 
cara Nerona, znalo se da se pisma lak{e ~itaju 
ako se sitna slova posmatraju kroz staklenu ku-
glu ispuwenu vodom. Car je jo{ tada posmatrao 
detaqe gladijatorskih borbi kroz mali kristal smaragda. 
 Prete~e modernih nao~ara pojavquju se tek u 13. veku u Nema~koj. Prve nao~are 
pomogle su samo dalekovidim i starijim qudima sa slabim vidom. Tek je u 17. veku Johan 
Kepler otkrio da se konkavna i konveksna so~iva mogu koristiti i za dalekovide i za 
kratkovide. Onda je u 18. veku Benxamin Frenklin izumeo bifokalne nao~are, za oba 
oka. U istom veku prave se i prve nao~are koje mogu da se zadenu za u{i – kakve imamo i 
danas. 
 

An|ela Vukojevi}, 6. razred 

KAKO SE RE[AVAO PROBLEM SA VIDOM KADA NIJE BILO 
NAO^ARA? 
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 Sagradio je turski sultan Ahmed, uz po-
mo} velikog arhitekte Sedefkar Mehmet Age. 
Veli~inu ove xamije ne mo`ete videti spoqa. 
Ona se mo`e videti tek kada zakora~ite u 
wu. Iznutra je ukra{ena arabeskama, osvet-
qena je i mnogo je svetlija od drugih. Drveni 
delovi ove gra|evine su oboga}eni sedefima i 
rukopisima, {to jo{ vi{e doprinosi wenoj 
lepoti. U nekim delovima xamije postoje i 
plo~ice koje su plavih, koralno crvenih i 
tirkiznih boja. 
 

Vesna Glu{ac, 8. razred 

PLAVA XAMIJA 

 Serengeti je ekosistem prostranih sa-
vana u severnoj Tanzaniji u jugozapadnoj Keni-
ji na oko 30000 km2, u kojem se doga|a najve}a 
seoba sisara na svetu, koju ~esto zovu 

“deseto svetsko ~udo prirode”. Ime mu na 

jeziku Masaia zna~i “beskrajna ravnica”. Po-
dru~je ekosistema Serengeti obuhvata i za
{ti}eni rezervat Ngorongora. 
 Nacionalni park Serengeti je stvoren 
jo{ 1951. godine za potrebe o~uvawa prirod-
nog stani{ta za oko 2 miliona gnua, 500000 
gazela, 250000 zebri, bivola, lavova i drugih `ivotiwa. Bez sumwe je jedno 
od najpoznatijih uto~i{ta divqih `ivotiwa na svetu i prostire se na 
14763 km2 izme|u  jezera Viktorija na zapadu, jezera Ejasu na jugu, i doline 

Velike raseline na istoku. On je 1981. godine upisan na UNESCO – ov popis 
mesta svetske ba{tine u Africi i kao “mesto gde se odvija jedan od 
najve}ih prirodnih doga|aja na svetu, godi{wa seoba miliona velikih 
biqojeda u potrazi za trajnijim vodama, pre svega gnua i zebri. 
 

Daniel Barbul, 8. razred 

SERENGETI 

 Bio je venecijanski trgovac. Krenuo je putem svile i posle ~etiri 
godine stigao u Kinu. U Veneciju se vratio 20 godina kasnije. Zah-
vaquju}i wemu Evropqani su prvi put detaqnije upoznali zemqe isto-
ka (Kinu, Indiju, Persiju). Opisao je daleke azijske zemqe. 
 

Kristina Karla{, 7. razred  

MARKO POLO 
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 Rusija, Kanada, Kina, SAD i Brazil su najve}e zemqe na svetu. Najve}a 
evropska zemqa je Francuska. A {ta je sa malim zemqama? Koje prostranstvo one 
zauzimaju i gde se nalaze? Donosimo vam listu deset najmawih. 
 
 
1. Vatikan 
Najmawa dr`ava na svetu, Vatikan, je ujedno i rezidenci-
ja poglavara rimokatoli~ke crkve. Zauzima prostor od 
0.44 kvadratnih kilometara sa du`inom granice od 3.2 
kilometra. Najmawa dr`ava ima svega 826 stanovnika.  
 

 
 
 
2. Monako 
Monako le`i na mediteranskoj obali i grani~i sa 
Francuskom. Veli~ina ove dr`ave iznosi 1.95 kvadrat-
nih kilometara, a du`ina granice 4.4 kilometra. Up-
rkos maloj teritoriji, Monako je jedna od najnaseqeni-
jih dr`ava na svetu sa brojem stanovnika od 35 986. Dru-
gim re~ima, gustina naseqenosti u kne`evini je 150 
puta ve}a nego u susednoj Francuskoj.  
 
 

 
3. Gibraltar 
Gibraltar je prekomorska teritorija Ujediwenog 
Kraqevstva i nalazi se na jugu Pirinejskog poluostrva. 
Teritorija Gibraltara se prostire na 6.5 kvadratnih kil-
ometara, sa brojem stanovnika od oko 29 431. Wegova 
kopnena granica sa jedinim susedom, [panijom, iznosi 
1.2 kilometara. 
 

 
 
 4. Tokelau 
Tokelau je arhipelag tri polinezijska ostrva u Pacif-
iku, pod suverenitetom Novog Zelanda. Ova dr`ava se 
sastoji od tri ostrva: Atafu, Nukunonu i Fakaofo, a zau-
zima povr{inu od 10 kvadratnih kilometara. Ostrva 
nastawuje oko 1 500 stanovnika. 
  
 
 
 

 
5. Kokosova Ostrva 
Kokosova Ostrva ili Ostrva Kiling je grupa od 27 ma-
lih koralnih ostrva u isto~nom delu Indijskog okeana, 
a u sastavu su Australije. Zauzimaju povr{inu od 14 
kvadratnih kilometara i jedna su od najnenaseqenijih 
na svetu sa brojem stanovnika od oko 596.  

10 NAJMAWIH DR@AVA NA SVETU 
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6. Nauru 
Republika Nauru je ostrvska dr`ava u Mikroneziji te 
je, po veli~ini teritorije, najmawa republika na 
svetu. Prostire se na 21 kvadratni kilometar i ima 
oko 14 000 stanovnika.  
 
 
 

 
 
7. Tuvalu 
Tuvalu se nalazi u jugozapadnom delu Tihog okeana. 
Dr`ava se sastoji od devet koralnih ostrva koja zau-
zimaju povr{inu od 26 kvadratnih kilometara. Os-
trva naseqava oko 12 000 stanovnika.  
 
 
 
 
 

 
8. Makao 
Makao je, pored Hong Konga, druga specijalna admin-
istrativna regija Narodne Republike Kine. Bio je 
portugalska kolonija do 1999. godine, a prostire se 
na teritoriji od 28.2 kvadratnih kilometara. Na 
ovako malom prostoru `ivi oko pola miliona 
stanovnika te je jedna od najgu{}e naseqenih teri-
torija na svetu.  
 
 

 
 
 
9. Ostrvo Norfolk 
Ostrvo Norfolk se nalazi u jugoisto~nom delu Ti-
hog okeana, izme|u Australije, Novog Zelanda i Nove 
Kaledonije. Ostrvo ima povr{inu od 34.6 kvadratnih 
kilometara, a du`ina obale iznosi 32 kilometra. 
Naseqava ga oko 2 140 stanovnika.  
 
 
 
 

 
 
 
10. Ostrva Pitkern 
Ostrva Pitkern su grupa od ~etiri ostrva (Pitkern, 
Henderson, Duci i Oino) od kojih je samo ostrvo Pit-
kern naseqeno, a na wemu `ivi tek 67 stanovnika. 
Nalaze se u ju`nom delu Tihog okeana i obuhvataju 
povr{inu od 47 kvadratnih kilometara.  
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Putujemo...Putujemo...  

MOJE LETOVAWEMOJE LETOVAWEMOJE LETOVAWE   

 Svake godine idem sa porodicom na letovawe. Ove godine smo odlu~ili da posetimo 
na{u rodbinu u Holandiji. 
 Sve je po~elo jedne tihe no}i kada smo spakovali stvari u auto i krenuli. Vozili smo 
se ceo dan, a put je bio veoma naporan. Kada smo stigli bilo je toliko lepo da sam po`elela 
da zauvek ostanek  tamo. Svaki dan smo {etali i obilazili razna mesta. I{li smo u zoolo{ki 
vrt, luna parkove, na pla`e, putovali smo splavovima i ludo se zabavqali. Posetili smo i 
Amsterdam, glavni grad Holandije.  
 Sve ovo je pro{lo tako brzo, da to nismo ni primetili. Na `alost, do{ao je i dan pov-
ratka ku}i. Uspomena na to leto su mi samo slike i svakodnevni razgovori sa porodicom koja 
`ivi u jednom malom, ure|enom i prelepom  gradu. 
 

An|ela Karla{, 6. razred  

 Ja sam letovala u Bugarskoj na Crnom moru. Bila sam u gradu koji se zove Nese-
bar. Nau~ila sam da plivam, al’ sam se pre toga nagutala mnogo vode. Grad Nesebar je 
vrlo lep, pogotovo wegov stari deo gde smo bili sme{teni. On poti~e iz 6. veka pre 
nove ere i ima dosta crkava, ku}a sazidanih od kamena i drveta. Ulice su poplo~ane 
kamenom. Pored toga {to sam se iskupala i isun~ala, ne{to sam videla i nau~ila. Svi-
ma bih preporu~ila da posete ovaj lepi grad. 
 

Ivana Grgi}, 4. razred  

 Za vreme letweg raspusta bio sam na moru. Tokom puta sam se divio prelepoj 
prirodi. 
 Bujne {ume su se prostirale du` puta. Zelene livade i cvetna poqa pravila 
su jako lepu sliku. Video sam lepe gradove, zelene reke, a prvi put sam prolazio 
pored Ohridskog jezera koje je predivno. Poseban do`ivqaj sam imao kada smo 
stigli. Pred nama je bilo veliko, plavo more koje se u daqini spajalo sa nebom. To 
je bilo Egejsko more, a voda mu plava i prozra~na. Svako jutro sam posmatrao kako 
mu sun~evi zraci miliju povr{inu. Ve~erwe {etwe bile su poseban do`ivqaj. Mor-
ski talasi su lagano udarali o pe{~anu pla`u i pravili divnu morsku penu. Vazduh 
je bio ~ist i mirisao na morsku so. Razmi{qao sam kako je more ~arobno i divno i 
kako je {teta {to ga Srbija nema.  
 Kupao sam se, sun~ao, sakupqao {koqke, ronio i u`ivao Grad je bio pun tu-
rista i zelenih palmi. Gledao sam brodove koji dolaze i odlaze i pitao se u koju }e 
slede}u luku uploviti.  
 Svako putovawe za mene je do`ivqaj i svako pamtim. Voleo bih da mogu da 
putujem ~e{}e, jer je to pravo u`ivawe. 
 

Petar Dragani}, 4. razred  
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ETNO SELO “PETAR KO^I]”ETNO SELO “PETAR KO^I]”ETNO SELO “PETAR KO^I]”   
 Sa porodicom sam posetila Etno selo “Petar Ko~i}”. Ono se 
nalazi u Stri~i}ima, na Zmijawu, nadomak Bawa Luke u Republici 
Srpskoj. U Etno selu sam videla rodnu ku}u Petra Ko~i}a i spomenik 
koji je podignut 2013. godine u ~ast ovom piscu. U selu se osim Ko~i}
eve ku}e nalaze i pomo}ni objekti. Sagra|eni su od kamena i drveta. 
U glavnoj ku}i se nalaze {kolska klupa i drveni sanduci za ~uvawe 
bra{na i posteqine. Zidove krase radovi u~enika. U centralnom 
delu dvori{ta nalazi se pesnikov spomenik koji gleda u manastir 
Gomionicu i {kolu koja nosi wegovo ime. U podno`ju spomenika sto-
je pi{~eve re~i “KO ISKRENO I STRASNO QUBI SLOBODU, PRAVDU 
I OTAXBINU, SLOBODAN JE I NEUSTRA[IV KAO BOG, A PREZREN I 
GLADAN KAO PAS.” Tu je i plato na kome se odr`avaju proslave 
pesniku u ~ast. Petar Ko~i} je bio srpski pisac, pesnik i politi~ar. 
Osnovnu {kolu je u~io u manastiru Gomionici, a gimnaziju u Sara-
jevu. Ro|en je 29. juna 1877. a umro je u Beogradu 1916. godine. Svake 

godine se na Zmijawu 28. avgusta odr`ava kwi`evna manifestacija “Ko~i}evi dani”. Nezaobilaz-
ne su i popularne borbe bikova, sna`nih i mo}nih kao Ko~i}ev Jablan. Mnoge {kole i ustanove 
nose wegovo ime, a me}u wima je i moja {kola. Utoliko mi je dra`e {to sam bila u prilici da 
obi|em pi{~ev rodni kraj. 
 

Jawe{ Dragana, 4. razred  
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 Bila sam na moru u Crnoj Gori u mestu koje se 
zove Bijela. Bijela je malo gradsko naseqe u Bokoko-
torskom zalivu u op{tini Herceg Novi, na putu izme|u 
Kamewara i Herceg Novog. U ovom mestu se nalazi brod-
ogradili{te osnovano 1927. godine u kome se danas 
uglavnom popravqaju brodovi. Gradwa ovih plovila je 
odavno obustavqena. Pla`a se naslawa na brodo-
gradili{te i kupa~ima je ovo atrakcija. 
 

Marija Duki}, 7. razred 
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GRUZIJAGRUZIJAGRUZIJA   

 Gruzija, poznata i kao \ur|ija. Dr`ava je sme{tena 
u zapadnom delu geopoliti~kog regiona Kavkaz. Na samoj 
granici izme|u jugozapadne Azije i isto~ne Evrope, te se 
stoga mo`e smatrati podjednako i evropskom i azijskom 
dr`avom. Sami Gruzini svoju zemqu nazivaju balkanom 
Evrope. Ona na zapadu izlazi na obale Crnog mora 
du`inom oko 310 km. 
 

INDIJAINDIJAINDIJA   

 U Indiji ima preko 1000000000 stanovnika. 
Glavni grad je Wu Delhi. Religija je budizam. Od neka-
da{we engleske kolonije Indija je postala moderna 
dr`ava. Tri glavne prirodne oblasti su Himalaji, Indo 
– Gangaska nizija i Indijko poluostrvo. Na skoro celoj 
teritoriji Indije vlada monsunska klima. Glavna reka 
je Ganu koju oni nazivaju Sveta reka. U Indiji `ivi 
preko 200 naroda: Hindustanci, Biharci, Bengalci, Tel-
ugu, Marathi, Tamili, Gudzaraci, Kanari, Malajali, Ori-

ja, Pendzapci, Randzastanci... U Indiji se govori preko 500 jezika. Poseduje ogromne qudske 
resurse. Indija je poqoprivredna zemqa i zato se ve}ina odraslog stanoivni{tva bavi 
poqoprivredom za koju postoje prirodni uslovi: plodno zemqi{te i topla klima. S po~etkom 
monsunskih ki{a po~iwe setva kultura kao {to su pirina~, {e}erna trska i juta. Prestanak 
ki{a ozna~ava po~etak `etve. U Indiji je razvijena jaka industrija, pre svega tekstilna, 
prehrambena i he-mijska. Indija ima dugu mre`u `elezni~kih pruga, a voz je glavno prevozno 
sredstvo u putni~kom i teretnom saobra}aju. Posebnost Indije je podela dru{tva na ~etiri 
strogo razdvojene kaste: bramani – sve{tenici, u~iteqi; k{atrije – ratnici i vladari; va
{ije – zemqoradnici, zanatlije i trgovci; {ugre – sluge i robovi. 
 

Marija Adamovi}, 7. Razred  

BALHA[KO JEZEROBALHA[KO JEZEROBALHA[KO JEZERO   
 Balha{ko jezero je jezero u pustiwskoj stepi isto~nog 
Kazahstana. Povr{ina jezera je do 18428 km2. Balha{ko jezero 
je izdu`enog oblika sli~nog polumesecu. Ju`na obala je ve-
oma razu|ena sa bezbroj malih ostrva i poluostrva. Sredwa 
dubina je 5,8 metara, a maksimalna 26 metara. Jezero je po-
deqeno na zapadni i isto~ni deo koji su povezani kanalom 
Uzun - Aral {irine 4,5 km. Isto~ni deo jezera je dubqi i ve-
oma slan dok je zapadni deo  malo slan i ne zavisi od 
promene nivoa jezera. Najve}i grad na obali jezera je Balha{. 
Kao i Aralsko jezero, i Balha{ko jezero je u opasnosti da 

presu{i. Razlog zbog kojeg bi moglo da presu{i je upotreba vode za navodwavawe poqa 
pamuka. Najve}i deo vode u jezero sti`e od otopqenog snega sa planine Sinkjanga. 
 

Kristina Karla{, 7. razred 
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1. Koliko dugo radite u ovoj {koli?  

- Radila sam i pre,  ali sam ponovo 
po~ela 1. septembra ove godine. 

2. Da li Vam se svi|a ova na{a 
{kola?  

- Da, jako mi se svi|a.   

3. Da li Vam je te{ko raditi sa de-
com?  

- Kad ne{to volite onda ni{ta nije 
te{ko, a ja ovo jako volim i u`ivam 
u poslu. 

4. Da li ste se uklopili sa ostalim 
nastavnicima?  

- Jesam.  

5. Kakav ste |ak bili u {koli?  

- Odli~an.  

6. Koji je bio va{ omiqeni predmet?  

- Fizi~ko, matematika.   

7. Nastavnik koji Vam je ostao u 
se}awu?  

- Razredni stare{ina, ina~e nas-
tavnik ruskog jezika.   

8. Kada bi vratili vreme unazad,  
{ta biste mewali? 

- Ne bih mewala, bila bih 
u~iteqica.  

9. Koji ste znak u horoskopu?  

- Riba.   

Intervju sa u~iteqicom Intervju sa u~iteqicom 
Svjetlanom Dabi}Svjetlanom Dabi}  

10. Da li ste se bavili sportom?  

- Da, igrala sam ko{arku. 

11. Va{a zemqa iz snova?  

- Kanada. 

12. [ta biste preporu~ili dana{woj 
deci?  

- Da pre svega budu po{teni. 

13. Ne{to za kraj?  

- ^estereg kao selo mi se jako svi|a, 
svi|a mi se narod, deca ove {kole mi 
se svi|aju i sve je jako lepo. 

 
Tamara Do{en i Nata{a Vukeli}, 7. razred 



30 Januar 2015. 

 Божић се празнује као успомена на дан рођења Господа Исуса Христа, Сина 
Божијег, Спаситеља света. Та чињеница да је то празник рођења новог живота, 
празник деце и детињства, празник родитељства очинства и материнства, украсује 
код Срба овај празник најлепшим верским обичајима и обредима. Сви ти обичаји 
обреди имају један основни смисао и своде се на један циљ: Умолити Бога да сачува и 
увећа породицу и имање домаћина. Све је то изражено у краткој народној здравици 
и молитви о Божићу: „Дај, Боже, здравља и весеља у овом дому, нека нам се рађају 
здрава дечица, нека нам рађа жито и лозица, нека нам се увећава имовина у пољу, 
тору и обору!" У овом периоду су најважнији следећи празници: Детинци, Материце, 
Оци, Туциндан, Бадњидан, Божић. За сваки од ових дана и празника везани су 
наши лепи обичаји.  
 
Детинци 
 У трећу недељу пред Божић слави се овај празник. Тога дана ујутру рано, или 
по доласку из цркве са богослужења, одрасли вежу своју или туђу децу. За везивање 
се обично користи: каиш, гајтан или обичан канап, или обичан дебљи конац. Обично 
се завежу ноге или руке, па се једним делом канап завеже за сто или столицу. 
Везивање на Детинце, Материце и Оце, има вишеструку симболику. Прво 
симболизује чврсте породичне везе, слогу, мир, поштовање и међусобно помагање у 
свим приликама. Друго, упућује укућане на штедљивост и истрајност у врлинама, јер 
онај ко поседује поштено зарађену имовину и  чини добра дела, лако ће себе 
откупити у свим споровима пред земаљским судовима, а посебно на последњем 
Страшном суду, где ће се само вредновати оно шта је човек добро у свом животу 
учинио. 
 
Материце 
 У другу недељу пред Божић пада овај празник. Ово је највећи хришћански 
празник мајки и жена. Тога дана деца поране и унапред припремљеним канапом, 
концем, шалом, марамом или каишем на препад завежу своју мајку, за ноге, на исти 
начин, као што су њих мајке везивале на Детинце. Мајка се прави да не зна зашто је 
везана. Деца јој честитају празник, а мајка онда дели деци поклоне, и на тај начин се 
"дреши". На исти начин се вежу и све удате жене, које се дреше поклонима деци: 
колачима, или неким другим слаткишима. 
 
Оци или Очеви 
 Овај празник се празнује последње недеље пред Божић. Тога дана, исто као на 
Материце, деца везују своје очеве, а ови им се "дреше" поклонима, исто као и мајке.  
 Оци, Материце и Детинци су чисто породични празници и за тај дан домаћице 
припремају свечани ручак на коме се окупи цела породица. Ови празници, и обичаји 
везани за њих, доприносе јачању породице, слози у њој, разумевању, поштовању 
између деце и родитеља, старијих и млађих, што све заједно чини породицу јаком и 
здравом. А зна се, да је породица темељ једнога друштва државе и цркве. 

CPAJ^!J!CPAJ^OJ!PCJ_BKJCPAJ^!J!CPAJ^OJ!PCJ_BKJCPAJ^!J!CPAJ^OJ!PCJ_BKJ!!!
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Туциндан 
 На два дана пред Божић, 5. јануара, је Туциндан. Тога дана се коље и реди 
печеница за Божић. Некада се печеница "тукла" убијала крупицом соли, касније 
ушицама од секире, па се онда, убијено или ошамућено прасе или јагње клало и 
редило. Зато је овај дан назван Туциндан. На Туциндан, по народном веровању, децу 
"не ваља" тући, јер ће целе године бити неваљала и боловаће од чирева. 
 
Бадњидан 
 Дан уочи Божића, 6. јануара, зове се Бадњидан. Назив је добио по томе јер се 
тога дана сече бадњак и уноси у кућу. Са овим даном већ почиње Божићно славље. 
Ујутро рано, већ у зору, пуцањем из пушака и прангија објављује се полазак у шуму 
по бадњак. Чим сване, ложи се ватра и приставља се уз њу печеница. Жене у кући 
месе божићне колаче, торте, припремају трпезу за Божић. 
 
Шта је бадњак? 
 Бадњак је обично младо, храстово или церово дрво, које се 
на Бадњидан ујутро рано сече и доноси пред кућу. Увече, уочи 
Божића, бадњак се пресеца и заједно са сламом и печеницом 
уноси у кућу. 
  
Како се сече бадњак? 
 Пре изласка сунца, на Бадњидан, домаћин са синовима 
или унуцима одлази у шуму да сече бадњак. Бира се обично млад 
и прав церић, ако нема церића, може и храст. Стабло церића 
треба да буде толико, да га домаћин на рамену може донети 
кући. Када одабере одговарајуће дрво, домаћин се окрене 
истоку, три пута се прекрсти, помене Бога, своју славу и 
сутрашњи празник, узима секиру у руке и сече бадњак. Бадњак 

се сече и засеца секиром укосо, и 
то са источне стране. По народном веровању, бадњак 
се мора посећи са три снажна ударца. Што секира од 
три пута не пресече, довршава се ломљењем или 
увртањем (сукањем). Тај ломљени део на бадњаку зове 
се брада и пожељно је да буде на сваком бадњаку. 
Води се рачуна да дрво приликом пада падне 
директно на земљу. Не сме се, дакле, зауставити на 
неком дрвету. Ивер од бадњака се узима и ставља 
међу карлице, да кајмак буде дебео као ивер. Кад се 
бадњак донесе кући, усправи се уз кућу, поред 
улазних врата, где стоји до увече. 

 
Шта симболише бадњак? 
 Бадњак симболички представља оно дрво, које су пастири донели и које је 
праведни Јосиф заложио у хладној пећини, када се Христос родио. Бадњак 
наговештава и дрво Крста Христовог. 



32 Januar 2015. 

Бадње вече 
 Бадње вече, практично спаја Бадњидан и Божић. Зато се у нашем народу каже 
за неке особе, које су пријатељски блиске и везане да су као "Божић и Бадњидан". 
Увече, када падне мрак, домаћин са синовима уноси у кућу печеницу, бадњак и 
сламу. Печеница се носи на ражњу, обично двојица носе између себе, и један од њих 
прво ступа десном ногом преко прага и поздравља домаћицу и женску чељад речима: 
"Добро вече! Честитам Божић и Бадње вече!" Домаћица и женска чељад посипају 
печеницу и домаћина са зоби и пшеницом, одговарајући: "Добро вече! Честити ви и 
ваша печеница!" Печеница се уноси у собу где се обавља вечера на Бадњидан и 
Божићни ручак, и прислања на источни зид, тамо где су иконе и кандило. 
 Пошто се бадњак претходно исече са дебљег краја на три дела, величине да 
може да стане у шпорет или какву пећ, уноси се у кућу. Исто се говори и ради као 
кад се уноси печеница. Бадњак се ставља на огњиште, али пошто огњишта нема 
више, ставља се поред шпорета или пећи, и одмах се једно дрво ложи. Тамо где нема 
пећи или шпорета, бадњак се ставља код печенице.  
 
Слама 
  После бадњака у кућу се уноси слама. Приликом уношења сламе домаћин и 
домаћица говоре и поступају као кад се уносио бадњак и печеница Слама се посипа 
по целој кући. Домаћица у сламу под столом, где се вечера, ставља разне слаткише, 
ситне поклоне и играчкице, које деца траже и пијучу као пилићи. Слама символизује 
ону сламу у пећини на којој се Христос родио.  
 
Вечера уочи Божића  
 Када се унесу печеница, бадњак и слама, укућани сви заједно стану на 
молитву, отпевају тропар "Рождество твоје...", помоле се Богу, прочитају молитве које 
знају, честитају једни другима празник и Бадње вече и седају за трпезу. Вечера је 
посна, обично се припрема пребранац, свежа или сушена риба и друга посна јела.  
 
 Најрадоснији празник међу свим празницима, код Срба је Божић. Празнује се 
три дана. Први дан Божића је увек 7. јануара. На Божић ујутро, пре свитања, звоне 
сва звона на православним храмовима, пуца се из пушака и прангија и објављује се 
долазак Божића и Божићног славља. 
 Домаћин и сви укућани облаче најсвечаније одело, и одлазе у цркву на јутрење 
и Божићну литургију. После службе у цркви се прима нафора и прво се она узима на 
Божић. Људи се поздрављају речима: "Христос се роди!" и отпоздрављају: "Ваистину 
се роди!" 
 Ваља напоменути да се овако поздравља и говори све од Божића до 
Богојављења. Када домаћин дође кући из цркве, поздрави све укућане са овим 
радосним божићним поздравом, и они му отпоздраве 
љубећи се међусобно и честитајући једни другима 
празник. 
  
 Положајник  
 На Божић, рано пре подне, у кућу долази 
специјални гост, који се обично договори са 
домаћином, а може бити и неки случајни намерник, и 
он се посебно дочекује у кући, и зове се положајник. 
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 Положајник поздрави дом Божићним поздравом, љуби се са укућанима и 
одлази код шпорета. Отвара врата на шпорету или пећи, раније на огњишту, џара 
ватру и говори здравицу: "Колико варница, толико срећица, Колико варница толико 
парица (новца) Колико варница толико у тору оваца, Колико варница толико прасади 
и јагањаца, Колико варница, толико гусака и пилади, А највише здравља и весеља, 
Амин, Боже дај". 
 Положајник символички представља оне Мудраце који су пратили звезду са 
Истока и дошли новорођеном Христу на поклоњење. Домаћица после тога послужи 
положајника, и дарује га неким прикладним поклоном. Он је човек, који на Божић, и 
за целу наредну годину доноси срећу у кућу.  
 

Чесннца  
 Рано ујутро на Божић, домаћица замеси тесто од којег 
пече погачу, која се зове чесница. У њу се ставља златни, 
сребрни или обични новчић, одозго се боде гранчицом 
бадњака, и та чесница има улогу славског колача на Божић. 
Када чесница буде печена, износи се на сто где је већ 
постављен Божићни ручак. Домаћин од печенице за Божић 
сече најпре леву плећку, главу и део од ребара. Када сви стану 
за сто, домаћин запали свећу, узима кадионицу, окади иконе, 
кандило и све присутне, преда неком млађем кадионицу који кади целу кућу. 
Уколико неко зна пева божићни тропар, а ако не, чита се "Оче наш" наглас. Кад се 
молитва заврши приступа се ломљењу чеснице. Чесница се окреће као славски колач, 
прелива вином и на крају ломи. Она се ломи на онолико делова колико има укућана 
Онај ко добије део чеснице у којој је новчић, по народном веровању, биће срећан 
целе те године. Када се заврши ломљење чеснице, укућани једни другима честитају 
празник и седају за трпезу. 
 

Божићна печеница  
 Према народним обичајима, једна врста жртве која се приноси Богу и вуче 
корене из времена веровања пре хришћанства, а помиње се и у старозаветним 
књигама. Порекло је сигурно из времена многобоштва, а Црква је овај обичај 
прихватила и благословила, са образложењем да посе Божићног поста, који траје 
шест недеља, јака и мрсна храна добро дође.  
 За печеницу се обично коље прасе или јагње, а уз то неко још коље и припрема 
печену ћурку, гуску или кокош. Обичај везан за клање печенице, остао је вероватно 
из старих многобожачких времена, везан за жртвоприношење. Црква га је 
прихватила и благословила, јер после Божићног поста, који траје шест недеља, јача 
храна добро дође, поготово што су тада изузетно јаки мразеви и зиме.  
 

Божић у урбаној средини  
 Поставља се питање како славити Божић данас, у измењеним условима 
живота, нарочито у урбаним срединама, где нема ни ватре ни огњишта, шуме, 
дрвећа и где је немогуће на високе спратове подизати велико дрво и сламу. Срби су 
Божић, исто као и крсну славу, славили у тешком ратним условима у рову, на 
стражи, на фронту, тим пре га је лакше славити у светлим, пространим, топлим и 
комфорним становима, у градским срединама Уместо великог дрвета у цркви се узме 
освећена гранчица бадњака и сламе. Све се то, заједно са печеницом, уочи Божића 
уноси у кућу и ставља испод славске иконе на источном зиду стана или куће.  
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 Tasmanski |avo je mesojed i tobol~ar koji sada u 
divqini `ivi samo na Tasmaniji. 
 Tasmanski |avo je jedini `ivi pripadnik roda Sar-

cophilus. Veli~ine kao maleni pas, ali zdepaste i sna`ne 
gra|e, tasmanski |avo je sada najve}i mesojed i tobol~ar 
nakon izumirawa psoglavog vu~ka 1936. godine. Karak-
teri{e ga crno krzno, smrad koji ispu{ta kada je pod 
stresom, izrazito glasan i uznemiravaju}i vrisak, kao i 
krvo`ednost kada se hrani. Mo`e loviti plen i jesti 
strvine i, iako je obi~no sebi~an, jelo nekada deli sa 
drugim tasmanskim |avolima. 

TASMANIJSKI \AVOTASMANIJSKI \AVO  

SME[NA STRANA SVETA 

☺ Nastavnica likovnog: ”[ta je to edukacija?” A Nada }e: “Evakuacija!”  

☺ Nastavnik muzi~kog: “An|ela, {ta se rimuje sa vivo?”. A An|ela }e: “Vino i pivo!” 

Bebe 

 

Razgovaraju beogradska i piro}anska 
beba: 

BB: Pava{? 

PB: Ne pavam. 

BB: Ima{ meko? 

PB: Pavam, pavam! 

Zlatna ribica 

 

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao 
i svima pre wega ka`e: 

- Molim te baci me nazad u vodu. 

Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. 

Izviri zlatna ribica iz vode i ka`e: 

-A `eqa? 

Na to }e Bil: 

-Ma, ajde dobro! Reci sta `eli{!   

Ivana Sirar, An|ela  Vukojevi}, 6. razred  
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Galerija re~iGalerija re~i  
^OVEK SAMO SRCEM DOBRO VIDI 

 
  Najlep{i trenuci u `ivotu vide se samo srcem, oni su o~ima ne- 
vidqivi. 
 Nijedna odrasla osoba ne}e nikad razumeti {ta je va`no svakom 
detetu, kako o~i vide razli~ito isti crte`, kako u svakom detetu 
~u~i po jedan mali princ. Mali princ koji gospodari na{im srcem, 
`eqnim qubavi, prijateqstva. Na{e o~i vide ono {to je trenutno, 
na prvi pogled, ali zato samo srcem osetimo ono {to je va`no u 
`ivotu. Srce povezuje ose}awa i ono {to o~i vide. Svako od nas ima po 
jednu ru`u, koja je samo na{a, jedinstvena. Wu {titimo, volimo i zau-

vek `elimo, bez obzira na wene prohteve, hirove. Samo dete mo`e da razume qubav i ose}awa 
upu- }ena jednoj ru`i, iako ih na Zemqi ima mnogo. Na{a je “pripitomqena” i samo na{a, 
razli~ita od svih drugih. Potrebno je u `ivotu stvarati veze srcem i du{om, biti po-
treban prijatequ, a i on tebi, biti jedina na svetu za nekog, kao lisica za malog princa. 
Treba u `ivotu “pripitomiti” {to vi{e qudi, u`ivati u prijateqstvu i qubavi. Koliko 
se god trudio mali princ nije razumeo kraqa, uobra`enka, pijanca i poslovnog ~oveka. Nije ih 
razumeo jer su odrasli qudi vrlo ~udni, zaboravili su da su nekad i oni bili deca. Pretvorili 
su `ivot u brojeve, novac i posao. 
 U `ivotu je bitno da nam srce ostane otvoreno za prijateqe, qubav, radost, da uvek 
gledamo srcem, a ne o~ima i da negujemo malog princa u nama ~ak i kad odrastemo. 
 

Dragana Babi}, 7. razred  

JESEN 
 
 Jesen, godi{we doba puno zrelih plodova, ki{nih 
dana i opalog li{}a. 
 Sumorna jutra i lupkawe ki{e o prozor su prvi 
znaci jeseni. Opalo li{}e jarkih boja {u{ka pod nogama. 
U }ilimu od li{}a mo`e se na}i po neki zreli plod koji 
nije imao strpqewa da sa~eka da ga neko ubere, dok su oni 
strpqivi plodovi ~ekali da ih uberu i da postanu sladak 
xem kojim }e deca da se slade. Pokisle ptice sa grana 
gledaju decu koja su ukrasila jesewi dan raznobojnim kab-
anicama i ki{obranima. Sve miri{e na zrelo vo}e, pokis-
lo li{}e i travu. Lupkawe ki{e, {u{kawe li{}a i huk 
vetra su pesma koja ozna~ava jesen i dolazak zime. 

 Jesen je godi{we doba koje najavquje zimu i ima svojih ~ari i lepota i divnih mirisa koji 
mame. 

Ogwen Vojnovi}, 4. razred 
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 U~enici 4. razreda su dobili zadatak da istra`e poreklo i zna~ewe svog imena. Neki 
su se pozabavili i imenima svojih uku}ana, a evo {ta su prona{li: 
 
Branka - ona koja brani pravdu, braniteqica neza{ti}enih 
Dragan - ime nastalo od prideva drag, u zna~ewu  “da bude srcu drag” 
Ivana - zna~i: Bog je milostiv 
Mara (ime moje bake) je `ensko ime herbejskog porekla. Zna~ewe doazi od herbejskog 
“maras” {to zna~i gor~ina ogor~enost. Od ovog imena izvedeno je ime Marica, Mare. 
Georg (ime mog dede) je mu{ko ime gr~kog porekla, a u osnovi zna~i onaj  koji obra|uje 
zemqu, zemqoradnik. Dolazi od re~i “geo” {to zna~i zemqa, i ergo {to zna~i raditi. Poja-
vquje se u raznim jezicima: Georgio{, Giorgo{, Georgije, \or|o… kod nas se veoma ~esto 
javqa u oblicima \or|e, \uro, \ura|, te `enskim oblicima \ur|ija, \ur|a, \ur|ica, Geor-
gina… 
Kata (bakino ime) - `ensko ime gr~kog porekla i skra}eni je oblik imena Katarina. Kata 
zna~i ~ista. Drugi oblik ovog imena je Kate. 
Mato (dedino ime) - mu{ko, gr~kog porekla i zna~i bo`ji dar. Ostali oblici ovog imena su 
Mate, Matej, Mateo, Matija… 

IvanaGrgi} 
 
Ime Petar je gr~kog porekla i zna~i stena. 

Petar Dragani} 
 
Zorica je `ensko ime i oblik imena Zora. Nastalo je od imenice zora (osvit). 
@eqko je mu{ko ime ~ije zna~ewe dolazi od imenice `eqa. 

Nikola Ili} 
 
Mnogi smatraju da je mu{ko ime Igor u na{u zemqu do{lo iz ruskog jezika. Me|utim, to nije 
istina. Ovo mu{ko ime je nordijskog, ta~nije  {vedskog porekla i smatra se da poti~e od 
{vedskog INGVAR. Pretpostavqa se da je na teritoriju Rusije stiglo sa dolaskom Vikinga. 
Otuda je stiglo me|u Srbe. 
Ivana - zna~ewe imena dolazi od latinskog Lohanes, Bog je milostiv. 
Slavoqub je mu{ko ime doma}eg porekla. Zna~ewe imena dolazi od imenice slava i staroga 
prideva qub - drag, mio. 
Sawa je `ensko ime ~ije zna~ewe je u glagolu sawati. Mu{ka verzija ovog imena je Sawin. 

Igor Sirar 
 
Ime An|ela poti~e iz gr~kog jezika i ima zna~ewe an|eoski. 
Ime Boris je slovenskog porekla i ozna~ava ratnika. 
Ime Gordana je sa na{eg tla i zna~i gorda, ponosita. 
 

An|ela Javor 
 
Ogwen je mu{ko ime slovenskog porekla. Zna~ewe imena dolazi od imenice ogaw. Stari 
Sloveni su verovali da re~ ima magi~no dejtsvo, pa se pridev ogwen u znaewu PLAMEN, 
VATREN davao kao ime jer je kao takvo prestavqalo za{titu i ~uvalo `ivot detetu. Verovalo 
se da Ogwenu vatra i muwa ne mogu na{koditi jer je i sam ogaw. @enski oblici ovog imena 
su Ogwena i Ogwenka. Postoji i mu{ki oblik Ogwan. 

Ogwen Vojnovi} 
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Aleksandar je mu{ko ime gr~kog porekla i zna~i “za{titnik qudi”. Gradi se od re~i alhein 
{to zna~i braniti, za{tititi i andros {to zna~i ~ovek. 
Sne`ana je ime doma}eg porekla nastalo od imenice sneg ili prideva sne`an. Ime je novi-
jeg datuma i za kratko vreme postalo je jako popularno. 
Mirjana je  `ensko ime nastalo od imenice mir, a nalazimo ga i kao skra}eno Mira. 

Aleksandar Mili} 
 
Nikola - zna~ewe: pobednik, za{titnik naroda, onaj koji donosi pobedu. Ovo mu{ko ime je 
gr~kog porekla. 
Magdalena - vodi poreklo od gr~kog imena Magdalene koje je nastalo po nazivu naseqa Mag-
dale u Galijeji. 

Nikola Sirar 
 
Nenad je staro slovensko za{titno ime i ~esto je mu{ko ime u Srbiji. Nastalo je od osnove 
“nenadan”. Obi~no se daje detetu kome se roditeqi nisu nadali. 

Vukojevi} Nenad 
 
Stojadinka - `ensko ime doma}eg porekla i zna~ewe mu dolazi od osnove “stoji”. Mu{ki ob-
lik ovog imena je Stojadin. 
Dragana - `enska varijanta imena Dragan. Ime je nastalo od prideva drag, draga. Drugi 
oblici ovog imena su Draga, Dragina, Dragiwa, Dragica… 
Luka - neki tuma~i tvrde da je ime kratica latinske re~i lisanus, {to bi zna~ilo “onaj koji 
je iz Lakanije”, ju`no - italijanske pokrajine. Drugi ga povezuju sa latinskom re~ju Luč u 
zna~ewu svetlost, sjaj, ogaw, `ivot. Ima mi{qewa da je nastalo od latinskog Lucus - {to 
zna~i {umica, gaj. 

Dragana Jawe{ 
 
Jelena - `ensko ime koje poreklo vodi od gr~kog imena Helena u zna~ewu sjajna, blistava. 
Drugi oblici ovog imena su Elena, Jelenka, Lenka. 
Grozdana je staro slovensko ime nastalo od imenice grozd {to zna~i rasko{nost, divota. 
Mu{ki oblik ovog imena je Grozdan. 
@arko je mu{ko ime doma}eg porekla. Zna~ewe imena dolazi od osnove `ar. `ariti. 
@enski oblik ovog imena je @arka. 
Du{an je staro srpsko ime koje vodi poreklo od re~i du{a. Jedan od prvih nosilaca ovog 
imena je car Du{an iz loze Nemawi}a. 

Jelena Jawe{ 

QUBAV 
 
♥ Qubav je kao ku}a, zato je ~uvamo jer u woj `ivimo. Ivana Grgi} 
♥ Qubav je kad sedi{ zajedno u klupi. Dragana Jawe{ 
♥ Qubav je kad da{ mami jabuku. Ogwen Vojnovi} 
♥ Qubav je najja~a na celom svetu. Aleksandar Mili} 
♥ Qubav je slepa i ako je izaberete kupite joj 

nao~are. I.S. 
♥ Qubav je tajna i bajna, kao ~arolija sjajna. Jelena 

Jawe{ 
♥ Qubav je kad nekom pokloni{ lepu bomboweru. 

Nenad V. 
♥ Qubav je…... hmmmm…...`e{}e smarawe. Nikola Sirar 
♥ Devoj~ice su svakakve, samo zavisi kako gledamo. 

Nikola Sirar 
♥ Qubav je kada nekom donese{ ~okoladu. Nikola Ili} 
♥ Qubav je kada da{ ~okoladu i osmehne{ se. Petar Dragani} 
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Снóва  в  шкóле 
 

 

      Пéрвое  сентября   называется  День   знáний.Дана,Дима,Горан,Ляля  и  Лара  в  шкóле.Ребятá  

идýт послé  фанфáр  на  лѝнейку.Все  в  сбóре. 

      В  стáрой  шкóле  за  лéто  сдéлали  ремóнт.В  клáссах  нóвые  боль шѝе  дóски,столы  и  стýль 

я,пóлки,шкафы.В  кабинéте  фѝзики  новѝнка  телскóп!Любѝмые  местá  в  шкóле  это  шкóльный  

двор  и  спортзáл  потомý  что  все  любят  занимáться  спóртом.Лара  и  Дана  разговарывали  о  

лéтних  канѝкулах.Лара,как  и  в  прóшлом  годý,былá  в  лáгере  на  Балтѝйском  море.Они  там  

купáлись ,плáвали,ходѝли в  похóды  и  дáже  éздили  на  экскýрсию  в  Санкт-Петербýрг  и  в  

Царское  Село. B  это  врéмя  Вова  и  Горан  тоже  разговарывали  о  лéтних  канѝкулах.Горан  был  

дóма,в  Сéрбии  во  врéмя лéтних  канѝкул.От  начáлa  до  концá  лéтних  конѝкул  Вова  занимáлся  

тéннисом.Горану  тоже  нарáвится занимáться  тéннисом.В  школé  находѝтся  список  кружков  и  

секций.На  списке    всё,  крóме  тéнниса.Вова   и  Горан хотят  поговорить   с  преподавателем 

физкультуры,  Анатóлием  Андрéевичем ,об этом. Веснóй  в  шкóле  прохóдят  

олимпиáды.Победѝтели  олимпиáды  по  истóрии  éдут  на  экскýрсию  в  сáмые  интерéсные  городá  

Россѝи.На  олимпиáде  нет  Вовы.Он  заболéл.Сегóдня  у  них  в школе  День   спóрта  и 

здорóвья.Они  игрáли  в  баскетбóл  с  шестым "А"  и  выиграли  со  счётом  91:78,а  комáнде 

шестóго "Г"  онѝ  проигрáли.На  олимпиáде  Коля  пéрвый  в  беге  и  в  баскетбóле. 

     Прошлым  летом  я  былá  в  Голáндии  у  тёти. Я  былá  в  гóроде  Керкраде  во  врéмя  летних  

конѝкул.Я  былá  и  на  Северном  море.Там  я  купалась ,загорáла,плáвала...Мы  с  тётей  были  в  

зоопáрке.Мы  увидели  мнóго  диких  зверéй: бéлку,слонá,моржá,папаугáя...Я  подружѝлась    с  

девочкóй  из  Сербии.Её  завýт  Анастасья...Мне  Голандия  очень   понаравилась .Я  хочý  опять   

поéхать   туда! 

 

Сочинение написала 

ученица шестого класса 

Анджела Карлаш 

Сентя брь  2014-ого года 
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ZABAVI[TANCE 

 

1. [ta je qubav? 

 - Kada se neko zaqubi i kada se vole drugari. 

2. [ta je to simpatija? 

 - Kada se neko zaqubi i kada ima momka. 

3. [ta je brak? 

 - Kada nema svetla i skroz je mrak. 

4. [ta radite kada ste zaqubqeni? 

 - Pa volimo se. 

5. Kako pokazujete simpatiji da je volite? 

 - Tu~emo se i ~upamo za kosu. 

1. RAZRED 

 

1. [ta je qubav? 

 - To je ono kada otprilike nekog voli{. 

2. [ta je simpatija? 

 - Kada si u nekog ba{, ba{ zaqubqen. 

3. [ta je brak? 

 - Kada sa nekim izlazi{ i kada se sa nekim uda{ ili ven~a{. 

4. [ta radite kad ste zaqubqeni? 

 - Po{aqemo neka srca i qubavno pismo ako znamo da pi{emo. 

5. Kako pokazujete simpatiji da je volite? 

 - Tako {to je volimo i qubimo pa mu damo bombone. 
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JESEWI KROS U BANATSKOM DVORUJESEWI KROS U BANATSKOM DVORU  

TROJKETROJKE  

 Sportski savez Op{tine @iti{te u saradwi sa 
profesorima fizi~kog vaspitawa, organizovao je tradi-
cionalni 14. po redu Jesewi kros u~enica i u~enika os-
novnih {kola sa teritorije op{tine @iti{te. Zbog lo{ih 
vremenskih prilika kros se nije mogao odr`ati 4. oktobra 
nego je odr`an u sredu, 15. oktobra, na stadionu “Mirko 
Vu~urevi}”, gde se okupilo preko 200 u~enika sa svojim 
nastavnicima i roditeqima. 
 Ukupno se tr~alo 16 trka, osam za devoj~ice i osam za 
de~ake. Na{u {kolu predstavqali su: Ana Ribi} 2. razred 
koja je zauzela 10. mesto, Petar Nakom~i} 2. razred 6. mesto, 
Milica Dr~a 3. razred 4. mesto, Marko Samarxija 3. razred 7. 

mesto, Jelena Jawe{ 4. razred 8. mesto, Nenad Vukojevi} 4. razred 9. mesto, @eqko Barbul  5. 
razred 9. mesto, Sa{ka Mitrovi} 6. razred 7.  mesto, Milivoj Zori} 6. razred 3. mesto, Tamara Do
{en 7. razred 9. mesto, Vesna Glu{ac 8. razred 8. mesto, Daniel Barbul 8. razred 5. mesto. 
 Svim u~esnicima ~estitamo i nadamo se da }e slede}e godine biti boqe i uspe{nije! 
 

Sa{a Stojanovi}, 8. razred  

 Op{tinsko takmi~ewe u ko{arci “Trojke” 
odr`ano je 20.11.2014. godine u Torku. Doma}ini su 
bili veoma gostoprimqivi i dobro organizovani. 
Na samom po~etku susreta odr`ano je kratko preda-
vawe o narkomaniji. 
 Na{a {kola u konkurenciji 5. razreda nije 
imala predstavnika ali nam je ipak bilo zanimqivo 
da pratimo takmi~ewe. [esti razred na{e {kole u 
`enskoj konkurenciji predstavqala je Sa{ka Mi-
trovi} koja je dobro bacala ali nije uspela da uzme 
medaqu. Osvojila je 4. mesto. U mu{koj konkurenciji 
je do{la i prva medaqa. Osvojio ju je Milivoj Zori} 
i mnogo nas obradovao. Za 7. razred bacala je Ma-
rija Duki} koja je izvanrednim bacawem do{la do 
drugog mesta. U konkurenciji osmih razreda nismo do{li do odli~ja ali su se tak-
mi~ari Bo`o Barbul i Sa{a Stojanovi} lavovski borili. ^estitamo svim u~esnicima! 
 

Daniel Barbul, 8. razred  
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FUDBALFUDBAL  

 Dana 30.10.2014. godine odr`ano je tak-
mi~ewe u fudbalu u kojem su se takmi~ile 
~etiri {kole: O[ “Petar Ko~i}” iz ^esterega, 
O[ “\ura Jak{i}“ iz Banatskog Dvora,                   
O[ “Nikola Tesla“ iz Banatskog Kara|or|eva i 
O[ ““Adi Endre“ iz Torde. Prvu utakmicu su odi-
grali u~enici O[ ““Petar Ko~i}“ ^estereg pro-
tiv u~enika O[ “\ura Jak{i}“ Banatski Dvor, i 
zavr{ena je rezultatom 3:2 za ^estereg. Druga 
utakmica je odigrana izme|u u~enika                   
O[ “Nikola Tesla“ Banatsko Kara|or|evo i 
u~enika O[ ““Adi Endre“ iz Torde i zavr{ena je 
rezultatom 2:1 za Kara|or|evo. Tre}a utakmica 
je odigrana izme|u u~enica O[ “Nikola Tesla“ 

Banatsko Kara|or|evo i O[ “\ura Jak{i}“ Banatski Dvor i zazvr{ena je rezultatom 3 : 0 
za Kara|or|evo. A posle toga je odigrana finalna utakmica izme|u O[ “Petar Ko~i}“ 
^estereg i O[ “Nikola Tesla“ Banatsko Kara|or|evo i zavr{ena je rezultatom 1 : 2. 
U~enicima koji su izgubili naravno nije bilo drago, ali se nadamo da }e slede}e godine 
biti boqe. Ekipi iz Banatskog Kara|or|eva ~estitamo! 
 

Vesna Glu{ac, 8. razred 

 OШ “Петар Кочић” из Честерега је 

28.10.2014. године била домаћин 

општинског такмичења у рукомету. На 

жалост, одмах у првој утакмици наша 

мушка екипа је изгубила од екипе ОШ 

“Никола Тесла” из Банатског Карађорђева 

и тиме изгубили 

право на пласман 

з а  о к р у ж н о 

такмичење. 

 У сваком случају, честитамо храбрим 

дечацима и надамо се бољем резултату 

следеће године. 

 

Саша Стојановић, 8. разред 

РУКОМЕТРУКОМЕТРУКОМЕТ   




