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Данас у нашем цивилизованом свету много људи, твораца, подиже мостове, грађевине извијене висо-
ко ка сунцу.

Људи који их стварају желе да нас повежу, споје, здруже. Постоје и неки други мостови за које нису
потребне машине. Њихови градитељи су они који воле децу и живот им посвете. Преко тих мостова, док их
прелазимо, нећемо чути хук воде. Такве мостове може да изгради само чиста душа. Сваки човек би требало
да постане градитељ таквог моста.

Nije nam `ao {to godine prolaze, 
radujemo se onima koje su pred nama

Нисмо се видели годину дана. Већ други
септембар куца на врата. Како сте и како проводи-
те пензионерске дане?

Бити пензионер, релативно доброг здравстве-
ног стања, жеља је сваког од нас. Ја се тако осећам -
уживам у свему што радим. Некад је то дружење са
колегиницама, некад читање књига, уређивање дво-
ришта, распремање куће, кување, шетња...

Да ли Вам недостају
Ваши ђаци?

Сусрети са бившим учени-
цима посебно су задовољство.
Деца су веома искрена и пријатна.
Понекад ме зауставе на улици,
приђу ми или махну руком са
друге стране улице уз: "Добар дан,
наставнице!"

Где сте радили пре долас-
ка у нашу школу?

У Основну школу "Анта
Богићевић" дошла сам 2006. годи-
не. У то време сам радила још и у
Гимназији "Вук Караџић", у сред-
њој школи у Малом Зворнику и у
школи у Тршићу. Пре рада у про-
свети, осамнаест година сам провела у "Вискози".

Како Вас је примио колектив школе?
Углавно добро, са понеким изузетком. Веома

је леп осећај када се као пензионер срећем са многим
колегама и дружимо се искрено и пријатељски.

Хемија је тежак предмет. Да ли је било
тешко задржати пажњу деци и пренети им знање?

Понекад је било веома тешко задржати њихо-
ву шажњу. Старо је правило да су пажња на часу и
укљученост у рад већ пола успеха. Ми смо се нашим
ђацима увек могли поносити, а знам да ће тако бити и
даље.

Када сте Ви заволели хемију?
Хемију сам заволела у средњој школи. Имала

сам дивне професоре. У основној
школи предмет ми је био апстрак-
тан иако се наставница трудила да
разумемо.

Да ли је лакше радити у
основној или средњој школи?

Не бих могла рећи с којим
узрастом ђака је лакше радити.
Нека деца се веома промене када
пођу у средњу школу. Велики ути-
цај има сарадња између родитеља
и деце, ученика и наставника,
родитеља и наставника, као и само
окружење.

Да ли су ђаци увек спремни
да схвате да им желимо добро

када их терамо да уче?
Мислима да су углавном спремни и да схва-

тају, али је важан приступ.

Шта бисте поручили својим колегама, а
шта ђацима?

Колегама поручујем да не забораве да су били
деца, ђацима да је знање сила и моћ, а свима заједно -
РАД, РЕД и ЛЕПА РЕЧ.

Бранка Алексић

“@ivot je tok; on je reka, neprekidno proticawe“

У пензију је на крају ове школске године отишла Зора Кашиковић, 
професор биологије. Желимо јој лепе пензионерске дане и пуно здравља. 

,,Ko je jak i sna‘an umom i duhom,
taj je gospodar sveta,,

Димитрије Павлов 
физика (1. место)

Енглески језик (3. место)

Ивана Станојевић
физика (учешће) 

Теодора Радаљац
физика (2. место), 

математика (похвала) 

Игор Васић 
математика (учешће),

биологија (3. место РЦТ)

Сара Радосављевић 
књижевна олимпијада

(учешће)

Огњен Максимовић
историја (учешће)

Тара Степановић
математика (учешће), 

физика (2. место)

Милица Степановић
математика

(учешће)

Светлана
Ђукановић 

физика (2. место)

Драгана Ђукановић
физика (2. место)

Татјана Пешић
физика (учешће)

Јована Тешић
српски језик 

(2. место РЦТ)

ЧЕСТО НИСМО НИ СВЕСНИ КОЛИКО ЗАПРАВО ВРЕДИМО,
КОЛИКИ ТЕРЕТ НОСИМО И КОЛИКО УЛОГА ИСТОВРЕМЕНО
ИГРАМО. САМИМ ТИМ ШТО СМО СЕ ЗАТЕКЛИ ОВДЕ, ЗНАЧИ ДА
СМО ОДГОВОРНИ И ВАЖНИ. САМИМ ТИМ ШТО ПОСТОЈИМО У
ОВОМ ТРЕНУТКУ, МОЖЕМО ПРОТУМАЧИТИ ДО КОЈИХ ГРАНИЦА
ИДЕ НАША СНАГА, АЛИ НИЈЕ СНАГА ПРЕСУДНА ДА БИСМО УСПЕ-
ЛИ - ОНА НАС САМО ОДРЖАВА У ЖИВОТУ. СМЕЛОСТ И ВОЉА ЈЕ
ОНО ШТО ЈЕДНО МАЛО ЗРНО ПЕСКА БАЦА У ОЛУЈУ.

Учесници републичких такмичења
у школској 2014/2015. години

ПОШТО ЈЕ РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

ОДРЖАНО У БЕОГРАДУ, НАШИ
НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ 

ДИПЛОМЕ СУ ПРИМИЛИ У
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ.
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I
После ослобођења од трогодишњег робовања отпочео је упис деце, мушке и женске, у основну лозни-

чку школу 4. децембра 1918.године.                                 
II

Како је зграда основне лозничке школе са целим намештајем, учионицама, књижницом и архивом
изгорела још првог непријатељског упада 1914. године то је било тешко наћи зграде за учионице у иначе пору-
шеној и изгорелој Лозници.    

Но ипак се нашло.                                        
III

Са уписом деце натезало се. Уписало се 370 деце. И рад је у школи отпочео тек 1. марта 1919. год. Деца
су подењена на течајеве и разреде тако да се у овој школи образовало 7 одељења.

IV
Наставници су ови г. Борислав Д. Пантелић, Драгутин Тешић, и Тома Поповић. Г. Никола Ненадовић,

учитељ школе зајачке ради овде у Лозници зато што је у Зајачи школа порушена а друга зграда за школу се
није могла наћи.

Тако су 4 наставника радила са 370 деце. Настава је била поподневна јер друкчије се није могло. Тек
8. маја 1919. г. дошли су за наставника и наставницу ове школе г. Богдан Васић и гђа Катарина Васићка. Од
тада је престала полудневна настава а у једном одељењу радили су сви наставници по подели предмета. А 15.
маја 1919. г. дошла је за наставницу ове шк. и гђа Косара Петровићка.

Ђаци су у почетку седели на патосу. Доносили су од својих кућа столице и клупе док г-дин Никола
Ненадовић није набавио скамије - клупе из Винковаца. Школске табле биле су само две, рачунаљка само једна.
Друго ништа није било од учила.

Забележио управитељ школе

А онда је на ове просторе дошао још један рат, кренули смо у нову школску годину, око нас избеглице
и блокаде, а ми у школи већ првог дана прикупљамо и шаљемо уџбенике српској деци у ратном подручју
Хрватске и Босне. Ево како је то забележио летопис те школске године:

На срећу и радост свих нас, летописи последњих школских година су пуни лепих вести. Њихов сад-
ржај нам приказује успехе наших ђака са разних такмичења, од школских нивоа до пласмана и награда са
републичких такмичења. Ту су подаци о броју уписаних првака, о наставницима који их уче, ко је од наста-
вника дошао, а ко отишао из школе и наравно ко је за текућу школску годину ђак генерације и његова фото-
графија, да сведочи времену које долази. Летопис наше школе је укоричено благо које воде најчешће настав-
ници српског језика и ово је био покушај да мало завиримо у њега.

До успеха се не долази без муке. Што се више трудите
да остварите неки циљ, више ћете ценити коначан успех.
Слатке победе долазе после врло дуге борбе. Морамо признати
да што је тежи успон уз брдо, то је бољи поглед са врха.

Летопис наше школе је документ који прати укупна дешавања у раду школе за сваку школску
годину.Као прва уписана школска година у раду школе је 1918-1919.год. Уз прекиде у раду школе због рато-
ва, летопис Антине школе бележи све њене успехе, а део њих смо и ми сами.

На самом почетку
желим да ти чести-
там на оваквом успе-
ху. Да ли си свестан
шта значи бити
најуспешнији ђак
једне школе?

Хвала на честиткама!
Могу рећи да ми је
прилично драго што
сам успео да понесем
ову титулу. Схватам то
као симболичну награ-
ду за свој рад и труд. 

Сећаш ли се пола-
ска у први разред. Да
ли си још тада себи
обећао да ћеш бити

најбољи од свих или си био преплашен и збуњен
као већина твојих вршњака?
Ни у једном тренутку нисам то себи поставио као
циљ, нарочито не у првом разреду. Бити најбољи не
би требало да буде императив, већ једна лепа ствар
која долази уз рад, труд и упорост.

Да ли си ишао на такмичења док си био у
млађим разредима?

Ишао сам на такмичења из математике од
другог разреда.

Да ли си се плашио поласка у пети разред?
Истина, постојала је одређена доза треме, али

нисам се плашио. Дочекао сам тај 1. септембар као и
сваки други до тада и убрзо сам се уверио да није
било разлога за страх.

Како си успео да имаш петице из свих пред-
мета и још да идеш на додатну наставу и такмиче-
ња?

Све је ствар добре организације. Ако се обаве-
зе добро испланирају и ускладе, све се може постићи.

Сигурно си често био уморан. Да ли  ти је икада
падало на памет да дигнеш руке од свега?

Искрено, много пута ми се то дешавало.
Најважније је бити упоран и никада не одустајати.

Да ли си имао слободног времена и како си
га проводио?

Због бројних обавеза, слободног времена није
било пуно, али сам успевао да се дружим и радим све
што волим.

Можеш ли да набројиш сва своја такмичења?
Такмичио сам се из српског језика, математике,

енглеског језика, географије и физике, мада сам најбоље
резултате постигао на такмичењима из физике.

Данас си ученик природно-математичког
смера. Где видиш себе за пет година? Да ли би
желео да студираш ван Србије?

За пет година видим себе на неком од технич-
ких факултета у Србији. Пошто су услови у нашој
држави такви какви јесу, вероватно бих отишао у ино-
странство ако би ми се указала прилика.

Многи би желели да понове твој успех.
Помози им неким саветом.

Поручио бих им да увек буду упорни. Колко
год падова и успона шрошли, не одустајте. Упорност
и вредан рад се на крају увек исплате.

Коју музику слушаш, волиш ли спорт и
филмове?

Нисам спортиста, више сам човек за науку.
Ако бих морао да бирам, рекао бих пливање и бици-
клизам.

Углавном слушам страну музику, рок. То је
нешто што ме ослобађа стреса и опушта. Омиљени
филм би дефинитивно била "The Matrix" трилогија
јер волим филмове чија је радња често на граници
реалности. Тренутно читам "Аутостоперски водич
кроз галаксију" Дагласа Адамса. Са дозом хумора,
аутор описује нас и наше животе.

ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВ

\ak generacije u {kolskoj 2014/2015. god.
“Na{a je snaga velika pa ne zna za male stvari“

ZNAWE JE MO]

ДЕТЕ МОРАШ ДА ПОСМАТРАШ,
АЛИ МУ НЕМОЈ НА ПУТ СТАТИ.
ШТО ГА ПРЕ ЧОВЕКОМ СМАТРАШ,
ПРЕ ЋЕ И ЧОВЕК ПОСТАТИ.
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I
После ослобођења од трогодишњег робовања отпочео је упис деце, мушке и женске, у основну лозни-

чку школу 4. децембра 1918.године.                                 
II

Како је зграда основне лозничке школе са целим намештајем, учионицама, књижницом и архивом
изгорела још првог непријатељског упада 1914. године то је било тешко наћи зграде за учионице у иначе пору-
шеној и изгорелој Лозници.    

Но ипак се нашло.                                        
III
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IV
Наставници су ови г. Борислав Д. Пантелић, Драгутин Тешић, и Тома Поповић. Г. Никола Ненадовић,
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тада је престала полудневна настава а у једном одељењу радили су сви наставници по подели предмета. А 15.
маја 1919. г. дошла је за наставницу ове шк. и гђа Косара Петровићка.
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годину.Као прва уписана школска година у раду школе је 1918-1919.год. Уз прекиде у раду школе због рато-
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падало на памет да дигнеш руке од свега?

Искрено, много пута ми се то дешавало.
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га проводио?

Због бројних обавеза, слободног времена није
било пуно, али сам успевао да се дружим и радим све
што волим.

Можеш ли да набројиш сва своја такмичења?
Такмичио сам се из српског језика, математике,
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резултате постигао на такмичењима из физике.

Данас си ученик природно-математичког
смера. Где видиш себе за пет година? Да ли би
желео да студираш ван Србије?

За пет година видим себе на неком од технич-
ких факултета у Србији. Пошто су услови у нашој
држави такви какви јесу, вероватно бих отишао у ино-
странство ако би ми се указала прилика.

Многи би желели да понове твој успех.
Помози им неким саветом.

Поручио бих им да увек буду упорни. Колко
год падова и успона шрошли, не одустајте. Упорност
и вредан рад се на крају увек исплате.

Коју музику слушаш, волиш ли спорт и
филмове?

Нисам спортиста, више сам човек за науку.
Ако бих морао да бирам, рекао бих пливање и бици-
клизам.

Углавном слушам страну музику, рок. То је
нешто што ме ослобађа стреса и опушта. Омиљени
филм би дефинитивно била "The Matrix" трилогија
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аутор описује нас и наше животе.

ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВ

\ak generacije u {kolskoj 2014/2015. god.
“Na{a je snaga velika pa ne zna za male stvari“

ZNAWE JE MO]

ДЕТЕ МОРАШ ДА ПОСМАТРАШ,
АЛИ МУ НЕМОЈ НА ПУТ СТАТИ.
ШТО ГА ПРЕ ЧОВЕКОМ СМАТРАШ,
ПРЕ ЋЕ И ЧОВЕК ПОСТАТИ.

casopis ucenik os anta bogicevic 2015_Layout 1  12.10.2015  10:15  Page 2



220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}” 220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”

STRANA  6 STRANA  7U ^ E N I K U ^ E N I K

Верујте, нисам имала никакав план
На који начин да приведем крају дан. 
Једноставно ми је слетео на длан,
Са небеса, ненајављен, непозван,
Чудновато-необично-сладак сан.
Чекајте тренутак да се надишем 
И овај сан сликовито опишем.
Беше то негде после поноћи,

Усред јастука, без помоћи,
Одлетех брзином светлости неке
У пределе неистражене и далеке.
Сви ликови из мог сна беху деца

На Урану, Плутону и крај Месеца.
Сви имамо мисију исту
Да слетимо на равну шарену писту.
А онда у поход брзи и прави
Каквог нема никад на јави:
Чоколада беше на све стране,
Сладолед од јагоде и банане...
Хм, запитах се: где ће да ми стане?

Шећерна вуна свако је дрво,
Побогу, шта да поједем прво:
Карамеле што са облака висе
Или орасницу што заносно мирише?
Ух, жваке што ко реком теку,
Могла бих зграбити и ја неку, 
А медењаци на све стране лете,
Може их смазати свако дете.
А тек кексић неки кад се смаже
Има ли детету ишта драже?
И пралина нека, нека се нађе,
Тек да не буде око ње свађе.
Грицкам и гледам осталу децу,
овде је боље него на Месецу. 

Радост је на лицу сваког детета
весела је ова Дечија Планета.
Доћи ћу овде ја свако вече,

Грицнух бомбону и ... сан утече...

Мартина Митровић

У вољеном граду су сви моји корени,
Сви смо ми овде једном створени:
И сека и мама и бака и дека,
Преци су овде од памтивека.

Чак прадеда беше ђак моје школе
Није ни чудо што је сва деца воле.
Многи великани јој донесоше славе,
Поносно корачајући уздигнуте главе.

На Дрину брзу и воду хладну,
При првом сусрету сви одмах падну:
Ледена краљица, сувише снажна,
На граници Србије прави се важна.

Сад би у Србији била права збка, 
да нам Тршић није изнедрио Вука.
Писмени народ не мора да се брука,
Чуда је учинила наша азбука.

У мом је крају и краљевска бања,
Идеална за опоравак и  разна стања,
Сумпором лечи и болесне јача,
У подножју Гучева - Бања Ковиљача.

Мој град је најлепше место на свету
И топло га препручујем сваком детету.
Место где свако је у души млад,

Сви знајте – то је Лозница, мој град.

Мартина Митровић

Моја се кућа налази у Крајишницима,
У гори покрај куће поточић жубори.
На поточићу се често умивам ја,
Пре него што сунце гору обасја.
Поточић кривуда, а вода жубори,
Моја се кућа налази у гори.
Моја заселак доста деце има,
Ја се радо поиграм са свима.
Идем пешке од куће до школе

Зато ме ноге често заболе.
Ипак волим своје село мало,
Јесте мало, али није заостало.

Александра Николић  
трећа награда 

Мој родни крај
Препун брда и равница,
То је место нашега Вука,
А то није нека ситница.

Таласава поља жита
Красе наше равнице,
А баште препуне рода
Пожели свако да проба.

Дрина са брзацима својим
На Сунцу светлуца сјајном.
Врба на обали стоји
И диви се заласку бајном.

Софија Курћубић
друга награда

Сунце сија на све стране,
Свуда се чује дечија граја. 
Нема лепшег места 
Од мог родног краја.

И када ветар дува,
Он нама здравље чува.
И када киша лије
Слатко нам лице мије.

Ако некада паднем
И немам снаге,
поглед на кућу и мирис земље 
терају ме даље.

Као дете и као мала 
за ту лепоту нисам знала.
Где год да кренем, где год да идем,
Увек гајим наду

Да се вратим свом родном крају.

Ана Ђукановић
прва награда 

ПОНОСАН САМ ШТО САМ УЧЕНИК ЈЕДНЕ ОД НАЈСТАРИЈИХ ШКОЛА У СРБИЈИ

Ја се зовем Василије Сретеновић. Ученик сам другог разреда Основне школе „Анта Богићевић“. Са
мамом сам се доселио у Лозницу после завршеног првог разреда. Морао сам изабрати где ћу наставити шко-
ловање. Мама ми је показала све школе у граду и о свакој испричала лепу причу. На крају ме је одвела у школу
у коју је и она ишла. Гледао сам у велику, чисту и лепу школу. Школско двориште је уредно, са тереном за игру
и клупицама за одмор. Пуно дрвећа около прави дебелу хладовину. У близини се налази  црква опасана беде-
мима. То је школа „Анта Богићевић“, коју су похађали Вук Караџић и Јован Цвијић. Знао сам да ће то бити
моја нова школа.

Првог септембра нисам био уплашен. Срећан сам у својој новој школи, јер имам добру учитељицу и
добре другаре. Поносан сам јер сам део веселе дружине Основне школе „Анта Богићевић“.

Mi imamo samo re~i i divno smo se sna{li u toj nema{tini.
Oni koji imaju svet neka razmi{qaju {ta }e sa wim.

Nagra|eni radovi na {kolskom konkursu u okviru 
manifestacije Antini dani “Moj zavi~aj”

МОЈ ЗАВИЧАЈ МОЈ ЗАВИЧАЈ

ЧУДАН САН
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Верујте, нисам имала никакав план
На који начин да приведем крају дан. 
Једноставно ми је слетео на длан,
Са небеса, ненајављен, непозван,
Чудновато-необично-сладак сан.
Чекајте тренутак да се надишем 
И овај сан сликовито опишем.
Беше то негде после поноћи,

Усред јастука, без помоћи,
Одлетех брзином светлости неке
У пределе неистражене и далеке.
Сви ликови из мог сна беху деца

На Урану, Плутону и крај Месеца.
Сви имамо мисију исту
Да слетимо на равну шарену писту.
А онда у поход брзи и прави
Каквог нема никад на јави:
Чоколада беше на све стране,
Сладолед од јагоде и банане...
Хм, запитах се: где ће да ми стане?

Шећерна вуна свако је дрво,
Побогу, шта да поједем прво:
Карамеле што са облака висе
Или орасницу што заносно мирише?
Ух, жваке што ко реком теку,
Могла бих зграбити и ја неку, 
А медењаци на све стране лете,
Може их смазати свако дете.
А тек кексић неки кад се смаже
Има ли детету ишта драже?
И пралина нека, нека се нађе,
Тек да не буде око ње свађе.
Грицкам и гледам осталу децу,
овде је боље него на Месецу. 

Радост је на лицу сваког детета
весела је ова Дечија Планета.
Доћи ћу овде ја свако вече,

Грицнух бомбону и ... сан утече...

Мартина Митровић

У вољеном граду су сви моји корени,
Сви смо ми овде једном створени:
И сека и мама и бака и дека,
Преци су овде од памтивека.

Чак прадеда беше ђак моје школе
Није ни чудо што је сва деца воле.
Многи великани јој донесоше славе,
Поносно корачајући уздигнуте главе.

На Дрину брзу и воду хладну,
При првом сусрету сви одмах падну:
Ледена краљица, сувише снажна,
На граници Србије прави се важна.

Сад би у Србији била права збка, 
да нам Тршић није изнедрио Вука.
Писмени народ не мора да се брука,
Чуда је учинила наша азбука.

У мом је крају и краљевска бања,
Идеална за опоравак и  разна стања,
Сумпором лечи и болесне јача,
У подножју Гучева - Бања Ковиљача.

Мој град је најлепше место на свету
И топло га препручујем сваком детету.
Место где свако је у души млад,

Сви знајте – то је Лозница, мој град.

Мартина Митровић

Моја се кућа налази у Крајишницима,
У гори покрај куће поточић жубори.
На поточићу се често умивам ја,
Пре него што сунце гору обасја.
Поточић кривуда, а вода жубори,
Моја се кућа налази у гори.
Моја заселак доста деце има,
Ја се радо поиграм са свима.
Идем пешке од куће до школе

Зато ме ноге често заболе.
Ипак волим своје село мало,
Јесте мало, али није заостало.

Александра Николић  
трећа награда 

Мој родни крај
Препун брда и равница,
То је место нашега Вука,
А то није нека ситница.

Таласава поља жита
Красе наше равнице,
А баште препуне рода
Пожели свако да проба.

Дрина са брзацима својим
На Сунцу светлуца сјајном.
Врба на обали стоји
И диви се заласку бајном.

Софија Курћубић
друга награда

Сунце сија на све стране,
Свуда се чује дечија граја. 
Нема лепшег места 
Од мог родног краја.

И када ветар дува,
Он нама здравље чува.
И када киша лије
Слатко нам лице мије.

Ако некада паднем
И немам снаге,
поглед на кућу и мирис земље 
терају ме даље.

Као дете и као мала 
за ту лепоту нисам знала.
Где год да кренем, где год да идем,
Увек гајим наду

Да се вратим свом родном крају.

Ана Ђукановић
прва награда 

ПОНОСАН САМ ШТО САМ УЧЕНИК ЈЕДНЕ ОД НАЈСТАРИЈИХ ШКОЛА У СРБИЈИ

Ја се зовем Василије Сретеновић. Ученик сам другог разреда Основне школе „Анта Богићевић“. Са
мамом сам се доселио у Лозницу после завршеног првог разреда. Морао сам изабрати где ћу наставити шко-
ловање. Мама ми је показала све школе у граду и о свакој испричала лепу причу. На крају ме је одвела у школу
у коју је и она ишла. Гледао сам у велику, чисту и лепу школу. Школско двориште је уредно, са тереном за игру
и клупицама за одмор. Пуно дрвећа около прави дебелу хладовину. У близини се налази  црква опасана беде-
мима. То је школа „Анта Богићевић“, коју су похађали Вук Караџић и Јован Цвијић. Знао сам да ће то бити
моја нова школа.

Првог септембра нисам био уплашен. Срећан сам у својој новој школи, јер имам добру учитељицу и
добре другаре. Поносан сам јер сам део веселе дружине Основне школе „Анта Богићевић“.

Mi imamo samo re~i i divno smo se sna{li u toj nema{tini.
Oni koji imaju svet neka razmi{qaju {ta }e sa wim.

Nagra|eni radovi na {kolskom konkursu u okviru 
manifestacije Antini dani “Moj zavi~aj”

МОЈ ЗАВИЧАЈ МОЈ ЗАВИЧАЈ

ЧУДАН САН
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У ову школску годину улазимо, можемо смело рећи, улазимо и са осмехом јер смо успешно
решили дилеме и задатке постављене испред нас. Имамо дивну школу, пуну  раздраганих ђака и
наставника са препуно елана. Ентузијазам колега, енергију и снагу воље да се иде напред, да се
усавршава, напредује у сваком погледу  треба изузетно ценити и подстицати. У јубиларној години,
220. години постојања и живота школе, не могу а да се не питам читајући Летопис и стварајући
слике из записаних речи, како је  некад било. Како се некада давно радило?

Шта бисмо ми, просветни радници, поделили једни са другима о струци,
настави, наставним методама и облицима, начину праћења резултата свога рада?
Једно је сигурно: делили би заједничку бескрајну љубав. У некада јако строгим а
сада изузетно доследним и храбрим просветарима крила се и крије се љубав према
свом позиву, ђацима, струци, жеља за сталним учењем и потреба да се иде у корак
са временом.

Само што наше време доноси промене и захтеве вртоглавом брзином, из
сата у сат, из дана у дан. У области организације рада школе и руковођења поштује
се организациона структура, законом предвиђени  задаци, послови, задужења, време
реализације послова који су предвиђени Годишњим планом рада школе различитих
органа, тимова , комисија, група и запослених у школи.Оно што треба урадити у овој
школској години је и даље учествовање у пројектима који школи  и ученицима треба
да побољшају услове живота и рада.

Оно што треба посебно истаћи су резултати рада и ученика и наставника у
протеклој  школској години. " Окитили " смо се бројним наградама, дипломама и резултатима на такмиче-
њима, смотрама, конкурсима и манифестацијама. Прваци смо државе у кошарци! Води се веома жив кул-
турно- забавни живот у ком ће и ове године уживати и ученици и настаници и родитељи. У школи ради
едукован кадар који је спреман за све промене и изазове који нас воде осавремењивању наставе и унапре-
ђењу рада и квалитета рада свих нас. Мултимедијалне учионице се користе на великом броју часова, а уз
два кабинета информатике осим редовних активности на стицању знања и умења, радило се и радиће се
и на превентивним активностима у циљу заштите ученика од могућих злоупотреба новим информацио-
ним технологијама, стицањем потребних знања за заштиту младих. Знају наши ђаци да одвоје добро од
оног што је мање добро за њих. Предлажу, питају, сугеришу, одрастају... У овој години уз два страна јези-
ка, енглески и француски, почињемо са изучавањем и немачког језика. То је важна новина! Прође неко
време па изнедримо и државне прваке из природниха или друштвених наука.

Али нисмо се уљуљкали јер знамо да морамо и да можемо да дамо сви од себе још много.
Отворени су радови за реконструкције, доградње, изградње, кровова, фасаде, замену столарије, адапта-
цију постојећег простора у салу за физичко васпитање... Потребно је иновирати  рачунарима кабинете, а
пре свега стручно се усавршавати и пратити савремене трендове у образовно- васпитном процесу, ићи у
корак или који корак испред времена која нам долазе.

И на крају шта би то могле  генерације просветара и ученика школе једни другима да дарују за
220. рођендан? Осмех кад прођете, дођете или одете из своје школе, осмех лепих сећања, осмех охрабре-
ња и уверења да треба дати, примити и пружити само онолико колико можеш, а да она, ТВОЈА ШКОЛА,
буде увек светла искра и у сећањима и у делима која су испред свих нас.

Весна Панић,
директор школе

FIZIKA        FIZIKA        FIZIKA        FIZIKA        FIZIKA        FIZIKA        FIZIKA       FIZIKA

BIOLOGIJA        BIOLOGIJA        BIOLOGIJA        BIOLOGIJA        BIOLOGIJA        BIOLOGIJA

ENGLESKI       ENGLESKI       ENGLESKI       ENGLESKI       ENGLESKI       ENGLESKI       ENGLESKI      ENGL

HEMIJA        HEMIJA        HEMIJA        HEMIJA        HEMIJA        HEMIJA        HEMIJA        HEMIJA

ISTORIJA        ISTORIJA        ISTORIJA        ISTORIJA        ISTORIJA        ISTORIJA       ISTORIJA

T a k m i ~ e w a
ФИЗИКА
  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
ПРВО МЕСТО:  Димитрије Павлов, Теодора Радаљац, Драгана Ђукановић, Димитрије Васић, Светлана Ђукановић, Тара
Степановић
ДРУГО МЕСТО: Татјана Пешић
ТРЕЋЕ МЕСТО: Милица Степановић, Ивана Станојевић
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:
1. место су освојили:, Димитрије Павлов, Тара Степановић, Светлана Ђукановић, Драгана Ђукановић 
2. место је освојила: Татјана Пешић, Теодора Радаљац и Милица Степановић
3. место је освојила: Ивана Станојевић
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:
1. место:  Димитрије Павлов
2. место: Теодора Радаљац, Тара Степановић, Драгана Ђукановић, Светлана Ђукановић
Учешће: Татјана Пешић и Ивана Станојевић

БИОЛОГИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
2. место освојили су: Борко Миловановић, Ива Рајевић, Андријана Проданић и Игор Васић
3. место освојили су: Јован Тодоровић, Јана Аранђеловић и Татјана Живановић
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:
3. место освојио је Борко Миловановић

ХЕМИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
2. место освојила је Татјана Пешић.

МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење:
Прво место: Никола Марковић, Драгана Ђукановић
Друго место: Николина Станимировић, Маша Антонић, Вук Васић, Светлана Ђукановић, Тара Степановић, Теодора
Радаљац, Ивана Станојевић, Димитрије Павлов
Треће место: Маја Ђукановић, Павле Лукић, Петар Лазаревић, Лазар Јоцић, Бошко Јеремић, Лазар Спасојевић, Михаило
Стефановић, Катарина Аћимовић, Матеј Лакићевић, Ивана Тадић, Милош Тришић, Огњен Васић, Вања Рикић, Вук
Живановић, Јана Аранђеловић, Татјана Пешић, Нина Станишић, Игор Васић, Вук Станишић
Окружно такмичење:
Прво место: Маша Антонић, Вук Васић, Тара Степановић, Милица Степановић, Теодора Радаљац
Друго место: Ивана Тадић, Милош Тришић, Богдан Петровић, Огњен Васић, Мина Костадиновић, Драгана Ђукановић,
Светлана Ђукановић, Игор Васић
Треће место: Катарина Аћимовић, Михаило Павлов

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ “КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА”
Прво место: Никола Марковић
Друго место: Милица Степановић
Похвале: Матија Тадић, Александра Андрић, Петар Лазаревић, Богдан Петровић, Урош Илић,
Матеј Лакићевић, Душан Ковачевић, Маша Антонић, Мартина Митровић, Вук Васић, Огњен Васић, Срђан Максимовић,
Тара Степановић, Вито Ђукнић, Ивана Станојевић, Игор Васић, Теодора Радаљац

Re~ direktora

И ДАНАС НАС УЧЕ ДРУГАРСТВУ

“Другима ћемо изгедати попут старих брбљи-
вица што су скинуле ципеле, спустиле кесе с накупо-
ваним пленом, па бирају погубне колаче. Но, једна дру-
гој, ми смо оне које јесмо. Иако су године на нама оста-
виле трага, ми смо и даље оне девојчице што уз ограду
школског дворишта деле карамеле...”

Наше драге пензионерке
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У ову школску годину улазимо, можемо смело рећи, улазимо и са осмехом јер смо успешно
решили дилеме и задатке постављене испред нас. Имамо дивну школу, пуну  раздраганих ђака и
наставника са препуно елана. Ентузијазам колега, енергију и снагу воље да се иде напред, да се
усавршава, напредује у сваком погледу  треба изузетно ценити и подстицати. У јубиларној години,
220. години постојања и живота школе, не могу а да се не питам читајући Летопис и стварајући
слике из записаних речи, како је  некад било. Како се некада давно радило?

Шта бисмо ми, просветни радници, поделили једни са другима о струци,
настави, наставним методама и облицима, начину праћења резултата свога рада?
Једно је сигурно: делили би заједничку бескрајну љубав. У некада јако строгим а
сада изузетно доследним и храбрим просветарима крила се и крије се љубав према
свом позиву, ђацима, струци, жеља за сталним учењем и потреба да се иде у корак
са временом.

Само што наше време доноси промене и захтеве вртоглавом брзином, из
сата у сат, из дана у дан. У области организације рада школе и руковођења поштује
се организациона структура, законом предвиђени  задаци, послови, задужења, време
реализације послова који су предвиђени Годишњим планом рада школе различитих
органа, тимова , комисија, група и запослених у школи.Оно што треба урадити у овој
школској години је и даље учествовање у пројектима који школи  и ученицима треба
да побољшају услове живота и рада.

Оно што треба посебно истаћи су резултати рада и ученика и наставника у
протеклој  школској години. " Окитили " смо се бројним наградама, дипломама и резултатима на такмиче-
њима, смотрама, конкурсима и манифестацијама. Прваци смо државе у кошарци! Води се веома жив кул-
турно- забавни живот у ком ће и ове године уживати и ученици и настаници и родитељи. У школи ради
едукован кадар који је спреман за све промене и изазове који нас воде осавремењивању наставе и унапре-
ђењу рада и квалитета рада свих нас. Мултимедијалне учионице се користе на великом броју часова, а уз
два кабинета информатике осим редовних активности на стицању знања и умења, радило се и радиће се
и на превентивним активностима у циљу заштите ученика од могућих злоупотреба новим информацио-
ним технологијама, стицањем потребних знања за заштиту младих. Знају наши ђаци да одвоје добро од
оног што је мање добро за њих. Предлажу, питају, сугеришу, одрастају... У овој години уз два страна јези-
ка, енглески и француски, почињемо са изучавањем и немачког језика. То је важна новина! Прође неко
време па изнедримо и државне прваке из природниха или друштвених наука.

Али нисмо се уљуљкали јер знамо да морамо и да можемо да дамо сви од себе још много.
Отворени су радови за реконструкције, доградње, изградње, кровова, фасаде, замену столарије, адапта-
цију постојећег простора у салу за физичко васпитање... Потребно је иновирати  рачунарима кабинете, а
пре свега стручно се усавршавати и пратити савремене трендове у образовно- васпитном процесу, ићи у
корак или који корак испред времена која нам долазе.

И на крају шта би то могле  генерације просветара и ученика школе једни другима да дарују за
220. рођендан? Осмех кад прођете, дођете или одете из своје школе, осмех лепих сећања, осмех охрабре-
ња и уверења да треба дати, примити и пружити само онолико колико можеш, а да она, ТВОЈА ШКОЛА,
буде увек светла искра и у сећањима и у делима која су испред свих нас.

Весна Панић,
директор школе
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T a k m i ~ e w a
ФИЗИКА
  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
ПРВО МЕСТО:  Димитрије Павлов, Теодора Радаљац, Драгана Ђукановић, Димитрије Васић, Светлана Ђукановић, Тара
Степановић
ДРУГО МЕСТО: Татјана Пешић
ТРЕЋЕ МЕСТО: Милица Степановић, Ивана Станојевић
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:
1. место су освојили:, Димитрије Павлов, Тара Степановић, Светлана Ђукановић, Драгана Ђукановић 
2. место је освојила: Татјана Пешић, Теодора Радаљац и Милица Степановић
3. место је освојила: Ивана Станојевић
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:
1. место:  Димитрије Павлов
2. место: Теодора Радаљац, Тара Степановић, Драгана Ђукановић, Светлана Ђукановић
Учешће: Татјана Пешић и Ивана Станојевић

БИОЛОГИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
2. место освојили су: Борко Миловановић, Ива Рајевић, Андријана Проданић и Игор Васић
3. место освојили су: Јован Тодоровић, Јана Аранђеловић и Татјана Живановић
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:
3. место освојио је Борко Миловановић

ХЕМИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
2. место освојила је Татјана Пешић.

МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење:
Прво место: Никола Марковић, Драгана Ђукановић
Друго место: Николина Станимировић, Маша Антонић, Вук Васић, Светлана Ђукановић, Тара Степановић, Теодора
Радаљац, Ивана Станојевић, Димитрије Павлов
Треће место: Маја Ђукановић, Павле Лукић, Петар Лазаревић, Лазар Јоцић, Бошко Јеремић, Лазар Спасојевић, Михаило
Стефановић, Катарина Аћимовић, Матеј Лакићевић, Ивана Тадић, Милош Тришић, Огњен Васић, Вања Рикић, Вук
Живановић, Јана Аранђеловић, Татјана Пешић, Нина Станишић, Игор Васић, Вук Станишић
Окружно такмичење:
Прво место: Маша Антонић, Вук Васић, Тара Степановић, Милица Степановић, Теодора Радаљац
Друго место: Ивана Тадић, Милош Тришић, Богдан Петровић, Огњен Васић, Мина Костадиновић, Драгана Ђукановић,
Светлана Ђукановић, Игор Васић
Треће место: Катарина Аћимовић, Михаило Павлов

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ “КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА”
Прво место: Никола Марковић
Друго место: Милица Степановић
Похвале: Матија Тадић, Александра Андрић, Петар Лазаревић, Богдан Петровић, Урош Илић,
Матеј Лакићевић, Душан Ковачевић, Маша Антонић, Мартина Митровић, Вук Васић, Огњен Васић, Срђан Максимовић,
Тара Степановић, Вито Ђукнић, Ивана Станојевић, Игор Васић, Теодора Радаљац

Re~ direktora

И ДАНАС НАС УЧЕ ДРУГАРСТВУ

“Другима ћемо изгедати попут старих брбљи-
вица што су скинуле ципеле, спустиле кесе с накупо-
ваним пленом, па бирају погубне колаче. Но, једна дру-
гој, ми смо оне које јесмо. Иако су године на нама оста-
виле трага, ми смо и даље оне девојчице што уз ограду
школског дворишта деле карамеле...”

Наше драге пензионерке
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ДОПИСНА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА "АРХИМЕДЕС"
Друго место: Ивана Станојевић
Трећа место: Теодора Радаљац
Похвала: Игор Васић
Зимска школа"Архимедес" на Тари  -  Игор Васић освојио је прво место (задаци и програмирање)

СРПСКИ ЈЕЗИК
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:
1. место освојио је Срђан Максимовић.
2. место освојили су  Тина Аничић, Јана Глигорић, Тара Степановић, Валентина Радаљац
3. место освојила је Јована Тешић
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
2. место: Тина Аничић
3. место: Срђан Максимовић и Јована Тешић
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Општинско такмичење:
Друго место: Огњен Максимовић, Сара Радосављевић и Маја Петровић
Окружно такмичење: 
Сара Радосављевић освојила је друго место, а Огњен Максимовић треће место.
На републичком такмичењу учествовала је Сара Радосављевић
РЕЦИТАТОРИ:
На општинској смотри рецитатора учествовало је шест ученика наше школе, а пласман на Окружну смотру изборили су
Иван Ђурић и Ксенија Ћирић.
Школски литерарни конкурс поводом манифестације "Антини дани":
Млађи узраст:                                             Старији узраст:
1. Christina Uriegas 1. Ана Ђукановић
2. Мина Унчанин 2. Софија Курћубић
3. Иван Лукић                                                     3. Александра Николић

На литерарном конкурсу "Песнички поздрав пролећу" КУД Караџић Александра Бурмазовић освојила је треће место.
Ива Терзић похваљена је на међународном фестивалу "Машта и снови"

Општинско такмичење за најбољу карикатуру "Мали Пјер":
Милица Ђурић 2. место; Јована Живковић - 2. место; Сергеј Грујић  3. место; Богдан Петровић  3. место; Ђорђе Грујић

-3. место

ИСТОРИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2. место освојили су: Борко Миловановић, Огњен Максимовић и Вук Васић
3. место: Милан Ђорђић, Филип Стевановић, Иван Ђорђић, Срђан Максимовић и Никола Петровић
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
3. место освојили су: Борко Миловановић, Огњен Максимовић и Вук Васић
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:
Огњен Максимовић (учешће)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2. место освојили су: Ана Лукић, Димитрије Павлов и Емилија Радаљац
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Треће место освојио је Димитрије Павлов.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Димитрије Павлов освојио је треће место.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
На општинском такмичењу Ана Бановић освојила је друго место, а Милица Богосављевић треће место.

ГЕОГРАФИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
3. место освојили су Јован Тодоровић и Милица Богосављевић
ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
ОКРУЖНА СМОТРА
Српски језик: Јован Тешић - треће место
Биологија: Игор Васић - прво место
РЕПУБЛИЧКА СМОТРА: 
Јована Тешић - друго место
Игор Васић - треће место

ТАКМИЧЕЊЕ "ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ"
На општинском такмичењу прву награду освојили су Никола Филиповић и Димитрије Павловић, а другу награду Филип
Максимовић.
На окружном такмичењу Никола Филиповић освојио је другу награду.

Анђела Ђукановић, Анђелија Станковић, Милош Митровић и Димитрије Павловић чинили су екипу школе која је
освојила треће место у екипном пласману.
УЧЕСНИЦИ ФИНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА "ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ":
Прво место освојила је Мина Радичевић, друго место Анђела Ковачевић, а треће место Михаило Стефановић.
Остали финалисти били су: Милица Марковић, Марија Осатовић, Бојана Вујиновић, Анђела Алексић, Скеч "Explosion",

Ана Мариа Лукач, Милица Турсуновић, Ана Филиповић, Невена Михаиловић и Јована Јанковић. 

КОНКУРСИ “ОТАЦ” И “СВЕТОСАВСКО ЗВОНЦЕ”
Литерарни радови:
I група (од предшколског до 8 година):
1. награда  (таблет)
Лазар Купусовић, 2/3  
II група (од 9 до 12 година):
3. награда (вредне књиге и укоричени годишњак часописа):
Јован Туфегџић, 3/1, 
Видео радови:
1. награда ученици ОШ ,,Анта Богићевић”, Лозница:
Милица Ђукић и Богдан Петровић 4/4

Ученици су са вероучитељицом Драганом Деспотовић добили путовање на Крф, под називом „Стопама наших предака“

Освојене награде на конкурсу ВАЗНЕСЕЊСКИ ДАНИ  у Крупњу:
1. награда за прозни рад Нађа Бојић 4/4
1. награда за ручни рад Милица Ђорђевић 4/4
1. награда за ручни рад за старији узраст Урош Тошић 7-2 
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-3. место
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На општинском такмичењу прву награду освојили су Никола Филиповић и Димитрије Павловић, а другу награду Филип
Максимовић.
На окружном такмичењу Никола Филиповић освојио је другу награду.

Анђела Ђукановић, Анђелија Станковић, Милош Митровић и Димитрије Павловић чинили су екипу школе која је
освојила треће место у екипном пласману.
УЧЕСНИЦИ ФИНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА "ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ":
Прво место освојила је Мина Радичевић, друго место Анђела Ковачевић, а треће место Михаило Стефановић.
Остали финалисти били су: Милица Марковић, Марија Осатовић, Бојана Вујиновић, Анђела Алексић, Скеч "Explosion",

Ана Мариа Лукач, Милица Турсуновић, Ана Филиповић, Невена Михаиловић и Јована Јанковић. 

КОНКУРСИ “ОТАЦ” И “СВЕТОСАВСКО ЗВОНЦЕ”
Литерарни радови:
I група (од предшколског до 8 година):
1. награда  (таблет)
Лазар Купусовић, 2/3  
II група (од 9 до 12 година):
3. награда (вредне књиге и укоричени годишњак часописа):
Јован Туфегџић, 3/1, 
Видео радови:
1. награда ученици ОШ ,,Анта Богићевић”, Лозница:
Милица Ђукић и Богдан Петровић 4/4

Ученици су са вероучитељицом Драганом Деспотовић добили путовање на Крф, под називом „Стопама наших предака“

Освојене награде на конкурсу ВАЗНЕСЕЊСКИ ДАНИ  у Крупњу:
1. награда за прозни рад Нађа Бојић 4/4
1. награда за ручни рад Милица Ђорђевић 4/4
1. награда за ручни рад за старији узраст Урош Тошић 7-2 
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Englishcorner

На конкурсу за најбољу причу, песму, стрип или есеј на енг-
леском језику -“My English book 2015″, у организацији Издавачке
куће  The English Book, Андријана Проданић, ученица VI-4, оства-
рила је запажен резултат. Њен есеј под насловом „Dear bully“ иза-
бран је као један од најбољих међу 600 приспелих радова, при чему
је Андријана била један од најмлађих учесника. Додела награда је
одржана 6. јуна, на Филолошком факултету у Београду, уручивао
их је амбасадор Велике Британије у Србији, господин Denis Keefe.

Congratulations, Andrijana!

Concours de la chanson francophone au
mois de mars à Novi Sad et à Nis. Anita Aleksic a
gagné le premier prix à Novi Sad et elle a continué sa
compétition à Nis au niveau de la République.

Luka Novakovic, le plus jeune partic-
ipant, Mina Radicevic qui chante de l’amour, Anita
Aleksic et Dernière Danse.

Théâtre en fête, festival de théâtre francoph-
one pour enfants à Novi Sad au mois de juin.
De 5 à 7 juin 2015, les élèves Ljiljana Divljanovic,
Teodora Acimovic, Andjela Djordjic, Ksenija Ciric et
Luka Novakovic étaient de petits acteurs dans Les
Trois Petits Cochons.

Vendredi après-midi sur scène au Lycée Laza
Kostic.          

Il y avait des troupes de Slovénie (Ljubljana),
de Hongrie (Budapest), de Roumanie (Arad), du
Monténégro (Berane) et de Serbie (Novi Sad,
Loznica, Belgrade, Pozarevac, Smederevo, Rekovac,
Sombor, Kladovo, Pirot) . 
Dimanche, on a passé à la découverte de la forteresse
de Petrovaradin.

... à l’année prochaine!

Dear Bully

Are you happy now? Sure you are, because you are the main reason
why we skipped school today.We just don't want to get hurt by you. I
know you don't care about mine or anyone else's feelings, but I'm stil
going to write this to you.This is what I have to say.

Since the fifth grade, you've been picking on me. Is it because I'm shy and weak?I don't know it myself, so
that's why I had to ask. I always thought school was a lovely place, but with you, it seems like living hell. I bet
you're smiling now , because you know I'm dying in pain. You're one smart boy.You know pretty well what
to say to me. You can hit me right where I'm weak.

Silly, right? You should make sure to taste your words before you spit them out. Words can hurt, so pick
them wisely.

I don't know what's the point of this. To make you feel better? Trust me, you'll never feel better if only thing
you do is making others suffer. You may wonder why I smile sometimes... It's because sometimes you gotta
pretend everything's alright.

I'm fighting over depression.I didn't want it to happen, but I quess it just did.
You know how people say:,,The struggle is real."- I didn't think it was true,but it turned out to be. My only

friend once asked me if I wanted to die. I quess It wasn't true back then when I just wanted to be saved.
I'm tired of all of this. Depression is a war. You can win or die trying. Depression is a battle and I don't seem

to be winning anymore. I'm covered in scars and bruises that won't fade away. Maybe it's too late for me, I'm
already dead, so quit trying to kill me.
I think people start to care when terrible things happen. Just promise me you won't let anyone else suffer.This
may be а goodbye.

-Is your joke still funny?
Андријана Проданић 6-4

L’année 2015! On a participé au...
Do you see how truth easily dies
Even when you are telling small lies?

Telling lies used to be a shame
Today that’s usual, 
So who can we blame?

Who is telling the truth
How can we say,
Who picked lies?
Who picked the right way?

But if lies are now the right way?
Will the truth fade away?

Can you tell me
The truth
Or lies?
Do you see how truth easily dies?

Sara Mijić 74

LIES
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ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ, ФЕСТИВАЛИ НАУКЕ

Започећу овај текст цитирањем Јована Бабића, професора Филозофског факултета у Београду:
“Наука је средство овладавања светом, али она је истовремено и људска институција. Са треће стране, иако
је производ науке, знање, један од најважнијих ресурса са којима располажемо, није пуки ресурс који стоји
на располагању, него се мора стећи увек изнова, и то не само да би се стекло, него и да би се очувало. Стицање
знања се постиже на један од два начина: образовањем, преношењем знања које су постигле претходне гене-
рације, али и, једнако важно и за нас овде још важније: истраживањем и проширивањем постојећег опсега
знања. Први начин стицања знања јесте образовање, док други чини наука.”

Покушаћу ово мало да поједноставим. Претпоставимо да људи који чине једну друштвену заједницу
поседују знања, чија употреба им омогућава квалитетан начин живота. Природа је неумољива, па ће ту зајед-
ницу након неког времена чинити неки нови људи, потомци оних које помињем на почетку. Поставља се
логично питање, какав ће утицај на квалитет живота у заједници имати изостанак преноса знања са претход-
них генерација на следеће? Одговор је једноставан: опашће квалитет живота људи који чине ту заједницу.
Точак напретка наставља да се креће, само ако се врши пренос знања и ако се она непрекидно кроз науку про-
ширују. Међутим, он може да се заустави, чак може да крене и уназад. Оно што се деси једном друштву, када
он само успори, јесте наша свакодневица и већини се не свиђа. Систем образовања је намењен за пренос
знања на нове генерације. Његово постојање и одржавање је нужно, међутим, није довољно. Чему систем, ако
нове генерације не схватају значај знања и нису заинтересоване за усвајање истог? Сведоци смо да се у извес-
ној мери поменуто дешава и у нашем друштву.

Да бисмо променили оно чиме нисмо задовољни, мора се
деловати, мора се вршити популаризација науке. Покренута наведе-
ним, ОШ “Анта Богићевић” је у свој план рада додала и посету
Фестивалу науке, који се већ осам година редовно одржава у
Београду, почетком децембра.  Ученици на Фестивалу науке имају
прилику да виде интерактивне поставке и праве мале лабораторије,
занимљиве изложбе, забавне радионице за децу, филмове и инспи-
ративна предавања о животу и свему што нас окружује. За оне које
више занима спој науке и уметности, ту је посебан програм.
Последње четири године школа организује посету, ученици су
веома задовољни доживљеним и број ученика расте из године у
године у годину.

Начин реализовања фестивала није погодан за ученике
нижих разреда, па се посета организује само за ученике шестог, сед-
мог и осмог разреда. Да би се наука промовисала међу ученицима
нижих разреда, наставници школе су се потрудили и угледајући се
Фестивал науке организовали Школски фестивал науке. Први пут је
одржан школске 2013-2014. године, са тежиштем на интерактивне
поставке везане за математику, хемију и физику. Реакције нижих
разреда су биле интензивне и веома подстицајне да се са овим
настави. У школској 2014-2015. организован је доста обимнији
Школски фестивал науке у чију реализацију су се укључили поред
наставника математике, хемије и физике и наставници: биологије,
историје, географије, техничког, информатике, као и учитељи који
изводе изборни предмет руке у тесту. Наставници су испланирали
поставке, обучили ученике виших разреда који су демонстрирали и објашњавали своју поставку ученицима
нижих разреда. Дивно је било посматрати како ученици - демонстратори са великим интересовањем и вољом
показују и објашњавају научне занимљивостим млађим ученицима. Реакције ученика и њихових учитеља су
биле изненађујуће повољне. Доживљено се данима препричавало у школи. Једина примедба која се чула јесте
да време предвиђено за обилазак није било довољно дуго да би се све изложено видело.

Поред наших ученика позвани су и ученици предшколских установа. Предшколци су се одазвали пози-
ву и заједно са васпитачицама су обишли наше поставке и пажљиво посматрали и слушали демонстраторе.
Ми смо пажљиво посматрали реакције предшколца и били изненађени јер је њихов интерес био изнад очеки-
ваног.

Искористићу прилику да посебно похвалим све ученике виших разреда који су били задужени за
демонстрацију. Савесно и одговорно су обављали свој посао. Свакој следећој групи су са истом вољом, при-
чали причу из почетка, стрпљиво показивали, објашњавали и помагали посетиоцима да сами изведу огледе. У
реализацији су учествовали наставници: Кашиковић Зора, Станишић Зорица, Митровић Милена, Стефановић
Радојка, Ђурић Горан, Џиновић Весна, Бојић Душко, Шћепановић Душан, Рикаловић Наташа, Костадиновић
Слободан, Јеремић Вања и Ђукановић Владимир.

Владимир Ђукановић, наставник физике

ОСНОВНА ШКОЛА “АНТА БОГИЋЕВИЋ”  У ЛОЗНИЦИ

„На чврстим темељима трајемо, али се руководимо принципима осавремењавања наставе и отво-
рени смо за све иновације“.

Прва лозничка школа основана је крајем XVIII века, тачније 1795. године. Тршићанин Гргур Гргуревић
је отворио школу у Лозници у коју је кренуо највећи реформатор српског језика, Вук Стефановић Караџић. У
књизи „Народне школе у Србији од 1804. до 1815. године”, Андра Гавриловић каже да је тада у Србији било 40
школа, 15 по градовима и 25 по селима.

Од 1813. до 1815. године, у време пропасти Првог и почетка Другог српског устанка , прилике нису доз-
вољавале било какав рад у просвети, све до 1834. године када Јадар излази из оквира Босанског пашалука и
постаје саставни део Кнежевине Србије.

1840. године Попечитељство Просвештенија (тадашње министарство просвете) гради нову школску
зграду у самом „граду“ где се и данас налази. Иначе, зграда је подигнута и делимично заслугом првог лознич-
ког учитеља Петра Шаркића родом из Борова у Славонији.

У периоду од 1930. до 1941. године, многа деца уписана су у лозничку четвороразредну школу, али
школовање нису завршили. Други светски рат прекида развој школства у Јадру и привремено зауставља рад
основне лозничке школе.

Све до 1932. године школа није имала име, а од 6. децембра 1933. године носи назив „Народна основ-
на школа Вука Караџића у Лозници“.

У првој послератној школској 1944/45 године основна школа у Лозници има уписана 623 ђака.
1951. године Савет за просвету и културу Лознице донео је одлуку о отварању осмогодишње школе која

од те године носи има великог српског војводе из Првог српског устанка Анте Богићевића, који се највише
истакао у одбрани Лознице 1810. године као командант одбране града од Турака.

Из школе „Анта Богићевић“ се издвајају нове лозничке школe „Јован Цвијић“,  „Жика Поповић“.
Одељење у Лозничком пољу припојено је Основној школи „Вук Караџић“ .

У школској 1985/86 години почели су радови на изградњи нове школске зграде која је предата у упо-
требу у септембру 1986. године.У новој школској згради изграђено је 6 специјализованих кабинета, за физику,
биологију, хемију и вишенамески хол са позорницом. Три године касније изграђена је и фискултурна сала
чиме је употпуњена комплетност  школског објекта.

Најзначајнији ученици школе су свакако Вук Стефановић Караџић и Јован Цвијић а поред њих школа
је дала више доктора наука: др Љубомир Протић, др Михаило Антић, др Душан Покорни, др Марко Иветић,
др Нинослав Ћирић, др Владимир Мићановић, др Милка Чворић Гузина, др Јован Јанев, др Бранислав
Ивковић  и небројено много академски образованих Лозничана. Међу познатим личностима које су заврши-
ле ову школу су и: Владимир Цветковић, Милутин Поповић Захар, Светлана Комарчевић, Бранислав Ивковић,
Љубомир Протић и други.

1995.  школа је прославила 200. година постојања и тиме обележила редак јубилеј не само у Подрињу
него у читавој Србији јер је само 8 школа по тадашњим подацима постојало у форми световних школа. У годи-
нама јубилеја средствима Министарства просвете реновирана је стара школа из 1928. године и због свог зна-
чаја на плану развоја просвете и архитектуре у Србији тог времена проглашена је заштићеним спомеником
културе у Републици Србији.

Овакву бурну прошлост и славну историју ретко која школа у Србији има. Данашњим и будућим гене-
рацијама ученика и наставника остаје да својим радом и понашањем употпуне мозаик вредности који се нази-
ва Основна школа “Анта Богићевић”.
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ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ, ФЕСТИВАЛИ НАУКЕ

Започећу овај текст цитирањем Јована Бабића, професора Филозофског факултета у Београду:
“Наука је средство овладавања светом, али она је истовремено и људска институција. Са треће стране, иако
је производ науке, знање, један од најважнијих ресурса са којима располажемо, није пуки ресурс који стоји
на располагању, него се мора стећи увек изнова, и то не само да би се стекло, него и да би се очувало. Стицање
знања се постиже на један од два начина: образовањем, преношењем знања које су постигле претходне гене-
рације, али и, једнако важно и за нас овде још важније: истраживањем и проширивањем постојећег опсега
знања. Први начин стицања знања јесте образовање, док други чини наука.”

Покушаћу ово мало да поједноставим. Претпоставимо да људи који чине једну друштвену заједницу
поседују знања, чија употреба им омогућава квалитетан начин живота. Природа је неумољива, па ће ту зајед-
ницу након неког времена чинити неки нови људи, потомци оних које помињем на почетку. Поставља се
логично питање, какав ће утицај на квалитет живота у заједници имати изостанак преноса знања са претход-
них генерација на следеће? Одговор је једноставан: опашће квалитет живота људи који чине ту заједницу.
Точак напретка наставља да се креће, само ако се врши пренос знања и ако се она непрекидно кроз науку про-
ширују. Међутим, он може да се заустави, чак може да крене и уназад. Оно што се деси једном друштву, када
он само успори, јесте наша свакодневица и већини се не свиђа. Систем образовања је намењен за пренос
знања на нове генерације. Његово постојање и одржавање је нужно, међутим, није довољно. Чему систем, ако
нове генерације не схватају значај знања и нису заинтересоване за усвајање истог? Сведоци смо да се у извес-
ној мери поменуто дешава и у нашем друштву.

Да бисмо променили оно чиме нисмо задовољни, мора се
деловати, мора се вршити популаризација науке. Покренута наведе-
ним, ОШ “Анта Богићевић” је у свој план рада додала и посету
Фестивалу науке, који се већ осам година редовно одржава у
Београду, почетком децембра.  Ученици на Фестивалу науке имају
прилику да виде интерактивне поставке и праве мале лабораторије,
занимљиве изложбе, забавне радионице за децу, филмове и инспи-
ративна предавања о животу и свему што нас окружује. За оне које
више занима спој науке и уметности, ту је посебан програм.
Последње четири године школа организује посету, ученици су
веома задовољни доживљеним и број ученика расте из године у
године у годину.

Начин реализовања фестивала није погодан за ученике
нижих разреда, па се посета организује само за ученике шестог, сед-
мог и осмог разреда. Да би се наука промовисала међу ученицима
нижих разреда, наставници школе су се потрудили и угледајући се
Фестивал науке организовали Школски фестивал науке. Први пут је
одржан школске 2013-2014. године, са тежиштем на интерактивне
поставке везане за математику, хемију и физику. Реакције нижих
разреда су биле интензивне и веома подстицајне да се са овим
настави. У школској 2014-2015. организован је доста обимнији
Школски фестивал науке у чију реализацију су се укључили поред
наставника математике, хемије и физике и наставници: биологије,
историје, географије, техничког, информатике, као и учитељи који
изводе изборни предмет руке у тесту. Наставници су испланирали
поставке, обучили ученике виших разреда који су демонстрирали и објашњавали своју поставку ученицима
нижих разреда. Дивно је било посматрати како ученици - демонстратори са великим интересовањем и вољом
показују и објашњавају научне занимљивостим млађим ученицима. Реакције ученика и њихових учитеља су
биле изненађујуће повољне. Доживљено се данима препричавало у школи. Једина примедба која се чула јесте
да време предвиђено за обилазак није било довољно дуго да би се све изложено видело.

Поред наших ученика позвани су и ученици предшколских установа. Предшколци су се одазвали пози-
ву и заједно са васпитачицама су обишли наше поставке и пажљиво посматрали и слушали демонстраторе.
Ми смо пажљиво посматрали реакције предшколца и били изненађени јер је њихов интерес био изнад очеки-
ваног.

Искористићу прилику да посебно похвалим све ученике виших разреда који су били задужени за
демонстрацију. Савесно и одговорно су обављали свој посао. Свакој следећој групи су са истом вољом, при-
чали причу из почетка, стрпљиво показивали, објашњавали и помагали посетиоцима да сами изведу огледе. У
реализацији су учествовали наставници: Кашиковић Зора, Станишић Зорица, Митровић Милена, Стефановић
Радојка, Ђурић Горан, Џиновић Весна, Бојић Душко, Шћепановић Душан, Рикаловић Наташа, Костадиновић
Слободан, Јеремић Вања и Ђукановић Владимир.

Владимир Ђукановић, наставник физике

ОСНОВНА ШКОЛА “АНТА БОГИЋЕВИЋ”  У ЛОЗНИЦИ

„На чврстим темељима трајемо, али се руководимо принципима осавремењавања наставе и отво-
рени смо за све иновације“.

Прва лозничка школа основана је крајем XVIII века, тачније 1795. године. Тршићанин Гргур Гргуревић
је отворио школу у Лозници у коју је кренуо највећи реформатор српског језика, Вук Стефановић Караџић. У
књизи „Народне школе у Србији од 1804. до 1815. године”, Андра Гавриловић каже да је тада у Србији било 40
школа, 15 по градовима и 25 по селима.

Од 1813. до 1815. године, у време пропасти Првог и почетка Другог српског устанка , прилике нису доз-
вољавале било какав рад у просвети, све до 1834. године када Јадар излази из оквира Босанског пашалука и
постаје саставни део Кнежевине Србије.

1840. године Попечитељство Просвештенија (тадашње министарство просвете) гради нову школску
зграду у самом „граду“ где се и данас налази. Иначе, зграда је подигнута и делимично заслугом првог лознич-
ког учитеља Петра Шаркића родом из Борова у Славонији.

У периоду од 1930. до 1941. године, многа деца уписана су у лозничку четвороразредну школу, али
школовање нису завршили. Други светски рат прекида развој школства у Јадру и привремено зауставља рад
основне лозничке школе.

Све до 1932. године школа није имала име, а од 6. децембра 1933. године носи назив „Народна основ-
на школа Вука Караџића у Лозници“.

У првој послератној школској 1944/45 године основна школа у Лозници има уписана 623 ђака.
1951. године Савет за просвету и културу Лознице донео је одлуку о отварању осмогодишње школе која

од те године носи има великог српског војводе из Првог српског устанка Анте Богићевића, који се највише
истакао у одбрани Лознице 1810. године као командант одбране града од Турака.

Из школе „Анта Богићевић“ се издвајају нове лозничке школe „Јован Цвијић“,  „Жика Поповић“.
Одељење у Лозничком пољу припојено је Основној школи „Вук Караџић“ .

У школској 1985/86 години почели су радови на изградњи нове школске зграде која је предата у упо-
требу у септембру 1986. године.У новој школској згради изграђено је 6 специјализованих кабинета, за физику,
биологију, хемију и вишенамески хол са позорницом. Три године касније изграђена је и фискултурна сала
чиме је употпуњена комплетност  школског објекта.

Најзначајнији ученици школе су свакако Вук Стефановић Караџић и Јован Цвијић а поред њих школа
је дала више доктора наука: др Љубомир Протић, др Михаило Антић, др Душан Покорни, др Марко Иветић,
др Нинослав Ћирић, др Владимир Мићановић, др Милка Чворић Гузина, др Јован Јанев, др Бранислав
Ивковић  и небројено много академски образованих Лозничана. Међу познатим личностима које су заврши-
ле ову школу су и: Владимир Цветковић, Милутин Поповић Захар, Светлана Комарчевић, Бранислав Ивковић,
Љубомир Протић и други.

1995.  школа је прославила 200. година постојања и тиме обележила редак јубилеј не само у Подрињу
него у читавој Србији јер је само 8 школа по тадашњим подацима постојало у форми световних школа. У годи-
нама јубилеја средствима Министарства просвете реновирана је стара школа из 1928. године и због свог зна-
чаја на плану развоја просвете и архитектуре у Србији тог времена проглашена је заштићеним спомеником
културе у Републици Србији.

Овакву бурну прошлост и славну историју ретко која школа у Србији има. Данашњим и будућим гене-
рацијама ученика и наставника остаје да својим радом и понашањем употпуне мозаик вредности који се нази-
ва Основна школа “Анта Богићевић”.
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Дан школе – 219 година постојања – прославили смо пригодним 
програмом у ком су учествовали чланови драмске и хорске 
секције. Изведен је драмски текст “Шешир професора 
Косте Вујића” и плесни колаж одељења 2-1 “Бисерчићи”. 
Све је то пропраћено одабраним музичким програмом нашег 
хора. Посебну захвалност школа дугује свом некадашњем ђаку 
(који жели да остане анониман) јер нам је омогућио бесплатно 
штампање школског часописа “Ученик”.

SVETI  SAVA

Школска слава обележена је 27. јануара 2015. Домаћин славе 
био је Миленко Радаљац, а славу је преузео Дејан Аврамовић.
Славски обред и свечани ручак обављени су после 
културно – уметничког програма који су извели чланови 
секције православног катихизиса и хорска секција.

OVAKO JE NEKADA BILO

Представници Основне школе ,,Петар Тасић“ у 
просторијама школске библиотеке су за наше ученике 
приредили седмодневну етно  изложбу под називом 
,,Овако је некад било“.

BA[ JE LEPO BITI BAKINO UNU^E

Поводом 8. марта одељење друго један и њихова учитељица, 
Србијанка Остојић, у просторијама школске библиотеке 
одржали су радионицу ,,Баш је лепо бити бакино унуче“. Тим 
поводом ученици су заједно са бакама написали песму са 
истим називом. Путујуће позориштанце ,,Бисери“  
извело је мини представу ,,Бака шаљивчина“. Одељење 2-1
је организовало и радионицу “Дан за бебе”, где су им драги 
гости били млађа браћа и сестре.  

ANTINI DANI

У оквиру Антиних дана у просторијама школске 
библиотеке одржано је књижевно вече. Учитељице
Светлана Павловић и Србијанка Остојић су тим 
пооводом промовисале своје збирке поетских 
радова њихових ученика . Збирке носе назив 
,,Велика дружина“ и ,,Теку речи дечице“.
Награђени су књигом ученици који су учествовали 
на школском конкурсу Млади таленти.

ГУСЛАРСКО ВЕЧЕ одржано је 05. 10. 2014. године у 
нашој школској библиотеци. Истог дана и Горан Ђурић, 
наставник историје, приказао је филм о Момчилу Гаврићу, 
а наставница Владислава Васић са бившим ученицама  
Иваном Бурмазовић и Мајом Репић одржала је 
презентацију “За и против Вука” Меше Селимовића. 

STRU^NO USAVR[AVAWE NASTAVNIKA

У четвртак 4. 12. 2014. у  ОШ ,, Анта Богићевић“ 
одржана је радионица ,,Илустрација и  стрип у настави“ 
у којој су учествовали учитељи и наставници наше школе. 
Радионицу су  реализовали илустратор и карикатуриста Срђан 
Стаменковић Срле и учитељица Светлана Павловић. Циљ 
радионице је методичка и практична подршка и помоћ 
учитељима  и наставницима при изради илустрације и стрипа..

STVARALA^KE RADIONICE

У нашој школи ученицима IV-4 час цртања 
одржао познати илустратор и карикатуриста Срђан  
Стаменковић Срле. Он је ученицима на веома интересантан  начин показао како се 
лако цртају и најкомпликованији ликови.  Цртали смо Деда Мраза, вештицу, медузу, рибу … 
Делић са тог часа се налази на фотографијама!
Ученици IV-4 ОШ ,,Анта Богићевић“ добили су прву награду на интернет конкурсу за филм ,,Све дечије
стазе воде од игре до слободе“. Другог дана је у Бањи Врујци приказано десет најуспешнијих радионица.
Једна од њих је била и радионица учитељице Светлане Павловић ,,Кроз игру слободно путујемо“. Понели
смо предивне успомене,стекли нова пријатељства, добили нове идеје и обећали да ћемо се следеће године
још боље представити. Фотографије ће вам пренети само делић атмосфере!

D E [ A V A W A
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DE^IJA NEDEQA

У октобру је у оквиру Дечије недеље одржано неколико 
манифестација: позориштанце “Бисери” 2-1 и представа
“Биберче” у амфитеатру за све ученике млађих разреда;
дани спорта и маскенбал.

NA[I GOSTI PRED[KOLCI

ОШ ,,Анта Богићевић“ посетили су будући прваци из 
предшколских установа ,,Бамби” и ,,Пчелица”. Њима су 
ученици приредили интересантан програм, обишли су школу, 
играли се у фискултурној сали и добили поклончиће од својих 
мало старијих другара.

MEDEWAK MEDEWAKU

Одељење друго један дан је провело са  својим млађим браћом и сестрама. Ученици су представи-
ли своју браћу и сестре и навели предности зашто је лепо имати више чланова у својој породици.
Малим забавним програмом су забавили малишане. Надамо се да смо овим примером макар мало
показали да без брата и сестре нема праве љубави, што је био циљ ове радионице.  На крају су се
мали ђаци - медењаци засладили  управо медењацима.

PUTUJU]E POZORI[TANCE “BISERI”

На 9. фестивалу глумачких остварења у Лозници који организује 
Културни центар “Вук Караџић”, наше Путујуће позориштанце 
,, Бисери“ са учитељицом Србијанком Остојић учествовало је у ревијалном делу програма. 
Извело је представу ,, Биберче“  Љубише Ђокића. За најбољу мушку улогу 
похваљен је ученик Иван Ђурић , а за најбољу женску улогу 

похваљена је ученица Ивана Тришић.

LIST “^ETVRTAK”

Изашао је нови пети број листа ,,ЧЕТВРТАК". То је часопис 
ученика IV-4 одељења ОШ ,,Анта Богићевић". На 24 стране 
налазе се вести, извештаји, фотографије, ликовни и литерарни 
радови и сви важнији догађаја ученика од I до IV разреда. Свака 
генерација у четвртом разреду заједно са учитељицом 
Светланом Павловић припреми и изда часопис.
На сликама су часописи свих генерација.

KOV^E@I] - MALI

Не могу да се сетим 
Толико речи
И да опишем осећај тај,
колико је леп завичај мој,
Колико је леп лознички крај!
Пропланци, ливаде, пашњаци и шуме
Вијугава, бистра речица Штира,
Брза и плаховита Дрина
И још лепота Лозница има.

Кроз Тршић се чује Жеравије хук,
ту је рођен писац азбуке,
наш славни Караџић Вук.
На Гучеву спокојно спавају јунаци,
А њихов споменик обилазе ђаци.

Ковиљача бања, лепотица права,
Троношки манастир бисер православља.

Вредни, поштени и јуначки народ
У Подрињу славном и у Лозници живи.
Зато и ти дођи, радо те примамо,
Да уживамо, шетамо, играмо и певамо
И заједно лозничком крају се дивимо.

Мина Унчанин, друга награда

Река Штира мирно тече
Прелепа је у јесење вече.

Високо Гучево поносно стоји
И славне дане броји.

Тршић је дао великог Вука,
Он нас је спасао језичких мука.

Наша школа чувено име носи,
Антом се свугде поноси.

Славан је и леп мој крај,
Личи на мали рај.

Иван Лукић, 
трећа награда

Причају мени бака и деда да су
Вук, Цвијић, Анта и Поповић
Мога краја чеда!

Тамо где Гучево преко Дрине гледа
И где Тршић и Троноша сведочанства
о прошлости таје - мој крај је!

Ту, под Гучевом, где се уз Кличевац брдо
Давно вила винова лозица,
Баш ту је мој дом - моја Лозница!

Многи освајачи хтели су да отму бар део мога краја,
Ал упркос грозотама рата,
Мој крај је лепши и сјајнији од сувог злата!

Christina Uriegas, 
прва награда

Olovka pi{e srcem
Nagra|eni radovi na {kolskom konkursu u okviru 

manifestacije Antini dani “Moj zavi~aj”
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Ту, под Гучевом, где се уз Кличевац брдо
Давно вила винова лозица,
Баш ту је мој дом - моја Лозница!

Многи освајачи хтели су да отму бар део мога краја,
Ал упркос грозотама рата,
Мој крај је лепши и сјајнији од сувог злата!

Christina Uriegas, 
прва награда

Olovka pi{e srcem
Nagra|eni radovi na {kolskom konkursu u okviru 

manifestacije Antini dani “Moj zavi~aj”

D E [ A V A W A
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KOV^E@I] - MALI

Када пролеће дође
у наш лепи град.
све се мења, 
све мирише 
и постаје диван дан.

Веселе су птичице
свуда око нас.
Певају нам и цвркућу
све у исти глас.

И ласте нам пристижу
у завичај наш, 
а деца се радују
у њихову част.

Миришу нам воћњаци
ко најлепше слатко.
Стигло нам је пролеће,
радује се свако.

Александра Бурмазовић 
(треће место на конкурсу 
"Песнички поздрав пролећу")

Да сам мали принц,
живео бих у великом двору
и купао се у великом мору.

Да сам мали принц,
сви би ме мазили и пазили
и џина би згазили.
Сви би ми угађали, 
сви би ми поклоне давали.

Неко би певао,
а ја бих зевао.

Неко би на све стране севао,
а ја бих оклевао.

Али да је тако,
био бих срећан јако.

Али да је тако,
било би ми лако.

Лазар Јоцић, 
прво место

Да сам принцеза,
на сваком столу била би богата трпеза.

Торте и слкаткиши
уместо воде падали би на киши.

Медведићи и играчкице
претворили би се у животињице.

Само би био дан
и свет би био разигран.

Фудбала и одбојке
играле би и баке.

Био би мир у свету
и нико не би помислио на зло детету.

Милица Ђукић, 
друго место

Olovka pi{e srcem Olovka pi{e srcem
Награђени радови на школском конкурсу

Da sam mali princ ili princeza

У једној далекој земљи живела је принцеза Ана. Била је без-
брижна девојчица која је волела природу и животиње у њој. Често је
излазила из дворца и лутала по ливадама. Брала је цвеће и тражила
мале животиње с којима би се спријатељила. Сви су је волели. При-
нцеза Ана је порасла и постала велика девојка. Послали су је у вели-
ки град да се школује. У граду није било ливада па је принцеза туго-
вала. Једва је чекала распусте да би се вратила у двор и тада би дани-
ма шетала, трчала и причала са својим шумским пријатељима. Тада
би била најсрећнија

Ана Maтић,
треће место

И ове школске године обележили смо ШКОЛСКУ НЕДЕЉУ БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА
од 17 до 21. новембра 2014. године. Намера нам је да ученике мотивишемо и да заједно ука-
жемо на то да треба неговати толерантне односе са пуно разумевања и прихватања раз-
личитости, јер нас наше разлике чине занимљивим и јединственим!

Nenasiqe - oru`je sna`nih

МИРИС ПРОЛЕЋА

НАСИЉЕ ЈЕ РУЖНО И ОНДА ЈЕ СВЕ ТУЖНО.  ПРОТИВ НАСИЉА СЕ БОРИ И РУЖНЕ
РЕЧИ НЕ ЗБОРИ. ДОБРОТУ ПРИХВАТИ И НАСИЉЕ ЗАБОРАВИ!!!

Огњен Илић

БЕЗ НАСИЉА ЋЕ СВАКОМ БИТИ БОЉЕ САМО
ТРЕБА БИТИ ДОБРЕ ВОЉЕ.
СИЛА НИКОМ НЕ ПОМАЖЕ СВАКО ТРЕБА ДА СЕ
СЛАЖЕ.
НЕМА ВИКЕ, НЕМА ТУЧЕ ДЕЦА ТОМЕ ДА СЕ УЧЕ.

Димитрије Раос

Сваки дан би био миран да на овом свету не постоји ни један грубијан. Зато љубав треба
да буде у сваком од нас то нам је од насиља спас!

Дарко Марић

Није важно да ли смо црни или плави,
важно је да смо другари прави.
Сваки дан може да прође без туче ако
смо сви пријатељи и толеранција 
нас вуче.

Елена Јаничић

Уз знање и доброту увек ћемо
постићи нашу унутрашњу лепоту.
Доброта не долази сутра, 
доброта долази изнутра!            

Ивана Игњатовић

Отворимо врата доброте, а затвори-
мо врата зла и насиља. 

Тодор Капетановић 

casopis ucenik os anta bogicevic 2015_Layout 1  12.10.2015  10:15  Page 10



220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}” 220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”

STRANA  22 STRANA  23U ^ E N I K U ^ E N I K

KOV^E@I] - MALI

Када пролеће дође
у наш лепи град.
све се мења, 
све мирише 
и постаје диван дан.

Веселе су птичице
свуда око нас.
Певају нам и цвркућу
све у исти глас.

И ласте нам пристижу
у завичај наш, 
а деца се радују
у њихову част.

Миришу нам воћњаци
ко најлепше слатко.
Стигло нам је пролеће,
радује се свако.

Александра Бурмазовић 
(треће место на конкурсу 
"Песнички поздрав пролећу")

Да сам мали принц,
живео бих у великом двору
и купао се у великом мору.

Да сам мали принц,
сви би ме мазили и пазили
и џина би згазили.
Сви би ми угађали, 
сви би ми поклоне давали.

Неко би певао,
а ја бих зевао.

Неко би на све стране севао,
а ја бих оклевао.

Али да је тако,
био бих срећан јако.

Али да је тако,
било би ми лако.

Лазар Јоцић, 
прво место

Да сам принцеза,
на сваком столу била би богата трпеза.

Торте и слкаткиши
уместо воде падали би на киши.

Медведићи и играчкице
претворили би се у животињице.

Само би био дан
и свет би био разигран.

Фудбала и одбојке
играле би и баке.

Био би мир у свету
и нико не би помислио на зло детету.

Милица Ђукић, 
друго место

Olovka pi{e srcem Olovka pi{e srcem
Награђени радови на школском конкурсу

Da sam mali princ ili princeza

У једној далекој земљи живела је принцеза Ана. Била је без-
брижна девојчица која је волела природу и животиње у њој. Често је
излазила из дворца и лутала по ливадама. Брала је цвеће и тражила
мале животиње с којима би се спријатељила. Сви су је волели. При-
нцеза Ана је порасла и постала велика девојка. Послали су је у вели-
ки град да се школује. У граду није било ливада па је принцеза туго-
вала. Једва је чекала распусте да би се вратила у двор и тада би дани-
ма шетала, трчала и причала са својим шумским пријатељима. Тада
би била најсрећнија

Ана Maтић,
треће место

И ове школске године обележили смо ШКОЛСКУ НЕДЕЉУ БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА
од 17 до 21. новембра 2014. године. Намера нам је да ученике мотивишемо и да заједно ука-
жемо на то да треба неговати толерантне односе са пуно разумевања и прихватања раз-
личитости, јер нас наше разлике чине занимљивим и јединственим!

Nenasiqe - oru`je sna`nih

МИРИС ПРОЛЕЋА

НАСИЉЕ ЈЕ РУЖНО И ОНДА ЈЕ СВЕ ТУЖНО.  ПРОТИВ НАСИЉА СЕ БОРИ И РУЖНЕ
РЕЧИ НЕ ЗБОРИ. ДОБРОТУ ПРИХВАТИ И НАСИЉЕ ЗАБОРАВИ!!!

Огњен Илић

БЕЗ НАСИЉА ЋЕ СВАКОМ БИТИ БОЉЕ САМО
ТРЕБА БИТИ ДОБРЕ ВОЉЕ.
СИЛА НИКОМ НЕ ПОМАЖЕ СВАКО ТРЕБА ДА СЕ
СЛАЖЕ.
НЕМА ВИКЕ, НЕМА ТУЧЕ ДЕЦА ТОМЕ ДА СЕ УЧЕ.

Димитрије Раос

Сваки дан би био миран да на овом свету не постоји ни један грубијан. Зато љубав треба
да буде у сваком од нас то нам је од насиља спас!

Дарко Марић

Није важно да ли смо црни или плави,
важно је да смо другари прави.
Сваки дан може да прође без туче ако
смо сви пријатељи и толеранција 
нас вуче.

Елена Јаничић

Уз знање и доброту увек ћемо
постићи нашу унутрашњу лепоту.
Доброта не долази сутра, 
доброта долази изнутра!            

Ивана Игњатовић

Отворимо врата доброте, а затвори-
мо врата зла и насиља. 

Тодор Капетановић 

casopis ucenik os anta bogicevic 2015_Layout 1  12.10.2015  10:15  Page 10



220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}” 220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”

STRANA  24 STRANA  25U ^ E N I K U ^ E N I K

Ja imam talenat

Здраво, Мина! Честитамо на убедљивој победи. Када
и како си открила свој таленат за музику?

Хвала! Још као мала волела сам да певам и на
рођенданским прославама сам се борила за микрофон.
Са четири године сам постала члан хора “Славуји” при
Центру за културу, касније члан школског, а затим хора
музичке школе. Музичку школу завршила сам ове годи-
не, одсек клавира.
Прошле године си такође учествовала на овом так-
мичењу и била један од фаворита. Да ли си то осећала?

Да, осећала сам да сам један од фаворита јер су
ми многи у школи и ван ње прилазили и давали подршку.
Прошле године сам савладала велику трему пред јавни
наступ. Иако нисам победила, радовала сам се што је бар
трема остала иза мене и што сам постала јача, сигурнија
и свеснија себе и својих квалитета.
Морамо ти признати да смо се ове године мало пла-
шили да ли ћеш се пријавити, али на нашу радост
ниси нас изневерила. Како си се осећала прошле
године после финалне вечери?

Решила сам да се поново пријавим јер је музика
нешто у чему уживам. Прошлогодишње такмичење ме је
научило да спортски поднесем пораз и да се, као и сви
финалисти, осетим моралним победником. Уживала сам
у дружењу са осталим такмичарима, помагали смо једни
другима саветима и подршком. Иако сам јединица у
породици, васпитана сам да несебично дајем и делим
љубав, а публика је то осетила. Била сам срећна што сам
учествовала у великом спектаклу “Талентом против
насиља”
Како је било ове године?

Пун Вуков дом, пуно одличних учесника, а ја
најбоља. Осећала сам се као права звезда, окружена
својим другарима који су скандирали моје име. Било је
то моје вече. Не желим да звучим уображено, говорим
само о срећи коју никада нећу заборавити.
Да ли си свесна да твоје емотивно певање не оставља
равнодушним никога у публици?

Емоцију коју осећам док певам са великом љуба-
ви дарујем публици и пресрећна сам што публика то
осећа и подржава ме. Многи су певали заједно са мном,
пуно различитих осећања помешало се те ноћи.
Била си свесна де ће после сваког круга неко испасти.
Да ли си имала трему?

Не, нисам имала трему ове године. Сваки круг је
био ново искуство и предивно дружење. Жеља за побе-
дом ме је водила и  није ми дала да падам. Сви смо се
подржавали међусобно.
Да ли је ипак било ривалства међу такмичарима?

Мислим да није. Сви смо пре свега добри друга-
ри и заједнички смо уживали у овом пројекту. Пренели
смо свима јасну поруку која је била циљ овог такмичења:
стоп било ком облику насиља, живела љубав и толеранција.
Коју песму си певала на финалном такмичењу?

Певала сам ,,My heart will go on” Селин Дион из
филма “Титаник”. Имала сам плесну подршку клуба
“ОКИДОКИ” коме се још једном захваљујем.

Да ли си осећала да је то твоје вече и да ћеш победи-
ти? Ко те је све подржавао? 

Да, у ваздуху се осећала добра емоција и пози-
тивна енергија. Била сам пресрећна када сам поново
изводила победничку песму јер се поред мене на бини
налазило цело моје одељење, друштво и такмичари. Сви
смо певали заједно са публиком, никад сложнији, ноше-
ни емоцијама љубави и заједништва. Чинило ми се тада
да песма може да победи свако зло. Осећала сам се воље-
ном и пресрећном.

Ова година је била напорна. Осми разред, пријемни
испит, музичка школа… Како се све то усклади?

Био је то напоран, али и срећан период. Уз пуно
рада и труда носилац сам Вукове дипломе, завршила сам
музичку школу, уписала Гимназију “Вук Караџић”,  при-
родно-математички смер. Све обавезе сам успешно са-
владала захваљујући пре свега доброј организацији.
Чули смо да си се пријавила за такмичење “Пинкове
звездице”. Да ли су ти ови наступи помогли да стек-
неш самопоуздање и да више верујеш у себе?

На наговор друштва и уз мамино одобрење
пријавила сам се за ту аудицију где сам била запажена.
Поново су сви другари били у студију уз мене. Ове годи-
не из Лознице нико није позван, а мени је лакнуло јер
знам да ме чека много обавеза у школи. Искуство и само-
поуздање које сам стекла у нашем такмичењу пуно ће ми
значити у животу. Следеће године ћу уписати и соло
певање, мада музика вероватно неће бити мој животно
опредељење.
Шта нам поручујеш за крај?

Захваљујем се школи и наставницима што су ми
омогућили да учествујем у овом пројекту. Поносна сам
што ће моја слика ове године красити хол школе за коју
је моја породица генерацијски везана. Ја ћу ди даље са
пуно љубави певати само за вас.

У уторак 3. марта у холу нове школе одржан је први круг такмичења ,, Ја имам таленат“. Од 36
пријављених  такмичара узраста од 4. до 8. разреда право за даљи круг такмичења добило је њих 26.

У среду 1. априла 2015. г. у нашој школи одржано је полуфинално вече ученика у такмичењу
од четвртог до осмог разреда . И овај пут, као и на аудицији у јануару месецу, наши талентовани уче-
ници су показали врло завидан ниво својих умећа на пољу народне музике, инструменталне музике,
драмске уметности и комедије!

Жири је имао тежак задатак у одабиру најбољих јер су сви учесници показали висок ниво
својих умећа за финално вече које ће бити одржано у месецу мају.

У финале су се пласирали следећи ученици: Михајло Стефановић, Милица Марковић и
Марија Осатовић, Бојана Вујиновић, Анђела Ковачевић, Анђела Алексић, представници скеча под
називом ,, Explоsion”, Ана Марија Лукач, Милица Турсуновић, Ана Филиповић, Невена Михајловић,
Мина Радичевић и Јована Јанковић.

Жири су представљали наставници: Горан Ђурић – професор историје , Владислава Васић  -
професор српског језика, Никола Грујичић – професор клавира, Јелена Алексић – професор разред-
не наставе, Весна Џиновић  -  професор технике и информатике  и Србијанка Остојић – наставник
разредне наставе.

Испред ђачког парламента представници су били ученици : Урош Мишић, Анита Алексић  и
Никола Карапанџић. 

У уторак 26. 5. 2015. године у Дому културе “Вук Караџић” одржано је финале такмичења „Ја
имам таленат“. Пред бројном публиком наступило је 12 такмичара , као и пуно учесника у ревијал-
ном делу.

Победници су:
1. место Мина Радичевић

2. место Анђела Ковачевић
3. место Михајло  Стефановић

Mina Radi~evi}
победник школског такмичења “Ја имам таленат”
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Ja imam talenat

Здраво, Мина! Честитамо на убедљивој победи. Када
и како си открила свој таленат за музику?

Хвала! Још као мала волела сам да певам и на
рођенданским прославама сам се борила за микрофон.
Са четири године сам постала члан хора “Славуји” при
Центру за културу, касније члан школског, а затим хора
музичке школе. Музичку школу завршила сам ове годи-
не, одсек клавира.
Прошле године си такође учествовала на овом так-
мичењу и била један од фаворита. Да ли си то осећала?

Да, осећала сам да сам један од фаворита јер су
ми многи у школи и ван ње прилазили и давали подршку.
Прошле године сам савладала велику трему пред јавни
наступ. Иако нисам победила, радовала сам се што је бар
трема остала иза мене и што сам постала јача, сигурнија
и свеснија себе и својих квалитета.
Морамо ти признати да смо се ове године мало пла-
шили да ли ћеш се пријавити, али на нашу радост
ниси нас изневерила. Како си се осећала прошле
године после финалне вечери?

Решила сам да се поново пријавим јер је музика
нешто у чему уживам. Прошлогодишње такмичење ме је
научило да спортски поднесем пораз и да се, као и сви
финалисти, осетим моралним победником. Уживала сам
у дружењу са осталим такмичарима, помагали смо једни
другима саветима и подршком. Иако сам јединица у
породици, васпитана сам да несебично дајем и делим
љубав, а публика је то осетила. Била сам срећна што сам
учествовала у великом спектаклу “Талентом против
насиља”
Како је било ове године?

Пун Вуков дом, пуно одличних учесника, а ја
најбоља. Осећала сам се као права звезда, окружена
својим другарима који су скандирали моје име. Било је
то моје вече. Не желим да звучим уображено, говорим
само о срећи коју никада нећу заборавити.
Да ли си свесна да твоје емотивно певање не оставља
равнодушним никога у публици?

Емоцију коју осећам док певам са великом љуба-
ви дарујем публици и пресрећна сам што публика то
осећа и подржава ме. Многи су певали заједно са мном,
пуно различитих осећања помешало се те ноћи.
Била си свесна де ће после сваког круга неко испасти.
Да ли си имала трему?

Не, нисам имала трему ове године. Сваки круг је
био ново искуство и предивно дружење. Жеља за побе-
дом ме је водила и  није ми дала да падам. Сви смо се
подржавали међусобно.
Да ли је ипак било ривалства међу такмичарима?

Мислим да није. Сви смо пре свега добри друга-
ри и заједнички смо уживали у овом пројекту. Пренели
смо свима јасну поруку која је била циљ овог такмичења:
стоп било ком облику насиља, живела љубав и толеранција.
Коју песму си певала на финалном такмичењу?

Певала сам ,,My heart will go on” Селин Дион из
филма “Титаник”. Имала сам плесну подршку клуба
“ОКИДОКИ” коме се још једном захваљујем.

Да ли си осећала да је то твоје вече и да ћеш победи-
ти? Ко те је све подржавао? 

Да, у ваздуху се осећала добра емоција и пози-
тивна енергија. Била сам пресрећна када сам поново
изводила победничку песму јер се поред мене на бини
налазило цело моје одељење, друштво и такмичари. Сви
смо певали заједно са публиком, никад сложнији, ноше-
ни емоцијама љубави и заједништва. Чинило ми се тада
да песма може да победи свако зло. Осећала сам се воље-
ном и пресрећном.

Ова година је била напорна. Осми разред, пријемни
испит, музичка школа… Како се све то усклади?

Био је то напоран, али и срећан период. Уз пуно
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Чули смо да си се пријавила за такмичење “Пинкове
звездице”. Да ли су ти ови наступи помогли да стек-
неш самопоуздање и да више верујеш у себе?

На наговор друштва и уз мамино одобрење
пријавила сам се за ту аудицију где сам била запажена.
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Pravoslavni katihizis
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БОЖИЋНА ПРЕДСТАВА
Ученици шестог разреда извели су 24. децембра 2014. у просторијама школске библиотеке представу под

називом Топло срце и поручили другарима нижих разреда:
„Треба за цео живот да запамтимо да смо дужни да чујемо зов онога ко је у невољи и ко од нас помоћ

тражи... Да му пружимо руку помоћи... Да нам се срце не би заледило, него да пламеном љубављу гори...

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС 
„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“
У суботу, 07. фебруара 2015. године, у 11 часо-

ва у Техничкој школи Милева Марић Ајнштајн у
Новом Саду одржана је завршна свечаност XXIII
конкурса Светосавље и наше доба.

Наши награђени, запажени и изложени радови:
3. награду понео је рад Богдана Петровића 4-4, а
радови следећих ученика су запажени и изложени:
Вукашин Несторовић 2-1, Марија Лазић 2-4, Елена
Јовановић 2-4, Милица Ракић 3-3, Мирјана Васић 3-4
и награђени вероучотељ Драгана Деспотовић.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“
Међународни фестивал дечјег литерарног,

ликовног, драмског и филмског стваралаштва Креа-
тивна чаролија отворен је у Мионици 17. 4. 2015.
године од стране помоћника министра Жељке
Радојичић Лукић. Присуствовали су ученици и њи-
хови наставници како из Србије, тако из земаља
окружења Македоније, БиХ, Хрватске, Словеније,
Црне Горе, али и из Бугарске и Турске.

Ученици наше школе одељења IV-4 (учитељица
Светлана Павловић) добили су прву награду на
интернет конкурсу за филм ,,Све дечије стазе воде
од игре до слободе".

Награђени су ликовни радови ученика II-1
Тадић Матије и Тодоровић Љубинке. 

ВИДОВДАНСКА АКАДЕМИЈА
Први пут у нашој школи изведена је „Видо-

вданска академија“ након доделе ђачких књижица.
Ученици секције веронауке, коју предводи вероучи-
тељица Драгана Деспотовић, изводили су косовске
песме у етно стилу. 

 
СТОПАМА НАШИХ ПРЕДАКА – 
БОРАВАК НА КРФУ - август 2015.
Милица Ђукић, Богдан Петровић 4/4 и веро-

учитељица Драгана Деспотовић боравили су на
наградном путовању на Крфу, под називом СТОПА-
МА НАШИХ ПРЕДАКА. Обилазећи светиње остр-
ва, историјске знаменитости и споменике најлепше
плаже, острво Видо и Плаву гробницу, доживели су
прекрасно и незаборавно искуство.

Razredni stare{ina
Jasmina Pavlov

Razredni stare{ina
Goran Nestorovi}

Razredni stare{ina
Jelena Gruji}

Razredni stare{ina
Dejan Luki}

Наша школа је и ове године испратила изузетну генерацију осмака. Поред тога што су вредно
учили, послали су свим будућим осмацима дивну поруку: 

- дружите се са ученицима свих школа уместо да заказујете туче
- није важно које сте одељење - сви се поштујте и волите
- на ексурзијама будите весели (без алкохола и цигарета); културно се понашајте и немојте

бити бучни у хотелу (онда вас нико неће терати у собе)
- нека вам последњи дан школе остане у лепом сећању: добро се проведите и не правите глу-

пости (прскање водом и опијање на бедему је тотални out)
- матура се веома лепо може прославити и у школи.

ОТАЦ

Мој тата је био висок и снажан. Био је веома
добар човек. Ја га се не сећам, али ми је мама при-
чала све о њему. Често сам као мали волео да уђем
у његов аутомобил и да седим за воланом. Мој тата
је због посла често путовао. Кад је у вртићу била
тема – шта би желео да будеш кад порастеш, напи-
сао и нацртао да бих волео да будем сајџија, јер је
тата радио са сатовима. Када је то видела, мама је
заплакала. И мени много недостаје, волео бих да је
са нама. Мама каже да сам као мали волео да спавам
са њим и на његовој руци. Заједно смо гледали црта-
ће. играли се, водио је секу и мене у вртић. Много
нас је волео и ја волим њега, али сада то не могу да
му кажем. Моји другари не знају колико је то добро
и лепо када имаш оба родитеља поред себе. Мој тата
је сада на небу, моја породица и ја се молимо за
њега. Идемо у цркву где смо сви заједно и палимо
свеће.

Лазар Купусовић,
награђени рад

casopis ucenik os anta bogicevic 2015_Layout 1  12.10.2015  10:15  Page 13



Pravoslavni katihizis

220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}” 220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”220 godina postojawa {kole “Anta Bogi}evi}”

ВЕРОНАУКА

STRANA  28 STRANA  29U ^ E N I K U ^ E N I K

БОЖИЋНА ПРЕДСТАВА
Ученици шестог разреда извели су 24. децембра 2014. у просторијама школске библиотеке представу под

називом Топло срце и поручили другарима нижих разреда:
„Треба за цео живот да запамтимо да смо дужни да чујемо зов онога ко је у невољи и ко од нас помоћ

тражи... Да му пружимо руку помоћи... Да нам се срце не би заледило, него да пламеном љубављу гори...

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС 
„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“
У суботу, 07. фебруара 2015. године, у 11 часо-

ва у Техничкој школи Милева Марић Ајнштајн у
Новом Саду одржана је завршна свечаност XXIII
конкурса Светосавље и наше доба.

Наши награђени, запажени и изложени радови:
3. награду понео је рад Богдана Петровића 4-4, а
радови следећих ученика су запажени и изложени:
Вукашин Несторовић 2-1, Марија Лазић 2-4, Елена
Јовановић 2-4, Милица Ракић 3-3, Мирјана Васић 3-4
и награђени вероучотељ Драгана Деспотовић.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“
Међународни фестивал дечјег литерарног,

ликовног, драмског и филмског стваралаштва Креа-
тивна чаролија отворен је у Мионици 17. 4. 2015.
године од стране помоћника министра Жељке
Радојичић Лукић. Присуствовали су ученици и њи-
хови наставници како из Србије, тако из земаља
окружења Македоније, БиХ, Хрватске, Словеније,
Црне Горе, али и из Бугарске и Турске.

Ученици наше школе одељења IV-4 (учитељица
Светлана Павловић) добили су прву награду на
интернет конкурсу за филм ,,Све дечије стазе воде
од игре до слободе".

Награђени су ликовни радови ученика II-1
Тадић Матије и Тодоровић Љубинке. 

ВИДОВДАНСКА АКАДЕМИЈА
Први пут у нашој школи изведена је „Видо-

вданска академија“ након доделе ђачких књижица.
Ученици секције веронауке, коју предводи вероучи-
тељица Драгана Деспотовић, изводили су косовске
песме у етно стилу. 

 
СТОПАМА НАШИХ ПРЕДАКА – 
БОРАВАК НА КРФУ - август 2015.
Милица Ђукић, Богдан Петровић 4/4 и веро-

учитељица Драгана Деспотовић боравили су на
наградном путовању на Крфу, под називом СТОПА-
МА НАШИХ ПРЕДАКА. Обилазећи светиње остр-
ва, историјске знаменитости и споменике најлепше
плаже, острво Видо и Плаву гробницу, доживели су
прекрасно и незаборавно искуство.

Razredni stare{ina
Jasmina Pavlov

Razredni stare{ina
Goran Nestorovi}

Razredni stare{ina
Jelena Gruji}

Razredni stare{ina
Dejan Luki}

Наша школа је и ове године испратила изузетну генерацију осмака. Поред тога што су вредно
учили, послали су свим будућим осмацима дивну поруку: 

- дружите се са ученицима свих школа уместо да заказујете туче
- није важно које сте одељење - сви се поштујте и волите
- на ексурзијама будите весели (без алкохола и цигарета); културно се понашајте и немојте

бити бучни у хотелу (онда вас нико неће терати у собе)
- нека вам последњи дан школе остане у лепом сећању: добро се проведите и не правите глу-

пости (прскање водом и опијање на бедему је тотални out)
- матура се веома лепо може прославити и у школи.

ОТАЦ

Мој тата је био висок и снажан. Био је веома
добар човек. Ја га се не сећам, али ми је мама при-
чала све о њему. Често сам као мали волео да уђем
у његов аутомобил и да седим за воланом. Мој тата
је због посла често путовао. Кад је у вртићу била
тема – шта би желео да будеш кад порастеш, напи-
сао и нацртао да бих волео да будем сајџија, јер је
тата радио са сатовима. Када је то видела, мама је
заплакала. И мени много недостаје, волео бих да је
са нама. Мама каже да сам као мали волео да спавам
са њим и на његовој руци. Заједно смо гледали црта-
ће. играли се, водио је секу и мене у вртић. Много
нас је волео и ја волим њега, али сада то не могу да
му кажем. Моји другари не знају колико је то добро
и лепо када имаш оба родитеља поред себе. Мој тата
је сада на небу, моја породица и ја се молимо за
њега. Идемо у цркву где смо сви заједно и палимо
свеће.

Лазар Купусовић,
награђени рад
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О ГРАЂАНСКОМ ВАСПИТАЊУ

Циљ грађанског васпитања је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и
усвоје вредности за целовит развој личности, одговоран живот у савременом друштву у духу пошто-
вања људских права, мира, равноправности, толеранције, разумевања...

Задаци су:
• Развијати способност разумевања и поштовања разлика међу људима;
• Развијати самопоштовање;
• Лични и групни идентитет;
• Комуникацијске вештине за сарадњу и конструктивно решавање сукоба;
• Развијати критичко расуђивање, разумевање природе и норми и правила за заједнички живот;
• Разумевање права и врста права детета;
• Подстицање на активно учешће у животу школе;
• Обучавање за групни рад и одлучивање;
• Подстицање на поштовање демократских вредности.

ШТА СЕ РАДИ НА ЧАСОВИМА 
ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА?

Ученици петог разреда прикупљали су информације о проблемима у школи. Већина ученика
је као проблем препознала недостатак ормарића. То је детаљније анализирано на часовима.
Расправљано је о томе где би било најбоље да се ормарићи поставе, разматрана су правила за њихо-
во коришћење...

Неизбежно питање било је и питање насиља у школи, како вербалног, тако и физичког. На при-
мерима различитих ситуација, ученици су покушавали да дођу до најбољег решења.

Још један циљ часова грађанског васпитања у петом разреду био је и да се ученици упознају
са функционисањем појединих тела (органа) у школи. Због тога су урађени интервјуи са директором,
педагогом и психологом. Прикупљене су и информације о раду Ђачког парламента.

Тема којом су се бавили ученици шестог разреда била је функционисање локалне самоупра-
ве. Упознали су се са нивоима власти. Истраживали су проблем паса луталица. Поводом тога анке-
тирали су суграђане и већина анкетираних је такође препознала овај проблем у нашем граду. Оно што
су ученици сазнали од анкетираних грађана јесте да се поједини суграђани на неки начин брину о
псима луталицама, да сматрају да треба да се нађу нова решења овог проблема, али и да смо ми сами
један од главних разлога за настанак наведеног проблема.

Ученици седмог и осмог разреда бавили су се правима детета и како медији утичу на развој деце.
Све активности ученици су изводили у групама. Тако су и у пракси упознали предности и

недотатке рада у групи, а не само у теорији.

УТИСЦИ УЧЕНИКА
Зашто бисте предложили вашим друговима да похађају часове грађанског васпитања?

- Зато што је на грађанском забавно и увек научимо нешто ново!
- Зато што је забавно и супер!☺
- Зато што штитимо поједине ученике који трпе насиље!
- Зато што је екстра! ☺
- Зато што ми се свиђа друштво!
- Зато што учимо о животу и о стварима о којима мало знамо!
- Зато што разговарамо о битним темама!
- Зато што радимо паное и анкете и износимо своја мишљења о животу!

МИ СМО ШАМПИОНИ

У прошлој школској години Основна школа „ Анта Богићевић “ постигла је у области спорта
највећи успех од свог постојања: прво место на Државном такмичењу у кошарци за девојчице.
Велики допринос овом догађају дао је наставник физичког васпитања Слободан Марковић.

Колико је било потребно труда и залагања да би се постигли овакви резултати?
- Да би се остварио успех, а нарочито овакав, потрбно је доста рада. Морам да кажем да је ова

генерација заиста посебна. То су деца која су у спорту од своје пете или шесте године, од школице
спорта, преко клуба, а свој највећи успех остварили су са школском секцијом наше школе.  Девојчице
су учествовале на школским такмичењима од петог разреда. Један степеник је увек био непремостив
све до ове године када су успеле да остваре своје циљеве.

Да ли сте очекивали овакав успех?
- Увек се треба надати најбољем. Искрено, ове девојке су биле пуне оптимизма па ни ја нисам

могао другачије размишљати. Били смо презадовољни и самим пласманом на републичко такмиче-
ње, али на завршном турниру смо били стварно најбољи и без  пораза постали прваци државе.                        

Какву сте сарадњу имали са нашим младим кошаркашицама?
- Радио сам са њима када су правиле прве кораке у спорту. То су прави спортисти, победници.

Лако је сарађивати.са таквом децом 
Надате ли се да ће после овог успеха још више девојчица заволети кошарку?
- Наравно. Мислим да сваки успех пробуди знатижељу, тако да сам сигуран да ће све више

девојчица пробати да се бави кошарком, а велики део њих ће је и заволети.
Можете  ли да поновите, ако не исти, барем сличан успех наредних година?
- Зашто да не? На терен увек изађете да победите. Ако је противник бољи, пружиш му руку.
Хвала вам на одвојеном времену и желимо Вам пуно успеха на наредним такмичењима.
- Хвала и вама. Лепо је што сте испратили наш успех.

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
КОШАРКА:

Женска екипа је освојила прво место на општинском, окружном  и државном такмичењу.
Мушка екипа освојила је прво место на општинском такмичењу,  на међуокружном друго место.  
На такмичењу ,,Дани Европе" у Обреновцу наши дечаци били су први.
ФУДБАЛ:

Екипа наше школе освојила је треће место на општинском такмичењу.
РУКОМЕТ:

Женска екипа освојила је треће место на општинском такмичењу.
ОДБОЈКА:

На општинском такмичењу женска екипа освојила је прво место, а мушка екипа друго место.
ШАХ:

На градском првенству у шаху Марија Јелачић освојила је прво место.
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Ученици петог разреда прикупљали су информације о проблемима у школи. Већина ученика
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Тема којом су се бавили ученици шестог разреда била је функционисање локалне самоупра-
ве. Упознали су се са нивоима власти. Истраживали су проблем паса луталица. Поводом тога анке-
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највећи успех од свог постојања: прво место на Државном такмичењу у кошарци за девојчице.
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Колико је било потребно труда и залагања да би се постигли овакви резултати?
- Да би се остварио успех, а нарочито овакав, потрбно је доста рада. Морам да кажем да је ова
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су учествовале на школским такмичењима од петог разреда. Један степеник је увек био непремостив
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- Увек се треба надати најбољем. Искрено, ове девојке су биле пуне оптимизма па ни ја нисам

могао другачије размишљати. Били смо презадовољни и самим пласманом на републичко такмиче-
ње, али на завршном турниру смо били стварно најбољи и без  пораза постали прваци државе.                        

Какву сте сарадњу имали са нашим младим кошаркашицама?
- Радио сам са њима када су правиле прве кораке у спорту. То су прави спортисти, победници.

Лако је сарађивати.са таквом децом 
Надате ли се да ће после овог успеха још више девојчица заволети кошарку?
- Наравно. Мислим да сваки успех пробуди знатижељу, тако да сам сигуран да ће све више

девојчица пробати да се бави кошарком, а велики део њих ће је и заволети.
Можете  ли да поновите, ако не исти, барем сличан успех наредних година?
- Зашто да не? На терен увек изађете да победите. Ако је противник бољи, пружиш му руку.
Хвала вам на одвојеном времену и желимо Вам пуно успеха на наредним такмичењима.
- Хвала и вама. Лепо је што сте испратили наш успех.

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
КОШАРКА:

Женска екипа је освојила прво место на општинском, окружном  и државном такмичењу.
Мушка екипа освојила је прво место на општинском такмичењу,  на међуокружном друго место.  
На такмичењу ,,Дани Европе" у Обреновцу наши дечаци били су први.
ФУДБАЛ:

Екипа наше школе освојила је треће место на општинском такмичењу.
РУКОМЕТ:

Женска екипа освојила је треће место на општинском такмичењу.
ОДБОЈКА:

На општинском такмичењу женска екипа освојила је прво место, а мушка екипа друго место.
ШАХ:

На градском првенству у шаху Марија Јелачић освојила је прво место.
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