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НАШИ СУ

И СВЕТ
И ПОЗОРНИЦА!

Реч директора
ХВА ЛА
СВИМА

Е

во, већ је дванаест година
на првој страници нашег
листа резервисано место за Реч
директора школе. Тако ће бити и
у наредном периоду, али ја као директор школе вам
се обраћам последњи пут. Сећам се добро мог првог
обраћања у нашем листу, када сам имао интервју са
ученицима сарадницима. Једно од питања је било –
Да ли је лепше бити директор школе или професор
у учионици и радити са децом? Ја сам тада рекао да
је су оба радна места занимљива на свој начин, али
да за просветног радника нема ништа лепше од рада
са децом и да је то једно велико задовољство.
Управо ових дана ја ћу поново имати задовољство
да будем са вама и да крај свог радног века дочекам
онако како сам и почео, у раду са ученицима.
Претходних дванаест година је било веома успешно
за нашу школу, али о томе нека суде други јер би било
против мојих принципа да сам говорим позитивно
о свом раду. Међутим, морам истаћи одговоран
и беспрекоран рад свих мојих колега, пре свега
ученика као и њихових родитеља, јер сви ми заједно
смо учинили да наша школа оствари значајно место,
не само на локалном нивоу него и у Покрајини и
Републици. Ја сам захвалан свим ученицима са
којима сам сарађивао ових година, као и њиховим

ПОСЕТА БЕЛОМ ДВОРУ

29.

јуна 2018. године смо имали ту част да
посетимо Бели двор на свечаности која се
организује поводом пријема ђака генерације из целе
Србије. Ученица Мега Анжелика, ђак генерације
наше средње школе, и наставнице Жељка Бојић и
Катарина Мартиновић су присуствовале свечаном
дочеку, пригодној свечаности и уручењу награда.
Фондација Престолонаследника Александра за
културу и образовање уручила је ђацима похвалнице
и пригодан поклон као признање за труд током
школовања и остарене изузетне резултате.
Били смо поносни што смо били део овог изузетног
догађаја. Браво, Анжелика!
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родитељима, а нарочито свим радницима школе јер
такав колектив и такву подршку ретко који директор
има у свом раду.
Овим путем се захваљујем свим мојим сарадницима,
али не могу да не споменем моје прве сараднике –
помоћника директора, Татјану Петров, психолога
Славену Мусту, шефа рачуноводства Љиљану
Пејаковић и техничког секретара, Зору Трајковски.
Неке од њих сам затекао на тим радним местима, а неке
сам ја примио у радни однос, али смо увек деловали
јединствено, као тим, и немало пута остајали после
радног времена и викендом да завршимо све задатке
да би наша школа била увек међу првима. Имам
велико задовољство да се захвалим колегиници
Анити Дуковски и колеги Игору Лечићу јер су се у
сложеним тренуцима показали достојанствено и
онако како треба да се понашају сви они који воле
свој колектив и школу „Мара Мандић”. Простора је
мало да бих именовао све оне који су то заслужили,
али довољно је рећи – ХВАЛА СВИМА.
Имам још једно велико задовољство да вам кажем
да ће ме на месту директора заменити колега Горан
Владић, један велики човек и велики радник наше
школе, због чега му је наш колектив и указао тако
велико поверење. Од свих вас тражим да колеги
Горану пружимо још већу подршку него што сам је
ја имао, јер су пред нама нови задаци и циљеви, а он
је својим радом показао да то заслужује.
Вама свима желим успешну и срећну 2019. годину и
честитам вам школску славу Светог Саву.
Бранко Куриљ, директор школе

Донације

Донације нашој школи
ПОКЛОН ОД „ХИП ПЕТРОХЕМИЈЕ”

У

ченици Школе за основно и средње образовање
„Мара Мандић” добили су поклон од „ХИП Петрохемије”. У четвртак, 20. децембра, директор Центра за
управљање информационим и комуникационим технологијама, господин Зоран Илић, у име запослених „ХИП
Петрохемије” уручио нам је рачунар и пратећу опрему.
Савремени трендови у образовању подразумевају
примену асистивне технологије у раду. Примена асистивне технологије у настави унапређује квалитет рада
у школи, а ученик преузима активну улогу у процесу
образовања и васпитања.
Захваљујемо се колективу „ХИП Петрохемије” и господину Зорану Илићу на урученом поклону.

ДОНАЦИЈЕ ХУМАНИТАРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „АДРА”

П

очетком школске године у госте су нам дошли чланови удружења
„АДРА”.
„АДРА” је хуманитарна организација Хришћанске адвентистичке цркве
(то је црквена организација) која помаже деци и одраслима у целом
свету. Желимо да напоменемо да ово није први пут да долазе код нас.
Као и претходни пут, донирали су разноврсну гардеробу и обућу за
ученике наше школе. Ми смо их лепо дочекали, угостили и при томе
уручили захвалницу за дивну сарадњу. Обећали су да ће нам опет доћи
и донети поклоне. Обећање су и испунили! Ове године, у децембру,
добили смо пакете које су послала деца из целе Европе. У пакетима су
нам, осим играчака и школског прибора, послали и своје лепе жеље.
Хвала вам од срца!

ОПОЗИТ ЖУРКА!

У

петак, 30. новембра, у Аполо дворани, одржана
је друга по реду „ОПОЗИТ” журка!
„ОПОЗИТ” представља серијал дешавања хуманитарног карактера који су покренули млади Панчева,
на челу с Тијаном Тановић и Николом Бркљач.
Догађај се састојао од пуштања музике, плесача и
певача који су се придружили на сцени, са још много талентованих средњешколаца. Сви приходи сакупљени од продаје улазница су донирани школи
„Мара Мандић” у Панчеву, за потребе дидактичких
средстава – као што су различите интерактивне игре,
пузле и табле.

Пројекат „ОПОЗИТ” је делимично финансиран од
стране ФЛЕX програма ученичке размене, чији је
Никола активан члан.
Захваљујемо се Николи, Тијани и Флексу!
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Донације

ТЕХНИЧКА ШКОЛА –
ПРЕДСТАВА И ПОКЛОНИ!

У

ченици и наставници Техничке школе „23.
мај” посетили су нас у петак, 21.12.2018. Ученици Техничке школе су извели представу „Јежева
кућица”. Након представе поделили су пакетиће
ученицима нижих разреда. Деда Мраз је сваком
ученику уручио пакетић. Ученици су били одушевљени представом и поклонима.
Захваљујемо се ученицима и наставницима Техничке школе на пажњи и пакетићима.

ДЕДА МРАЗ НАМ ЈЕ ОПЕТ ДОНЕО ПАКЕТИЋЕ...

У

сарадњи кинеске робне куће „Велика јабука”
и „Макел-Електро”, 27.12.2018, организована
је акција доделе новогодишњих пакетића ученицима наше школе.
Хладно време нас није спречило да се обрадујемо
поклонима и забавном програму који су за нас
уприличили домаћини.
Додељено је 50 пакетића, а обрадовали су нас Деда
Мраз, Мики Маус и Мини Маус. Са њима смо певали дечије песмице и ђускали уз музику. Наша два
другара су имали прилику да дају изјаву за РТС, па
очекујемо да се видимо и на малом екрану.
Захваљујемо се госпођи Милици и господину Горану чија је ово била идеја. Учинили су нам ове
празнике магичним и поново смо поверовали у
Деда Мраза!

САРАДЊА СА АКТИВОМ „ДУГА” ИЗ БАВАНИШТА

У

суботу, 22.12.2018, на позив Актива жена ,,Дуга” из
Баваништа били смо гости поводом обележавања
74. годишњице њиховог постојања и рада.
Као и до сада, није изостало срдачано гостопримство
и племенитост жена које су нашој школи уручиле захвалницу и сат у знак дугогодишњег дружења и сарадње.
Директор наше школе је такође уручио председници Актива захвалницу и монографију школе, као захвалност
за пажњу коју жене Актива „Дуга” поклањају нашим
ученицима.

ДОНАЦИЈА ЧЕТИНАРА

Ј

КП „Зеленило” нам је овде године донирало 16 садница четинара. Ученици цвећарског смера ће их посадити и брижљиво неговати. Хвала „Зеленилу” што мисли на нас!
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Дечја недеља

Реци не предрасудама и
стереотипима – радионица

У

оквиру Тима Дечји савез током Дечје недеље
одржана је радионица под називом „Реци НЕ
дискриминацији, предрасудама и стереотипима”.
Нашим ученицима је на занимљив начин прочитан
текст уз демонстрацију и драматизацију, након чега
је уследила дискусија и дебата, као и извлачење
порука о правилном понашању.
Научили смо шта је то дискриминација других,
по којим основама неко може бити дисриминисан
и како да препознамо ако смо сами жртве
дискриминације.
Схватили смо да се толеранција и прихватање
других учи и да је то врло важно у колективу јер
се само уз толеранцију свако може осећати као
добра и вредна особа.
Дискутовали смо о различитим ситуацијама
када смо се осећали лоше, као и о разлозима
зашто је то било тако. Исто тако, сагледали смо и
сопствене пропусте у понашању и научили како
да то променимо и на што бољи начин помогнемо
себи и другима.
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Дечја недеља

Дружење са „Змајевцима”

П

оводом Дечје недеље, у оквиру Тима Дечји савез, на нашу велику радост, а на иницијативу
учитељице Душанке Капунац, у нашој школи организовано је дружење са ученицима IV-1и IV-2 ОШ
„Јован Јовановић Змај”.
Ученици и наставници луткарске секције извели су
представе - „Три прасета” и „Црвенкапа”. Након тога
уследило је дружење и послужење, када су и размењени поклони. Наши драги гости донели су нам
магнете и разне честитке са дивним порукама, а ми
смо узвратили луткама „Маре и Јована” са именима
наших школа, као знак пријатељства, затим сликом
јесени, као и цветним аранжманом.
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Овим путем желимо да се захвалимо нашим драгим колегиницама текстилцима на
израђеним луткама, колегиници из ликовне секције на
урађеној слици, као и колегиницама цвећарске
секције на цветном
аранжману. Посебно хвала ученицима који су извели
представе и која су
учествовала у изради
наших поклона.

Моје је право
да живим

срећно
и здраво
П

оводом обележавања Дечје
недеље „Моје је право да живим
срећно и здраво”, 05.10.2018. нашу
школу посетили су ученици ОШ
„Јован Јовановић Змај”. Том приликом
организовано је дружење ученика
двеју школа у којем је, између осталог,
велика пажња посвећена увек актуелној
и присутној теми, борби против
вршњачког насиља.
Такође, ученици су кроз игру и лепо
дружење учествовали у осликавању
школског, спортског терена где су, кроз
писане и усмене поруке, рекли понешто
о срећном животу и шта живот детета
чини потпуним. На крају овог лепог
дружења, ученици су у просторијама
наше школе имали прилику за
опуштање, где су уз грицкалице и
сокиће размењивали утиске о овом
лепом школском дану.
Кординатори овог пројекта били су
наставници – Драгана Вујовић, Десанка
Миленковић и Келемен Михаљ, као и
наставница ОШ „Јован Јовановић Змај”,
Драгана Марковић Келемен.
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Посетили смо

Боје руја у Делиблатској пешчари

П

ланинарско друштво „Јеленак” организовало
је манифестацију „Боје руја”, 06.10.2018. године
за све љубитеље природе у Делиблатској пешчари.
Ученици школе „Мара Мандић” са наставницима
из Тима за заштиту ученика/деце од насиља,
злостављања и занемаривања су први пут учествовали
на оваквој еколошкој и рекреативно-спортској акцији.

Преко 2 000 учесника, међу којима је било деце из
основних школа из Панчева и околине, планинарских
друштава и еколошких удружења, могли су да уживају
у лепоти природе, бојама руја и других биљака, кроз
организоване шетње по пешачким стазама (15 км),
дружења и разноврстан забавни програм уз ручак у
ресторану.

БИЛИ СМО НА САЈМУ КЊИГА

26.

10.2018. ученици наше школе су посетили
овогодишњи Сајам књига у Београду, са
наставницама Рајачић Минодором, Крстевски
Тијаном и Крстић Данијелом. Било нам је
задовољство да упознамо наше ученике са овом
значајном културном манифестацијом.
Мноштво књига, мноштво људи! Помало изненађени
разгледали смо све око себе. Листали смо књиге,
дивили се мноштву лепих, нових издања, а понеку
књигу смо и купили. Неке наслове смо запамтили и
узећемо их из библиотеке. Мноштво књига које су
нас посматале са свих странице су нас подстакле да
у наредним месецима унапредимо наше читалачке
навике. Једва чекамо да на часовима разговарамо
о књигама које смо купили и које ћемо прочитати.
Утисци? Књига је нешто што се цени!
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Посета сајму спорта

У

Хали спортова, 24.09.2018. године, Спортски савез
Панчево у сарадњи са Савезом за школски спорт
Панчева организовао је 2. Сајам спорта под слоганом
„Сајам спорта у Граду спорта 201”. Ученици наше школе
(5. и 6. разред) са наставницима из Тима за заштиту
ученика/деце од насиља, злостављања и занемаривања
посетили су Сајам спорта. Ученици су могли да виде
презентацију 30 спортских дисциплина кроз демонстрацију
борилачких спортова, спортова са лоптом, стрељачким
вештинама, да се опробају у ронилачкој опреми, кајак-кану
егронометрима и многим другим спортским дисциплинама
које су примерене њиховом узрасту.
Овај спортски догађај имао је за циљ да се ученици упознају
са спортским дисциплинама, да схвате важност бављења
спортом у будућности, да лакше одаберу спорт који води
здравијем начину живота. Између осталог, ученици су се
лепо забавили и дружили са децом из других школа.
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Посетили смо

Велико искуство на „Малом Дунаву”
Ове године ученици наше школе имали су две једнодневне екскурзије на огледном
добру Пољопривредног факултета у Радмиловцу.

Н

ајмлађи ученици наше школе
посетили су 12.10.2018. године
огледно добро Пољопривредног
факултета у Радмиловцу, и у
једнодневној екскурзији „Авантуре
зелембаћа” стекли нова знања и
уживали у природи и дружењу.
Посетили смо акваријум, упознали се
се различитим врстама риба. Возили
смо се чамцима и уживали смо у
вожњи. Учествовали смо у радионици
„Потрага за благом”. Научили смо
како да правимо торбе и мараме од
различитог материјала. Са другарима
из вртића учествовали смо у еколошкој
радионици и еколошком квизу.
У петак, 2. новембра, ученици који
похађају цвећарски смер посетили
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су огледно добро Пољопривредног
факултета „Мали Дунав”, у
Радмиловцу. За њих је одржана
едукативна радионица за децу под
називом „Авантура Зелембаћа”.
Друштво су нам правили другари из
Иванова и Качарева.
Учесници радионице су имали
прилику да обиђу природна станишта
биљака и животиња, да виде мини
золошки врт и акваријум. Од наших
домаћина смо чули занимљиве
рибарске приче и показали су нам
умеће пецања.
Деца су кроз игру и забаву износила
своје идеје о заштити животне средине
и са успехом показала завидно знање
из ове области у еко-квизу.

БИЛИ СМО НА
САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИГОНУ

27.

септембра ове године ученици нижих разреда наше школе
добили су прилику да се упознају са саобраћајним полигоном,
као гости у школи ”Бранко Радичевић”. Било је другара из других
школа са којима смо се упознали и дружили. И најважније, упознали
смо се са основним правилима понашања у саобраћају. Научили смо
како се прелази улица на безбедан начин, да треба да погледамо на
обе стране пре преласка пешачког прелаза, као и да обратимо пажњу
на светло на семафору.
Стекли смо важне животне вештине у пријатној атмосфери и упознали
неке нове другаре. Хвала школи домаћину што су нас позвали на овај
занимљив догађај.

БИОСКОП

У

ченици наше школе су у
четвтак, 13.12.2018. године
били у биоскопу „Синестар” у
Авив парку. Гледали смо цртани
филм „Гринч”. Цртани филм
је одушевио наше ученике.
Тема цртаног филма су били
новогодишњи и божићни
празници.
Захваљујемо се „Синестару” што
нам је омогућио да присуствујемо
пројекцији цртаног филма.

Позориште

У

ченици наше школе гледали су позоришну представу „Оловни војник”, 15. новембра 2018. године.
Жељно смо ишчекивали да видимо познату бајку на позоришним даскама. Било је узбудљиво и
занимљиво. Глумци су били веома уверљиви тако
да смо заборавили да се налазимо у позоришту и
преместили се у неке маштовите пределе. Гледали
смо нетремице, а затим наградили глумачку екипу
дугим аплаузом.
Захваљујемо се Културном центру града
Панчева који нам је омогућио да присуствујемо овој занимљивој позоришној
представи.
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Ђачки радови
Доживаљаји са такмичења
Од свих лепих догађаја које памтим издвојићу одлазак
на спортско такмичење ове године. Памтићу овај
догађај јер смо се дружили и лепо провели, а са друге
стране и показали своје спортско умеће и остварили
вредне резултате.
Ове године смо ишли на спортско такмичење у Чачак.
Тамо смо били три дана. Одсели смо у хотелу „Коле”.
Ишли смо на такмичење из фудбала.
Не могу да опишем своја осећања док смо се спремали
да кренемо. У истом тренутку сам била узбуђена,
нервозна и срећна. Дуго смо путовали ка Чачку, али
смо се дружили у аутобусу, причали, шалили се и
смејали па нисам ни приметила када смо стигли.
Када смо стигли, добили смо кључеве од хотелске собе,
а убрзо је било време и за вечеру.
Ујутру, после доручка, добили смо дресове и кренули
смо на такмичење. То је био први дан. Било је напетости
и узбуђења, доста треме, али смо били одлични и
показали смо све што знамо на терену. Победили смо.
Вратили смо се у хотел сви срећни, насмејани, узбуђени.
Када сам дошла у хотел, чекала сам мајчин позив. Када
ме је назвала, обрадовала сам је срећним вестима да
смо победили.... Моја мајка је била поносна на мене, а
мени је победа дала самопоуздање да и следећег дана
дам све од себе и да се потрудим најбоље што могу.
Емина Даути
Одељење: Iт

Успомене из Чачка
Ја волим спорт јер је занимљив и забаван. Често сам
ишао на такмичења са школом. Ишао сам такмичења
из фудбала, кошарке и трчања.
Увек ћу се сећати такмичења у Чачку ове године.
Отишли смо са школом. Водио нас је наставник
Макса. Ишли су моји другови: Зоран, Бојан, Стефан,
Зоран Јовановић, Кристијан Новаков, Николић
Јавор. Играли смо фудбал. Освојили смо друго
место. Упознао сам нове другаре и провели смо много
времена заједно у дружењу.
Нашао сам девојку. Зове се Радица и живи у Чачку.
Виђамо се само повремено, на такмичењима.
Град Чачак ми се много допао. Хотел је био велик и
леп. Био сам у соби са Стефаном и лепо смо се слагали.
Желим и даље да се такмичим јер упознајем нове
другаре и путујем. Једва чекам такмичење у Абу
Дабију 2019. године.
Кристијан Лабат
Одељење: Iт
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Годишње доба које највише волим
Годишње доба које највише волим је зима. Волим да
се грудвам са сестром и да правимо Снешка Белића.
Волим да чистим снег. Кровови су бели, дрвеће је бело.
Једва чекам новогодишње празнике зато што идем на
представу, добијам пакетиће од Деда Мраза и сликам
се са њим. Прскамо прскалице и ватромет пуца. Код
куће китимо јелку.
Немања Трајковић
Одељење: VII-1

Моје врлине и мане
Зовем се Кристина Максимов. Имам 15 година.
Живим у Панчеву, са мамом, татом, братом, сестром,
бабом и дедом. Имам велику породицу коју много
волим и која ми је ослонац у животу.
О себи мислим да сам енергична и занимљива особа.
Волим спорт. Тренирала сам теквондо 7 година.
У слободно време волим да се дотерујем, шминкам,
излазим и дружим се са својим другарицама.
Волим да певам и идем на мађарски хор.
Јако сам педанта и то ми се свиђа.
Много сам тврдоглава и упорна.
Волим да учим стране језике.
Волим да путујем и надам се да ћу у животу имати
пуно прилика за путовања. Волела бих да обиђем
више земаља.
У слободно време пишем дневник јер је то једино
место где могу да искажем своја осећања. Веома сам
емотивна и сујетна и то ми је највећа мана.
Моји планови за будућност су да будем редовнија
у школи, да будем послушнија и смиренија. Желим
да порадим на себи и да водим здрав живот. Такође
ми је циљ да завршим средњу школу и створим себи
животно занимање.
Кристина Максимов
Одељење: VIII-1

Мој кућни љубимац

Моја најбоља сестра

Свако има свог кућног љубимца који се посебно негује
и воли.
Мој кућни љубимац је пас, који се зове Рекс. Он има
жућкасту длаку, плаве очи и дуги реп. Воли да се мази,
да се игра и да трчи. Највише воли да долази код мене,
слуша моја наређења, брани ме када сам у невољи. Он
воли да једе грануле. Када му кажем: „Рекс, донеси
штап”, он лагано отрчи и донесе га. Много је паметан,
дресиран, послушан и добар пас. Ја га волим зато што
је паметан. Он је лабрадор-ретривер. Понекад уме да
буде несташан, али га брзо прође. Ја волим свог Рекса
јер је добар и веран пас.
Увек ме чека на вратима као у оној песми:
„Он ме чека.
Он ме увек чека.
На вратима његова њушка мека.
Очима ми срце своје даје.
Речи не зна, али зато лаје.”
Маринела Кнежевић
Одељење: IIт

Моја сестра се зове Наиде. Има 17 година, браон очи
и црну, дугу косу. Много је волим и јако смо везане.
Понекад се деси да се посвађамо. Некад се наљутимо
једна на другу без разлога. Умемо понекад да растужимо
једна другу. Међутим, то брзо прође. Схватимо да
ниједна свађа не може да траје дуго. То је зато што
смо потребне једна другој. И зато што волимо да
будемо једна са другом. Наши тренуци и љубав су
много важнији од свих несугласица. Сем тога, то су
увек неке бесмислене свађе, па зато трају тако кратко.
Важно нам је да се на крају извинимо једна другој и
да се помиримо. Зато се трудимо да се лепо слажемо
и избегавамо свађе и љутње.
Моја сестра је неко ко је увек и свуда била са мном.
Зато је то време за нас посебно. Тако је и данас. Не могу
да замислим дан без њеног осмеха, без њене шале и
приче. Највише волим тренутке када се шалимо, када
причамо, када једна другу разумемо. Ја често знам шта
она мисли и осећа иако ми она не каже.
То је зато што много времена проводимо заједно и зато
што смо толико блиске.
Изабела Стефановић
Одељење: Iт

Мој портрет
За сваког човека је важно да уме да себе сагледа
објективно и да уочи и своје врлине и мане. Врлине
– да их сачува, мане – да их поправи.
Ја се зовем Сара Павловић. Имам 15 година. Идем у
школу „Мара Мандић”. У школи имам пуно другова
и другарица. Трудим се да према свима будем добра.
Сви ме воле и цене и добри су према мени. Када ми
је потребно да ме неко саслуша, увек су ту. Када сам
тужна и исцрпљена, увек ми кажу да се смирим, да
се опустим и да ће све бити у реду. Посаветују ме и
предложе неко решење за проблеме које имам.
Код себе не волим што умем повремено да реагујем
исхитрено и емотивно. Не волим када сам љута, бесна
и дрска. Онда кривим недужну околину око себе и
тада се други с правом наљуте на мене. Тада се трудим
да видим где сам погрешила и приђем тој особи и
извиним се. Мислим да је важно и поштено признати
своје грешке и то људима о које смо се огрешили на
неки начин. После искреног разговора, наставимо да
се дружимо и проводимо време заједно.

Трудим се да од себе створим особу којом ће се сви
поносити. Увек сам ту за блиске људе и одана сам и
верна као пријатељ.
Када сам први пут дошла у ову школу, деца су ме јако
лепо прихватила. Прихватили су ме у своје друштво.
Када нас наставници воде негде, обично ме зову јер
испуним своје обавезе како треба и на време.
Веома ми је драго што сам дошла у ову школу.
Волим своје другаре и наставнике јер су увек уз нас
и пружају нам сву неопходну подршку. Идемо на
разне активности, као и на разна такмичења. Откад
сам дошла у ову школу, доста сам напредовала. Као
особа сам постала боља, а стекла сам доста знања из
различитих предмета.
Трудим се да сваког дана радим на себи. Да јачам везе
са другим људима. Да помажем и да волим. Да стичем
нова знања и градим своју будућност.
Сара Павловић
Одељење: Iт
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Ђачки радови

Мој живот и ја
Зовем се Ана Токаи. Живим са татом, мамом, браћом
и сестром. Уписала сам цвећарски смер у школи
„Мара Мандић”. Волим да се бавим цвећем, да га
садим и гајим. Занимају ме разне врсте дрвећа, као и
употреба и гајење цвећа. Волим да се бавим узгајањем
и неговањем биљака у пластенику и трудим се да
научим како се то ради. Надам се да ћу научити пуно
о биљкама и да ћу моћи то своје знање да искористим
у животу.
Волим да идем у школу. Одговара ми што имамо три
дана праксу јер тада највише учим свој будући занат и
дружим се са другарима. Волим све предмете у школи.
Сви су различити и занимљиви. Научим пуно ствари
на интересантан начин. Наставници се потруде да
нам све детаљно објасне и приближе градиво.
У слободно време волим да шетам са другарицама

по Народној башти или да попијем кафу са њима у
неком кафићу. Моје другарице су мој ослонац и извор
моје животне радости. Увек су ту за мене и ја за њих.
Другарство је за мене као нит која даје посебан смисао
животу.
Код куће волим да обављам кућне послове. Тако се
осећам корисно, волим да оперем све ствари јер је
тако мој животни простор чист. Помажем својим
укућанима када год је то потребно.
Волела бих да имамо мало боље услове живота и да
једног дана добијем своју собу.
Планирам да завршим школу и да своје знање
употребим тако да будем корисна и себи и другима,
као и да радим посао који искрено волим.
Ана Токаи
Одељење: Iц

Кад би проговорила моја клупа
Кад би проговорила моја клупа, све моје тајне би
открила.
Прве љубави, прве симпатије, прве пубертетске дане.
Открила би вам и моје проблеме на часовима, моје
прве оцене... Како ми се која наставница свиђа, шта
мислим о наставницима...
Рекла би вам апсолутно све што је у мени и иза мене...
све моје емоције, све о мојој симпатији, о мојим
маштањима, све што ме мучи.
Али се тога не бојим, јер моја клупа уме да чува тајне.
Георгије Весељи
Одељење: VII-2

Утисци и слике са једног путовања
Волим да идем са наставницима и другарима на
такмичења. Нарочито волим да путујем, да обилазим
разна места.
Ишла сам у више градова, али најлепше сам се
провела у Чачку. У Чачку смо били четири дана и
не могу описати колико је мојим другарима и мени
било лепо. Дани су пролазили, а ми смо се одмарали
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и уживали. Излазили смо увече у град, шетали смо,
шалили смо се и јако ми је било лепо. Град је леп преко
дана, а још лепши ноћу јер сав сија и изгледа магично.
Код једне фонтане смо често проводили време.
Волела бих да се овакво нешто поново деси.
Светлана Аначковић
Одељење: VII-1

Представили смо нашу школу

Представа „Ружно паче”
у посети Зајечару

Н

аша представа „Ружно паче” својим актуелном и универзалном темом помера границе.
Проблем дискриминације, вршњачког насиља,
последица које оне остављају на личност младог
човека, али и начини ненасилне комуникације и
мирно решавања конфликата држе пажњу публике
од првог до последњег минута.
Као представници свог града учествовали смо на
Дечијем инклузивном фестивалу „Арт зона за све”
у Зајечару, међу 14 градова из земље и иностранства. Била су то незаборавна два дана јер смо поред наступа имали времена да
обиђемо град и његове знаменитости, Гамзиградску бању и
археолошко налазиште „Феликс Ромулијану” и обогатимо своја знања и искуства.
Велику захвалност дугујемо
спортском клубу за децу и
омладину са посебним потребама „Кликер” који нам
је обезбедио превоз и нашим домаћинима „Дечијем
центру Зајечар”.

15

Представили смо нашу школу

Плесом до злата

Д

ругу годину за редом наставници Владић Горан и Вујовић Драгана, са дванаест ученика учествовали су на Serbian
International Dance festival.
Од ученика учествовали су: Мартин Анђелковић, Георгије Весељи, Новаков Кристијан,
Јелена Хорват, Љиљана Игнац, Кристина
Максимов, Светлана Аначковић, Вања Стенковић, Сања Алберт, Ракитован Валентина.
Плесали смо уз песму
„Uptown Funk ft. Bruno
Mars”.
Наши ученици показали
су умеће и вештину коју
имају у плесу, па самим
тим резултат није изостао. У категорији у којој
су учествовали освојили су
златне медаље.
Показали смо да осмехом,
трудом и радом ништа није
немогуће.

„Нека интеркултуралност
буде наша стварност”

У

ченици наше школе учествовали су на дечјем драмском
фестивалу под називом „Нека интеркултуралност буде наша
стварност”. Презентација радова одржана је у суботу, 01. децембра
2018. године у Културном центру града Панчева.
Наша школа се представила са две представе: „Анка
и Жуле” и „Ружно паче”. Проглашене су и четири
најбоље представе на фестивалу, а међу њима је и наша
представа „Анка и Жуле”. Ученици су уживали, а
наставнице – Анита Дуковски, Стеванка
Лазаревић, Драгана Вујовић, Владана
Мулић и наставник Горан Владић
су били поносни на своје ђаке.
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Упознај пријатеља
и помози му

У

оквиру Тима за заштиту ученика/деце од
насиља,злостављања и занемаривања ученици
наше школе су успешно одржали дечју радионицу.
Радионицу су водили ученици од 5. до 8. разреда уз
подршку наставника: Десанке Миленковић, Катарине
Јоцић, Тијане Крстевске и Ивана Миливојевића.
Водитељи радионице, под називом „Упознај пријатеља
и помози му”, били су ученици Георгије Весељи и
Љиљана Игнац. Они су упознали ученике са темом
и циљевима радионице, говорећи о примерима из
школе и укључивању својих вршњака у дискусију.
У овој радионици ученици су могли интервјуисањем
друга/другарице да поставе одређена питања и тако
сазнају нешто више о њему. Шта је пријатељ, које
особине бисмо волели да пријатељ поседује, како
се треба понашати према њему, шта је пожељно и
непожељно понашање, како спречити утицај лошег
друштва око себе и како рећи НЕ, била су кључна
питања радионице.
Кроз причу, игру и глуму одређених улога радионица
је имала поучан и забаван карактер.

17

Представили смо нашу школу

П

Гестовни говор – зато што
језик није само говорни,
већ и знаковни

оводом обележавања Европског дана језика,
наша школа имала је још једну успешну сарадњу
са ОШ „Аксентије Максимовић” у Долову.
Дефектолог Ивана Цаковић и наставница српског
језика и књижевности Марија Караџић обележиле
су тај дан држањем часа под називом „Европски дан

језика – Сви смо једнаки”, зато што језик није само
говорни или писани, већ и знаковни.
Ученици су са наставницама дворучном азбуком
извели песму „Не ругај се” (Делта фондација), а
научене су и неке од основних речи једноручном и
дворучном азбуком.

Предавање поводом
1. децембра
Светски дан борбе против ХИВ-а обележава се 1.
децембра. Црвена трачица је међународни симбол
подршке и разумевања за људе који живе са ХИВом. Тим за здравствену и социјалну заштиту
ученика, у сарадњи са Патронажном службом
Дома здравља Панчево тим поводом организовао
је предавање за ученике средње школе, VII и VIII
разреда.
Патронажна сестра Тијана, са којом се већ
дуго дружимо кроз предавања на различите
теме, указала нам је све оно што морамо знати
када је ова болест у питању, начине на које се
можемо заштитити, али и о заблудама у вези са
преношењем ХИВ-а .Заштитити себе је најважнији
начин заустављања ширења ХИВ-а!
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Активности наших тимова

Обележавање
светског дана
прашума

Т

им за заштиту животне средине у току школске
2018/2019. године ради пуном паром. Прва
активност овог тима је била посвећена Светском
дану прашума. Наставнице Маријана Калкан и Тијана
Крстевска су одржале презентацију на ову тему и
приказале кратке филмове о прашумама.
Ученици основне и средње школе су имали прилику
да се упознају са врстама прашума и њиховим
географским положајем. Истакнута је њихова
важност као екосистема који је најмање истражен, али
највреднији на свету. Говорећи о карактеристикама
прашума, деца су научила да је њихова најбитнија
улога у апсорпцији велике количине угљен-диоксида,
да су области са највећим биодиверзитетом на нашој
планети и да представљају неку врсту природног
одбрамбеног система од климатских промена.
Научили су да је највећа прашума на свету Амазонска
прашума. Имали су прилику да се упознају са
прашумама у нашем суседству као што је Бјеловешка
шума, а и да путем слика упознају и прашуму која
постоји и код нас, а то је Винатовача.
Разговор је био усмерен на лош однос човека као
највећег непријатеља природе, шта нам доноси губитак
прашума и шта морамо да урадимо да их не бисмо
у потпуности изгубили. Кроз низ занимљивости
везаних за овај екосистем деца су путем филмова
могла да потврде већ научено кроз презентацију.
Овим путем велики поздрав шаљемо нашем вредном
координатору, колегиници Бојани Биги, која је отишла
у бели свет. Велики поздрав од твог Тима за заштиту
животне средине!

Светски дан
волонтера и
међународни
дан хуманости

П

оводом Светског дана волонтера који
се обележава 5.12. и Међународног
дана хуманости који се обележава 23.11, у
просторијама наше школе одржано је предавање
о значају волонтирања и помагања другима.
Током предавања ученици су добили
информације о томе шта је волонтирање,
какав је његов значај за друштвену заједницу
и појединца и који су мотиви и добит за самог
волонтера. Такође им је кроз фотографије и
причу представљено позитивно волонтерско
искуство самог предавача и идеје за могуће
волонтирање ученика.
Током предавања ученици су коментарисали и
дискутовали о ономе што им је било зaнимљиво.
После предавања су тражили додатне
информације везанe за организације у којима
би волели да волонтирају. Присуствовали су
ученици основне и средње школе, наставници
и стручни сарадници.
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Обележавање
Дана менталног
здравља

С

ветски дан ментaлног здравља је 10. октобра и
обележава се широм света са поруком да треба
да мислимо на своја осећања и да се боримо против
лошег расположења и разних страхова. Овај дан смо
обележили и у нашој школи.
Ученици виших разреда су дошли у госте ученицима
четвртог разреда и заједно са наставницама су
разговарали о својим осећањима, када су тужни,
срећни, љути. Играли су се игре „Препознај како се
осећам”. Након тога су сви заједно правили плакат са
позитивним порукама и сликама разних активности
које могу да се изводе напољу. Порука наставница
деци је била да треба што више времена да проведу
напољу, да се друже и играју. Ово су биле и поруке
против насиља јер се боље разумемо када препознамо
како се наши другови и другарице осећају и када им
упутимо позитивне мисли и поруке.
Активности су водиле наставнице Марија Гашић
и Катарина Јоцић из Тима за заштиту животне
средине, са наставницом Леилом Беатом Керекеш.
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Еколошка секција
„Будите истрајни у љубави према природи!”

И

почетком ове школске године, еколози су
упорни и истрајни да утичу на развијање и
ширење еколошке свести у нашој школи. Ове године,
секција као подршку у свом раду има три нова члана
– наставнице Драгану Вујовић, Ивану Цаковић и
Данијелу Крстић. Удружиле су се две секције, ликовна
и еколошка, тако да је тимски рад на завидном нивоу.
Трудили смо се да будемо подршка Тиму за заштиту
животне средине. Учећи из њихових презентација,
знања везана за разне еколошке датуме допунили смо
и кроз самосталне акције и радионице.
Неговали смо цвеће у школском холу и дворишту.
Научили понешто о размножавању и нези афричке
љубичице. У пластенику смо имали прилику да се
упознамо са значајем и битношћу дренажног слоја и

правилном начину пресађивања собног цвећа.
Ове године, школски хол је добио и еколошки кутак,
где смо своју креативност показали са сменом
годишњих доба.
Мали, али довољно спретни, успели смо да се
изборимо са налетом снега. Лопате у школском
дворишту су нас чекале да раскрче пут Деда Мразу,
кога смо обрадовали новогодишњим накитом и
рециклажном јелком.
Одржали смо и едукацију кроз акцију „Чепом до
осмеха”, где смо истакли значај рециклаже и показали
да, иако мали, ангажовањем у овој акцији дајемо
пример хуманости. Велико хвала дугујемо свим
родитељима, деци и колегама који нас већ другу
годину за редом подржавају у овој акцији.

Обележавање Дана науке

Т

им Дечјег савеза је обележио дане науке забавним и
поучним активностима. Обележили смо Европски дан
науке, 7.11. 2018, и Светски дан науке, 10.11.2018. године.
Активности је осмислила наставница Десанка Миленковић
која у нашој школи предаје физику и хемију, са наставницом
Катарином Јоцић која предаје биологију, а уз велику
подршку наставнице Драгане Вујовић и социјалне раднице
Гордане Крстић. Учествовали су ученици виших разреда.
Ученици су научили да нису све играчке безбедне због
састојака од којих су направљене. Ученици су затим са
наставницама правили чувени слајм (љигавац), али са
безбедним састојцима.
Ова „љигава” играчка има и својих предности: забавна
је за прављење јер приликом спајања састојака долази до
стварања компактне масе која се развлачи, утиче на фину
моторику код деце, ученици су учили да дозирају састојке,
да буду уредни приликом прављења и што је најважније,
сви су се лепо забавили.
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Награде

Шарамо
и стварамо

О

ва школска година почела је весело и радно.
Старији ученици упознали су нове чланове
ликовне секције са њеним радом и дали идеју за
нове материјале и технике са којима желе да раде.
Наставнице Катарина Јоцић и Десанка
Миленковић показале су нам како кроз сарадњу
можемо свашта да научимо и направимо, тако да
смо пробали да кроз ликовно и хемију правимо
разне експерименте.
У новембру нас је посетила Марина Фуртула из
Министарства за борачка и социјална питања која
је нашим ученицима уручила награде и захвалнице
за учешће на конкурсу ,,Мени су моја безбедност
и здравље баш важни”. Ученички радови који су
награђени биће на календару 2019. године, које ће
ово министарство у сарадњи са Министарством
просвете издати. Честитамо Алекси Џинкићу,
Мартини Анђелковић и Данијелу Хорвату на
постигнутом резултату.
Ликовна секција и еколошка секција правили су
са децом различите радове и украшавали школски
ходник и овом сарадњом показали смо да је тимски
рад најбитнији и најделотворнији.
Ученице из дневног боравка „Невен” и ученице
из школе ишле су у Дом омладине да праве
новогодишње украсе који ће ове године красити
јелку у том објекту.
Трудили смо се да и ове године направимо честитке
и да се нашим сарадницима захвалимо на сарадњи
и пожелимо пуно здравља и среће.
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Наши средњошколци

Цвећарски кутак

О

ве школске године ученици цвећарског смера
поново су посадили у пластенике поврће и
резнице вишегодишњег цвећа. Са хиподрома
смо донели коњски стајњак и обогатили наше
земљиште хранљивим материјама. Захваљујемо
се особљу са Хиподрома које нам увек излази
у сусрет. У току јесени уређивали смо башту и
одржавали хигијену школског дворишта.

П

очетком новембра обишли смо огледно поље
Пољопривредног факултета ,,Радмиловац”,
где се налази прелепа природна оаза ,,Мали
Дунав”. На почетку посете саслушали смо
кратко предавање и упознали се са разноврсним
садржајем овог простора. Затим је уследило
велико изненађење, вожња чамцем и прелазак
преко висећих мостића па је многима прорадио
адреналин. Обишли смо Аласку кућу – музеј
рибарства и окушали се у пецању, али нажалост
било је хладно и риба није ,,радила”. Такође, рај за
очи био је и разноврстан биљни и животињски
свет, зоо-врт са воденим птицама и велики
акваријум са дунавским врстама риба. Пред
крај посете одржана је еколошка радионица где
су ученици проверили своја знања из области
екологије. Провели смо диван дан у пријатном
амбијенту захваљујући водичима који су нам све
ово дочарали на најбољи начин.

С

ваке године пред Нову годину правимо цветне
аранжмане од сувог цвећа које излажемо
на новогодишњим изложбама. Своју машту и
креативност, као и разне занимљиве идеје ученици
преносе на ове радове. Радујемо се свакој изложби
и свим похвалама и успесима које остварујемо.
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У

Светски дан против
лова – 3. децембар

просторијама наше школе одржано
је предавање које је имало за циљ да
ученицима приближи значај заштите животиња
од лова и уништења одређених врста. Ученици
су учествовали у разговору и показали велико
знање и разумевање према животињама које
су угрожене у природи.
Значај борбе против лова приказан је ученицима
нижих и виших разреда и ученицима средње
школе, путем презентације која је садржала
видео снимак и слике са животињама које се
уништавају зарад профита, личног задовољства
и маркетинга. На крају предавања заједнички
закључак је био да морамо да бринемо о
природи и животињама које су део ње.

24

С

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НА
НОВОГОДИШЊЕМ БАЗАРУ

воје радове излагали смо и на Новогодишњем
базару у Панчеву, у суботу, 22.12.2018, где смо
такође показали своја умећа и вештине.

ИЗЛОЖБА У „НЕВЕНУ”

21.

12.2018. године, у Дневном боравку
„Невен”, одржана је изложба
новогодишњих радова, деце и одраслих који
су корисници дневног боравка, као и ученика
цвећарског смера наше школе.
Најлепши радови су били спремни да сачекају
госте. Поред ученика Медицинске школе,
позиву су се одазвали и родитељи, колеге,
другари и пријатељи деце и запослених наше
школе и Дневног боравка „Невен”. Дружење
и продаја су настављени и сутрадан у оквиру
Новогодишњег базара у Панчеву. Радови су
настајали са пуно љубави, труда и са жељом
да сваке године границе у погледу квалитета
и утканих емоција буду померене у односу на
прошлогодишњу изложбу.

У

ИЗЛОЖБА У НОВОМ САДУ

четвртак, 20.12.2018. године, ученици
текстилног и цвећарског смера и ликовне
радионице излагали су своје радове у Новом Саду,
у згради Извршног већа Војводине.
Овим новогодишњим базаром рукотворина
промовисали смо рад наших ученика и наставника.
После пригодног програма и продајног базара
ученицима су подељени пакетићи. Затим смо
кренули у обилазак града, фотографисали се, лепо
се провели и дружили.
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Невен

Шта има ново

О

д маја месеца до Нове године
имали смо разна дешавања и
дружења у боравку. Пошто је лепо
време ове године дуго трајало, искористили смо га максимално, ишли
смо да шетамо, на спорт, на излете.
Вежбали смо на Спортском центру,
у Народној башти, у нашем лепом
дворишту.
Из Културног центра су нас поново
обрадовали бесплатним картама за
позоришне представе, тако да смо
гледали представу „Оловни војник”.
Као и претходних година и ове године се припремамо за новогодишњу
изложбу. Спремили смо најлепше
радове и чекамо наше госте у боравку.
Ове године нас је обрадовила и сестра наше кориснице Сање Абрамовић, она нам је поклонила телевизор
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Последње збогом...

О

у „Невену”
у коме уживају корисници групе за
тешка телесна оштећења.
Такође, Николина Мунћан, студент
на мастер струдијама менаџмента у
Темишвару, осмислила је пројекат
хуманитарне акције - израду новогодишњих украса. Донирала нам је
предиван материјал за израду украса и одрадила више радионица помажући нам да урадимо што више
украсних предмета за изложбу.
Иван Младеновић је са својим
пријатељима из „Винер осигурања”
и ове године донео слаткише и донирао средства да нам ови празници
буду што лепши.
И тако, време пролази, снег је покрио боравак, окитили смо јелку,
чекамо Деда Мраза и желимо свима
пуно среће и здравља у години која
нам долози!

д прошлог „Трага”, у нашем
дневном боравку много тога
се издешавало.
Нажалост, више са нама нису наши
другари Јелена и Слободан. Отишли
су тихо и заувек нас напустили након кратких и тешких болести.
Почетком августа, уместо да добијемо неку Лелину разгледницу са путовања, изненадила нас је вест да нас
је Лела напустила.
Још ненавикли на то што Лела није
са нама, доживели смо још једну
тужну вест – да је и Боба изгубио
битку са болешћу.
Са зидова боравка још увек нас гледају њихова насмејана лица са наших
путовања, са Дивчибара, са Чардака,

из ЗОО- врта, из дворишта...
У витринама стоје незавршени радови, у ормарићу чекају папуче...
Око ручка и даље чекамо Душана да
дође по Јелену, да њих двоје одшетају
кући, лагано све до Содаре.
Кад се одмарамо, сетимо се Бобе, он
је увек знао да нам каже коју серију
или филм да пустимо, шта би волео
да гледа. Боба је знао да нас обрадује
својим медаљама са пливања, да донесе злато са далеких путовања.
И тако дани пролазе, ми се свакодневно сећамо наших другара,
насмејаних и срећних какви су били
док су се дружили са нама. Лело и
Бобо, остаћете заувек у нашим срцима и нашим мислима.
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Спортска страна
 Из породице Раданов
стигао је нови таленат,
зову је Цеца и разбија
у свему. На Националним играма Специјалне Олимпијаде Србије
наступила је први пут
и одмах ушла у историју, освојивши две медаље. Најмлађа, а једна
од најбољих. Напред,
Цецо!

Има нас свуда -турнир
у малом фудбалу

П

оводом петнаест година постојања и рада СЗР
,,Масимо”, 9. децембра 2018. године у спортској
хали у Банатском Новом Селу одржан је турнир у
малом фудбалу.
Наш пословни и спортски пријатељ, господин Момир
Радуловић, иначе директор фирме, позвао нас је на
спортско дружење на чему смо му јако захвални.
Резултати су били у другом плану, али било би
непоштено не споменути да је СТЗР ,,Грмеч” освојила
прво место.
Поред њих учествовали су и домаћини овог турнира,
СЗР ,,Масимо”, ДВП „Тамиш-Дунав” из Панчева и
професори ШОСО ,,Мара Мандић” из Панчева.
Треба споменути беспрекорну организацију турнира
и гостопримство господина Радуловића, а екипа наше
школе се потрудила да у „трећем” полувремену уз
музику, пиће и свечани ручак освоји прво место.
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 На Националним играма Специјалне Олимпијаде Србије, одржаним у Чачку, од 13-16.09.2018.
године били смо међу најбројнијим екипама. И
међу најуспешнијим. На фотографији су спортисти
наше школе и њихови партнери из панчевачких
основних школа, са којима су заједно играли у инклузивним екипама.
 У Чачку се играло за медаље, али се увежбавало
и уигравало за Летње Олимпијске Игре, које ће
нас угостити марта месеца, 2019. године. Сигурни путници су Боки, Зоки и Никола Манић, наш
бивши ученик. Остали момци су млади и сачекаће
до следећих игара и до нове прилике.

 Атлетичари су у Чачку били међу најуспешнијим
појединцима. Представљали су нашу школу изузетно. У прилог томе иде и чињеница да су сви освојили
по 2 медаље. Наступ им је олакшала наставница Гоца,
која их је припремала и давала добре савете пред
сваки наступ.
 Немања је нашао своје место у нашој школској
екипи у атлетици. На атлетском државном првенству у Београду освојио је 3.место, чиме је потврдио
добру форму из Чачка, када је освојио 2 медаље.
Напред, Немања!

 На инклузивном државном првенству у женској
одбојци наше девојке, у екипи са девојкама из Микине школе, потврдиле су прошлогодишње прво
место. У Чачку је било и доброг дружења, девојке
су стекле нове другарице из целе Србије. У дружењу
су освојиле прво место.
 Први пут у историји Специјалне Олимпијаде Србије
одржано је такмичење у мушкој инклузивној кошарци, три
на три. У Београду смо играли
финале, водили све време и
изгубили у последњим секундама. Показали смо најбољу
игру и заслужено смо освојили сребро. Екипу су чинили
наши момци и кошаркаши из
школе „Мика Антић”.

 Први пут у историји Специјане Олимпијаде Србије одржано је такмичење у женској инклузивној
кошарци, три на три. Екипу су чиниле наше девојке
и кошаркашице из школе „Мика Антић”. Освојиле су
треће место и показале у Новом Саду да се у нашој
школи игра одлична кошарка.
 Међу 10 најбољих
спортиста Специјалне
Олимпијаде Србије нашли су се наши Зоки и
Боки. Били су гости Министарства омладине
и спорта и Специјалне
Олимпијаде Србије на
Сајму спорта у Београду
и имали привилегију да
буду у друштву са министром за омладину и спорт
и са најбољим спортистима наше земље.

 У Крагујевцу је одржано Државно првенство у
боћању. Били смо одлични, отуда и велики пехар
који смо донели у школске витрине. Овај спорт нам
иде од руке и ускоро се надамо отвореном игралишту
у школи, као и монтажном у учионици за физичко.
 Мартин, Боки и
Зоки започели су летос у Чачку припреме
за Летње Олимпијске
Игре. На овој фотографији су у Крагујевцу, у парку „Шумарице”.
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Новогодишња журка

Новогодишња
журка

О

ве године, као и сваке, организовали смо
новогодишњу журку и прославили успешну
протеклу годину. Играли смо уз музику, дружили
се, смејали, шалили и препричавали анегдоте које су
нам остале у памћењу. Сви смо били заједно у сали,
успели смо да дођемо до микрофона и запевамо, али
и да играмо са наставницима. Наши другари који
су наступали на разним такмичењима показали су
своје наступе и добро нас забавили. Фотографије
најбоље говоре колико смо се лепо провели!

Питали смо
питали

Шта бисте радили да је пао још већи снег?
Била би поплава. – Стефан
Ја не бих долазио у школу,
једино санкама, али да ме
вуку. – Зоки
Седео бих кући и пио чај,
од школе ништа, и играо
бих игрице. – Влада
Трчали би, клизали,
пливали... – Кристина
Седео бих кући и кулирао,
спавање до подне. А школу
добро да затрпа! -Боки
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Ма да је још нападао…
Ееее… Одмах на распуст! –
Сара

Мене и тако већ нервира
снег, добила сам грудву у
главу. Да падне још? Па да
добијем две грудве… Доста
ми је снега. – Маринела
Ма ту треба мећава да
падне! – Анђела
А да нас затрпа у школи,
ауууу… Онда нема мрдања
из школе... Глава би нам
била ко лубеница! – Стефан
Ја бих трчао до школе,
аутобус не бих ишао. –
Милош
Било би клизање, али
после мора лопата. – Јовица

Меморијални турнир

Меморијални
турнир

У

септембру 2018. године у Школи за
основно и средње образовање „Мара
Мандић” одржан је дванаести по реду
меморијални турнир „Максим Симић”,
посвећен бившем директору наше школе.
Претходно је делегација положила цвеће
на гроб Максима Симића у Новом Селу.
На турниру у фудбалу је, као и увек,
учествовало више екипа. У финале су се
пласирали СЗР „Масимо” и екипа ШОСО
„Мара Мандић”. Након неизвесне борбе,
гостујућа екипа је освојила прво место.
Резултати су били у другом плану, важно
је било евоцирање успомена на покојног
Максима Симића.
На крају турнира одиграна је
традиционална утакмица између
професора и ученика ШОСО „Мара
Мандић”, где су професори успели да
надиграју своје ученике.
Директор ШОСО „Мара Мандић” се
захвалио свим учесницима турнира на
учешћу и сећању на живот и рад покојног
Симића.
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