Pan~evo, Jun 2019. godine, Godina 17. Broj 57

Верујте у љубав,
верујте у чуда!

Реч директора

П

оштоване колеге, родитељи, децо, први пут
вам се обраћам као директор школе „Мара Мандић”. У
протеклим годинама обављао
сам послове наставника на
различитим радним местима.
Бити просветни радник у нашој школи је веома велико задовољство. Сада,
као директор школе, трудићу се да унапредим
и осавременим наставни процес и да свима
омогућим квалитетније услове за рад. План ми
је да конкуришемо на пројектима, како бисмо
добили већи број учионица, да осавременим
наставни процес савременим училима и асиситивном технологијом, да све буде прилагођено
потребама наших ученика.
Захвалио бих се колегама које су ми у протекла
три месеца пружале подршку у раду. Ми у школи „Мара Мандић” смо једна велика породица,
ми смо школа са посебним духом и великим
срцем.
У протеклом периоду добили смо и неколико
донација које су умногоме допринеле квалитетнијем раду школе. Добили смо рачунаре,
штампаче, ормане, реновирали смо трибине
у дворишту школе, оплеменили смо простор
новим цвећем. Захваљујући студију „Арт Утопија” снимили смо и спот школе. Текст химне
је написала наша колегиница, Ивана Живанов, а музику је урадио Петар Пупић. Овом
приликом желим да им се захвалим што су
допринели промовисању наше школе.
Уз вас и вашу подршку трудићу се да остварујем што боље резултате у даљем раду.

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА

И

ове године је школска слава прослављена онако
како то увек бива – уз присуство великог броја
ученика, родитеља и наставника. Програм је започео
молитвом и свечаним обредом резања колача, након
чега је школски хор отпревао Светосавску химну.
Уследио је говор директора у којем је, по обичају, направљен осврт на главне активности школе током
претходне године. Изведен је и пригодан програм који
је садржао рецитаторски, драмски и музички део. По
завршетку приредбе ученицима су подељене переце
и слаткиши, након чега су још неко време провели у
школи дружећи се са својим другарима и наставницима.
Овогодишња прослава ће ући у анале школе јер је одржана на годишњицу важног јубилеја за нашу земљу
– Србија обележава 800 година од крунисања Стефана
Првовенчаног, историјског тренутка када су српска
црква и држава добиле самосталност.

Горан Владић, директор школе

Немања Милић (03.06.2001. – 09.03.2019)

У

марту месецу сачекала нас је тужна вест. Наш ученик, Немања
Милић, преминуо је после краће болести. Заувек ће остати у
нашем срцу и памћењу и нећемо никада заборавити тренутке које
смо провели заједно.
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Донације

ПРОШИРЕН
ИНФОРМАТИЧКИ
КАБИНЕТ

Н

астава информатике ће нам
убудуће бити још боља и квалитетнија – кабинет где се она изводи је од данас богатији за пет савремених рачунара. Дародавац је
београдски огранак фирме CB&I
s.r.o.
У знак захвалности гостима су
уручени пригодни поклони у виду
ђачких радова.

ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ
ДО ЛЕПШЕ ШКОЛЕ

ДОНАЦИЈА
СПОРТСКОМ
КЛУБУ „КЛИКЕР”

С

К

омпанија ”West Pharmaceutical
Services Beograd d.o.o.” из Ковина донирала је 400 kg хране удружењу спортског клуба за децу и
омладину са посебним потребама
„Кликер” из Панчева.
Ова хуманитарна акција је глобална акција на нивоу целог „Westa”,
под називом „Food Drive”, где су
донатори запослени „Westa”.

ВРЕДАН ДАР ОД
„БЛИЦ ФОНДАЦИЈЕ”

„

Блиц фондација” нам је уручила мноштво дивних, шарених и
нових књига.
„Моји омиљени суперхероји”,
„Бекство из фантомске зоне”, „Ледени талас”, „Калимер и другари”
су само од неких наслова који су
деци привукли пажњу док су се
нестрпљиво гурала у библиотеци,
желећи да сваку књигу отворе и
погледају.
Крећемо у читалачку авантуру!

таре и дотрајале трибине су
замењене новим, а зид у дворишту је окречен захваљујући
помоћи добрих људи и њихових
донација.
Велику захвалност дугујемо нашим запосленима, домару Милошу и Воји, који су активно
учествовали у радовима.
Наставнику Ивану и његовом
клубу „Спортико” се посебно
захваљујемо на донацији собног
бицикла за нашу децу.
Захваљујемо се и фирми „Prodyna
d.o.o” за донацију пет монитора и
бочица за воду које су намењене
деци.
Од сопствених средстава смо
набавили пулт и roll-up у сврху
даљег промовисања школе.

ДОНАЦИЈЕ
КОМПЈУТЕРА

I

FC - International Finance
Corporation” и „STRABAG
Serbia” су донирали нашој школи
компјутере и лаптопове, на чему
им се овом приликом искрено
захваљујемо.
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Дан школе

Дан школе – Дан великог срца
И

ове године смо, као и сваке до сада,
обележили Дан школе, 17. маја.
Приредбу за децу, родитеље и госте смо
организовали у Центру за културу у Панчеву.
Овај пут су наша деца имала прилику да на
великој сцени, као прави уметници, покажу
шта су научили, увежбали и спремили.
Приредба је отпочела емитовањем
промотивног спота наше школе, који је, уз
песму коју је написала наша колегиница, на
занимљив начин показао чиме се бавимо и
како радимо. Затим су Кристина и Георгије
читали вести из школе, као прави новинари,
а затим смо имали и директно укључење из
школе, у коме нас је поздравио директор.
„Даске које живот значе” су нас очекивале и
ми смо кренули са програмом, уз узбуђење
и мало треме јер смо хтели да се покажемо
у најбољем светлу. Извели смо плесне тачке
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- „Плес супротности”, „Журка у шуми”,
певали смо на шпанском „Marinero baila”, и
на енглеском „Season song”. Глумили смо у
скечу и рецитовали (Тихо ноћи, Нема за мачке
школе, Не прљај, немаш изговор), а публика
је могла да види и нашу луткарску представу
„Анка и Жуле”. Приредбу смо завршили
песмом „Фазони и форе” коју су деца певала
уз музичку пратњу наших професора. На бину
смо изашли сви и певали заједно са публиком.
Јубиларне награде, поводом годишњице
рада у школи добили су: Данијела Жунић
Максимовић (20), Снежана Стојиљковић
(30), Драгана Вујовић (10 година), Драгана
Трајковска (10 година), Катарина Мартиновић
(10 година), Драгана Петровић (10) и Младен
Куриљ (10 година). Директор је, на свечаној
вечери, награђеним радницима честитао и
уручио цветне аранжмане.
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Презентације

МЕСТО КОЈЕ ДАЈЕ МИР – СПОТ И
ХИМНА НАШЕ ШКОЛЕ

О

ве године је наша школа добила промотивни спот и песму
коју смо, због лепоте, прогласили својеврсном „химном”
наше школе.
Химна „Место које даје мир” написала је наша колегиница, Ивана
Живанов. Композитор Петар Пупић, са својим сарадницима,
компоновао је и снимио песму. Био је наш гост, и у просторијама
школе са нашим ученицима снимио је део рефрена наше химне.
Промотивни спот је снимио Студио „Арт Утопија” из Земуна.
Њима се захваљујемо на подршци ,разумевању и на томе сто су
све урадили без новчане подршке.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОВОДОМ УПИСА
ПРВАКА

У

уторак, 5.3.2019. године у 16:30 часова, одржана је
презентација поводом уписа првака у нову школску
годину. Презентацији школе присуствовали су: директорка
предшколске установе из Ковина са стручним сарадницима,
три васпитачице из Долова, професорска енглеског језика
из Баваништа (у име педагога), васпитачице из Банатског
Новог Села, учитељице из ОШ „Борислав Петров Браца” и
родитељи будућих првака.
Гости су присуствовали презентацији школе и имали су
прилике да обиђу школу, логопедски кабинет, сензорну собу,
учионице и да виде радове ученика. Упознали су се са начином рада школе, услугама које пружамо, кадром којим
располажемо и могућностима које пружамо деци.
Захваљујемо се свим присутнима и радујемо се будућој сарадњи!

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СМЕРОВА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ

Н

аша школа је и ове године организовала представљање
средње школе. Осмаци и њихови родитељи тада имају
прилику да сазнају све детаље везане за лимарски, текстилни
и цвећарски занат. Наставници стручних предмета су им уз
прегршт информација и фотографија дочарали са чиме ће се све
сусретати на теоријској и практичној настави.
Прилику да се упознају са образовним профилима наше средње
школе имали су и заинтересовани из још неколико јужнобанатских основних школа – представили смо се у Ковину, Баваништу,
Опову, Црепаји, Ковачици и Алибунару.
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Обележили смо

Акција у
градском парку

П

оводом Светског дана особа са аутизмом,
наставници ШОСО „Мара Мандић”, организовали су уличну акцију у Градском парку
од 13 до 15 часова.
Ученици су заједно са својим наставницама
делили балоне, флајере и брошуре школе.
Наставници су са ђацима разговарали са суграђанима о потребама деце и особа са аутизмом. Фотографије најбоље говоре о нашој
акцији, којом смо хтели да утичемо на подизање свести о правима осба са аутизмом.

Предавање професора Ненада Глумбића

П

оводом обележавања Дана особа са аутизмом,
наставници ШОСО „Мара Мандић” су позвали проф. др Ненада Глумбића, са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета
у Београду, који се бави истраживањима у области
аутизма.
Професор др Глумбић је одржао предавање на тему
„Избор третмана за децу са аутизмом” у просторијама школе, 30.03.2019. године.
Аутизам је специфичан развојни поремећај који се
не лечи, али постоји велики број третмана за децу са

аутизмом који утичу на функционалност у понашању.
Циљ предавања је да се родитељи и стручњаци
упознају са значајем правилног избора третмана за
дете са аутизмом. Професор је указао на ефикасност
појединих третмана као и на њихову научну доказаност. Родитељи и стручњаци су имали прилику да
постављају питања у вези са предавањем. Родитељи
су добили корисне савете у вези са третманом који
су изабрали за своје дете док су стручњаци могли да
потврде одређена запажања, која су стекли у раду са
децом са аутизмом.
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Обележили смо

Радионице у
медицинској школи

Д

ефектолози наше школе одржали су едукативне
радионице на тему „Специфичности комуникације и социјалне интеракције особа са аутизмом”,
ученицима Средње медицинске школе „Стевица
Јовановић” и Гимназије „Урош Предић” у Панчеву,
поводом Светског дана особа са аутизмом.

Упознај ме
да би ме разумео

У

ченици петог разреда ОШ „Бранко Радичевић” са
својом наставницом српског језика Драганом Стевановић, 4.4.2019. учествовали су у радионици „Упознај
ме да би ме разумео”, коју је осмислио Тим дечјег савеза
наше школе.
Циљ је био да ученици разумеју како се осећају деца
са аутизмом приликом комуникације у социјалној средини.
За учитеље и наставнике је 5.4.2019. организовано предавање „Комуникација са особама са аутизмом и предлози за писање ИОП-а”. Учествовало је 20 учитеља и
васпитача из Панчева, Црепаје, Ковина и наставница
београдске школе. На предавању је тим наше школе
дао основне смернице у комуникацији са ученицима са
аутизмом, као и предлоге за писање ИОП-а на основу
потешкоћа код особа са аутизмом.

У Долову обележен Дан особа
са аутизмом

Д

ан особа са аутизмом, ове године обележен је и у
ОШ „Аксентије Максимовић” у Долову.
Како је плава боја, боја аутизма, ученици и наставници
симболично су обукли плаву гардеробу или неки плави
детаљ, како би пружили подршку и дали свој скромни
допринос у обележавању овог дана.
Дефектолог Ивана Цаковић одржала је предавање на
тему аутизма и упознала ученике VI-1 са дефиницијом
аутизма, погледом на свет из перспективе особа са
аутизмом, као и потребама деце са аутизмом.
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Обележен Дан
метереологије

П

оводом светског Дана метеорологије
који се обележава 23. марта, одржано је предавање у организацији Тима за
заштиту животне средине.
Током предавања ученици су упознати
са начином рада метеоролошких станица и њиховим значајем у свакодневном
животу. Кроз разговор и слике сазнали
су како настају временске непогоде и које
су мере борбе против непогода.
Из овог предавања деца су сазнала колики је значај очувања природе наше
планете.

Међународни Дан матерњег језика

О

бележили смо међународни Дан матерњег језика - 21. фебруар, у циљу промовисања језичке
културе и разноврсности.
Одржано је предавање на коме се са ученицима разговарало о томе зашто је у времену у коме учимо стране
језике и желимо да будемо укључени у ширу заједницу, важно да сачувамо матерњи језик.
У свету готово сваки дан нестане по један језик, а
према прогнозама до краја 21. века одумреће чак до
90 одсто.
Генерална скупштина УНЕСКО-a прокламовала је
1999. године Дан матерњег језика, као сећање на сту-

денте који су 21.2.1952. године убијени у Даки у Бангладешу, јер су протествовали због тога што њихов
матерњи језик није проглашен за званични. Србија је
2006. године ратификовала Европску повељу.
У нашој земљи има око 30 националних мањина, а
Закон о основама система образовања и васпитања
пружа могућност да се обезбеди квалитет образовања
деце, припадника мањинских група.
После разговора, ученицима је приказан филм о Вуку
Стефановићу Караџићу и његовој улози у очувању
српског језика и културе. Предавање су одржале Минодора Рајачић и Данијела Крстић.
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Обележили смо

Обележен Дан
планете Земље

С
Дан лептира и заштите
животне средине

У

уторак, 11.06.2019. године, наставница Крстевска Тијана из Тима за заштиту животне средине, одржала је предавање поводом „Светског дана
лептира”! Ученици нижих и виших разреда, као и
ученици средње школе имали су прилику да о овој
теми сазнају кроз два едукативна филма. Сазнали
су о чињеницама и статистици лептира који су мање
познати, као и о животу лептира, процесу рађања из
чауре па до постанка прелепог инсекта, коме се сви
дивимо. Научили смо нешто ново, забављали се и
подсетили градива из биологије.
„Светски дан заштите животне средине”, 05.06.2019.
године обележен је кроз низ активности. Добар пример основцима наше школе дали су цвећари, који су
освежили школске баштице, уносећи свежину, новом
бојом оградице и делећи савете у одржавању, неговању и оплемењивању школских зелених површина.
Придружили су им се ученици текстилног и лимарског смера. Млади еколози, старијим снагама били су
подршка. Цела акција је изведена како би нам школско двориште било освежено и оплемењено,
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ваке године обележава се Дан планете Земље,
22.04.2019. Ученици и наставнинци наше школе
увек учествују у обележавању овога дана. Ове године
смо, током боравка на Дивчибарама, обележили овај
дан. Тема је била штетност пластичних кеса.
Ученици текстилног смера су сашили платнене торбе које смо осликавали. Након кратког предавања о
томе шта се дешава са пластичним кесама када их
бацимо, да им је потребно 500 година да се разложе
у природи и закључка да треба стално са собом да
носимо неку платнену торбу, ученици који су осликавали торбе и бојили су цртеже са темом екологије.
Након радионице уследила је, наравно, шетња ливадама Дивчибара и прављење облика планете Земље.

Сарадња

Лепе фризуре за нашу децу

Н

аша школа је започела успешну сарадњу са Техничком школом „23. мај”.
Наши ученици одлазе сваке недеље на практичну наставу фризерског смера у школу „23. мај”, где добијају бесплатно шишање и
фенирање. Они служе као модели ученицима фризерског смера.
Лепо су нас угостили, дружили смо се, забављали, причали, а
затим смо прионули на посао.
Вредне руке и умеће ученика фризерског смера су нашој деци
направиле прелепе фризуре, на које су сви били поносни.
Захваљујемо се овом приликом ученицима 2. и 3. године фризерског смера и наставницама: Софији Матејић, Радмили Ђорђевић,
Јелени Филиповић и Данијели Перић.

Вежбајмо заједно

Т

рећу годину за редом, под покровитељством града Панчева, Фитнес клуб „КОЛОСЕУМ” спроводи пројекат „Вежбајмо заједно”, у којем учествују
ученици наше школе.
Као и до сада, кроз пажљиво одабране и прилагођене
вежбе развијали смо своје физичке способности,
снагу, вољу и издржљивост. А на личним примерима
наших тренера, Мирјане Димитријевић и Данијеле
Сабо, научили смо доста о здравом начину живота
и здравој исхрани.
Веома смо захвални наставници Крстевски Тијани,
која је ове године вежбала са нама. А посебна захвалност иде наставници Александри Недељковић, која
је до последњег тренутка била са нама као морална
подршка.
Надамо се да ће и мали Димитрије постати члан
наше велике „Колосеум” породице.
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Посетили смо

Дивчибаре

једна реч која значи много емоција

С

ваке године ученици наше школе одлазе на Дивчибаре захваљујући граду Панчево. На обронцима Маљена, седам дана,
дешавају се разне активности наставника и ученика. Но оно што
је најважније јесте повезаност која се гради током тих дана. Непрестано дељење поверења, које градимо током године, између
деце и одраслих ствара једну дивну енергију којом испунимо цело
одмаралиште.
Запослени у одмаралишту, заједно са наставницима, поштују потребе деце да се осећају као део једне породице. Када кажемо породица, мислимо на све емотивне тренутке које чујемо и видимо
од буђења до одласка на спавање. Свака шетња и журка нас чине
другачијима и спремнијим за нове изазове у откривању наших
могућности, деце и одраслих.
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Посетили смо

ВОЖЊА БРОДОМ НА ТАМИШУ

Г

рад Панчево је и ове сезоне омогућио једночасовну
вожњу катамараном „Панукa” ученицима наше
школе. Осим опуштања уз реку, ученици су могли
да сазнају нешто више о прошлости града Панчева.
Чули су поучне информације о знаменитостима:
Преображенској цркви, Цркви са два торња, старој
Вајфертовој пивари, млину, ушћу реке Тамиша и
Дунава, као и о кулама светионика.

КАНАДСКО ВЕЧЕ

У

ченици школе „Мара Мандић”, Љиљана Игнац,
Георгије Весељи и Јелена Хорват, у пратњи
наставница Јелене Симић и Десанке Миленковић,
присуствовали су Канадској вечери која се одржала у
студију за стране језике „Јелена”, у уторак 7. маја 2019.
Школа је угостила господина Roy Hart-a, инжењера
из Канаде. Одржао је презентацију о својој домовини.
Била је то прилика да сви ученици школе који уче
енглески језик, а међу њима и наши ученици, чују али
и поразговарају са изворним говорником тог језика.

ПОСЕТА БЕЛОМ ДВОРУ И
МАНАСТИРУ ФЕНЕК

Е

кскурзији коју је организовала школа „Ђура Јакшић”
из Панчева, придружиле су се и ученице школе
„Мара Мандић”, Љиљана Игнац, Светлана Аначковић
и Кристина Максимов. У пратњи наставница Јелене
Симић и Драгане Вујовић, у четвртак 9. маја 2019.
кренули смо пут Београда и наша прва станица био је
Бели двор на Дедињу. Уживали смо у обиласку читавог
комплекса, као и у причи водича о српској династији
Карађорђевић, који су саградили ово лепо и за нашу
културу, историју и традицију, значајно здање.

ВОЖЊА БРОДОМ НА ТАМИШУ

Г

рад Панчево је и ове сезоне омогућио једночасовну
вожњу катамараном „Панукa” ученицима наше
школе. Осим опуштања уз реку, ученици су могли
да сазнају нешто више о прошлости града Панчева.
Чули су поучне информације о знаменитостима:
Преображенској цркви, Цркви са два торња, старој
Вајфертовој пивари, млину, ушћу реке Тамиша и
Дунава, као и о кулама светионика.
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Ђачки радови
Мој омиљени наставник
Мој омиљени наставник је
Горан Владић. Он има црну
косу, црне очи и висок је. У
основној школи је био јако
добар наставник, а сада је
још бољи директор. Он ми је
предавао техничко. Код њега
смо писали, цртали, бојили,
правили, лепили, радили
на компјутеру. Ја сам волела техничко јер сам имала
јако доброг наставника. Техничко ми је био омиљени
предмет.
Наставник Горан је са нама ишао свугде. Ишли смо
заједно на такмичење из техничког. На такмичењу сам
пуштала бродове и правила макете авиона. Освојила
сам две медаље, сребрну и златну.
Наставник Горан нас је водио и на представе. Ишли

смо у Зајечар, где сам са својим другарима из школе
извела представу „Ружно паче”. Успут смо обишли и
Гамзиградску бању и „Феликс Ромулијану”. Изузетно
смо се лепо провели и видели више знаменитости.
Наставника Горана сам увек ценила и поштовала јер
је имао добре особине и био веома добар на часу. Увек
је био добар према деци, објашњавао је како треба да
се ради, шта је добро, а шта није.
Проглашен је и за најбољег наставника у нашој школи.
Драго ми је што је постао директор јер је стварно заслужио. И на Дивчибарама је био са нама и водио нас
у шетње. Пазио је на децу са осталим наставницима и
организовао нам забавне садржаје.
Наставник Горан је учинио много да заволим ову школу и то никада нећу заборавити.
Сара Павловић
Одељење: Iт

Мој омиљени наставник

Мој омиљени наставник

Мој омиљени наставник је
Бранко Куриљ.
Он је бивши директор школе
у коју идем. Сада је наставник
и мојим друговима је разредни старешина. Мени предаје
грађанско васпитање. Веома
је добар и посвећен наставник. Са њим се у потпуности
разумем. Часови су нам јако занимљиви. Уме да нам
исприча лекцију на интересантан начин и да нас пусти
и да сами изнесемо своја искуства о одређеним темама.
Зато често имамо садржајне разговоре на часовима.
Такође јако волим и своју наставницу Лидију Ђукић.
Она ми предаје практичну наставу. Она је једна дивна
жена и наставница. Има црне очи, тамносмеђу косу,
нижег је раста. Много је добра, разумемо се, слажемо
се, помажемо једни другима.
Моја разредна, Катарина Мартиновић, је исто једна
дивна и лепа жена. Има плаву косу, лепе смеђе очи и
висока је. Мени предаје српски језик и књижевност.
Она је јако добра и мудра особа.
Ја немам само једног омиљеног наставника, него троје.
Али желим да кажем да не правим разлику међу наставницима, сви наставници који ми предају су добри.
Али наставници Бранко, Лидија и Катарина су ми
омиљени јер ме разумеју на начин на који ме нико не
може разумети.
Емина Даути
Одељење: Iт

Драга наставнице,
Ви сте ми једна од најдражих
наставница. Захваљујући
вама сада боље разумем и
волим математику. Ви сте,
по мом мишљењу, најбоља до
сада. Ви нас не мучите са ситницама и лепо нам објашњавате задатке. Ви сте пример
стрпљивог и посвећеног наставника.
Моја наставница се зове Сања Антанасијевић. Она је
добра душа, великог срца и пуна разумевања када јој
говоримо о проблемима.
Њена плава коса прекрива њено лепо лице. Очи су јој
смеђе боје, а поглед јој је пун разумевања и топлине.
За сваки наш успех она нас награди поклоном и лепим
речима, које су пуне љубави.
Највише се радујем када добијем пет, а када добијем
мању оцену, наставница ме бодри да боље научим.
Лепо се облачи и дотерује и увек је модерно обучена.
Моја наставница Сања је најбоља и ја је волим такву
каква је. А дивна је.
Маринела Кнежевић
Одељење: IIт
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Ђачки радови
Да имам чаробни штапић

Моја неостварена жеља

Да имам чаробни штапић,
пожелела бих да постанем
вила и да могу да летим.
Такође бих волела да имам
малу куцу, да брзо научим
вредност новца како бих
ишла у куповину, да гледам
на сат, да научим да плетем.
Учинила бих и да ми брзо
расте коса, правила бих лепе
колаче, шминкала бих себе и другарице.
Због свега овога желим да имам чаробни штапић и
да се остварим понеку жељу.
Јелена Паунов
Одељење: VI-2

Моја неоставарена жеља је
да свет буде другачији, да
људи не буду тако зли и завидни.
Волела бих да се сви људи
слажу, да буде више радости и среће у животу, да
се љубав шири што више.
Када би се сви слагали како
треба, била бих најсрећнија
у животу. Волела бих да ми се испуни само ова жеља
и ниједна друга, јер када би било тако како сам пожелела, чини ми се да би се цео свет променио.
Наравно да бих желела да се и другима остваре
жеље, али сматрам да, када би се ова жеља испунила, не бих била срећна и задовољна само ја, него и
сви људи који живе на овој планети.
Светлана Аначковић
Одељење: VII-1

Моје путовање на Дивчибаре
Са школом сам путовала на
Дивчибаре и провела сам се
веома лепо.
Свако вече смо играли разне игре. Шетње су биле дуге,
ишли смо на Црни врх и
Голубац, одакле смо имали
прелеп поглед на околину.
Ваздух је био чист, без загађења.
Када је падала киша, ми смо седели у одмаралишту и
играли разне игре са наставником Иваном. Он нам
је постављао питања, а ми смо га слушали и заједно смо смишљали одговоре. Игре које смо играли
су: занимљиве географије, мозгалице и још многе
друге. Када бисмо завршили са играма, ишли смо на
спавање, а сутрадан нас је наставник Михаљ будио
са песмом из мог омиљеног цртаћа, „Сунђер Боба”.
Ово ми је било најлепше путовање и одмор у животу. Волела бих да опет идем на Дивчибаре и да
се дружим са свима. Посебну захвалност дугујем
мојој баки која је пристала да ме пусти да идем. И с
поносом могу да јој кажем једно велико ХВАЛА за
све што ради за мене и моје здравље.
Валентина Ракитован
Одељење: VII-2
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Моја неостварена жеља
Моја неостварена жеља је да
отпутујем у Шпанију.
Шпанија је велика држава
и знам да тамо живи много
људи. Шпански језик сам заволела уз моју наставницу.
Она нам је испричала много
занимљивости о овој прелепој држави. У Шпанији
постоје игре са биковима,
то бих волела да видим.
Занима ме и њихов плес који се зове Фламенко.
Плесачице облаче црвене хаљине, а плесачи одела.
Волим да учим шпански језик, слушам шпанску музику. Такође волим да гледам и шпанске серије. Из
њих учим о многим занимљивостима.
Зато се надам да ће се моја жеља једном остварити
и да ћу видети Шпанију.
Ружица Јуничић
Одељење: VII-1

Невен

У посети „Бистроу”

Ј

ош један дан незаборавним искуством исклесан.
02.04.2019. посетили смо „Бистро”. Били смо фасцинирани машинама које постоје и које учествују у
производњи кифлица и осталог пецива, као и тиме
како пекар прави и развија тесто.
Добили смо корисне савете како треба да третирамо
тесто и да обавезно у њега унесемо пуно љубави
како би било што укусније. Након мукотрпног рада

морали смо да пробамо оно што је направљено с
толико љубави и укус је заиста био посебан.
Такође, отворили смо сезону, гледали смо производњу нашег омиљеног производа – сладоледа и
дегустирали смо исти.
Хвала дивним људима из „Бистроа” на топлој добродошлици и пруженој љубави.

Правимо кифлице

Р

адосно је свако наше дете због наше Весне.
Није битна функција у школи, ако се дете
воли. Захваљујући Весни деца су своја знања из
пекаре „Бистро” претворила у стварност. Овом
приликом желимо да се захвалимо Виолети и
Весни на стрпљењу и љубави којој пружају нашој
деци. Хвала вам на свакој кифлици и переци!
Хвала вам што много љубави пружате нашој
деци!

Рођенданска журка

У

нашем објекту рођендане славимо. Понекад и
торте сами правимо. Волимо да мутимо, украсавамо и рецепте памтимо, али највише волимо
да пробамо слатке састојке. Радост у срцу, осмех на
лицу и љубав у ваздуху.
Посебан печат даје наше царство у коме царује другарство.
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Невен

Активно вежбамо

П

Посета „Тамишким
конацима”

0

1.04.2019. група од 20 корисника и запослених у
Дневном боравку „Невен” посетила је прелепо
имање и савремену фарму „Стари Тамиш”. Наше домаћице, Јована Путник и Јована Ранковић потрудиле
су се да нас упознају са радом на имању, приближе
природи и науче како функционише савремена фарма
која се простире на 1000 хектара. Сазнали смо и неке
занимљивости, као на пример да краве слушају музику
и да тако дају још више млека, да птица Ему носи зелена јаја која су толико тврда да се могу разбити мањим
чекићем, као и то да је привлаче светлуцаве ствари.
Оно што је очарало нашу децу, а и запослене јесте ергела од 30 расних коња. Обишли смо и музеј коњских
запрега, али и видели савремене машине и механизације најновије технологије.
Још једном се захваљујемо компанији „Алмекс” и нашим љубазним домаћинима на дивном дану који ћемо
памтити.

рипремамо се за лето и активно вежбамо.
Ђоле поставља високе захтеве, али ништа
што наша деца и корисници не могу да савладају.
Почели су са вежбама истезања, загревањем мишића, зглобова, припремама за активне вежбе и
вежбама кондиције. Није било нимало лако, али
нису одустајали.
А наши најмањи чине праве вратоломије у сали.
Акценат је стављен на координацију покрета, развијању вештина промене положаја тела, оријентације тела у простору, вежбе на полигону и балансу.

Посета салону
„Шапица”

У

познајемо децу са различитим занимањима,
па смо решили, 28.03.2019, да их упознамо и
са фризером, али за куце. Осим што нам је пренео вештине свог заната, наш пријатељ Миленко
обогатио је наш живот још једном пријатељицом,
Акиром (која је иначе модел који је стрпљиво чекао да буде окупан, осушен и очешљан).
Био је то врло леп и пријатан дан. Угошћени смо с
пуно топлине и третирани као врло важни гости.
Овом приликом желимо да се захвалимо салону за
негу куца и маца „Шапица”, не само на показивању
свог заната, већ и на пруженој љубави.
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Награде

Пролећни дани

М

анифестација „Пролећни дани” одржана је
12. маја 2019. године у ОШ „Мирослав Антић”
Панчево, у организацији удружења „Веште руке”,
које обухвата учеснике из целе Србије. Ученице
наше школе су учествовале у такмичењу за израду
најлепше везене марамице.
Ниже разреде представљала је Марија Селими,
више - Љиља Игнац, а средњу школу Маринела
Кнежевић.
Ове године смо освојили две медаље, и то Љиља
Игнац - 3. место и бронзана медаља, а Маринела
Кнежевић - 2. место и сребрна медаља.
Менторке девојкама су биле наставнице: Лидија
Ђукић, Стеванка Лазаревић и Мирјана Курељушић.

Зоран Раданов – првак државе

У

животу наше школе, мај је месец у којем
имамо највише активности. Између осталог,
тада се одржавају и републичка такмичења за
средњошколце.
Прилику да представља нашу школу у подручју
рада „Машинство и обрада метала” добио је Зоран
Раданов, ученик одељења IIлц.
У раним јутарњим сатима, тог 10. маја, путујући за
Бор размишљао је о многим стварима. Као добар
спортиста немали број пута је наступао за школу
великог срца; прегршт његових медаља данас краси
наше витрине.

Међутим, такмичење које га чека кроз неколико
сати је потпуно другачије од свих досадашњих. Први
пут нема тима, све је на њему, сам ће представљати
нашу школу. С обзиром да за месец дана завршава
школовање, ово је последње надметање на којем
учествује као ученик. Даће све од себе, па шта буде
нека буде…
У аналима Министарства просвете златним словима
ће бити записано да је на 21. републичком такмичењу
првак постао Зоран Раданов, тихи и скромни момак
из Панчева.
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Изложбе

Изложба поводом
обележавања
8. марта

П

оводом 8. марта, Дана жена, на Зеленој пијаци је
организована продајна изложба.
И ове године подршку нам је дало ЈКП „Зеленило”
Панчево, дајући нам тезгу за излагање рукотворина.
Занимљиве радове су излагали, већ традиционално,
ученици текстилног и цвећарског смера.
Панчевци су имали прилике да по симболичним ценама обрадују своје даме прикладним поклонима у
које је поред рада уткано и много љубави. Суграђани
су се интересовали, куповали. Поред ручних радова текстилне радионице (крпе, стољњаци, украсни
јастучићи, кецеље, торбе, кесице миришљаве лаванде), и понуда код ученика цвећарског смера је била
разноврсна (подметачи рађени декупаж техником,
украсне кугле, венчићи; за продају је било спремно
и ароматично биље и производи из школског пластеника – спанаћ, рукола…).

Ускршњи базар
у Београду

У

организацији Фонда Њ. К. В. Принцезе
Катарине одржан је Ускршњи базар
рукотворина жена избеглица и деце са посебним потребама, у петак 12. априла.
Свечано отварање Базара почело је у 11 сати, у
присуству Њихових Краљевских Височанстава Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине. Присутнима су се обратили
Престолонаследник Александар и Принцеза
Катарина, као и чланови дипломатског кора.
Велики број излагача, међу којима је и наша
школа, учествовали су на овој хуманитарној
изложби. Сва прикупљена средства намењена су женама избеглицама и социјално угроженим лицима. Принцеза Катарина обишла
је све излагаче, сликала се са свима и куповином ових јединствених рукотворина дала
свој допринос Ускршњем базару.
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Ускршња изложба
у „Невену”

19.

04.2019. у нашем Дневном боравку „Невен” одржана је Ускршња изложба, која је наше посетиоце одушевила. Дуго времена и са пуно
љубави су наша деца припремала радове које ће изложити. Много позитивних емоција, осмеха и сарадње је
уложено у дечије радове и то су посетиоци могли да виде и осете.

Ускршњи базар

19.

априла, док су наши другари путовали на Дивчибаре, неколицина
ученика и наставника наше школе, а уз помоћ две вредне пријатељице наше школе,
Мие и Хане, учествовали су на Ускршњем
базару. Ускршњи базар се у организацији
града Панчева одржавао на платоу испред
Културног Центра. Наша тезга је била испуњена веселим бојама које су зрачиле из
свих радова наших ученика текстилног и
цвећарског смера.
Дружили смо се са осталим излагачима, размењивали идеје, разговарали о сарадњи и
уживали у презентацији наше школе.
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Цвећарска секција

Цвеће, донације и награде

С

а првим лепим временом започињу радови у пластенику, као и одржавање школског дворишта.
У пластенику се зазеленео први спанаћ и зелена салата, замирисао лук и
рукола, а сада већ убирамо плодове бораније и садње расада краставца.
Ове године новина у нашој производњи је расад парадајза
и паприке.
Двориште блиста; после црвених лала, ново, миришљаво
рухо му дају мушкатле, кадифице, петуније, као и опојна лаванда и ружа. У мноштву разних боја, назиру се и разнолике
зелене перене, које употпуњују слику цветног дворишта.
Са жељом да са сваком школском годином убацимо неку
новину, цветни бицикл спремно чека лепо време.
Ове године представник на Републичком такмичењу цвећара био је Милош Симић. Нијансе су биле у питању за освајање награде, али дружења, позитивне енергије, размене
идеја и симпатија било је на претек!

Донација ЈКП „Зеленила”

Ш

колско двориште нам је уређеније и зеленије од кад га красе четинари које смо добили из расадника ЈКП „Зеленила”. Ових дана
стигла је нова донација разноврсног
и разнобојног сезонског и собног
цвећа које су ученици цвећарског
смера посадили. Двориште је пред
Дан школе добило нов изглед захваљујући овој вредној донацији

„Покрет Горана”
у нашој школи

В

ећ је традиција да наша школа сарађује са „Покретом Горана” и њихови волонтери увек припреме
нешто занимљиво за наше ученике. Овог пута су
нас изненадили са занимљивом радионицом која је
имала за циљ да децу и игру врати у природу.
Креативне игре, како у групи тако и у паровима,
веома су заинтересовале ученике. Били су вајари и
глина, правили од тела различите позе. Затим смо
играли игру са лоптом, која је позната као више него
добра за развој детета.

22

Еколошка секција

Еколошка
секција

„

Не прљај, немаш изговор, Не прљај, улажем
приговор!”
Са овом поруком еколози наше школе учествовали
су у „Не прљај, немаш изговор - 2. изазов”, где је
требало показати креативност и од рециклажног
материјала направити играчку употребне вредности.
Заједно са децом припремне предшколске групе у
томе смо и успели. Али ту наша даровитост не
стаје. До изражаја су дошли и песнички таленти
наших наставника, Светлане Трајковски - Ћуковић
и Ненада Куриља, где је цео овај изазов улепшан и
песмом.
Пошто нам рециклажа прија, са радом „ЕкомирацСвемирац” учествовали смо и на овогодишњем
фестивалу „БУДИ”, правећи еколошко возило из
снова.
Улепшали смо и школски хол, заједно са ликовном
секцијом. Наше еколошко дрво подсећа да је сваки
дан од велике важности за нашу планету и да само
удружени у еколошкој борби можемо утицати да те
промене буду велике за будуће генерације.
Пошто нам воље никад не мањка, и даље настављамо
хуману акцију „Чепом до осмеха”!

Чаролија
рециклаже

Н

аш мали допринос обележавању Светског
дана заштите животне средине је и учешће
на 4. смотри „Чаролија рециклаже”. Овог пута удруженим снагама деце мале групе (наставница
Александра Алексић), деце припремне предшколске групе (наставница Светлана Трајковска
-Ћуковић), ученика ликовне секције (наставница
Драгана Вујовић) и младих еколога (наставница
Маријана Калкан), успех није могао да изостане. За
трен ока спреман је био Екомирац-Свемирац. Дватри тањира од уличне расвете,
додатак пивских чепова, једна пластична посуда за воће,
остатак црева за аспиратор,
мало разнобојних весника
дивног пролећног расположења, уз додатак маште и
креативности, наш лепотан
оде на изложбу! Освојили
смо прво место!
То нам је донело велику радост и жељу да сваке године
будемо што креативнији и
да кроз радове наше школе утичемо и преносимо
знања о значају рециклаже!
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Матурско вече

Журка
ВЕЛИКОГ
срца

П

осле доста труда, учења, стечених знања и освојених награда дошла је и заслужена награда – журка
коју ишчекујемо током године и којој се радујемо –
матурско вече.
Матурско вече је прилика да видимо своје другове и
другарице у потпуно новом издању – у свечаним хаљинама и оделима. Свесни да се завршава један диван
период живота, помало смо тужни, али и весели јер
ћемо вече провести заједно, уз музику, игру и песму.
А другарство ћемо неговати током целог живота.
Специјално изненађење су нам приредили осмаци
који су спремили кратак филм, састављен од различитих фотографија, од којих свака представља неку
успомену на лепе тренутке.
Ђацима генерације, Љиљани Игњац и Мега Душку,
уручени су поклони и похваљени су за велики успех
током школовања.
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Карневал

„Келти”

на Панчевачком
карневалу

К

елти су народ који је некада давно живео на
тлу Европе. Често су ратовали са другим народима и између себе, а у биткама су учествовале
и жене-ратнице, у неким племенима и као владарке. Насељавали су и подручје данашње Србије, а
Сингидунум, тј. Београд, основали су Скордисци,
једно од келтских племена.
Маском „Келти” наша школа је на Карневалу бар
мало заинтересовала присутне за келтску културу,
и допринела да се свест о утицају Келта на народе
ових крајева прошири. Надамо се да смо указали
и на потребу да се очувају сви споменици и налазишта из времена древног народа Келта.
Желимо да се захвалимо наставницама Мири Курељушић и Лидији Ђукић на томе што су стрпљиво
и са пуно љубави шиле костиме. А такође и осталим наставницима без чије помоћи наша тачка не
би била овако лепа и упечатљива.
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Шаљива страна

Наставница Тијана је отишла у свлачионицу
и замолила Жељка да буде испред врата док се
пресвуче за приредбу.
А Жељко стоји испред врата и виче – Не улазите,
наставница музичког се купа!

Каже Зоки за своју другарицу
Ружицу – Она баш зна да нас
посмеје!

Која је главна разлика између морске и слатке воде? – пита
наставник ученике, па наставља...
Која је то главна особина морске воде, по чему се разликује
од воде из река и језера?
Главна особина морске воде је да је мокра! – одговара Жељко.

Наброј годишња доба – пита наставник.
Зима, јесен... – одговара Кристијан.
Погледај кроз прозор, које је годишње
доба? – помаже му наставник.
Стабло? – одговара Кристијан.

Пита наставница ученике –
Зашто касните?
Па имали смо анђеле чуваре –
одговара Јован.

Који део одеће носимо сваки дан? –
пита наставник.
Главу. – одговара Жељко.

Питали смо, питали
Ко је главни у школи?

Мислите од деце? Па ја нисам
најпаметнија, али можда
Анђела, а од старијих је
директор, па после психолог –
Ива
Директор па Ива – Она воли
стално да наређује. – Нађа
Најглавнији ученик сам ја,
што се и види. А од осталих је
директор. – Алекса
Директор, па помоћник.
А од ученика, наравно, Нађа.
– Ана
Горан па Воја! – Јања

Владана, а после ње
наставница српског,
Катарина, па онда директор!
А од ученика, зна се, Наида. –
Данијел
Директор, па наставница
Анита, она је најважнија. –
Немања
Ја мислим да је наставник
Макса, па наставник Игор,
па директор, а од ученика
Георгије! – Цеца

Од ученика је Зоки, а овако –
Воја! – Јован
Директор Горан, а после њега
наставник Иван, а од ученика
Јавор! -Сима
Главна је наставница Владана,
и директор – Јавор
Главни је Воја, он чува! –
Мартин

Директор, па одмах после је
наставник Пеђа.
А од ученика – Ја, знате због
снимања! – Миклош
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Спортска страна

Такмичење у
Абу Дабију

О

ве године, од 14. До 21.марта, у Абу Дабију, Уједињени Арапски Емирати, одржане су 15. Специјалне Олимпијске игре за особе са интелектуалном
ометеношћу. Нашу земљу представљало је шесторо
бивших и садашњих ученика ШОСО „Мара Мандић”.
Део мушке фудбалске репрезентације били су: Бојан
Николић, Зоран Раданов, Мартин Лабат и Манић Никола, који су у јакој конкуренцији освојили пето место.
Женска фудбалска репрезентација освојила је четврто
место, а наша Наида Демир је сјајно играла. Нашег
представника смо имали и у женској кошаркашкој
репрезентацији, која је освојила златну олимпијаску
медаљу, то је Сангета Демир, најбоља играчица и једна
од оних које су дале највећи допринос.
Из наше школе на овом највећем спортском догађају
у свету у 2019. учествовала су три тренера: Миодраг
Максимовић, Снежана Савковић и Гордана Крстић.
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 Почетком априла били смо домаћини Државног
првенства у женском фудбалу. По традицији девојке
су играле веома добар фудбал и заслужено су освојиле златну медаљу, четврту годину за редом.
 Крајем априла мушка одбојкашка екипа наступила
је на Државном првенству у
одбојци у Пироту. Било им
је веома лепо, дан пре такмичења боравили су на Старој планини, а искористили
су и прилику да виде један
од најлепших водопада у
Србији, водопад Тупавицу, који пада са висине од
преко 15 метара. На такмичењу су освојили друго
место.
 На Државном првенству у стоном тенису, одржаном у Чачку маја ове године, златне медаље освојили
су Јелена Хорват, Сангета Демир и наша легенда,
Мики Јакимовски, а бронзану је освојио Јовановић
Зоран. Такмичење је протекло у одличној атмосфери и дружењу са спортистима из Србије, који су
наступали у Абу Дабију.

 Септембра 2018. године започели смо учешће у
пројекту „Играмо заједно. Учимо заједно”, који се
реазлизује током три године. Уз нашу школу, укључили смо још 6 основних школа са територије нашег
града, а током три године требало би да научимо
боље да играмо стони тенис и боћање, те да своје
способности упоредимо са вршњацима из Крагујевца, Чачка и Крушевца. Овај велики пројекат укључиће у различите активности више од 75 школа из
12 градова Србије, и у њему ће учествовати око 750
спортиста.
 Најуспешнија панчевачка спортискиња
на недавно завршеним
Свестким играма Специјалне Олимпијаде у
Абу Дабију била је Сангета Демир. Понашала
се за пример, а у кошаркашкој репрезентацији
је била најбоља играчица. Највише је допринела освајању златне медаље на Играма. Због тога је министар омладине и
спорта, господин Вања Удовичић желео да је упозна,
да јој честита и захвали за допринос у игри, и за све
лепо што је Сангета урадила за своју земљу Србију.

25. маја је одржано Државно првенство у мушком фудбалу, у Панчеву. Наступили смо у најјачем
саставу, али је било тешко по блатњавом терену и
спарном времену заузети боље место од освојеног
трећег.
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Матуранти

Матуранти
основне школе

Десанка
МИЛЕНКОВИЋ
разредни старешина

разредни старешина

Минодора
РАЈАЧИЋ

разредни старешина

Алекса
МИШИЋ

Анђела
СТАМЕНКОВИЋ

Бранислав
НОВИТОВИЋ

Горан
НОВАКОВ

Жељко
САВКОВ

Јасна
СТАНКОВИЋ

Кристина
МАКСИМОВ

Љиљана
ИГНАЦ

Никола
ЕГИЋ
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Ивана
СИНЂИЋ

Никола
ЦВЕТКОВИЋ

Павле
ЈОВИЧИЋ

Матуранти
средње школе

Бранко
КУРИЉ

разредни старешина

Мирјана
КУРЕЉУШИЋ

разредни старешина

Анђела
ОПШИТАРЕВИЋ

Бојан
НИКОЛИЋ

Владимир
ПАТАК

Душко
МЕГА

Зоран
РАДАНОВ

Игор
ЂУРИН

Катарина
ТРАЈКОВИЋ

Кристина
ЖОЛНАЈ

Марија
ЈОВАНОВИЋ

Маринела
КНЕЖЕВИЋ

Милош
СИМИЋ

Никола
ЂОРЂЕВИЋ

Стефан
АНАЧКОВИЋ
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