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НЕКА ПЕСМА НАША

ЧУЈЕ СЕ ДО НЕБА!



Реч  
директора

Ускоро се приближава 
крај једне веома чуд-

не школске године. Же-
лим да све што је ружно 
оставимо иза нас. Жеља 
ми је да сви заједно гле-
дамо у будућност и да у 
међусобним односима 
направимо чврсту, на-
раскидиву везу. Везу која 
ће бити саткана од пове-
рења, љубави, истрај-
ности, искреног односа и 
спремности на промене. 
До скорашњег повратка 
у школске клупе срдачно 
вас поздрављам!

Горан Владић

Новости

Школска слава је један од најсвечанији дана у животу наше школе. Због 
епидемиолошке ситуације у земљи и мера којих се морамо придржа-

вати, Савиндан нисмо могли да обележимо као и претходних година – уз 
богату приредбу, родитеље, многобројне госте и пријатеље.
Школа је, без обзира на ситуацију у којој се налазимо, захваљујући вели-
ком броју спонзора, обезбедила светосавске пакетиће за све наше ученике. 
Подељене су и переце, као једно од обележја овог дана. Уз присуство мањег 
броја наставника и управе наше установе, пререзан је славски колач. Ово-
годишња кума славе била је Владанa Мулић, помоћник директора, док је 
наредно кумство преузео наставник Иван Миливојевић.

Обележили смо 
школску славу
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Крај календарске године обично буде резерви-
сан за неку журкицу на којој испратимо драге 

колеге у заслужену пензију. Прошле 2020. године 
је изостало такво дружење и то не због тога што 
нисмо имали кога да пратимо, већ због пандемије.
А у пензију су отишле две јаке жене и врло драге 
колегинице, другарице, Ержебет Бујишић и Сне-
жана Савковић, које су итекако оставиле трага 
у раду са децом, биле узор многима и поставиле 
високе стандарде свима нама.
У размишљању како да напишемо текст о својим 
колегиницама, сада пензионеркама, сетиле смо се 
првих сусрета са њих две.
Зборница је била место окупљања и опуштања 
након часова. Жамор и размена информација о 
раду са децом су били непрекидни. 
Ержика је увек смирено пила кафу и одавала ути-
сак страхопоштовања, али након првог обраћања 
у вези са саветима виделе смо жену која је са ши-
роким осмехом делила своја професионална ис-
куства. У том дељењу искустава развило се једно 
дивно пријатељство које траје и испуњава.
Снежанино строго лице је, морамо признати, 
мало плашило. Једна од ауторки овога текста је 
највише страха имала када је почела да предаје 
њеном разреду и морала часове да уписује у њен 
изузетно педантни дневник. Наравно, одмах је 
погрешила и то два пута. Међутим дочекала ју 
је бујица духовитих коментара те су се на крају 
обе смејале трапавости почетнице са дневником. 
Увек нас је подстицала њихова доследност у раду 
са децом, смирена топлина која чини саставни 
део њихових личности и духовитост која плени.
Ето такве су наше пензионерке Ержебет Бујишић 
и Снежана Савковић.
Хвала вам драге пензионерке што сте радиле са 
нама деценијама.

Аутори: Мирјана Курељушић  
и Катарина Јоцић

НАШЕ ДРАГЕ ПЕНЗИОНЕРКЕ
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БРАВО ЗА НОВАКА!

Част да буде ученик генерације, 
ове године, припала је Новаку 

Трајчићу. Када би нам тражили да 
га са три особине што приближ-
није опишемо, наш одговор би био 
смиреност, марљивост и скром-
ност. И заиста, током целог школо-
вања, Новак је личним примером 
давао до знања какав треба да буде 
један ђак. Посвећеност учењу, ре-

довност на настави, примерно понашање, поштовање 
наставника и својих другова... Набрајати бисмо могли 
још дуго. 
Желимо му пуно среће и успеха у даљем раду. Жели-
мо му да, без обзира на животне препреке на које буде 
наилазио, и даље остане онакав каквог га познајемо – 
смирен, марљив и скроман.

НАШ ПОНОС – АНЂЕЛА

Oдељенско веће виших разреда ШОСО „Мара Ман-
дић” је ове школске године изабрало Анђелу Влајко-

вић за ђака генерације. Наставници су били пред великим 
изазовом јер су овогодишњи осмаци били вредни и још 
неколико њих је испуњавало критеријуме за ову ласкаву, 
али и обавезујућу титулу. Међутим Анђелини реултати 
су се истицали испред других, али пре свега њена моти-
висаност да се искаже као вуковац и као брижна сестра. 
Она је са својим братом Немањом, такође ђаком наше 
школе, у хранитељској породици која им је пружа не-
измерну подршку. Анђела је показала велику бригу за 
свога брата јер је увек била у заштитничкој улози, увек 
спремна да помогне свом брату, те је Немања прошле 
године изабран за ђака генерације.
Анђелин одељенски старешина Иван Миливојевић је ис-
такао да њена спремност да искреним приступом подели 
са наставницима и са својим другарима сваку дилему, 
али и срећни тренутак представља њену главну врлину. 
Одељенски старешина се захвалио свим наставницима 
који су јој предавали, што су учествовали у њеном на-
претку током школовања.
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Укључи ме и  
ја ћу разумети
Обележити Дан школе у време пандемије, која 

траје више од годину дана, посебан је изазов за 
све у школи. 
Како приказати ученичка умећа? Како ученицима 
учинити тај дан посебним, лепшим, другачијим од 
осталих дана у школској години? 
Одлучили смо да, овог пута, прикажемо и уобличимо 
све оно што најбоље радимо са нашом децом, а то је 
дружење. Кроз сталну комуникацију и приврженост 
ученицима покушавамо и надамо се и успевамо да 
их припремимо за важне одлуке у животу. 
Наша деца и колегинице из Дневног боравка „Невен” су 
увек активни и расположени да науче нешто ново кроз 
сарадњу и игру. Уживајмо у њиховим радионицама:

ПЕКАРЧИЋИ
Правили су кифлице, уз помоћ главне куварице бо-
равка, Весне. Деца су по Веснином рецепту мутила 
јаја, солила и месила кифлице. Касније су све то слат-
ко појели, али за тај део активности нема фотогра-
фија, нису стигли да их направе.

ЗАБАВНО-КРЕАТИВНА 
И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА 
РАДИОНИЦА „АФРИКА”
Ученици су од памучних материјала и перли правили 
одевне детаље и украсе за костиме. Забављали су се 
спајајући све елементе у забавне костиме. 
Након прављења костима уследио је наступ наше 
Зоке. Окићена и у ритму музике дочарала је тради-
ционални плес Републике Конго. 
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РАДИОНИЦА О ЗДРАВОЈ ХРАНИ - 
СОКИЋИ
Деца из „Невена” су са наставницом Драганом прича-
ла о воћу и како могу да направе здрав и освежавајући 
сок. Користећи акварел технику отискивали су воће 
на папиру. Причали су о здрављу, воћу, бојама и ли-
ковним техникама. Из сваке групе боравка учестовало 
је по неколико ученика, а разлика у годинама није им 
сметала да раде као тим.

РАДИОНИЦА ЗА НАСТАВНИКЕ
Наше колегинице, које су и системски породични 
психотерапеути, Јована Марковић и Катарина Јоцић, 
припремиле и организовале поклон предавање „По-
родица - шта да радим са њом”. Предавање је било 
конципирано као увод у причу о породици, комуни-
кацији у породичном систему и животним циклусима 
породице. 

РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ 
ПОРОДИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ
Разговарали смо о својим породицама и да породицу 
могу да чине и више, али и мање чланова. Ученици су, 
на подстицај наставница, описивали своје породице. 
Након разговора су писали разне поруке у вези по-
родице и качили их на дрво.
Аутори радионице су: социјална радница Гоца, пси-
холог Славена и дефектолог Катарина.
Сараднице у реализацији су наставнице и дефекто-
лози Наташа и Сања.

РАДИОНИЦА „ВИДИМ, ЧУЈЕМ, 
ОСЕЋАМ”
Главна радионица „Видим, чујем, осећам” се одржа-
вала за ученике виших разреда и средње школе, у два 
термина. 
Радионица о осећањима се допала ученицима, јер је 
била интерактивна и сви ученици су били укључе-
ни. Причали су о својим осећањима и доживљајима 
одређених догађаја и ситуација. Разговарали су о томе 
које боје у њима буде одређена осећања, а све уз звуке 
флауте која је свирала весело, тужно и дочаравала 
емоције у одређеним приликама. Забавни део је био 
када су дочаравали осећања покретима тела.
Аутор радионице је наставница Драгана, а сараднице 
у реализацији су наставнице Катарина и Јасмина.

СПОРТСКО-ЗАБАВНЕ РАДИОНИЦЕ 
За све остале ученике реализоване су радионице за-
бавног карактера. Наши ученици највише воле спорт-
ске активности, те су наставници и осмислили такве 
радионице. 
Добра забава, за ученике и наставнике, трајала је по 
један сат у свкој од три смене.
Наравно, наши средњошколци су одржали стручне 
радионице за своје ђаке на којима су се забавили.
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Донације

КАБИНЕТ ЗА 
ПОДРШКУ У ШКОЛИ 
„СВЕТИ САВА” 

Захваљујући доброј професио-
налној сарадњи са школом 

„Свети Сава”, директорка Марија 
Пољак и ПП служба су одлучиле да 
једну учионицу претворе у кабинет 
за подршку. Купљена су огледала 
и разни дидактички материјали, 
обезбеђен је рачунар за кабинет, 
интернет и штампач у боји.
Користим ову прилику да се зах-
валим директорки Марији и ПП 
служби Савине школе, Тањи и 
Цеци, јер су током наше сарадње 
исказивале велико поштовање, 
како према нама дефектолозима 
који смо тамо радили, тако и према 
школи „Мара Мандић”. Разумеле 
су на прави начин која je улога де-
фектолога у редовном образовању.

ПОСЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Ученици нижих разреда добили су пакетиће из градске управе 
града Панчева. Пакетиће су им уручили заменица градоначел-

ника, Драгана Купрешанин и републички посланик, Марко Младе-
новић. Директор се, овом приликом, захваљује градској управи града 
Панчева у име колектива и ученика. Улепшали сте нам празнике и 
почетак другог полугодишта.

СТИГЛА ЈЕ И НОВА ГАРДЕРОБА

Госпођа Данијела Пантелић, власница бутика „Tweety” из Београда, већ 
нам је поклањала одећу за ученике. И овај пут наши ђаци су на поклон 

добили нову одећу. 
У три пакета има око 120 комада 
одеће за дечаке и девојчице раз-
личитих узраста. Добили смо 
фармерке, доње и горње дело-
ве тренерки, дуксеве, сукњице, 
шорцеве, мајце... Хвала Данијели 
што нам је омогућила да обра-
дујемо наше ђаке овим лепим 
поклонима.

ВРЕДАН ПОКЛОН НАШЕМ 
УЧЕНИКУ...

Добри и племенити људи мисле на нашу 
децу увек, колико год да је тешко време у 

коме живимо. Наш ученик, Никола Цветковић, 
добио је овом приликом рампу за колица, која 
ће му у значајној мери олакшати свакодневни 
живот. Велико хвала Срђану Данкуцу и ком-
шији Ивану на овом вредном поклону!

ПОМОЋ У ТЕШКИМ 
ВРЕМЕНИМА…

Како време пролази све више 
верујемо у добре људе. Ничим за-

дужени усрећују оне које не познају. 
Овим гестом показују да и даље има 
оних на које можемо да се ослонимо, 
када нам је најтеже.
Овом приликом желимо да се захва-
лимо, у име школе и породице Чолић, 
хуманитарном удружењу „Немањићи 
Тићино” и представнику волонтера из 
Качарева, Немањи Мишљанову, који 
су усрећили породицу наше ученице, 
Анђеле Скакаљевић, намирницама и 
средствима за хигијену.

ЈОШ ДОНАЦИЈА… 

Овом приликом се захваљујемо Удружењу 
”Запослени ЕВ-ЕД Панчево” на новчаној 

помоћи.
Ваша подршка поклон је који ценимо и пам-
тимо!
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ДОНАЦИЈА НАОЧАРА 
НАШОЈ УЧЕНИЦИ 

У име породице ученице Марије 
Јовановић, као и свих запос-

лених у школи „Мара Мандић”, 
велико хвала оптичарској радњи 
„OPTIC VISION ANTANA” из Пан-
чева на великодушном поклону. 
Захваљујући њиховој помоћи и 
донацији наочара, Марија сада без 
проблема прати наставу и ужива 
у детињсту.

БОГАТСТВО ЈЕ ИМАТИ 
ПУНО ПРИЈАТЕЉА

Нашу школу су посетиле три де-
војке, представнице „Rotaract 

Club - Михајло Пупин” из Панче-
ва, два пута. Прва донација је била 
гардероба, увек потребна нашим 
ученицима. Други пут су донеле 
велику количину пакетића које су 
чланови клуба са пуно љубави са-
купили за наше ученике. Било је ту 
играчака, слаткиша, школског при-
бора и честитки које су испуњене 
емоцијама и лепим жељама. Недос-
тајало је само дружење са нашим 
ученицима да употпуни тренутак. 
Обишли смо школски простор који 
им се допао, а имале су и пуно пи-
тања о нашим активностима. До-
говорили смо се да ћемо дружење 
наставити када се створе услови да 
буду укључени и ученици.

ЗАХВАЛНОСТ 
ПОРОДИЦИ КОВАЧ 

Мале радости, као и пријат-
но окружење, посебно су 

значајни за нашу децу и њихов 
боравак у школи. Трудимо се да 
унутрашњост школе опремимо 
са љубављу и у томе сви активно 
учествујемо. 
У опремању школе нам свесрдно 
помажу добри људи великог срца, 
који мисле на нашу децу. Породи-
ца Ковач, Никола и Ангел Ковач, 
који живе у далекој Аустралији, 
потрудили су се да улепшају ђачке 
дане нашим ученицима.
Захваљујући њиховој донацији, 
школа је купила плазма акваријум, 
рибице, и поставила таблу са нат-
писом изнад акваријума – Дан у 
коме се ниси насмејао је изгубљен 
дан (Чарли Чаплин). Акваријум, 
поред тога што је украс, има и те-
рапеутско дејство на нашу децу, 
оплемењује простор, делује сми-
рујуће и опуштајуће. Велику зах-
валност овим путем упућујемо и 
наставници Маријани Обрадовић, 
која нас је повезала са донаторима.

ПОКЛОНИ ЗА  
БОЖИЋ И УСКРС

Да Божић буде лепши малиша-
нима из предшколске и мале 

групе из ШОСО „Мара Мандић”, 
побринула се хуманитарна орга-
низација „Огњиште”. Уз помоћ 
својих чланова, појединих фирми и 
градске управе, купили су играчке, 
слаткише, средства за хигијену и 
школски прибор. „Огњиште” увек 
мисли на нашу децу и труди се да 
их обрадује.
И за Ускрс су дали пакетиће.

ПРОШИРЕЊЕ 
„НЕВЕНА”

Град Панчево је за проширење 
капацитета и унапређење ус-

лова рада издвојио два милиона 
динара ради обезбеђивања још 
60 метара квадратних додатног 
простора, након чега ће бити мо-
гуће обухватити још корисника и 
приступити формирању додатних 
васпитних група, водећи рачуна о 
стандардима прописаним за рад у 
социјалној заштити.

И ОВЕ ГОДИНЕ 
СТИЖУ ДОНАЦИЈЕ...

Овим путем се захваљујемо На-
таши и Исидори Деспотовић 

на поклону у виду 8 пакетића и 5 
кеса гардеробе за наше ученике. И 
прошле године су нас обрадовали 
поклонима, а и ове године су ми-
слили на нашу децу.
Захвалност дугујемо Самосталном 
синдикату ХИП „Петрохемије”, као 
и Синдикату „Правда” јер су дони-
рали средства нашој школи.
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Осликавање мурала у 
нашој школи
У оквиру пројекта „Street Art Rezidenture”, подржаног 

од Министарства културе, Француског Института и 
Аустријског Културног Форума, у школи „Мара Мандић” 
је осликано мноштво мурала у дворишту и у унутрашњим 
салама школе. Тема мурала је била „џунгла”. Своје интер-
претације су дали: Кејти Возницки, Ђурађ Стевановић, Јо-
ван Схпира Обрадовић, Петра Симић, Александар Бунчић 
и Вук Ђурић Ендо.
Овај пројекат је идеја Владимира Палибрка. Владимир се 
већ неколико пута показао као прави пријатељ наше школе. 
Кејти Возницки је један део мурала радила са ученицима 
наше школе, тиме их је упознала са техникама и радом 
„Street arta”. Рад на овом пројекту је трајао од новембра, 
уметници су долазили да раде викендом и добро су се 
упознали са радом наше школе. 
О овом раду смимљен је и краћи филм. Филм је снимио 
Дарко Павловић.
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Као и сваке године, школа се труди да 
унапреди постојећи ниво опреме и по-

бољша услове за рад наших ђака конкури-
шући пројектима код државних и приват-
них донатора и финансијера и друштвено 
одговорних компанија.
Иако је ова школска година била другачија 
од ранијих, успели смо заједничким анга-
жовањем да обезбедимо значајна средства 
за опремање наше школе. 
Од комапније „НИС” смо добили средства 
за опремање иноформатичког кабинета у 
износу од 785 280 динара, путем њиховог 
пројекта под називом „Заједници заједно”. 
На овај начин компанија „НИС” нам је омо-
гућила куповину 8 нових рачунара и мо-
нитора, чиме смо у потпуности опремили 
кабинет за информатику и заменили старе, 
дотрајале рашунаре. Део средстава усмерен 
је и за куповину 8 таблет уређаја, како бисмо 
олакшали и унапредили наставу у школи.
Почетак нове школске године ће нам бити 
посебно драг јер нас од септембра чекају 
две нове учионице. Ове године смо добили 
1 600 000 динара на конкурсу Министар-
ства правде (од опортунитета кривичног 
гоњења). Новац обезбеђен овим пројектом 
ће нам омогућити да купимо савремене мо-
дуларно-монтажне објекте, и тако ћемо до-
бити још две учионице, укупне површине 
60 квадратних метара.

Нове 
учаионице и 
нови рачунари 

Новости



И ове школске године обележили смо Дечју недељу од 5.10. до 11.10.2020. 
Тема овогодишње Дечје недеље је била солидарност под називом „Подеље-

на срећа, два пута је већа”. Ученицима нижих и виших разреда је, уз сликовне 
приказе, објашњено шта је солидарност. Упознати су због чега и на који начин 
треба да показују солидарност према другару, породици, старијим особама, 
животињама. Ученици нижих разреда су бојили илустрације на којима је то 
приказано, док су ученици виших разреда нацртали како замишљају 
солидарност.
Леп дан у току недеље смо искористили за спортске активности у 
школском дворишту. Играли смо игру боћање. Ученици су пажљиво 
слушали наставника Ненада који им је објаснио правила игре. Деца 
су, уз помоћ учитељица, учествовала у игри. 
Били су подељени у више група. Сваки ученик је бацио куглу не-
колико пута. Некима од њих се игра толико допала да су једва 
дочекали свој ред. У свакој групи је проглашен победник, али су 
сви похваљени што су учествовали.

Обележили смо Дечју недељу

Дан заљубљених, 14. фебруар, обележен је у нашој 
школи. Наставнице Катарина, Сања и Драгана су 

се потрудиле да ученици и наставници присуствују 
креативној и садржајној радионици.
Наставница Катарина је испричала историјску 
позадину празника. Вратили смо се на тренутак 
у време старог Рима и сазнали о личности Светог 
Валентина по коме празник заљубљених носи име.
Наставница енглеског језика, Сања, научила нас 
је како се на енглеском језику кажу речи које су 
асоцијација на љубав. Љубав се каже - love, пољубац 
- kiss, а загрљај - hug.
Наставница ликовног Драгана, поред тога што је 
направила љубавно сандуче, пробудила је интересовање 
деце својим кратким предавањем о бојама, у коме су 
и деца активно учествовала. Било је занимљиво чути 
одговоре ученика која им је асоцијација на црвену, плаву 

или зелену боју.
Затим је уследио 
део радионице 
када су ученици 
и наставници писали љубавна писма, 
честитке и песме које смо потом убацивали у љубавно 
сандуче.
Да су учесници радионице све време пажљиво 
пратили ток радионице, доказ је квиз. Ученици су 
махом давали тачне одговоре на сва постављена 
питања из историје, ликовног или енглеског језика.
Колачићима среће смо се обрадовали највише због 
позитивних порука које су у себи сакривали.
Радионица је приведена крају песмом. Наставница 
Сања певала нам је и одсвирала на гитари познату 
љубавну мелодију и подстакла све присутне да јој се 
придруже.

Нове строфе љубави
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Посетили смо 

Сваке године, 21. марта, обележа-
ва се Међународни дан особа са 

Дауновим синдромом. 2006. године 
је започело обележавање овог дату-
ма који је изабран јер симболично 
означава промену на хромозомима 
(3 хромозома на 21. хромозомском 
пару; 3. месец -март, 21. у месецу). 
Шарене, распарене чарапе симболич-
но подсећају на хромозомске парове.
Наставници су путем друштвених 
мрежа анимирили своје ђаке да у 
знак солидарности са особама са Да-
уновим синдромом нешто ураде: Да 
нацртају или обују шарене чарапе. 

Tим за заштиту животне средине обележио је 20. Новембра 2020. 
„Оркин рођендан”. Одржана је презентација ученицима наше 

школе, а циљ је био да се орке, китови убице, представе као могућа 
угрожена врста услед загађења, смањења хране којом се хране, су-
срета са бродовима и мрежама и губитка станишта.
Ученици су кроз ваннаставне активности научили чиме се хране 
орке, колики им је животни циклус, распрострањеност и колико 
просечно имају потомака. Активно су учествовали коментари-
шући и постављајући питања. На крају смо знање искористили да 
направимо пано, где су ученици лепили слике делфина и писали 
текстове о њима. 

Оркин рођендан

Цртамо 
           шарене 
   чарапе
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Широм света 26. јануара обележава се Светски 
дан образовања о заштити животне среди-

не. Циљ еколошког образовања је да научимо да 
поштујемо законе природе, а она ће нам богато уз-
вратити.
Ове године тема предавања били су диносауруси. 
Путем презентације и видео записа чланови Тима 
за заштиту животне средине упознали су ученике 
како су изгледале и живеле ове џиновске животиње 
и вечито питање, како су нестале. Једна од теорија 
је да су климатске промене узрок њиховог нестанка, 

што нам даје тему за размишљање колико је важно 
водити рачуна о природи. Незнање и равнодушност 
може изазвати велику и непоправљиву штету жи-
вотној средини од које зависе наши животи. Уче-
ници су били веома заинтересовани за ову тему и 
пожелели да посете неки од дино паркова у Србији.
Овом приликом желимо да се захвалимо удружењу 
„Покрет Горана” који су послали своју презентацију 
о диносаурусима тако да су ученици имали прилику 
да сазнају много информација о овим изумрлим 
животињама.

Светски Дан особа са аутизмом смо 
обележили на друштвеним мрежа-

ма са порукама подршке које су ученици 
наше школе снимили и фотографисали. 
Овим путем се посебно захваљујемо ро-
дитељима наших ученика који су написа-
ли поруке, снимили своју децу или су их 
фотографисали.
Филм и цео текст поводом Дана особа са 
аутизмом су на сајту школе. Неколико фо-
тографија ће дочарати колико подршке 
су наши другари са аутизмом добили од 
својих другара као и њихове поруке свима 
нама.
У кратком филму са фотогрвафијама и 
снимцима се појављују Светлана Р, Нико-
ла Ц, Анћела и Немања Т, Ненад Д, Филип 
Ј, Јелена и Милица П, Алекса М, Јулијана 
и Сара П, Стефан Ј, Влад Д, Валентина Р, 
Јован, Ружица Ј, Нина, Драгана М.

Поруке подршке особама  
са аутизмом

Предавање о диносаурусима
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Моја драга особа - моја бака
Старије особе су људи којима 
треба помоћи у свакој прили-
ци. Они су нам најбитнији и 
када нису део наше породи-
це. Неке, нама непознате, али 
старије особе су због болести 
немоћне да се брину о себи. 
Тада им је најпотребнија 
наша пажња и брига.
У мом животу постоји мно-

го старијих људи којима се дивим и које по-
штујем. Посебно бих издвојио једну, мени драгу 
и важну особу. То је моја бака Роза. Најлепше ма-
кедонско име. Најбоља бака на свету. Увек ведра 
и насмејана. Понекад љута када је изнервирамо, 
али нам често то не покаже. Живи са нама, у на-
шој породичној кући и гаји разно цвеће. Моја бака 
није толико стара, али је на жалост болесна и због 
тога се трудим да јој сваки дан улепшам. То њу не 
спречава да обавља разне послове по кући. Поред 
тога што пуно воли цвеће, она воли да шије, спрема 
најукуснија јела и колаче. Посебно се сви радујемо 
када бака Роза спреми њен омиљени македонски 
специјалитет „тавче на гравче”. Тако њена фамилија 
из Македоније зове најукснији пасуљ који сам јео. 
Бака је пуна идеја, вредна и њене спретне руке стал-
но нешто вредно раде. Иако је болесна и спрема се 
за операцију, то не умањује њен ведар дух и добро 
расположење које нам свима даје у кући. Понекад 
ми се чини да ме боље разуме и од мојих родитеља и 
да од ње и они треба да науче многе ствари. Паметна 
је и у све се разуме. То је моја супер бака, мудрица 
без које не бих могао да постигнем много тога. И 
због тога заслужује да је сви цене и поштују. Бака 
Розу је лако заволети.
Моја бака је жена великог срца, нежна и осећајна 
особа. Увек је ту да сваког саслуша и помогне. Ко-
рачајући њеним мудрим кораком кроз живот, своје 
искуство и умећа несебично дели са свима. Зато и 
још због много тога, она је моје благо. То је особа 
која заслужује велико поштовање и у мени изази-
ва велико дивљење.Старији су људи,особе великог 
срца и мудрости. То су њихове највеће вештине које 
ми млади треба да научимо од њих.

Марко Костић V-1

„Стигла је зима”
Хладноћа ваздуха нам говори да долази зима. Деца су 
обучена у топле јакне, рукавице и шал. Снежни пре-
кривач је забелео целу улицу. Чује се весела граја деце 
која праве Снешка Белића, санкају се и грудвају. Волим 
да се грудвам са братом и сестром, а често правимо 
игло. Зими је јако хладно и птице одлазе на југ. 

Данијел Хорват, 6-3

„Пролеће у мом крају” 
Стигло је и пролеће у мој крај. Излазак сунца означава 
нови дан. Птице весело цвркућу од раног јутра. Осети 
се мирис трешње која цвета и свеже покошене траве. 
Док шетам улицом видим лепо цвеће: маслачак, виси-
бабе, љубичице...У парку деца играју фудбал, одбојку, 
јуре. Возе бицикл и скејт у барутани, а ја највише 
волим ролере. Волим да прошетам Народном баштом 
по овако лепом времену. 

Ђурица Хорват, 6-3

„Улица мог детињства” 
Свако има улицу свог детињства 
у којој је провео најлепше тре-
нутке. Улица мог детињства се 
зове Власинска улица. Веома је 
широка и дугачка и има мно-
го кућа. По лепом времену, са 
другарима сам возила бицикл и 
играла се. Увек смо се окупља-
ли око једне цркве. Највише сам 
волела да играм фудбал, кошар-

ку, одбојку...Лети је најлепше јер смо на распусту и дан 
дуже траје, па имамо више времена за игру. Често смо 
ишли да јашемо коње. Памтићу ову улицу по прија-
тељима и дружењу. 

Светлана Раданов, 6-3

Зашто је важно читати књигу?
Важно је читати књигу да би знао 
да читаш и пишеш. Из школске 
библиотеке позајмљујем књиге, 
а и код куће имам много књига. 
Редовно читам од трећег разре-
да, а највише волим бајке. Скоро 
сваки дан читам и научим нешто 
ново. Читање је веома забавно и 
корисно. 

Расима Игњац, 7-1
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„ Јесен у мом крају”
Све краћи дани и сиви облаци 
најављују долазак јесени. Ветар 
носи шарено лишће које је опа-
ло са грана. Врапци убрзано 
траже храну а чује се и сени-
ца. Роде и ласте су већ одлетеле 
у топлије крајеве. На њивама 
се чује зујање комбајна како 
пребире златна зрна кукуруза. 
Бучни, велики трактори ору 

бразде у којима ће положити ново семе, нови живот. 
Јавор Николић 7-2

”Када би моја клупа проговорила” 
Замишљам своју клупу када би могла да говори. Си-
гуран сам да би било лепих, смешних али и тужних 
прича. Испричала би занимљиве догађаје, од шапу-
тања другу који није научио лекцију до оних који ту-
жакају и „цинкаре”. У тој клупи су се склопила многа 
пријатељства. Понекад је на њу капнула и нека суза 
због неузвраћене љубави. Моја генерација ђака, као 
и многе генерације пре мене су оставиле неки запис 
на клупи. Најчешће су то биле формуле, потписи или 
чак име неке симпатије. Можда је и добро што клупа 
не говори. Нека чува наше тајне. 

Јавор Николић 7-2

„Рећи ћу вам на растанку” 
Ускоро завршавам основну 
школу. Уписаћу ШОСО „Мара 
Мандић” , смер конфекцијски 
шивач. Драго ми је што ћу на-
ставити да се виђам са друга-
рима који ће такође ићи у ову 
школу. У сећању ћу носити 
лепе тренутке преведене са 
својим пријатељима. Најбоље 
другарице су ми Ива и Расима 

и много их волим. Обожавала сам часове музичког 
на којима смо певали и свирали. Наставници су нас 
водили на многа узбудљива такмичења где смо ус-
пешно освајали медаље, док су нас другари бодрили. 
Срећна сам што уписујем средњу школу и што ћу 
упознати нове другаре. 

Јелена Паунов 8-2

„Рећи ћу вам на растанку” 
Ускоро ћемо изаћи из ђач-
ких клупа основне школе. 
Планирам да упишем средњу 
економску школу „Паја Мар-
гановић” , смер кувар. У овој 
школи сам упознала много 
добрих другара. Моја најбоља 
другарица се зове Ива. Она је 
јако добар пријатељ, увек је 
насмејана и брзо ме ораспо-

ложи. За ову школу ме вежу дивне успомене, такми-
чења у фудбалу и боћању, радионице... Упознала сам 
и дивне наставнике који су ме научили занимљивим и 
корисним стварима. Волела сам часове српског језика 
и књижевности јер смо учили мени омиљене басне, 
приче... Тужна сам што ћу напустити ову школу, али 
сам и срећна јер сам упознала дивне пријатеље, наста-
вити даље школовање и остварити свој сан. 

Јулијана Павловић 8-2
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Поводом Светског дана здравља, 
Тим за здравствену и социјал-

ну заштиту ученика је одржао пре-
давање за ученике нижих разреда 
основне школе. 
Научили смо да здрав начин живо-
та подразумева: правилну исхрану, 

физичку активност, одржавање хи-
гијене, довољно сна и одмора. 
Сазнали смо шта је здрава храна, 
препознавали смо и разврстава-
ли воће и поврће, сазнали шта су 
то житарице, да ли је здраво јести 
рибу, слаткише, колико треба пити 

воду. Ученици су правили пира-
миду исхране. Разговарали смо о 
значају физичке активности, као 
и о важности бављења спортом. 
Истакли смо важност одржавања 
хигијене, као и потребу свих нас за 
сном и одмором.

Задатак Тима за здравствену и социјалну заштиту ученика је да 
развије свест ученика о бризи о свом здрављу. Обележавање 

Дана физичке активности (10. мај) је био одличан повод да се 
окупимо и разговарамо о томе шта све утиче на наше здравље, 
на које све начине можемо да сачувамо своје здравље, шта је то 
физичка активност, зашто је значајна, колико је довољно бавити 
се физичком активношћу. Поред разговора са ученицима ми смо 
се и бавили физичком активношћу кроз различите вежбе и игре 
које су биле прилагођене узрасту ученика. Нижи разреди су након 
краћег разговора кренули у авантуру вежби, трчања, погађалица и 
имитација животиња са наставником Ненадом. Затим су научили 
да играју игру „Арјачкиње Барјачкиње” са наставницама Дијаном 
и Јеленом Стојчић. Све наставнице, наставник енглеског и меди-
цинско особље су се прикључили игри. 
Виши разреди су након краћег увода у активност радили вежбе 
загревања, а затим су играли игре „Улице” и „Мачке и мишеви” 
које је водио наставник Иван са наставницом Јеленом Бубањ. 
Средњошколци су са наставницама Тијаном и Аном радили вежбе 
обручима, играли фудбал и шутирали пенале. Било је пуно голова! 
Наши ђаци су схватили који је значај физичке активности за 
здравље и сви су били изузетно активни. 

Вежбамо, трчимо  
и погађамо...

Шта је важно за наше здравље?

Изложбе
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У среду, 28.04.2021. године, у градском 
парку, организована је традиционална 

ускршња продајна изложба.
Радови ученика текстилног и цвећарског сме-
ра привукили су пажњу посетилаца. Много 
љубави, маште и креативности уложено је у 
израду разноврсних и многобројних радова.
Тезга је била украшена шивеним и везеним 
радовима. Ускршња јаја, корпице, зеке, шарга-
репе, коке, кухињске крпе, кецеље само су део 
изложених радова вредних руку текстилаца.
Наши цвећари су изложили цветне аранжма-
не од сувог цвећа, слике, подметаче и произ-
воде из школског пластеника.
Тренутна епидемиолошка ситуација не доз-
вољава ученицима да присуствују, али се на-
дамо да ћемо на следећој изложби бити сви 
заједно. 
Овим путем се захваљујемо драгим колеги-
ницама које су подржале рад текстилаца и 
цвећара.

Ускршњи базар

Када се удруже цвећари и текстилци, то резултира пози-
тивном атмосфером, веселим бојама и многобројним 

радовима наших ученика. Тако је било и на Дан жена када 
смо на Зеленој пијаци наше радове понудили купцима. 
Пријатељи из Зеленила су нам обезбедили тезгу, а радови 
наших ученика су привукли пажњу и нашли пут ка мно-
гим домовима да обрадују неку маму, баку, ћерку, сестру, 
супругу. Од наших радова смо изложили: кухињске крпе, 
столњаке, украсне јастучиће, торбе, маске, јастучнице, ке-
сице пуњене лавандом, подметаче, обележиваче за књиге, 
цвеће и срца од тканине.
Недостајали су једино ученици да сами презентују своје 
производе, а многи купци су управо за њих и питали. Нада-
мо се да ће нека од следећих изложби бити у пуном саставу.

Осмомартовска 
изложба 
средњошколаца
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Прошла је још једна година, по много чему необ-
ична и другачија од оног на што смо навикли. У 

складу са тренутном ситуацијом, школска одељења су 
почињала и престајала са радом, а групе у социјалној 
заштити су радиле од септембра без прекида. Пошто-
вали смо мере, носили маске, мерили температуру и 
успели да приведемо и ову школску годину крају. У 
тренутку кад се спремамо за лето које долази, надамо 
се да са хладним данима испраћамо и све оно што нас 
је ометало ове године да се више дружимо. Надамо се 
да ћемо у новој школској години имати могућности за 
изложбе, дружења, за одласке на излете. 
Наду да долазе нека лепша времена дају нам и обећања 
градоначелника и већника за социјалну политику гра-
да Панчева. Они су приликом посете нашој установи 
обећали изградњу монтажног простора, намењеног 
будућим корисницима дневног боравка, који се тре-
нутно налазе на листи чекања. 
Иако нисмо због ситуације излазили из нашег просто-

Вести из „Невена”
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ра, успели смо да учествујемо на разним конкурсима: 
корисници развојне групе и предшколских одељења 
учествовали су на ликовним конкурсима, као и корис-
ници групе старијих од 18 година, који су поред ликов-
них конкурса учествовали и на конкурсу за вез удру-
жења „Веште руке”. Наша другарица Милица Милунов 
је још једном доказала да је најбоља везиља у дневном 
боравку и освојила је прво место у категорији „пуни 
вез”, за особе са инвалидитетом. Честитамо Мицо! 
Поред наших редовних активности бавили смо се 
уређењем дворишта. У томе су нам помогли дирек-
тор и наставници из наше матичне школе, који су 
предвођени мајстором Милошем уклонили пласте-
ник и припремили простор за постављање монтаж-
них објеката. Мајстор Милош нам је направио нове 
клупе - хвала! 
И нешто лепо за крај, знак да нас у боравку и роде 
воле: наша наставница Цеца отишла је на породиљско 
боловање и чекамо да Алекса добије друштво!

Вести из „Невена”
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Сваке године ученици цвећарског смера учествују у 
активностима које обележавају Дечију недељу. 

Ове године окупили су се сви цвећари и садили цвеће које 
улепшава наше двориште. Вредне ручице нежно су доди-
ривале разне цветне врсте и трудиле се да свака биљка 
нађе своје место. Неке биљке посађене су у башту, а друге у 
саксије. Велики ,,адам” никога није оставио равнодушним. 
Контакт са цвећем опушта и релаксира тако да су сви били 
насмејани и расположени. Тражио се цвет више.
Учествовали су ученици цвећарског смера: Лука Митић, 
Исидора Ковачевић, Марко Пајкић, Варга Миклош, Маја 
Крстин, Теодора Гавриловић, Немања Трајковић, Петру 
Микља, Бранимир Новитовић, Катарина Трајковић и 
Алекса Мишић. Посадили смо у бетонске жардињере клеке и спи-

ралне тује, а пластичне жардињере и сензорну 
башту обогатили смо бамбусима, врбама, ружама 
стаблашицама, лавандом и разним другим цветним 
и ароматичним биљкама. Креативних идеја никад 
доста и уз подршку директора осмислили смо цвет-
ни зидни аранжман са пуно жардињера. Уз помоћ 
вредних руку нашег домара и ученика лимарског 
смера направили смо конструкцију, а ученици 
цвећарског смера су уживали у садњи цвећа.
Рециклажом се бавимо већ дужи низ година и осми-
слили смо такође један цветни аранжман од старих 

Пролећно уређење 
дворишта

Цвећари обележили 
дечију недељу

Ученици цвећарског смера редовно похађају теоријску и практичну наставу, али 
се одређени број определио за учење на даљину. Прелазак на учење од куће је 

велика новина за ученике и наставнике, тако да се трудимо да деци на што квали-
тетнији начин приближимо наставни садржај. Практичну наставу такође обављају 
од куће, што слике најбоље показују.
Жељко Павловић уз помоћ хранитеља пресађује бегоније. Сваки ученик према својим 
способностима савладава радне операције. Петар Катанов уређује своје двориште 
и припрема терен за обраду земљишта. Повезивање 
теорије и праксе омогућава ученицима да се што ква-
литетније оспособе за самосталан рад. Миланков Лазар 
залива цвеће на тераси и примењује све мере неге по-
требне за раст и развој биљке. Адријан Попа грабуља 
коров који је механичким путем уклонио, а затим ће по-
садити расад летњег цвећа. Ученици на онлајн настави 
уз помоћ и подршку наставника, родитеља и хранитеља 
успешно прате теоријску и практичну наставу.

Цвећари на онлајн настави

18

Цвећарски кутак



гума у облику цвећа украшен разноврс-
ним цветним врстама. Сви ученици средње 
школе учествовали су у изради овог аранж-
мана. Свако је имао неки задатак. Једни су 
фарбали, други постављали, трећи садили, 
а сви смо заједно уживали гледајући ре-
зултат нашег рада. Експериментисали смо 
са различитим материјалима… У вртлогу 
разних идеја, као резултат удружених снага 
наставника и ђака, као освежење ведрих 
боја, истакла се и кућица за цвеће. Наш 
цветни бицикл је добио ново одело, уз до-
датак сезонског цвећа и одржавањем трав-
них површина око школе. 
Хвала: креативном мајстору Везир Пред-
рагу, за израду дрвене кућице за цвеће, 
Николиној мами на донацији сезонског 
цвећа, наставници Сањи А. на донацији 
ружа пузавица, расаднику „Илић”, на до-
нацији перена и сукулената.

Школско двориште и простор наше школе пуно је цвећа и 
зеленила које негују ученици цвећарског смера. Приликом 

размножавања цвећа, неге и уређења зелених површина наши 
ученици упознају различите цветне врсте.
Цвећари наше школе упознали су добре људе који су препознали 
наше потребе и донирали цвеће, саксије и земљишни супстрат 
које користе ученици на практичној настави.
Фирма „Расадник Топаловић” из Београда поклонила је нашој 
школи 54 собно саксијске цветне врсте, и земљишни супстрат. 
Расадник „Шкрбић” из Панчева оплеменио је школско двориште 
са 20 хризантема и разним перенама , као и двогодишње цвеће 
„viola tricolor”.
Расадник „Флора” из Борче донирао је вишегодишње цвеће које 
смо посадили у Сензорном врту.
Фирма „Bisplast” из Панчева поклонила је саксије у које смо по-
садили ново цвеће.

Донације за 
цвећарски смер

Цвећари прве и друге године ову школску годину су почели радно. У 
мало измењеним условима, водећи рачуна о мерама заштите, жељни 

рада и дружења, кренули смо са новим радним акцијама. Пластеник нас је 
са нестрпљењем чекао, требало је посејати спанаћ, руколу, посадити лук и 
расад зелене салате. Дан по дан, већ убирамо плодове јесењег рада...
Школско двориште добило је ново цветно рухо. Захваљујући бројним спон-
зорима, улепшали смо не само изглед школског дворишта него и хол школе 
и школске учионице. Велико хвала, људима великог срца!
- Фирма „BIGPlast” донирала нам је велики број украсних саксија.
 Захваљујући „Garden rs.” добили смо на поклон цветну кутију, 
са цвећем и књигом „Цветни поздрав” на поклон, која ће нам са 
мноштвом цветних савета улепшати овај баштовански посао. 
Велико хвала господину Драгану Р. Сајићу.
- Од родитеља смо добили и велику донацију садница смокве и 
собног цвећа (адама), које смо пресадили и сада нам украшавају 
школски хол, као и кактусе, који ће зачинити већ богату цветну 
колекцију. Хвала деда Пери и Алексиној мами.

Онај ко сади башту, сади срећу
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Ликовна радионица о Светом СавиРадионица 
поводом осмог 
марта

На дан пред Савиндан, 26.01. 2021, нашу школу је посетио 
ликовни уметник, илустратор и карикатуриста, Никола Дра-

гаш. Поневши најлепше утиске са јесење радионице, Никола је 
обећао да ће у најскорије време одржати нову радионицу са на-
шим ученицима. Радионица је понела назив „Свети Сава и деца”, 
а ученици су уз Николину помоћ илустровала причу. Цртали су 
пчелу, дечака, ћуп са медом и на крају Светога Саву. Приређена је 
изложба ученичких радова у холу школе на дан школске славе. И 
овај пут владала је позитивна атмосфера током саме радионице, 
ученици су пажљиво пратили Николине смернице, али и успешно 
одговарали на постављена питања из наше историје. 
Пред крај радионице, Никола Драгаш је поделио поклоне учес-
ницима радионице, оловке за цртање, уз савет да и даље цртају, 
све до његове нове посете нашој школи.
На радионици су учествовали: Алекса Џинкић, Ђурица и Данијел 
Хорват, Ненад Даилов, Дејан, Стеванија и Стефан Герман, Ненад 
Стојков, Нада Новаков, Лазић Андрија.

Наставнице Драгана, Сања и Катари-
на су са ученицима од 5. до 8. разреда 

организовале радионицу, на којој су се ба-
виле следећим темама: историјом настанка 
Међународног дана жена, идејама за израду 
осмомартовских честитки, појмовима на ен-
глеском који се односе на 8.март.
Наставница историје је испричала деци ис-
торијат борбе жена за своја права и због чега 
се Дан жена слави баш 8. марта. Кроз причу 
о бојама наставница ликовног је подсетила 
децу на шароликост цвећа које се најчешће 
поклања драгим женама. Наставница ен-
глеског је научила децу речима које се ко-
ристе у енглеском језику да би се изразиле 
лепе жеље женама за њихов дан. 
Све је било заокружено музиком која говори 
о женама и њиховим мислима и жељама, а 
затим су изложени радови ученика са порт-
ретима наставница из школе. 
На радионици су учествовали ученици: 
Марко К, Светлана З, Нада, Љубица, Мар-
ко, Ненад С, Марија, Бранислав, Стеванија, 
Стефан и Расима.

Радионица у градској библиотеци
Први излазак ученицима 

наше школе после дуго 
времена била је посета Град-
ској библиотеци Панчево. 
Имали су прилику да виде сва 
одељења библиотеке, погле-
дали су актуелну изложбу на 
галерији библиотеке, а најви-
ше су се задржали на дечијем 
одељењу, будући да је баш ту за 
њих организована радионица 
за децу.
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Ликовна радионица о Светом Сави

5. новембра 2020, у нашој школи ор-
ганизована је радионица посвеће-

на шпанској кухињи. Учесници ради-
онице били су ученици осмог разреда. 
Наставница шпанског језика, Јелена 
Симић, направила је презентацију у 
којој је објаснила да шпанска исхра-
на спада у „медитеранску дијету”, што 
је према Светској здравственој орга-
низацији најбољи и најздравији на-
чин исхране. Напоменула је да би и 
ми требало да усвојимо здраве нави-
ке у исхрани и да више једемо воћа и 
поврћа, а мање слаткиша, као и да се 
више крећемо. Побројала је нека од 
најтипичнијих јела шпанске кухиње, 
као што су: паеља, гаспаћо, тортиља, 
божићна посластица турон.

Затим је уследио најинтересантнији 
део радионице када су ученици имали 
прилику да дегустирају нека од прет-
ходно споменутих јела. Психолог, Сла-
вена Муста, почастила нас је хладном 
супом од поврћа, по имену гаспаћо. 
За слатки део дегустације одабрала је 
чувене ћуросе са топлом чоколадом. 
Ученици су се очекивано више обра-
довали слаткишима, али су се сложили 
да је због здравља и правилног развоја 
неопходно јести и поврће.
На радионици су учествовали: Ива и 
Нађа Миленковић, Радогостић Ми-
хајло, Мехичић Хајрудин, Панчован 
Адриана, Паунов Јелена, Павловић 
Јулијана, Џинкић Алекса и Влајковић 
Анђела.

Радионица у градској библиотеци
Професорка панчевачке Гим-
назије и списатељица, Алексан-
дра Михајловић, представила је 
своју књигу за децу под називом 
„Софијине мудролије”. На најза-
нимљивији могући начин про-
фесорка је више од сат времена 
држала пажњу деци као и на-
ставницима, говорећи о Марку 
Краљевићу и другим значајним 
личностима из наше средњеве-
ковне историје. Фантастично 

осмишљена радионица у којој су 
и деца били активни учесници. 
Мачевали смо се, видели како 
изгледа буздован и чему служи, 
како изгледају књиге из тог пе-
риода, научили ко су били фило-
софи. За крај радионице, деци су 
подељене чланске карте библио-
теке. Захвални смо професорки 
Александри на чудесној ради-
оници као и Градској библиоте-
ци Панчево на гостопримству.

Радионица о шпанској кухињи



Светски 
поморски дан

Поводом националног Дана без дуванског дима 
који се сваке године обележава 31. јануара, Тим за 

здравствену и социјалну заштиту ученика је припре-
мио и организовао предавање којим су обухваћени 
сви разреди наше школе. 
Припремљени су презентација, видео снимак, моде-
ли плућа пушача и непушача којима смо ученицима 
предочили штетне ефекте и последице конзумирања 
цигарета. Разговарали смо са ученицима о предности-
ма живота без дувана, као и о начинима на које могу 
да одбију понуђену цигарету.
На крају предавања ученици старијих разреда по-
пуњавали кратку анонимну анкету о томе да ли је 
неко од њих пробао цигарету, да ли је пушач, да ли 
знају довољно о штетним ефектима пушења.
Анкетом смо сазнали да је мали број наших ученика 
пробао цигарету, да је то углавном било из радозна-
лости и да је било непријатно искуство. Још мањи 
број ученика су пушачи. Ученици нижих разреда су 
поред усвајања знања о штетности пушења израђи-
вали моделе здравих плућа и лепо су се забавили што 
се може видети на фотографијама.
Овим путем желимо да се захвалимо Заводу за јавно 
здравље у Панчеву на подршци у припреми преда-
вања у виду материјала и плаката.
Од деце су учествовали: Андријана, Јован, Јелена, 
Анђела, Александар.

И ова школска година за наш тим, Тим за заштиту 
животне средине, кренула је радно. Прва у низу 

активности је била обележавање Светског поморског 
дана, који се свуда у свету прославља 25. септембра 
2020.
Наше Панонско море одавно се повукло, али деца од 
првог до четвртог разреда са својим учитељицама 
(Наташа Бодирога Радовановић, Сања Савић, Да-
нијела Крстић, Марија Гашић, Леила Керекеш, Тица 
Гајић, Нада Миливојевић, Тања Петров и подршка на 
енглеском, Михаљ Келемен), покушали су да живот у 
Панонском мору дочарају путем 3Д слике под нази-
вом „Поморски живот”. Научили смо како се одвија 
ланац исхране, да медузе нису опасне, да корали могу 
бити у свим бојама...

Лепе жеље за нашу планету
Обележавању Дана планете Земље увек придајемо 

велики значаја у нашој школи. Сарадња два тима, 
Тима за заштиту животне средине и Тима дечјег савеза, 
учинили су овај дан посебним. Наставнице цвећарског 
смера, Јасна, Маријана, Александра и Милица су, уз 
презентацију, подсетиле ђаке средње школе због чега је 
значајан Дан планете Земље. Затим су својом редовном 
активношћу уређења цвећа и осталог растиња учиниле 
простор наше школе још лепшим. 
Ђаци виших разреда су присуствовали радионици, коју 
су организовале социјална радница Гоца и наставница 
Катарина, под називом „Лепе жеље за нашу планету”. 
Након презентације учесници су писали шта желе да 
поруче нашој планети. Све њихове поруке наставница 
Драгана је уобличила на часу ликовног са 
ученицима у постер, који нам поручује да 
како да заштитимо планету Земљу. Настав-
ница Тијана се придружила пуштајући фи-
лмове о заштити планете Земље. Ученици 
су направили пано посвећен нашој планети.
„Ако један човек жели да сачува планету 
неће ништа постићи, али ако сви ми жели-
мо да поштујемо планету, сачуваћемо је. 
Имамо само ову планету и зато је сачувајмо 
и за наше потомке.” - била је порука ове 
акције у нашој школи.

Дан без 
дуванског 
дима
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Лепе жеље за нашу планету

Након прошлогодишње паузе у такмичењу због корона вируса, нестрпљиво 
смо чекали прилику да се поново покажемо знања и вештине које смо 

стекли током школовања. У Средњој занатској школи, у Београду, 21. маја је 
одржано Републичко такмичење за ученике из подручја рада Машинство и 
обрада метала. На 23. по реду такмињењу машинаца, наша школа је први пут 
имала два представника, Луку Катанова и Јовицу Ђорђевића. У конкуренцији 
7 школа Лука је освојио четврто место, док је Јовица, као ученик посматрач, 
учествовао у делу надметања које је било ревијално и није се бодовало. Орга-
низатор се потрудио да, поред дружења у пријатној атмосфери, сви учесници 
добију и вредне поклоне. 

Лимари на 
Републичком 
такмичењу

Деца виших разреда, од 5. до 8, захваљујући настав-
ници Тијани Крстевској, пропутовали су кроз морске 
дубине гледајући едукативни филм „Кап у мору - како 
живе рибе”. 
Активност на нивоу средње школе (наставнице Ма-
ријана Калкан и Милица Лукић), била је израда паноа, 
поводом овог еколошког датума. Правећи га, научи-
ли смо много тога занимљивог… Зашто је вода плава, 
упознали смо се са поморским шумама, Бермудским 

троуглом, сазнали да морска звезда разликује светлост 
и сенку, да је камена риба најотровнија риба на свету, 
зашто рибе светле у морским дубинама, да летеће рибе 
лете да би побегле од риба грабљивица, читали о пинг-
винима, сазнали шта раде биолози и шта да урадимо да 
сачувамо мора... Да би пано био потпун, деца учитељи-
це Иване Цаковић су нам послала рибицу, крабу, мор-
ску звезду и медузу, да се стопе са шкољкама и уплове 
у плаветнило нашег узбурканог и шљокичастог мора.
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Зашто је важно читати књиге?

Заплесали смо...
Светски Дан игре обележава се 29. априла сваке године. 

Установио га је Међународни савет за игру 1982. године, 
од када се прославља широм света. За датум је изабран дан 
рођења реформатора игре Жана Жоржа Невера. Циљ дана игре 
је повећање свести у јавности о важности плеса, као и позив 
владама широм света да омогуће одговарајуће место плесу у 
систему образовања. 
Постоје разне врсте игре, као што су: плес, фолклор, балет, 
валцер, танго, салса, хип хоп, џез, блуз и многи други.
Овог 29. априла, у нашој школи обележен је Дан игре тако што 
је прво одржано предавање о плесу, затим је ученицима при-
казан видео за разним играма, након чега су и сами ученици 
заплесали и показали своје умеће. 

Обележили смо Светски дан књиге и ауторских права - 23. април.
На часовима српског језика и књижевности са ученицима смо раз-

говарали о значају читања књига. Светски дан књиге и ауторских права 
обележава се 23. априла, од 1995. године, на дан смрти писца Мигела де 
Сервантеса и на дан рођења Вилијама Шекспира.
Овај дан представља прилику да се подсетимо да читање има свеобух-
ватне психолошке добробити, унапређујући наше знање, креативност и 
вештину писања.
Ученицима је приказана презентација на-
кон које су прочитали делове позајмље-
них књига из школске библиотеке и међу-
собно разменили утиске. Многи ученици 
су активни чланови наше библиотеке и 
радо је посећују. После разговора учени-
ци су написали саставе на тему „Зашто 
је важно читати књиге?”.
Учествовали су Расима, Ненад, Филим, 
Цеца. Радионицу је организовала Јелена 
Бубањ.
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СВЕТСКИ ДАН ПЧЕЛА
У четвртак, 20.05. ученици О.Ш. „Бора Радић” из Бава-
ништа, обележили су Светски дан пчела. Светски дан 
пчела, обележава 20. маја, на дан када је 1734 год. рођен 
сликар и пионир модерног пчеларства, Антон Јанша.
Ученици су научили зашто је постојање пчела важно за 
опстанак на планети и зашто је потребно да их зашти-
тимо. Као и да је заштита пчела и очување пчеларства 
од виталног значаја за будућност.

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Сваке године, 22. априла обележава се Међуна-
родни дан планете Земље. Тако су га и ове го-
дине, ученици ОШ „Бора Радић” из Баваништа 
обележили активностима са дефектологом. 
Научили су зашто је важно чувати животну 
околину, као и како да на правилан начин раз-
врставају различит отпад.

Са доласком пролећа многи људи започну сређи-
вање куће и дворишта. Тако су и четвртаци са 

учитељицом Дијаном Димов добили инспирацију и 
свеже окречену учионицу још додатно преуредили. 
За нас ово није само простор у коме се учи. Ово је 
наше место где се осећамо пријатно, лепо, испуњено, 
вредно, корисно, креативно се изражавамо, машта-
мо… Ово је место где стичемо нова знања и вештине. 
Ово је оаза наших мисли и жеља, наших радова. Вред-
не руке четвртака су се баш потрудиле. Осмеси испод 
маски и сјај у очима показује колико смо задовољни 
резултатом нашег рада.

Вредни четвртаци

Ускрс је најрадоснији хришћански празник. 
Желећи да та радост дуго траје, за ученике 

нижих разреда смо осмислили „Ускршње игре” 
које су трајале две недеље. Свакога дана смо се 
на великом одмору играли разних игара како би 
се забавили, смејали, трчали, вежбали спретност, 
стрпљење, пажњу, али смо се и такмичили.
Ученици су са нестрпљењем чекали да чују коју ће 
игру играти. Игре којих смо се играли су: убаци-
вање лоптица у кутију „зеку”, бацање лоптице на 
лепљиви круг, игра „Ђаво с неба”, ношење дрвених 
јаја у кашикама, лепљење репића зеки са повезом 
преко очију, игра ”Снела кока јаје” са балонима… 
Ово су биле омиљене игрице, а било их је још.

Ускршње игре
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Нижи разреди и додатна подршка

Вести из додатне подршке
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Спортска страна  

 Спортисти успешно започињу нову такмичарску 
сезону! На Државном првенству Специјалне Олим-
пијаде Србије у пливању које је одржано 28.02.2021. 
у Зрењанину, освојили смо 3 вредне медаље. Најус-
пешнији пливачи били су Лука и Стефан.

 13.03.2021. у Новом Саду одржано је Државно 
првенство Специјалне Олимпијаде Србије у сто-
ном тенису. На овом такмичењу наши спортисти 
остварили су велики успех, освојивши 1 златну, 1 
сребрну и 2 бронзане медаље!

 10.04.2021. у Врању, одржано је Државно првенство 
Специјалне Олимпијаде Србије у боћању. Међу 10 
екипа које су се такмичиле, наша екипа остварила је 
велики успех освојивши прво место и златну медаљу. 
Браво за Сару, Милицу, Атилу и Јовицу!

 08.05.2021. у Јабуци одржано је Државно пр-
венство Специјалне Олимпијаде Србије у мушком 
фудбалу. 
Наши фудбалери, као и увек до сада, показали су 
завидно умеће, па су се и овог пута са такмичења 
вратили са сребрном медаљом!
Браво фудбалери!

 26.05.2021. у Банатском Новом Селу наш клуб 
био је домаћин Државног Првенства Специјалне 
Олимпијаде Србије у женском фудбалу. Поносимо 
се добром организацијом, а још више нашом еки-
пом која је освојила златну медаљу!
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 У периоду од 29.10 до 01.11.2020. у Крагујевцу, 
одржане су Националне Игре Специјалне Олим-
пијаде Србије. 
На овом такмичењу наши спортисти наступили су 
са мушком фудбалском екипом, женском кошаркас-
ком екипом и такмичарима у атлетици и пливању.
Сви они остварили су огроман успех, освојивши 5 
златних, 3 сребрне и 3 бронзане медаље.

 24.10.2020. у Пироту одржано је Др-
жавно првенство Специјалне Олимпија-
де Србије у мушком и женском фудбалу. 
Ми смо на овом такмичењу наступили са 
женском фудбалском екипом и са истом 
освојили друго место и сребрну медаљу!

 18.10.2020. у Чачку одржано је Државно првен-
ство Специјалне Олимпијаде Србије у мушкој и 
женској одбојци. Наш град је на овом такмичењу 
наступио са мушком одбојкашком екипом и освојио 
прво место и златну медаљу!

 3.10.2020. у Но-
вом Саду одржано 
је Државно првен-
ство Специјалне 
Олимпијаде Србије 
у стоном тенису, за 
мушкарце и девојке. 
Наши спортисти су 
на овом такмичењу 
остварили велики 
успех, освојивши 
две златне и једну 
сребрну медаљу!

 На Државном првенству Специјалне Олим-
пијаде Србије у атлетици, одржаном у Зрењанину 
12.09.2020, наши спортисти остварили су велики 
успех и освојили 6 медаља.

 На Државном првенству Специјалне Олимпијаде 
Србије у одбојци на песку, одржаном у Врању, наше 
спортистиње постале су првакиње државе, а спор-
тисти су освојили бронзу!



 У Крагујевцу је од 24-28.09.2020. одржан је камп 
перспективних спортиста Специјалне Олимпијаде 
Србије. На овом кампу учествовали су и спортисти 
из наше школе, као и 2 тренера.

 У периоду од 03 до 06.06.2021. у Зрењанину, одр-
жане су јубиларне 15. по реду Националне Игре 
Специјалне Олимпијаде Србије. На овом такми-
чењу наши спортисти наступили су са мушком 
фудбалском екипом, женском кошаркаском еки-
пом, мешовитом екипом у боћању и такмичарима у 
атлетици и пливању. Сви они остварили су огроман 
успех, освојивши укупно феноменалних 11 медаља.

 Ученици наше школе успешно су привели крају 
први део пројекта „Ставрос Ниаркос” Фондације и 
Специјалне Олимпијаде Србије, започет у септем-
бру 2018.године. Током ове три године било је много 
дружења, лепих путовања, нових пријатељстава и 
наравно, спортских такмичења.

Спортска страна  
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Наставнице, ја да певам, не могу!
Због грла! – објашњава Мартин, па додаје: 

Кад извадим грло, певаћу!

Ко је био Бетовен? – пита 
наставница.

Па пас! – одговара Дејан.

Шта је студенац?- пита 
наставница ученике.
Кад неко студира!– 

одговара Јован.

Народну ношњу данас носе 
момци и девојке кад играју коло. 

Видели сте то на телевизији. 
А шта носе на ногама? – пита 

наставница ученике.
На ногама носе јапанке! – 

одговара један ученик.

Пита наставник децу: Шта је то крчаг?
Оно ко миш, што бежи! – одговори 

најбржи ученик.

Стефан коментарише наставника…
– Ал је ружно написао текст на 

табли, свака му част!

Шаљива страна

Никита се пита гласно:
-Јесу ли одсад скраћени часови до 

осмог разреда?
Мислим, тад ми завршавамо.

Трзачки инструменти су: 
гитара, харфа и трамполина! – 

набраја Анђела.

Шта је темпо у у музици?- пита 
наставница ученике.

Па продавница! – одговара Тања.

Наставнице, гледао сам на 
телевизији како неки певају, 

играју и свирају са звечаркама! 
– објашњава наставници своје 

виђење Александар.

Један ученик има молбу за наставнике:
Пустите ону песму „Бела Циганка” на 

новогодишњој журци!
Па ко ће да ти дође у 12 сати!? – пита се 

гласно његов друг Срећко.

Саша: Учитељице, немој никад 
да се жениш!

Срећко: Касно је сад, учитељица 
се већ оженила!

Ко је Милка, у песми 
„Милкина кућа”?

Чоколада! – 
Одговарају ђаци.

Шта је то воденица? – пита 
наставница цео разред.

То је кад си трудан!
Па ти пукне водењак. – 

одговара један ђак.
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III-Л
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КО М Б И Н О В А Н О  ОД Е Љ Е Њ Е
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