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ТА СЕ ПЕСМА
ЉУБАВ ЗОВЕ

Реч директора

Д

рага децо, родитељи, колеге, поздрављам вас из наше школе великог срца. Недостаје
нам смех, граја, радост заједничког учења и дружења, и ученика и наставника.
Најважније је да сте сви у ситуацији која нас је задесила остали здрави, солидарни и показали као и безброј пута до сада хуманост, пружили подршку и помоћ једни другима.
Поносан сам јер сте сви за време учења на даљину показали спремност, иницијативу, брзо
се адаптирали новим условима рада, развили успешне канале комуникације и допринели
да се настава са са добрим успехом и оценама успешно приведе крају.
До поновног повратка у школске клупе, дружења и учења у нашој школи, свако добро
и чувајте се.
Горан Владић, директор школе

ПРЕМИНУЛА
КОЛЕГИНИЦА
ВИОЛЕТА ЛУКИЋ

Ј

уче је наш колектив потресла тужна вест да нас
је прерано напустила наша
драга колегиница Виолета
Лукић.
Цењена међу колегама,
омиљена међу ученицима,
пленила је својом добротом и толeранцијом. Заувек
ћемо памтити њен ведар и
смирен дух, као и топлину
коју је пружала сваком од
нас. Оставила је велики траг
на цвећарском смеру, како у
раду тако и у дружењу са колегама и ученицима. Осећамо велику празнину у нашим
срцима и увек ћемо се сећати
њеног драгог лика и милог
осмеха.
Хвала ти Вики што си била
део нас.
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И у непредвиђеним
околностима –
бринемо о школи

Н

аша школа је све време ванредног стања радила. За то су заслужни:
директор, помоћник и секретар школе који су сваки дан били у школи
и слали нам сва потребна обавештења у вези са наставом на даљину.
Гоца и Славена, социјална радница и психолог, су нас посећивале у свим
Вајбер групама и увек биле у контакту са нама, да бисмо могли ученицима
да пошаљемо праве информације.
Наставнице текстилног смера вредно шију маске за наставнике, ученике и
родитеље који морају да дођу до школе. Да би школа остала лепа и сређена побринуле су наставнице цвећарског смера, Јасна и Александра, које
редовно одржавају травњаке и цвеће.
Домар Милош вредно поправља све недостатке у школи. Посебно истичемо
теткице, које су дезинфиковале школу.

Обележили смо

Обележавање
школске славе

27.

01 2020., резањем славског колача и пригодном
приредбом, обележили смо школску славу,
Светог Саву.
Сваке године се окупимо у част Светог Саве, утемељивача образовања и првог српског архиепископа.
Програм је почео молитвом и свечаним обредом резања колача, након чега је школски хор отпевао Светосавску химну. Уследио је говор директора у којем је
похвалио рад ученика и наставника и истакао важност
наставничке професије, пожелевши свима пуно успеха
у даљем раду.
Изведен је и пригодан
програм који је садржао
рецитаторски, драмски
и музички део. Ђаци су
потом, по обичају, послужени житом, перецама, сокићима и слаткишима. Овогодишњи
кум славе је била наставница Драгана Вујовић, а обавезу за наредну годину је преузела
Владана Мулић.

Дан школе –
спот са нашим
радовима

О

ве године, први пут од оснивања, нисмо били у
могућности да обележимо Дан школе на начин
на који смо га до сада обележавали. Из познатих
разлога, неће бити свечане приредбе састављене од
рецитација, глуме, игре, хора…
Међутим, 53. рођендан школе великог срца неће
проћи неопажено. Очас посла смо се прилагодили
ситуацији и припремили програм какав до сада нисмо имали – тачке смо изводили у својим домовима.
Бавили смо се сликарстом, рецитацијом, плесом, а
неки су показали велико свирачко умеће. Фотографије и снимке смо послали својим наставницима.
Епилог свега је спот којим смо представили себе,
своје таленте, труд, знања и постигнућа.
Спот је реализован уз помоћ свих наставника, ученика и родитеља. Спот је осмислила Драгана Вујовић, а материјал је монтирала наставница Наташа
Бодирога Радовановић. Водитељ у споту је била ученица Наиде Демир.
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Обележили смо

Дан планете Земље

С

вуда у свету Дан планете Земље се обележава 22. априла. Кроз
низ активности, удруженим снагама, Ученички парламент,
Еколошка секција и Тим за заштиту животне средине, са ученицима
наше школе, планирали су да обележе овај битан еколошки датум.
Акценат овогодишњег обележавања Дана планете Земље је требало
да буде посвећен рециклажи. Заједно са ученицима наше школе
хтели смо да истакнемо да „Сви уживамо у зеленим површинама
само онда када су оне заиста зелене!”, да природу не смемо да загађујемо, а један од начина да јој помогнемо, и уз то будемо креативни је и рециклажа.
Није нам први пут да се креативно бавимо овом темом, то је у нашој школи постала и традиција… И правила су добро позната…
„Наново искористи предмет на исти начин на који си га већ користио, само га мало опорави и „углачај”, не бацај! Пронађи неки
нови, често веома креативан начин да поново искористиш нешто
што би иначе бацио. Дакле, сам претвори своје смеће у благо! Буди
зелени мађионичар!”
Док се не вратимо у вашу и нашу школу, тамо где нам је најлепше,
где се дружимо и маштамо, где игра и креативност побеђују, где
смо зелени мађионичари… Ово је мали подсетник свих наших
активности за Дан планете Земље. С нестрпљењем очекујемо наше
нове, заједничке, еколошке акције.

Дани дефектолога

„Д

ани дефектолога” су стручни скуп који се одржава сваке
године и служи за размену идеја и нових тенденција у
дефектологији.
То је сјајна прилика да стручњаци из ове области размене искуства и дају нове моделе у раду са децом. Oве године су колегинице Драгана Вујовић, Анита Дуковски и Катарина Јоцић
презентовале рад „Приказ пројектне наставе у школи за децу
са тешкоћама у развоју”.
Подршку им је пружило још 11 колега, који су такође присуствовали бројним предавањима, радионицама и трибини која
је била на тему ресурсних центара.
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Посетили су нас

Еколошке играчке
од „Покрета Горана”

С

Обука из
социјалних
вештина

ваке године, поводом Светског дана образовања о
заштити животне средине, волонтери „Покрета Горана” посете нашу школу и пријатно нас изненаде својим
програмом.
Овог пута донели су ученицима нижих разреда еколошке
играчке које ће им помоћи при учењу и развијању фине
моторике. Игре са лоптом, препознавање предмета из
торбе, вајање и глина мотивисали су децу да се друже и
подстакле их на размишљање и маштовитост. Осмех на
лицу и њихови покрети прави су доказ да је радионица
успешно реализована.
Хвала „Горанима” на дружењу и видимо се опет ускоро!

11.

02. 2020. године, у нашој школи одржана су предавања на тему вршњачког
насиља.
Програм обуке из области социјалних вештина у основним школама одржао је специјални
педагог Марко Батур.
У оквиру овог предавања деца су прошла кроз
три радионице.
Прва тема је била интервју, упознавање ученика који учествују у радионици.
Друга тема је била задиркивање и кораци које
треба да предузму у оваквим ситуацијама.
Трећа тема је била – Како рећи не.
Кроз ове радионице прошло је 20 ученика виших разреда.
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Изложбе

Срећан Осми март!

В

ећ традиционално, сваког 8. марта ученици
текстилног и цвећарског смера излажу своје радове
на Зеленој пијаци, у нашем граду. Ове године смо поранили, тако да су рукотворине наших ученика суграђани
имали прилику да виде 6. марта. Радови су изложени
на тезги, коју већ низ година уназад добијамо од ЈКП
„Зеленила”, комe се овом приликом захваљујемо.
Маме, баке, тетке, и сви који су желели да некој дами
улепшају овај дан, могли су да купе пригодан поклон.

Шаренели су се цветни аранжмани, слике од сувог
цвећа. Маштовитост веза и ученички труд могли су се
приметити на столњацима, крпама, цегерима, јастучићима. Веселе боје, позитивна атмосфера ученика и
наставника није остала незапажена, а ни киша ни лоше
време нису успели да нас отерају.
Драге наше даме, надам се да смо вам улепшали празник. Све најлепше вам желе ученици и наставници
наше школе.

Изложба на
„Сланинијади”

У

Качареву је одржана 33. „Сланинијада”. Наша школа традиционално учествује излажући ученичке радове. Осим
суве сланине и осталих укусних производа од меса, радови
наших ученика додатно улепшају ову велику манифестацију.
Сваке године учешће на „Сланинијади” омогући нам наш колега из Качарева, Игор Лечић. Уз домаћинску атмосферу увек
нам је задовољство што смо део овог лепог догађаја. Осим што
овим путем презентујемо нашу школу, увек се лепо проведемо
уз дружење са посетиоцима нашег штанда.
Захваљујемо се овом приликом домаћину на гостопримству!
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Донације

ОПРЕМИЛИ СМО
ШКОЛУ...

А

утономна покрајина Војводина је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за
образовање спровела акцију
„Паметне табле у сваку школу”.
У оквиру те акције наша школа
је добила две паметне табле са
пројекторима.
Локална самоуправа је у сарадњи са Покрајинским секретеријатом за образовање доделила нашој школи 14 камера
због боље безбедности деце.

УДРУЖЕЊЕ „ОГЊИШТЕ” МИСЛИ НА НАС...

К

ако су се многе породице ученика нашле у тешкој ситуацији, често
су помоћ тражили од школе и наставника наше школе. Господин
Славко Радојчић и Удружење добрих људи „Огњиште” купило је основне
животне намирнице и са директором школе, Гораном Владићем, обишло
породицу Хорват и однело им пакет хране и хигијенског материјала.
Удружење „Огњиште” је ове године нашу децу обрадовало играчкама,
гардеробом и грицкалицама.
За време ванредног стања, неки наставници наше школе, самостално, а неки у сарадњи са „Огњиштем” су обезбедили основне животне
потрепштине угроженим породицама ученика наше школе. Такође су
помоћ лично однели. Пуно им на томе хвала!

СЛАТКИШИ
ЗА ДЕЦУ

ДОНАЦИЈЕ МОДНЕ
КУЋЕ „PASSAGE”

Н

аши ученици у Долову
добили су слаткише и
слане грицкалице од породице Живковић. Грицкалице смо
добили од наших другара Григорија и Антонине, којима се
овим путем захваљујемо на изненађењу.
Обрадовали су нас, уживали
смо, а заузврат смо ми њих изненадили цртежом, који су нацртале Стамена, Нина и Маја.

П

ДОНАЦИЈА МОДНЕ
КУЋЕ „MEX LINE”

У

срцу нашег града налази се
продавница ”Mex Line” и
насмејана газдарица Ивана која је
ове године помогла нашим ученицама Светлани и Вањи да заблистају на матурској вечери. Ивана је
помогла девојчицама да изаберу
пригодне хаљине и пожелела им
леп провод на матурској вечери.
Захваљујемо се Ивани на донацији.

ријатеља наше школе сваке
године је све више. Ове године Ивана Митровић из „Пасажа”
нам је отворила врата своје фирме
и помогла нашим матурантима да
се обуку и заблистасају на матури.
Четири дечака и четири девојчице
пажљиво су изабрали одевну комбинацију и причали са Иваном о
томе шта воле да носе. Oна им је помогла да одаберу хаљине, кошуље и
другу гардеробу. Хвала модној кући
„Пасаж” и дивној Ивани.
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Ђачки радови
Моја школа
Моја школа се зове „Мара
Мандић”. Основана је у Панчеву, маја 1966. године. У
школи раде наставници, психолог и социјални радник.
У школи имам пуно другова
и другарица. Школу сам заволела зато што има најбоље
наставнике на целом свету и
зато што идемо на разна такмичења и доносимо нашој школи пехаре и медаље.
Када нам се ближи Дан школе, онда цела школа спрема песме, рецитације и представе за наше родитеље.
Када се заврши Дан школе, сви будемо награђени,
насмејани и весели. Сваке године директор нас обавештава да ћемо ићи на екскурзију. Сви се са радошћу
спремамо за тај пут. Када дођемо на Дивчибаре, тамо
шетамо, а увече се спремамо за журку.
Мене је хранитељица уписала у ову школу јер да није
било ње не бих нигде ишла, ни на такмичења, ни на
екскурзију. Волим ову школу и никада је нећу заборавити, као ни наставнике и директора.
Јулијана Павловић
Одељење: VII-2

Наша наставница
Питате се ко је наша
наставница,
о њој би могло да се пише
свашта!
Њени су ђаци најбољи у
свему,
у сваком домаћем одговоре
на тему!
У свом послу је
професионалац прави,
труди се да од нас борце
кроз живот направи!
Учитељицу Дацу воле сви,
зато су поносни ђаци из
VII-1.
Алекса Кнежевић
Одељење: VII-1
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Деца Србије Кини – Хвала вам за
ваше велико срце
Кад дођу тешка времена,
најбоље се види солидарност међу људима и да смо
сви једнаки, не постоје
никакве поделе и ничије
здравље није мање важно.
Неке земље су биле јаче погођене овим вирусом, међу
којима се наша, срећом, није
нашла. Помогли сте нам да
што боље сачувамо здравље и да се лакше изборимо са ситуацијом. Несебично сте нам поклонили
медицинску помоћ и показали ваше велико срце.
Ми вам узвраћамо великом захвалношћу и на овај
начин вам шаљемо топле поздраве. Заједно можемо
да пребродимо све!
Никола Цветковић
Одељење: I-ц

Моја породица – моја слобода
Сваку породицу чине родитељи и деца. Моји родитељи
не живе заједно. Такође сам
једино дете у породици.
Моју породицу чине мама
и бака.
Описаћу вам моју баку
Драгицу. Моја бака Драгица има плаву косу и лепе
плаве очи, којима ме увек
мило гледа. Као и њено име, увек је мила и драга
према мени.
Она ме чува када моја мама иде да ради. Ми делимо
све тајне и увек ми прави најлепше колаче. Недостају ми тата и мама, када иду да раде, али када је
бака ту, ја сам срећан и све ми је лепо. Она је увек
ту за мене.
Породица је јако важна. Породица, ко год да су њени
чланови, је највећи ослонац у животу.
Борис Белић
Одељење: I-л

Кад одрастем...

Спорт који волим

Зовем се Лука Катанов. Испричаћу вам какав живот
желим да живим када одрастем.
Желим да мој живот буде
пун среће. Али, да бих то
остварио, морам да будем
упоран, јак, паметан. Желим
да завршим школу и имам
своје занимање. Не желим да
зависим од родитеља, него да радим и самостално
зарађујем новац. Многи се данас ослањају на родитеље. Ја желим да такав живот променим и да
се ослањам само на себе. Да будем у томе пример
другима.
Такође желим да се оженим и имам децу. Да им пружим све оно што заслужују.
Да имам срећу у породици, и оствареност у послу.
Верујем да то могу и за то се борим.
Лука Катанов
Одељење: II-л

Спорт који волим је боћање.
Ишли смо са наставником
физичког да боћамо. Успут
смо се лепо дружили.
Ишли смо и на такмичење у
боћању, у Крагујевац. Остали смо три дана. Освојили
смо друго и треће место.
Играли смо два пута. Први
пут у тиму, нас четворо: Јовица, Милица, Јања и ја. Ту
смо освојили треће место. После су се такмичили
само мушкарци и ту смо освојили друго место.
Много сам заволео боћање и планирам да се и у
будућности бавим тим спортом. Веома је узбудљив,
забаван и добро ми иде!
Атила Сабо
Одељење: II-л

Моја породица – моја слобода
Ја сам Влад.
Имам тату, брата, сестру и
тетку.
Тата ме воли, игра се са мном
и тепа ми – мицо, бубицо.
Ја волим свог млађег брата,
бринем о њему када вози
бицикл.
Моја сестра ми помаже око
учења, вежбамо да бројимо.
Тетка ми спрема доручак и испрати ме у школу.
Омиљени певач ми је Тоше Проески и често га слушамо заједно, посебно песму „Шта то има у људима
тужно”.
Волим да идем у школу, имам више другарица и
два друга.
Највише волим да трчим, а волим и да певам.
Слободно време највише проводим са својом породицом, где се осећам најсрећније и најслободније.
Влад Данкуц
Одељење: II-т

Моја породица – Моја слобода
Породица је највредније и
најлепше што човек може
да има. Нема већег богатства од срећне и здраве породице. Моју породицу чине
мама, тата и петоро деце.
Веома смо сложни. Проводимо доста времена заједно,
често седнемо увече, причамо, смејемо се и гледамо ТВ.
Када дође лето, одемо у бању
на пет дана. Тамо уживамо, једемо сладолед, купамо
се у базену, увече изађемо у град.
Највећу љубав према деци пружа наша хранитељица.
Она нас мази и воли и стално нам прави разне торте
и колаче, којима се увек обрадујемо.
Има једно дете у нашој породици које је јако болесно.
Њу чувамо сви. Зове се Викторија. Она не хода и не
прича. Када нешто треба да се помогне око ње, сви
смо ту и бринемо. Она је мала и болесна, има понашање као беба, пије воду и сок из флашице. Када је
нешто боли, не зна да каже, него плаче. Хранитељица
је свима нама једна велика љубав. Моја породица се
јако лепо слаже и сви се волимо и помажемо.
Сара Павловић
Одељење: II-т

9

Наше стваралаштво

Цртежи, боје,
магија!

О
Текстилци у новим
изазовима...

О

рганизација рада до завршетка другог полугодишта веома се
променила.
Због ванредног стања ученици текстилног смера и наставници
радили су онако како нам је било препоручено и омогућено.
Било би најлепше да смо учили и радили у нашој учионици.
Иако смо били принуђени на овакав систем рада, завршавали смо
успешно све задатке.
Радили смо вез, кројили, шили, пеглали. Учили смо, а уједно и
помагали својим укућанима. Заштитне маске правили смо сами,
нисмо морали да их купујемо. На тај начин приближили смо и
радну атмосферу из наше текстилне радионице.
Радујемо се распусту, али и новој школској години у учионицама.
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вај период је био другачији, али
наша креативност није јењавала.
Ученици су показали колико им недостају другари, наставници и школа.
Својим ликовним радовима обојили
су ове дане лепим и веселим бојама.
Сви радови наћи ће се у ходнику школе од септембра месеца.
Хвала Вам, драги ђаци, на лепој сарадњи и још лепшим радовима.

Кинеска пословица

„Ако желиш бити сретан
до краја живота – постани вртлар!”

И

за време ванредног стања цвећаре цветни дух и
радост баштованства није напуштао. Није било
прилике за дружење, али као начин да се искористи
слободно време и измами осмех на лице, цвећке су
вредно радиле. Неки у својим двориштима, неки на терасама, својим имањима, наставили су да примењују
научено. Својим трудом и залагањем показали су да
им пракса не мањка. Поред одржавања воћњака и
заштите, вредно се косило, неговали су се травњаци,
а садило се и цвеће, како би се освежили вртови, терасе... Како би се помогло мами, баки. Направљен је
понеки букет, цветни аранжман...
Научено из теорије о врстама двогодишњег цвећа,
ружама, луковичастом и гомољастом цвећу, забележено је у свеске... Гледали су се едукативни филмови...

Цртали су се делови инсеката, лепиле сличице вироза
и бактериоза. Те свеске сад спремно чекају септембар,
да зазвони школско звоно и да се крене тамо где се
стало. Били смо активни и кад су у питању шетње,
дружење са љубимцима, играле су се игрице, неки су
искористили прилику и да отпутују, а били смо јако
вредни и за време Ускрса. Одазвали смо се низу активности које су нам слали наши наставници, спремали
Дан школе, цртали и играли омиљени спорт... Али
оно што нико не може да надокнади то је дружење,
заједнички рад, смех!
Од наставнице све похвале за рад и учење од куће.
Једно велико браво за родитеље, уложен труд и стрпљење. За све вас једна велика петица, јер нема свака учионица четири зида!

Матуранти цвећарског
смера – крећу у живот!

М

атуранти цвећарског смера вредно су радили две године и
показали да су спремни за потрагу за запослењем.
Научили су како постати добар цвећар-вртлар али и добар и поштен човек. Имали су прилике да се уз учење и рад друже на изложбама, такмичењима и обилазе разне сајмове хортикултуре. У пластеницима су од малог семена узгајали ,,велике” биљке, одржавали
зелене површине кошењем косачицама и тримером и улепшавали
школу садњом цвећа у саксије и жардињере. Често се радило и по
сунцу и по киши, али су свој задатак вредно завршавали.
Успех је загарантован јер имамо ученика генерације и вуковца међу
цвећарима. То је наша вредна ученица, Ана Токаи. Она једва чека
да покаже научено и да почне да доприноси кућном буџету кроз
радни ангажман. Честитамо јој и желимо пуно успеха у животу и
раду, као и осталим матурантима.
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Лепе вести из
додатне подршке

О

д ове школске године први пут имамо додатну
дефектолошку подршку на територији општине
Ковин.
Школа „Мара Мандић” пружила је додатну подршку
деци и ученицима који похађају предшколску установу „Наша радост” и ОШ „Ђура Јакшић” у Ковину.
Али и ученицима ОШ „Ђура Филиповић” из Плочице и ОШ „Бора Радић” из Баваништа.
Обухваћено је 20 деце са различитим развојним
сметњама. Радило се како на савладавању редовног
градива, тако и на психомоторној реедукацији.
С обзиром да се и саме установе по први пут сусрећу са додатном подршком, били су више него
усредсређени на набавку материјала и специфичних
дидактичких средстава, којих иначе нема у редовним
школама.
На сликама су деца из ОШ „Бора Радић” из Баваништа која су изузетно напредовала и радо долазила
на часове код дефектолога. А директор Васа Симичић је у сарадњи са стручном службом комплетно
оформио дефектолошки кабинет.
За овај вид додатне подршке у учењу, постоји интересовање и у другим школама у општини Ковин.

Ево како је било код
наших малишана...

У

предшколској групи у нашој школи сваки дан
се напорно радило, шарало,стварало, па чак и
славило. Уживали смо у игри у природи и изласцима
по лепом времену.
Уз много труда, а некад и муке стигли смо
до науке. Сваком новом искуству смо се
дивили и аплаузом га награђивали. У нашој радној соби је била права згода, ту нас
увек чекала нека разонода.
Учили смо колико је природа важна и како
треба да је негујемо, радили смо вежбе за
грубу и фину моторику, графомоторику,
сликали смо различим материјалима, а
најзанимљивије нам је било сликање кликерима, вежбали смо визуелно-моторну
кординацију.
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Сећамо се...

Пропуштено овог пролећа

Б

лижи се крају ова школска година која је све само
не обична.
Научили смо како функционише настава на даљину,
стављени смо на разна искушења, сачували смо
здравље и ведар дух и акумулирали пуно позитивне
енергије. Ипак у целој причи остаде жаљење за
неким лепим догађајима и манифестацијама које
смо пропустили овог пролећа, где се на прави начин
презентује рад наших ученика и наставника.
Април и мај су месеци који су посебно значајни за
нас средњошколце, јер смо тада у прилици да кроз
разне изложбе, приредбе и такмичења прикажемо
широј друштвеној заједници производе који током
године настају у нашим радионицама. Тим изложбама
се подједнако радују и ученици и наставници јер су то
лепа искуства за све нас.
Месец април је значајан због Ускршње изложбе у
нашем граду и Сајма привреде, пољопривреде и
туризма у Пландишту, где смо увек радо виђени и
лепо дочекани.
Мај је месец републичких такмичења, како стручних
тако и спортских. Негде у неким фиокама постоје

медаље које су чекале да дођемо по њих, а и многе
дипломе су ове школске године остале неисписане. А
сваке године их сакупимо у значајном броју.
Ту је и манифестација „Пролећни дани” на којој
редовно учествујемо и која је такмичарског карактера.
Затим иде Дан школе, презентације занимања како у
нашој школи тако и у школама у окружењу.
Јун месец је резервисан за Карневал и Дане Вајферта на
којима редовно учествујемо и добијамо комплименте
за наступ и костиме који, такође, настају у нашој
текстилној радионици.
Надамо се да никад више нећемо бити у прилици да
пропустимо овако битна дешавања.
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Матурско вече

Матурско вече – свечаност
коју смо ишчекивали
И

ако смо нову годину завршили у ванредним околностима, ипак смо добили прилику
да организујемо догађај који нас
посебно радује – матурско вече.
Много смо се обрадовали када смо
видели другаре од којих смо били
раздвојени и нашу школу, која нам
је много недостајала.
На почетку вечери директор је
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уручио поклоне ђацима генерације. У основној школи то је био
Немања Трајковић, у средњој школи Ана Токаи.
Ученици Марко Марковић и Валентина Ракитован су добили поклоне, као похвалницу за остварен
успех током школовања. Директор
се такође захвалио свим наставницима на одличној сарадњи током

ванредног стања, као и на организацији онлајн наставе.
Ана Токаи је учествовала и на
градској свечаности за вуковце и
ученике генерације, на којој јој је
градоначелник уручио награду и
пожелео пуно успеха у даљем животу. После свечаног дела, почела
је музика. Плесали смо, сликали
се са другарима, наставницима и

разредним старешинама. Наша
ученица, Светлана Аначковић, је
отпевала неколико познатих хитова, сви смо били одушевљени
њеним гласом и талентном.
Посебну захвалност дугујемо и 72.
Бригади за специјалне операције,
која је монтирала шатор у нашем
дворишту, у коме смо провели део
вечери.
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Спортска страна
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Државном првенству Специјалне Олимпијаде Србије

П

у пливању, које је одржано у Крушевцу, 07.марта, наши
спортисти остварили су велики успех, освојивши
једну златну, једну сребрну и две бронзане медаље!
Овим колажом фотографија упутили смо јасну и
снажну поруку свим нашим вршњацима из целог света,
да смо остали код куће, да бринемо о себи и да желимо
да и они ураде то исто. Наша порука направљена је у
оквиру пројекта „Играмо заједно,учимо заједно”, који
наша школа ради 3 године, са још 76 школа из Србије.
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годину. На Државном првенству Специјалне Олимпијаде Србије у пливању, које је одржано у Крушевцу, 07.марта, наши спортисти остварили су велики
успех, освојивши једну златну, једну сребрну и две
бронзане медаље!
Овим колажом фотографија упутили смо јасну и снажну поруку свим нашим вршњацима из целог света, да
смо остали код куће, да бринемо о себи и да желимо
да и они ураде то исто. Наша порука направљена је у
оквиру пројекта „Играмо заједно,учимо заједно”, који
наша школа ради 3 године, са још 76 школа из Србије.

Вежбајмо
здраво!
Током наставе физичког и здравственог васпитања, упознали сте се различитим видовима спортских активности.
Правилним приступом некој активности,
промишљеним одабиром врсте вежбања или
спорта, повољно ћете утицати на кондицију,
добро расположење, на здравље у целини.
Вежбање пре свега мора бити безбедно. Бирајте безбедно окружење, предходно припремите тело за предстојећу активност.
Немојте радити нешто зато што вам се чини
да је занимљиво, модерно, „у тренду”. Вежбе
које радите морају бити разноврсне и да стварају осећај пријатности.
Када треба одмах прекинути са вежбањем:
- Ако осетите мучнину и вртоглавицу!
- Крајњу задиханост!
- Упоран бол у мишићима!
- Неправилно куцање срца!
Циљ физичког вежбања је позитивно деловати на здравље и расположење.

Пирамида добрих активности за тело

Активности које су
најздравије за наше тело
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Матуранти

ШОСО „Мара Мандић”

МАТУРАНТИ
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Генерација 2019/20.
VIII1

Вања
Стаменковић

Миклош
Варга

Ружица
Јуничић

Светлана
Аначковић

Стефан
Лацков

Милица
Паунов

К О М Б И Н О В А Н О ОД Е Љ Е Њ Е
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Владан
Мулић

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИ
ДИРЕКТОР

VIII2

Андреа
Крњајић

Жељко
Павловић

Горан
Владић

Милица
Бакић

Адријан
Попа

Алекс
Рада

Леонардо
Ђинга

Нем
Трајк

Т И Ф Л О Л О Ш К О ОД Е Љ Е

Павле
Помар

Петар
Катанов

Влада
Грговски

Мар
Марк

на
ћ

ИК
РА

андар
анов

Иван
Миливојевић

Јасна
Шкаљак

Маријана
Обрадовић

Оливера
Станчић

Снежана
Савковић

Софија
Олујић

РАЗРЕДНИ
СТАРЕШИНА

РАЗРЕДНИ
СТАРЕШИНА

РАЗРЕДНИ
СТАРЕШИНА

РАЗРЕДНИ
СТАРЕШИНА

РАЗРЕДНИ
СТАРЕШИНА

РАЗРЕДНИ
СТАРЕШИНА

VIII3

Душан
Лазић

мања
ковић

ЕЊЕ

рко
ковић

Валентина
Ракитован

Георгије
Весељи

Дејан
Максимов

Маја
Крстин

Михајло
Новаков

Никола
Радаковић

Јелена
Хорват

СРЕ ДЊА ШКОЛА

Милан
Џинкић

Невена
Џинкић

Ана
Токаи

Ерика
Токаи

Јања
Сабо
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