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Литерате - полетарци
Моја бака
Моја бака је савршена. Има крупне браон очи и кестењасту косу. Висока је и веома лијепа.
Красе је топли осмијех, њежан поглед и благи глас. Воли лијепо да се облачи. Кажу да
личим на њу!
Увијек кад дођем код ње, спавам са њом, јер ми је у њеном загрљају топло и пријатно.
Њежно ме успавају њене приче из дјетињства! Моја бака зна да шије, плете и кува. Али, од
свега, прави најљепше колаче. Кад у кухињи слатко замирише, сви се окупе без позива.
Кад се вратим из школе, кућа никада није пуста. Ту је бака! Највише волим дуге шетње и
разговоре са њом. Никада јој глас није њежан као тад. Обожавам своју баку.
Лана Марковић V-2

ОСМИ МАРТ
Данас је Осми март. То је дан када су се жене
избориле за своја права.
Осми март се слави у цијелом свијету.Тада жене
добијају поклоне од дјеце или мушкараца. На тај дан
све улице су украшене шареним цвјетовима. Моју
маму сваки пут за Осми март дочека цвијеће када се
пробуди; тада се она насмије, а њен лијепи осмијех на
лицу остане цијелог дана.
Ипак мислим да женама треба поклањати више
пажње, током цијеле године, а не само за Осми март.
,,Не постоји жена само да се зове тако, не постоји
жена да се заборави лако. У животу постоје само жене
праве, а такве жене свој дан славе.“
Срећан Осми март!
Сташа Кнежевић IV-1

ПАХУЉИЦЕ, ЊЕЖНЕ МАЛЕ ЧАРОБНИЦЕ
Чаробне пахуљице измаме осмијех на лице свој
дјеци. Због тих пахуљица пожелиш да истрчиш на
улицу из своје топле куће.
Дуге улице су покривене прелијепим снијежним
прекривачем, налик на бијелу пјену. На тренутак сунце
пажљиво провири и тада њежне пахуљице поприме
свој најљепши изглед и уљепшају град као да су праве
мале чаробице. Снијег обуче високо дрвеће у чисте
бијеле кошуље, а пахуљице их украсе.
Зима је најчаробније годишње доба, јер са зимом
долази снијег, а са снијегом долазе чаробне пахуљице
као најљепши украси који оките цијели град.
Софија Кићовић IV- 1

Јесен
Сјај лишћа свуда је пренесен
то значи да долази јесен.
На мом прагу лишћа има,
волим да га гледам сатима.
Магла се шири свуда,
сва јесен наоколо хода.
И дрвеће је препуно сјаја,
благи вјетрић мени прија.

Бојана Раонић, II-5

Док дан пролази
велики облак долази,
и вјетрова музика се спрема,
да сво лишће макне са тријема!
Рејхана Зејниловић V-2

Прољећe
Када прољеће дође, на ливади се, као на
позорници, одигравају шарени догађаји.
Вјетар тјера траву да игра плес док пјева
птичији оркестар. Шарене боје праве
прелијепу слику. Лептирићи праве сплет
бројних игара. Шуштање вјетра и дјечија
игра све опуштају. Жарко сунце обасјава
најљепше ливаде. Зујање пчелица свугдје
се чује.
Зато ја волим прољеће.
Јована Ђурашић V-2

Душица Живановић III-1

ПОКАЈАЛА САМ СE
Покајање је главни лијек за исправљање својих грешака.
Живот је прича с успонима и падовима. Грешке су
обично пропраћене покајањем.
Ја сам, као велики љубитељ књига, прочитала да је један
дјечак могао летјети. Као једно дјетињасто и неискусно
дијете, ја сам то хтјела донијети - на овај тако реалан и по
мом мишљењу у неким тренуцима и досадан свијет.
Попела сам се на дрво и мислила сам да ћу збиља
полетјети, али, наравно, на моје разочарење, пала сам на
влажну земљу испод дрвета крушке. Послије неког
времена, схватила сам да сам се могла повриједити.
У сваком случају треба маштати, али и увидјети када вам
та машта може нашкодити. Покајала сам се због тога.
Надам се да ми се више неће поновити.
Софија Митранић IV- 1

Писмо Дједа Мразу
Драги Дједа Мразе,
Ове године сам била много добра. Имала сам све могуће петице.
Зато, ако си у могућности, замолила бих те да ми донесеш неколико
поклона. Много бих жељела: једнорога са розом косом, да чаролије
постоје, и да на само један дан видим како је бити позната личност.
Ако ми то не можеш испунити, све је у реду. Има много дјеце која
немају ни крем бананицу, а камоли нешто друго.
Надам се да ћеш ово прочитати, зато што желим да поздравим све
на Сјеверном полу. Сада се само могу надати да ћеш ми изаћи у
сусрет. То бих највише вољела - јер сви кажу да не постојиш, али ја
мислим да то није истина.
Воли те твоја Тијана!
Тијана Бошковић IV-1
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Мој омиљени лик
Као и сва дјеца, и ја сам прочитала доста књига. Једна од њих ми се веома допала, и у њој сам открила омиљеног
јунака.
Име књиге је ,, Три чвора на трепавици“. Назив ми је дјеловао чудно и смијешно, али када сам прочитала књигуразумјела сам. Књига је добила назив по мајци Николе Тесле, која је имала толико еластичне прсте, да је могла везати
три чвора на трепавици. Писац у књизи пише како је он провео живот када је био мали. Веома је занимљиво када ти
читаш како је неко провео живот кад је био мали, а сада има око седамдесет година. Главни лик је писац, Љубивоје
Ршумовић. Он је био сладак дјечак, а коса му је била риђа. Имао је обавезу да доноси дрва за огријев и да тјера овце на
пашу. Он није имао ни сестру ни брата. Дружио се са другарима само на путу до школе, јер су сви имали обавезу да
помажу родитељима. Сваке ноћи, дјед би му причао старе приче, и на крају би га питао шта је научио, и тако је
провјеравао да ли је дјечак слушао или гледао унаоколо.
Свиђа ми се што је главни лик био знатижељан, упоран и послушан, јер када би имао неке обавезе, прво би помогао
дједу или мајци, па би послије радио домаћи задатак.
Књига је поучна зато што можемо да сазнамо како су живјели наши дједови и баке, како су се играли, како су
проводили слободно вријеме и које су обавезе имали.
Када читамо нашу омиљену књигу, треба да се концентришемо и тако ћемо научити нешто ново, као што сам и ја!
Марија Машановић IV-1
Ипак сам ја само дијете
Њен топли загрљај
Сви мисле да ја могу све, иако сам само дијете.
Као да имам стотину руку, да могу на све стране да
Њен топли загрљај јако ми прија,
стигнем - сви нешто од мене очекују, и заиста морам
дивни осмијех њен и од Сунца јаче сија.
научити да кажем:,, Не!“
Увијек помислим на руже као знак љубави,
Моја мајка на то каже да ја ,,не“ најчешће користим и
кад јој је неко поклони, као да јој печат на срце стави.
да ми за то не треба посебна наука.
Сви ме тјерају да спремим своје ствари, да једем
Она је љепша од било ког цвијета,
поврће, да будем уредан.
ја бих јој поклонио и пут преко свијета.
Аман, хоће ли ме више оставити на миру!!! Не могу на
Љепша је од било које слике,
све стране!
освајала би награде за љепоту када би имала прилике.
Зашто ме не питају хоћу ли да возим ауто, идем на
посао, изводим пса...Хм, зашто ме на то не упућују ?
Не волим кад је сама,
јер она је моја мама.
Можда, кад боље размислим, зато што је то немогуће.
Балша Ђуришић IV- 1
Ипак сам ја само дијете.
Душан Стојановић IV-1
Страх од туђег мишљењa
Данашње генерације обично суде о људима по томе како се облаче, да ли прате
трендове, коју музику слушају.
То важи и за дјецу и за одрасле. Постоје и људи који су другачији, који се противе
томе да буду исти, али страх да не буду избачени из друштва их спречава да то признају.
Сви смо исти, сви смо људи од крви и меса. Свако има нешто што га краси, нешто што
други немају. О човјеку се не суди по томе какве патике има или да ли фирмирану одјећу
носи, већ да ли је он добар или лош, какве особине има. Неко каже:,,Ех, ја сам се родио
лош, не могу то да промијеним.“
Можеш, нико се није родио ни добар ни лош. Сви се могу промијенити, само све зависи од
тога да ли то желиш!
Софија Митранић IV-1
ПЈЕСМИЦА ЗА
НОВУ ГОДИНУ
Нову годину
сва дјеца воле,
кад ките јелку
и поклоне броје.
Стару годину
дјеца прате,
Нову чекају
па ногама клате.
Кроз хладну зиму
у кућама се роје,
док пахуље мале
полагано броје.

Пролеће

ОДЛИЧАН ЂАК

Видим расте разно цвеће,
и румени му се лишће.
Лептир на лист слеће,
пчела око цвета облеће!
Бумбар и бубамара се свађају,
ко је бољи се расправљају!
Ливаде и дрвеће се зелени,
као да хоће да кажу - крени!
Медвед, јеж и сви они што зими
спавају, сада из зимског сна устају!
СВЕ КРЕЋЕ
КАДА ДОЛАЗИ ПРОЛЕЋЕ!

Да би био одличан ђак
треба бити добар и јак.
Наставник не треба да буде благ,
а када се преписује, увијек нађе неки траг.

Сара Бибуљица V-2

Спремаш, мислиш, учиш,
трудиш се и мало помучиш.
Можда те понека јединица снађе
али се то брзо поправи и рјешење нађе!
У школи је оцјена важна,
али некима се поклања и онда је лажна.
Оцјене се не могу добити преко ноћи,
али када учиш све ћеш моћи!
Марика Вујачић V-2

ЛЕПТИР
Лептир има крила два
несташна и шарена.
Са њима на цвијеће
слијеће
Највише их има у
прољеће.
Лептир има крила два,
и живи само један дан.
У том дану много лети
и на сваки цвијет слети.
На крилима неки
тачкице има,
а неки шаре.
Та крила одводе их на
све стране.
Они красе цвјетне
ливаде
и најављају топле дане.
Анђела Ђурић V-2

Ирма Боранчић IV-3

Учитељица Марјана Цветиновић-Николић
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ШКOЛA - MJEСTO НA КOJEM СВAКO ДИJETE И
НAСTAВНИК TРEБA ДA СE OСJEЋA ПРИJATНO,
ПРИХВAЋEНO И ЗAДOВOЉНO
Шкoлa je увиjeк билa мjeстo кoje je у нaмa oстaвљaлo пoсeбaн трaг,
прeдстaвљajући симбoл oкупљaњa, зajeдништвa, трeнутaкa нa кoje смo
били пoнoсни aли и oних кojих смo сe, пoнeкaд, и нeрaдo сjeћaли. Ипaк,
кaдa сe oдрaстe, стaсa у чoвjeкa кojи хтиo тo или нe, крeнe у битку звaну
живoт, кaдa сe прeприjeчe мнoгo вeћe прeпрeкe oд лoшe oцjeнe, мaлe
свaђe сa другoм и другaрицoм или нeспoрaзумa сa нaстaвницoм - рaдo сe
врaћaмo у дjeтињствo и шкoлскe дaнe, кao нajљeпши и нajбeзбрижниjи
диo нaшeг oдрaстaњa. Шкoлa je, приje свeгa, прoстoр кojи физички
трeбa дa oдишe угoднoм унутрaшњoшћу дa би сe и дjeцa и нaстaвници у
њoj oсjeћaли приjaтнo. Oкружeњe у кojeм учeници и нaстaвници
прoвoдe вeлики диo дaнa у њимa сaмимa трeбa дa прoбуди oсjeћaj
припaднoсти. To знaчи дa, пoчeв oд зидoвa, прeкo шкoлскoг нaмjeштaja
дo нaстaвних срeдстaвa, шкoлa трeбa дa прeдстaвљa aмбиjeнт кojи ћe
свaкo диjeтe дoживjeти кao приjaтaн и свoj. Oвe шкoлскe гoдинe
пoтрудили смo сe, приje свeгa, дa aмбиjeнт у кojeм пoслиje нaстaвe
бoрaвe нaши нajмлaђи учинимo тoплиjим и бeзбjeдниjим, кaкo би
вриjeмe дoк чeкajу свoje рoдитeљe прoвoдили у прoстoриjи кoja
умнoгoмe пoдсjeћa нa њихoву сoбу у кojoj мoгу дa сe oпустe, билo дa учe
или сe игрajу. Уз дoнaциjу „Aрoмa дoмaћe тргoвинe“ и „Цoнтo“
мaркeтa, кoмпaниje „Joвaнoвић“ и књижaрe „Mирaл“ из Бaрa oпрeмили
смo прoдужeни бoрaвaк. Шкoлa je oбeзбиjeдилa aдeквaтaн нaмjeштaj и
другe нaмjeнскe ствaри кojимa je упoтпунилa изглeд oвe прoстoриje и
њeну нaмjeну учинилa пoтпунoм. Сa сигурнoшћу мoжeмo рeћи дa смo
успjeли дa oспoсoбимo прoстoриjу кaквa je билa нeoпхoднa нaшим
нajмлaђимa и нa тo смo пoнoсни. Нaкoн тoгa oбeзбиjeдили смo нoви
шкoлски нaмjeштaj зa кaбинeт биoлoгиje, a oд срeдстaвa прикупљeних
нa Нoвoгoдишњeм бaзaру и нaмjeштaj у oдjeљeњу зa дjeцу сa пoсeбним
пoтрeбaмa. Успjeли смo дa прибaвимo и интeрaктивну тaблу, кao jeднo
oд нajпoжeљниjих и нajпoтрeбниjих нaстaвних срeдстaвa кoje ћe бити
дoступнo свимa, у циљу oсaврeмeњивaњa нaстaвнoг прoцeсa, кaкo би
исти дjeци биo зaнимљивиjи, у склaду сa врeмeнoм у кojeм живe и свим
oним штo у сaврeмeнoм свиjeту тeхнoлoгиje нуди дaнaшњицa.
Нaкoн прoдужeнoг бoрaвкa пoтрудили смo сe дa библиoтeку,
прoстoриjу у кojoj сe oдвиjajу брojнe aктивнoсти, учинимo приjaтниjoм, у склaду сa њeнoм нaмjeнoм. Чeoни зид oсликaн je мурaлoм
ликoвa из шкoлскe лeктирe, тe сaдa oвaj књишки кутaк прeдстaвљa
jeднo oд oмиљeних мjeстa нaших учeникa. Књигe сe љeпшe читajу уз
њихoвe jунaкe кojи сe смиjeшe сa зидoвa. Пoтoм смo пoжeљeли дa
шкoлa шaљe двиje снaжнe пoрукe свимa кojи улaзe у њу: симбoл
припaднoсти грaду Бaру и љубaв кojу сви oсjeћaмo прeмa њeму oсликaвa мурaл Лукe и Стaрe мaслинe, кao oбиљeжja грaдa, нa сaмoм
улaзу у шкoлу, дoк сe нa врху стeпeништa нaшao мурaл кojи нoси
пoруку: “Дoбрo дoшли у свиjeт шкoлe - у свиjeт књигe, нaукe и
умjeтнoсти!” Нa сaмoм крajу, у сусрeт Дaну шкoлe, пoжeљeли смo дa
oплeмeнимo прoстoр нa кoмe сe oдвиjajу свeчaнoсти рaзним пoвoдимa,
пa и пoвoдoм Дaнa шкoлe. Сaдa je мjeстo сa кojeг увиjeк дoпиру пjeсмa и
лиjeпa риjeч oних збoг кojих пoстojимo - упoтпуњeнo мoтивимa кojи
oсликaвajу пjeсму, игру и дjeчjу рaдoст. Oспoсoбили смo и прoстoриjу
зa Прeдузeтнички клуб. У oвaквoм aмбиjeнту пoтрудили смo сe дa
oргaнизуjeмo брojнe тaкмичaрскe и крeaтивнe aктивнoсти зa учeникe,
рaдиoницe и културнa дeшaвaњa. Нaстojaли смo дa нaшa шкoлa пoстaнe
мjeстo нa кojeм ћe свaкo диjeтe oсjeћaти дa му истински припaдa, дa
свaкa прoстoриja и свaкo дeшaвaњe пoстoje упрaвo збoг дjeцe. Нaши
учeници, сa свojим нaстaвницимa, oргaнизoвaнo су пoсjeтили Oтвoрeнe
дaнe нaукe у Пoдгoрици, учeствoвaли су и нa Tрибини пoд нaзивoм
“Teeн тaлк” (“Дa млaди гoвoрe”). Брojним aктивнoстимa oбиљeжили
смo Дjeчиjу нeдjeљу, пoсjeтили и oбрaдoвaли вриjeдним пoклoнимa
нaшe другaрe у пoдручнoм oдjeљeњу Зупци. Пoтoм смo зaнимљивoм
рaдиoницoм oбиљeжили Дaнe нaукe у срцу нaшeг грaдa. Нoвeмбaр
мjeсeц пoсвeтили смo oбиљeжaвaњу Свjeтскoг дaнa тoлeрaнциje у свим
oдjeљeњимa и пригoдним свeчaнoстимa пoвoдoм Дaнa oслoбoђeњa
Бaрa. Нaши учeници, Ивaн Лукић и Џeнaнa Meхaџић, oсвojили су 1.
мjeстo нa квизу “Кoликo пoзнajeм свoj грaд”. У дeцeмбру смo били
дoмaћин Oпштинскoг тaкмичeњa из биoлoгиje, нa кojeм су нaшe
учeницe Ивa Oбрaдoвић и Mилицa Ћoрић oсвojилe 1. и 3. мjeстo.
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Услиjeдили су Нoвoгoдишњи бaзaр и Нoвoгoдишњe кaрaoкe, тe смo
пjeсмoм испрaтили 2017. гoдину. Пoсjeтили су нaс и нaши другaри и
нaстaвници из OШ “Mркojeвићи” из Пeчурицa. У фeбруaру смo
учeствoвaли нa Држaвнoм тaкмичeњу, a у мaрту смo oргaнизoвaли
Шкoлскo тaкмичeњe у слaгaњу пуззли зa свe учeникe oд И дo ИX
рaзрeдa, пoтoм Шкoлскo тaкмичeњe у шaху, Taкмичeњe у
мoдeлaрству (прaвљeњe мaкeтa) и Taкмичeњe у прaвљeњу прoљeћних
пaнoa. Брaвo зa крeaтивнoст! Нaши учeници и њихoви рoдитeљи
пoздрaвили су oвa дeшaвaњa, a aмбиjeнт кojим смo испунили пoмaлo
тмурни мjeсeц мaрт oдисao je вeдринoм, крeaтивнoшћу и зaдoвoљним
лицимa нaшe дjeцe. A тo je oнo штo je нaшa мисиja. Пoвoдoм Свjeтскoг
дaнa пoзoриштa 50 учeникa нaшe шкoлe пoсjeтилo je Црнoгoрскo
нaрoднo пoзoриштe, тe су тoм приликoм глeдaли прeдстaву “Њeгoш
зa дjeцу - кaкo рaсту вeлики људи.” Крajeм мaртa пригoдним
прoгрaмoм “Сjeћaњe нa Ивa Aндрићa” oбиљeжeн je Свjeтски дaн
пoeзиje. Aприл je пoчeo сaмoстaлнoм излoжбoм ликoвних рaдoвa
нaшeг учeникa интeгрисaнoг oдjeљeњa, Бoркa Пoпoвићa, нa кojу смo
пoсeбнo пoнoсни. A пoтoм je услиjeдилa мeђушкoлскa сaрaдњa:
Срeдњe стручнe шкoлe нaшeг грaдa прeдстaвилe су сe учeницимa ИX
рaзрeдa, кao пoмoћ у oдaбиру приликoм прeдстojeћeг уписa и пoмoћ
при oнoм првoм и вaжнoм кoрaку кa нeкoj нoвoj будућнoсти… Срeћнo
дeвeтaци! Дрaмскa сeкциja свojoм прeдстaвoм “Хилпeрик” oсвojилa je
висoкo 2. мjeстo нa Фeстивaлу пoзoриштa зa дjeцу “Чeдo Дрaгoвић” зa
прeдстaву у цjeлoсти и 3. мjeстo зa глaвну жeнску улoгу. Успjeшнo
смo, пoтoм, извeли вjeжбу eвaкуaциje и зajeднички, у жeљи дa бoрaвe
у приjaтнoм oкружeњу, учeници су рaднoм aкциjoм урeдили шкoлскo
двoриштe. Toкoм aприлa учeници ИИ рaзрeдa глeдaли су eдукaтивну
прeдстaву o сaoбрaћajу “Пaзи, стoj! Чувaj глaву, дружe мoj!”.
Импрeсиje кoje диjeлe гoвoрe у прилoг oвoj сjajнoj дрaмскoj извeдби
зa дjeцу. У шкoлскoj библиoтeци зa учeникe ИВ рaзрeдa oдржaнa je
крeaтивнa рaдиoницa “Mjузиклaжa”, у сaрaдњи сa КИЦ “Будo
Toмoвић” и Aмeричким углoм. Крajeм aприлa у рaднoj пoсjeти нaшoj
шкoли бoрaвиo je Mинистaр прoсвjeтe у Влaди Црнe Гoрe, г-дин
Дaмир Шeхoвић, приликoм кoje сe рaзгoвaрaлo o вaжним питaњимa
вeзaним зa будући зa рaзвoj нaшe шкoлe. Пoтрудили смo сe дa будeмo
дoбри дoмaћини, кao и увиjeк, у свaкoj прилици.Aприл смo испрaтили
успjeшним Прoљeћним бaзaрoм, нa кojeм су вриjeднe рукe нaших
учeникa, уз пoдршку њихoвих учитeљицa и нaстaвницa, joш jeднoм
пoкaзaлe дa нaм крeaтивнoсти зaистa нe мaњкa!
Пунo, пунo je тoгa штo нe мoжe дa стaнe нa oвe двиje стрaнe, мeђу oвe
рeдoвe. Mнoштвo успjeшних сaрaдњи сa Лoкaлнoм зajeдницoм,
углeдних и oглeдних чaсoвa, oдjeљeнских прeзeнтaциja учeникa И
циклусa, oсвojeних мjeстa нa ликoвним и литeрaрним кoнкурсимa,
мeђупрeдмeтних прeзeнтaциja, oбиљeжaвaњa брojних вaжних
дaтумa, oргaнизoвaњa eдукaтивних прeдaвaњa и рaдиoницa… Свe тo
свoje мjeстo нaшлo je нa стрaницaмa нaшeг Љeтoписa, кojи oвe
гoдинe штaмпaмo у виду брoшурe, сa фoтoгрaфиjaмa, aли и нa
стрaницaмa нaшeг шкoлскoг чaсoписa. Члaнoви Литeрaрнe сeкциje
пoкрeнули су сoпствeни чaсoпис. И, нa крajу… штa слиjeди пoслиje
свeгa?
Нa крajу - нeки нoви пoчeтaк. Свa дeшaвaњa у шкoли пoчeтaк су
нoвих, oних кoja ћe сaчeкaти нaшe учeникe у нaрeднoj шкoлскoj
гoдини. Шкoлa je испунилa свojу мисиjу: рeaлизoвaнe су брojнe
aктивнoсти вaн нaстaвнoг прoцeсa бeз кojих шкoлa ниje шкoлa, a
диjeтe нe мoжe дa будe диjeтe. Зa њeгoв културни рaзвoj, зa њeгoву
свeстрaнoст, здрaвo oдрaстaњe - вaжнo je свaкo културнo, eдукaтивнo
и крeaтивнo дeшaвaњe, вaжнa je нaшa дoбрa вoљa и мeђусoбнa
пoдршкa. Хвaлa нaшим учeницимa, хвaлa нaстaвницимa и свим
зaпoслeнимa, хвaлa прeдстaвницимa у Сaвjeту рoдитeљa, хвaлa свим
рoдитeљимa штo су прeпoзнaли нaстojaњe Шкoлe дa нaшa дjeцa
бoрaвe у пoдстицajнoм aмбиjeнту. Нeмa рaзлoгa дa тaкo нe будe и
нaдaљe. Jeр, кaкo вeћ рeкoх, oвo je нeки нoви пoчeтaк. Шкoлa je мjeстo
нa кojeм свaкo диjeтe и нaстaвник трeбa дa сe oсjeћa прихвaћeнo и
зaдoвoљнo. To je нaшa визиja. И oбaвeзa.
мр Биљaнa Вукмaнoвић
Дирeктoрицa шкoлe
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УЧЕШЋЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТУ
"ПРОЦЈЕНА И СМАЊЕЊЕ РАДОНА У
ЦРНОГОРСКИМ ШКОЛАМА И
ВРТИЋИМА”

Радон је гас без боје, мириса и укуса, седам и по пута тежи од ваздуха. Процјењује се да
су радон и продукти настали његовим распадом одговорни за чак половину зрачења које
човјек прима из природних извора.
Можда звучи парадоксално, али радон врши највећи утицај у затвореном простору. Када
радон једном продре у затворену просторију, пробијајући се кроз дрвене подове из тла,
или (у мањој мјери) из самог грађевинског материјала, врло тешко ће нестати. Обична
вода не садржи велику количину радона, уколико је кувамо та количина ће се још више
смањити, а ако је попијемо хладну, радон се свеједно неће дуго задржати у тијелу. Већи
ризик настаје удисањем радона који се накупља у купатилу за вријеме туширања. Чешће
провјетравање просторија је ефикасно и значајно смањује количину овог потенцијално
опасног гаса који свакодневно удишемо.
Због свега претходно реченог, наша школа учестовала је у овом пројекту чији су носиоци
били: Министарство одрживог развоја и туризма, Министарство просвјете, Црногорска
академија наука и умјетности и Агенција за заштиту животне средине. Од стране управе
школе, као најстручније лице које може реализовати овај пројекат, изабрана је
наставница физике Марина Андријевић Петровић. На самом почетку пројекта она је
присустовала трибини "Мапирање радона у Црној Гори и унапређење националног
система од радона" ,одржане 17.10.2014. године у Дворцу краља Николе у Бару. Циљ ове
трибине био је да се што више грађана упозна са проблемом радона који на човјеково
здравље има негативан утицај, али и са начином на који ће се проблем системски
ријешити у Црној Гори. Крајњи циљ овог пројекта је смањење излагања радиоактивном
гасу радону у свим објекатима образовно-васпитних установа Црне Горе до факултетског
нивоа. Сходно томе, у радним просторијама на првом спрату постављеноје 16 детектора
радона. Детектори су у облику пластичних кутија пречника 6 цм (као на слици), немају
металних или електронских дјелова, не емитују зрачење и потпуно су нешкодљиви, јер
немају било каквог утицаја на људе, околину и на квалитет ваздуха.
Мјерење радона трајало је цијелу школску годину, непрекидно од септембра 2016.
до почетка јуна 2017. године. Овим мјерењем ће се добити средња концентрација
активности радона у ваздуху просторије током школске године, на основу које ће се
планирати евентуалне неопходне активности и мјере за смањење те концентрације у
циљу заштите здравља ученика и запослених у образовно-васпитном систему Црне
Горе. Резултати још увијек нијесу стигли, али се очекује да ћемо их добити током 2018.
Године.

Слика: Мјерење радона помоћу детектора
алфа честица
Припремила:
Марина Андријевић Петровић,
наставница физике
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Хемија

16. марта одржан је угледни час из хемије у одјељењу VIII-5.
На овом часу по први пут је примијењена Инквајери метода
која подразумијева увођење ученика у вјештине
експерименталног рада и оспособљавање за извођење огледа,
анализу добијених података и презентацију истих. Вриједни
ученици су на основу самосталног истраживања прикупили
материјал и информације које се односе на неметале веома
важну групу елемената у пeриодном систему. На часу су
демонстрирани одговарајући огледи. Посебну пажњу
посветили су проучавању кисеоника, сумпора, угљеника и
фосфора и њихових алoтропских модификација.

Графит је мекан, тамносиве
боје и сјајан и добро проводи
електричну енергију и
топлоту. Користи се за израду
оловака и електрода

Алотропске модификације су
различити облици истог елемента, који
се разликују према броју, односно
распореду атома.
Угљеник се појављује у виду три
б) модел структуре графита
алотропске модификације: дијамант,
а) модел структуре дијаманта графит и фулерен.
Фулерен је облик угљеника
Дијамант је веома риједак облик
откривен
је 1985. и садржи 60
угљеника, зависно од осталих примјеса
атома
угљеника.
За ово
појављује се у различитим бојама.
откриће
научници
Харолд
Тешко се налази и веома је скуп.То је
Крото,
Роберт
Керл
и Ричард
најтврђи минерал и не проводи
Смоли
су
1996.
године
добили
електричну енергију. Користи се због
Нобелову
награду.
своје тврдоће за обраду других
материјала, стакла и другог драгог
камења.

Алотропска модификација
кисеоникаје озон - О3. Открио
га је 1840. године њемачки
хемичар Кристијан Фридрих
Шенбајн. Озон је гас
интензивног мириса, плаве
боје. Ствара се приликом
олујних пражњења у
атмосфери. Налази се у
горњим слојевима ваздуха
(20-30 километара изнад
површине земље), штити
земљу од зрачења високе
енергије.

Алотропске модификације фосфора су
бијели, црвени и црни фосфор. Бијели
фосфор (P4) је чврстог агрегатног
стања, веома је реактиван, спонтано се
пали на ваздуху, те се мора чувати под
водом, на кожи ствара опекотине,
веома је отрован.

Црвени фосфор (Pn) jе мање
реактиван од бијелог фосфора, не
чува се под водом, није отрован.
Користи се у индустрији шибица

в) модел структуре фулерена
Црни фосфор се добија
загијевањем бијелог
фосфора под високим
притиском. Његов изглед,
особине и структура су веома
слични графиту,
јер је црне боје, пахуљаст и
проводи струју.
Припремила:
наставница Гордана Дробњак
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IX-1
Девет година. Девет година се будимо, идемо у исту
школу, причамо са истим људима, док нам предају исти
наставници. Девет година се заједно смијемо, учимо и
плачемо, као да смо браћа и сестре одувијек. И једног
дана, у тренутку се све заврши.
Сјећам се када смо први пут сјели у школске
клупе. Неки од нас су били пресрећни, а неки су ипак
више вољели да буду са мамама и татама, него у школи.
Кроз те безбрижне дане дјетињства, водила нас је наша
добра учитељица, Милена Зорановић. Учитељица је
прије свега била јако добар педагог, и поред школских предмета, научила нас је како да будемо
добри људи. Помогла нам је да изградимо карактер и научимо основне ствари у животу. На томе
смо јој сви јако захвални јер сада, када смо одрасли, схватили смо шта заиста значи бити добар
пријатељ и добра особа.
Након растанка са учитељицом и након
исплаканих суза, добили смо новог разредног
старјешину, Мирјану Вучинић. Наша драга
разредна нам је помогла да одрастемо у праве
људе . Увијек се заузимала за нас и помагала нам,
не само у вези школе, већ и у животу. На томе смо
јој бескрајно захвални. Знамо да је тешко
бринути се о двадесет четири ученика, али
наставница Мира се према нама опходила као
друга мајка-све што је урадила, било је за наше
добро.
А сада, пар ријечи о члановима деветог један.
Не можемо рећи да смо се савршено слагали, јер
и нисмо. Често смо знали да се посвађамо или
наљутимо, али врло брзо би успоставили
заједнички језик и свађа би била заборављена. Никад нећемо заборавити једни друге, јер у ових
девет година све што смо радили, радили смо заједно. Смијали се разним шалама, помагали једни
другима на контролном, бранили једни друге, понекад се свађали, водили дубокоумне разговоре,
и забављали се. Заједно смо откривали шта значи срећа, пријатељство, породица.
Основно школовање се завршило, вријеме је да се открије -средња школа. Сигурна сам да
ће ми и тамо бити лијепо, да ћу и тамо имати добре другаре и наставнике, али сам убијеђена да ми
ништа неће бити драже од основне школе. Ње ћу се увијек радо сјећати, баш као и људи који су
досадне дане учинили занимљивим. Вољела бих да се захвалим свим наставницима и
наставницама који су нам предавали, а поготово учитељици Милени Зорановић, наставницама
Марији Петровић и Сандри Лекић, и наравно, нашој милој
разредној Мирјани Вучинић, јер су успјели да нам
помогну да из ове школе изађемо најприје као добри
људи, а тек онда као ђаци. Велика захвалница иде и мом
одјељењу, које сигурно нећу заборавити.
Ива Обрадовић, Марија Девић
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МОЈЕ IX-2
Нећу причати о нашем првом сусрету, о првом
септембру и првим мислима када смо крочили у нашу
школу, јер није битно шта смо тада мислили, већ оно што
сада мислимо и осјећамо, оно у шта смо одрасли...
IX2, још једно одјељење деветог разреда које се на
први поглед не разликује од других деветака, али само на
први поглед...
Нисмо увијек били сложни, али с годинама наши
погледи на свијет постајали су све сличнији. Проблеми и невоље у које смо упадали нису нас сламали, већ
су јачали нашу повезаност, учинили су да се боримо једни за друге и у свему држимо заједно.
Иако наставници нису признавали, увијек смо важили за једно од бољих одјељења, заузимали смо
посебно мјесто у њиховим срцима.
Човјек којег не могу изоставити, јер он је поставио темеље у нашем школовању, али и у животу. Човјек
који нас је научио шта је пријатељство, поштовање и шта је оно стварно важно у животу, наш учитељ Мићо
Балтић. Он нас је онако мале и неваљале упутио на прави пут и водио рачуна да слиједимо само добро у
нашим животима и на томе смо му веома захвални...
Као што рекох, он нас је мале учио добрим стварима, али, када је дошло вријеме да нас напусти,
оставио нас је у праве руке. У руке жене која је знала како збуњене тинејџере освијестити и од њих
направити људе...руке пуне разумијевања, љубави...То је жена која нас је пазила као да смо њена дјеца,
штитила нас и кад зна да нисмо у праву, наш глас разума, Вера Милачић-Бркановић.
Сада идемо корак даље у нашим животима, када откривамо себе, дошло је вријеме за растанак.
Недостајаће нам те ђачке клупе и сва та лица на једном мјесту, али, када се осврнемо, можемо рећи да смо
поносни на пријатељства и успјехе које смо изградили у овој школи.
Милица Роћеновић, IX2

Драго моје IX-2,
Завршавате деветогодишње школовање и ја, ваш одјељенски старјешина, желим вам пуно среће и да храбро и
паметно наставите даље.
Знам да није лако одрастати у времену пуном изазова, искушења, поремећених вриједности, неизвјесности... а школа
неминовно намеће обавезе. Ви сањате своје безазлене дјечије снове, а ваш одјељенски старјешина „врти“ исту причу
- дисциплина, изостанци, несташлуци, учење...
Али знам да сам се увијек могла ослонити на вас, да сте увијек
били ту да помогнете, да схватите. Посебно сам била поносна
што сте кроз књижевна дјела препознавали суштинске
вриједности - саосјећали и патили са Вањком Жуковим, дивили
се борбености старца Сантјага, вољели са Миком Антићем и
Пером Зупцем, били опчињени чистотом срца Малог принца,
бунили се са Кочићем и Шантићем...
И знам - бићете ви добри људи, отворени за љепоту, за доброту,
за правичност. Част ми је и задовољство што сам вас учила и била
ваш одјељенски старјешина.
Желим вам пуно среће, моје драго IX-2.
Вера Милачић-Бркановић
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IX-3
Дошла је и посљедња
година нашег дружења. Дан
када ћемо се сви растати се
ближи. Отићи ћемо из
основне школе у којој смо
стекли много пријатеља и
успомена.
Када смо први пут ушли у
учионицу, били смо уплашени и нисмо знали шта да
очекујемо. Како је вријеме
пролазило, све смо се више
зближавали. Постали смо
као браћа и сестре. Наша
учитељица, Александра Лутовац, с којом смо провели четири године, научила нас је прва слова и бројеве,
направила је од нас добре људе и била нам је као мајка.
Такође нам је као друга мајка била и наша разредна, Рајка Вуксановић, која нас
је научила нечему много битнијем од енглеског језика, предмета који предаје.
Учила нас је правим људским вриједностима да поштујемо друге и будемо што
бољи.
У основној школи су се створила најбоља пријатељства, тајне љубави и
симпатије. Иако је било лоших тренутака, школу нећемо памтити по томе. Само
лијепи тренуци се памте. Нијесмо најбољи у школи. Често галамимо ишчекујући
велики одмор, али знамо да будемо и пажљиви слушаоци.
Дошло је вријеме да идемо корак даље, свако од нас ће упознати нове
пријатеље, градити нове успомене и ићи ка већим циљевима. Као да више
нијесмо дјеца.
Ближи се полуматурско вече, посљедњи пут када смо сви заједно. Растанак нам
свима тешко пада. Остало нам је јако мало времена које ћемо провести заједно.
Остаће само слике, успомене и сјећања, али ће наше другарство остати
заувијек у нашим срцима. А, ко зна? Можда је овај крај само почетак наше нове
авантуре.
Анђела Вукчевић IX-3
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IX 4

Сјећате ли се како смо се срели, упознали и постали
блиски? Сјећате ли се свега, моје IX-4?
Били смо дјеца, једни другима страна и нова лица. Онако
мали и уплашени корачали смо кроз велике ходнике школе и
гледали у непознато. Жељели смо да се часови што прије
заврше да бисмо побјегли од обавеза и отрчали родитељима у
загрљај. С временом се све промијенило. Жеља за дружењем
и новим авантурама постала је све већа. Све оно што смо

избјегавали, претворило се у ствари без којих нијесмо могли.
За прва слова, бројеве и кораке који су нас водили на прави пут захвални смо нашој учитељици
Гордани Брајовић. Без њене пажње, жеље и труда да нас учини бољим људима и укаже нам на праве
вриједности живота, ми не бисмо били оно што јесмо. Након четири године са учитељицом Гоцом, на
вратима петог разреда дочекала нас је учитељица Радмила Вујовић, која ће нам је, такође, остати у лијепом
сјећању.
Шести разред, први несташлуци, бјежања и неоправдани изостанци су нешто кроз шта пролазимо са
нашим разредним Гораном Канкарашем. Строг, али и правичан, неумољив у покушајима да нам покаже
да сваки поступак носи своје посљедице. Бескрајно смо му захвални јер је имао стрпљења за нас када
многи не би. Тешки тренуци, плач, свађе и смијех чинили су нас јачим и сложнијим. Времаном смо
постали као једно, вођени изреком: „Сви за једног, један за све“
Сада стојимо на раскрсници са безброј путева и питамо се којим да кренемо

Дошло је вријеме да се поздравимо и кренемо одабраним путевима.Да ли ће нам се путеви
укрстити, зависи од нас. Довиђења, генерацијо!
Радиле: Ања Жижић, Ксенија Никић, Николета Вуковић и Ана Кљакић
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Извиђачи
Извиђачка организација у нашој школи је у току 2017. и 2018. године остварила низ активности у којима је у просјеку
учестовало од 60 до 150 ученика заједно са десетак наставника запослених у школи.
Ученици су на часовима извиђачке организације савладали основну обуку по Плану и програму рада. Научили су
многобројне скаутске вјештине и учествовали у различитим активностима у природи. Од извиђачких вјештина рађено
је увјежбавање путних знакова, оријентација у простору, упознати су са средствима за пружање прве помоћи и
материјалом за прву помоћ. Савладали су методе утврђивања виталних функција. Увјежбавали су да помоћу канапа,
везице вежу различите чворове (рибарски, амбулантни, заставни, скраћиваљка, мртви чвор... ). Цртали су и
обиљежавали различите стране свијета. Обиљежавали су стране свијета и обиљежавали карту уз помоћ бусоле, а затим
прелазили одређен пут у природи. Од шаторског крила су правили кабаницу, носила, заклон. Научили су да подигну и
склопе шатор. Упознали су се с основним облицима излетништва. Увјежбали су основне појмове о значењу и начинима
сигнализације звуком, свјетлом и заставицама.
У сарадњи са Извиђачким одредом „Јадран“ из Бара овом периоду обавили смо једнодневне излете до тврђава Нехај и
Табија уз обилазак Маљевика у Сутомору. Направили смо кружну пјешачку туру око дијела Сутомора у дужини од 5
километара. У склопу излета спроведена је и једна мала еколошка акција чишћења плаже Маљевик, што је допринос
наших извиђача Сутомору. Уз 400 младих из Црне Горе у овом походу је учествовало око 130 наших ученика са својим
наставницима љубитељима природе.Посјетили смо, такође, „Маслинијаду“ у Старом Бару. Око 120 ученика ОШ
,,Југославија” учествовало је на не баш лакој пјешачкој тури од Старог Бара, Спиле поред кањона Рикавца до
Турчина. Група млађих, и старији извиђачи су наставили до Балтине, а млађи извиђачи, полетарци и пчелице, су у
повратку преко старог моста поред кањона Рикавца продужили до Менки. На пјешачкој тури су уживали у дивној
природи залеђа Старог Бара. Одморили су се Под Спиле, на мјесту гдје се од 1974. окупљају Старобарани,
старосједиоци све три вјере. Обишли су и два моста на Рикавцу и фотографисали се поред “базена” издубљених у
стијени. Дошли су и до села Турчина, 556 м надморске висине и упознали се са кањоном Рикавца, ријеке која протиче
испод села и иде све до мора, кроз барско Поље. Имали смо једнодневни излет до Ловћена и тада смо посјетили
Авантуристички парк.
Са превоја Суторман са 805 мнм око 100 извиђача са наставницима и неколико родитеља су пјешачком стазом дошли
до врха Врсуте, удаљеног 3 километра од полазне тачке, на 1183 мнм. За већину нових извиђача ово је први пут да су се
упознали са љепотама Врсуте и цијелог планинског масива у чијем се центру налази Врсута. Извиђачи су искористили
изванредне временске услове и направили заједничко дружење уз поглед на Црну Гору са најљепшег барског масива.
На једнодевном излету, на релацији Бар - Рисан - Грахово, извиђачи су могли видјети мозаике из римског периода који
су настали крајем 2. и почетком 3. вијека н.е, те ботаничку башту и Граховско језеро, а у Никшићу смо обишли Крупац.
Имали смо и излет на релацији Улцињ - Ада Бојана - Стари град.
Мићо Балтић, руководилац секције
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Интегрисано одјељење

ТРЧАЊЕ 100 МЕТАРА
дјечаци
Бисљими Роки
2. мјесто
Церовић Милета 1. мјесто
Сеферовић Ахмед 1. мјесто
Луковић Виктор
3. мјесто
Поповић Борко
4. мјесто
Бисљими Мухамед 4. мјесто
дјевојчице
Јововић Славица 3. мјесто
СТОНИ ТЕНИС
дјечаци
Бисљими Мухамед
3. мјесто

Специјална олимпијада је програм који промовише
спортске активности за особе са сметњама у развоју. Такмичење
се одржава у преко 30 спортских дисциплина. Црна Гора је
постала чланица 2007. године, с циљем подстицања,
разумијевања, прихватања и социјалне укључености сваког
дјетета, без обзира на његове личне, физичке, менталне и све
друге о собине које тренутно има. Уколико будемо
организованије и усаглашеније мислили, дјеловали, радили и
стварали, утолико ћемо веће успјехе постићи у побољшању
квалитета живота, да та дјеца јачају вољу и карактер, да богате и
шире свој духовни свијет, да савладавају тешкоће у развоју,
усвајају знања и да остварују заједничке и индивидуалне циљеве.
Ученици нашег одјељења су учесници Специјалне
олимпијаде од 2007. године. Током десетогодишњег учествовања
и такмичења на овој спортској манифестацији остварили су пуно
добрих резултата и освојили преко 100 медаља.
Од 13.10. до 15.10. 2017. године одржана је десета
Специјална олимпијада у Зеленици и Игалу. Учествовало је 7
ученика: Јововић Славица, Сеферовић Ахмед, Церовић Милета,
Бисљими Роки, Бисљими Мухамед, Поповић Борко и Луковић
Виктор. Такмичили су се у трчању на 100 метара, стоном тенису,
фудбалу и пикаду. Освојили су 15 медаља: 6 златних, 3 сребрне и
6 бронзаних медаља.

ПИКАДО
дјечаци
Бисљими Мухамед
1.мјесто
Бисљими Роки
3. мјесто
дјевојчице
Јововић Славица
3. мјесто
ФУДБАЛ
(мјешовите групе)
Бисљими Роки и
Поповић Бор ко
1.мјесто

дјевојчице
Јововић Славица
1. мјесто

Бисљими Мухамед и
Сефер овић Ахмед
2.мјесто
Церовић Милета
3. мјесто

Антонио Пепђоновић, V р

Виктор Луковић, IV р

Наши ученици су 24.11.2017. године у оквиру „Школе у
природи“ ишли на излет у парк Шумице и посјетили
ушће ријеке Жељезнице. У оквиру сарадње са локалном
заједницом, на позив власнице пицерије „Форкета“
,ученици су били на ручку. Овакве активности су битне
за социјализацију наших ученика.
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Славица Јововић IV

Школа, Славица Јововић IV р

Алмедин Ћосовић I р.

Поводом 2. априла, Свјетског дана особа са аутизмом, у нашој школи је
отворена изложба радова телентованог Борка Поповића, ученика IX
разреда Интегрисане наставе.
Првих година Борковог похађања школе сјећа се дефектолог Бранка
Думнић.
- У почетку је био веома самосталан, волио је да црта возове, мотиве који
су њега интересовали. Како је вријеме пролазило интересовања су се
проширивала и бивао је све бољи. Има осећај за детаље. Радимо на томе
да се његов таленат и даље развија - казала је Думнићева.
Дефектолог Биљана Марковић, која ради са Борком од 6. разреда, каже
да ће Борка покушати да упишу у Средњу умјетничку школу на Цетињу,
те да ће и Министарство просвјете имати разумијевања и дати му
стипендију.
Професор ликовне културе Данијела Дробњак каже да је Борко свој
неизмјерни таленат објединио својственим стилом, препознатљивим не
само у техникама цртања и сликања, већ и у раду са глином и осталим
материјалима тродимензионалних простора.
- Свој свијет тишине испољава на сликама благим и тананим
потезима. Врло је упоран и истрајан у цртежу, али и у сликању. Теме
су му различите. Врло карактеристичан и упечатљив начин рада који
га доводи до перфекције у готово свим областима које захтијевају
ликовну умјетност - казала је Данијела Дробњак.

Дефектолози
Бранка Думнић и
Биљана Марковић
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◊ Александар Велики је основао град Букефалион у част свог коња.
◊ Од страха од мачака патили су Гај Јулије Цезар и Наполеон Бонапарта.
◊ Омиљени љубимац Јулија Цезара била је жирафа.
◊ Карло Велики имао је необичног кућног љубимца, слона по имену Абу ал Абас,
кога је добио на поклон од багдадског калифа.

◊ Према Међнародном институту за проучавање мира у Стокхолму, од 3200.
године п.н.е, па до данас, било је укупно 14500 ратова и у њима је погинуло 3,6
милијарди људи.
◊ Мумија Рамзеса II путовала је у Париз са пасошем.
◊ Откриће авиона 1903. године прошло је непримјетно у америчким медијима,
тако да је прва вијест о дјелу браће Рајт објављено у часопису о пчеларству.
◊ Француски краљ Луј XVI био је веома сујевјеран и слијепо je слиједио савјет
свог астролога да ништа не ради сваког 21. у мјесецу. Испоставило се да је
астролог био у праву - број 21 је био поприлично баксузан за француског краља:
након избијања Француске револуције, 21. јуна 1791. год. краљ је био ухапшен, 21.
септембра 1792. у Француској је укинута краљевина и коначно 21. јануара 1793.
Луј је био погубљен на гиљотини.
◊ Црни лук је био изузетно цијењен у Старом Египту, чак је стављан поред
фараона кад су сахрањивани. Због његове грађе - круг унутар круга - Египћани су
вјеровали да симболизује вјечност.
◊ У првим данима аутомобилизма Италијани су на селу возили десном, а у граду
лијевом страном пута.
◊ Исак Њутн био је избачен из основне школе. То је учињено на захтјев његове
мајке која се надала да ће њен син бити фармер.
◊ Переце су настале у школама средњовјековних манастира. Монаси су их правили
као награду за дјецу која напамет науче молитве.
◊ Папир се у Кини толико цијенио да је било законом забрањено згазити комад
папира на ком је нешто написано.
◊ Сендвич је име добио по британском лорду Сендвичу. Наиме, лорд Сендвич је
био страстан коцкар. Када би сјео да игра карте, не би прекидао партију ни за живу
главу. Када би огладнио, затражио би од слуге да му између двије кришке хлеба
стави парче меса.
◊ Становници Арла потписали су 1888. године петицију са захтјевом да се сликар
Винсент ван Гог протјера из њиховог града због недоличног понашањa.

Историјска секција
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Биологија
Наша школа је била домаћин 15. Oпштинског
такмичења из биологије.
Прво мјесто освојила је Ива Обрадовић, ученица
ОШ “Југославија”(ментор Мирјана Вучинић),
друго мјесто је заузео ученик ОШ “Мексико”
Данило Голубовић (ментор Рамиза Јоха), а треће
Ива Обрадовић, наставница
Милица Ћорић, ученица ОШ “Југославија”
Мирјана
Вучинић и Милица Ћорић
(ментор Мирјана Вучинић). Ово је петнаеста година
заредом како се одржава Општинско такмичење
из биологије. Организатор је Актив биолога Бара, а питања за тест састављале су
професори Јадранка Божовић, Ениса Белкић и Мирјана Вукчевић, чији ученици не
учествују на такмичењу.
Лејла Хасановић, ученица IX 4, изабрана је за Ђака
генерације 2016/2017. године. Лејла је добра,
поуздана, скромна, пуна самопоуздања, цијењена,
насмијана дјевојчица. Током деветогоришњег
школовања, константно нас је одушевљавала и
изненађивала својим успјехом и посвећеношћу овој
школи. Њена жеља да усваја и примјењује знање и да
се такмичи из године у годину била је већа. У VII
разреду, освојила је 1. мјесто на Државном такмичењу
из биологије, након тога у IX разреду прво мјесто на
Општинском такмичењу, такође из биологије. Она је
својим успјесима показала да се све може само ако се
Наставница Мирјана Вучинић
довољно жели. Током деветогоришњег школовања,
и Лејла Хасановић
Лејла није била посвећена само књизи, већ се бавила
и спортом - рукометом. У VIII разреду са својом екипом осваја 1. мјесто на
Регионалном такмичењу. Годину дана касније, освајају 1. мјесто на Општинском
такмичењу. Лејла је, поред свих ових активности, увијек спремна да помогне и
подржи своје другаре. Желим јој успјех у животу и да иде путем којим је срце буде
водило! Срећно!
Разредни старјешина
Наставница Сузана Перазић
Милан Исидоровић, предсједник Удружења пчелара Бара, био је гост на часу
наставнице Енисе Белкић, и том приликом ученици VII разреда ималу су могућност да
се упознају са том значајном дјелатношћу нашег краја

Иван Љешевић у улози пчелара и господин Милан Исидоровић
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СЛОБОДО, СВЕ БЕЗ ТЕБЕ ЈЕ НИШТА, А НИШТА СА ТОБОМ ЈЕ СВЕ
Слобода, ријеч широког значења, која је можда у једном тренутку близу нас, а у сљедећем
километрима далеко. Цијењена и важна, али опет сурова и истинита, пажљиво бира коме ће се препустити.
Не заслужује је свако, али можда је има, а онај што се храбро борио за њу никада није видио како изгледа.
Зашто, зашто Слобода не умијеша руке у читаву збрку и учини оно што је најисправније за све оне који су
уплетени у збрку?
Мислим да Слобода руши границе у људскум срцима, тада ријечи коначно склапају мир са
мислима и коначно њихове усне причају истину, њихов став, њихово мишљење. Слобода не може да се
мијеша у посао Правде. Правда је ту да пресуди, а Слобода да пружа људима све што може и све што има.
Људи би били ништа без Слободе, не би имали права ни на шта, не би могли да се искажу. Чим људи не
исказују своја мишљења, долази до мање идеја, креативности, маште, свијет више не напредује и живимо у
забораву, сами за себе, препуштени околини. Али. Ипак, када је Слобода присутна, све се мијења, мишљења
испливавају на површину, полако од дна пливају до површине гдје узимају дах, креативност и машта никада
сликовитије не бојају као тад, свијет се мијења, из лавиринта заборава свијет проналази пут и долази до онога
чему тежи. И оно ништа са слободом постаје све. Нико више није препуштен сам себи, знамо да живимо у
окружењу гдје можемо тражити помоћ, говорити гласно, мислити јасно, вољети слободно, помоћи онима
којима треба помоћ и слободно захвалити онима који су нама помагали. Све је то урадила једна моћна,
Александра Ђуровић, VIII-1
великодушна, одговорна сила по имену Слобода. Називам је силом јер заиста то и јесте, сила над људима, она
нас контролише, као у луткарској представи покреће нас помоћу конопаца, одређује сваки покрет, свако дешавање, а без ње позориште је празно,
лутке напуштене и саме у тами старог позоришта. Међутим, када се Слобода врати, сједишта су поново пуна, рефлектори се пале, лутке поново
играју весело. Тако је и код нас људи, ништа другачије, ништа боље или горе. Захвални смо што Слобода постоји. Што влада нама, јер ко ће други
упутити овај свијет у прави смјер? Нико, нико није толико јак и моћан да од ничег направи све.
Ово заиста треба да нас подстакне, да се осврнемо и видимо колико је Слобода важна, јер би све било другачије без ње.
Анђела Мрваљевић VIII-4

СВИЈЕТ КОЈИ ВИДИМ И СВИЈЕТ КОЈИ ЖЕЛИМ
Свијет у којем живимо је пун неправде, себичности, ратова,
немира, а једина ствар која људе чини срећним јесте новац. Ја маштам
да једног дана промијеним тај свијет.
Једна од мојих највећих жеља, а вјерујем и друге дјеце и
људи, је да у свијету престану ратови. Веома је жалосно када видим како
породице губе своје чланове, како дјеца губе своје родитеље, браћу,
сестре, само због ратова. Данашњим људима једина срећа су
материјалне ствари. Умјесто да нам буде битно да живимо срећно,
слободно, с породицом, да уживамо у животу, људи једино маре за
новац. Неправедно је то да људи који имају више него што им је
потребно не желе помоћи људима који немају. Себичност нас је
обузела. Растужим се када видим како неки људи живе. Иако живе у
веома лошим условима и немају све што пожеле, ипак су срећни и
задовољни. Имају једни друге, и то им је довољно. То је истинска срећа,
док људи који имају све што пожеле, и даље су незадовољни, и даље им
није доста. Кад о томе размишљам, осјетим неправду и тугу.
Ја желим да живимо у много бољем свијету. Ја, иако сам
дијете, видим шта се око мене дешава, а нико поводом тога ништа не
предузима.
Иако имам само тринаест година, желим да утичем на свијет
у којем живимо. Само сам дијете, али имам циљ да урадим велике
ствари. Желим да промијеним овај свијет, а када још само мало
порастем, то и хоћу, зато што овај свијет остаје на нама, дјеци, да га
мијењамо и учинимо бољим.
Маида Матезић VIII-4

СВИЈЕТ КОЈИ ВИДИМ И СВИЈЕТ КОЈИ ЖЕЛИМ
Сви се можемо сложити да су свијет који видимо и свијет који
желимо два потпуно различита појма.
Свијет који видим је пун сиромаштва, окрутности, зависти,
дискриминације и предрасуда, гледано с једне стране. С друге стране,
свијет је такође пун саосјећања, богатства, хуманости и добронамјерности јер, кад не би било лошег, не би било ни доброг. Увијек мора
постојати супротна страна, увијек мора постојати баланс. Нажалост, у
данашњем свијету, у каквом ми живимо, преовладава лошија страна.
Данас се човјек мјери по томе који телефон има, која му је марка
гардаробе, колико новца има, колико је популаран на друштвеним
мрежама. Све су то вриједности данашњице.
Ја желим свијет у којем преовладава добро, у којем се човјек
мјери по правим, суштинским вриједностима. Желим свијет у којем је
популарно бити добар, хуман, паметан, образован, а не свијет у којем се
људи ограђују материјалним стварима, прикривају своју људскост, док
су други заслијепљени тим лажним сјајем, па и не обраћају пажњу на
исконске, свевремене вриједности.
Не може свако бити добар човјек и стварати добра дјела. Али
кад би се макар сви потрудили, дали бар дјелић оног што нас чини
људима, можда би ова планета била оно што желим да видим, боље
мјесто за живот.
Мија Крстић IX-1

СВИЈЕТ КОЈИ ВИДИМ И СВИЈЕТ КОЈИ ЖЕЛИМ
Ја бих вољела да је свијет другачији, да нема ратова, а да има
љубави. Не знам зашто, али мислим да се у данашњици све своди на то ко ће
кога да побиједи у некој бици, малој или великој, небитно. Жељела бих да то
промијеним, али не знам одговор на питање КАКО?
Сви мислимо да је све у реду и да сви имамо једнака права. Али ја,
учећи историју, закључујем да ме људи све више подсјећају на наше претке,
јер они нису имали једнака права, већ је онај врховни владар имао много
већа права од обичних људи. Мислим да се то ни данас није много
промијенило. То мора да се мијења и осјећам да много људи размишља на
исти или сличан начин као ја. Мада, опет губим наду да ја ту сама могу ишта
да промијеним.
Ако бисмо се осврнули на бајке, нашли би узречицу да добро
УВИЈЕК побиједи зло. Мислим да овдје имамо проблем са ријечју УВИЈЕК,
Јана Малицкаја, VIII-5
понекад, али све рјеђе, би овдје могло да замијени функцију ријечи УВИЈЕК.
Опет ми се мота по глави ријеч КАКО. Како да промијеним дјелић данашњег свијета? Немам стрелице које шире љубав, па да их дијелим
по планети. Не знам шта да радим да бисмо се на трен запитали какве су данас могућности и права људи, мислим да би се свијет бар за дјелић
побољшао. Ја свијет видим на овакав начин, али га замишљам многодругачије. Вољела бих да су куће од чоколаде, а прозори од мармеладе, као у
пјесмама. Највише бих вољела да удишемо свјеж ваздух и да сви имају право на школовање.
На трен сам замислила свијет ведријим, љепшим и себи уливам више наде да ће човјечанство почети да се бави темом какав је живот
заправо. То је за почетак побољшањ планете и живота довољно. Како све више размишљам о овој теми, све више имам жељу да свијет промијеним
на боље.
Миљана Влаховић VIII-4

Наставник Вера Милачић - Бркановић
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Циљ и сврха продуженог боравка је- организовати бригу о дјеци
млађег школског узраста након редовне наставе. Рад у продуженом
боравку много је другачији од класичне наставе, али и цјеловитији и
богатији. Не своди се на писање домаћих задатака и довршавање
јутарњег посла. Циљ је научити дјецу како учити, истраживати,
проучавати, помагати. Рад у боравку снажно утиче на емоције
ученика, сигурност у себе, самопоштовање,повјерење у пријатеље,
сарадњу, одговорност, знатижељу,осјећај успјешности. У продуженом
боравку повезују се игра,учење и рад. Кроз разговоре са
васпитачицом, родитељ сазнаје какво је дијете у игри, како усваја
наставни садржај приликом увјежбавања, како се понаша у групном
раду, како реагује на умор...Све су то битне ствари у рaзвоју дјетета!
Измјенама игре, учења, одмора, шетње, пјевања, цртања, разговоражелимо створити срећно дијете-које ће вољети школу!
А да рад у продуженом боравку буде угодан и користан дјеци-брину се
наше васпитачице Ана Девић, Љубица Пламенац и Сандра Ђуковић.
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I-2 поручује будућим првацима:
Љубица Ћорић - У школи ћете
нучити нове ствари, биће вам
лијепо и забавно.
Николина Баковић -Учионица је
лијепа и учитељица је добра.
Кристијан Орландић - Будите
добри у школи и слушајте на часу.
Адин Салковић - Научићете много
и учитељица је добра.
Филип Ђуришић - Биће вам лијепо
у школи.
Ђуро Гардашевић-Упознаћете нове
другаре и лијепо ћете се дружити.
Миомир Магделинић - У школи је
јако лијепо и уче се лијепе ствари.
Петра Вуковић-Школа је предивна.

I-2
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е
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Иако смо тек однедавно ђаци, ми ученици I-4 научили смо пуно тога. Кад кажемо пуно, не мислимо
само на математику, гласове, цртање...Потрудили смо се да вријеме проведено у школи учинимо
занимљивијим, а уједно да пуно тога научимо. Тако смо уз помоћ Семинове баке сазнали како се прави
зимница, а затим је и сами направили. Угостили смо госпођу Весну Орландић, од које смо научили
како да се здраво хранимо. Направили смо наш пано посвећен најљепшем годишњем добу - прољећу.
Гдје је прољеће, ту су и прољећни радови. Свако од нас посадио је пшеницу или пасуљ. Сваког јутра
пратили смо како расту, да би их с поносом понијели кући и пресадили у башту. Правили смо и
палачинке! Намазали их кремићем и плазмом и у сласт их појели. Посљедња у низу наших активности
је посјета чика зубару. Пошли смо у Дом здравља, гдје нас је примио доктор Назим Аљошевић, који
нам је објаснио како и када да перемо зубе, колико често треба да идемо код зубара и како да сачувамо
зубе да би били лијепи и здрави. И знате шта? Срећни смо, јер смо сазнали да ипак смијемо да једемо чоколаду,
наравно уз обавезно прање зуба. Ето, то је оно најинтересантније чиме смо се бавили од септембра. Да, не смијемо
заборавити да смо имали и презентацију, гдје смо глумили, пјевали, играли...Али, нећемо се ту зауставити. Још
смо пуно тога замислили, а о томе неком другом приликом.
Учитељица Гордана Брајовић
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I - 3, приморски
снијег

II разред
Зимске чаролије,

II-2

р од срца
II-2, Дан за да рођендана
иног
Прослава Хан

II-4, обиљежавање
Дана толеранције

II-4

Учење кр
II-5, “Јесења пјесма”
Душана Радовића

оз експер
имент,II-5

I-5
“Прољеће”

Побједници у слагању
пузли, II-1

II-3

Васна Драшковић
Владан Јовановић
Војка Вујовић
Катарина Васовић
Жаклина Раонић

Презентација “Прољеће”, II-3
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Александра
Лутовац,
Сања
Ђуричић,
Милена
Зорановић,
Гордана
Брајовић,
Едита
Хаварић,

II-1
Лука
Орландић,
Мина
Тошић,
Андреј
Иванчевић,
Јана
Јоветић,
Ена
Секуловић,
Елена
Капетановић
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Трећи

Радионице о насиљу, III-5

Крос (дјевојчице)
1.Нађа Вујачић III-2
2.Елена Дацић III-2
3. Ана Ткач III-3

Крос (дјечаци)
1.Богдан Деспотовић III- 3
2. Урош Пекић III- 1
3. Алија Бугари III-4

Читалачки кутак, III-5

Поздрав прољећу, III-2

Осми март, III-3 и III-4

Слободан Кнежевић
Гордана Раткнић

Поздрав прољећу, III-2
III-4

Рељеф, III-1

Јелена Шћепановић
Арслан Шаботић
Рада Вишњић

Слагање пузли, III-3

Дан за дар од срца, III-3

УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА СУ БИЛИ АКТИВНИ УЧЕСНИЦИ У
СВИМ ШКОЛСКИМ ДЕШАВАЊИМА, ПРИРЕДБАМА,
СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА, ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ „ДАР
ОД СРЦА“, НОВОГОДИШЊЕМ БАЗАРУ, ТАКМИЧЕЊУ У
СЛАГАЊУ ПУЗЛИ , A ПОСЕБНО СУ СЕ ИСТАКЛИ У
ПРОЈЕКТИМА: ТОЛЕРАНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА…
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МАКЕТЕ

Село, IV-1
(Марјана Цветиновић Николић)

Село, IV-5
(Милица Мијовић)

Золошки врт, IV-3
(Ирена Николић и Азра Калтак)

Жељезничка станица, IV-4
(Јелена Ковачевић)

Драги учитељу Мићо!
Нијесмо Вас заборавили, мада већ три
године нијесмо заједно. Без обзира на
то, у својим срцима имамо почасно
мјесто за Вас.
Двије године проведене са Вама
наше су благо раног дјетињства. Прве
школске кораке, бројеве, слова,
пјесме...Ви сте се изборили са нама!
Ма, било је много лијепих тренутака!
Признајемо да је било ,,неспоразума“,
,,љутњи“ са обје стране, али све је то
кратко трајало. Ваше срце брисало је
н а ш у б р и г у, с т р а х од ш кол е ,
неуспјеха...Сјећамо се тих година које
сте подијелили са нама. Као родитељ
сте нас вољели, савјетовали, бринули...
Сада је учитељица Вера са нама. Са
њом његујемо сјећање на дане са Вама.
И данас, кроз Извиђачку секцију, ми
смо Ваши мали ђаци.
Наша учитељица Вера и сама каже да
се први учитељ никада не заборавља!
Воли Вас ваше V-2!

Школа и њена околина, IV-2
(Здравка Вретеничић)

Моја жеља
Моја жеља је да ника небуде рата,
да сва дјеца имају и друга и брата.

V-2

ШКОЛИ ЗА ЊЕН ДАН

Јуримо кроз ходнике школе,
немир нас просто зове!
Пружа нам пуно знања
ова зграда старог здања,
Ал нас муче и муке друге,
а не само лекције дуге!
У петом један, три и четири
свакодневно сједе наши пријетељи.
Одмор нас одмах дозива
скупљамо се без позива!
И симпатије кришом се прате
не желе да им одмор дежурни скрате!
Школа је наша кућа, позориште,
за добре оцјене игралиште
Шта би без ње питам се често
и знам за ђаке је најљепше мјесто!

Да сви волимо и поштујемо једни друге,
и да у срцу никад не буде туге.
Моја жеља је да постанем докторица
да лијечим сва та тужна и болесна лица.
Да будем успјешна и срећна и да осмијех
никад не скидам с лица.
Да буду здрави мама и тата, бака и дека,
сестре и браћа, надам се док живим
и јутром се будим.
Елена Блечић V-4

Учитељи:

Шта је то, шта је то?

Прољеће

Желим

Шта је то, шта је то,
весело и малено,
шта је то, шта је то?
Дијете- е, то је то!
Шта се то, шта се то,
иза горе сакрило,
Шта је то, шта је то?
Сунце е, то је то!
Мало маште никад доста,
као ни смијеха.
Хајде да запјевамо,
и свијет развеселимо.

У природи се нешто догађа,
свака трава поново се рађа.
Медвјед се из сна буди,
А жаба у бари почиње да суди.

Хајде, снови, да се остварите,
да и ја будем у њима.
Ја желим да сам права принцеза,
а не мамина и татина клинцеза.
Желим да имам двор,
у коме ћу имати велики одмор.
Желим да летим небеском
стазом,
а не да ме сматрају мазом.

Ена Хазнадар и Марина
Калинић V-1

Хајде, дјецо, са свих страна,
Прољеће је сад пред вама.
Ласта нам се смијеши са крова,
а у шуми листа зова.
Шаренило је на све стране,
Дошло сунце, па кити гране.
Вук Лалошевић V-1

23

Мићо Балтић

Андреа Марљукић V-4

Вера Вучић
Сања Бабић
Марија Триповић
и Ирена Николић
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ENGLISH CORNER
SPRING
It's that time of the year,
When we say it's near,
When we know it's coming,
When bees start to sting.
Birds are singing their song,
Trees are geting so strong,
No leaves are falling out
And we have no doubt.
We get rid if bulky clothes,
And each day new flower grows,
And while we say this season is king,
Everybody knows
IT'S SPRING!
Milica Milošević VIII-1

Superstitions around the World
Good luck : )
In Britain: say ''rabbit rabbit'' every first day of the month
In Spain: eat 12 grapes on New Year's Eve
In China: number 8
In Argentina: eat beans on New Year's Eve
In Japan: accidentally break a bottle of alcohol
In Denmark: throw broken dishes at houses on New Year's
Eve
Bad luck : (
In China: number 4 (avoid even to say it,you may offend
someone)
In Lithuania: whistling indoors
In Japan: sleeping with your head to the north
In Africa: sleeping with your head to the west
In Turkey: chewing gum at night
In Egypt: idly playing with scissors
In Syria: yo-yos banned (they will cause drought)
In India: getting a haircut on a Tuesday
In Russia: giving yellow flowers

A JOKE A DAY KEEPS THE DOCTOR
AWAY
*Q: Why were the teacher's eyes crossed?
Mihailo Miljanić VIII-1
She couldn't control her pupils.
*Teachers always tell us to follow our
dreams…BUT yet they don't let us sleep
in class.
*Johnny: Teacher, would you punish me
for something I didn't do ?
Teacher: Of course not.
Johnny: Good, because I didn't do my
homework.
*Teacher: A man from Los Angeles drove
towards New York at 250 miles per hour
I love her a lot,
and a man from New York drove towards
Very she is hot,
Los Angeles at 150 m.p.h. Where did they
Average she is not,
meet ?
Never crosses the line
Johnny: In jail.
And that's why she is an inspiration of mine.
*Mum: What did you do at school today?
Mark: We did a guessing game.
Super, like a medal shine,
Mum: But I thought you were having a
Perfect the role model of mine,
math exam.
Always more than fine,
Mark: That's right.
No one can break her spine.
*Q: Why was the computer cold?
One and only design,
Because it left the Windows open.
Valuable like sunshine.
*Q: Why do eggs hate jokes? Because
I will be like her, that's a dream of mine.
they crack up.
Clearly,she is more famous than Dubai skyline.
*Q: Why do the birds fly south for the
winter? Because it's too far to walk.
*Q: What kind of table can you have for
Maša Vujačić, Elena Bevenja, Martina Dubak i
dinner? A vege-table.
Anja Bubanja VII-5
Jezički teatar, 6. razred
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SCHERZI A PARTE
Cinque segreti per una felice
scelta del banco ***
1- se hai un amico famoso per
le flatulenze, siediti sempre
davanti.
2- se hai un amico alto, siediti
dietro e dormi in santa pace.
3- se hai un amico bravo,
siediti al suo fianco e
sorridigli spesso.
4- se hai un amico grasso,
siediti al suo fianco e rubagli
il panino.
5- se hai un amico gobbo,
siediti dietro e toccalo prima
di ogni interrogazione.
***

Durante la lezione di filosofia, Pierino
disturba tutta la classe chiacchierando
con il suo vicino di banco.
Il professore, innervosito, gli chiede:
- "allora, Pierino, mi sai dire qualche
cosa che riesca dare l'idea dell'eternità?"
- "ah si, professore! La sua ora di
lezione...."
Ci sono due anatre e una chiama l'altra e
dice: "ieri ti ho chiamata ma dov'eri?!" e
l'altra anatra risponde: "qua qua".
Indovinelli
Ho la lingua ma sono senza
bocca. Chi sono?
-La scarpa!
Quando lo compri è grigio,
poi diventa rosso, poi
nero...che cos'è?
-Il carbone!
Perdo la testa la mattina,
ma la riprendo la sera...chi
sono?
-Il cuscino!

Barzelletta
La scuola è come la divina
commedia:
l'entrata = l'inferno
l'intervallo = il purgatorio
l'uscita = il paradiso

INTERvista:
Un giornalista a Balotelli:
- "Balotelli te sei dell'Inter?"
- "si!"
- "quindi sei nero azzurro!
oddio...più nero che azzurro"
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Љубавна математика
2

ДРАГИ МОЈ
Волим те као једначину са три непознате. Ти си Питагорино правило,
теорема мог живота и када би ми дао дио свог живота, осјећала бих се
као дијагонала на квадрат. Цио дан вршим ротационо кретање око тебе, а
ти ни да ми покажеш најмањи садржалац своје љубави. Заградио си се
као поткорена једначина, те ма колико покушавам извући твоје срце пред
заграду, не могу. Ти си се од мене удаљио као периферија од центра
круга. Када би ми допустио да пођем са тобом, успио би ме свести на
нулу. Ако твој одговор буде НЕ, наша љубав се потире. Надам се да ме
нећеш довести до тога да се због љубави раставим на просте чиниоце.
Твоја дијагонала
Према математичкој
статистици, сваке године се
излеже 42 милиона јаја
алигатора. Од њих само око
пола се излеже. Од оних која се
излегу , ¾ поједу грабљивци у
првих 36 дана. Од остатка, само
око 5% преживи прву годину из
различитих разлога. Зар није
математика дивна? Да је нема,
појели би нас алигатори.

Математика је као љубав: једноставна
идеја, али може да се искомпликује.
Математичар је слијепац који у мрачној
соби тражи црну мачку које нема тамо.
Чарлс Р. Дарвин

1. Да би нашао дјевојку потребно ти је
вријеме и новац. Зато је:
ДЈЕВОЈКА = ВРИЈЕМЕ X НОВАЦ

2. „Вријеме је новац“ да важи:
ВРИЈЕМЕ = НОВАЦ

ПИТА МАЈКА ПЕРИЦУ :
-СИНЕ, ШТА СТЕ РАДИЛИ
ИЗ МАТЕМАТИКЕ?
ПЕРИЦА:
-УЧИЛИ СМО БРОЈЕВЕ ДО 10.
МАЈКА:
-ХАЈДЕ ДА ЧУЈЕМ:
ПЕРИЦА:
-2,3,4,5,6,7,8,9 И 10.
СИНЕ, ГДЈЕ ТИ ЈЕ 1?
-У ДНЕВНИКУ МИ ЈЕ, МАЈКО.

3. Дакле: Дјевојка = новац x новац
ДЈЕВОЈКА = (НОВАЦ)

2

4. „Новац је коријен свих проблема“:
НОВАЦ =√ПРОБЛЕМИ

5. Сада имамо:
Дјевојка = (√проблеми)2

ДЈЕВОЈКА = ПРОБЛЕМИ

ЗАГОНЕТКЕ
◊ Треба да превезеш купус, вука и
козу преко ријеке, а имаш мали
чамац, у којем можеш бити ти и
неко од ово троје. Коза не смије
остати с купусом јер ће га
појести, вук не смије остати са
козом јер ће је појести. Шта ћеш
урадити

Једна патка је напријед, двије иза,
двије су напријед, једна иза, једна у
средини, а три у реду. Колико је
патака?

Математичка
секција
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Ученици су прије четири године, уз помоћ наставнице Наташе
Медојевић, дизајнирали и издали први примјерак часописа “ИНФО-ЈУ” ,па
су генерације послије њих пратиле њихов примјер.
У сваком часопису су обрађиване занимљиве теме. Писали смо о
различитим програмима, налазили смо занимљивости, припремали игре,
анализирали друштвене мреже, игрице и роботе .Упознали смо вршњаке
са разним занимљивостима које прије можда нијесу знали.
Часопис је стваран тимски, те је свако имао одређени задатак који је
испуњавао. Пратили смо информатичке трендове када смо скупљали
информације и уз дизајнирање часописа учили.

Информатичка секција
На часовима секције
примјењујемо знање тако што
креирамо анкете, анализирамо, а
затим их графички
представљамо. Већина анкета
одрађених у току ове школске
године бавила се актуелним
темама - вршњачким насиљем,
уређењем школе, наставом итд.

Информатика је присутна у
свим областима образовања почев од музичке културе до
науке. На недавно одржаним
јавним часовима остварена је
сарадња са наставником физике, Кемалом Нурковићем,
наставницима музичког васпитања, Виолетом Јарамаз и
Д р а г а н ом Ун ка ш е в и ћ е м ,
наставницама хемије Мирјаном Вучинић и Горданом
Дробњак и наставницом енглеског језика Маријом Петровић
Мартиновић.

Припремили: Јована Радуловић,
Анастасија Орловић, Василије
Мрдак, Игор Коваљ, Амар
Муратовић, Алдин Хајдаровић, Нехра
Нурковић, Анастасија Стијовић
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Тренер Владан Јовановић и мушка одбојкашка екипа наше школе

ШКОЛСКИ СПОРТ
ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ И ГРАДА БАРА
Основна школа „Југославија“ у Бару годинама је једна од познатијих и успјешнијих
школа по постигнутим спортским резултатима на школским такмичењима у Црној
Гори. Поред учења и васпитања, циљ школе је да наши ученици здраво живе и
вријеме проводе на квалитетним мјестима, а то су свакако спортски полигон и сала.
У нашој школи раде секције скоро за све спортове, а добри резултати наших
ученика на спортским такмичењима све више окрећу ученике ка спортском
животу.
Мушка одбојкашка секција је са радом почела 2005. године; оформио ју је, и данас
је води учитељ Владан Јовановић, бивши одбојкаш и данашњи тренер. Учитељ је
кроз своје богато искуство успио да пренесе на своје ученике љубав према овом
лијепом спорту. Одбојка је спорт који је познат по томе што на најљепши могући
начин изграђује дјечије тијело. Спретност, брзина и интелигенција су нешто што
одликује сваког одбојкаша. Жеља за побједом и здрав начин живота је нешто што
наши ученици усвајају на сваком часу ове секције. Од 2006. године наша школа је
10 пута узастопно постала државни првак на школској олимпијади у Црној Гори.
Кроз ових 13 година кроз ову секцију је прошло на стотине дјечака наше
школе,којима је то била одскочна даска да постану добри одбојкаши, што потврђује
и то да данас неки од њих играју за државну репрезентацију и наступају за најбоље
европске одбојкашке клубове, као што су: Ћулафић, Минић, Реновица,
Медојевић...
Посљедњих година одбојкашка секција наше школе броји годишње у просјеку 25
дјечака. Можемо се похвалити да су они не само успјешни на школском нивоу, него
ове године неколико наших ученика се нашло и у пионирској одбојкашкој
репрезентацији Црне Горе, а то су Божовић Аврам, Љешевић Иван, Новаковић
Василије, Страхиња Алекса, Миљанић Миро, Кликовац Тадија, Петковић Божидар и
Петровић Срђан. За тако успјешан и квалитетан рад добили су и похвалу од
Одбојкашког савеза ЦГ и донацију 10 лопти нашој школи. Као дугогодишњи прваци
Државне олимпијаде, ове године смо, као најбоља спортска школа, имали посјету
Министра спорта - господина Јановића, и нашој школи је поклоњено још 30 лопти.
Наша екипа је заузела 5. мјесто на Mеђународном турниру школа и пионира у
Обреновцу (Србија) које је одржано почетком априлa 2018. године. Иако су ови
дјечаци били убједљиво најмлађи на овом турниру, показали су да су јако
перспективни и да ће наредних година имати доста успјеха на одбојкашким
такмичењима.
Мотив и циљ је да, поред образовања, наша школа буде ученицима одскочна
даска, и да израсту у паметне, сналажљиве и здраве људе који ће умјети да
процијене шта је за њих добар и квалитетан живот.
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РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА:
2016/2017.
III МЈЕСТО, ФУДБАЛ (ДЈЕВОЈЧИЦЕ), ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
III МЈЕСТО, ШАХ, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
( МЕНТОР: НАСТАВНИК МИЛОРАД ЂОНОВИЋ)
2017/18
II МЈЕСТО, КОШАРКА (ДЈЕВОЈЧИЦЕ), ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Поводом дана општине Бар,
I МЈЕСТО , РУКОМЕТ (ДЈЕЧАЦИ И ДЈЕВОЈЧИЦЕ), ОПШТИНСКО
организована је традиционална IV
ТАКМИЧЕЊЕ
улична трка “Дан општине Бар”. У
II МЈЕСТО, РУКОМЕТ (ДЈЕЧАЦИ), РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
II МЈЕСТО, РУКОМЕТ (ДЈЕВОЈЧИЦЕ), РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ конкуренцији основних школа, у обије

(МЕНТОР: НАСТАВНИЦА ИВАНА ВУКИЋЕВИЋ)

I МЈЕСТО, КОШАРКА ( ДЈЕЧАЦИ), ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
II МЈЕСТО ОДБОЈКА (ДЈЕВОЈЦИЦЕ), ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
(МЕНТОР: НАСТАВНИК ГОРАН КАНКАРАШ)

I МЈЕСТО , ОДБОЈКА (ДЈЕЧАЦИ), ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
II МЈЕСТО, ОДБОЈКА (ДЈЕЧАЦИ) РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
(МЕНТОР: НАСТАВНИК ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ)

I МЈЕСТО, АТЛЕТИКА (ДЈЕВОЈЧИЦЕ И ДЈЕЧАЦИ), ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
I МЈЕСТО, АТЛЕТИКА (ДЈЕВОЈЧИЦЕ), РЕГИОНАЛНО
ТАКМИЧЕЊЕ
II МЈЕСТО , АТЛЕТИКА ( ДЈЕЧАЦИ), РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
(МЕНТОР: НАСТАВНИЦА ИВАНА ВУКИЋЕВИЋ)

Наставница Ивана Вукићевић и побједници

У оквири одбојкашког такмичења за ученице VI и VII разреда,
које је организовано ове школске године, наше одбојкашице
побиједиле су одбојкашице ОШ ,,Дашо Павичић у финалним
утакмицама и освојиле I мјесто у регији. Тај резултат их води на
финални турнир у одбојци који се одржава у Подгорици, у мају.
Ментор: наставник Горан Канкараш

конкуренције (дјечаци и дјевојчице),
прво мјесто су освојили такмичари из
наше школе.
ДЈЕВОЈЧИЦЕ - I разред:
1. Нађа Марсенић
2. Јована Милатовић
ДЈЕЧАЦИ Iразред:
1. Страхиња Ранитовић
3. Бењамин Балић
ДЈЕВОЈЧИЦЕ IIразред:
3. Тара Пероч
ДЈЕЧАЦИ - II разред:
3. Филип Радоњић,
ДЈЕВОЈЧИЦЕ III разред:
2. Нађа Вујачић
3. Елена Дацић
ДЈЕЧАЦИ III разред:
3. Урош Пекић
ДЈЕВОЈЧИЦЕ - IV разред:
2. Анђела Ђурановић
3. Андреа Главановић
ДЈЕЧАЦИ - IV разред
1. Андрија Голић
2. Андреј Ћировић
ДЈЕЧАЦИ - V разред:
1. Михаило Роћеновић
3. Балша Милатовић
ДЈЕВОЈЧИЦЕ - VI разред:
2. Сташа Мандић
ДЈЕВОЈЧИЦЕ VII разред:
1. Невена Тврдишић
2. Нехра Нурковић
3. Нора Шабовић
ДЈЕЧАЦИ VII разред:
3. Огњен Трипковић
ДЈЕВОЈЧИЦЕ IX разред:
2. Николета Вуковић
3. Ксенија Никић
ДЈЕЧАЦИ IX разред:
3. Ристо Божовић
ЕКИПНИ ПЛАСМАН основне школе:
Пионирке - 1. мјесто
Пионири - 1. мјесто

Наше одбојкашице у Херцег Новом

Наставник Канкараш и наша одбојкашка екипа
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Још као мала сам завољела музику, и већ у првом разреду основне школе, упоредо, кренула и у
музичку школу. Мој таленат је прва препознала моја професорица клавира Мирјана Рајишић и већ
прве године ме је повела на пијанистичко такмичење. Такмичење је било успјешно и освојила сам
прву награду. Од тада сам сваке године ишла на безброј тамичења и бивала све боља и боља. Нека
од најуспјешнијих такмичења су ми прошлогодишња, када сам сам у Бечеју са 95 бодова освојила
прву награду и у Новом Саду, такође, прву награду са 99 бодова од могућих 100. Музика је све што
волим и што ме опушта. У посљедњих годину дана почела сам и да компонујем, и надам се да ћу на
сљедећем такмичењу учествовати са својом композицијом. Након ниже музичке школе, планирам
да наставим да се бавим музиком.

Кик-бокс тренирам пуне 4 год
ине,
(почео сам са 8 година). Пок
азао сам жељу и
физ ичк у изд ржљ иво ст па
су ме збо г тог а
премјестили у старију групу.
У почетку сам имао проблем:
рукавице су
биле тешке и велике у односу
на моје руке. Руке би
ме бољеле послије сваког тре
нинга, али ме то није
спријечило да наставим. Нис
ам одустајао и успио
сам да будем међу најбољи
ма. Први пут сам се
такмичио у априлу ове год
ине на Републичком
такмичењу. Добио сам про
тивника височијег и
старијег од себе. Нисам се пла
шио! Двије рунде по
два минута - показао сам шта
знам. Публика је
устала, почела да аплаудира и
звижди.
Сала је одзвањала: ,,Шамп
ионе!!!“ . Побиједио
сам! Судио је Иван Стругар.
Поручио бих свима који жел
е да се баве
овим спортом да буду упорни
, истрајни и одлучни.
,,Тренирај јако или иди кућ
и“ ,прво је што сам
научио у свом клубу.

На Фестивалу ,,Мале морске приче и пјесме“
(30.03.2018.године), Данијел Пешић VII-2, освојио је друго
мјесто, у конкуренцији од преко 200 литерарних радова из
земље и окружења. Ментор: наставница Тијана Вукчевић

Таленти

Драган Ђурашић

Даније
л прим
а нагр
аду

Мали капетан
Главни јунак моје приче зове се Мали капетан. Волио је море. Имао је
много нестварних и чаробних авантура о мору, које ми је из дана у дан
препричавао.
Био је веома духовит и занимљив. Разликовао се доста од својих другова.
Својим спољашњим изгледом привлачио је пажњу других. Иако, је био
ситног раста и скромне одјеће, имао је велико срце као море. То ми се
допало код њега и почели смо да се дружимо. Разликовали смо се по
много чему, али смо имали и нешто заједничко. Вољели смо море.
Маштао је да постане капетан и да плови морем. Док смо шетали обалом,
причао је како ће једног дана поразити и најмоћније гусаре. Кад је то
изговорио море се узбуркало као да га разумије и подржава у томе.
Његове идеје и његови снови су ми се допадали и уживао сам док сам га
слушао. Када бих био тужан он би се појавио и одвукао би ме у тај чудесан
свијет. Причао ми је, како се у својим сновима борио са великим
чудовиштима, да би заштитио своје море. Док, ми је причао осјећао сам
се много боље и пожелио сам да и ја отпловим у ту чаробну авантуру.
Касно бих се враћао кући, пошао бих у своју собу и размишљао о сваком
дану проведеном с Малим капетаном. Себично сам га чувао за себе и ни
са ким нијесам хтио да га дијелим као пријатеља. Радовао сам се сваком
нашем сусрету и новој авантури о мору.
Мислим да оволико не бих маштао о мору да није било мог Малог
капетана. Што ме је навело на размишљање, да се одважим и да једног
дана кренем у велику пустоловину морем.

Представљамо Алексу и Хамзу

Хамза Адровић IX-2
· Највише волим да сликам природу и занимљиве машине са доста
детаља.
· Инспиришу ме лијепи пејзажи природе и дјела других умјетника.
· Жељу за сликањем ми буди сама помисао на то да ћу створити неки
веома добар рад.
· Мој таленат је примијетио учитељ Мићо Балтић у првим годинама мог
школовања. Увијек сам био креативан и имао сам најљепше цртеже.
· Учествовао сам на многим конкурсима, али ми није био циљ да
побиједим већ да учествујем.
· Планирам да се бавим графичким дизајном јер у томе уживам и чини ме
срећним.
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Алекса Девић IX-2
· Највише волим да сликам мртву природу и
пејзаже.
· Инспирацију за сликање налазим у свему што ме
окружује.
· Жељу за сликањем ми буди радозналост, увијек
се питам како ће на крају изгледати мој рад.
· Таленат је препознат у првом разреду, али сам тек
недавно почео активније да се бавим тиме.
· Не планирам у будућности да се бавим сликањем,
остаће ми само хоби.

“Кораци”

Квиз
„Колико познајем свој град“
Квиз ˝Колико познајем свој град˝, у организацији
Секретаријата за друштвене дјелатности Општине Бар, уз
сарадњу са НВО Бар Инфо, традиционално је одржан 22. и
23. новембра 2017. године у конференцијској сали Спортске
дворане „Тополица“. И ове године као и претходних наши
ученици су показали добар резултат. У полуфиналу,
одржаном 22. новембра, гдје се такмичило 27 ученика из
девет основних школа са простора наше општине, наши
ученици осмог разреда заузели су прво, друго и пето мјесто.
Мехаџић Џенана освојила је прво, Лукић Иван друго и
Шалтић Матеа пето мјесто. Дејану Паладину професору
из ОШ „Југославија”, најбоље у полуфиналу, уручена је
диплома за најуспјешнију школу и ментора. Другог дана,
23.новембра одржано је финале квиза у којем су узели
учешће три првопласирана ученика, односно Мехаџић
Џенана, Лукић Иван и Бујић Анђела из ОШ ˝Јован
Томашевић˝. У такмичарској атмосфери, уз присуство
публике која је бодрила своје фаворите, побједу је однио
Лукић Иван, освојивши невјероватних 85 поена. Друго
мјесто освојила је Мехаџић Џенана са 56 поена, а треће је
припало школи из Вирпазара. Ученици су добили књиге и
новчане награде.

Џенана Мехаџић и Иван Лукић VIII-5

Историјска секција,
наставник Дејан Паладин

Школски турнир у шаху
У школи је од 16. до 21. марта 2018. године одржан
школски турнир у шаху у организацији наставника
Милорада Ђоновића, који у нашој школи води шаховску
секцију. Интересовање ученика је било велико, па је
учешће узело 24 играча, који су играли на дванаест
табли по швајцарском систему. Одиграно је 7 кола. Прво
мјесто су подијелили Маријан Шалтић (VII-1), Жељко
Вукмановић (VII-4) и Лука Бабовић (VIII-3), који су
имали по 6 поена. Четврто мјесто је заузео Марин
Шалтић са 5 поена, док је на петом мјесту био Божидар
Петковић са 4 поена. Сви шахисти су за учешће добили
медаље и захвалнице, док су побједници награђени
дипломама, књигом о шаху и професионалним шахом.
Коначна табела
Маријан Шалтић
Жељко Вукмановић
Лука Бабовић
Марин Шалтић
Божидар Петковић

Шаховска секција, наставник Милорад Ђоновић
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6
6
6
5
4

В. Франовић
А. Ђокић.
И. Калач
М. Масоничић
Б. Лалатовић
В. Лалошевић
М. Живановић
Ђ. Поповић
Б. Ђуришић
Ф. Ђоновић
Ј. Сијарић
А. Перочевић
Л. Кривокапић
Д. Пешић
Б. Брацовић
Б.Дашић
В. Перовић

3,5
3.5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1,5
1

“Кораци”

Јана Малицкаја
Јана Малицкаја, ученица одјељења VIII-5, талентована је сликарка
пред којом је сјајна будућност. Њене слике одишу њежним потезима
и бојама. У овој школској години учествовала је на многим ликовним
конкурсима. Запажен резултат је остварила на међународном
конкурсу “Шетње под морем”, који је организован у Словенији. Од
1218 пристиглих радова (ученика основних школа из свих
република бивше Југославије и Русије) , Јанин рад је добио сребрно
признање и међу 18 је најбољих радова. Пуно успјеха у даљем раду
желимо Јани и њеној менторки, наставници Данијели Дробњак!
Наш ученик Борко Поповић, који наставу похађа
у интегрисаном одјељењу, освојио је Специјалну
награду на ликовном конкурсу "Заједно" (у
категорији деветог разреда). Конкурс је расписала
Средња ликовна школа «Петар Лубарда»
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Награђени рад, Јана Малицкаја

Јана Малицкаја

27. априла, у школи је одржан ,,Прољећни базар”- још једна прилика да ученици покажу своју креативност и безграничну
машту. Шаренило радова и озарена лица малих предузетника, права су слика успјеха базара у коме учествују сви: дјеца,
наставници, и наравни родитељи!
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