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Реч уредника
Важан сегмент у раду промоције наше школе је рад на школском 

часопису, који већ четврту годину за редом излази два пута годишње, у 
децембру и у јуну. Овог јуна изашао је 8. број електронског часописа. Први 
број часописа који излази у децембру покрива прво полугодиште, а пред вама 
је је број који бележи дешавањаун  другом полугодишту.

Чланови новинарске секције су присуствовали готово свим 
дешавањима у које је школа била укључена. Бележили су дешавања, писали 
чланке и фотографисали. Сарађивали су са свим наставницима, тако да је 
сваки члан нашег колектива заправо дао допринс раду новинарске секције, 
обезбеђујући жељени материјал. 

Тим се састајао  на недељном нивоу током целе године.

Надам се да ћете уживати листајући ове странице!

Дајана Николовски
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Зимске радости

Друго полугодиште је отпочело на најлепши могући начин; зимским радостима! 
Зна се ко се увек највише обрадује снегу-најмлађи. Ученици нижих разреда су у 
протеклим данима уживали у снежном покривачу, али су ученици I1 са својом 
учитељицом Маријаном Тотовић решили да ураде нешто ново: да у зимско белило 
унесу мало боје. Погледајте како је изгледало њихово “фарбање снега”.

  

Прослава   Светог  Саве 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митровици прославила је  27. 
јануара 2017. године највећи школски празник Светог Саву. Традиционална 
Светосавска академија под називом “Светом Сави с љубављу“ у организацији 
ученика и наставника одржана је с великим интересовањем присутних. Директор 
школе, Зоран Ђурић ,истакао је значај обележавања и успех наших ученика 
награђених Светосавском повељом од стране Градске управе за образовање нашег 
града. У петак, 27. јануара у 10 часова у Градској кући у Сремској Митровици 
одржаће се свечана додела Светосавских награда.

Погледајте списак Змајеваца који су добитници Светосавске повеље, 
ове године чак 11 повеља!

Награђени ученици су освојили неко од прва три места на Републичкoм односно 
међународном нивоу такмичења и 1. место на Републичком односно 
међународном нивоу такмичења из области музичка култура.Ове године једанаест 
ученика школе, повеље и награде добили су ученици и њихови ментори 
(наставници) . Из српског језика и књижевности ученице  осмог разреда Лена 
Аларгић, Ана Михаљевић и Исидора Божић. Никола Дугошија, ученик 7. 
разреда награђен је са две повеље из области природних наука (физике и 
математике), Михајло Орловић, ученик 7. разреда награђен је из физике и 
награђен  екипно из математике заједно са Дуњом Ђурковић, Срђаном 
Ђонићем, Душаном Костићем и Николом Дугошија. Душан Костић, 
ученик 8. разреда добитник је повеље из области природних наука (физика). Из 
физичке културе ученице  осмог разреда Ана Лајић, Тамара 

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/SAM_3679.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/SAM_3672.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/SAM_3667.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b3-%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b5-%25d0%25be%25d1%2588-%25d1%2598%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d1%2598%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2/
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јун 2017.Јовановић и Ксенија Зорановић добитнице су престижне награде и 

признања. Сви добитници Светосавске повеље биће награђени са 10000,00 
динара, а њихови ментори са 3000,00 динара.

   

  

      

Преглед програма:

Прво је наступио хор у којем су учествовале ученице 6. разреда Мина, Нина, 
Милена и Јелена. Након хора чули смо ученике 5. разреда који су нам рекли 

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9166.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9184.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9196.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9207.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9208.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9219.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9176.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9213.jpg
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представила на флаути. Такође и Веселин Ђурковић, ученик 8. разреда који нам се 
представио на виолини. Два ученика 7.разреда су нам одглумили малу представу. 
Подледња је наступала ученица 4. разреда Миа Вукомановић која нам је отпевала 
песму о Светом Сави. 

преглед програма  саставила новинарка: Нина Миловановић

  

 

У подручном одељењу у Шашинцима
прослава школске славе Свети Сава реализована је 27.1.2017. године са почетком у 
11 часова. Кумови школе били су ученици осмог разреда Тамара Малишевић и 
Давид Ивановић. 

            Након духовног дела и сечења колача са свештеником, ученици од првог до 
осмог разреда припремили су заједничку приредбу, која се састојала од следећих 
тачака:

Добродошлица гостима

Представљање биографије Светог Саве

Рецитал и драматизације ученика од првог до четвртог разреда

Рецитал и драматизација ученика од петог до осмог разреда

Извођење химне Светом Сави

 

Водитељ програма била је ученица осмог разреда Тамара Малишевић.

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9168.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FFS_9235.jpg
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јун 2017.           Реализатори: учитељице Слађана Новотни, Вера Спасојевић, Бранислава 

Стефањук и Јелена Радивојевић, наставници Драгана Лапчевић, Биљана Божић, 
Будимир Петровић и Јована Влаовић.

 

  Координатор за културну и јавну делатност школе за више разреде:

 Јована Влаовић

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-e7e517f607abf8db87d9a87c4f49a078852cb526c9338350ea1b620bbe4b220c-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-e3d9bf8f36060c68406cdfb900ee5f4f326994c62e196ede94265e544362bb85-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-d310c4dba53197cce02c337cb810b6d174ca7e8ef30db0c0711d8a1ab07f4361-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-c95c3895b384f2b08fbcd86d20843394c761ea7edc4679854d098cb411dfe59e-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-c9f9a8fd9702e5b88a12e783b07740ae9a3f6ed575e09823c5293a45d91e1a8b-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-b274f98e6147e75d49f346c6e890ce21cbf0f8611d657d33f66be750041c4bac-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-acfbd29b689e19b828146b22508348e5b056732e77246047b5048910ffed9d51-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-a8bdf56a3b21403a774883159a72269bbda0a2f24cba1dd606ad72586983108d-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-a3bd0c47cd56d95e9d3f3d5c1f9eddf9233ce9bf3990bf713bcd1b6645ea5b8c-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-920314084a9b7cf3b8dd6510d4a3fe3301ff9f4b69e19fe50c0540c097b3d9cb-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-003656689df4023021f5da2928af1072f8ed5ec643b2d1f1697330081bc783fa-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-53947a4a6f5e83845df083bac4d1c55784d9242cb2f5165f030e315816f01724-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-22578a9dd63cb1e15015bc3857ad021f4a3129141713a10f2c212957bc17cea7-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-14574c1d21ed649dcffa04bf3fcc6da3b7ca49248f26c3b991315ef1d2b7ffc3-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-7998d2938ec401445ab1d04d61b72d223693b8da426aac67c0aa451589ede3a7-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/01/image-0-02-05-7651bc99a96f43c4efbc3b21d933aabc5e4b96b601983e2441fc635ad5c72073-V.jpg
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Дан  безбедног  интернета  2017.

У Основној школи „Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица, 07. фебруара 2017. 
године, обележен је светски Дан безбедног интернета.

Према препоруцији фондације „Тијана Јурић“, ученици петог разреда, на часу 
информатике,  узели су  учешће у онлајн квизу о познавању коришћења интернета 
за ученике основне школе, на сајту www:dansigurnijeginterneta.org.

  

Током недеље, Ученички парламент, у сарадњи са школским педагогом, осмислио 
је и организовао више активности у нашој школи. Израђен је плакат за хол школе 
и „жабице“ на којима су исписана правила за сигурно коришћење интернета које 
су парламентарци делили млађим ученицима од првог до четвртог разреда  да би 
кроз игру упознали и научили правила.

За ученике од петог до осмог разреда реализоване су ПП презентације и 
предавања на тему „Безбедност на интернету“.

Психологошкиња школе је одржала предавање за родитеље, ученике другог 
разреда, у које су се укључили ученици из вршњачког тима и ученичког 
праламента школе. Родитељи су из прве руке чули добре и лоше стране интернета, 
опасности које прете од ИКТ, као и о улози школе и родитеља о превенцији од 
дигиталог насиља.

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0-2017/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/radionice-1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/radionice-6.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/radionice-5.jpg
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8. број      
јун 2017.У извођењу презентације учествовали су ученици ђачког парламента од 7. до 8. 

разреда, а њихов састав су чинили Ана Кобаш, Ања Лајић, Никола Суботић, 
Марија Маслаћ и Слободан Туцаковић. Прву реч су имали Ана и Слободан који су 
говорили о друштвеним мрежама и САЈБЕРБУЛИНГУ. Такође су причали како 
много деце данас оставља превише информација о себи, својим пријатељима и 
породици. Причали су како препознати насилника и шта предузети у вези тога, 
следећа тема им је био

Е-БОНТОН тј. лепо понашање на интернету. 

Следећи су били Ања Лајић, Марија Маслаћ и Никола Суботић који су говорили о 
старосним границама за друштвене мреже, за Facebook граница је 13 година, а за 
Whats App 16 година. Објаснили су да нас ГРУМИНЗИ ( предатори ) наговарају на 
физички сусрет. Причали су о томе да је важно закључати профиле на фејскбуку и 
како нашу лозинку не смемо никоме говорити, сем родитељима, јер би наши 
пријатељи могли употребити против нас ако дође до свађе. На крају су нам 
говорили да особе које нас вређају или неке не познате људе можемо блокирати и 
да не треба да прихватамо захтеве за пријатељство и позиве од непознатих људи.

Ивона Лајић, Јована Исаковић 6-1

 Чепом  до  осмеха 13.2.2017.

Сви знате да у нашој школи већ дуго постоји акција “Чепом до осмеха”. 13.2.2017. 
смо послали нов контигент чепова у овој прелепој акцији! Хвала свим нашим 
ђацима на доприносу!

ПЛАСТИЧАН ЧЕП – Гордана Југовић

Обичан пластичан чеп
Може да помогне

Да некоме живот постане леп.
Потребна је добра воља

Да чепове пронађеш
Мало да се потрудиш

И у другу хуманост
И еколошку свест пробудиш.
Од разних напитака и кућне 

хемије
Скупљаш пластичне чепове

Па када напуниш џепове
У сабирну кутију их испразниш

А о новим чеповима мислиш.
И тако сваки дан

Учинимо да нам буде радостан,
Јер један сасвим обичан чеп

Може да учини
Да неком живот буде леп.

Ми знамо да некоме
на овај начин помажемо

за хуманост ми се залажемо.
Ова акција стално ће да траје
Јер кроз њу се доброта даје.

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25b4%25d0%25be-%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2585%25d0%25b0-13-2-2017/
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А ево и песме намењене ђацима волонтерима који свесрдно помажу у свим 
акцијама! И ову песму је написала Гордана Југовић.

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/volonteri-1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/volonteri-4.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/volonteri-3.jpg
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Нове  технологије – ново  знање

Наставници ОШ “Јован Јовановић Змај”, у склопу стручног усавршавања, 
боравили су на Сајму “Нове технологије у образовању”, који је, од  9. до 11. 
фебруара, одржан у Београду. Акценат приредбе и ове године био је на стицању 
сазнања о употреби различитих информационо – комуникационих технологија за 
што боље образовање ђака.

Посебно интересовање владало је употребу интерактивног пода , који већ има 
примену у раду са децом која нису укључена у редован систем образовања, а 
подједнако може да се користи  и у редовној настави.

                       

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/belexpo0.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5-%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2585%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2598%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be-%25d0%25b7%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%259a%25d0%25b5/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/belexpo2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/belexpo.jpg
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Велику пажњу привукло је и неколико модела тродимензионалног штампача, који 
као резултат производи предмет по унапред направљеном рачунарском моделу.

                             

С обзиром на то да је употреба мобилног телефона одавно постала саставни део 
живота сваког школарца, на стручним скуповима могле су се чути идеје како да се 
поменути уређаји  укључе у образовне сврхе.

                            

Змајева школа увелико користи смарт табле у настави, а многи учитељи и 
наставници своје часове обогаћују бројним презентацијама и допуњују садржајем 
са интернета.  Очекујемо да ће нове информације и искуства до којих смо дошли, 
бити имплементирани у даљи рад са нашим ученицима.

 

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/belexpo4.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/belexpo5.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/belexpo3.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/IMG_20170210_155958.jpg
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Журка 14. 2. 2017.
Други пут ове школске године одржана је журка у нашој школи. Не можемо да се 
отмемо утиску да се број ученика смањио у односу на прошлу журку. Вероватно 
зато што су и остале школе организовале журке које су биле отвореног типа. У 
сваком случају, за атмосферу, храну и музику су били задужени чланови Ђачког 
парламента. Следеће фотографије ће вам дочарати делић те исте атмосфере.

  

  

 Змајевци на ликовном салону 30×30

21.2.2017. у 19 часова у Музеју Срема је отворена изложба „Салон 30×30“ у 
организацији Културног центра Зрењанин и митровачког Музеја чију поставку су 
пропратили ученици наше школе.

Изложба под називом „Тесно… Како је кад ти је тесно“ и овога пута приказује 
уметничко виђење света и дешавања око нас, а на њој учествује 171 аутор са 
радовима на ту тему. Међу ауторима су пар наших суграђана као и Предраг 
Ковачић проф.лик. културе наше школе. Изложба има међународни карактер, а 
учесници су из Србије, БиХ, Црне Горе, Словеније, Мађарске, Италије, Кине, 
Аустралије, Бугарске, Египта, Турске и Словачке.

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b6%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b0-14-2-2017/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/zurka1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/zurka.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/zurka-9.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/zurka-2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/zurka6.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/zurka4.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2598%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc-%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2583-30x30/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170308_130957.jpg
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Змајевци на изложби Живке Сувић – наше наставнице

У петак, 03.02.2017. године у Галерији 
Лазар Возаревић, отворена је самостална изложба наше суграђанке Живке Сувић 
чијем отварању су присуствовали наши ученици.

Кустос Марија Вукајловић се обратила деци са кратким предавањем о поетици 
поп-арта.

Предавање Марије Вукајловић (део):
“Она снажним цртачким темпераментом обликује људско лице, углавном  се 
бавећи женским ликовима смештајући их у урбани амбијент комерцијализованог 
друштва у коме  је човек све више суочен са изолованошћу, отуђењем, и 
алијенацијом. У центру њене пажње је портрет и комуникацијска способност коју 
лице носи са собом, најчешће изражено у гро плану у суженом регистру боја, што 
даје ефекат близак духу плаката, графита, рекламних паноа и проспеката, 
билборда и  других продуката масмедија, који су ауторки послужили као 
инспирација. Остајући верна комбинованој техници колажа и 
деколажа,апликацији новинске хартије, која се местимично скида стварајући 
ефекат поцепаних плаката, преко којих црта пастелом, акрилом и наносима ауто 
лака уз текстуалне интервенције ствара упечатљиве често дубоко интимне 
композиције, обојене запитаношћу човека над собом и светом у којем живи……”

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2598%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25b1%25d0%25b8-%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25b5-%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%259b/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170209_130048.jpg
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Змајевци на изложби слика Василија Доловачког

  

У четвртак, 2.3.2017. године у галерији Лазар Возаревић, отварена је изложба 
Василија Васе Доловачког, једног од највећих сликара са ових простора и 
ствараоца који, без сумње, спада међу највеће живе српске ликовне уметнике. 
Можда последњег веродостојног романтичара нашег савременог сликарства.

Ученици наше школе су имали екслузивну прилику да буду на отварању изложбе 
и да упознају како аутора тако и да чују говор једног од најутицајнијих ликовних 
критичара наших простора Николу Кусовца.

Разреди који нису били у могућности да буду на отварању изложбу су посећивали 
у другим терминима са захвалношћу галерији која нам је излазила у сусрет и мимо 
радног времена омогућавaјући посету изложби.

 

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2598%25d0%25b5%25d0%25b2%25d1%2586%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25b1%25d0%25b8-%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2598%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25be/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/03/image2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/03/ssss.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/03/aaaa.jpg
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8. март
Ученици нижих разреда су у оквиру својих одељењских заједница 8. март 
обележили разним активностима: од писања честитки, израде поклона за маме и 
баке, до пригодних приредби којима су вољеним женама из своје околине 
показали пажњу и љубав.
Ученици првог четири су у госте позвали маме, баке и тетке, али не да буду 
публика, већ да се играју са првацима.  

    
Прваци су замишљали да су телевизијски новинари, те су интервјуисали своје 
гошће. На тај начин сазнали су како је то бити жена, мајка или бака. Сазнали су 
чиме се гошће баве и како им је на послу. Чули су  понешто о детињству својих 
гошћи: о њиховим школским данима, о играчкама којима су се играле, али и о 
томе како је било бити пионир и носити капу и мараму.

   
Схватили су да жене из наше околине раде многе важне и интересантне послове, 
али да ипак највише уживају времену које проводе са својом децом.
Маме и баке не би биле то што јесу да нису првацима припремиле изненађења.

 
 
Погађате каква-слатка.

http://zmajsm.edu.rs/wp/8-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2582/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5676.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/FullSizeRender_3.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/FullSizeRender_1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/FullSizeRender_4.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/FullSizeRender_5.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/IMG_5678.jpg
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Чишћење школског дворишта

Након зимских, хладних дана, и отопљеног снега, призор који је остао на 
 травњаку наше школе није био леп. Небројено много пластичне амбалаже, најлон 
кеса и којекаквог ђубрета кварило је поглед кроз прозор наших учионица.

24. 3. 2017. су ученици 7-1 одлучили да улепшају школско двориште!

У оквиру Грађанског васпитања и наставне теме волонтаризма, одлучили су да 
почисте све што њиховом оку смета!

 

  

И, успели су у томе, а какав је резултат њиховог рада можете видети на следећој 
фотографији!
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Ускршњи вашар у нашој школи!
И ове године у нашој школи у Шашинцима одржан је Ускршњи вашар 12.4.2017. 
Можемо се похвалити да је то сада већ традиционално! Ове године у продајном 
вашару су учествовали ученици од првог до четвртог разреда, а надамо се да ћете 
осетити делић атмосфере, гледајући ове фотографије.

  

  

 

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d1%2583%25d1%2581%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2588%25d1%259a%25d0%25b8-%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b0%25d1%2580-%25d1%2583-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25be%25d1%2598-%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/image-0-02-05-cbb4f50601c674f007e5af8eaa646501dd972f6eb95f139155d19529c17cdcfc-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/image-0-02-05-f3bd6697875ab8010d91ebdb06cf13f45aaa61977aac8facff049caa647b5b42-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/image-0-02-05-ec287b112d0c18a1b63ade24e4e91cabb1e52ffe42af3f040e1c18b8c9f93a56-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/image-0-02-05-e9d117877d7ce0153f58b84106c8a9861dd06111467e6a854a5a23ea7b6ad14a-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/image-0-02-05-7d03f5e4eccc5618124d1dd3803e9f95cfca7e1917343f8e59c1e5dbed0920e4-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/image-0-02-05-7d702de6870aac38c5e23a4406180303d1f2184966ef6ec6e680396dcd732d43-V.jpg
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Дан отворених врата
У петак 7. априла 2017. у 17:00 часова у оквиру „Дана отворених врата“, будући 
ученици првог разреда, посетили су ОШ „Јован Јовановић Змај“. Малишани су 
имали прилику да упознају школу и своје будуће учитељице. Кроз радионице, 
забављали су се, играли, али и научили нешто ново. Ми вам преносимо делић 
атмосфере са дружења.

Добродошли!

  

 

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd-%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2585-%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/5.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/4.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/3.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/1.jpg


Школски часопис „На крилима Змаја“

21

8. број      
јун 2017.

Озељењавање школе
У нашој школи одржала се још једна у низу лепих акција, причитајте чланке 
наших новинарки и информишите се!

 За  чистије и  зеленије школе

Дана 5.4.2017. у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ догодила се акција у којој 
треба да озеленимо двориште наше школе.
У овој акцији учествују ђаци осмих разреда, а воде их у том послу наставници: 
Биљана Божић, Предраг Ковачевић и Гордана Југовић са волонтерима.
„Ј.П. комуналије“ су поклониле 30 садница зимзеленог дрвећа и још 30 малог 
цвећа.
Деца су ишла да слушају предавања, на пример о угроженим врстама, птицама и 
учествовала у дану планете земље.
У школу су дошли новинари Сремске телевизије и постављали питања нашем 
директору Зорану Ђурићу.
Атмосфера је била радна, али и веома весела док су ђаци садили – наставници су 
помагали.
                                                                                                Новинарка:  Лара Николовски 5-
4

                   Акција за зеленије и чистије школе Војводине

5. aприла 2017. gодине, у среду, одвијао се пројекат „За зеленије и чистије школе 
Војводине“, у којем су учествовала деца осмог разреда, која су заједно са 

комуналним радницима садили зимзелено дрвеће у дворишту школе. Добили смо 
преко 30 садница. Осим улепшавања школског дворишта, такође су унутра 

стављене прелепе саднице цвећа у саксијама. Претходно су одржавана предавања 

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2599%25d0%25b5%25d1%259a%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%259a%25d0%25b5-%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/zeleno12.jpg
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о екологији ( биљкама и животињама). Након овога деца ће гледати угрожене 
врсте птица на школском терену заједно са екологом. У овом пројекту су 

учествовали: наставница Биљана Божић, наставник Предраг Ковачић, наставница 
Гордана Југовић, заједно са волонтерима или ти ЕКОПАТРОЛОМ и наравно, 
наставница Дајана Николовски. Ово дивно дешавање је забележила камером 
библиотекарка Оља Мудрић, као и професионални камермани и новинари. И 

директор је био ту. Надамо се да ће наша школа након овог пројекта имати више 
свежег ваздуха и пријатнију атмосферу, као и лепши изглед!

                                                                                                   Нина Синковић и Миа Фокс 6-4

 

 

Овом приликом апелујемо на све ученике и посетиоце наше школе да чувају наше 
биљке и не кидају цветове и листове!

ХВАЛА!

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/zeleno14.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/zeleno13.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/zeleno1.jpg
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Змајеви сусрети
Традиционална манифестација ” Сусрети Змајевих школа ” одржана је 21. априла 
2017. године у ОШ ” Змај Јова Јовановић ” у Београду.
Овогодишњи Сусрети су били једнодневно дивно, креативно дружење, ученика и 
наставника свих школа које носе име Јована Јовановића Змаја.
Нашу школу су представљали Зоран Ђурић, директор школе, Мира Ђурић, 
професор српског језика и књижевности, Јелица Батричевић Предић, професор 
разредне наставе и четири ученице ( Милана Марковић ученица VI 1 разреда, 
Магдалена Ковачић ученица VI 2 разреда, Ивана Мартиновић и Данка 
Миливојевић ученице IV 1 разреда ).
Нашу школу смо представили:
– путем видео записа о нашој школи;
– песмом ” Тихо ноћи ” коју је певала ученица Милана Марковић,
– рецитацијом ” Несавршено савршена ” коју је рецитовала ученица Магдалена 
Ковачић,
– ликовним радовима на мото Змајевих сусрета у виду стрипа и илустрације ” 
Пачја школа ” и
– учешћем у квизу знања ” О Змају ” на ком смо освојили 4. место ( од 12 
учесника).
У нади, да ће ” Змајеви сусрети ” и даље бити симбол дружења и стварања 
нераскидивих пријатељских веза заказани су идући, 47. Сусрети у Змајевој школи 
у Свилајнцу.

  

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/2-1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2598%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b8-%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/6.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/1-1.jpg
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 Недеља школског спорта
Основна школа “Јован Јовановић Змај” читаву ову недељу, од 22. до 28. маја, 
посветила је спорту. Ученици нижих разреда у подручном одељењу у Шашинцима, 
спортске активности су започели игром “Музичке столице”. 

Деца су, осим плеса, забаве и смеха, имала прилику да провере брзину и 
концентрацију.

Најиздржљивији и најспретнији био је ученик првог разреда Миле Улемек.

Данас је на програму био турнир “Између две ватре”, где су снаге одмерили ђаци 
првог и другог разреда. Старији су били успешнији и завршили ово надметање као 
победници.

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2599%25d0%25b0-%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b3-%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b0/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-05-a621dd6a8ff99bd42f525c4d09db2ea5fb4fc751dfe4200f145ef1ccd2d4b46d-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-04-83e23e293259ebf7b68779aeeb8781c7f9b8f6a20533e452429e66bd4df1634e-V-e1495566955263.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-05-1b46e6d8dbdd3ad7eaf4261b648c744b1d8a13eb1f95a51571469ea2f9c24b31-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-05-60c47152269cfa6b3c23206bba19f6d409650f53b232a557ec61c21ba200ef56-V-300x225.jpg
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Мале олимпијске игре
Градска управа за образовање и спорт нашег града организовала је Мале 
олимпијске игре за ученике првог, другог и трећег разреда оснновних школа. 
Такмичење је одржано 4. маја 2017. у ПСЦ “Пинки” у Сремској Митровици. Екипе 
наше школе сачињавало је по шест дечака и шест девојчица истог узраста. 
Такмичили су се у полигону од шест елемената, где су се истакли у брзини, 
спретности, прецизности, упорности и истрајности, као и у елементима наставних 
садржаја физичког васпитања. У такмичењу је учествовало шест школа 
сремскомитровачке општине. Од екипа наше школе, најбољи пласман  остварили 
су ученици првих разреда, заузевши друго место.

Екипу су сачињавали:

Данило Гајић I1  Марко Милошевић I1, Тедора Малешевић I1, Нађа Попадић I1,

Стефан Спасојевић I2, Вања Зорић I2, Анђела Марић I2, Ивана Копчић I2

Милутин Ивановић I3, Урош Павић I3

Ленка Поповац I4, Вељко Јовић I4

 

http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5-%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2598%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b5-%25d0%25b8%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b5/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/SAM1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/SAM2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/SAM3.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/SAM4.jpg
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У друштву песника
У уторак, 9. маја 2017. у госте нам је дошао песник Дарко Главаш. Ми, ученици 
нижих разреда, смо уживали у игри речима и римама. Видели смо да поезија 
може бити забавна и шаљива, чак и када се бави озбиљним темама. Опробали смо 
се и у рецитовању љубавне поезије. Да ли нам се допало или не- просудите сами.

   

Недеља хигијене уста и зуба
У понедељак, 29.05.2017. године  у 12 часова,  у Диспанзеру на Сави, одржана је 
свечаност поводом доделе литерарних и ликовних награда за ученике основних 
школа из Сремске Митровице.

  

Тим поводом ученици наше школе припремили су пригодни програм који се 
састојао из литерарних радова и представе „Коњско презиме“, коју су извели 
чланови Драмске секције, Никола Саватић VII4, Магдалена Ковачић VI2 , 
Александра Петропoљац VI2, Лука Артуков VI2,Тијана Станковић VI1 и други. 
Делић атмосфере преносимо вам у кратком видео запису.

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d1%2583-%25d0%25b4%25d1%2580%25d1%2583%25d1%2588%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%2583-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender3.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender3.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender4.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/FullSizeRender5.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2599%25d0%25b0-%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2598%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5-%25d1%2583%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25b7%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25b0/
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/06/slika2.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/06/slika1-1.jpg
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Акција украшавања столица

2. 6. 2017. ученици 7-1 који су се одлучили за Грађанско васпитање ове године дају 
свој велики волонтерски допринос. Погледајте неке продукте њиховог рада!

Овог пута одлучили су се за украшавање школског дворишта. У претходној акцији 
су очистили двориште, а сада су одлучили да га оплемене, па су старе школске 
столице офарбали и тако им удахнули нови живот!
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Те столице сада ће ученици радо користити када их наставници изведу на час у 
природи! За сада их има само десетак, али верујемо да ће их у наредном периоду 
бити за једно цело одељење!

Децо, браво на креативности!
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Српски језик – час из дворишта
Сви знамо да је крај године тежак, како за наставнике тако и за ученике. Баш због 
тога свако одступање од рутине користи свима. То се и десило 7. јуна 2017. када је 
5-4 час Српског језика провео у дворишту, нимало се не удаљавајући од теме! 
 Наиме, ђаци су текст Душка радовића “Капетан Џон Пиплфокс”, који је био 
предвиђен за обраду на часу, обрадили и уживали у њему у дворишту школе!

  

  

Сви су уживали! Иако је крај године, а оцене се масовно поправљају и сваки ђак 
има милион обавеза,  ученици су се својски потрудили и направили чак и делове 
сценографије како би њихов наступ био бољи! Браво, децо и желимо вам још 
много оваквих часова!
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 ТАКМИЧЕЊА

Резултати такмичења који следе су забележени хронолошким редом , како су се сама 
такмичења одвијала.

Поезија и осмеси

У понедељак, 6. фебруара 2017. у нашој школи је одржано школско тамичење 
рецитатора за ниже разреде. Ученици од првог до четвртог разреда су у опуштеној 
атмосфери показали своје рецитаторско умеће. На општинску смотру рецитатора 
пласирали су се следећи ученици:

Милица Мандић I 1, Тодор Николовски I 4, Лука Фокс II 4, Николина Мићић III 3,

Александар Чичић III 5 (Шашинци), Вукашин Недељковић IV 5 (Шашинци)

Преносимо делић атмосфере са такмичења.

    

   

Ученици од 5. до 8. разреда који су се пласирали на Општинско такмичење су:

Теодора Симић и Лара Николовски 5. разред,

Магдалена Ковачић, Урош Иванић и Уна Лајић 6. разред,

Ана Кобаш и Светозар Перишин 7. разред и

Кристина Јакшић и Тамара Малишевић 8. разред.

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-32.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-27.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-28.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-29.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-25.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-26.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/02/FullSizeRender-30.jpg
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Мали математичари - резултати Школског такмичења

Школско такмичење из математике одржано је 19.1.2017. Учествовало је 40 
ученика нижих разреда, а на Општинско

такмичење пласирали су се следећи ученици:

Лазар Аларгић III2, Христина Лозјанин III4, Теодора Пантелић III3, Филип 
Јовановић III4, Дуња Станковић III3,

Николина Мићић III3, Петар Поповић III5, Лука Резић III4, Лена Радосављевић 
III2, Душан Лужајић III5, Уна Требовац III4,

Миленко Илић III3, Јована Комадиновић IV2 (100 бодова), Наташа Кевић IV2 (100 
бодова), Миа Вукомановић IV2 (100

бодова), Вукашин Масларић IV6 (100 бодова), Маша Ковачевић IV2, Лазар 
Јанковић IV2, Михаило Мијаиловић IV2, Немања

Голић IV1,Тамара Прекајац IV3, Вукашин Босанац IV4, Биљаа Чанаџија IV5, 
Доситеј Чулић IV2 и Андреј Митровић IV2.

Општинско такмичење из Физике

Такмичарска сезона школске 2016/17. године отворена је општинским 
такмичењем из физике на којем је учествовало 42 ученика са територије града . 
Општинско такмичење је одржано 19.02.2017. године у ОШ "Јован Поповић" и 
наша школа је имала 12 представника.

Шести разред:  Лана Крњеви-похвала (наставница Б.Блајваз)
Седми разред: Милица Виторовић-прва награда (наставница Б.Блајваз)
Дуња Сарић-друга награда (наставница Б.Блајваз)
Михајло Орловић-друга награда (наставница Б.Блајваз)
Милана Петковић -трећа награда (наставница Б.Блајваз)
Данило Митровић -похвала (наставница Б.Блајваз)
Осми разред : Дејан Томљеновић -прва награда (наставница Б.Блајваз)
Никола Дугошија-прва награда (наставница Љ.Пантелић)
Веселин Ђурковић-трећа награда (наставница Љ.Пантелић)
Анђела Цвијановић-трећа награда (наставница Б.Блајваз)
Јован Радовић-похвала (наставница Љ.Пантелић)
Честитамо свим награђеним ученицима и желимо им успешан наставак 
такмичарске сезоне.
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Књижевна олимпијада - Школско такмичење 2016/2017.
20.1.2017. у 13:00 одржано је Школско такмичење из Књижевне олимпијаде.
Ево резултата наших седмака и осмака:
VII разред:
Марко Петаковић 7-2  1. место
Марко Ђанић 7-1         2. место
Јелена Ранковић 7-2    3. место
Лара Николић 7-4       3. место
VIII
Ана Михаљевић 8-4       1. место
Исидора Макевић 8-2    1. место
Јован Радовић 8-3          1. место
Дејан Јевтић 8-6             1. место
Катарина Дамјановић 8-3  2. место
Ана Николић 8-2               3. место
Софија Радошевић 8-2      3. место
Исидора Брко  8-2            3. место
Ивана Крмпота 8-2          3. место

Општинско такмичење из  страних језика

Субота, 25.02.2017.године била је резервисана за општинско такмичење из 
страних језика. Представници наше школе су радили тестове из немачког и 
енглеског језика у ОШ "Трива Витасовић Лебарник" у Лаћарку.

На такмичењу из немачког језика учествовали су  ученице осмог разреда Катарина 
Крњајић, Слађана Лакић, Марија Јовановић и Ивана Крмпота под менторством 
наставнице Весне Маџић  Жунић. Ученица Слађана Лакић је освојила прву 
награду и пласирала се на окружно такмичење.

На такмичењу из енглеског језика имали смо представнике у две категорије-
општој и посебно,ј под менторством наставница Татјане Штефанац и Ружице 
Павловић. Представници наше школе у општој категорији били су Ана 
Михаљевић, Никола Ходоба, Ивана Крмопота, Веселин Ђурковић, Михајло 
Цвијетић и Исидора Брко. У посебној категорији су се такмичили Дејан 
Томљеновић, Милош Новаковић и Стефан Буђановац. Због тежине задатих 
тестова на нивоу републике 10 ученика је прошло на окружно такмичење, очекује 
се реакција Друштва за стране језике и Министртва просвете.
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Општинско такмичење из Хемије

У недељу, 26.02.2017. године у ОШ "Б. П. Пинки" одржано је општинско 
такмичење из хемије. Нашу школу је представљало 12 ученика седмог и осмог 
разреда под менторством наставнице Соње Туцаковић.

Ученици су остварили следеће резултате:

Седми разред :  Милица Виторовић-прва награда (7-3)

Осми разред : Никола Ходоба-друга награда (8-4)

Ивана Крмпота-трећа награда (8-2)

Школско такмичење - Српски језик и језичка култура
Школско такмичење се одржало 28.2.2017.  у 11:00.
Укупно је учествовало 48 ученика.
Такмичило се 23 ученика петих разреда.
Такмичило се 10 ученика шестих разреда.
Такмичило се  6 ученика седмих разреда.
Такмичило се  9 ученика осмих разреда.
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

5. РАЗРЕД

МЕСТО ИМЕ ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР
1. Трнинић Јована 5-4 Дајана Николовски
2. Николић Мила 5-4 Дајана Николовски
2. Росић Милица 5-4 Дајана Николовски
3. Радмановић Никола 5-1 Бојана Зорић
3. Ђурковић Дуња 5-4 Дајана Николовски
3. Крстић Ања 5-1 Бојана Зорић

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/03/hemija3.jpg
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6. РАЗРЕД

МЕСТО ИМЕ ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР
1. Јовановић Марко –  пласман 6-1 Дајана Николовски
1. Маринковић Мила 6-4 Бојана Зорић
2. Љубишић Марина 6-1 Дајана Николовски
2. Вукадиновић Тијана 6-2 Мира Ђурић
2. Димитријевић Вања 6-3 Александра Новаковић
2. Тешановић Теодора 6-4 Бојана Зорић
3. Ненадић Софија 6-2 Мира Ђурић

7. РАЗРЕД

МЕСТО ИМЕ ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР
1. Ђанић Марко – пласман 7-1 Дајана Николовски
1. Сарић Дуња 7-2 Бојана Зорић
2. Ракита Јана 7-1 Дајана Николовски
2. Берисављевић Мина 7-2 Бојана Зорић
3. Јеремић Бојана 7-5 Јована Влаовић
3. Митровић Данило 7-4 Мира Ђурић

8. РАЗРЕД

МЕСТО ИМЕ ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР
1. Михаљевић Ана - пласман 8-4 Мира Ђурић
1. Крмпота Ивана - пласман 8-2 Дајана Николовски
2. Јовановић Марија 8-1 Александра Новаковић
2. Макевић Исидора 8-2 Дајана Николовски
3. Достанић Милана 8-2 Дајана Николовски
3. Брко Исидора 8-2 Дајана Николовски
3. Јеленковић Мина 8-2 Дајана Николовски
3. Николић Ана 8-2 Дајана Николовски

Општинско такмичење у рецитовању 2017.

Смотра рецитатора Града Сремска Митровица одржана је 2.3.2017. у Библиотеци 
“Глигорије Возаровић” у организацији Установе за неговање културе "Срем”. 
Најбољи рецитатори ће учествовати на зонској смотри за две недеље.
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Градска смотра рецитатора одржана је по 49. пут у Сремској Митровици. 
Учествовало је 155 рецитатора што овогодишње такмичење чини најбројнијим до 
сад. Представнике су имале скоро све основне и средње школе Града Сремска 
Митровица, удружења грађана, Рецитаторски студио „Калиопа“ и Театар „Гартел“. 
Селекторска комисија у саставу: Миодраг Петровић, глумац и управник Српског 
народног позоришта у Новом Саду, проф. др Слађана Миленковић, књижевница и 
професор Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне 
информатичаре – Сирмиум и МА Живка Матић, саветник у Градској управи за 
културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица одабрала је најбоље 
рецитаторе да представљају наш град на регионалној смотри.

На зонској смотри Сремску Митровицу ће представљати рецитатори по 
категоријама:

МЛАЂИ УЗРАСТ 

Ива Тењи и Душан Дупонт, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Сремска 
Митровица,
Ленка Алимпић, Креативни судио и театар „Гартел“,
Јаков Павлица, ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ Мачванска Митровица,
Леа Недимовић, ОШ „Јован Поповић“ Сремска Митровица,
Лана Станковић, ОШ „Свети Сава“ Сремска Митровица,
Сара Симеуновић, Анђела Грујин и Сара Танасић ОШ „Трива Витасовић 
Лебарник“ Лаћарак.

 

СРЕДЊИ УЗРАСТ 

Сава Филиповић, ОШ „Бранко Радичевић“ Кузмин,
Лара Николовски, ОШ „Јован Јовановић Змај“, 
Јована Стојчић и Тамара Атанацковић, ОШ „Свети Сава“,
Селена Петровић, ОШ „Слободан Бајић Паја“,
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Теодора Павловић, ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак. 

У име организатора, рецитаторе и њихове менторе, поздравили су и 
добродошлицу пожелели, директор Установе, Душан Дрча и заменик директора 
Зорица Мишчевић, а Смотру је водила Наташа Стојковић.

Наши представници су били:

Милица Мандић 1-1, Тодор Николовски 1-4, Лука Фокс 2-4, Николина Мићић 3-
3, Александар Чичић 3-5 (Шашинци), Вукашин Недељковић 4-5 
(Шашинци), Теодора Симић, Магдалена Ковачић и Уна Лајић 6. разред, Ана 
Кобаш и Светозар Перишин 7. разред и Кристина Јакшић и Тамара Малишевић 8. 
разред.

ДЕЦО, СВИ СТЕ БИЛИ ДИВНИ!

Бодрићемо у даљем такмичењу Лару Николовски!

Градско такмичење у гимнастици 2. 3. 2017.
2.3.2017. године одржано је  такмичење у гимнастици.
Екипу наше школе чиниле су:
Марина Љубишић 6-1, Ивона Лајић 6-1,  Татјана Станојевић 6-3 и Лара 
Николовски 5-4.

Екипу је спремала наставница Ксенија Шевић, која је нашу школу довела до 
другог места у категорији петих и шестих разреда, док је Марина Љубишић 
прoглашена за другу у појединачном извођењу.

Све честитке на великој борби и успеху!
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Књижевна олимпијада
 У суботу 4. 3. 2017. године одржано је општинско такмичење Књижевна 
олимпијада у ОШ "Бошко Палковљевић Пинки" у Сремској Митровици. Нашу 
школу представљало је 11 ученика, а на окружно такмичење иду ученици:

Ана Михаљевић  8/4   ученица има право директне пролазности на окружно 
такмичење због учешћа на републичком такмичењу   наставница Мира Ђурић
Катарина Дамјановић 8/ 3                          2. место -  наставница Бојана Зорић
Јелена Ранковић 7/2                                   3. место -  наставница Бојана Зорић
Марко Ђанић 7/ 2                                       3. место - наставница Дајана Николовски
Софија Радошевић 8/2                               3. место - наставница Дајана Николовски
Дејан Јевтић 8/5                                         3. место - наставница Ивана Томић

Општинско такмичење из Историје
Општинско такмичење из историје је одржано 05.03.2017. године у ОШ "Трива 
Витасовић Лебарник" у Лаћарку. Ученици наше школе су постигли следеће 
резултате:
Ања Крстић (5-1)                          прво место
Данило Митровић (7-4)                  друго место
Миле Папић (7-2)                          треће место
Марко Ђанић (7-1)                         треће место
Лука Николић (8-3)                        прво место
Марко Достанић (8-2)                   друго место
Катарина Дамјановић (8-3)           друго место
Ученике су за такмичење припремале наставнице Драгица Куриџа и Љиљана 
Митровић.
Сви ученици су се пласирали на окружно такмичење.
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Регионална смотра рецитатора - идемо даље!

11. 3. 2017. у 13:00 одржана је Регионална смотра рецитатора за ученике средњег 
узраста. У оштрој конкуренцији од 40 ђака Срема, даље су се пласирали следећи:

 

1. Тамара Атанацковић,
2. Ања Вејновић,
3. Нађа Гаврановић,
4. Дуња Гмизић,
5. Дарко Жунић,
6. Маша Леро,

7. Лора Мершак,
8. Лара Николовски,
9. Љубица Огњеновић,
10. Теодора Павловић,
11. Селена Петровић,

12. Јана Петрус и 13. Валентина Хуђец!

Општинско такмичење из Математике 

Општинско такмичење из Математике одржано је 25.02.2017.године у ОШ "Јован 
Поповић" у Сремској Митровици. Нашу школу је представљало 18 ученика од 
трећег до осмог разреда. Посебно смо поносни на успехе осмака!

Трећи разред:
1. Николина Мићић-друга награда, ментор Биљана Гламочак
2. Лука Резић-друга награда, ментор Александра Керавица
3. Христина Лозјанин-трећа награда, ментор Александра Керавица
4. Лена Радосављевић-похвала, ментор Драгана Стојковић
5. Петар Поповић-похвала, ментор Вера Спасојевић
6. Филип Јовановић-похвала, ментор Александра Керавица
Четврти разред:
1. Миа Букомановић-трећа награда, ментор Славица Бобић
2. Михаило Мајајловић-трећа награда, ментор Славица Бобић
3. Лазар Јанковић-трећа награда, ментор Славица Бобић
4. Вукашин Масларић-похвала, ментор Веселинка Вукосављевић
5. Андреј Митровић-похвала, ментор Славица Бобић
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Пети разред:
1. Дуња Ђурковић-похвала, ментор Драгана Тепавац
Седми разред:
1. Дуња Сарић-друга награда, ментор Милица Кобаш
2. Данило Митровић-трећа награда, ментор Звездана Симић-Куриџа
3. Михајло Орловић-похвала, ментор Милица Кобаш
Осми разред:
1. Никола Дугошија-прва награда, ментор Милица Кобаш
2. Веселин Ђурковић-друга награда, ментор Милица Кобаш
3. Јован Радовић-трећа награда, ментор Милица Кобаш

Општинско такмичење из Географије
На општинском  такмичењу  из 
Географије одржаном 12.03.2017. у 
ОШ „Добросав Радосављевић- Народ“ 
у Мачванској Митровици наши 
ученици су постигли следеће 
резултате:

Осми разред:

 Сара Банчевић -прво место, 
наставница Тијана Секулић

 Ана Савичевић - прво место, 
наставница Тијана Секулић

Седми разред:

 Светозар Перишин-прво место, 
наставница Светлана 
Максимовић

 Милана Петковић-прво место, 
наставница Светлана 
Максимовић

 Данило Митровић – прво 
место, наставница Светлана 
Максимовић

 Дуња Сарић-друго место, 
наставница Светлана 
Максимовић

 Марко Петаковић-друго место, 
наставница Светлана 
Максимовић

 Давид Бартош-друго место, 
наставница Светлана 
Максимовић

 Лара Николић- друго место, 
наставница Светлана 
Максимовић

ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО 
ОСНОВНИХ ШКОЛА У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ

Основна школа „Душан Јерковић 
Уча“ из Шимановаца била је домаћин 
Окружном првенству ученика 
основаца у малом фудбалу. Под 
покровитељством локалне 
самоуправе, турнир је одржан у 
спортској хали у Доњем Товарнику.

Резултати: квалификације, ОШ 
„Бранко Радичевић“ Шид – ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Ириг 2:1 (Д. 
Старовлах и А. Јовановић по 1 – В. 
Вуковић 1), ОШ „Душан Јерковић 
Уча“ Инђија – ОШ „Милош 
Црњански“ Хртковци 7:4 (Милан 
Лекић и Б. Ћалић по 3 и Д. Јовчић 1 – 
Д. Рајда 2,В. Фекета и Н. Грујић по 1) 
и ОШ „Слободан Савковић“ Стари 
Бановци – ОШ „Душан Јерковић Уча“ 
Шимановци 4:3 (М. Мијатовић 2, С. 
Бабовић и С. Скорупан по 1 – И. 
Босанчић 2 и Клинчаревић 1); 
полуфинале, ОШ „Јован Јовановић 
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Змај“ Сремска Митровица – ОШ 
„Слободан Савковић“ Стари Бановци 
5:3 (А. Јанковић 3, Б. и У. Лазић по 1 – 
М. Мијатовић 2 и С. Бабовић 1) и ОШ 
„Душан Јерковић Уча“ Инђија – ОШ 
„Бранко Радичевић „ Шид 5:1 (Милан 
Лекић 4 и Н. Пашић 1 – М. Рогуља; 
финале, ОШ „Душан Јерковић Уча“ 
Инђија – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Сремска Митровица 8:1 (Милан 
Лекић 4, Марко Лекић и Б. Ћалић по 
2 – Д. Гостовић 1). Најбољи играч 
турнира био је Бојан Ћалић, а стрелац 
Милан Лекић (11 голова), оба из 
шампионске екипе.

Општинско такмичење из Биологије

Општинско такмичење из биологије је одржано је 05.03.2017. године у ОШ "Свети 
Сава" у Сремској Митровици. Нашу школу је представљало 24 ученика под 
менторством наставница Љиљане Фундук, Бранке Веселиновић и Биљане Божић.

Од 24 ученика пласман на окружно такмичење постигло је 17 ученика.

У табели испод можете погледати постигнуте резултате за сваког ученика.

 

 

 

Презиме и име 
такмичара

 

Разред

 

 

Ранг/пласман 
на окружно

Име и презиме 
наставника/

ментора

ПЕТИ РАЗРЕД

1. Крстић Ања V1 I  пласман Бранка 
Веселиновић

2. Аларгић Андрија V1 I  пласман Бранка 

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/20170315_okruzno_fudbal_decaci_v3-640x400.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/fudbal.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/20170315_okruzno_fudbal_decaci_f_880x474.png
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Веселиновић
3. Марковић Ана V3 I  пласман Љиљана Фундук
4. Николић Мила V4 I  пласман Љиљана Фундук
5. Николовски Лара V4 I  пласман Љиљана Фундук
6. Ђурковић Дуња V4 I  пласман Љиљана Фундук

7. Чубрило Марија V1 II  пласман Бранка 
Веселиновић

8. Трнинић Јована V4 II  пласман Љиљана Фундук
9. Росић Милица V4 II  пласман Љиљана Фундук
10. Павловић Раша V4 II  пласман Љиљана Фундук
11. Рољић Милица V4 II Љиљана Фундук
12. Врањешевић Урош V4 II Љиљана Фундук
13. Грујичић Дуња V4 II Љиљана Фундук
ШЕСТИ РАЗРЕД

14. Вучић Андреја VI4 I  пласман Бранка 
Веселиновић

15. Маринковић Мила VI4 I  пласман Бранка 
Веселиновић

16. Гимбаровски Елена VI4 II Бранка 
Веселиновић

17. Ђурђевић Дуња VI4 II Бранка 
Веселиновић

18. Лајић Уна VI3 II Љиљана Фундук
СЕДМИ РАЗРЕД
19. Петковић Милана VII3 I  пласман Љиљана Фундук
20. Ђанић Марко VII1 I  пласман Љиљана Фундук
21. Берисављевић Мина VII2 II  пласман Љиљана Фундук
22. Виторовић Милица VII3 II  пласман Љиљана Фундук

23. Митровић Данило VII4 II  пласман Бранка 
Веселиновић

24. Сарић Дуња VII2 II Љиљана Фундук

Змајевац освојио 100 бодова на окружном такмичењу из Физике

Окружно такмичење из Физике је одржано 11.03.2017. године у ОШ "Вељко 
Дугошевић" у Руми. На окружном такмичењу су учествовала деца из општина 
Пећинци, Рума, Инђија, Стара Патова, Шид, Сремска Митровица и Ириг. Нашу 
школу је представљало девет ученика под менторством наставница Љиљане 
Пантелић и Браниславе Блајваз. Сви ученици су дали свој максимум и освојили 
награде, а посебно се поносимо Михајлом Орловићем који је једини на територији 
Срема освојио 100 бодова.
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Седми разред:

  Михајло Орловић- прва награда (100 бодова), наставница Бранислава 
Блајваз

  Дуња Сарић-друга награда, наставница Бранислава Блајваз
  Милана Петковић-друга награда, наставница Бранислава Блајваз
  Милица Виторовић-трећа награда, наставница Бранислава Блајваз

Осми разред:

 Никола Дугошија-друга награда, наставница Љиљана Пантелић
 Дејан Томљеновић-друга награда, наставница Бранислава Блајваз
 Веселин Ђурковић-трећа награда, наставница Љиљана Пантелић
 Анђела Цвијановић-похвала, наставница Бранислава Блајваз

Државно такмичење из физике ће се одржати 09. и 10. априла 2017. године у 
Шапцу. На државно такмичење су се пласирали Михајло Орловић, Милица 
Виторовић, Дуња Сарић, Милана Петковић, Никола Дугошија и Дејан 
Томљеновић.

Окружно такмичење из страних језика

Окружно такмичење из страних језика одржано је 25.03.2017. године у ОШ "Трива 
Витасовић Лебарник" у Лаћарку. Нашу школу су представљали ученици који су 
радили тестове из немачког и енглеског језика.

Немачки језик Ученица  осмог разреда, Слађана Лакић, је на тесту из немачког 
језика имала 39 бодова од могућих 40. Слађана је заузела прво место и пласирала 
се на републичко такмичење.

Енглески језик Ученици осмог разреда Ана Михаљевић, Исидора Брко и 
Михајло Цвијетић су у оквиру опште категорије заузели друго место. Милош 
Новаковић, ученик осмог разреда, је у оквиру специјалне категорије заузео друго 
место.

Сви такмичари су се пласирали на републичко такмичење.

Ученике су за такмичење припремале наставнице Весна Маџић-Жунић, Ружица 
Павловић и Татјана Штефанац.

 Окружно такмичење из Географије

 Окружно такмичење из Географије је одржано 26.03.2017. године у OШ "Јован 
Хаџић" у Војци. Нашу школу је представљало девет ученика под менторством 
наставница Светлане Максимовић и Тијане Секулић.
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Постигнути резултати:

Седми разред
1.место:   Данило Митровић,  Дуња Сарић
2.место: Милана Петковић, Светозар Перишин, Давид Бартош
3.место: Марко Петаковић,  Лара Николић
Осми разред
2.место: Сара Банчевић
3.место: Ана Савичевић
На Државно такмичење из географије су се пласирали Данило Митровић и Дуња 
Сарић.

Окружно такмичење из Српског језика и језичке културе

 У недељу 9. 4. 2017. у Руми с почетком у 10:00 одржано је Окружно такмичење из 
Српског језика и језичке културе.

Такмичењу је приступило  укупно 85 ученика из седам општина

( Рума, Ириг, Шид, Инђија, Пећинци, Сремска Митровица, Нова Пазова ) .

Нашу школу представљали су: Мила Маринковић 6-4, Марко Јовановић  6-1 и Ања 
Крстић 5-1.

Резултати су следећи:

ученици Број поена место

Мила Маринковић 6-4 17 2. МЕСТО

Ања Крстић 5-1 16 3. МЕСТО

Окружни ниво такмичења је завршни за ученике 5. и 6. разреда. Честитамо Мили, 
Ањи и њиховој наставници Бојани Зорић на освојеним местима!!

Окружно такмичење из књижевне олимпијаде 

Такмичење је одржано 8.4. 2017. године у Основној школи "Јован Јовановић Змај" 
у Руми. Учествовало је 6 ученика из наше школе:

7. разред: Јелена Ранковић , Марко Ђанић
8. разред: Ана Михаљевић , Софија Радошевић, Катарина Дамјановић и Дејан 
Јевтић.
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Ученици 8. разреда Катарина Дамјановић  и Дејан Јевтић  освојили су 3. место на 
окружном такмичењу.

Ученике су за такмичење припремале наставнице Бојана Зорић, Ивана Томић, 
Дајана Николовски и Мира Ђурић.

Сечањ - Покрајинска смотра рецитатора

И ове године наша школа је имала представника на Покрајинској смотри 
рецитатора " Песниче народа мог" у Сечњу.

22.4.2017. у Сечњу се скупило 60 најбољих рецитатора Војводине и била је част 
наћи се међу свима њима. Нажалост, нико из Срема није успео да се пласира на 

Републичку смотру, али трудићемо се још више и верујемо да следеће године 
резултат неће изостати.

 

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170422_102523.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170422_102538.jpg
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Ове године у Сечњу нас је представљала Лара Николовски, ученица 5-4 са песмом 
"Свечаност" Васке Јукић Марјановић.

39. Државно такмичење из Физике

39. Државно такмичење из Физике за основне школе је одржано 09-10.04.2017. 
године у ОШ "Николај Велимировић" у Шапцу. На такмичењу је учествовало 520 
ученика шестог, седмог и осмог разреда основних школа са територије Србије. 
Нашу школу је представљало 6 ученика седмог и осмог разреда.

Пласман:

Седми разред

1.  Дуња Сарић-похвала, наставница Бранислава Блајваз
2.  Милица Виторовић-похвала, наставница Бранислава Блајваз
3. Михајло Орловић, учешће, наставница Бранислава Блајваз
4. Милана Петковић, учешће, наставница Бранислава Блајваз

Осми разред

1. Дејан Томљеновић-похвала, наставница Бранислава Блајваз
2. Никола Дугошија, учешће, наставница Љиљана Пантелић

       

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/milica-i-dunja-e1492980884766.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/sve-tri.jpg
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Окружно такмичење из Математике

Окружно такмичење из Математике одржано је 25.03.2017. године у ОШ "Б.П. 
Пинки" у Старој Пазови.
Нашу школу је представљало 12 ученика од четвртог до осмог разреда.
Постигнути резултати:
Четврти разред:  Михаило Мијајловић, IV2 , учитељица Славица Бобић -друго 
место
Седми разред:  Михајло Орловић, VII2, наставница Милица Кобаш-треће место
Осми разред : Никола Дугошија, VIII3, наставница Милица Кобаш- друго место
Веселин Ђурковић, VIII3, наставница Милица Кобаш-треће место
Јован Радовић, VIII3, наставница Милица Кобаш-похвала
Ученик Никола Дугошија се пласирао на Државно такмичење које ће се одржати 
29.4.2017. у Београду.

 

Одржано градско такмичење у пружању прве помоћи

Црвени крст Сремска Митровица реализовао је 26. априла 2017. градско 
такмичење у пружању прве помоћи. На Градском такмичењу учешће су узеле 
екипе подмлатка и омладине, и то:

У категорији подмлатка :
– екипа прве помоћи ОШ „Б.П.Пинки“ Сремска Митровица
– екипа прве помоћи ОШ „ Свети Сава“Сремска Митровица
– две екипе прве помоћи ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица

Екипе су стечено знање и вештине у пружању прве помоћи презентовале на седам 
различитих полигона – супозиција („Саобраћајна незгода“ , „Несрећа на излету“ , 

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/04/20170325_142128.jpg
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„Незгода на кеју“, „Повреде на рекреацији“, „Незгода на грађевини“, “ Незгода при 
одржавању електричне мреже“ и КПР).

  

У реализацију такмичења било укључено је 25 волонтера – маркираната, 18 судија, 
6 шминкера, сарадници из основних и средњих школа и стручна служба Црвеног 
крста.

Првопласиране екипе прве помоћи на Градском такмичењу (екипа прве помоћи 
ОШ “ Б.П.Пинки“ и Екипа прве помоћи Црвеног крста Сремска Митровица) биће 
представници нашег Града на Покрајинском такмичењу, које ће се одржати на 
Петроварадинској тврђави 3. јуна 2017. године.

Градско првенство у атлетици за основне  школе

Градско првенство у атлетици за основне и средње школе одржано је 28. 4. 
2017. на Градском атлетском стадиону у Сремској Митровици.

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/x13-1.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/x10-2.jpg


Школски часопис „На крилима Змаја“

48

8. број      
јун 2017.

Такмичење је организовала Градска управа за културу, спорт и омладину, Савез 
Спорт за све града Сремска Митровица и Спортски савез Града, а технички 
организатор такмичења била је Установа Атлетски стадион.

На такмичењу је учешће узело око 110 такмичара.

У категорији основних школа наступили су такмичари из:

ОШ „С. Б. Паја“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Б. П. 
Пинки“, ОШ “Свети Сава“ , ОШ “Свети Сава“, Дивош, ОШ „Т. В. Лебарник“, 
Лаћарак, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Д. Р. Народ“, М.Митровица.

ПЛАСМАН:

Пионирке

100м
1. Сара Киш – ОШ „Б. П. Пинки“ 12,27
2. Стојановић Нина – ОШ „Св. Сава“ 13,62
3. Маслаћ Марија – ОШ „Ј. Ј. Змај“ 14,35
4. Вукајловић Јована – ОШ „Ј. Поповић“ 14,53
5. Палковић Тијана – ОШ „С. Б. Паја“ 14,77

300м
1. Ратић Ања – ОШ „Св. Сава“ 49, 28
2. Стевић Милица – ОШ „Ј. Поповић“ 51,71
3. Лазић Ивана – ОШ „Ј. Ј. Змај“ 52,06
4. Панић Дуња – ОШ „Б. П. Пинки“ 53, 03
5. Новаковић Анђела – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 56,90

Скок у вис
1. Бајук Анастазија – ОШ „Б. П. Пинки“ 1,35 м
2. Грабић Дуња – ОШ „Јован Поповић“ 1,30 м

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/DSC03399-e1493368514972-715x400.jpg
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3. Ивана Крмпота – ОШ „Ј. Ј. Змај“ 1,20 м
4. Милекић Анастасија – ОШ „Св. Сава“
5. Дејана Штрбачки – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак диск.

Скок у даљ
1. Ања Лајић – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 5,07 м
2. Ковачић Анђела – ОШ „Јован Поповић“ 4,48 м
3. Вања Бугаџија – ОШ „Св. Сава“ 4,25 м
4. Зарић Бранка – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 3,59 м
5. Папишта Соња – ОШ „Б. П. Пинки“ 3,17 м

Бацање кугле
1. Радојевић Јована – ОШ „Јован Поповић“ 10,98 м
2. Цикуша Зорана – ОШ „Б. П. Пинки“ 8,50 м
3. Шкорић Ања – ОШ „С. Б. Паја“ 7,89 м
4. Рашовић Јована – ОШ „Св. Сава“ 7,88 м
5. Лакић Слађана – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 6,83 м
6. Витасовић Марина – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 6,03 м

Пионири

100м
1. Панић Дамјан – ОШ „Јован Поповић“ 12,42
2. Жабић Никола – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 12,52
3. Стрниша Матија – ОШ „Св. Сава“ 12,61
4. Пријић Бојан – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 12,63
5. Ераковић Александар – ОШ „Д. Р. Народ“, М. Митровица 12,69
6. Кличарић Рада – – ОШ „Св. Сава“ Дивош 12,72
7. Мирковић Немања – ОШ „Б. П. Пинки“ 13,10
8. Јовановић Никола – ОШ „С. Б. Паја“ 14,53

300м
1. Лаћарачки Станко – ОШ „Б. П. Пинки“ 41,15
2. Савић Душко – ОШ „Св.Сава“ 44,34
3. Малиновић Јован – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 45,26
4. Лукић Бојан – ОШ „Д. Р. Народ“, М. Митровица 46,32
5. Дракулић Лука – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 47,33
6. Радаковић Борислав – ОШ „Јован Поповић“ 48,30
7. Миковић Никола – ОШ „С. Б. Паја“ 49,55

800м
1. Лазић Урош – ОШ „Ј. Ј. Змај“ 2:17,86
2. Вујовић Бранко – ОШ „Јован Поповић“ 2:21,47
3. Остојић Лука – ОШ „Св. Сава“ 2:30,82
4. Орељ Немања – ОШ „Б. П. Пинки“ 2:35,79
5. Милошевић Драган – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 2:37,97
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6. Белић Урош – ОШ „С. Б. Паја“2:57,14
7. Мачкић Милан – ОШ „Св. Сава“, Дивош3;25,00

Штафета 4*100м
1. Радаковић Борислав, Сапун Стеван, Савић Јован, Панић Дамјан – ОШ „Јован 
Поповић“ 52,18
2. Малиновић Јован, Милошевић Душко, Уметић Александар, Жабић Никола – 
ОШ „Т.В.Лебарник“, Лаћарак 53,43
3. Јовановић Никола, Ђукић Тадија, Ђорђевић Сергеј, Денић Александар – ОШ 
„С.Б.Паја“ 55,07
4. Вукићевић Вук, Хегедиш Матија, Пријић Бојан, Дракулић Лука – ОШ 
„Ј. Ј. Змај“ 57,07

Скок увис
1. Радукић Ђорђе – ОШ „Б. П. Пинки“ 1,65 м
2. Савић Јован – ОШ „Јован Поповић“ 1,60 м
3. Матија Хегедиш – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 1,55 м
4. Бојан Милутиновић – ОШ „Св. Сава“ 1,50 м
5. Немања Кутић – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 1,50 м
6. Урош Ђорђић – ОШ „Д. Р. Народ“, М.Митровица1,45 м
7. Ђукић Тадија – ОШ „С. Б. Паја“м 1,35 м

Бацање кугле
1. Лакетић Никола – ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 11,75
2. Никић Ђорђе – ОШ „Св. Сава“, Дивош 10,77 м
3. Вукмановић Душан – ОШ „Јован Поповић“ 10,57 м
4. Видачковић Стефан – ОШ „Б. П. Пинки“10.57 м
5. Јуришић Лука – ОШ „Јован Поповић“ 10,49
6. Даниловић Срђан – ОШ „Св. Сава“, 10,41 м
7. Марковић Михајло – ОШ „Јован Јовановић Змај“ 10,11 м
8. Галић Стефан – ОШ „Б. П. Пинки“ 9,35 м
9. Ђорђевић Сергеј – ОШ „С. Б. Паја“ 6,44 м

Екипно:
1. ОШ „Јован Поповић“ 35 бодова
2. ОШ „Т. В. Лебарник“, Лаћарак 28 бодова
3. ОШ „Б. П. Пинки“ 24 ОШ „Б.П.Пинки“ 24 бодова
4. ОШ „Јован Јовановић Змај“ 21 бодова
4.ОШ „Св. Сава“ 21 бодова
5. ОШ „С. Б. Паја“ 14 бодова

 Награда на републичком такмичењу из Историје

Републичко такмичење из историје одржано је 14. маја 2017. године у Крупњу. 
Нашу школу је представљало шест ученика седмог и осмог разреда, Катарина 
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Дамјановић, Лука Николић, Марко Достанић, Марко Ђанић, Данило Митровић и 
Миле Папић.

Ученик Миле Папић(седми разред) је у конкуренцији од 155 ученика заузео треће 
место.

Ученике су за такмичење припремале наставнице Драгица Куриџа и Љиљана 
Митровић.

Републичко такмичење из Енглеског језика

http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-05-0e317e02b8ae088c80920279be15c64dcc1211a29327d46acb0cb2c3a5108709-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-05-eec18baecaf2e6f76c613c5f4053ba0efe9041fef4aefa518bca9ea6bfe12f9c-V.jpg
http://zmajsm.edu.rs/wp/wp-content/uploads/2017/05/image-0-02-05-e7750e279fb0fbc0e998f241d780db4a78194c977288bab9795c50fe1d4781b6-V.jpg
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Републичко такмичење из Енглеског језика одржано је у Београду 14.05.2017. 
године на Универзитету Сингидунум. Нашу школу су представљала четири 
ученика. У општој категорији такмичили су се ученици осмог разреда Ана 
Михаљевић, Исидора Брко и Михајло Цвијетић, а у специјалној категорији 
ученика осмог разреда Милош Новаковић.

Ана Михаљевић је ушла у групу 15 најбоље пласираних такмичара који су стекли 
право да приступе усменом делу такмичења и освојила 5. место.

Ученике су за такмичење припремале наставнице Ружица Павловић и Татјана 
Штефанац.

ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ НАШИХ УЧЕНИКА:

Незнање је опасно

           Знање је веома битно у животу сваког човека . Сви сматрају да у њега спадају 
само добре оцене и рачунање великих бројева, али оно је мнго више от тога. У 
свакодневном животу ће нам требати, али нажалост га не посеудују сви. 

           Незналица има свуда око нас и они су у већини случајева главни у друштву. 
Показују своје незнање као медаљу коју су заслужили тешким радом, а уствари само 
себе ставе испред свих и мисле да је то исправно.  Вређају друге и чине да људима 
буде неугодно. Сва деца крену за њима и почињу  тако да се понашају. То је 
погрешан пут али боје се да они сами не буду жртве таквих насилника. То је једини 
бољи разлог због којег могу да помисле да оду за њима, али не постоји прави разлог 
да то стварно и ураде. Незналице не мисле о својој будућности и живе у виртуелном 
свету без пуно брига. Ослањају се на своје родитеље и мисле да ће тако моћи заувек. 
Не схватају да ће они једног дана одрасти у зреле људе који ће сами морати да 
доносе исправне одлуке о животу, или ипак схватају, али мисле да то већ знају да 
раде што није тачно. Имам друга који због свих ових особина подсећа на незналицу. 
Како би привукао туђу пажњу добацује речи на часу, одговара наставницима и не 
учи за школу. Само наставнци могу да му7 стану на пут, али и то не дуго и он се због 
тога осећа узвишено. На одмору сви смо међусобно размењивали приче и још своју 
ужину кад је одједном он усхићено ушао у учионицу и саопштио нам да је запретио 
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старијем ђаку из друге школе и он га је изазвао на тучу. Наш друг је наравно 
пристао. Сви дечаци задивљено су га гледали док је пар нас покушало да му објасни 
да одустане од тога, али је рекао да неће да испадне кукавица. Туча је одржана 
сутрадан и сви су се окупили да глледају. Било је грозно како су нам другови 
препричали и било је пуно увреда и ружних речи. Када су почели са физичким 
насиљем наш друг је расцепио усну и није смео да настави како је био повређен. На 
сву срећи дошао је наставник и раздвојио их пре следећег ударца. Сви који су 
присуствовали добили су опомене, а двојица силеџија одведена су на разговор пред 
казну.

          Није увек најбоље прихватати оно што би други желели од тебе. Понекад се 
треба само повући и размислити о последицама. Незналице нису они који одустану 
од неких ствари већ они који доведеу себе и друге у опасност ради пар минута слава.         

                                                           Марина  Љубишић 6-1

Незнање је опасно

     Незнање је лоша људска особина коју имају људи који нису  довољно учили 
односно читали. Незнали су многи другари и другарице који на необичан начин 
хоће да испадну смешни. Најчешће ни не слуте да се десити касније у животу.

          Познајем много незналица и не волим да се дружим са њима јер често 
вређају друге особе. Нова игра се завршава њиховим паметовањем и измишљањем 
правила. Терен напуштају као победници, никад као губитници. Праве се јаки и 
моћни док су у школи слабији од многе деце. Родитељи су им најчешће добри 
људи који се боре за право свог детета. Међутим, њих боли брига за то, родитељи 
им желе све најбоље, а они им терају контру. Та деца су најчешће за малим 
екранима, односно играју игрице, гледају филмове или серије. Често праве 
матријалну штету и користе се жаргонима и псовкама. Био је час математике када 
је мој друг рекао да је два пута два десет. Обрукао се пред свима, и сви су му се 
смејали. Незнањем се може угрозити нечији живот, јер је незнање корен сваког 
зла. 

           Закључујем да незнање имају лоши људи. Често праве велике грешке које не 
само њих, већ и остале људе доводи до проблема. То је доказ да се мора учити 
редовно да би себи осигурао леп и угодан живот, јер је знање највеће богатство.

                                                                                                            Данило Мишић VI-1

Насиље
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Насиље, по мом мишљењу родило се са човеком. Историја нам говори да људи без 
насиља не би били људи. Насиље се свакодневно дешава и тај процес се понавља 
хиљадама година.

Међутим, ста ако би насиље одједном нестало, бар на кратко. Људи више не би 
били исти, насиље у било ком смислу једноставно би нестало и живот више не би 
био исти. Животиње би изумрле од глади, само они најједноставнији организми 
би опстали.  Човек би такође нестао са овог света јер не би имао чиме да се храни. 
Биљке би завладале светом и на неки начин природа би нам се осветила. Једини 
доказ да смо постојали, остала би наша инфраструктура.

Сада смо видели да насиље не мора бити само психичко и физичко против ког 
морамо да се боримо и сузбијемо га. Људи треба да буду сложни и живе у миру, а 
не да се свађају. За мене насиље је врло широк појам да би смо га свели на 
психичко, физичко, електронско и сличан вид насиља.

Лука Николић, 8-3

НАГРАЂЕНИ РАД: Водим те кроз мој царски град

Нема много градова у нашој земљи кој имају тако дугу, богати и занимљиву 
историју као што је Сремска Митровица. Данашњи модеран град испод својих 

улица и тргова крије остатке једног великог и славног насеља – древног 
Сирмијума. У њему је рођено шест римских царева, саграђена је Царска палата 

коју су улепшавали прелепи мозаици. Поред палате се налазио хиподром на коме 
су се одржавале трке двоколица. У то време, Сирмијум је имао канализацију, 

водовод кроз који је текла вода са извора на Фрушкој гори, а важне грађевине су 
имале и подно грејање. Историја Сирмијума је трајала целих шестсто година док 
га није уништило племе Авара. Много касније на остацима старог и разрушеног 
града, настало је ново насеље. Оно ће добити име по Светом Димитрију који је 

убијен у Сирмијуму зато што је био хришћанин.

Град се полако развијао, а томе је нарочито допринела река Сава. Поред блиставе 
прошлости града, његову околину красе и многобројне природне лепоте. Једна од 
њих је и Фрушка гора која се издиже из сремске равнице. На њеним падинама су 

разбацани чувени манастири који нас поцећају на богату прошлост овог краја. 
Блиску везу са прошлошћу нам пружа и бара Засавица где се налазе многе 

животиње које су сачуване од изумирања. 
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Постоје многе легенде о Митровици које буде машту њених становника и 
препричавају се генерацијама. Што више будемо сазнавали о прошлости града он 

ће нам постајати ближи и пожелећемо да га сачувамо за будућност.

Иван Јесретић ОШ „Јован Јовановић Змај“, 5-4

  Разгледница из мог града

Живим у Сремској Митровици, граду музеју, који је један од најстаријих у Европи. 
Надам се да ће вам се ово путовање кроз историју града свидети. Добро дошли...

Сремска Митровица је смештена на обали реке Саве, а на падинама Фрушке горе. 
Лежи на раскрсницама многих путева па чак и царских. Сирмијум је одувек био 
капија Истока и Запада. У њему су рођени римски императори: Деције Тројан, 
Клаудије II, Aурелије, Максимилијан. Сви су они оставили значајан траг у 
историји града. Сирмијум је за време Римљана био један од четири престонице 
царства. 

Свој највећи културни и економски процват доживео је баш у том периоду 3. и 4. 
века. У граду је била ковница новца, царска палата са водоводом и термама, 
хиподром, позориште и амфитеатар, форум. Крајем 4. века град је дошао под 
власт источних Гота да би 441. године страдао у великом пожару. 

Данас у граду имамо Царску палату, Сунчани сат, Јупитерово светилиште. У 
Музеју града се чувају разни предмети пронађени на ископинама на више 
локалитета у граду.У центру града, у парку се налази фонтана Камени цвет која 
својом лепотом посебно краси цео амбијент. Како се град налази на важном 
међународном путу, мешавина култура је допринела да град има више цркава које 
окупљају различите хришћане,православна црква Светог Димитрија, Католичка 
црква, Русинска црква...Најстарија је мала црквица на Сави која датира из средњег 
века. АКо се уморите од царских палата, ископина и музеја мир можете потражити 
на Спомен обележју „Спомен-гробље“ изграђеном после Другог светског рата у 
спомен и част свим страдалима у рату. Вреле летње дане можете провести и на 
Фрушкој гори која се још назива српском Светом Гором због мноштва манастира. 
Од Јаска, Шишатовца, Петковице, па до Хопова, Крушедола, сваки манастир има 
своју историју. 

Лето је пуно атракција, а највећа је Срем фолк фест која окупља фолклорне 
амсамбле из целог света. У Сремској Митровици има лепих места, што на Сави, 
што у граду и сви су гастрономски разноврсни. Гастрономске атракције су чварци 
и месо од мангулице, старе сорте свиња која се узгаја у резервату баре Засавица. 
Бара Засавица је једини резерват такве врсте у овом делу Европе. Уз чварке и 
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сланину од мангулице одлично иде кувано вино од винове лозе које су још од доба 
Пробуса одомаћила на падинама Фрушке горе.

Кроз Митровицу можете да шетате цео дан, а да се не уморите. Можете много тога 
да научите.

Немамо биоскоп, али позориште зато нуди богат репертоар. Људи су пријатни и 
сусретљиви. Прави домаћини. И тако, шетњом кроз векове и историју остало је 
још да споменемо знамените личности рођене на подручју нашег града: Глигорије 
Возаревић; књижар, Мира Бањац; глумица, Бошко Палковљевић Пинки, Марко 
Перичин Камењар, Синиша Ковачевић и многи други који су својим животом и 
залагањем учинили да Митровица буде царски град.  Једино ако желите да 
пошаљете разгледницу из нашег града то нећете моћи... јер их нема.

Ана Чубрило
ОШ „Јован Јовановић Змај“, 8-2

Заједно против физичког насиља

У данашњем свету, новине и медији су препуни вести о насиљу различитог облика. 
Свакодневно имамо прилику да чујемо да се догодило убиство или злочин од ког нам се 
преврне желудац. Пакост у нашем друштву постаје све већа и понекад се запитам да ли су ти 
злобни људи исти људи као и ми. Ако јесу, како је могуће да тако различито размишљамо?

За насилнике се најчешће сматра да су особе које су и саме у детињству трпеле насиље. Ја 
лично сматрам да им то није оправдање за насиље. Особа која је у стању да убије некога или 
некоме на било који други начин нанесе психички или физички бол не размишља рационално 
и нема здрав ум. Сваки облик насиља преко психичког, физичког, вербалног и вршњачког до 
породичног и насиља над старима треба да се узме за озбиљно. Ја сам била изненађена 
читајући о бруталним убиствима у протеклих неколико година. Број убистава у нашој држави 
се све више повећава. Од приче нема ништа. Дошло је време да бездушним убицама које су у 
стању да олако и на суров начин некоме одузму живот покажемо да неће проћи лако. 
Читајући, увидела сам да се највећи број убистава десио у мањим местима, где је мања 
образованост становништва, а веће сиромаштво. Пре се говорило да је живот на селу 
безбеднији од живота у граду. Данас то више не важи. Насилника који су исфрустрирани 
личним неуспесима има много.Они су за слање у неку установу затвореног типа, затвор или 
лудницу. Неки од случаја који су на мене оставили највећи утисак су Тијанин и Анђелинин 
случај. Тијана је била петнаестогодишња девојчица која је отета и убијена. Полиција је 
пронашла њено закопано тело након неколико дана истраге. Анђелина, трогодишња 
девојчица, је отета, силована и убијена. Људи се питају да ли су ови случајеви морали да се 
заврше овако. Да ли су оваква убиства могла да буду спречена? Највероватније да јесу. Можда 
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би требало да почне да се проверава становништво. У свакој општини постоји неки 
најважнији човек, онај од поверења. Њему би требало наредити да провери стање у свом 
општинском дому. Сумњиве одмах треба пријавити. Можда смо на тај начин спречили 
насиље, а успут и помогли људима који су послати на лечење. Још један проблем је то што ми 
не желимо да пријавимо нешто. То је одраз наше  неинформисаности модерног друштва. Ако 
заиста чујемо дреку комшија, морамо реаговати. Такође, јавни простор треба потпуно 
изменити. Из медија треба уклонити неприкладан садржај, јер многи сматрају да и сама деца 
постају агресивна од гледања насилних сцена које се некада појављују чак и у цртаћима. 
Подизати свест деце још док су у млади је исто веома важно. Она треба да буду свесна 
последица било каквог вида кривичног дела. О казнама за убиство ја, као девојчица од 
четрнаест година, немам неки посебан став. Сматрам да казне треба да буду пооштрене у 
односу на тренутну максималну казну од четрдесет година. 

Као грађани ове земље ми имамо право да будемо заштићени. Многи људи се што из небриге 
или страха не интересују много за насиље у нашој држави. „Није то мој проблем“ је најчешћа 
реакција људи на вест о неком виду насиља. То треба да се промени. Када бисмо били мало 
сложнији могли бисмо да победимо ову државну беду. Уз нас, добре људе који знамо да 
вреднујемо свој живот, насиље може да се победи и превазиђе.

Ивана Крмпота, 8-2                                                                       

БИЛА САМ СВЕДОК  НАСИЉА

 Нажалост насиље је данас постала свакодневна појава. Оно је у разним 
облицима усмерено не само ка људима (деци, женама, па чак и 
мушкарцима) већ и ка животињама. Овај рад бих желела да посветим 
насиљу међу децом у школама, пошто сам и сама његов сведок.

Најчешћи облик вршњачког насиља је психичко насиље. Деца су схватила 
да ће бити кажњена, уколико неког физички малтретирају, па су се управо 
због тога окренули методама: ругања, исмевања и задиркивања, због којих 
још увек није спроведена ниједна казна, зато што не остављају видљиве 
трагове као физичко насиље. Мислим да би за почетак био довољан чак и 
разговор, без икакве казне, само уз опомену, али о овоме нажалост нико не 
води рачуна. Видела сам примере у којима су се деца обраћала 
наставницима  када би их неко константно вређао, али њих просто ништа од 
тога није занимало. Гворили су  како они не могу и тиме да се баве, како  
деца морају то сама да реше. Међутим да могу сама, деца не би тражила 
помоћ. Просто немогуће је самостално решити такав проблем, јер нису сва 
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деца свесна да су њихове речи једнаке ударцима. Као пример за то навела 
бих када сам чула да један од најбољих ђака у разреду рекао неком: „Глуп 
си“. Тада сам га упитала:“Да ли си свестан шта си изговорио?“ и  „Како би се 
ти осећао да теби неко то каже?“ Његов одговор је био:„ Ти не разумеш 
шалу“.  Можда стварно не разумем шалу, али ово није било шаљиво, већ 
увредљиво. Оно што сам овим најобичнијим примером хтела да кажем јесте 
да уколико најбољи ђаци, деца високообразованих родитеља, немају 
представу о тежини својих речи, шта бих онда требала да очекујем од 
осталих.

„Борбу против насиља“ и уопште значење  речи „насиље“ већина не схвата 
озбиљно. Због тога бих желела да као свој допринос  тој борби доделим  овај 
рад.

Волела бих да сви коначно почну да размишљају о својим поступцима и 
речима и да се ова као и  остале врсте насиља више не схвата тако олако.

Катарина Дамјановић ,  VIII-3

Свуда око нас

  Насиље се дешава свуда око нас. 
Није насиље само према  људима,већ и према животињама и многи не обраћају 
пажњу на то. Многи људи малтретирају животиње.Велики пример су пси луталице. 
Неки од њих су имали дом, живели лепе животе, имали храну. Све је било добро,док 
њихови власници нису сматрали да их не желе више и избацили их на улицу, везали 
негде или нашли неки још гори начин како да их се отарасе.Ти пси сада живе на 
улици, хладно им је, гладни су. Боје нас се, али и ми се њих бојимо. Када нас прате, 
ми мислимо да ће нас угристи, па их отерамо на безброј начина. Они само желе 
друштво. Никада нас неће напасти први и без разлога, већ само када ми урадимо 
нешто што ће им сметати. Када леже на улици, не треба их дирати, јер ће вас само 
онда ујести. А када нас прате, довољно је само да се окренемо и кажемо им да иду, да 
се склоне, без икаквог ударања и викања. Они ће разумети, јер је то начин на који су 
већ научени. Они су научени да буду пристојни и да не сметају другима. Зато и ми не 
смемо да се опходимо лоше према њима, већ они који могу, нека их удоме, а они који 
не могу, неке им не буде тешко да издвоје једну кифлу како би им помогли.

          
Ово је моје мишљење о насиљу, да насиље медју људима постоји и да сви раде како 
би га спречили, али ретко ко увиди шта безосећајно неки људи раде животињама.

Владимир Марчак, 8-3
                                                         Крв живот значи
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    Свако људско биће је рођено да живи пуним плућима. На велику жалост постоји 
пуно болести крви. Таквим људима треба наша помоћ! Покажите да сте добар човек и 
помозите им, сигурно ће да им значи.

     Крв испуњава наше тело, и веома је важно. Као мала деца сви смо се плашили да 
вадимо крв, али сада је неки дају добровољно. Некада људи чују за друге особе којима 
је живот угрожен. Па онда одлуче да стегну зубе и помогну. Диван је осећај кад знаш 
да тако мало треба да неком помогнеш. Ти онда знаш да си учинио нешто добро, а да 
си неком спасио  живот. Важно је да сви нађемо начин на који можемо помоћ, чак и 
деца могу помоћи.  Била то мала или велика помоћ сигурно пуно значи.

    Тај бол, када схватимо да не можемо помоћ је грозан осећај. Онима који добијају 
било какву врсту помоћи сигурно пуно значи. Мада када погледамо из другог угла, 
неке људе није брига хоће ли неки странац умрети. Морамо подићи свест другима! 
Када би свако мало размислио пре него што само одбије да да помоћ, свет би био 
много лепше место! Једном сам видела једну девојчицу која је дала крв, није јој ништа 
било. Дала је крв, помогла је некоме и била је срећна. 

    Ја сам покушала да вам отворим очи. Ако сам успела сјајино, али опет и да нисам 
уреду! Свако има право да мисли шта жели, мада било би сјајно да више људи 
помаже!

                                                                      Лара  Николовски  V-4

                    
                                              Гледам зиму кроз мој прозор
    
      Моје јутарње устајање је јако споро. Споро је зато што најмање десет минута 
останем у кревету јер ме боли све и морам да се растегнем .
     Када се растегнем погледам кроз прозор да видим смрзле гране. После толиког 
гледaња кроз прозор одем у хладно купатило, јер ми не грејемо купатило. 
Када све то одрадим изађем из куће, па кренем у школу, леденом улицом. 
У школској учионици гледам кроз прозор, јер у школском дворишту има пуно 
дрвећа и смрзнутих грана, које гледам до почетка часа. 
Долазак кући је јако хладан, посебно ако идем после подне у школу, ја се смрзнем 
док уђем у стан. У стану је друга прича јер је око 230 С. У мојој соби када учим или 
се играм морам из навике да погледам кроз прозор. У стану је  топло, а напољу 
хладно. 
Од гледања кроз прозор се смрзнем. Моја осећања према зими су јако чудна. У 
једном тренутку је волим у другом не. 
Не волим јер не могу да играм доста ствари које волим. Волим је јер могу да се 
санкам и грудвам.
     Док  сам писао овај састав гледао сам кроз прозор и јео ,,Њамб'' вафел коцкице. 
И било ми је топло.

Огњен Павић 5-4
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ГЛЕДАМ ЗИМУ КРОЗ МОЈ ПРОЗОР

Ја никада нисам баш волео зиму. Увек је хладна и напорна. Мада, има и много 
ствари које је чине дивном. Када се пробудим, лежим у кревету јер ме мрзи да 
устанем. Тако лежим пола сата... Када се смилујем напокон да устанем, онда погледам 
кроз прозор какво је време. Пошто живим у згради када се пробудим видим једно 
велико дрво. То дрво преко зиме изгледа као нека принцеза у белој хаљини која влада 
високо на небу.  Ја скоро никада не обраћам пажњу на то дрво иако је прва ствар коју 
видим када се пробудим. То што морам рано у школу то зима још погоршава јер 
морам да се додатно облачим. Уместо пријатне мајице са кратким рукавима облачим 
џемпер који ме сврбуцка. Уместо сладоледа, одвратни чај. Лед уместо воде... Када се 
запутим према школи, ветар се бори да ми смрзне образе, мраз да ми смрзне ноге, а 
снег  да ме целог заледи. Зима мени личи као на неко такмичење између ветра, мраза 
и снега. Ко ће да нас више смрзне. Када гледам кроз прозор гледам како мале 
пахуљице полако падају са неба. То изгледа лепо, али тај тренутак квари умор и 
школа. Ја са друге стране стана имам други прозор, који гледа на пола Митровице. 
Јако је лепо, а ја уопште не обраћам пажњу. Прво што видим са тог прозора је Фрушка 
гора. Онда видим дрвеће натрпано снегом. Све то изгледа лепо, али пропада због 
школе.

Ето. Све је дивно. 

Вук Будошан 5-4

Да ли сам за увођење школских униформи?

         Од ове године, први пут у мојој школи сам чула за идеју о униформама. Пре 
тога, гледала сам у многим серијама и видела да у многим државама деца носе 
униформе од почетка па до краја школовања. Мени се то јако допало и зато бих 
волела себе да видим у једној од њих.

        Идеја о униформама ме је пуно обрадовала. Мислим да би то било добро јер на 
пример у мом разреду има доста њих који се смеју или ругају некима због ствари 
које носе на себи. Али зато када би имали униформе сви би били исти. Такође, 
било би лакше нашим родитељима, јер би имали мање ствари да перу, суше и 
пеглају. Чак и сама помисао на то да на пример за сликање, када се окупе сви 
разреди, сви будемо лепо сређени, у различитим бојама или тако нешто, 
изгледало би баш лепо. Али кад погледам с друге стране са друге стране, на неки 
начин разумем и неке моје другаре који нису за тај предлог. Нека деца можда 
желе да носе своје ствари, да би их нењали сваки дан или им се можда не свиђа 
дужина униформи. Некима је глупо да носе сваки дан једно исто, односно да је не 
мењају. Многи не желе да их носе јер им се не допадају па их је срамота. Можда је 
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већини тешко да се пресвлаче сваки пут пред физичко, али углавном 
претпостављам  да су то неки од разлога против.

             Најрадије бих волела да сам ја председник и да ја могу да бирам како ће 
изгледати и да ли ће бити уведене. Мислим да је најбоље да се о овој теми 
разговара са родитељима. Они ће дати најправеднију одлуку и такође 
најисправнију.

                                                                                                           Тамара Стевић  VI-1

Интервју са Анђелом Цвијановић

Рођена је 30. октобра 2002. године.

1. Који ти је омиљени предмет?
- Омиљени предмети су ми је математика, физика и енглески.
2. Који ти је омиљени наставник?
- Омиљени наставник ми је наставница физике, Бранислава Блајваз, 

наставница математике Драгана Тепавац и наставница енглеског Татјана 
Штефанац.

3. Да ли си ђак са просеком 5.00?
- Да, увек сам била 5,00.
4. Колико дневно учиш?
- Углавном око сат времена.
5. Да ли пуно учиш?
- Не учим баш јако пуно, зато што брзо памтим.
6. Шта ћеш уписати након основне школе?
- Уписаћу гимназију, природни смер.
7. Да ли си некад освојила неку награду?
- Јесам, освојила сам у седмом разреду на такмичењу из физике прво место 

на Општинском и треће место на Окружном такмичењу.
8. Поред школе имаш ли времена за пријатеље?
- Да, имам пуно времена.
9. Да ли излазиш негде?
- Сваке недеље излазим више пута, то јест врло често излазим.

10. Шта радиш у слободно време?
- У слободно време идем на приватне часове енглеског два пута недељно, на 

немачки идем два пута недељно, у музичку школу на часове виолине идем 
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два пута недељно, у музичку на часове солфеђа два пута недељно, на 
оркестар и часове теорије у музичку једном недељно, на одбојку трипут 
недељно и излазим кад год могу.

11. Да ли се бавиш неким спортом?
- Тренирам одбојку.

12. Да ли си тимски играч?
- Да, веома увек се слажем са пријатељима и заједно се боримо за победу.

13. Како подносиш пораз?
- Добро подносим пораз, ако знам да сам дала све од себе.

14. Чиме се поносиш?
- Поносим  се тиме што и поред свих обавеза које имам постижем велике 

успехе и имам времена  да се одморим и дружим са пријатељима.
15. Шта би волела да будеш кад порастеш?

- Не знам још увек шта желим да постанем.
16. Имаш ли најбољег друга или другарицу?

- Најбољи друг ми је Бојан Гаћа, а другарица Катарина Шева.
17. Коју музику слушаш?

- Слушам Heavy Metal, Black Metal, Hard Rock, Metallica, реп.
18. Која ти је омиљена певачица или певач?

- Wiz Khalifa.
19. Да ли слушаш неки бенд?

- Metallica, Liknin park.
20.Гледаш ли неки филм?

- Гледам све филмове.
21. Имаш ли идола?

- Искрено, тренутно немам идола.
22.Које ти је омиљено јело?

- Кулен и нутела.
23.Шта најчешће пијеш?

- Најчешће пијем Coca Colu.
24.Која ти је омиљена боја?

- Омиљена боја  је црна.
25.  Шта волиш да облачиш?

- Фармерке, мајице, кошуље, колеџ јакне, кожне јакне  и дуксеве.
26.Да ли волиш тамније или светлије боје?

- Волим тамније боје.
27. Када би могла који догађај би пожелела да се понови?

- Волела бих да се понови ескурзија са разредом.

интервју водиле
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                                             Милана Марковић и Тамара Стевић

Интернет игрица ,, Плави кит"

 Поводом  игре  " Плави кит" , због које је преко 130 тинејђера изврсило 
самоубиство, огласило се српско министарство јер постоји велика опасност да баш 
та игра завлада и на простору насе државе.

Игра " Плави кит" позива децу на самоповређивање, па чак и самоубиство. Ова 
игра изазова је направљњна тако да наводи тинејџере да током 50 дана раде много 
различитих ствари. Све почиње гледањем најобичниих хорор филмова, а након 
тога следи самоповређивање у виду урезивања плавог кита на руци.

 Како се игрица ближи крају задатци су све суровији. Неки тинејџери су чак 
наводили да су неки од задатака били да трче голи по улици или прате одређене 
људе. Рекли су да творац игрице, који им поставља задатке, проверава да ли су их 
извршили, што је играчима уливао још већи страх. На тај начин су их задржавали 
у игри јер су им при почетку рекли да ако одустану следи казна која ће их пуно 
кошстати.

  Творац игре, Филип Будеикин и његови сарадници окупљали су тинејџере. 
Почињали су са неким лаким и глупим задатцима због чега деца су често 
одустајала јер им је било досадно или једноставно нису хтели да играју. Они су 
били превише јаки за манипулисање. Они који су остали у групи добијали су све 
тезе задатке попут балансирања на највишем крову зграде, убијање животиља уз 
који мора да иде видео као доказ. Деци је било речено да бришу преписке са 
администраторске странице како нико не би сазнао за то, а то су упркос томе они 
раили. 

  Фили Будеикин, тренутно се налази у затвору " Крести" у Санкт Петарбургу, каже 
да се ни мало не каје због тога што је направио ту игрицу и због тога што је убио 
јако велик број тинејђера, јер по његовим речима он " чисти биолошки отпад" у 
свету. Односно другачије речено сва деца која су се убила, нису требала ни да 
живе, они су отпад, говорио је Филип.

                                                                                          Тамара Стевић  VI- 1
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