
              Новембар 2015. 

 

У нашој школи Црвени крст Новог Сада одржао је обуку из пружања прве 

помоћи у трајању од 12 часова.Сви ученици шестих разреда који су пратили 

обуку, успешно су савладали основе пружања прве помоћи и добили уверења. 

  

 

 

Ученици 6-3 одељења:Сара Плавшић,Немања Драговић,Теодора Вуксановић и 

Милица Михајловић  су 22.12.2015. у ОШ” Никола Тесла”у Новом Саду  

похађали обуку из области Спортско новинарство.Предавања је држала Сања 

Угрен,спортска новинарка из Београда.Сви ученици добили су дипломе на које су 

веома поносни. 

 

 

 

 

 

 

 



    Децембар     2015. 

Ученици наше школе обучени у бело поздравили долазак зиме. 

 

 

 

Нестрпљиво очекивали Деда Мраза који се појавио 23.12.2015. 

Захваљујући вредним учитељима који раде у продуженом боравку,ученицима до 

4.разреда који похађају боравак и великом броју учитеља разредне наставе 

уприличен је и ове године Новогодишњи вашар. 



 

 

 

Дана 23.12.2015. одржан је и Новогодишњи концерт.За програм су биле задужене 

Јулијана Шуваковић и Маја Дринчић ,професорке музичке културе. 



 

 

 

На Дан Светог Саве,27.01.2016. одржана је велика свечаност у нашој 

школи.Након беседе о Светом Сави и молитве, свештеник Мирослав Милић 

освештава колач и кољиво и благослови сабрање.Уследи резање славског 

колача,беседа свештеника,а затим се директорка школе, Зденка Ивковић ,обраћа 

скупу поздравним словом.Хор пева Химну Светом Сави ,а након химне уследи 

пригодан програм у коме су стихове о Светом Сави говорили ученици од првог 

до четвртог разреда,игре из околине Ужица изводили чланови АКУД Соња 

Маринковић.Пред крај свечаности на сцену излазе ученици осмог разреда и 

говоре стихове савремених писаца ,надахнутих  животом и делом Светог Саве. 

 



Sveti Sava



 

 

Поводом Дана светог Саве, Епархија Бачка сваке године расписује литерарни 

конкурс.Ево како је ученица Јелена Јанковић 8-3 размишљала на задату тему. 

 

 

У каквој породици расте радосно дете? 

  

                   Постаје све теже и теже да се очува мир и љубав у некој просечној 

породици. Где год да погледам избијају свађе, затим разводи, деца прикривају 

своју несрећу, а одрасли се батргају у дуговима и очајни су због распадања 

заједнице која им је била једна од циљева у животу. Погледам у све то, а онда у 

себе и моју породицу. Каква сам ја у ствари срећница... Могу само да се захвалим 

Богу за све добро што ми они пружају, што сам рођена ту где јесам и што ме воле 

много као и ја њих. 

                    Људи брзо улећу у брак, љубав испари и деца остају без заједнице 

која би требала да им пружа утеху, љубав и подршку. Колико год се 

новорастављени родитељи трудили да их редовно виђају, често деца испаштају и 

немају ту топлину и безбрижност која им је неопходна. Некад су нам родитељи 

досадни, наваљују, бране нам нешто или нису у могућности да нам приуште неки 

наш хир. Онда се љутимо на њих, волели бисмо само да се склоне од нас, да нас 

оставе на миру, а неретко је упућена и покоја тешка реч. А опет, има и деце која 

би дала све да њихови родитељи заједно седе испред њих и грде их за неку 

ситницу. Не знамо да ценимо оно што имамо док га не изгубимо. Није сваки 

родитељ и добар родитељ. Знам неког кога су родитељи довели до ивице да си 

скрати муке јер су га вређали и ниподаштавали. Иако треба волети своју 

породицу и не треба им узимати свашта за зло, ако си у сродству са неким не 

значи и да треба да се тераш да га волиш иако се он опходи лоше према теби, ако 



се поред њега осећаш безвредно и угрожено. Некима ноћне море нису биле само 

снови него и јава. У новинама се појављују разни наслови: „Отац монструм“, 

„Пакао мале...“, Муж брутално претукао жену“...Силовања, инцест, батине, 

вербално насиље су, нажалост неки прошли а некима су и даље свакодневница и 

пакао из којег се због страха за сопствени живот не могу избавити. Уместо да 

деца дођу кући и тамо се осећају опуштено и безбрижно, да могу ту да побегну од 

неких проблема који их чекају у школи или у друштву они стрепе од преласка 

прага од оног што ће их сачекати унутра. Доста им је свега, горчина им се 

накупља у грудима, та атмосфера им трује расположење и повлаче се у себе и 

склањају родитељима с пута. Долазе у искушење да беже од куће, не знају куда, 

али им је свеједно. Битно им је само да оду и да се склоне. Запостављенима 

детињство баш и неће бити у најлепшим сећањима. Можда су у сенци брата или 

сестре, можда се родитељи не обазиру много на њих,пружају им материјално све 

али не проводе довољно времена са њима. Супротност томе јесу деца за које се 

мама и тата превише брину. Воле их али с том љубављу их понекад гуше. 

Превише су заштитнички настројени и не дају им да излазе пуно и стално их 

проверавају. Ово су само неки од бројних примера који представљају ожиљке у 

дечијим сећањима, веће или мање. Да би породица била исконски срећна на њој 

се треба много радити, и постићи ниво емоционалне повезаности који спречава 

урушавање и распадање исте. 

                  Онда, с друге стране ту смо моја породица, моја сестра, мама, тата и ја. 

Знам да не бих погрешила ако бих нас ставила за пример срећне породице. 

Поента је у томе, да могу да им се пожалим и испричам много тога. Научила сам 

да се не љутим за сваку ситницу, тако да су свађе ретке и трудимо се да 

заборавимо све тешке речи иако то некад уме да буде тешко. Имамо и ми наше 

проблеме али покушавамо да се што маље оптерећујемо њима, па зато многима 

изгледамо као људи којима је све савршено, којима ништа не фали и све им је 

потаман. Значи ми много кад после лошег дана дођем кући, а они ме разумеју и 

не чине дан још горим наваљивањем и грдњама. Најбоље од свега је што ме 

никада нису критиковали за оцене, ја сам била та која је изабрала да учи и да буде 

одликаш,а они ме нису притискали нити силили да учим и никада ме нису 

кажњавали када оманем. Кажњавали су ме једино када бих се понела лоше и 

нечовечно, када бих некога заиста повредила и понизила, када бих се посвађала 

са сестром или одбрусила им или се непристојно понела према њима. Теже да ме 

науче да будем поштена, пристојна, хумана, вредна и да имам своје мишљење и 

став, али да га не намећем другима. Волим што је за њих најбитније да будем 

добар човек, а тек онда све остала. Волим и што можемо све да решим о 

разговором, што су увек ту и чувају ми леђа и одричу се многочега ради мене и 

сестре. Волим своју сестру много: што је тако отворена, позитивна, добра, што 

воли да ме љуби и да се мази иако ја то не волим, што је смешна, лепа, весела 

што даје увек све од себе. Ма волим и што је понекад лења, што се брзо 

изнервира, што је боља од мене у пуно ствари и што уме да буде досадна, али 

ништа од тога ми заиста не смета. Волим је што ме воли и што не одустаје од 

мене када ја будем безосећајна и хладна. Волим своју породицу и што су сви 

такви какви су, што ме праве таквом каква сам. Лично мислим да моји родитељи 

нису могли обавити бољи посао и ја сам врло задовољна оним што су створили 

од нас две, а није им требала ниједна књига о родитељству. Они нам много пута 



кажу: “Ви сте наша деца, и ма шта год да се деси, увек ћете то и бити и увек ћемо 

вас волети.“ Желим и ја да будем такав родитељ и сматрам да је овареченица 

боља од било каквог цитата неког писца, песника и филозофа и да је то правило 

којим би сваки родитељ требао да се води. 

                  Срећна породица је она породица која је на окупу, у којој су сви 

равноправни, каја се толико воли да ће наћи начин да опстане и у најтежим 

тренуцима када ништа не ваља, породица у којо се осећаш безбедно и чувано, и 

када дођеш кући да можеш да одахнеш, да се проблеми смање и да то буде твоје 

балон сигурности који не може да пукне у којем те воле, чувају и подржавају. 

Моја породица је срећна,и та срећа је већа од сваког проблема и извући ће нас на 

поврсину када потонемо. За  мене је савршена у свој својој несавршености.  А ви 

исто, једног дана створите породицу коју сматрате срећном и савршеном. 

Потрудите се. Вредеће више од свега.  

 

 

 

                                                                                                                           Јелена 

Јанковић VIII/3 

                                                                                                                          ОШ 

Милош Црњански 

                                                                                           

 

 

 


