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Драги наши четвртаци,
Овог пролећа опраштате се
од ваших учитеља и учитељица
и ускоро полазите у више разреде.
Сада су пред вама још четири године
основног образовања.
Нека вам то буде време које ћете
искористити да научите још много
тога и дружите се.

Драги наши осмаци,

Најбољи међу најбољима

Ученик генерације

Спортисткиња генерације

Иван Имброњев

Јелена Мастиловић

Кренули сте у ову школу септембра пре осам
година. Тих осам година брзо је прошло и пред
вама је још школовања и усавршавања.
Својим трудом и радом учинили сте ову школу
посебном. Једнога дана, када будете одрасли,
сетићете се лепих и забавних школских дана.
Чувајте те успомене.
Сада вас испраћамо поново у пролеће и желимо вам
пуно среће и успеха у будућности.

IV-1

Свако одељење уредило је своју страницу.
Листајте и уживајте.
Учитељица
Гордана Милојков

Никола Алексић Смиљковић
Александар Бабић
Марко Бајић
Алесја Воргић
Миа Доминик
Стефан Јовановић
Нина Којчић
Обрад Королија
Сара Љубовић

Александар Марковић Пеић
Марко Мидоровић
Николина Мунћан
Лидија Новак
Наташа Одаџић
Никола Ревес
Бајрам Шаћиповић
Душан Стојић
Јована Томић
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IV-2
Учитељ Бранислав Оморац

Једна посебна особа у нашем животу
јесте учитељ Бранислав Оморац. Он
има плаве очи и средње је висине.
Лепо се облачи и има укуса.
Воли да се шали са нама и зато нам је
сваки дан посебан и занимљив са
њим. Према нама је пажљив и лепо
нам објасни оно што не знамо.
Наш учитељ је добар и стрпљив.
Разуме нас децу и често нам прашта
мале несташлуке. Док предаје, труди
се да нам што боље објасни ново
градиво и да нас што више
заинтересује за лекцију.

Искра

Када се суочимо са проблемом,
учитељ је увек ту да раширених руку
пружи помоћ свима без разлике.
Води рачуна да се не повредимо за
време одмора. Имамо поверења у
свог учитеља. Брине о нама кад смо
болесни и зове да пита како смо.
Волимо да слушамо како нам предаје,
јер кроз игру научимо битне ствари,
које ће нам требати у животу.
Недостајаће нам, али ми смо и даље
ту са њим, у истој школи и често ћемо
га посећивати и тражити од њега
корисне савете.
Ученици IV-2
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IV-3
На крају четвртог разреда
После четири године са учитељицом,
креће нова авантура. А пре тога били
су многи тестови, петице и разне друге
оцене. Другарство се градило као
највећа кућа, циглу по циглу.
Кад сам кренуо у први разред,
изненадили су ме бројеви и слова за
које никад пре нисам чуо. Али након
неког времена научио сам да
прочитам неке речи попут „Ћао, шта
радиш ?“. Тада сам добио први
смајли. Кад сам се вратио кући, одмах
сам рекао мами шта сам успео. Трчао
сам по кући од среће.
После првог разреда дошао је други.
Тада смо први пут почели да добијамо
праве школске оцене. Математика је
постала доста тежа са двоцифреним
бројевима. Тада смо почели да
пишемо прва писана слова
латиницом. Бунила су ме слова, где
које иде. Да ли у латиницу или
ћирилицу? После два, иде три у
бројању, па тако се броје и разреди.
Ушао сам у трећи разред. Први
школски писмени задатак је био у
трећем разреду из српског језика. Сви
су били узбуђени и уплашени коју ће
оцену добити. У четвртом разреду,
учили смо Први и Други светски рат,
као и дељење са „бескрајно“ великим
бројевима.
Четири године су у школи прошле за
секунд. Тужан ћу бити
у петом разреду када
после звона у
учионицу уђе
непозната наставница,
а не моја учитељица.
Најлепши дани увек
прођу тако брзо!

Учитељица Дубравка Оморац
И ти ћеш нешто постати
На почетку школске године
свако мисли да ће бити лако.
Мораш учити и доста се мучити.

Мораш упоран остати,
јер ћеш и ти нешто постати!
Елена Бесу

Најбољој учитељици
Питате се ко је учитељица наша.
О њој би могло да се пише свашта!

Њени су ђаци најбољи у свему,
у сваком домаћем одговоре на тему.
У свом послу професионалац је прави,

Лука Крнета

труди се да од нас борце кроз живот направи.
Учитељицу Дубравку воле сви,
зато су поносни ђаци из четвртог три.
Сара Савин
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IV-4

Дружина која знање достиже и успехe ниже

Учитељица
Марија Ковачевић

Одлика нашег одељења је да смо
вредни, радни и са потребом да то и
другима покажемо. Зато смо
учествовали на различитим
такмичењима, где смо показивали
своја знања, умења и вештине,
Резултати нису изостали.

Креативност је наше
опуштање.
Александра, Мила,
Зара

Тешке математичке
задатке решавамо са
лакоћом.
Урош, Мила, Леа, Максим,
Реља, Немања, Дора, Лазар

Ако на атлетској стази треба
брзо трчати или далеко
бацити вортекс, само зовите!
Дуња, Немања, Тара,
Вељко, Милица

Рецитовали смо на
позорницама месних
заједница, школа,
Културног центра.
Марко, Зара,
Ана, Нина, Алекса

Борбе на струњачама
борилачких спортова су
одлична ствар.
Душан, Фуад, Марин,
Јован, Марко
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Стихове радо пишемо!
Лазар, Мила, Дуња

Написали смо сценарио,
направили луткице, снимили
представу и освојили награду
на Првом онлајн фестивалу
луткара у Аранђеловцу.
Мила, Милица,
Леа, Дора, Доротеја

Читалачки дневник у писаној,
али и у електронској форми
редовно смо писали.
Милица, Мила, Дуња,
Леа, Дора
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IV-5
Наше одељење броји двадесет ученика. Ми смо један
сасвим обичан скуп ученика од којих је сваки посебан на
свој начин. Свако од нас се по нечему разликује од
осталих. Признајемо, да није тако, не би било занимљиво. Учитељица
Када бисмо могли да бирамо, увек бисмо овакво
Оливера Шекеровић
одељење изабрали.

Лана Грбушић
Џемаљ Демировић
Угљеша Крстески
Лана Максимов
Јелена Мандић
Ђорђе Милиновић
Радивој Миљуш
Видак Митрић
Јована Огњеновић
Вукашин Фанка

Наше одељење је
најзанимљивије и најзабавније.
За ове четири године
скупили смо много лепих сећања и
веселих дана. Биће нам жао када
будемо напустили учитељицу, јер
смо све лепе и занимљиве догађаје
провели са њом.
Дилбер Авдуљи
Урош Брусин
Јана Георгијев
Флоријан Гуцијанов
Дуња Достанић
Данило Ђоговић
Мила Ђурђев
Нађа Закин
Саша Коларов
Стеван Филипов

Збогом, драга учитељице
наша.
Хвала Вам за све. Научили
сте нас да бројимо,
читамо, пишемо и дали
сте нам пуно савета..
Жао нам је што се
растајемо од Вас и Вашег
насмејаног лица, али
знајте да ће дубок траг,
који сте у нашим срцима
оставили, заувек ту и
остати.
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IV-6

Наша песма
Катарина је као мандарина.
Где је Душан, ту шала врцка.
Зове се Срђан, он је јак и добар ђак.
Тамара је моје име, поносим се ја њиме.
Анђела воли да црта цветиће и лептириће.
Јована математику воли, али ручак не соли.
Бранко је дете чудо и редовно тренира џудо.
Дуњи је одбојка слаба страна, а дуња је права.
Што Николине очи виде, то његове руке створе.

Сара лети као бубамара и зато је уметница права.
Кад Лука Вукић има лопту, она увек заврши у голу.
Миња је такмичарског духа и зато уме да направи чуда.
Дуга коса, хаљиница и флаутица, то је наша Еленица.
У Ервина нашег мода је хит јер су му шишке модни хит.
Иван је разигран као чигра, зато што много воли да се игра!
Николај добро фудбал игра, на утакмицама се врти као чигра.
Лана ми је име и гимнастику волим, а цртању не могу да одолим.
Себастијан воли да чита и радо одговара када га неко, нешто пита.
Сви ме зову Луки (Лука Илијин), најбољи другови су ми Уки и Дуки.

Учитељица Хелена Милиновић

Дамјану је математика на првом месту, као да је на тешком тесту.
Немања Кујунџић фудбалер је прави јер тренира на покошеној трави.
Милица Бајчетић својим нежним прстима свира по белим клавирским диркама.
Паметне фасцикле Урошеву тајну крију о излетима, екскурзији и посетама у граду.
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VIII-1
Песма о нама
Прва у разреду је Маја, вредна као пчелица
и увек насмејаног лица.
После ње иде Матеа, уметница нашег разреда
која нас сваки час ликовног надгледа.
Затим Божа, наш главни спортиста,
чија савест увек остаје чиста.
Марко зна све тропске дестинације,
а разуме се и у скреч анимације.
Ксенија је спремна да помогне сваког тренутка,
а поред тога и лепа je к`о лутка!
Немања Ђурин воли да вози бицикл
и са њим је увек неки спектакл.
Нирвану сви по имену памте
а и Алека, шмекера у нашој школи, свако воли.
Стефан је пун лепих манира,
a у слободно време и хармонику свира!
Немања Мандић је за практичне науке
јер се разуме у све врсте електронике.
Адријана је одбојкашица ,
а наш Милан је звезда права.
Каћа је наша лепотица
и никада није шкртица.
Алекса је вредан дечак
који у друштву зна да остави печат.
Ања воли да гледа аниме
и зна да рачуна разне обиме.

Теодора Совиљ има диван стас
и све увек шармира њен анђеоски глас.
Јана је она која брине о свима
и за сваки проблем решење има.
Сликарка нашег разреда је Неда,
а од руке јој иде и јапанска абецеда.
Марина ниже успехе из атлетике,
а и писмени из српског уради без по муке.
Теодора Царан у друштву je поштована
и са њом је забава загарантована.
Дино је свим наставницима симпатичан
и никада није скептичан.
У VIII-1 свако је на свој начин посебан
и овај разред никад није досадан!
Адријана Мошорински

Теодора и Јана,
победнице на
државном такмичењу

Матеа, уметница

Божидар,
професионални тенисер
Одељењске старешине:
Оливера Љујић
Јелена Лакатуш

Дино, једини харфиста
у школи
Искра

Учитељица
Славена Богдановић
Страна 8

VIII-2

Ми смо VIII-2.

Учитељ нам је био Бранислав Оморац.
Одељењски старешина у петом разреду нам је била Ирена Босиљко,
а од шестог разреда Бојана Ергарац.

Крај је школске године и крај нашег
основног образовања.
Свима нам је жао што се растајемо, али
ћемо се са осмехом сећати једни
других, неких анегдота, екскурзија и
времена проведеног заједно!

Оно што нас краси јесте различитост
која нас је у неким моментима удаљила,
али, како смо старији, то нас је научило
да се употпуњујемо и волимо са свим
манама и врлинама.

,,Знати, мислити, сањати.
То је све.“
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VIII-3

Селма Бајрами

Иван Марков

Учитељица

Софија Бајрами

Јелена Мастиловић

Дубравка Оморац

Борис Босић

Никола Новак

Стефан Вулетин

Лука Продановић

Одељењски старешина

Милан Гаковић

Марко Ракић

Слободанка Савић

Ђорђе Граховац

Тара Ракић

Валент Димић

Сара Роцков

Сара Достанић

Катарина Спасојевић

Лука Ђурић

Стеван Сремац

Владислава Зорић

Николина Стефановић

Лука Јелисавац

Виктор Тиринг

Искра
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VIII-4

,,Некада у животу нећемо сазнати праву
вредност тренутка док не постане сећање.“

Ученици:
Вид Билбија, Марко Варга, Катарина Вујовић, Дарко Градина,
Зоран Јанковић, Фехат Јахја, Катарина Кешељ, Маја Ковачевић,
Андреј Костин, Огњен Костин, Милош Кузмановић, Милана
Лукин, Матеја Махалуп, Јован Обрадовић, Ђорђе Палатинуш,
Драгана Панић, Марина Роцков, Теодора Стевић, Марија Тасић,
Саша Ћирић, Милица Ћурчин, Теодора Фундук и Ива Хајду.

Учитељица
Марија
Ковачевић
Одељењски
старешина
Предраг Кандић
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VIII-5
Свако одељење је другачије па тако и одељење VIII-5.
Можда је VIII-5 што се тиче просека оцена најлошије,
али у животу није битан просек већ какав си човек и
пријатељ.
И сад последњи пут закључавамо врата места у којем
смо одрасли. У којем се свашта дешавало— и свађе и
прве туче, али и лепе ствари као што су дружења и
журке, па и после тих свађи, мирења.
Надамо се да нас нећете заборавити. Ми вас нећемо и
увек ћемо се радо сећати добрих наставника који су нам
подарили знање, али и важне лекције о животу.
Не желим да ико плаче него да се сви смејемо јер
постигли смо нешто највредније у животу, а то је
пријатељство, сложност и успомене.
VIII-5 се одјављује.

Одељењски старешина
Милана Мићић
Учитељица Оливера Шекеровић
Ученици:
Павле Башић (Влепа)

Лука Боу Моуса (Луки)
Александра Гатарић (Саки)
Лука Закин (Закинелица)
Лазар Зечић (Лаки)
Иван Имброњев (Ибра)
Снежана Каприш (Снеки)
Алекса Ковач (Лекса)
Сташа Комар
Михајло Лазаров (Микса)
Мина Максимовић (Минка)
Љубица Нединић (Буба)
Марија Пантош (Маре)
Марина Путић (Маринчи)
Сара Радусин (Сарке)
Матеја Рајић (Матке)
Огњен Ратковић (Оги)
Стојан Ћировић (Стојке)
Александар Филеп (Аца)
Јована Филипов (Џохана)

Искра
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VIII-6

,,...Све што је око тебе, сине мој, сачињено је од нечега у теби.
Покушај да се осврнеш. Свет има милионе врата.

Учитељи:

Лепо их можеш опипати и у тами.

Јасмина Матић,

Можеш их опипати као звук.

Маја Воргић,

Као одјек.

Војислав Станојевић

Свеједно кроз која врата прођеш, прошао си кроз себе.
И са обе стране те чека огромна људска нада."

Одељењски старешина Татјана Берберски

(Мирислав Антић: ,,Обзорја”)

Дамјана Ађи
Елмир Ајети
Ђафер Бериша
Богдан Благојевић
Урош Богић
Љубица Бурсић
Анастазија Вујачић

Владимир Вујовић
Страхиња Ђуркин
Горан Јаковљевић
Теодор Качарић
Ђорђе Којић
Стефан Кресић
Милош Лабус
Марко Миливојчев
Љубица Мишић
Данијел Новковић
Страхиња Перин
Немања Пјевач
Матеја Ристић
Димитрије Самарџић
Жељана Срдић

Страна 13

Искра

Наш кутак
Један дан на „Супер распусту“
Другари и ја смо дуго и нестрпљиво
чекали да почне распуст. Желели смо
авантуру звану „Мој супер распуст“
коју су нам обећали учитељица и
аниматори.
Након дуге вожње стигли смо на
Лепенски Вир. Дочекали су нас
весели аниматори који су само за нас
припремили журку добродошлице.
Провод је могао да почне. Много смо
били уморни, али музика и весела
атмосфера нам је дала снаге за игру.
Сви су се трудили да нас учине
веселим. Мислили смо да нам следи
одмор, али су нам веома брзо
показали да тамо нема времена за
одмор, већ само за забаву.

Ватромет је био врхунац
изненађења.
Срећни и разиграни другови,
осећања радости, узбуђења и
свакодневног ишчекивања
нових игара су ми и сада у
мислима. Радујем се новом
поласку на „Мој супер распуст“
јер је другарство јаче од свега.
Лука Крнета IV-3

Активност која је мене посебно
усрећила је зип-лајн. Много сам био
нестрпљив да дочекам свој ред.
Напокон је аниматор погледао у мене
и Ивана. Чудна метална кука нас је
повезала са жицом којом смо
требали да се спустимо. У моменту
пре нашег спуштања срце ми је
показало колико може да буде
снажно. Удахнуо сам, зажмурио и
кренули смо. Чуо сам другаре који су
викали наша имена и навијали за нас.
Кад смо се спустили, учитељица нам
је показала снимак нашег „лета“ и
стварно смо били смешни.
Следећа на реду била је наша
учитељица. Сви смо били изненађени
и најгласније смо навијали за њу.
Одмор нам није био ни на видику.
Чекале су нас велике, ваздухом
надуване лопте. Никад их пре нисам
видео уживо. Радовао сам се тој игри
јер ми је било занимљиво да своје
другове котрљам по пространој
ливади у тим лоптама . Навијали смо
један за другог и уживали. Сваког
дана смо из једне у другу нову игру
ишли. Обожавао сам и приче са
друговима у собама, које и нисмо
увек на време поспремили. Ноћна
представа ми је такође била сјајна.
Никада пре нисам гледао представу
ван позоришта.
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Интервју са Теодором Фундук
Теодора Фундук је освојила друго
место на Републичком такмичењу
из Српског језика и језичке културе

Одлична си у свим предметима,
поготово у српском. Занима нас
зашто си се одлучила баш за
такмичење из овог предмета и шта
ти је најзанимљивије у српском
језику?

Постигла си велики успех. Каква су
била твоја очекивања?

Код куће имам много књига и већ са
пет година научила сам да читам и
пишем. Због те љубави према књигама
српски ми је увек био омиљени
предмет у школи. Подједнако волим и
граматику и књижевност, али се у
граматици боље сналазим.

За крај, можеш ли нам рећи какав је
осећај освојити друго место на
Републичком такмичењу?

Будући да смо ишли онлајн у школу, а
такмичење се одржало регуларним
путем, да ли си имала већу трему за
разлику од протеклих година?
За такмичења сам се спремала као да
идемо редовно у школу. У томе су ми
много помогле моје наставнице
српског језика, редовно су ми слале
тестове како бих могла да вежбам.

Очекивала сам једно од прва три места
зато што сам много учила. Била сам
сигурна у себе и своје знање и зато
нисам имала трему.

На такмичењу сам освојила друго
место. Била сам срећна и поносна на
себе, јер стићи до републичког
такмичења је већ само по себи велики
успех, а камоли освојити диплому.
Хтела бих за крај да се захвалим
својим наставницама Зорици Исаков
Тољаги и Ксенији Поповић јер, да се и
оне нису толико трудиле и залагале,
верујем да би ми било много теже.
Маша Марков VII-4

Конкуренција је сваке године све
већа. Да ли је тако било и сада?
Конкуренција је била велика, било је
315 ђака из целе Србије.

Викимедија Србија
На иницијативу наставнице географије Неде Вулићевић и у сарадњи са пројектом
„Викимедија Србија“ наши ученици написали су чланке за Википедију. Пројекат су, у
склопу школе, подржали наставник историје Предраг Кандић, наставница енглеског
језика Љиљана Марков и наставница српског језика Весна Петровић.
Пројекат је почео крајем априла, а чланци ће бити објављени у наредних пар дана.

Чланци:
Нађа Вуксановић: Calyptocarpus vialis
Дарија Попов: Џенет Еванович
Срђана Јевремов: Сијера Мадре (планински венац)
Тара Вујин: Национални парк „Глациер“
Михајло Манигодић: Декларација о независности Тексаса
Михајло Манигодић VII-5

Искра
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СТЕМ радионице у петом разреду:
Ћелија за сваког, сапуница против корона вируса
Једно занимљиво предавање за ђаке
петаке било је одржано у уторак
8.6.2021. Све је организовала
наставница биологије Љиљана Јанку.
То је била уједно и интересантна
радионица на којој су деца могла пуно
тога да науче, као и да примене.
Предавачи су били др Бранка Шошић
Јурјевић, Лана Трифуновић и Бранко
Филиповић са Института за биолошка
истраживања ,,Синиша Станковић“ у
Београду.

Теме радионице су биле ћелија и
вируси. Ученици су правили слатке
моделе ћелија. Како слатке?

Такође ђаци су имали прилику да
посматрају лимфне чворове под
микроскопом, учествују у квизу и
знањем добију награде.

Забавна настава много боље подстиче
ученике на активан рад на часу. Оваква
другачија настава активира машту и
креативност. Надамо се да ћемо у
будућности организовати још оваквих
радионица, како из биологије, тако и
из других предмета.
Дарија Попов VII-5

Други део предавања био је о
вирусима. Од чега се састоје? Како
доспевају у наше тело? Како се наше
тело бори против њих, као и многа
друга питања? Ученици су пажљиво
слушали предаваче и активно
учествовали у раду. Правили су моделе
вируса у којима се налазио
импровизовани наследни материјалконац, цртали су и бојили слике
вируса. Такође сазнали су и зашто је
важно прати руке. Не само због
хигијене, већ и како бисмо уништили
мастан слој, омотач вируса, који нам се
можда налазио на кожи. Како би им
појаснили предавачи су урадили један
експеримент са орахом, желатином,
сусамом и маргарином. На крају
предавања су ученицима објаснили
шта је и чему служи имуни систем и
вакцинација.

Помоћу слаткиша и воћа. То је била
једна заиста ,,укусна“ презентација.
Желатин је представљао цитоплазму,
орах једро, суво грожђе
митохондрију...
Искра

Страна 16

Страна 17

Искра

Спортске стране
Фудбал
Општинско такмичење основних
школа у фудбалу одржано је 5. маја
2021. године. Наше ученице освојиле
су треће место.
Честитамо девојчицама и наставници
физичког васпитања Тањи Берберски
на постигнутом успеху.

Одбојка
Наше одбојкашице су на регионалном
такмичењу Спортске игре младих освојиле
2. место.

Тенис
Божидар Бубњевић, ученик осмог разреда
наше школе, квалификовао се на државно
финале Спортских игара младих, као
првопласирани у покрајини у тенису.
Желимо му пуно успеха на следећем нивоу
такмичења!
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Брзином до звезда
У петак 28. маја 2021. је на градском
стадиону одржано такмичење под
називом ,,Брзином до звезда''. У овом
пројекту је учествовало 7 основних
школа из Зрењанина. Првих 8 дечака и
првих 8 девојчица, који су се
надметали у трци на 50 метара, биће
учесници великог финала, које ће се у
јуну месецу одржати у Београду.
Његош ће у конкуренцији дечака
представљати Иван Лагунџија, док ће
у конкуренцији девојчица за нашу
школу трчати Дуња Нешић и Маша
Васиљевић. Желимо им пуно успеха
на даљем такмичењу!

Мале олимпијске игре
Крајем маја одржано је такмичење у
МОИ (Малим олимпијским играма) у
три нивоа. Наши прваци и трећаци
били су 1. на општинском и окружном
нивоу такмичења. На међуокружном
нивоу ученици првог разреда освојили
су 2. место док су девојчице и дечаци
трећих разреда заузели 3. место.
Честитамо малим олимпијцима!

Атлетика
Прва места на такмичењу у
атлетици освојили су Маша
Воркапић, у скоку увис, и Јустин
Цветков, у трци на 300 метара.
Наше ученице су на екипном
такмичењу заузеле друго место.
Екипно, треће место узели су
такође ђаци наше школе.
Спортске стране уредио
Михајло Манигодић VII-5
Искра
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Основна школа ,,Петар Петровић Његош ”
Стражиловска ББ
23000 Зрењанин
023/563-840, 023/532-501,
023/536-376, 023/531-934
ppnjzr@gmail.com
www.ppnjzr.edu.rs

Одељењске старешине одељења осмог разреда

ИСКРА, часопис Основне школе ,,Петар Петровић Његош“, Зрењанин
Уредници: Катарина Петровић V-4, Уна Омаљев V-3, Дарија Попов VII-5, Маша Марков VII-4, Михајло Манигодић VII-5,
наставница српског језика и књижевности Весна Петровић, наставница географије Неда Вулићевић.
Фотографије са завршне свечаности уступио Фото-студио ,,Флеш“.

