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Још једни осмаци нас напуштају! 

 
 

„Никола Вукићевић“ била је школа наша, 

сада одлазимо ми и остаје ваша. 

У њу смо ишли и по сунцу и по киши, 

наставници нас често опомињали да будемо тиши. 

Незаборавни дани то су били, 

понеки лоши, а, углавном, мили. 

Занимљиве ствари научили смо ми, 

на пример, колико износи број π (пи). 

Прави проблем је била гравитациона сила, 

али уз помоћ наставника више није била. 

Сазнали смо сва времена: прошлост, садашњост и 

будућност, 

а на физичком како направити колут, шпагу и мост. 

Научили смо шта сисари једу и које птице лете, 

а на хемији за шта служе епрувете. 

Сазнали смо где се тачно налазе Филипини 

и колико становника има у Кини. 

Научили смо све различите врсте дизалица 

и како нацртати портрете различитих лица. 

Најбоље друштво стекли смо ту, 

увек ћемо га памтити и биће нам у срцу. 

У школи дружења и забаве било је увек, 

успомене из „Николе Вукићевића“ остаће нам заувек! 

 

Тамара Немет и Леона Лисовац, VIII-1 

 

 

 

 



 
 

 Сваке године, па тако и ове, 27. јануара обележили смо Школску 

славу, која је прослављена свечано, уз много садржаја, у веселој и 

надахнутој атмосфери. 

 Свечани део прославе заказан је за 14 сати када је почела 

ученичка приредба.  

 Одмах после извођења Светосавске химне у име ученика, свим 

присутним гостима, родитељима ученика и свим нашим ученицима, 

обратила се Софија Лазић, ученица VIII-4 и најавила програм. Ученици 

су музичким и поетским изразом славили име првог просветитеља. У 

извођењу програма под називом „Свети Сава мири браћу – повратак 

кивота Светог Симеона“ учествовали су наши другари до 5. разреда 

који су припремили краћи рецитал и предивну представу, а у томе су 

им помогле наставнице Зорица Панић, Данијела Кујунџић-Додек и 

Рената Цветков. Нашу свечаност уприличио је и отац Горан, који је 

светио славски колач и вино. Ове године кума школе била је Николија 

Шљукић, ученица V-2 разреда, која се и обратила присутнима и која је 

кумство за наредну годину предала свом другару, Бранку Радојичићу, 

ученику V-1 разреда. 

 Као и сваке године, било је лепо и свечано, а наши другари који 

су учествовали у реализацији приредбе, дали су нам задатак за наредну 

годину да следећа прослава школске славе буде бар као ова, ако не 

боља. 

 

          
 



  
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
Има један диван 
невидљиви свет,  
а то је онај  
што га заљубљени у срцу носе. 

 

Само је љубав дом 
 у коме можеш 

вечито становати. 

 

 

 

 

Пред сам крај дуге зиме и њених чари, наша срца загрејаће још 

један леп празник. Тај празник славе сви заљубљени, јер његов 

симбол је, управо, љубав. 

 Сваке године 14. фебруара одржава се церемонија, у већим 

градовима, на трговима, буде и на хиљаде парова, који својим 

пољупцима и загрљајима улепшавају овај дивни свет. Црвене 

руже, каранфили и разни други букети, сваког орасположе својим 

опојним мирисима. Иако у свету има много негативних ствари, 

има и оних добрих, а једна од њих, свакако,  је и љубав најмилијих. 

Чезнути за топлим пољупцима и  нежним загрљајем, јесте нешто 

што свака особа жели.  

 Друга недеља фебруара у нашој школи је у знаку љубави, све 

одише љубављу. Постављају се разне кутије, у које ученици 

стављају писма намењена симпатијама. Панои су украшени 

срцима и љубавним порукама. На сам Дан заљубљених, сви они 

који су заљубљени, носе нешто црвено на себи, јер је црвена боја 

симбол љубави. 

 Љубав је највредније осећање које свака особа треба у себи да 

гаји и које треба да делимо, а не да шкртаримо при давању. Као 

што дајемо крв, да бисмо продужили некоме живот, тако дајемо и 

љубав да бисмо га улепшали. Најлепша љубав је узвраћена љубав. 

Све људе треба поштовати, а своје најмилије волети. 

 
Ко воли,  
верује у немогуће. 

Љубав је увек племенита и лепа, 
али стварност се брине 

 да она пролази  
кроз шуму коприва 



 
 

ВОЈВОДИНА 

Над небом плове облаци, 

у даљини копита галоп, 

шире се вечни зраци, 

земља сува, плодна, чека потоп... 

 

Сјајни, блистави предео,  

гледам смисао живота, 

са гране ме кос погледао, 

ах, та стварања лепота... 

 

Оранице плодне, поља ђитна, 

амбари од камена и сламе, 

снага, лепота није упитна, 

родило се сунце, нема таме... 

 

Воћњаци горди, воће носе гране, 

докле поглед сеже – равница, 

камен чува сећања на прохујале дане, 

сунце и, тек изорана црница... 

 

У магли се брдо губи, 

на земљи бале сена, 

сваки човек родну земљу љуби, 

уписано је то у крви његових вена... 

Милош Михаиловић, VI-3 

 

ПРОЛЕЋЕ 

Жељно чекам пролеће, 

да замирише цвеће, 

да сунце жуто 

проспе своје злато. 

Да облаке сиве прекрије топлина, 

да крошње оживе у бојама ведрине. 

Да пчеле забрује 

и запевају птице, 

смех деце да се чује 

и брже закуца срце. 

Јована Вујичић, V-1 

ПЕСМА О ЦВЕТУ 

Био једном један мали цвет 

са латица пет. 

Најлепши је био он, 

на читавом свету том. 

Свака му је латица друге боје била, 

а пчелица је малена такву жељу снила. 

Зујала је весело око тога цвета, 

а цветић јој рече: „Ту сам сваког лета.“ 

Сви се редом дивили његовој лепоти 

све док сумрак не паде и цветић се склопи. 

Андријана Ракић, VI-1 

 

О БАКИ 

Баке су ту да нам приче причају, 

да са нама лепе снове сањају. 

Оне су ослонац и ми их волимо, 

то није варка. 

 

Моја бака је као и све друге, 

дели са мном и срећу и туге. 

Волим своју баку јако, 

она је као сунце жарко. 

 

Обасја ме поглед њен, 

јер ја сам унук њен. 

Она ће бити уз мене увек, 

где год да пожем, 

шта год да будем. 

 

Чувала ме бака кад сам био мали, 

зато она сада мени много фали. 

Бранко Радојичић, V-1 



 
 

„Књиге треба читати исто као што узимате лекове, по препоруци, а 

не по реклами“. 

Џон Рускин, британски критичар  

 

 Кажу да књига може постати добар пријатељ и да уз њу ниси сам. 

Међутим, пријатеља треба пажљиво одабрати, а то није лако. Помозите 

нам да издвојимо књиге уз које смо највише уживали и препоручимо 

их другима. Школска библиотека нуди вам велики избор!  

 Одакле почети дружење са књигом? Овом приликом наводимо 

неке наслове, а ви нам јавите да ли су се и вама свидела ова дела. 

Предложите и нека друга, а ми ћемо објавити ваша размишљања. 

 

Карик и Ваља, Јан Лари 

Замислите како би то било када бисте се смањили на величину буве, 

тако да можете летети на вилин коњицу, али вас може спљоштити и 

једна кап кише. Управо се то десило брату и сестри, јунацима ове 

узбудљиве приче. Сазнајте како су умакли страшном пауку, зашто су се 

уплели у мрављи рат и још много тога. Упознајте чудесни свет 

„џиновских инсеката“ с Кариком и Ваљом! 

 

Хобит, Џ.Р.Р. Толкин 

Роман који претходи Господарима прстенова (снимање филма је у току, 

1. део излази 2012, постоји и награђивана видео игрица) први пут увео 

је читаоце у чудесни Толкинов свет хобита, патуљака, тролова, змајева, 

вилењака... Пратите епски поход симпатичног хобита Билба Багинса и 

тринаест патуљака на страшног змаја Смога како би патуљци 

повратили своје изгубљено царство и сазнајте како је чувени магични 

прстен доспео у Билбове руке. 

 

Галеб Џонатан Ливингстон, Ричард Бах 

Прочитајте како је један одбачени галеб успео да савлада простор и 

време и постане учитељ не само другим галебовима, већ и милионима 

читалаца и обожавалаца широм света. 

 

 

 



Господар мува, Вилијам Голдинг 

Група британских дечака обрела се на пустом острву у Пацифику. Како 

ће деца од пет до четрнаест година преживети сама на острву? 

 

Можете изабрати и неки од романа с темом из ђачког живота: 

 

Хајдук у Београду, Градимир Стојковић (и наставци Хајдук против 

ветрењача, Хајдук с друге стране) 

 

Лајање на звезде, Милован Витезовић 

 

Марија Гуглета, библиотекарка 

 

Књиге вам препоручују и ваши другари 

 

Забрањени замак, Едвард Пакара 

Веома узбудљива и занимљива књига. Свако дете ће се уживети у лик 

главног јунака и доживети 27 различитих авантура! 

Никола Шебек, V-2 

 

Краљевство златног змаја, Изабела Аљенде 

Књига је узбудљива, познају се врлине и можемо наћи себе у ликовима. 

Никола Радић, V-2 

 

недеља фебруа                     ра у н 

 
 



 
 

 Завршни испит полажу сви ученици који с позитивним успехом 

заврше осми разред основне школе. Овим испитом проверава се и 

оцењује знање која су битна за даље школовање, а стицана су током 

свих осам година основне школе. 

Завршни испит је саставни део основне школе. Ученик који не 

изађе на завршни испит, неће завршити основну школу и самим тим 

нема могућност уписа у средњу школу. Од укупно 100 бодова, завршни 

испит, носиће 40 (20 бодова по предмету), а успех ученика током 

основног школовања носиће 60 поена (збир просека на крају 6., 7. и 8. 

разреда пута четири). Што више бодова ученик постигне на завршном 

испиту, то има више могућности да бира и буде изабран у различите 

смерове средњих школа, па и оне за које конкуришу ученици са већим 

бројем бодова.  

Ове школске године, испит ће се састојати од два предмета: 

српски односно матерњи језик и математика. Предвиђено време 

трајања испит за сваки предмет је по 120 минута или 2 сата. Тестови на 

завршном испиту имаће 50% потпуно познатих задатака у односу на 

збирку, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном 

изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у 

збирци, дакле непознати. Сви задаци који се налазе у збирци и који ће 

бити на испиту су познати у односу на градиво које се учи у основној 

школи, односно начин њиховог решавања је вежбан у школи. Овим 

тестовима ће се проверавати у којој мери ученик може да препозна и 

примени научена правила. Код сваког задатка треба уочити шта се 

тражи у задатку и који од научених правила би могло довести до 

решења задатка. Све што се рачуна у задацима из математике, треба да 

се нађе на тесту, а не на клупи. 

 Ученици треба да понесу на испит оловку, гумицу и хемијску 

оловку. За математику је још потребан шестар и лењир. Поред тога, 

треба понети ђачку књижицу са овереном, новијом фотографијом. 

Мобилни телефон и дигитрон неће се моћи унети у просторију којој ће 

се полагати завршни испит. 



Ученици су обавезни да у школу дођу пола сата пред почетак 

испита. Почетак тестирања је у 10 часова пре подне, оба дана. Испит ће 

се полагати у салу за физичко васпитање, где ће ученици улазити и 

седети по азбучном редоследу целе генерације. На столу, сваког 

ученика ће чекати две коверте. У малој коверти се налазе два 

индентификациона листа, која треба попунити пре почетка тестирања. 

Када дежурни наставник потпише индентификационе листиће, један 

примерак остаје ученику као доказ да је изашао на завршни испит, а 

други се ставља у малу коверту и залепи. Индентификациони лист 

служи да се повеже тест са именом ученика. Када ученик заврши тест, 

у велику коверту ставља тест и мала коверта са једним 

индентификационим листићем. На самом тесту не треба писати име, 

шифру или било коју другу ознаку. 

Пре почетка попуњавања теста, треба прочитати упутство. 

Одговори који нису написани на тражени начин, као и они који су 

прецртавани или исправљани хемијском оловком неће се признавати. 

Пре почетка решавања теста, треба прочитати све задатке. Са 

решавањем теста, треба кренути од лаганих, а на тешка питања враћати 

се повремено, јер неки каснији задатак може помоћи у решавању 

тешких. На тај начин осигурава се да ученик уради  све што зна и 

повећава вероватноћа одговора и на део оних задатака за које нису 

сигурни да знају. Петнест минута пред крај тестирања, треба проверити 

да ли је дат одговор на сваки задатак и написати их хемијском оловком. 

Хемијском оловком се не прелазе конструкције у тесту из математике, 

односно оно што се ради шестаром и лењиром. Препоручљиво је да 

ученици искористе сво време које им је на располагању, односно да не 

журе, да неби направили грешке из непажње. 

Са припремом за завршни испит, ако није већ започета, треба 

започети одмах, јер је полагање теста из српског језика 23. јуна, а 

математике 24. јуна. Треба планирати своје време да би стигли 

прорадити све задатке из збирки, а часове припремне наставе треба 

искористити за појашњење нејасних задатака.  

 

Љиљана Кнежевић, психолог 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Иако су млади, они су талентовани и зато ће своју надареност 

поделити са нама. Један од њих је и Арсеније Стојановић, ученик V-3. 

Он је своје радове поделиио са нама излажући их на главном паноу 

Школе и тако нам дао повод за разговор са њим. 

Р: Шта за тебе значи цртање и када то најчешће радиш? 

А: Најчешће цртам када ми је досадно и када добијем инспирацију за 

нешто. Волим да цртам. 

Р: Када си открио своју надареност и љубав према цртању? 

А: Када сам кренуо на цртање, цртао сам глупости и онда сам, после 

неког времена, схватио да имам талента за карикатуре. 

Р: Црташ ли само за своју душу или си неке радове слао на 

такмичења? 

А: Никада нисам слао радове на такмичење, али зато цртам за своју 

душу и своје ближње. 

Р: Када узмеш оловку у руке, на шта одмах помислиш? Шта ти даје 

инспирацију? (Прочитана књига, песма, неки доживљај, догађај...) 

А: Када узмем оловку у руке, прво погледам шта је око мене и те 

ствари ме инспиришу. Неке ствари пронађем већ готове, али их ја 

изобличим и на свој начин прикажем. 

Р: Црташ ли и стрипове или увек црташ карикатуре? 

А: Понекад цртам стрипове и имам их 4-5, али, углавном, цртам 

карикатуре јер желим да их усавршим. 

Р: Планираш ли да упишеш једнога дана Ликовну академију и да ли би 

више волео да као наставник ликовне културе деци преносиш своје 

знање и вештине или да будеш сликар? 

А: Волео бих да деци преносим своја знања и да упишем Академију у 

Новом Саду. 

 Желимо му да направи још лепих радова и да оствари своје 

планове. 

 Неке од свијих радова Арсеније је поделио и са читаоцима 

Радосника. 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Резултати са спортских такмичења 

1. КОШАРКА – девојчице – 1. место ОПШТИНСКО 

                                                 2. место ОКРУЖНО 

ЕКИПА: Тамара Цветковић VIII-1, Маша Лончар VIII-2, Мирјана Копрић 

VIII-4, Нађа Јованац VIII-4, Наталиа Бенета VIII-4, Наташа Бошњак VIII-4, 

Владисава Дудуковић VIII-3, Ксенија Пејић VI-4, Марија Матић VI-3. 

 

2. ОДБОЈКА – девојчице – 2. место ОПШТИНСКО  

ЕКИПА: Мила Брбаклић VII-, Катарина Вучевић - VII-3, Соња Огњеновић 

VII-4, Милица Обушковић VIII-2, Дуња Огњеновић VIII-2, Лаура Мајор VIII-3, 

Марија Туцаковић VIII-3 

 

3. АТЛЕТИКА - ОПШТИНСКИ ЈЕСЕЊИ КРОС 

1. место – Сандра Крајина V-3 

2. место – Станислав Живковић VI-1 

2. место – Драган Илић VII-2 

3. место – Лаура Мајор VIII-3 

3. место – Никола Мушикић VIII-1 

                             ОПШТИНСКИ КРОС РТС 

1.место - Сандра Крајина V-3 

2.место – Сладић Саша VIII-4 

2.место - Лаура Мајор VIII-3 

3.место – Милош Делибашић VIII-4  

        РЕПУБЛИЧКИ КРОС РТС – Инђија 

6. место - Сандра Крајина V-3 

                             УЛИЧНЕ ТРКЕ – ОКРУЖНО 

1. место - Сандра Крајина V-3 

3. место  - Јеличић Александар VII- 

       Nestlé ШКОЛСКА ЛИГА – РЕПУБЛИЧКО 

7. место - Сандра Крајина V-3 (60м) 

       ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ТРОБОЈУ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 

2. ДО 5. РАЗРЕДА 

1. место – Сандра Крајина V-3 

1. место – Александра Мушикић IV-1 

 

       ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМА 

ДЕВОЈЧИЦЕ: 1. место – Сандра Крајина V-3 

                         1. место – Наталија Живковић VII-4 

                         2. место - Маша Лончар VIII-2 

                         2. место - Лаура Мајор VIII-3 



                         3. место - Мирјана Копрић VIII-4 

                         2. место – ШТАФЕТА - Марија Туцаковић VIII-3, Исидора 

Вукичевић VIII-1, Мирјана Копрић VIII-4, Сандра Крајина V-3 

                         2. место – ЕКИПНО - Марија Туцаковић VIII-3, Исидора 

Вукичевић VIII-1, Мирјана Копрић VIII-4, Сандра Крајина V-3, Маша Лончар VIII-

2, Лаура Мајор VIII-3, Наталија Живковић VII-4 

ДЕЧАЦИ:            1. место – Сладић Саша VIII-4 

                          1. место - Борислав Стојков VIII-4 

                          2. место - Никола Мушикић VIII-1 

                          3. место – Огњен Кулић VIII-1  

1. место – ЕКИПНО - Сладић Саша VIII-4, Драган Димовски VIII-1, Никола 

Мушикић VIII-1, Огњен Кулић VIII-1, Илић Драган VII-2, Борислав Стојков VIII-4, 

Шкорућак Андреј VII-1 

                                ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

ДЕВОЈЧИЦЕ:     2. место - Сандра Крајина V-3 

                         2. место - Наталија Живковић VII-4 

                         3. место - Лаура Мајор VIII-3 

                         3. место – ШТАФЕТА - Марија Туцаковић VIII-3, Исидора 

Вукичевић VIII-1, Нађа Јованац VIII-4, Сандра Крајина V-3 

                         3. место – ЕКИПНО - Марија Туцаковић VIII-3, Исидора 

Вукичевић VIII-1, Нађа Јованац VIII-4, Сандра Крајина V-3, Маша Лончар VIII-2, 

Лаура Мајор VIII-3, Наталија Живковић VII-4 

ДЕЧАЦИ            1. место – Сладић Саша VIII-4 

                          1. место - Борислав Стојков VIII-4 

                          1. место – Илић Драган VII-2 

                          3. место – Алекса Матић VIII-1 

                          3. место – ШТАФЕТА - Сладић Саша VIII-4, Драган 

Димовски VIII-1, Илић Драган VII-2, Александар Јеличић VII-2 

                          2. место – ЕКИПНО - Сладић Саша VIII-4, Драган Димовски 

VIII-1, Никола Мушикић VIII-1, Огњен Кулић VIII-1, Илић Драган VII-2, Борислав 

Стојков VIII-4, Алекса Матић VIII-1, Александар Јеличић VII-2 

                                  МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ (БАЦАЊЕ КУГЛЕ) 

                           3. место - Борислав Стојков VIII-4 

 

4. ПЛИВАЊЕ – РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

3. место- Сања Галац V-3 

6. место – Невена Брдарић VII-2 

6. место – Јована Дудуковић VI-3 

13. место – Тамара Дудуковић V-1 

13. место – Владисава Дудуковић VIII-3 

      - Небојша Богдановић VII-1 

 

4. СТРЕЉАШТВО – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. место – Милан Контић VII-2 

         ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

1. место – Милан Контић VII-2 



         РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

око 20. места – Милан Контић VII-2 
 

 
 

Ликовна култура 

1. Асоцијација за културу мира и толеранцију, Крушевац (републичко 

такмичење) – 1. место - Немања Гараи VIII-4 

2. Фестивал науке, Београд (републичко такмичење) – 3. место - Слађана 

Влатковић VII-3 

3. Дечије позориште Републике Српске, Бања Лука (међурепубличко 

такмичење) – 3. место – Теона Шнајдеров VI-2 

4. Руски центар, Нови Сад (републичко такмичење) – 1. место - Слађана 

Влатковић VII-3 

5. Васкршњи сабор, Сомбор (општинско такмичење) 

 за традиционално осликавање – 1. место - Стојана Клепић V-1 

  за креативно осликавање - 1. место - Слађана Влатковић VII-3  

        3. место - Татјана Стричевић VII-4 

  за најбољи ликовни рад - 1. место - Стојана Клепић V-1 

      Милош Михаиловић VI-3– похвала 

  похвале за креативност – Тамара Дудуковић V-1 

      Сара Крстић VII-4  

      Снежана Влатковић II-1 

  за празничну декорацију – 2. место - Ликовна секција ОШ „Никола 

Вукићевић“  



6. Просветни синдикат – пројекат „Big story“, Сомбор (међуопштинско 

такмичење) - 1. место - Слађана Влатковић VII-3  

7. Црвени крст Сомбор (општинско такмичење) – 1. место - Сара Крстић 

VII-4 

                                                           2. место - Слађана Влатковић VII-3 

                                                           3. место – Леона Лисовац VIII-1 

     Црвени крст Србије (републичко такмичење) – 2. место - Слађана 

Влатковић VII-3 (конкуренција 13000 радова) 

8. Здрава храна, Београд (републичко такмичење) - 3. место - Слађана 

Влатковић VII-3 (конкуренција 20000 радова) 

9. Отаџбина и слобода, Сурдулица (републичко такмичење) - 2. место - 

Слађана Влатковић VII-3  

10. Млади у борби против пушења (општинско такмичење) –  

Сандра Крајина V-3 

Слађана Влатковић VII-3 

 

Рецитаторска смотра – Тања Недељков IV-2 – пласман на републичко 

такмичење 

          - Наташа Бастаја VIII-4 - пласман на зонско такмичење 

  

Историја (општинско такмичење) – 2. место – Никола Радић V-2 

                                                                          - 3. место – Никола Бркић VI-4 

                                                            - 3. место – Никола Машић VII-4 

              Историја (окружно такмичење)      - 1. место – Светлана Бобић VI-4 

                                                                          - 1. место – Милош Михаиловић VI-3 

                                                                          - 1. место – Даница Илибашић VI-4 

  

Математика (општинско такмичење) – 2. место – Тамара Ланчушки IV-1 

                                                                              - 3. место – Милош Бoкун IV-3 

                                                                              - 3. место – Стефан Рацић-Берић IV-4 

                                                                - 3. место – Дуња Алексић VII-1 

                                                                - 3. место – Никола Чичовачки VIII-3 

 Математика (окружно такмичење) - 2. место - Тања Недељков IV-2 

 

 Биологија (општинско такмичење) – 2. место – Татјана Стричевић VII-4 

                                                           – 2. место – Немања Гараи VIII-4            

                                                                          - 3. место – Дајана Радоњић VII-4 

                                                                          -3. место – Наташа Бастаја VIII-4           - 

 

Хемија (општинско такмичење) – 2. место – Татјана Стричевић VII-4 

                 - пласман – Филип Вучковић VIII-4 

 

 
 

 

 



 
Реши ребусе! 

                    
           _________________                                        ___________________ 

  

Обоји воће одговарајућим бојама! 

  
                                                                                ____________________ 

 

 
Владимир Видаковић, V-1 
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