




Већ традиционално наша школа се 

представила пројектом наставнице Марине 

Пешић на манифестацији „Ноћ истраживача”. 

Пројекат су демонстрирали Мирослав 

Девић,Стефан  Николов  и присутни ученици 

шестог разреда.
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Уређење наше учионице 

Продавали смо робу на Дечјем вашару и зарадили паре па се са 

другацима удружили. Родитељи су окречили учионицу, 

обезбедили фарбу. Наше другарице тата донирао је тракасте 

завесе. Тако су зарађене паре остале од вашара и купили смо 

климу. Заједничким снагама успели смо у уређењу учионице 

више од очекиваног. 

Ученици VI2 и II2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фестивал  науке 

 

На овогодишњем  Фестивалу науке играли смо се, дружили, 

забављали.  Био је то за нас незабораван дан. 

 

 

 

 

 

 



 

ШКОЛСКА СЛАВА 

Овогодишњи кум славе је одељење VII2 са одељенским старешином, 

Љиљаном Арваи. Од кумова школа је добила леп зидни сат и 

показали су се као прави домаћини славе. Овај дан је обојен 

посебном свечаношћу...  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Међународни дан размене књига „Донеси књигу, узми 

књигу“ 

 

 

 

Градска народна 

библиотека „Жарко 

Зрењанин“ обележава 

Међународни дан 

размене књига, 14. 

фебруар на Дечјем 

одељењу. Наши осмаци 

узели су учешће у овој 

манифестацији. Свако је 

понео по једну књигу 

као поклон а у 

библиотеци разгледали 

су књиге, 

размењивали... 

дружили се. Одабрали 

су и неки наслов за 

будуће читање. 

 



Основи безбедности деце 

 

У оквиру овог програма одржано је предавање 

припадника ОСП ПУ Зрењанин на тему "Безбедност 

деце у саобраћају" за ученике четвртих и шестих 

разреда. 

 

 

 



 

 

"Mали каплар" (час историје) 
 

 

 

 

 

Ученици виших разреда посетили су Мало 

позориште „Душко Радовић“ у Београду и 

погледали представу о дечаку Момчилу 

Гаврићу чији лик сведочи о храбрости и 

родољубљу деце у ратним даним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ученици имали су прилику да се упознају са потресном и јединственом драмом у 

српској историји, о голготи и васкрсу нашег народа у великој борби за опстанак. Након 

представе указала им се прилика да се фотографишу са дечаком који је глумио Момчила 

Гаврића. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



ЗЛАТНИ КОШАРКАШИ! 

 

 

Мушка екипа наше школе обрадовала нас је 

ЗЛАТОМ на општинском првенству из кошарке. 

Браво момци, свака част! Злато за „Доситеј“.



БЕЗБЕДНО НА ДВА ТОЧКА 

Овај пилот пројекат је у организацији Агенције за безбедност саобраћаја 

Републике Србије, а у реализацији Бициклистичког савеза Србије. 

Координатор пројекта испред града Зрењанина био је Мирко Петровић из 

одељења за урбанизам града, сектор за саобраћај. Пројекат је 

подразумевао двочасовну обуку , која је обухватила предавање, 

тестирање и практичну вожњу бицикла на полигону постављеном у сали 

за физичко васпитање. У току вожње ученици су требали да примене 

усвојене сигнале којима бициклисти треба да обавесте друге учеснике 

саобраћаја о намерама свог учешћа у саобраћају. Пројектом је било 

обухваћено преко стотину ученика наше школе. “Овај пројекат је од 

великог значаја јер управо та практична знања нису више заступљена у 

наставним плановима у најранијим узрастима, када деца и почињу да се 

укључују у саобраћај.  Због безбедности на путу и у саобраћају, битно је да 

као бициклисти користимо исте знаке и  да возачи аутомобила разумеју 

намере нашег кретања у саобраћају”, каже директор школе. Сви ученици, 

учесници у пилот пројекту, добили су поклон сетове светлосне 

сигнализаторе за своје бицикле. 

 

 



Ученица наше школе, талентована млада пливачица зрењанинског „Пролетера“, Анђела 

Стеванов, сјајним наступом на међународном такмичењу у Словенији освојила је сребрну 

медаљу на 100 м краул и постала јунакиња дана. На понос својих родитеља, тренира, другара 

из клуба и школе, Анђела се ретко са такмичења у земљи или иностранству враћа без освојене 

медаље. 

Анђели честитамо и желимо пуно успеха и медаља на наредним такмичењима! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понос и дика „Доситеја“



Моја другарица 

 

У разреду се највише дружим са Вањом. 

Она ми је најбоља другарица. 

Вања је средње висине. Има густу дугачку 

косу тамне боје. Носи наочаре. Облачи се 

спортски, увек је у тренду. Тренира кошарку. 

Веома је талентована за музику, свира харфу. 

Одлична је ученица, вредна је и одговорна. 

Вања је увек спремна за добру шалу. Када смо 

заједно имамо о чему да причамо. Вања је 

увек спремна да помогне као прави друг. 

Никада се нисмо посвађали. Вања је врло 

причљива особа, увек ме насмеје  занимљивим 

причама. Увек каже оно што мисли. Са њом ми 

време увек брзо прође. 

Волео бих да наше другарство траје дуго. 

Вању волим зато што је искрен пријатељ. 

Дејан Граховац VI1 



ПОНОВО ЗЛATO  ЗА ДОСИТЕЈ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мушка екипа наше школе у саставу:Јован Богдановић, Давид Барток, 

Душан Зорић, Милан Галовић, Бојан Граховац, Вук Топаловић, Урош 

Зорић, Игор Павлов и Лазар Вукоје, након златне медаље на општинском 

првенству, окитила се и ЗЛАТОМ на окружном првенству!!! Честитке 

златним момцима и наставници Драгани Станков 



ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА 

На овогодишњој Песничкој штафети гошћа нам је 

била Јасминка Петровић. Провели смо заједно лепе 

тренутке а стихови су се низали. 

 

 

 

 







МОЈЕ БУДУЋЕ ЗАНИМАЊЕ 
 

Када ми је досадно често завирим у свој 

скривени свет.  

Одувек сам сањао да будем најбољи кошаркаш. 

Довољно је само да зажмурим и већ сам на терену. 

Срце ми је куцало брже него икада. Са усхићењем 

сам чекао почетак утакмице. Пред велико финале 

истрчавамо на терен са својим саиграчима 

поздрављамо бучну и расположену публику. Када 

смо се загревали са трибина се чуло само моје име. 

Све је узбуркано, као море. Распевана публика 

навија пуним плућима. Сви су на ногама, атмосфера 

у хали је усијана. То ми је дало ветар у леђа и да 

дам све од себе. Пловим кроз ваздух и високе лопте 

ловим. Шутирам на кош и везујем тројке у 

најкраћем року. Сјај златног пехара ми је у очима. 

Екипа смо сјајна. Дајем кош за победу. На крају 

утакмице сам проглашен за најбољег играча 

финала. 

Надам се да ће ми се скривени свет остварити и 

да ћу доћи до жељеног циља. 

Дејан Граховац VI1 



Зажмурим и сањам 

Ја сам пилот путничког авиона. 

На аеродрому смо прегледали авион да ли је спреман за 

лет.Као и увек он је био спреман. Укрцала сам се.Пожелела 

сам путницима срећан пут. Ушла сам у пилотску кабину и 

села у седиште.Поред мене је био копилот  Ханс.Полетели 

смо за трен ока, нашли смо се међу меканим, белим 

облацима.Прелећемо преко великог Париза,града светлости 

и љубави.За који трен смо се нашли изнад Лондона, града у 

коме стално пада киша.Иако пада киша он има својих 

чари,као на пример Биг Бен.Наша последња станица је град 

Салцбург.Отишли смо у обилазак града.На аеродрому нас је 

дочекао туристички водич Фридрих.Рекао је како је Салцбург 

добио име.Причао нам је о историји града,реци Залцах.На 

крају смо обишли замак Мирабел.Вратили смо се на 

аеродром.Узлетели смо.Кренули смо према 

Београду.Контролни торањ је јавио да се приближава велика 

олуја.Мекани,бели облаци су постали сиви и тмурни.Почело 

је да грми и да пада киша.Путници су били 

узнемирени.Стјуардесе су их смиривале у нади да ће све 

проћи у најбољем реду.Покушала сам да прелетим 

олују.Успела сам.За пола сата смо стигли у Београд. 

Ово је, нажалост,био сан.Али, осећала сам се као да се 

стварно десило. 

НАЂА НАДЛАЧКИ VI2 



Моје будуће занимање 
 

 Током одрастања замишљамо себе као 
астронауте, глумце, спортисте, али се увек 
определимо за нешто другачије. Ја себе замишљам 
као преводиоца. 
 Устајем рано и спремам се за посао, иако радим 
код куће. Узимам разне књиге и текстове које је 
потребно превести. Сваки пут трудим се да ми је 
речник при руци како би све реченице биле 
исправне. Паузе ми нису дуге због тога што желим 
свој посао да урадим на време. Док радим волим да 
се потпуно сконцентришем и да је око мене 
потпуна тишина. Понекад, када имам пуно посла, 
останем будна дуго ноћу како бих завршила. Код 
себе увек држим хемијске оловке у случају да ми 
нека престане да ради. Код превођења волим то 
што сваки дан научим неку нову реч и проширим 
свој вокабулар. 
 Дуго нисам знала којим бих послом волела да 
се бавим, али, сада када сам одлучила, трудићу се 
да то буде моја будућност. 
 

Катарина Бањанин VIII3 


