
Лист ученика Основне школе ,,21. мај’’, Подгорица 
                                                                                     Број 5. 

Полуматурска екскурзија  

Наука је наша другарица! 

Забава ван школе! 

  Кроз забаву учимо 

Музиком уљепшавамо школске дане! 

Млади предузетници 

Креативност на дјелу 

У здравом тијелу, здрав је и дух! 

Добри смо домаћини! 
  

Наш језик - то смо ми! 



Ова година нам је задња у основној школи 
и сада је вријеме да млађи ученици, које 
смо обучавали, корачају нашим  
новинарским стазама и наставе озбиљан 
али и веома забаван  посао око уређивања 
школског часописа. Уређивање овог броја ,, 
Луче“ за нас је и ове године представљало 
посебно задовољство, јер смо се тако 
присјетили интересантних дешавања у 
нашој школи и закључили да смо у 
протеклој години пуно радили и постигли.  
Уживајте у ретроспекцији ове успјешне 
школске године. 
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Драги читаоци,  
 

Прошла је још једна година пуна дешавања. Као и сваке претходне, и ове смо вриједно 
радили и свакодневно прикупљали информације. Актуелности са часова, извјештаје о 
посјети разним установама и утиске са излета, све то можете пронаћи на нашем сајту,  који 
редовно ажурирамо. Ања, Сара и Лана су редовно пратиле догађања у школи и уредно о 
свему обавјештавале. Посебан задатак имали су Демир и Никола,  који су задужени за 
фотографије и видео-записе. 
 

Срдачно Вас поздрављамо! 

Драги ученици,  
 
Сусрет са новим бројем школског листа је сусрет са 
вашом креативношћу, маштом и успјесима. Радост, 
озбиљност, наука и музика, све је то нашло мјеста на 
његовим страницама.  
Наши ученици су ове године били сјајни у биологији, 
рецитовању, шаху, екологији, познавању страних 
језика. Музиком и пјесмом сте обиљежили многе 
школске приредбе, уљепшавали простор ликовним 
радовима... 
Подсјетићу вас да се ове године навршава пет година 
од постојања школе ,,21. мај“. Растемо и развијамо се 
заједно са школом. Заслужили сте за досадашњи рад 
чисту ПЕТИЦУ, коју вам од срца дајем. 
 

Директорица, 
Зденка Мишковић 

Луча_____________________________________  



Почели смо, као и увијек, првог 
септембра... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

 

У нашој школи је 26. септембра обиљежен Европски дан језика. Програм су припремили 
ученици осмог разреда и њихове наставнице Наташа Судар и Тања Шкулетић-Кумро. 
Истакнут је значај језика као средства комуникације међу људима. Ученицима VI, VII и 
VIII разреда је приближена Италија и италијански језик преко њене културе, 
умјетности, књижевности, филма, музике, моде, фолклора и кухиње. Уживали су у 
богатом садржају, слушали су познату пјесму са Фестивала у Сан Рему '‘Nel blu di pinto di 
blu'', одгледали инсерт из чувеног Бенињијевог филма '‘La vita e’bella'' и снимак са 
Карневала у Венецији. У кратком видеу су одгледали и одслушали како Италијани 
говоре и уз говор користе једноставне и само њима својствене гестове. Како се у Црној 
Гори често сријећемо са традиционалном италијанском кухињом, ученици су 
испричали и легенду о популарном италијанском јелу – пици. 
Циљ ове презентације јесте охрабривање и 
мотивисање ученика за изучавање страних језика 
и култура, као и истицање језичких могућности. У 
нашој школи је настава модернизована, изводи се 
програмирана настава уз употребу савремених 
техничких  помагала. 
 
 
 
 
 

ПРИЈЕМ ПРВАКА 
 

Сваког септембра наша школа отвара врата првацима и њиховим родитељима. 
Добродошлицу су им  пригодним програмом пожељели старији другари,  а 
директорица и педагогица су их охрабриле лијепим ријечима. Њихове учитељице 
први пут су их увеле у учионице и поздравиле их широким осмијехом, док су их 
родитељи стрпљиво чекали.  
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                                                                     Луча 



Полуматурска екскурзија  
На пут смо кренули  22. септембра 2014 године у 8 часова. Ђаци и више него тачни, модеран 
аутобус и што је најважније добро расположење. Одличан провод  је био загарантован. 

Први на списку мјеста које које је требало посјетити био је манастир Морача, који нажалост 
нијесмо могли да видимо због лошег времена. Возили смо се до Биоградске горе и тамо смо 
изашли на кратак предах. Киша је већ стала и ми  смо заједно шетали и уживали у природи. 
Вратили смо се у аутобус и кренули ка Али-пашиним изворима. Већина нас је ту била први 
пут, па нам је било врло интересантно. Посебно нас је одушевио манастир Ђурђеви ступови 
гдје смо одслушали кратко предавање о манастиру и његовој историји. Следећа станица 
нам је била Андријевица у којој се нијесмо пуно задржавали, већ смо купили храну и пиће и 
обишли пар улица. Око 6 сати смо стигли на Жабљак, у  хотел ,,Планинка''. Распаковали смо 
се, освјежили, вечерали и отишли на дуго очекивану журку.  

Сљедећег јутра нас је пробудило једно велико изненађење. Кроз прозоре смо могли да 
видимо снијег у околини хотела. Доручковали смо и одмах се спремили за сљедећи излет. 
Пошли смо за Пљевља. Тамо смо имали мало слободног времена прије посјете Хусеин-
пашиној џамији. Све нас су одушевили екстеријер и ентеријер ове грађевине и њена 
историја. Послије тога смо отишли да посјетимо манастир Свете Тројице. Након напорног 
дана вратили смо се у хотел на вечеру, а послије опет оно што сви ми обожавамо - журка. 

Сјутрадан смо напустили хотел након доручка. Прва станица нам је био Никшић у гдје смо 
посјетили храм Светог Василија Острошког. Имали смо организован ручак у СЦ ,,Морача’’. 
Наставили смо пут према Грахову. У путу смо стали  и са видиковца видјели Слано и 
Крупачко језеро. У Грахову смо посјетили ботаничку башту ,,Арботерум’’. У њој смо видјели 
разне ријетке биљке, а једна од најинтересантнијих је била секвоја. Увече смо стигли у 
Тиват и смјестили се у хотелу ,,Камелија’’.  

Четвртог дана смо након доручка одмах кренули на излет за Котор. Обишли смо Стари град. 
Посјетили смо Поморски музеј и видјели разне културно-историјске знаменитости. Имали 
смо слободно вријеме у тржном центру ,,Камелија’’. Након Котора посјетили смо и Херцег 
Нови. Слободно вријеме смо искористили разгледајући  Канли куле и шетајући познатим 
Шквером. Вратили смо се у Тиват и тамо вечерали и наравно, опроштајна забава. Пети дан 
смо туговали што се наше путовање завршава, али нијесмо дозволили да нам то поквари 
провод. Прије ручка смо обишли Порто Монтенегро. Вратили смо се у хотел, спремили се и 
напустили га. Прва станица нам је била разгледање Аде Бојане. Посјетили смо и Улцињ и 
тамо смо обишли Стари град. Последњи град који смо посјетили је био Бар.  Слободно 
вријеме провели смо у Старом граду и већина га је искористила разгледајући и купујући 
сувенире. У Подгорицу смо стигли у вечерњим часовима.  

Екскурзија је била све оно што смо од ње очекивали: забавна и едукативна. Сви смо врло 
задовољни и сигурно је да ће нам остати у лијепом сјећању. 
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Наука је наша другарица! 

У оквиру манифестације "Отворени дани науке", ученици 
шестог разреда су посјетили изложбу под називом "Италија 
будућности" у Атлас  капитал центру. Ријеч је о иновативној 
изложби најзначајнијих италијанских научних и 
технолошких постигнућа. 

Ученици су уживали у интерактивниј презентацији. Имали 
су прилику да лично доживе неке од најважнијих резултата 
италијанске науке из поља роботике, физике елементарних 
честица, технологије које се примјењују на транспорт и 
заштиту археолошког и културног наслијеђа. Највећу 
пажњу им је привукао робот који носи рециклирани отпад 
са улице и робот величине четворогодишњег дјечака који 
учи радње и покрете имитирајући људе. 

 

Роботизована рука - то је рука која прима команде са 
посебног таблета. Преко touch-screen таблета можете да 
помјерите сваки прст. Веома забавно и заразно. 
„Било је много тога на сајму науке, али ништа нијесте 
видјели ако не одете тамо и увјерите се сами. Тај сајам се 
одржава сваке године и надам се да ћу догодине бити у 
прилици да га посјетим”, каже Саша Булатовић, ученик VIII-
б одјељења. 

У четвртак 25.09.2014. ученици седмог разреда посјетили су Биолошки институт. У 
првој радионици која се назива „Хумана биологија” ученици су научили како се одређује 
крвна група, мјери висина и тежина, уочавали разлику између мушке и женске лобање. 
У другој радионици,која се назива „Физиологија животиња”, посматране су рибице у 
акваријуму, ембрион на микроскопу и скица хормона. Студенти су нам показали како 
помоћу кућног експеримента можемо да уочимо ДНК, у примјеру са кивијем. 
Посматрали смо како се ћелије групишу и формирају видљиве честице ДНК-а. 
На трећој радионици под називом „Едукативно прстеновање птица” смо присуствовали 
предавању о птицама које се прстенују у Црној Гори. Ученици су били задовољни. 
 

И ученици осмог разреда учествовали су на овој манифестацији. 
Најбољи и најинтересантнији експонат је прототип робота. 
Назива се се I-Cub. I-Cub је паметни робот којег можете научити 
да ради било шта. На примјер, он је програмиран да сједне и кад 
му кажете: „СЈЕДИ!“, он ће вас послушати. 

5 

                                                                     Луча 



Забава у школи и ван ње! 
Актив другог разреда је, у оквиру 
планираног излета, 2. 10. 2014. године 
посјетио Цетиње. Око 95 ученика другог 
разреда уживало је у шетњи овим градом 
и обишло неке знаменитости. Посјетили 
смо Цетињски манастир, цркву на Ћипуру, 
у којој су ученици могли видјети гдје 
почивају краљ Николан I и краљица 
Милена, као и Музеј новца. 
У петак 3. 10. 2014 године ученици трећег разреда су обишли Градски музеј Подгорице. 
Посјета је уприличена у склопу теме „Албуми нам причају“.  Дјеца су у пратњи љубазних 
домаћина могла да се упознају са: оруђем и оружјем, накитом, старим документима и 
предметима, фотографијама објеката у Подгорици и многим другим стварима из ближе 
и даље прошлости. 

Познавање природе  
Циљ једног часа из овог предмета био је да се ученици упознају 
са виноградом као животном заједницом, са неким сортама 
винове лозе, да сазнају што је виноградарство и винарство, 
упознају се са болестима винове лозе (пламењача), упознају се 
са прерадом грожђа. 
У петак 3. 10. 2014. учитељица Дејана Трифуновић  је одржала 
један необичан огледни час, уз присуство педагогице Тање 
Папан и наставнице енглеског Ксеније Којашевић. Час је био 
другачији од свих досадашњих, јер је почео у учионици, 
наставио се у винском подруму Шипчаник, а завршио у 
школском дворишту. У учионици су се ученици уз помоћ ТВ-а и 
компјутера упознали са изгледом и особеностима винограда 
некад и сад, његовим корисним и штетним становницима, са 
производима од грожђа, али и са болестима које нападају 
винову лозу. 
Уз организован превоз аутобусом до Шипчаника ученици су и 
практично могли да доживе и виде много тога што је везано за 
винову лозу, грожђе и вино. Имали су прилику да од тамошњег 
водича чују о огромним пространствима под виноградима, о 
сортама винове лозе, о условима који су неопходни да би 
виноград добро рађао, о производњи и сл. Затим је њихову 
пажњу заокупио стручњак за вино. Он је дјеци причао о винима, 
производњи, о томе како и гдје се складишти вино. Показивао 
је различиту бурад, како се вино прави и објашњавао како вино 
добија посебан укус и мирис. Ученици су била заинтересовани и 
активни, тражили су одговоре на многа питања. 
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Трећа фаза часа одвијала се у школском дворишту гдје су ученици требали посадити чокот 
винове лозе уз договор које би мјесто у дворишту имало најбоље услове за њен узгој. 



 

 

Ученици VI разреда су, заједно са разредним старјешинама 
Татјаном Шкулетић-Кумро, Аном Драшковић и 

професорицом биологије Славицом Матановић, посјетили 
солану ‘’Бајо Секулић’’ у Улцињу. Планиран је обилазак 

солане и природног резервата. Са нама је био и 
Александар Радуновић испред Центра за посматрање 

птица. Дочекали су нас представници солане, господин 
Булајић са сарадницима, који су нас одвели у музеј који се 
налази у склопу солане, гдје су ученици посматрали паное 
са сликама и препариране птице које живе у том подручју. 

Затим смо пошли у обилазак. Дјеца су двогледима 
посматрали чапље, видјели су јато фламингоса, јато 
гусака, а такође и љековити муљ који се користи у 

лијечењу разних болести. По повратку смо опет имали 
краћи одмор у Бару и у Подгорицу смо стигли око 15 

часова. 

Посјета пијаци 
 
У сриједу 26. 11. 2014 године  
ученици трећег разреда су са 
својим учитељицама Драганом 
Радишић, Мајом Бакрач,  
Оливером Ђуровић  и Дијаном 
Гајовић обишли зелену пијацу  
у Тржном центру „Гинташ“. Ученици су имали прилику да виде шта се све продаје на 
пијаци и по којој цијени. Разговарали су са пољопривредним  произвођачима који су им 
објаснили како саде салату, зашто прскају воће, око којих производа се пуно ради а око 
којих мање. Сазнали су како да перу воће и поврће.  Уочили смо да се у дијелу гдје се 
продају млијечни производи нарочито води рачуна о хигијени и да се  производи чувају у 
витринама.  Обишли смо и дио са украсним биљкама и схватили да за мало новца наш 
простор може да се среди прелијепо. Да би угођај био потпун понешто смо и трговали; 
неко воће, неко сир, а неки и руже да изненаде драге особе. Имали смо на крају предах 
када смо пробали купљене производе. Закључили смо да је за организацију било какве 
трговине важан и превоз - саобраћај. Зато смо се дружили и са особљем турске авио 
компаније која је за дјецу припремила пригодне рекламне поклоне и направила са дјецом 
лијепе фотографије.  

У недјељу 12. октобра 2014 године, одржан је аеромитинг на Ћемовском  пољу. Наша Лана 
је била дио ове манифестације. Преко двадесет летилица најшаренијег могућег састава 
представило је све што вриједи у регионалној понуди. Пар хиљада посјетилаца уживало је у 
веома занимљивом  миксу  пилота из Црне Горе, Србије, Хрватске, Бугарске, Македоније и 
Словеније. На разгласу се чуо позив за ђаке награђене панорамским  разгледањем 
Подгорице из хеликоптера. Чим смо слетјели, изашли смо и отишли на концерт Сергеја 
Ћетковића. То је било савршено опуштање послије напетог али узбудљивог лета. 
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У октобру је Дјечији савез Подгорице у КИЦ-у „Будо Томовић“ 
организовао приредбу у част свих првака. И наша школа је са 
задовољством послала своје представнике. Ученици другог 
разреда, под будним оком учитељице Драгане Рацковић, 
извели су драмски текст,, ЗАЉУБИТИС“ и задобили симпатије 
публике. 

Ученици другог разреда су  8.10.2014 године  посјетили КИЦ и уживали у оригиналном 
извођењу бајке "Ружно паче". Са пуно смијеха и аплауза пратили су, готово не трепћући, 
све што се дешавало на сцени. Цијело вријеме бодрили су паче и подржавали га на 
његовом путу да открије коме припада. Глумци Градског позоришта успјели су још 
једном да дјецу "хипнотишу" и уведу у чаробан свијет бајки. 

Кроз забаву учимо! 

Представа ,,Птице без граница'’ 
Ученици трећег и четвртог разреда одгледали су представу мостарског позоришта 
„Птице без граница“. Представа је организована да би се код дјеце пробудила свијест о 
заштити животне средине и птица. Улазница за ову представу је био материјал који се 
може рециклирати . Било је то за дјецу необично и забавно.  

Поводом Међународног дана Рома организована је 
прослава под називом „Љепота нас спаја“. 
Ученици и ученице из шест основних школа кроз 
књижевност, музику, филм, сликарство, глуму и плес 
представили су познате Роме. Наша школа је добила за 
задатак област сликарства, те су се пар ученика уз 
помоћ наставника ликовне културе, Жељка Пајовића 
добро припремили за овај наступ. Ања Шишевић и Хана 
Турусковић су говориле о Пикасу, док је мали Ведран 
испуњавао салу звуковима гитаре. Ученик осмог 
разреда, Алмир, је глумио Пикаса и цртао, а као додатак, 
Марјан Калуђеровић је говорио о доживљајима из 
музеја Пабла Пикаса, који је имао прилику да посјети. 
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Бонтон у свакодневној комуникацији 
Амерички угао је у сриједу 25. марта са почетком у 12 часова у холу КИЦ-а ,,Будо 
Томовић’’ организовао промоцију приручника Бонтон у свакодневној комуникацији са 
особама са инвалидитетом. Наша школа је са задовољством прихватила позив 
организатора и неки ученици су присуствовали промоцији. Професорица 
књижевности Наташа Боровић и колега Дејан Тмушић су се потрудили да на што бољи 
начин објасне оно што је представљено у овом Бонтону.  Промоцији је присуствовало 
пар особа са инвалидитетом који су говорили о анегдотама из свог живота. Неке су 
биле лијепе, неке мало мање, али то нам само говори какав је наш менталитет, колико 
се морамо мијењати. Сви учесници добили су по један примјерак приручника. 

Дан позоришта 

У нашој школи је 27. марта обиљежен 
Свјетски дан позоришта. Игроказима 

„Клацкалица”, „Брбљивица”, „Ко је у праву”, 
„Ђачка љубав”, „Ко тебе грудвом, ти њега 

погачом”, „Таблет” и „Sugar and Candy” дјеца 
од првог до шестог разреда су одушевили 
публику. Смјењивали су се у представама 

истичући различите поруке, у дивним 
костимима. Програм су водиле ученице 
Марија Ђуровић и Александра Марић. 

 

Дјечија недјеља 
 је традиционална годишња акција. 
Својим програмским садржајима и 

акцијама Дјечије 
недјеља сваке  године  нуди 

различите  културне и забавне 
садржаје у школи и ван ње. Дјечија 
недјеља је прилика да се укаже на 

обавезу поштовања Конвенције УН-а  
о правима дјетета, али и прилика да 

се дјеца добро забаве. Ова  
манифестација подсјетиће одрасле да 

су дјеца „народ посебан“ и да би 
сваки дан требао да буде посвећен 

њима, њиховим жељама и потребама. 
Ове године Дјечија недјеља је почела 

у понедјељак 6. октобра  2014. а 
завршила се 12. октобра 2014. 

Поводом 100-годишњице рођења значајног дјечијег писца Бранка Ћопића у нашој 
школи је уприличен угледни час у одјељењеу VI-a у четвртак 16. априла. Час је одржала 
професорица Тамара Пилетић. Наставни садржај часа је био „Сурово срце“. Током овог 

часа ученици су се трудили да одговорно и савјесно приђу свим задатицима, били веома 
активни, колегијани и олакшали рад професорици, јер су управо они водили час 
показујући да им је блиско Ћопићево дјело са којим ће се дружити и у наставку 
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Музика у школским данима! 
У Основној школи ,,21. мај'' већ годинама постоји хорска секција. Диригент је 
професорица Анђа Станишић, а у хору пјевају ученици шестог, седмог, осмог и деветог 
разреда. Репертоар је широког спектра, у зависности од потреба и прилика за које 
спремамо програм.  Као и сваке године, одвијале су се припреме за наш велики 
празник, Дан школе. Одабране три пјесме, ,,Nostalgia'', ,,Angels'' и ,,Рат и мир'' , ће бити 
на репертоару овог маја. Осим изведби у школи, хор је наступао и у Скупштини Црне 
Горе поводом гостовања високих европских званичника. 

Одлучили смо се за ,,Оду радости'', химну Европе. У 15:00 h смо се састали у кабинету 
музичке културе и почели са припремама. Након увјежбавања смо кренули у 
Скупштину. Тамо су нас дочекали службеници и увели у ,,Плаву салу'' гдје су нас 
угостили и понудили пићем. Припремали смо се и фотографисали, видно узбуђени због 
важне улоге коју смо тога дана имали. Услиједило је и вријеме за наступ. Један по један 
ред, сви смо изашли на сцену пред уважене званичнике. Наступ је прошао одлично и све 
је протекло по плану. Поздрављени смо громогласним аплаузом. Испраћени осмјесима 
вратили смо се  у ,,Плаву салу'' гдје смо сабрали утиске. На столу су чекали поклони за 
сваког члана хора. 
Утисци су сјајни. Ово је једно велико искуство за све нас. Надамо се да ћемо имати још 
оваквих наступа. 

Наступи хорске секције су обогатили многе школске 
приредбе. Међу 50 ученика у хору су они који 
похађају музичку школу, али и они који своју љубав 
према музици испољавају у школи. 
23. априла је одржано вече посвећено умјетности. 
Вече је отворила директорица Зденка Мишковић. 
Услиједиле су пјесме Нађи ме, Skyfall, Рат и мир, 
Angels… Ово вече смо обогатили и ликовним 
радовима. Ученица деветог разреда Андреа 
Кривокапић од малена воли да црта и до сада је 
имала двије самосталне изложбе. Избор њених 
радова био је изложен на плутаним паноима. 

Нacтуп у Скупштини Црне Горе 
Школски хор Основне школе ,,21. мај” је 8. октобра 2014 
године наступио у Скупштини Црне Горе. Хор је наступио 
поводом гостовања Дирка Лангеа, генералног директора 
за проширење Европске комисије. Професорица Анђа 
Станишић је пажљиво одабрала тридесет ученика за ову 
прилику. Ученици од петог до деветог разреда су се 
брижно припремали за овај наступ.  
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Уочи Дана жена наша школа је 7. марта с поносом 
представила шаренолик асортиман ученичких радова 
у Delta City. На часовима ликовне умјетноси и ликовне 
радионице, ученици од првог до осмог разреда су уз 
помоћ наставника, разноврсним техникама плански 
креирали многе производе корисне за употребу или 
украшавање. Посјетиоци Делте су имали прилику да 
посјете и наш штанд и да купе изложене радове наших 
ученика.Зарађени новац је намијењен уређењу и 
озелењавању школског дворишта. 

 

Млади предузетници 

,,Маштамо, широм отворених очију'' била је тема Треће  
ликовне колоније која се одржала 18. априла. У Основној  
школи ,,Радојица Перовић'' окупили су се најталентованији  
ученици подгоричких  школа. Ликовну колонију отворио је 
сликар Владимир Дадо Ђурановић, док су се у улози стручног  
жирија нашли академски сликари Милица Јанковић, 
 Данијела Дракуловић-Стаматовић и Маша Лечић.  
Нашу школу су представљале ученице деветог разреда:  
Ања Стијеповић, Теодора Бауковић, Моника Трифуновић  
и Андреа Кривокапић, уз пратњу наставнице Дејане Трифуновић.  
 

Ученици IV-а одјељења на часу ликовне 
умјетности показују да су веома маштовити и 

креативни. У томе им помаже њихова 
учитељица Добрица Милачић. 

Ученици III-д су са својом учитељицом направили 
рамове за слике поводом Дана жена. Они су 
намијењени драгим мамама. Рамови су прављени од: 
картона, вате, разних перлица и сјаја, а префарбани 
су темперaмa. Ово је још један доказ да дјеца могу 
бити врло заинтересована и креативна само ако 
подстичемо њихову машту.                    

У четвртак, 18. 12. 2014. чланови ликовне и географске 
секције су приредили у холу Школе изложбу поводом Дана 
ослобођења Подгорице, 19. децембра.  

11 

                                                                     Луча 



                                 Ученички 

                                                                                                                             

Дејан Балетић IX-а (позадина) 

Коментар филма 
Филм ,,Старац и море’’ снимљен је према истоименој новели Ернеста Хемингвеја. 
Одрастамо у ери дугометражних играних филмова и ово је освјежавајућа промјена. 
Његова кратка метража је сасвим довољна да гледаоцима представи главну идеју и 
мотивацију Хемингвеја. Чињеница да је анимирани и да је писан по истоименој књизи, 
привлачи широк спектар публике. Скромна радња, концетрисана на пучини, и дијалози су 
приказани на једноставан начин, док су кадрови живописни и вјеродостојно осликавају 
Хемингвејеве дескрипције. Врло је смјело снимити филм и дорасти писаном дјелу 
Нобеловца. Начин на који је сниман је алегоричан и намјерно је претворен у тзв. цртани 
филм, да би нам дочарао Хемингвејеву машту и начин на који је велике мисли преточио у 
наизглед једноставна дјела. Овај фантастичан филм  оправдао сва моја очекивања. 
 
                                                                                                                                               Лана Буторовић  IX-а 
                                                   

Огњен Вујовић III-б 

Моја породична кућа 
 
Постоји једна кућа која заузима посебно мјесто у мом срцу. То је моја породична кућа на 
Шар-планини. То је мјесто које одише љубављу и топлином. До куће воде два пута кроз 
уске сеоске сокаке, који изгледају данас исто као и прије неколико стотина година. Кућа се 
налази одмах преко пута старе куће мојих предака, уз поточић који пролази кроз читаво 
село. Поток је чаробан, нарочито изјутра када ме благи жубор воде уз цвркут птица милује 
и додатно омaмљује да ми се просто не устаје из кревета. То је велика, двоспратна кућа са 
гаражом и таваном. Зидови су боје брескве, са бијелим ивицама око прозора. Кров је тамно 
црвене боје. Има двије терасе са једне стране и једну наткривену са друге. Око куће се 
налази омање двориште и бабина мала башта. Сваки спрат има свој посебан улаз. 
Најчешће се користи улаз на првом спрату до којег се долази дугачким, спољашњим 
степеницама.  Када се уђе унутра, са десне стране се налази велика дневна соба. У тој соби 
се налази и мала, али експлозивна пећ. Са лијеве стране је кухиња са трпезаријом у којој се 
налазе дрвени кухињски елемент и округли сто. У дугачком ходнику, из којег се улази у 
све просторије, налази се још једна пећ. На првом спрату још имамо двије спаваће собе, 
огромно купатило, поплочано зеленим плочицама и бијелим елементима, као и шпајиз са 
много намирница. Други спрат је сличан првом само што се тамо налази чувена “дјечија 
соба’’ са два кревета, једним столом и огромном кутијом са играчкама које су скупљале 
генерације. Када одемо на село моја млађа сестра, као и ја кад сам била њених година, оде 
у ту собу и по три дана из ње не излази. На тавану нема чега нема. Ђед је дуго година 
радио у трговини, па се нагомилало пуно ствари. Могла бих бесконачно  
да описујем кућу за коју ме вежу многе успомене. Сада схватам право значење ријечи  
породична кућа. 
      Сара Халимовић IX-б 
 

Хвала ти Ема 
 
Хвала ти Сунце, 
Што ми дајеш свијетло, 
Да видим вјечни сјај очију њених. 
 
Хвала ти вјетре, 
Што ми дајеш мирис руже, 
Из њене прољетно златне косе. 

Ања Стијеповић IХ-б 
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Лука Прелевић  VI-а 



Моја домовина 
 
Моја домовина се зове Црна Гора. 
Она је сва од планина, 
И од плавог мора. 
Моја Црна Гора је као орао у лету, 
Не бих је мијењала за цијелу планету. 
Моја домовина су ђед и моја бака. 
Они су ми причали да је то земља јунака. 
Моја домовина је моје друго лице, 
Њој су посвећене све моје пјесмице! 
 
                                           Талија Јовановић 

Сјећање ме лаком тугом ови 
 
Завршила сам школске обавезе. Помислих, гледаћу 
нешто на ТВ- у. Узех даљински да упалим телевизор. 
Поглед ми скрену на стаклени сталак поред 
телевизора и задржа се на старoj слици. Мисли ми 
одлуташе. Уоквирена слика наслоњена на малу 
дрвену ножицу стоји ту већ годинама. Мама редовно 
брише прашину са ње и њежно је враћа на своје 
мјесто, полако, застајући, баш као да је сва од стакла 
и као да ће се при сваком додиру расути у комадиће. 
На тој слици сам ја као мала дјевојчица са 
локницама. Поглед на њу у мени измамљује осмијех. 
Други лик у чијем крилу сједим кроз наочаре са 
љубављу гледа у мене, јесте лик мога деде, маминог 
тате. Сваки пут када погледам ту слику, срце ми 
задрхти. Сјећања навиру.             
 
 
 
 
                                                                                                                           

Андреа Кривокапић IX-ц  

Ања Стијеповић IX-б  (позадина) 

Од тебе бјежим 
 
Љубав је кад желиш, 
нечему се надаш,  
машташ, чезнеш, сањаш, 
љубав је кад страдаш! 
Због ње гинеш, радиш чуда, 
на крај свијета идеш, луташ свуда... 
она је у нама – око нас, 
кад лијека нема једини је спас! 
Љубав је кад стремиш да оствариш снове,  
подстиче да имаш изазове нове,  
да ногама босим и кроз трње газиш 
само ако вјерујеш у оно што тражиш. 
Љубав – то је мајка – искрено те воли, 
топла рука брата – кад нешто заболи, 
и кад кући сједим усамљен и сам 
размишљам о љубави, коме да је дам?! 
 

Балша Балетић VIII – б 
Хана Турусковић VIII-ц 

Ива Брајковић VI-б 

Пролазе дани, мјесеци и године. Дуге двије године без њега,  који ме је 
повијао, који ме је миловао погледима, који ми је читao приче и 
пјесмице пред спавање, који ми је улио љубав према рецитовању, који 
ме је држао за руку до задњег дана, који ме је звао Дашка... Све је 
другачије без њега. Све је тихо. 16. септембра би му био рођендан. 
Посјетићу га и рећи да сам ја још увијек његова, мала  Дашка.                
 

 Дарија Конатар VIII-ц 
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Дијете 
 
Оно је као чигра, 
много воли да се игра. 
 Воли игру хватања, 
али буде и падања. 
 Дјевојчице воле ташнице, 
штиклице и машнице. 
 Дјечаци воле роботе 
и да пуцају у мете. 
  Миона Миљанић IV-б  

Дејан Балетић XI-a 

                                                                     Луча 

радови! 



У нашој школи је на креативан начин 
украшен екстеријер. На некада 
оронулом и старом зиду сада су 
осликани мотиви вриједни дјечије 
пажње.У томе су нам много помогли 
добри људи. Jeдна од њих је графички 
дизајнер Маја Костић. Завршила је 
Факултет визуелних умјетности на 
,,Атлас'' факултету. Ради на многим 
пројектима, а укључена је и у рад НВО 
,,АУТ'' (Алтернативни центар за 
потребе младих) на пројекту 
уљепшавања Подгорице на разне 
начине, углавном осликавањима. 
Истакла је да јој је ово посебан 
пројекат зато што уљепшава 
окружење дјеци. Мотиви су узети из 
природе и урађени су на бајковит 
начин. На овај начин подстакнута је 
машта, креативност и свијест о 
екологији у нашој средини. 

 
                                                    

Креативни ученици ,,зачинили“ часове математике 

У уторак, 28. априла, ученици деветог разреда Никола Лешић и 
Данило Марковић су часове математике освјежили на иновативан 
начин. Омогућили су другарима да наизглед тешко градиво 
(геометријска тијела – купа, ваљак) са лакоћом савладају. 
Употријебили су моторе из старих играчака и направили су модел 
купе и ваљка на даљинско управљање. Својим умијећем и 
комбиновањем знања су одушевили како своје другаре, тако и 
њихову наставницу Јованку Рашчанин. Свој ,,изум’’ оставили 
следећим генерацијама. 

а ученици су показали велико знање из природе 
и такмичарски дух. Учитељице и дефектолог су 
имале задужење да прате ко се први јавио да 
одговори, а другари такмичара су током 
читавог квиза навијали за њих. Сви такмичари 
су добили по поклон од Градске књижаре. 

Креативност на дјелу! 

У суботу, 25. априла 2015. 
год. учитељица Дејана 
Трифуновић је одржала 
занимљив час за ученике 
петог разреда. Питања су се 
ређала на паметној табли,  
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Весели мотиви на зидовима 
 
Велики труд и рад уложили су другари из другог разреда заједно 
са учитељицом Тијаном Луковић на осликавању ентеријера школе. 
Као да су зидови оживјели када су се на 
њима нашли ликови из омиљених 
прича. Весели мотиви сада испуњавају 
простор и шире се све више по читавој 
школи. Сви смо поносни на њихов рад.   



У здравом тијелу, здрав је и дух! 
Ученици  ОШ "21. мај” су уживали у спортским 

активностима организованим поводом  Дана спорта. 
Замјеница директорице, Коса Рондовић казала је да су за 

ученике од првог до четвртог разреда организоване „Игре 
без граница” у сали за физичко васпитање, док је за 

ученике од петог до деветог разреда организован крос на 
отвореном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популарна тема међу нашим вршњацима је 
Општинска лига основних школа у спорту. Наша 
школа се такмичила у 3 дисциплине: женски фудбал, 
мушки фудбал и кошарка.  
Сви су напорно тренирали два пута недељно у току 
два мјесеца. Тимови су били састављени од ученика 
осмог и деветог разреда. Наставник Слободан Јанић је 
рекао да је поносан на пласман ученика јер је важно 
учестовавати, као и да ,,и у поразу има побједе''. 

Секретаријат за културу и спорт Главног града и НВО Центар 
за развој шаха ,,Дијагонале'' у сарадњи са Народном 
библиотеком ,,Радосав Љумовић'' организовали су XII Лигу 
основних школа Подгорице у шаху у суботу 18. априла са 
почетком у 10.00 часова. Нашу школу су представљали 
ученици Вук Ивановић, Дејан и Балша Балетић, Никола 
Жугић, Вук Раичковић и Лука Прелевић. Дужи период 
такмичари су се припремали са наставником Душаном 
Лучићем. Уложени труд је уродио плодом и резултирао 
одличним пласманом на овом такмичењу. У конкуренцији од 
10 школа, освојили су друго мјесто, са освојених 15 од 
могућих 18 бодова. Поносни смо на успјех наших другара и 
желимо им још много побједа. 

Прољећни крос 
 за ученике V, VI, VII, VIII и IX 

разреда одржан је у 
четвртак, 9. априла са 

почетком у 8.30 часова. За 
ученике I, II, III и IV разреда 
истог дана организован је 

Дан спорта у сали за 
физичко васпитање. 

Наше мажотерке 
 учествовале су на Дјечјем прољећном викенду  у 

Тржном центру „Delta City'', 18. IV 2015. год. 
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Вриједне учитељице се увијек труде да  
ученицима часове учине што занимљивијим. 
У нашој школи његују се добри односи са 
родитељима. Када им год дозвољавају 
обавезе, они се радо одазову на позив 
учитељица да се друже са дјецом. 

Вајар Митар  Живковић је отац нашег 
ученика Лазара и са задовољством је пристао  
да се дружи са дјецом и покаже им тајне 
вајарства. 

У склопу теме Бринемо о здрављу гост био је 
доктор Ђорђе Крњевић, отац ученице Лене. 
Дјеца су била јако заинтересована. Било је ту 
пуно добрих питања и запажања из 
сопстваног искуства: почев од исхране, преко 
хигијене и вакцина, па све до озбиљних 
обољења као што су шећер, карцином, сида. 

Учитељице Снежана Жугић и Драгана 
Перковић су 11. фебруара 2015 године 
организовале интересантно дружење. Тања 
Мирковић, метеоролог и мама ученице 
Марије Мирковић из II-д, објаснила је и 

Часове природе и друштва ученици II-c одјељења 
посебно воле јер угосте интересантне особе.  
Приче из прошлости причао је дјед Радоје Томашевић  
а нешто више о временској прогнози причала је  
метеоролог госпођа Далиборка Гојковић Бајчета. 

У циљу промовисања најпопуларнијег спорта у 
Подгорици, женског рукомета, нашу школу 
посјетила је прослављена рукометашица РК 
"Будућност" Катарина Булатовић. Њен осмијех и 
једноставност освојили су дјецу. Стрпљиво се 
фотографисала  са нашим ученицима, дијелила 
аутограме и заједно са младим рукометашицама 
презентовала дјеци љепоту рукомета. 

Добри смо домаћини 
одговарала на питања ученика у вези са 
њеним занимањем.  
У одјељењу IV-a под будним оком 
учитељице Добрице организују се 
свакодневно интересантни часови. На 
један такав час ученик Павле Брајовић 
довео је своју баку Стаку. Она је 
причала занимљиве приче из свог 
дјетињства и младости. "Е, моја дјецо.  
Ми смо некада пјешачили и по 
неколико километара до школе. 
Шибали нас вјетрови, штипао нас 
мраз...”  
Занимљив час одржала је у одјељењу 
IV-б учитељица Маријана Зарубица. 
Самира Веснић, архитекта и мама 
ученика Ведада Веснића, одговарала је 
на питања ученика у вези са својим 
занимањем. Тако су ученици на 
занимљив начин научили више о 
архитектури. 
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6. 11. 2014. одржан је огледни час из природе и технике у одјељењу IV-б, 
учитељице Маријане Зарубице. Ученици су на занимљив начин поновили научено о 
пауковима и пужевима и провјерили своје знање. Ученицима је био веома 
занимљив видео-снимак на којем су представљена ова бића, али је њихова 
заинтересованост и жеља да покажу своје знање достигла врхунац када су добили 
прилику да учествују у квизу знања. Након квиза ученици су рјешавали задатке на 
наставним листићима. Приликом анализе  учитељица је презентовала листић с 
тачним рјешењима, тако да су ученици одмах добили увид у ниво показаног знања. 
На самом крају часа, ученици су опонашали кретање паукова, што је код њих 
изазвало задовољство и радост. 
У уторак 2. децембра 2014.г.  у IV-ц одржан је угледни час из црногорског-српског, 
босанског, хрватског језика и књижевности. Часу, који је припремила и 
реализовала професорица Марица Ковачевић, присуствовале су: директорица, 
замјеница директорице, педагогица и учитељица Маријана Зарубица. 
Циљеви часа (развијање способности читања, разумијевања и вредновања 
умјетничке басне- Корњача и зец - Езоп) постигнути  су  кроз различите активности 
које су подстакле креативност ученика и тимски рад. 
Ученици су били веома активни и мотивисани за рад, о чему свједоче фотографије.  
Огледни час из познавање друштва  је одржала учитељица Добрица Милачић у 
одјељењу IV-а дана 18.02.2015 године. Ученици су били веома активни, чиме су 
допринијели успјешној реализацији часа. 
 
 
 
 

У одјељењу III-а учитељица Дијана Гајовић организовала је пуно активности. Огледни 
час из предмета природа и друштво био је динамичан, са доста активности. У 
уводном дијелу дјеца су на екрану испред себе имали скривалицу прекривену разним 
бојама. Испод сваке боје крило се питање, а сваки тачан одговор откривао је дјелић 
фотографије свиње. То је дјеци било нарочито узбудљиво. Затим је отпочео разговор о 
домаћим животињама и кроз презентацију је поновљено оно што је о њима научено 
на предходним часовима. У сљедећој фази часа дјеца су радила по станицама. У свакој 
станици било је по пет ученика који су у својој станици радили по пет минута. На звук 
аларма дјеца су се мијењала и прелазила у сљедећу станицу. Атмосфера је била радна, 
такмичарска, а за оне најбоље свака станица је имала и додатне задатке.  

свим људима добре воље! 

17 

                                                                     Луча 



Корупција 
Ученици IX-б одјељења су 5. фебруара 2015. имали прилику да учествују 
у интересантним радионицама на тему корупције. Ово дружење 
иницирао је Центар за права дјетета Црне Горе.  
 
 
 
 
 
 

Најзначајнији културни споменици 
Италије назив је презентације коју су 

заједно са професорицом Татјаном 
Шкулетић припремили ученици  VII 
разреда за час италијанског језика. 

Италија заузима прво мјесто на листи 
Унескове свјетске баштине са бројним 
локалитетима изузетног историјског, 

умјетничког и културног значаја.  

ПОСЈЕТА РЕДАКЦИЈИ РТЦГ 
У уторак 25. новембра 2014. чланови новинарско-литерарне секције наше школе су 
имали част да посјете редакцију РТЦГ. Поводом седамдесете годишњице радија, а 
педесете годишњице телевизије стекли смо једно ново искуство у свијету новинарства. 
У пратњи професорице Веронике Рутовић петнаест ученика седмог и деветог разреда је 
уживало у разгледању и испробавању техничких могућности у РТЦГ-у. Широких  руку 
нас је дочекао господин Радојица Булатовић, директор Радија Црне Горе. Ово је за нас 
било једно поучно и занимљиво искуство. Научили смо доста о новинарству и надамо се 
даљој сарадњи са редакцијом РТЦГ. 

Час саобраћаја 
Службеници Управе полиције су  
20. октобра за ученике и разреда одржали 
јавни час са темом "Безбједност у 
саобраћају". Прваци су пажљиво пратили 
излагање и демонстрацију 
карактеристичних ситуација. Након часа у 
школском дворишту су разгледали 
полицијаска возила. 

 
Чланови секције ,,Млади географи“, заједно са наставницом Чедом Делетић, планирали су 
интересантне и разноврсне циљеве које ће остварити ове године. Осим продубљивања и 
проширивања знања, те развијања свијести о заштити животне средине, ученици су 
показали интересовања која су везана за најстарију употребу новца као средства које 
служи за размјену материјалних добара и услуга. Проучавајући литературу показали су 
велико интересовање за припремање школске нумизматичке збирке.  
Вриједно су радили и поводом Дана штедње (31. октобар) и  
формирали изложбу старог новца. Већина новчаница потиче из  
Краљевине Југославије, ФНРЈ и СФРЈ. У збирци се налази и  
црногорски новац из 1914. године.  
Збирка посједује и новчанице из сусједних држава, затим Пољске,  
Турске,Русије, Мексика, Новог Зеланда и Сингапура.  

Нумизматичка збирка 
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У четвртак 12. фебруара 2015 године  специјалиста хигијене др Зорица Ђорђевић је 
деветом разреду одржала предавање на тему здрава исхрана. Ученици су са 
интересовањем слушали предавање. 

Предавање је било праћено презентацијом која је сликовито приказала  ријечи наше 
уважене гошће. Започела је упоређивањем живота који би требало да водимо и оним, 
нездравијим, који је постао нормалан на нашим просторима. Затим смо разговарали о 
оброцима, о томе у које доба дана се конзумирају и шта један здрав оброк треба да 
садржи. Сљедећа тема је била које витамине која група намирница садржи, шта оне 
побољшавају и у којим количинама требамо да их конзумирамо. Причали смо и о 
физичким активностима и тиме колико у нашим годинама требамо да тренирамо. На 
крају смо разговарали и о болестима проузрокованим   
лошом исхраном  и мањком физичке активности.  Ово је за нас  
било врло едукативно и интересантно предавање. Надамо се да 
ћемо у будућности имати још сличних предавања.  

 

 

 
 

Новогодишњу  приредбу 
 припремили смо у одјељењу II-ц заједно 

са учитељицом Невенком Бјелицом на 
необичан и занимљив начин. У „нашем 

малом дневнику“ дјеца су имала прилику 
да глуме, рецитују, пјевају, играју, покажу 

неке своје вјештине, извјештавају... Такође 
нас је изненадио и долазак  

Дједа Мраза. 
 

У четвртак, 20. новембра 2014 године, одржане су караоке у холу 
школе поводом Дана дјетета. Потрага за музичким талентима 
почела је у многим шоу програмима. У нашој школи је 
организовано једно такво такмичење. У караокама су 
учествовали ученици од петог до деветог разреда. Публика је 
јачином аплауза учествовала у проглашењу побједника, али је 
главну одлуку донио жири,  пјевач Бојан Делић који је уједино 
био и предсједник жирија, наставница музичке културе 
Станишић Анђа, наставница италијанског језика Татјана 
Шкулетић-Кумро и педагогица школе Тања Папан. Жири је био 
одушевљен такмичарима.  
 Сви су били сјајни. Прво мјесто су дијелиле Ивона Раковић и Ема 

Вуковић. Друго мјесто је освојила Љуљђурај Николина, која је 
све присутне оставила без даха изведбом пјесме ,,Rolling in the 
deep’’. Сташа Вукчевић је пјесмом ,,Halleluyah’’ освојила треће 
мјесто. Награду публике освојила је Маша Симић која је имала 
сјајну кореографију. Сви смо уживали и надамо се још већем 
броју  учсеника сљедећег пута. 
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Наш језик - то смо ми! 
Дан матерњег језика 
 
Језик је најважнији дио културне баштине и најважнија основа човјековог 
идентитета. Његујемо свој језик, развијамо језичку културу и чувамо традицију.  
Језиком срца и душе пролазимо кроз завичај, по нашем мишљењу, 
најинтересантнијим путем.  
Тешко је пронаћи мању и  љепшу земљу са више контраста - суровости природе и 
њене љепоте, теже прошлости и богатије историје, више планина и ширих видика,  
пространијег мора и питомијех равница. Природа за Црногорца представља нешто 
највредније. Зашто је тако, открићете гледајући најдубљи кањон Европе, кањон Таре. 
Својом љепотом Тара и њен мост одушевљавају многе умјетнике који су своје 
дивљење преточили у пјесму,  роман,  путопис или слику. Они најхрабрији каткад се 
отисну слапом низ њене валове. Чудесне љепоте природе открићете  обилазећи 
Биоградску гору,  посљедњу прашуму на континенту и најстарији парк Црне Горе. Уз 
причу о Биоградској гори треба поменути и катуне на Бјеласици  -   сточарска насеља 
на високом планинским пашњацима.  Нетакнута природа, чист и свјеж ваздух, дивни 
планински предјели и још љепши извори, блејање јагњади и оваца, каткад и завијање 
огладњелих вукова, све се то стапа у некакву чудесну хармонију.  Бјеласица је   
најопјеванија планина у нашој поезији, са које се чобани ,, пјесмом довикују“ са  
Ловћеном. 
''Људи, ја сам или у рају или на мјесецу’’ , узвикнуо је усхићено  
Бернард Шо, када се попео на врх Ловћена. Црногорци Ловћен  
сматрају својим Олимпом , са кога се пружа поглед на Боку,  
младу невјесту Јадрана.  
На врху Ловћена је Његошев маузолеј. То је споменик владики,  
филозофу, пјеснику који је за Црногорце попут светиње.  
,,Свак је рођен да по једном умре, част и брука живе довијека’’,  
рекао је Петар II Петровић Његош,  ,,Проведри ми више Црне 
 Горе, уклон од ње муње громове и смућени облак градоносни’’. 
И  још многа знаменита и љепотом богата мјеста нас подсјећају  
ко смо, одакле смо, којим језиком говоримо... 

 
Вила Горица 
 
Предćедник Скупштине Црне Горе Ранко Кривокапић 
уручио је сертификате ђеци полазницима Демократских 
радионица „Барбара Прамер”, која су радионице похађала у 
периоду од јуна до децембра 2014. године. Свечаност је 
одржана у државној вили “Горица”, у 13.00 сати 23. 
децембра 2014. Свечаном уручењу сертификата 
присуствовала је наша Лана Буторовић, ученица IX-а и 
предсједница Ученичког парламента Школе.  
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Успјешни на многим пољима! 

14. и 15. фебруара 2015 године одржан је скијашки куп “Златна 
ласица 2015". Међу девет такмичара у узрасту старијих пионира 
нашао се и наш друг Данило Марковић IX-а.  
Упркос  лошем времену Данило је показао вољу и упорност, завршио 
на трећем мјесту и још једном  доказао да је један од најбољих скијаша 
у Црној Гори и да је пред њим  свијетла скијашка будућност. 
 

Ученици наше школе, чланови секције Млади географи, и ове 
године учествовали су на националном конкурсу Млади еко-

репортери и још једном показали да кроз знање, машту и 
умијеће могу утицати на развој еколошке свијести. За ово 

такмичење ученике је припремала наставница Чеда Делетић. 
Ученица Емина Пуришић фотоапаратом је забиљежила један од 

драгуља плавско-гусињског краја, извор Око скакавица. 
Ученици Данило Ивановић и Драгољуб Прелевић су кроз фото 

причу представили љепоте Скадарског језера, као и људски 
немар у његовом очувању. Ученик Матија Радуловић је на тему 

“Не бацај – рециклирај!” од старих лименки направио 
,,ванземаљца“ ИТ и освојио прво мјесто!!! 

   

,,Здраво! Ја сам ИТ. 
Дошао сам да вам 

кажем да чувате своју 
планету, јер тако 

чувате себе“!  
Честитамо! 

На скијама до медаље 
 
Ја сам Ивана Радовић. Бавим се скијањем од своје 5-е године. 
Вишеструки сам шампион у разним дисциплинама. 2013-е сам 
примила пехар као најбоља скијашица у претходно заврсеној 
сезони. Тренутно тренирам са репрезентацијом Црне Горе. Једва 
чекам сљедећу сезону, када ћу стећи право да наступам у опреми 
са грбом Црне Горе. До сада сам освојила око тридесет медаља.  
Позивам све другаре који до сада нису пробали скијање да то што 
прије учине. 

Дејан Балетић је одличан ученик  IX-а 
одјељења. 
Поред редовне, Дејан похађа и VI разред 
Ниже музичке школе “Васа Павић”, 
одсјек хармоника. Током школовања 
показао је да је изузетно талентован и 
успјешно на свим пољима (сликар, 
глумац, музичар, матеметичар, шахиста, 
спортиста). 
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Државно такмичење 
Основна школа ,,21. мај’’ је на државном такмичењу 2015. године 
постигла одличне резултате. Ове године ученици су се такмичили 
из енглеског и италијанског језика и биологије. 
Ментори/професори Ирена Бојановић, Наташа Судар и Славица 
Матановић су вриједно радиле више мјесеци и припремиле укупно 
осам такмичара деветог разреда за ово такмичење. Такмичење се 
одржало на Економском факултету у суботу 28. фебруара. Са 
великим задовољством можемо рећи да је постигнут огроман 
успјех осмим мјестом Николе Станишића, деветим Дамира 
Пуповића и четвртим Лане Буторовић у коначном пласману. Сара 
Халимовић и Ања Стијеповић су се такође одлично пласирале, али 
нису успјеле да буду позване на усмени дио такмичења.  

 

 
 

У корак са временом... 
Дјеца се у 21. вијеку рађају и живе уз интернет технологију. 
Имајући то у виду закључићемо да је неопходно осавременити 
наставу. Визуелизација и интерактивност је оно што „држи“ пажњу 
дјеце и што треба искористити у организацији наставе.  

 
 

Tакмичење рецитатора 
У суботу 25. IV 2015. год. одржано је школско такмичење рецитатора. Заинтересованост 
ученика је била велика. Побједник у групи од првог до трећег разреда је Јаков Ћетковић 
(III-б). У другој групи су се такмичили ученици четвртог, петог и шестог  разреда.  Сви су 
показали како су сјајни рецитатори и колико емоцију гаје према рецитовању. Побједник 
је само један, тако да је Маида Хаџимуховић (IV-б) освојила прво мјесто. Најбољи у 
трећој групи је пажљиво биран, а то је Дарија Конатар (VIII-ц). Желимо им сву срећу у 
даљем такмичењу! 
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Поводом Свјетског дана књиге у Народној библиотеци „Радосав 
Љумовић” су најбољи ученици V и VI разреда  учествовали у 
веома интересантим радионицама. Библиотекарке Вјера Поповић 
и Мирјана Жиха су након уводних ријечи о значају и значењу 
Књиге, организовале занимљиву Игру асоцијације, чије је 
рјешење било Књига. Затим су читале прозне записе замиљивог 
садржаја, а потом уступиле ријеч ученицима који су рецитовали,  

Наша школа је препозната по жељи да ученицима пружи све могућности за квалитетно 
образовање, па је у том циљу направила велики искорак у осавремењавању наставе. 
Показана иницијатива наше школе је реализована путем донације интерактивне 
електронске табле од стране Министарства просвјете. Табла је смјештена у кабинету 
математике. Могућности „паметне“ табле и њена мултимедијалност, анимирали су сва 
чула ученика при стицању знања и на тај начин подстакли развој креативностии већу 
активност ученика. Редовна употреба у настави математике је допринијела усвајању 
функционалнијих знања и анимирала ученике да више користе ICT за учење. 

читали своје прозне радове и износили своја размишљања о књизи и образовању. На 
крају су добили народне пословице.   
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Излет за растанак  
 
Захваљујући нашој директорки Зденки Мишковић имали 
смо прилику да проведемо заједничке у Улцињу и Бару. 
Под будним оком наших професорица Ирене Бојановић и 
Ирене Мугоша уживали смо у садржајима улцињске Мале 
плаже. Сунце нам је свима пријало, море је било 
фантастично. Зидине старог Улциња вратиле су нас у 
прошлост када су харали гусари и пловиле трговачке лађе. 
Да смо још увијек права дјеца схватили смо на шеталишту 
у Бару, гдје смо возили аутиће и тркали се бициклима. 
Уморни и задовољни вратили смо се кући препуни 
утисака. 

Свих девет година у дневнику све петице, на такмичењима изванредни резултати, 
једном ријечју дика и понос наше школе. То су ученици деветог разреда: Ања 
Стијеповић, Демир Љаљевић, Сара Халимовић, Сташа Вукчевић, Срђан Марковић, 
Лана Буторовић, Димитрије Геренчић, Дејан Балетић, Петар Смоловић, Дамир 
Пуповић, Никола Лешић и Лука Вушуровић.  

На Природно-математичком 
факултету је 25. априла 
одржана је ,,Олимпијада 
знања”. Нашу школу су 

представљали шест ученика 
са својим менторима 

Славицом Матановић и 
Александром Ракочевић. Сви 

ученици су се добро 
показали, али ученица Ива 

Брајковић је освојила 
 прву награду. 

Наша Маида 
Хаџимуховић IV-б се, 

под менторством 
учитељице Маријане 

Зарубица, 
припремала за 

Општинско 
такмичење 

рецитатора и 
освојила 

 прво мјесто. 
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Галерија 


