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Реч диРектоРа школе

Крајем априла Основна школа „Степа Степановић” у Текеришу 
традиционално прославља Дан школе. Ове године славимо њен 179. рођендан. 
Наша школа је једна од најстаријих у овом делу Србије, а значај који има за 
Горњи Јадар, немерљив је.

ОШ „Степа Степановић” чине, поред матичне школе у Текеришу, 
четири издвојена одељења: осмогодишње школе у Доњој и Горњој Бадањи и 
четвороразредне у Трбосиљу и Горњој Сипуљи. У ИО Рибарица настава се 
од прошле године више не одвија. 

Зграде су старе и готово све дотрајале, па Град Лозница сваке године 
улаже значајна средства како би се свим ученицима и запосленима омогућио 
безбедан боравак у школи.

Тако је у августу 2021. замењена комплетна столарија на школској згради у Доњој Бадањи, 
реконструисан подрум, замењени носећи стубови, направљена нова надстрешница, преграђена 
учионица, чиме смо добили просторију за библиотеку, а окречене су и све просторије. У Текеришу 
је у две канцеларије  замењен под. За крај ове школске године планирана је замена крова на згради у 
ИО Трбосиље и замена подова у библиотеци и зборници у матичној школи. 

До сада је замењен  већи део дотрајалог намештаја и наставних средстава у матичној школи и 
скоро свим издвојеним одељењима, а планирамо да ту акцију довршимо ове године.

У новембру 2021. од МПНТР добили смо нове рачунаре и модернизовали дигиталну 
учионицу у Текеришу. Таквом учионицом опремили смо и школу у Доњој Бадањи. 

Трећу годину заредом настављамо успешну реализацију Пројекта Обогаћеног једносменског 
рада, а ученици и наставници који су укључени у Пројекат носиоци су великог броја ваннаставних 
активности.

Наша школа је мала, удаљена је од Лознице 35км, али ученике, родитеље и наставнике то само 
мотивише да са великим успехом учествујемо у бројним такмичењима, реализацији разноврсних 
активности и креативном обележавању значајних датума. Готово све активности се остварују кроз 
међусобну сарадњу родитеља и школе, али и захваљујући изузетној атмосфери сарадње, разумевања 
и подршке која влада у колективу дужи низ година.

Све  активности редовно објављујемо на сајту школе на који смо веома поносни.
Свим ученицима, запосленима и родитељима желим срећан Дан школе и још много овако 

успешних година.

Ротари клуб свечано је  уручио дроновe 
директорима 14 основних школа Сусрет кикиндских и лозничких директора

Јованка Грујичић-Милер, директор школе• • • • • • • • • • • •



3

летопис наше школе

Дечија недеља у ИО Трбосиље

Дечија недеља
у Текеришу

Европски дан језика
у ИО Горња Бадања

Дечија недеља у ИО Доња Бадања Дечија недеља
у ИО Горња Сипуља

Ученици млађих разреда матичне 
школе у оквиру пројекта Засади   

дрво посадили су садницу белог бора, 
донацију МПНТР

Ученици трећег разреда у Доњој Бадањи 
обележили су 2. април, Светски дан 

књиге за децу

Ученици седмог разреда у Текеришу 
обележили су 60 година од доделе 
Нобелове награде Иви Андрићу

Чланови еколошке секције
у ИО Доња Бадања обележили су 
Светски дан заштите животиња

Дечија недеља у ИО Горња Бадања

    Акција Читајмо гласно поводом 
Националног дана књиге 

Савиндан
у матичној школи у Текеришу

Савиндан
у ИО Доња Бадања

Савиндан
у ИО Горња Бадања

Савиндан
у ИО Горња Сипуља

Савиндан
у ИО Трбосиље

• • • • • • • • • • • •
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такмичења

Дамњан Нешић, Анђела Нешић, Кристина Мијић и 
Анђела Нешић учествовали су на Градској смотри 
рецитатора у Вуковом дому културе у Лозници.

Наши ученици 8. разреда освојили су треће место на јубиларној 35. манифестацији „Дани едукативности 
младих едукатора и предузетника” коју организује Савез проналазача Србије. Иновација коју су 
представили била је електрични бицикл за производњу струје за мале произвођаче.
За награђене ученике и наставника-ментора у понедељак, 14.3.2022. уприличен је пријем у Народној 
скупштини Републике Србије.

На општинском такмичењу у стоном тенису, ученице 7. разреда 
матичне школе освојиле су треће место – екипно за девојчице.

крос
Ртс – а

Општинско такмичење
Брзином до звезда

Лазар Петровић, ученик 5/1, освојио је 
треће место на општинском такмичењу 
из историје.

Ученици наше
школе учествовали су
на такмичењу
„Шта знаш о саобраћају”.

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Ризница нашег стваРалаштва - текеРиш

Дамњан Нешић 4/1

Ученици са паноом о пролећу

Хелена Гајић 3/1

Пролеће

Дошло нам је пролеће у шареним бојама. Са собом 
је донело нови живот. Сунце обасјава својим зрацима 
зеленкаста поља. Она су окружена густим шумама. 
Птичице запеваше веселу песмицу поред језера. Њиве су 
испуњене цвећем. Прелепи мирис се свуда шири. Немирни 
лептири машу свуда својим крилима. Шарене звездице 
маслачка ветар разноси свуда. Инсекти зује у хору. Велико 
дрвеће пружа пчелама хлад. Врапци и ласте праве гнезда 
у крошњама дрвећа. Пролеће је најлепше годишње доба.

 
Дамњан Нешић 4/1

Пролеће у мом крају

Моја кућица на селу
са пролећем се буди.
У њиву иду тата, деда

и сви други људи. 
Стижу нам ласте,

у штали напредак – 
мужу значи.

Јагњићи мали расту у башти.
Чух, беле раде 

по ливади се шире,
мирисом мире.

 
                        Хелена Гајић 3/1 

Пролећна песма

На врху шумице мале
кућица мала плава.

Процветало двориште цело, 
зелени се трава. 

Жуборе потоци много,
дабар се журно спрема.
Брану ће он да прави – 

за њега страха нема. 

Ана Гајић 1/1

• • • • • • • • • • • •
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    Ризница нашег стваРалаштва - гоРња Бадања

Долазак пролећа

Срећан сам јер нам је стигло пролеће. Све је 
тако лепо јер се природа пробудила. Небо више 
није сиво. Сад је блиставе, плаве боје. Дрвеће 
је процветало и ливаде се шарене. Двориште 
је прекривено шареним, лепим цвећем. Мале 
птице весело лете и цвркућу. Пролеће волим 
јер је лепо време и могу да се играм напољу. 

Младен Јосиповић 2/2

Пролећна прича
Стигло нам је пролеће са сунчевим зрацима. Све се буди из зимског сна.
Дрвеће се обукло у најлепше хаљине разних боја. Мириси се шире на све стране. 

Свуда се чује бука трактора и вредни ратари спремају њиве за сетву. Птице цвркућу 
најлепше баладе, а шума почиње да зелени. Ливада је као најлепши ћилим, пуна 
зеленила. Поточићи весело жуборе, висибабе подижу своје главице. Коначно могу да се 
играм напољу а да ми мама не говори да је хладно и да ћу се прехладити. Свуда се чује 
весела граја деце. 

Пролеће је најлепше годишње доба. Сваке године са собом доноси нешто прелепо 
и ново.

Слађана Стевановић 3/2

Јелена Пантић 2/2

Слађана Стевановић 3/2 Слађана Стевановић 3/2

Марија Ковачевић 3/2 Слађана Стевановић 3/2

• • • • • • •
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Пролеће у мом родном крају
 Стигло је пролеће у мој родни крај. Природа и људи су се 

покренули. Сви су вреднији и насмејанији, живахнији. Чује се 
цвркут птица. Птице селице се враћају са југа. У цветним пољима 
шарени лептири лете са цвета на цвет. Кроз ваздух се шири опојан 
мирис. Све се пробудило и оживело. Дрвеће се полако кити зеленим 
листићима. Само понеко стабло има розе хаљину. Мама ми је рекла 
да су то кајсије и брескве. У двориштима и парковима чује се весели 
жагор деце. Радују се топлим пролећним данима. Топли сунчани 
зраци милују нас по лицу. Вредни пољопривредници раде на својим 
њивама.

 Пролеће је донело радост свакој животињи и биљци. Сва бића 
воле пролеће зато што буди срећу и радост. Наш крај је најлепши у 
пролеће јер је све цветно, мирисно и шарено. 

Дуња Станојевић 3/3

Ризница нашег стваРалаштва - доња Бадања 

Радови ученика
посвећени пролећу

Пано ученика
о пролећу

Украси пролећа
у нашој учионици

Радосна песма

Стигло нам је пролеће,
олистаће дрвеће. 

Ливаде и стазе се зелене,
ево стиже лепо време. 

Када сунце греје и дете се смеје.
Сви се тада играмо и певамо.

И ласте нам долећу – 
радују се пролећу!

 
                    Данијела Нинковић 3/3 

Пролеће
Благи ветрић пири са зеленог брега, 
нестало је зиме, нема више снега. 

Свуда цвета цвеће и зелена трава,
за дечицу малу то је радост права.

Шарени лептири долазе на цвеће.
Весели се свако, стигло нам је 
пролеће!

                              Тијана Поповић 3/3

Песма о цвету
Мајко, у росној трави

Мали цвет се плави.

Мајко, види како се плави.

Реци ми, мајко, 

Који је то цвет мали?

И што је тако рано

Угледао велики свет?

            Валентина Петровић 3/3

Валентина Петровић 3/3

• • • • • • • • • • •
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    Ризница нашег стваРалаштва - тРБосиље

Пролеће у мом селу
Најлепше годишње доба, пролеће, коначно је стигло и у моје село. Све је око мене весело.
Природа се пробудила. Птице се враћају са југа и цвркут се свуда чује. Јагорчевина, висибаба 

и бабино ухо, као први весници пролећа, појавили су се у шуми и крај пута. Воћке су уцветале. 
Све се шарени и лепо мирише.

Сунца је све више, а облака све мање. Вредни људи на селу припремају њиве за сетву. Жене 
сеју поврће. Са доласком пролећа и лепог времена ми, деца, имaмо више шансе за игру напољу. 

Пролеће је толико лепо годишње доба да бих волео да траје од 1. јануара до 31. децембра.

Петар Петровић 3/4 

Стигло је пролеће
Прође зима, стиже пролеће. Нема више зимских чаролија. Не носимо више капу, рукавице, 

шал и јакну.
Цвета цвеће и улепшава ливаде и дрвеће. Тракторима људи ору њиве и сеју кукуруз. Мама и 

ја се припремамо да садимо цвеће и улепшавамо двориште, не само њега већ и кућу и све около. 
Птице ће да цвркућу. Сунце ће се смешити нама, птицама, животињама и биљкама. 

Волим пролеће јер је тада мој рођендан. Пролеће свима доноси живост и лепоту. Тада је и моје 
село најлепше на свету.

Невена Јанковић 3/4 

Ана Петровић, предшколска група

Андрија Павловић 1/4

Панои
у нашој учионици

Невена Јанковић 3-4

• • • • • • • • •



9

Мач добра
- Моја прва бајка-

У старој колиби, док је лето било у пуном јеку, живела је 
прелепа краљица. Коса јој је била дуга, плава попут злата, а очи као 
небо плаве. Волела је да излази напоље и да шета.

Једнога дана када је изашла, чуо се јак пуцањ. Свако дрво 
се оборило на земљу. Краљица паде на земљу и поче плакати. 
Питала се шта је то. Одједном, излете вештица и баци магију и све 
биљке и животиње почеше да ходају и причају. Краљица побеже 
далеко, далеко до ливаде где је трава била огромна. Сакрила се ту 
преплашена. Напокон устаде, стаде гледати около и угледа свој лепи 
дом како постаје црн и суморан. Поче јако плакати. У том тренутку 
све животиње и биљке пођоше је тражити. Она се уплаши и сакри, 
не знајући да јој неће наудити.

Животиње и биљке су хтеле да отерају злу вештицу која је 
мислила да ће њен бити цео свет зато што има мач зла. Није знала 
да постоји и мач добра који се у једном тренутку створио пред 
краљицом. Сва уплашена, краљица крену у двор до вештице, 
испружи мач и уништи је.

Цео свет је из туге и болести вратила у неизмерну радост, а 
свој дом затекла обасјан срећним лицима њене породице.

                                                                                         Анђела Николић 4/5 

Ризница нашег стваРалаштва - гоРња сипуља

Анастасија Николић 1/5

Анђела Николић 4/5

Анђела Николић 4/5

Анђела Николић 4/5

Стефан Радовановић 4/5

• • • • • • • • • • • •
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   оБогаћени једносменски Рад

У школској 2021/2022. години, као и у претходне две, реализује се пројекат Обогаћени 
једносменски рад. Циљ овог пројекта јесте да се уведу различити модели активности у школу 
пружањем додатне образовно-васпитне подршке и подршке у укупном развоју ученика. 

Кад се вредне руке сложе, све се 
може (ИО Доња Бадања) - Ученици 
уређују делове школског дворишта, саде 
и негују одређене врсте биљака, брину о 
њима и уживају у школском простору; 
учествују у креативним радионицама о 
лепом, израђују паное и кутке у циљу 
обогаћивања учионица.

Раздрагано Степино позориштанце (ИО Доња 
Бадања) - Ученици овладавају техникама глуме, режије, 
сценографије, костимографије, сценским и јавним 
наступом – стичу знања у вези са драмом и спремају се 
за учешће у различитим културним манифестацијама 
и прославама, пре свега извођењењем комичних и 
шаљивих текстова.

Мали фудбал и стони тенис (ИО Доња Бадања) - Савладавање 
правила и играње тениса и малог фудбала на спортским теренима у 
школском дворишту (када временске прилике дозволе) или играње 
стоног тениса у учионици,  међусобно надметање и развијање моторике 
и такмичарског духа ученика.

Игром до здравља (Текериш) - Ученици учествују у креативно осмишљеним спортским игрицама, 
штафетама и полигонима у којима могу да испоље своје таленте и интересовања. Извођењем разноврсних 
активности ученици развијају моторику и савладавају различите вештине које захтевају прецизност, снагу, 
равнотежу, издржљивост, гипкост, координацију и брзину.

Дечија маштаоница (Текериш) - Ученици млађих 
разреда упознају старе занате, помажу у изради лутака 
за позориште, уче да шију дугмад, везу, плету, праве 
разне врсте хлеба и уче историју његовог настанка, праве 
лицидерска срца, учествују у обележавању важних 
датума према календару Светских дана. Стварају 
креативни кутак „Дечија маштаоница”, уче о разним 
техникама израде декоративних предмета. Ученици 
старијих разреда учествују у поменутим активностима, 
али су им активности проширене и на фотографисање 
објеката у нашој околини.
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оБогаћени једносменски Рад  

Луткарско позориште (Текериш) 
- Ученици се упознају са основама 
луткарства и луткарским позориштем. 
У виду креативних радионица израђују 
сценске лутке, сценографије и све друго 
неопходно за реализацију луткарске 
представе. Након изабраног драмског 
текста „Три прасета”, увежбавали су 
извођење представе, бирали музику, 
звучне ефекте и сценске елементе.

Фолклор (Текериш и ИО Доња Бадања) - Ученици уче да играју традиционалне народне игре, упознају 
одлике и изражајне могућности појединих инструмената, развијају потребу за разумевањем, слушањем и 
доживљавањем дела класичне, традиционалне и музике уопште. Упознају се са правилима понашања на 
концертима.

Математика није баук (Текериш) – Ученици млађих разреда  израђују домаће задатке. Старији разреди 
утврђују и допуњују научено, раде домаће задатке, припремају се за завршни испит кроз математичке 
мозгалице, игре и приче, игру кроз учење, квизове, дигиталне уџбенике. 

Уради домаћи на занимљив начин (Доња Бадања) – Пружање подршке у учењу, помоћ при изради 
домаћих задатака, организовање квизова знања, разноврсних такмичења, утврђивање и допуна знања 
коришћењем додатних извора знања (интернет, енциклопедија, речник...), дигиталних уџбеника и других 
наставних средстава, различите активности (Испричај ми своју причу, Математичке игре, Кад пасуљ нађе 
пут до светлости, Направимо смешну причу...).

Српски језик од А до Ш (Текериш) - Ученици знање из 
области језика, књижевности, правописа, културе писменог и 
усменог изражавања утврђују, допуњују или надограђују кроз 
различите асоцијације, квизове, тестове, ребусе, укрштене 
речи, употребу савремених информационих технологија - 
дигиталних уџбеника и дигиталних алата, креирање мапа ума 
или дрвета проблема, решавање и анализирање задатака са 
завршних испита на другачији начин.
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   English pagE

FALSE FRIENDS
False friends is a linguistic term that refers to words from two different languages, which are very 

similar in writing and pronunciation, but completely different in meaning. These words definitely are false 
friends, but can be real enemies to those who learn a foreign language or communicate in a foreign lan-
guage. Here are some of the examples of false friends in Serbian and English:

ST PATRICK’S DAY
St Patrick’s Day is an Irish celebration and it’s celebrated on 17 March in all the countries where people 

of Irish origin live. Irish people brought this holiday to the USA, when they moved there in the 18th century, 
and since than it has been one of the most popular celebrations in the States. The first big St Patrick’s Day 
celebration was in Boston in 1737. Today, there are about 36 million people in the USA, but St Patrick’s day 
is for everyone. On this day, shamrocks and green clothes are a must. In cities like New York there are huge 
parades with 150, 000 people marching and over 2 million people watching it, while in Chicago, they even dye 
the river green. Irish music can be heard everywhere, and there are food stalls, magic shows, dancing and rides. 

1 000 000 000
НОВИНСКИ ЧЛАНАК
УМИВАОНИК
ЗИДАР
ЦРТАЋ
ГЛАВНИ КУВАР  
ПЛАКАР
ПОПУСТ
НА КРАЈУ
ТКАНИНА
ПОЗНАТ
ФИСКУЛТУРНА САЛА
РАЈ
ПРЕТВАРАТИ СЕ
СХВАТИТИ
ПУШЕЊЕ
УЛАЗНИЦА
САОБРАЋАЈ

1 000 000 000 000
ВРСТА РОБЕ У ПРОДАВНИЦИ
ВЕШТАЧКИ ОБЈЕКАТ ИСПУЊЕН ВОДОМ
ОНАЈ КОЈИ ДИЖЕ ТЕГОВЕ
ДЕБЉИ ПАПИР
ПОСЛОДАВАЦ   
ВРСТА ТОАЛЕТА
ВРСТА ПРОДАВНИЦЕ
МОГУЋЕ
ПРОИЗВОДНА ЈЕДИНИЦА
КОЈИ ВОЛИ ФАМИЛИЈУ
СРЕДЊА ШКОЛА
БИЉКА СА ЦРВЕНИМ ПЛОДОВИМА
НАСТОЈАТИ
СПОВЕСТИ У ДЕЛО
ЕЛЕГАНТНО ОДЕЛО
ПАПИР ЗА КЛАЂЕЊЕ
КИОСК

BILLION ≠ БИЛИОН
ARTICLE ≠ АРТИКАЛ

BASIN ≠ БАЗЕН
BUILDER ≠ БИЛДЕР

CARTOON ≠ КАРТОН
CHEF ≠ ШЕФ

CLOSET ≠ КЛОЗЕТ
DISCOUNT  ≠ ДИСКОНТ

EVENTUALLY ≠ ЕВЕНТУАЛНО
FABRIC ≠ ФАБРИКА

FAMILIAR ≠ ФАМИЛИЈАРАН
GYMNASIUM ≠ ГИМНАЗИЈА

PARADISE ≠ ПАРАДАЈЗ
PRETEND ≠ ПРЕТЕНДОВАТИ

REALIZE ≠ РЕАЛИЗОВАТИ
SMOKING ≠ СМОКИНГ

TICKET ≠ ТИКЕТ
TRAFFIC ≠ ТРАФИКА

← 
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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РусскаЯ стРаница

Пасха (блюдо)
Пáсха (творожная пасха, паска) - особое блюдо из 

творога, которое по русской традиции готовится только 
один раз в году - на праздник Пасхи. Обычай готовить 
творожную пасху известен в центральных и северных 
регионах России, тогда как на юге России и Украине 
пасхой или паской называют праздничный хлеб (кулич).

Оригинальная форма пасхи - усечённая пирамида, символизирующая Гроб Господень. Традиционно 
для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма - пасочница. В наши 
дни для этого часто используют и другую посуду; в России в продаже есть также пластмассовые пасочницы 
промышленного производства. Деревянная пасочница делается из дощечек, на внутренней стороне 
которых вырезают буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!», а также изображения 
креста, копья, трости, проросших зёрен, ростков и цветов - символов страдания и воскресения Иисуса 
Христа (иногда также голубя, символа Св. Духа).

Для пасхи полагается брать творог самого лучшего качества - свежий, сухой и однородный. Другие 
ингредиенты включают сливочное масло, сливки или сметану, изюм. Иногда в пасху добавляют миндаль, 
другие пряности, яйца. Пасху украшают изюмом, цукатами, орехами. Пасхи делают двух видов: сырые и 
варёные. Так как сырой творог нельзя долго хранить, сырые пасхи обычно делают небольшого размера. 
Вместе с другими пасхальными блюдами (куличами, бабами, крашеными яйцами) пасху освящают в 
церкви и подают к праздничному столу. 

В Санкт-Петербурге есть Церковь Пресвятой Троицы XVIII века, известная как «Кулич и пасха», 
так как сама церковь имеет форму кулича, а колокольня - пасхи. Церковь имеет вид ротонды, снаружи 
окруженной ионическими колоннами, а внутри оформленной белыми коринфскими пилястрами; 
колокольня - вид четырёхгранной пирамиды, с крещальней на первом и звонницей на втором ярусе. 
Такой своеобразной архитектурой храм обязан своему заказчику генерал-прокурору князю Александру 
Вяземскому.

На часовима секције руског језика ученици 
5. разреда ИО Доња Бадања израдили су пано са 
темом ,,Најлепши паркови у Москви”. Пропратни 
текстови у оквиру фотографија паркова су најпре 
писани на српском, а затим на руском језику.

Ученици 5. разреда ИО Доња Бадања су 
током месеца октобра, уз помоћ предметног 
наставника, израдили пано чија је тема била 
,,Подела гласова у руском језику”. Весёлой и вкусной вам Масленицы!!!

У Горњој Бадањи обележен руски празник  - Масленица.

•••••••••• ••••

•••••••• ••••
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ученички интеРвју и ликовни Радови

Ученици осмог разреда матичне школе у Текеришу интервјуисали 
су неколико својих наставника са жељом да, пре него започну 
своје средњошколско образовање, сазнају зашто су одабрали 
наставнички позив, али и да чују корисне савете и поруке од њих. 

Братислава Добрић, наставница биологије
Волела сам биологију у средњој школи – и сам предмет али и 

приступ професора који је предавао. Већ тада сам пожелела да своје 
знање и љубав према биологији и деци преносим ученицима. 

Савет који бих дала свима вама јесте да се трудите око својих 
циљева и да никада не одустајете од снова. 

Милена Јаковљевић-Антић, наставница физике
Физику сам заволела у средњој школи, затим сам уписала 

факултет. Физика ми је ишла од руке, волела сам је. Такође, свиђа 
ми се рад са децом, волим децу и желим да им преносим своје знање. 

Мој савет је да се увек трудите, учите, будете добри људи и 
идете храбро ка испуњењу својих циљева. 

Бранко Вилотић, наставник енглеског језика
У гимназији сам био позван од стране једне професорке да 

долазим на додатне часове енглеског језика јер је видела да ми то иде добро. Када сам уписао факултет, 
имао сам прилику да бирам да ли желим да будем лингвиста, професор или преводилац. Ја сам изабрао 
професорски смер јер је лепо када учиш друге. 

Будите вредни и упорни, слушајте своје срце. За упис у средњу школу и за даљи живот послушајте савете 
других, али немојте да упишете нешто само зато што су вам други рекли да је то лако. 

Славко Перишић, наставник математике
Радио сам у Вискози двадесет и шест година. Када је пропала, одлучио сам да упишем факултет. 

Ишла ми је математика од руке, заволео сам је и одлучио сам да постанем наставник. 
У животу увек треба да будете поштени и да радите оно што волите. 
Татијана Марковић, наставница руског језика
Још од малих ногу сам знала да ћу радити у школи. Много волим свој посао и рад са децом и није ми 

га тешко радити. 
Мој савет је: увек се треба потрудити и борити за свој посао. Нико вас не може натерати да 

радите оно што не волите. Увек будите добри и поштени и свакоме помозите. 

Емилија Томић 5/3

Никола Туфегџић 6/3

Даринка Јовић 6/1

Стефан Росић 6/3Саво Нинковић 8/3
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литеРаРно стваРалаштво

Идеали
Свако на овом свету има неку сврху. Неко већу, неко мању. Неко ко живи скромно може да буде 

срећан са тим што има, а опет, неко ко има све што један обичан човек може пожелети, жели више. То се 
зове похлепа. 

Смрт је озлоглашена. Често нам језа прође кроз кости када чујемо ту реч, али никад се не запитамо да 
ли је то заправо нови почетак, како за ожалошћене тако и за оног кога више нема. Живот не би имао смисла 
када би после толико времена само нестали са овог света и једино што би остало од нас јесте беживотно 
тело три метра испод земље, далеко од свих и свега што смо стекли током живота. Идеали су некада били 
слобода, љубав, срећа и братство. То су биле ствари за које се гинуло и због којих се гинуло. У данашњем 
времену нема идеала, нестали су, скоро у потпуности су искорењени. Сада постоје само лажни идоли који 
би требало да буду све само не узор омладини. Представљају скуп свега онога што је некада било лоше и 
неприхватљиво. Времена се мењају, а ми са њима на боље или на горе. До нас је. 

Не можемо да бирамо у којем времену смо рођени, али можемо да бирамо шта ћемо урадити са 
временом које нам је дато.

Катарина Марковић 8/3

Замишљам наш сусрет после десет година
У школске клупе уђемо са намером да се образујемо, али током година упознајемо нове људе који нам 

постају много драги. Како време пролази, пролази и наше основно образовање, разиђемо се и свако оде на 
своју страну. 

Завршава се један период нашег дечијег живота. Сада постајемо мало зрелији људи који иду даље у 
живот. Водимо бриге и ратове шта ћемо даље, шта ћемо радити када порастемо. Једно знамо, свако ће отићи 
на своју страну, својим путем. Ипак, упознали смо дивне другаре, наставнике, домаре, спремачице. Неко 
можда оде у пензију, неко ће почети да ради у новој школи, неко ће остати овде. Проћи ће генерације и 
генерације.

Можда за десет година дођем у школско двориште и гледам школу. Из ње излази мој разредни. 
Причамо о томе како је било када сам ја ишла у школу, причамо о новим генерацијама, о томе шта се све 
променило. А ја, завршавам факултет, почињем да радим, правим планове за даљи живот. Ту су и моји 
школски другови, сви са својим плановима и животним путевима. Сви се смејемо присећајући се лепих 
тренутака и несташлука из наших школских дана. Сабирамо утиске и промене од почетка до краја. 

Можда сада славимо и једва чекамо да завршимо школу, али ће нам увек у глави одзвањати реченица: 
„Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба”. Сетићемо се, сећаћемо се увек и често тих лепих дана и 
тражићемо да се време врати бар на кратко како бисмо се вратили у основну школу.

Милица Петровић 8/1

Знаменитости Текериша
Моје родно место је село Текериш. Ово село је знаменито по много чему, али највише по природним 

лепотама.
Овај крај и околна села добили су назив Јадар по реци која кроз њих протиче. Текериш се налази у 

подножју планине Цер. У Првом светском рату на овој планини је вођена битка, а у спомен страдалим 
јунацима из Церске битке подигнут је споменик по коме је наш Текериш препознатљив. У близини 
споменика и музеја налази се црква Светог пророка Илије и основна школа која је добила име по славном 

војводи из Првог светског рата, Степи Степановићу. Она 
је спомен-школа која је током рата била чак и болница и 
која чува успомену на борбе и страдања нашег народа. 

Текериш нема много становника. Већина њих се бави 
пољопривредом. То су добри, вредни и поштени људи. 
Када се попнете на планину Цер, поглед се пружа на 
бројне њиве које ови вредни људи обрађују.

Текериш је мало, али прелепо место, село богате и 
славне историје, прелепих предела и вредних људи. То је 
место које би свако требало да посети, јер они који су га 
видели увек му се радо враћају.

Јелена Нешић 7/1

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
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  пРојектна и тематска настава

• • • • • • • • • • • •

Израда мозаика у оквиру 
пројектне наставе

у Горњој Бадањи

Зимски празници,
Текериш

Упознајмо друге народе, Доња Бадања

Пројекат Моји корени у одељењу 3/3

Обнављање наставне 
јединице Кружење воде у 

природи кроз експеримент

Зима стиже, празници све 
ближе, Трбосиље

Тематски дан 
Новогодишње чаролије, 

Горња Бадања

Око астала у друштву 
материјала, Доња Бадања

Од грнчара до пара, Доња Бадања

Мозаик у Горњој Бадањи

Пројектна настава Доња Бадања

Распевано пролеће

•••
•••

• • • • • • •

•
•

•
•

•
•

Ускршњи празници
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Војвода Степа – анегдоте и занимљивости:
о степиној дисциплини
„Душа нам је на нос излазила, али шта смо могли да учинимо када је Степа 

био увек први у касарни, а последњи одлазио из касарне; сваки ручак и вечеру 
је лично пробавао, а тешко куварима, и свима, ако јело није било укусно. Јесте 
тражио је од нас много, али је давао све. Војнике је пазио и чувао иако их је 
јурио као душмане...”

                  Цитат једног од генерала који су служили под Степином командом

прва пензија
Када је пензионисаном војводи Степи поштар донео прву пензију, у износу

од тадашњих 3000 динара, војвода је, чувши колики је износ исте, љутито одбио
да је прими, сматрајући да је превелика:

„Мангупи, хоће да упропасте државу! Враћај паре, момче, нека је, бар, преполове! Шта бих са 
толиким парама?!!”

По тадашњем курсу, за хиљаду динара могао се купит пар добрих волова. Војводина жеља је 
испуњена и пристао је да прими прву пензију тек пошто је преполовљена првобитно намењена сума.

степина географија
Колико је војвода Степа, и поред познате дисциплине и строгости, био вољен од стране својих 

војника говори и чињеница да су, у његову част, име понела два насеља у данашњој Србији која су 
основала његови бивши војници. 

У североисточном делу Баната, надомак границе са Румунијом, у општини Нова Црња, налази се 
место Војвода Степа. 

У јужној Бачкој, недалеко од Новог Сада, смештено је Степановићево. 
Оба места основали су солунски добровољци, насељени на те просторе после Великог рата, дајући 

им имена по свом ратном команданту.

занимљивости

језик
Српски језик има 30 слова и спада у групу 
малобројних језика код којих једно слово 

одговара једном гласу. Код великог броја језика број слова се креће 
између 25 и 27 (грчки, енглески, немачки, француски, шпански). Ипак, 
за споразумевање је некада довољно и свега 11 слова, колико има 
језик ротокас који се говори на Папуа Новој Гвинеји. Некима је ипак 
потребно које слово више, као говорницима језика кмер у Камбоџи 
чије писмо има 74 слова. 

музика
У новембру 2021. године оборен је Гинисов рекорд за 

најбројнији оркестар на свету. Чак 8573 музичара из Каракаса у 
Венецуели, старости од 12 до 77 година, засвирала су „Словенски 
марш” Петра Иљича Чајковског.

Физика
Електрони се понашају другачије када се посматрају. Сам чин 

посматрања може потпуно променити исход догађаја. У чувеном 
експерименту са двоструким прорезом истраживања су показала да 
када камера посматра електроне, они делују као честице. Међутим, 
када се не користи никаква опрема за посматрање електрона, они 
делују истовремено као таласи и честице. Постоји  велико неслагање и 
недостатак извесности зашто се то дешава.

занимљивости
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   Реч педагога

ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕЊА И ТЕХНИКЕ УЧЕЊА
▷ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА УЧЕЊЕ:
1. Просторија – проветрена, тишина, светлост...
2. Уредан сто и столица (удаљити све што одвлачи
    пажњу нпр. ТВ, телефон...)
3. Распоред дневних активности
▷ ПРЕПОРУКЕ:
1. Учити сваки дан у исто време и на истом месту
2. Учити одмах после школе (1-2 h после ручка)
3. Прво учити лакше, а затим теже предмете
4. Увек радити један за другим потпуно различите
    предмете (нпр. историју па математику...)
5. Поновити градиво и спаковати прибор пред
    спавање
6. Вежбати повремено са другарима
7. Бити самосталан у раду, без помоћи родитеља

▷ ТЕХНИКЕ УЧЕЊА:
1. Читање наслова и поднаслова
2. Читање лекције у целини
3. Подвлачење најважнијег у лекцији
4. Читање лекције по деловима
5. Преслишавање наглас по деловима, потом у
    целини
6. Прављење скица, шема, белешки
7. Питања на крају лекције
8. Енциклопедије, речници, интернет
9. Пре учења новог градива обавезно поновити
    претходну лекцију
10. У току учења правити кратке паузе (не дуже
      од 10 минута)
11. Утицати на мотивацију „Ја то хоћу, ја то могу!”

О УЧЕЊУ – КАКО УЧИТИ?
☑ Постоји доста стилова учења! 
☑ Свако од нас различито учи!
☑ Уколико препознате и примените стил учења који Вам највише одговара постићи ћете
      максимум у учењу!

ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНО УЧЕЊЕ:
◆→ Концентриши се на градиво које учиш!
◆→ Прави и имај код себе ПЛАН УЧЕЊА!
◆→ Устали место и време учења!
◆→ Учи са разумевањем, немој „бубати“ градиво!
◆→ Учи сваког дана, а не „кампањски“!

МУДРЕ МИСЛИ О УЧЕЊУ
▶ Не учимо за школу, него за живот!
▶ Учење је као веслање узводно, чим се
    престане одмах се креће назад!
▶ Нико на свету није јачи од човека који зна! 
▶ Благо ономе ко зна да не зна, а хоће да зна!
▶ Понављање је мајка учења!

Марија Поповић, педагог 

ПЛАН УЧЕЊА 
■ Поставите себи недељне циљеве (реално их одредите)
■ Рашчланите их по данима (нпр. распоредити учење лекције на  2 дана уколико  
   је опширна...)
■ У дневни план унесите:
■ Фиксне обавезе (нпр. договорена дружења са пријатељима, тренинзи, путовање 
   од школе до куће, кућни послови, одлазак лекару...)
■ Обавезе око школе и учења, по предметима за сваки наредни дан
■ Испланирајте награде како би сами себе наградили после  учења 
▶ ПРАТИТЕ СВОЈ НАПРЕДАК! ◀
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  дРужења и окупљања 

Поново ради биоскоп
 Доња Бадања

Прослава Нове године
у Сипуљи

Пред одлазак на такмичење
из саобраћаја

У Вуковом дому

Прослава Нове године
у Трбосиљу

Крај школске године 
2020/2021. Доња Бадања

Прослава Нове године
и краја првог полугодишта у Текеришу

••• Прослава 8. марта у Текеришу и издвојеним одељењима •••

••••••••••••••••

•••••••••••••

•••••••••••• Наставничка екскурзија ••••••••••••




