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директор школе 
Ружица Павловић

 ОШ „Јован Дучић“ је једина школа на територији 
Петроварадина, смештена у богатом и разноврсном при-
родном и друштвеном окружењу. Упориште су нам тради-
ционалне вредности наше средине, али смо отворени за 
промене које доносе напредак и развој. Мисија наше школе 
је у развијању свестране личности ученика, спремне да се 
суочи са изазовима 21. века и да одговори на све задатке 
савременог живота. Желимо да постанемо школа у коју 
ученици и наставници долазе са ентузијазмом. Да будемо 
узорна установа препознатљива по подстицајној радној 
атмосфери и међусобној сарадњи свих субјеката васпит-
но-образовног процеса. 
 Ово ћемо постићи ако квалитет рада наше шко-
ле подигнемо на још виши ниво, ако наставу учинимо 
савременијом и ефикаснијом, ако радимо на побољшању 
материјално-техничких услова рада школе. Покушавамо 
да градимо школу која ће код ученика развијати функцио-
нална знања, вештине и умећа која ће моћи да користе у 
свакодневном животу. Зато се трудимо да наставу не бази-
рамо само на теорији, већ да стечена знања ученици при-
мењују у пракси. Желимо нашим ученицима да омогућимо 
несметан психофизички развој, задовољење потребе за 
стицањем знања уз поштовање принципа толеранције и 
разумевања. У школи се подстиче развој самосталности, 
истрајности и одговорности према учењу и обавезама. 
 Из године у годину школа унапређује свој рад, 
прати савремена достигнућа на различитим пољима, по-
ставља нове циљеве и подиже своја очекивања. 
 Захваљујући средствима које је обезбедио Град 
Нови Сад, у школској 2017/18.  замењена је фасада и пре-
остали  дрвени прозори на старом делу зграде, урађена је 
реконструкција крова и кровног покривача на старом делу 
зграде, урађена је замена, хобловање и лакирање паркета 

у 5 учионица и трпезарији, постављене 
су керамичке плочице у ходнику ис-
пред тих учионица. Уређено је школ-
ско двориште, дограђен кошаркашки 
терен и постављена тартан подлога на 
спортским теренима. 

„Све је дивно!“
 Сада је на свима нама да покаже-
мо колико нам је стало да живимо и 
учимо у тако лепој средини. На нама је 
да сачувамо све за нас и будуће генера-
ције.

Ружица Павловић, проф.
директор  Основне школе „Јован Дучић“

ХИМНА  
НАШЕ ШКОЛЕ

„ ... Моја школа Јован Дучић
на њу смо поносни сви.
У њој се пише, црта и чита,
а то, а то баш знају сви.

Познати песник, узор је наш,
како се волети треба.
Домовину, домовину, срећу и љубав, 
дигао је чак до неба...“
 
текст : проф. Милена Баста
музика  : Ференц Ковач

РЕЧ ДИРЕКТОРА

Памтићу дане мог основног 
образовања које сам про-

вела у Основној школи „ Јован 
Дучић“ и све другаре из осмог 
пет одељења, међу којима сам 
сигурно стекла и најбоље прија-
теље.
У лепом сећању ће ми остати сви 
учитељи и наставници, а  посебно 
учитељица Биљана Димић и не-
заборавна разредна Биљана Кова-
чевић. Поносна сам титулом ђака 
генерације, коју сам добила упорним радом, трудом и 
вишегодишњем одрицањем. Као ђак генерације ја сам  
поносна, а у будућности ћу бити самоуверена и спремна 
да учим, да се усавршавам и напредујем.

Сташа Грковић,  
ђак генерације школске 2017/18.

Будући првачићи у првом реду - Свечани пријем  август 2017.Ново рухо - старог дела школе

Наш колектив
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На самом крају наставне 2017/2018.године
Крај наставне године је прилика  да се осврнемо и похвалимо резултатима  у протеклој школској години.

Првенствено желим да похвалим све учени-
ке осмог разреда који су успешно завршили 
школску годину и показали примерно пона-
шање на прослави Матурске вечери.
Посебно похваљујем ученике, НОСИОЦЕ ВУ-
КОВЕ ДИПЛОМЕ :
Ивона Јурић VIII-1, Сара Нешић  VIII-1, Јеле-
на Влатковић VIII-1, Репић Новак VIII-2, Мар-
ко Кубановић VIII-3, Алекса Лотина VIII-3, 
Нина Марић VIII-3, Ива Путник VIII-3, Алек-
сандра Мерганц VIII-3, Драгана Берковић 
VIII-4, Сташа Грковић VIII-5, Леа Кенешки 
VIII-5, Милан Ерор VIII-5, Сара Крачун VIII-
5, Бојана Милошевић VIII-5
Ученици осмог разреда, који су разред завр-
шили са одличним успехом и примерним вла-
дањем, такође су заслужили да буду похваљени, 
а то су: 
VIII 1: Вук Грк, Марина Мусулин, Наташа 
Павлески; VIII 4: Маша Валисављевић; 
VIII 5: Марија Кљаић, Николина Савић;
У складу са Правилником о дипломама за изу-
зетан успех ученика на такмичењима посебне 
дипломе су додељене следећим ученицима:

VIII 1: Јелена Влатковић – енглески језик, ли-
ковна култура, Ивона Јурић – биологија, фи-
зичко васпитање, Сара Нешић – енглески језик, 
Анамарија Јовановић – ликовна култура, Итан 
Дервиши, Бибић  Лука – физичко васпитање 
VIII 2: Репић Новак – географија, физичко вас-
питање, Седлан Милена – ликовна култура, 
Ђорђевић Бојан, Ерцег Алекса – физичко вас-
питање;
VIII 3: Марић Нина – биологија, српски језик, 
Марко Кубановић – из биологије и математике, 
Ива Путник – географија и физичко васпитање, 
Алекса Лотина – енглески језик, Мудрић Маша, 
Симовић Драгомир, Александра Мерганц и 
Данијел Видовић – физичко васпитање, Тара 
Уторник, Александра Мерганц, Марко Куба-
новић, Дора Тот и Коста Мандић – ликовна 
култура, Кубановић Марко, Танасић Нина и 
Марић Нина – техничко и информатичо обра-
зовање;
VIII 4: Драгана Берковић – српски језик и не-
мачки језик., 
VIII5: Игор Николић – енглески језик, Леа Ке-
нешки, - географија, Леа Кенешки, Марија 
Кљајић, Бојана Милошевић, Сара Крачун, Ми-
лош Попадић и Синиша Батинић – биологија, 
Марија Кљајић, Леа Кенешки, Сташа Грковић, 
Анастасија Остојић, Милош Попадић, Сини-
ша Батинић и Александар Личина – физичко 
васпитање, Леа Кенешки, Милан Ерор, Бојана 
Милошевић, Милана Мрђен, Николина Са-
вић, Сара Крачун, Теодора Ђаић, Филип Чер-
гићи и Филип Голдбергер – ликовна култура
Међу свим похваљеним ученицими, издваја се 
ученица VIII 5 одељења Сташа Грковић, која 
је примерним владањем, радом, учешћем на 
многобројним такмичењима и активностима у 
школи   заслужила да понесе титулу УЧЕНИКА 
ГЕНЕРАЦИЈЕ НАШЕ ШКОЛЕ. Све честитке 
Сташи Грковић.

Велики број ученика наше школе је учествова-
ло на школском, општинском, окружном и ре-
публичком такмичењу, на којима су остварили 
запажене  резултате:
Посебно желим да истакнем резултате по-
стигнуте на такмичењу из српског језика: Лола 
Овчина 5-2 одељење освојила је друго место на 
општинском и прво место на окружном так-
мичењу, Ања Спасојевић 5-2 треће место на 
општинском такмичењу, Сара Хорњак 7-5 дру-
го место на општинском и окружном а треће 
место на Републичком такмичењу, Вања Двор-
нић 7-5 друго место на општинском, прво место 
на окружном и четврто место на Републичком 
такмичењу, Милутин Тановић 7-5, освојио је 
треће место на општинском, друго на окружном 
и пласман на републичко такмичење, Светлана 
Жабић 7-1 друго место на општинском и плас-
ман на окружно такмичење. За постигнуте ре-
зултате ученика заслужна је наставница Весна 
Станојчић.

Драгана Берковић 8-4 одељење освојила је дру-
го место на општинском и пласман на окруж-
но такмичење, а Нина Марић 8-3 треће место 
и пласман на окружно такмичење из српског 
језика, а за њихов успех заслужна је наставница 
Анђелка Спирић.
Јелица Ћурић 6-1 освојила је друго место на 
општинском и пласман на окружно такмичење 
из српског језика. Јелицу је припремала настав-
ница Соња Костић Рамић. 
Можемо да се похвалимо и оствареним ре-
зултатима на такмичењима из ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА: 
Игор Николић 8-5, освојио је друго место на 
општинском и окружном и пласман на репу-
бличко такмичење, Сара Нешић 8-1 треће ме-
сто на општинском, друго на окружном и плас-
ман на републичо такмичење, Алекса Лотина 
8-3 прво а Јелена Влатковић треће место на 
општинском и пласман на окружно такмичење 
из енглеског језика. За постигнуте резултате 
ученика заслужна је наставница Биљана Кова-
чевић.
Поносни смо и на постигнуте резултате на так-
мичењима из ИСТОРИЈЕ: 
Вања Дворнић 7-5 освојила је друго место на 
општинском и окружном такмичењу и ост-
варила пласман на републичко такмичење, а 
Светлана Жабић освојила је треће место на 
општинском и остварила пласман на републич-
ко такмичење. За постигнуте резултате заслуж-
на је наставница Јелена Митровић.
Наши ученици остварили су запажене резул-
тате и из МАТЕМАТИКЕ:
Ученик 7-5 одељења Лазар Саздов освојио је 
друго место на општинском, треће на окружном 
и пласман на републичко такмичење из матема-
тике а за успех који је постигао Лазар заслужна 
је наставница Снежана Ловрић. Ученица Хана 
Алић 3-1 освојила је прво место, ученик Данило 
Крстић 3-1 треће место, Софија Љубојевић 3-4 
прво место на општинском такмичењу и оства-
рили су пласман на окружно такмичење из ма-
тематике. За постигнут успех ученика заслужне 
су учитељице Слађана Дражић и Драгана До-
ловац. Ученик 6-2 одељења Матија Тодоров 
освојио је прво место на општинском такми-
чењу из математике и остварио пласман на ок-
ружно такмичење а за његов успех је заслужна 
наставница Силвија Новаковић. Ученици 3-3 
одељења Немања Вукадиновић освојио је треће 
место а Данило Шепецан похвалу на опшин-
ском такмичењу из математике а за успех учени-
ка заслужна је учитељица Мирјана Грк. Ученица 
4-3 одељења, Стефани Балабан похваљена је на 
општинском такмичењу из математике а за њен 
успех заслужна је учитељица Ивана Јовановић.
Драгана Берковић ученица 8-4 одељења освоји-
ла је друго место на оштинском такмичењу и 
остварила пласман на окружно такмичење из 
немачког језика. Наставница Валентина Шев-
кушић заслужна је за Драганин успех.
Ученици Савић Мила и Митричевић Урош 
из 6-2 одељења освојили су ДРУГО место на 
општинском такмичењу а Митричевић Урош 
и друго место на окружном такмичењу, а Бабић 
Александра 6-1 и Хорватић Тања 6-3 освојиле 
су ТРЕЋЕ место на општинском такмичењу из 
биологије. Ученице 8-5 одељења Кљаић Марија 
и Кенешки Леа освојиле су ТРЕЋЕ место, а Ми-
мовић Неда ученица 7-1 одељења освојила је 
ДРУГО место на окружном такмичењу из био-
логије. За постигнуте резултате ученика заслуж-
не су наставнице Бранка Марјанов и Драгиња 
Тимотић.
Ученици Матија Тодоровић 6-2 и Јована Ко-
жул 6-4 освојили су ТРЕЋЕ место, а ученици 6-4 
одељења Марко Крачун, Филип Јонаш, Марија 
Дрљо и Тијана Грковић су похваљени за учешће 
на опшинском такмичењу из физике. За по-
стигнут успех ученика заслужна је наставница 
Драгана Давидовац. Ученици Сара Хорњак и 
Игор Миљак из 7-5 одељења, Александра Мер-
ганц из 8-3 одељења освојили су треће место на 
општинском и остварили пласман на окружно 
такмичење из физике. За успех ученика заслуж-

на је наставница Мирјана Матушенски. 
Сташа Грковић ученица 8-5 одељења, на ре-
публичком такмичењу у пливању, прсни стил, 
на 50м освојила је ПРВО МЕСТО и ЗЛАТНУ 
МЕДАЉУ. Реља Бубања, ученик 7-1 одељења, 
освојио је треће место на окружном такмичењу 
из пливања – стил краул.
Ученицe наше школе Путник Ива 8-3, Мудрић 
Маша 8-3, Кенешки Леа 8-5, Кљаић Марија 
8-5, Тишма Нина 8-2, Лозанчић Мина 8-2, Ми-
лић Николина 7-4 и Остојић Анастасија 8-5, 
освојиле су прво место на општинском и друго 
место на окружном такмичењу из одбојке а при-
премао их је наставник Емил Дотлић . 
На међуокружном такмичењу у атлетици, уче-
ница 8-1, Ивона Јурић освојила је друго место 
на такмичењу дисциплина трчање на 100м. Дру-
го место освојила је и ученица 6-2 Петра Вуко-
тић у дисциплини трчање на 600 метара а при-
премала их је наставница Мирјана Грба.
На општинском такмичењу из географије уче-
ници Леа Кенешки 8-5 и Новак Репић 8-2 
освојили су треће место. За постигнуте резул-
тате ученика заслужна је наставница Биљана 
Јеринић.
На такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ ученик 
6-4 одељења Јонаш Филип освојио прво место 
на општинском и треће место на окружном так-
мичењу а за Филипов успех заслужна је настав-
ница Ивана Јагодић.
Одбојкашка екипа у саставу Ива Путник, Маша 
Мудрић из 8-3 одељења, Кенешки Леа, Кљаић 
Марија, Остојић Анастасија из 8-5 одељења, 
Нина Тишма и Мина Лозанчић из 8-2 одељења 
освојиле су прво место на општинском и ТРЕЋЕ 
место на окружном првенству у одбојци. ДРУГО 
место на опшинском и окружном првенству у 
малом фудбалу освојила екипа фудбалера наше 
школе у саставу Бибић Лука, Дервиши Итан из 
8-1 одељења, Ерцег Алекса, Шпаровић Милан, 
Ђорђевић Бојан, Репић Новак из 8-2 одељења, 
Бобић Милан из 8-4 одељења, Батинић Сини-
ша, Попадић Милош, Личина Александар из 
8-5 одељења и Кнежевић Угљеша 7-5 одељење. 
За постигнуте резултате у одбојци и фудбалу за-
служан је наставник Емил Дотлић. 
Елена Протић ученица 2-1 освојила је ПРВО, 
Давид Јаџић ученик 2-2 ДРУГО, а Елена Мрђа 
ученица 2-4 одељења ТРЕЋЕ место на првенству 
Републике Србије у џудоу. 

Похваљујем ученице за постигнут успех. 

На међународном такмичењу „Николај Ру-
бинштајн“ из клавира ученик 6-2 одељења Ма-
тија Тодоровић освојио је ПРВО место. Чес-
титке Матији и наставници музичке културе 
Љубици Секулић.
На Београдском фестивалу писаца за децу Ви-
тезово пролеће, ученик 1-2 Немања Стошић 
награђен је за ликовни рад. Честитке Немањи и 
учитељици Јованки Марић.
На такмичењу из математике „Мислиша“ 
учествовало је 99 ученика наше школе. Пох-
ваљени ученици:
Шестог разреда: Митричевић Урош и Тодоро-
вић Матија, Трећу  награду освојила је ученица 
трећег  разреда Апић Хана  
За постигнуте резултате заслужна је учитељица 
Слађана Дражић као и наставници математи-
ке.
Похваљујем ученице 8-5 одељења Милану 
Мрђен, Сару Крачун, Бојану Милошевић, Те-
одору Ђаић и Леу Кенешки за писање похвала, 
диплома, посвета и позивница.

ПОХВАЉУЈЕМ СВЕ УЧЕНИКЕ И ЗАПОС-
ЛЕНЕ КОЈИ СУ ДАЛИ СВОЈ ДОПРИНОС 
ПРИЛИКОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПРОСЛА-
ВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ – СВЕТОГ САВЕ, 
ДАНА ШКОЛЕ, БЕБИ ЕГЗИТА И ОСТА-
ЛИХ АКТИВНОСТИ КОЈE СУ РЕАЛИЗО-
ВАНE У НАШОЈ ШКОЛИ.

Директор школе, Ружица Павловић
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                                      Дучићеви дани 2018
„ШКОЛСКО МИ СЕ СУНЦЕ СМЕШИ“

ДУЧИЋЕВИ ДАНИ
Дучићеви дани постала је традиционална манифестација наше 
школе. Сваке школске године прве недеље априла кроз велика 
врата ушетају у нашу школу. Ове године су се одржали крајем 
марта месеца због пролећног распуста који је обухватио и прву 
недељу априла. Дучићеви дани пружају могућност свим нашим 
будућим ђацима и њиховим родитељима да се упознају шта све 
може да им пружи школа „Јован Дучић“. 
Дан школе прерастао је у Дучићеве дане. Ученици наше школе 
током ових дана имали су прилику да представе све оно што су 
током године са својим наставницима научили. Дружили смо се 
и уживали у песми, уметности и спорту. 
Показали смо и колико је велико срце наше школе бројним ху-
маним делима. 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ 
28. март, објекти у Прерадовићевој 6 

и у Малиновој 2а
Школа је отвoрила врата и позвала све заин-
тересоване да учествују у игри, разним актив-
ностима, радионицама, презентацијама које 
су припремили наши ученици са учитељима 
и наставницима наше школе. Посебну пажњу 
је била усмерена на изложбу дечијих радова у 
читавом простору обе школске зграде.

Родитељски састанак за родитеље будућих првака

У школском објекту у Малиновој 2а одржан је стручни роди-
тељски састанак. 
Школу је представио директор школе, а психолог и педагог су 
одржали презентацију која се односила на васпитно образовни 
наставни процес наше школе. Учитељице Јованка Марић, Мила-
на Михајлов, Анђелија Скенџић и учитељ Тоша Aлександров су 
се представили као одељенске старешине будућег првог разреда, 
дали своје стручно мишљење и кроз интеракцију са родитељима 
и одговарали на сва постављена питања. Овај састанак је био ве-
ома посећен. Протекао је у пријатној атмосфери. Задовољство је 
било обострано.

Свечани програм за ученике и родитеље
СВЕЧАНА ПРИРЕДБА у част великог Јована Дучића и у 
част наше школе, одржана је у четвртак, 29.марта у 18 сати. 
Приредбу je осмислила  наставница српског језика, Славица 
Ристић . 

Учествовали су ученици нижих и виших разреда. Програм 
инспирисан тематиком „ШКОЛСКО МИ СЕ СУНЦЕ СМЕ-
ШИ“  је употпунио хор школе под руководством наставнице 
музичке културе Љубице Секулић рецитације, драмске из-
ведбе, музичке игре и мелодије извођене на клавиру, кла-
ринету и гитари које су изводили наши ученици. Ученике 
нижих разреда организовале су учитељице Стана Цвјетића-
нин, Маја Темеринац, Ивана Јовановић и Јелена Релић. Ли-
ковна секција је са наставницом ликовне културе Сањом 
Маравић осмислила прелепу сцену. Најлепше литерални 
радове на тему „ШКОЛСКО МИ СЕ СУНЦЕ СМЕШИ“ на-
писали су и представили публици Вања Хорњак V4, Вељко 
Мрђа V4 и Валентина Рапудић IV3.

Најмлађи на свечаној приредби

Наступ рок музичке школе Са хуманитарног концерта
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Школско ми се сунце смеши
Идем према својој школи,
и тада ми је све по вољи.

Волим да учим,
нимало се не мучим.

У школи ми је лепо
и трудим се много
а ни наставници се не
понашају строго.

Ја волим да идем у школу
и да задовољим радозналост своју.

                         Стефан Ђурић V-4

Награђен рад на литералном конкурсу 
Школско ми се сунце смеши
(Дучићеви дани 2018.)

Школско ми се сунце смеши 
Школско ми се сунце смеши,
сваки дан све је лепши.

Кад одем у школу, дан је бољи
свако дете школу воли.

Школа ми је кућа друга 
у њој сам упознао и најбољег друга.

Школско ми се сунце смеши,
сваки дан све је лепши.
                               
                                 Вељко Мрђа V-4

Награђен рад на литералном конкурсу 
Школско ми се сунце смеши
(Дучићеви дани 2018.)

СПОРТСКИ СУСРЕТИ И ТАКМИЧЕЊА
Одржавали су се свакодневно, кроз разне дечије игре 
и спортске утакмице.
Одржана су  међуодељенска спортска такмичења. 
Ученици су „одмерили снаге“ у кошарци, рукомету и 
елементарној игри „Између две ватре“. Спортски су-
срети су прошли  у  фер игри и пријатељској атмос-
фери.

Марија Лукић  
похвала на конкурсу  
за часопис Сунце

Пано са 
цртежима

Изложба

Дан отворених врата

Вашар

„ДЕЦА ДЕЦИ“ - хуманитарни
концерт и продајна изложба

У  уторак, 27.03.2018. од 16 до 19 часова  холу наше школе одржана 
је хуманитарна – продајна изложба радова ученика, Хуманитарни 
концерт ученика наше школе, који ће почети у 17 часова, као и 
ученика Музичке школе «Music harmony”, од 18 часова. Улазница 
за концерте је добровољни прилог.
Организатор ове акције је Ђачки парламент школе и наставни-
ца - координатор Александра Дробац. Акцију су помогли велики 
број наставника и ученика. Сакупњеним новцем помогли су се 
ученици наше школе .
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Петроварадин добио  
савремену спортску халу

У Петроварадину је 21. октобра 2017. отворена спортска хала, 
а ученици наше школе присуствовали су свечаном отварању 
са својим одељенским старешинама и директорком школе.
Хала је отворена пригодним програмом у којем су учествовали 
и ученици наше школе који посећују бесплатне тренинге коре-

II2  и  II3  златни фудбалери на међуодељенском такмичењу у фудбалу 

са учитељицом Иреном Војводић

Златни прваци, са учитељицом Анђелијом Скенџић,  међуодељенско такмичење у фудбалу

ктивне гимнастике у ОШ „Јован Дучић“, али и други који тре-
нирају неки од спортова који су овом приликом представљени. 
По завршетку програма директорка школе, Ружица Павловић, 
поделила је своје утиске о изгледу хале и њеном уређењу.
Да ли Вам се свиђа нова хала?
Директорка: Ја сам данас јако срећна због вас ученика и због 
мојих колега који су били данас овде на отварању ове спор-
стке хале у Петроварадину. Она има изузетан значај за све 
грађане Петроварадина, али за нас посебно. Поносна сам што 
су нас похвалили, градоначелник који је нашу децу показао у 
најлепшем светлу. Требало би и даље да негујемо тај спортски 
дух у нашој школи, као што смо и до сада радили и трудићемо 
се да уведемо још неке бесплатне секције спорта како би што 
већи број ученика наше школе могао да се бави спортом.
Да ли Вам се свиђа уређење хале?
Директорка: Како да не, хала је светски уређена, одлично оп-
ремљена. Имаће ученици наше школе и деца из Петроварадина 
пуно разлога да је користе и да се често окупљају у њој.

Разговор са директорком водио Лука Томовић IV 3

Mлади репрезентативац у фудбалуМилан Мајсторовић је ученик VII-4 разреда ОШ „Јован Дучић“ у 
Петроварадину. Око шест година тренира фудбал. Вредним радом 
и трудом стасао је у правог фудбалера. Играч је ФК „Војводина“ 
у Новом Саду. Радује се сваком одласку на тренинг. Заједно са 
својим другарима из клуба осваја турнире. Најдражи трофеји су 
му из Немачке.  Својим талентом и игром постао је играч селекције 
репрезентације Србије у свом узрасту. Веома је поносан на то. Уз 
велики труд и рад долази до успешних резултата.

На врху, златна Ивона Јурић; атлетика, јун 2018.
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У Петроварадину су шести пут проглашени 
најбољи спортисти, клубови и спортски радници. 

 Фото: Dnevnik.rs

Организатори ове манифестације били су МЗ Петровара-
дин, на челу с председником Драженом Малобабићем, као и 
овдашње Спортско друштво. Проглашењу је присуствовао и 
директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
Данијел Жупић, који је истакао да овакве приредбе пропаги-
рају спорт и додао да сви добитници признања могу да дођу у 
Покрајински завод за спорт и медицину спорта и обаве пре-
гледе и тестирања бесплатно.
За најбољу спортисткињу проглашена је каратисткиња Сла-
вица Црновчић, чланица КК Додерспорт, која је постигла за-
пажене резултате на домаћој и међунардној сцени, а освојила 
је и бронзу на Светском купу. Најуспешнији спортиста је њен 
клупски друг Лазар Нинчић. У конкуренцији младих спор-
тистиња награду је добила каратисткиња Дуња Нинчић и ру-
кометашица Миона Вукмировић. Међу дечацима награђени 
су шахиста ШК Краљица Милан Поповић и фудбалер Никола 
Гавришић.
Карате клуб Додерспорт добио је признање као најуспешнији 
колектив, његови такмичари су лане освојили једну светску, 
две балканске и осам државних медаља.
Посебно признање додељено је дугогодишњем новинару 
„Дневника“ Младену – Миши Павловићу за промоцију спор-
та у Петроварадину. 
Нису заборављени ни најуспешнији спортисти ОШ „Јован 
Дучић“, па су награђени пливачи Сташа Грковић, ученица 8. 
разреда и њен годину дана млађи другар Реља Бубања.      

(из дневног листа Дневник ;текст и фото: М. Павловић)

Наше одбојкашице ПРВЕ у граду Новом Саду, ТРЕЋЕ 
на Окружном такмичењу основних школа. БРАВО!

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  
„Шта знаш о саобраћају“

На окружном такмичењу из смотре „Шта знаш о саобраћају“ 
Јонаш Филип, ученик VI 4, освојио је треће место. Такође је 
на општинском такмичењу освојио прво место. Ученика је 
приремала наставница техничког образовања Ивана Јагодић.

СПОРТСКА НЕДЕЉА у школи

Спортска недеља је одржана од 23.03 -29.03 2018.год.

Пети разреди су играли рукомет – победио је V 1 

Шести разреди су играли  кошарку- победио је VI 3

Седми разреди су играли одбојку – победио је VII 5

Осми разред је играо одбојку – победио је VIII 3

Организацију спортске недеље водио je актив наставника  

физичког васпитања.

наше одбојкашице - шанпионке са наставником  Емилом Дотлић( матурско вече)

Елена Протић II1,  
државна првакиња 
у џуду

Стефани Балабан IV 3
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НИКО НЕМА ДЕДУ КАО ЈА

Нико, али баш нико, нема деду као ја! Он се зове Славко и он је 
најбољи!
Мој дека има браон кратку косу, зелене очи, скоро увек је у мајици 
и фармерицама. На руци носи сиви сат, а када чита носи наочаре 
које му јако лепо стоје. Његове зелене очи ме понекад подсете на 
оне киселе зелене јабуке, а његова браон коса је тамна баш као и 
моја. 
Мој дека и ја идемо у дугачке шетње по центру, понекад аутобусом 
или пешке, никад аутом. То јако волим јер се дека и ја увек пријат-
но испричамо. Волим да га зовем Деки. 
Када је био млад, бавио се гимнастиком, био је тренер и председ-
ник у „Партизану“. Волео је, а и даље воли спорт, па је његова љу-
бав прешла на мене. Радио је у бившој „Победи“, а сада је у пензији 
па увек нађе времена за мог млађег брата Андреја и мене. Воли нас 
и много брине о нама јер нема више унука, а и ми волимо њега 
јер ни ми немамо никог другог. И не само због тога, има безброј 
разлога зашто га волимо. Јако је добар човек, увек спреман да по-
могне, брижан, паметан. Воли да вози бицикл, свуда иде њиме. 
Мој дека има шездесет девет година, а свеједно се труди да ми има-
мо све, пуно нас воли и жели да ми будемо срећни. Он је најбољи 
дека на свету и пуно га волим. 

Ања Берус, IV 2

ДЕЧИЈИ САВЕЗ
Током целе године Дечји савез наше школе активно ради. Бави 
се организовањем ваннаставних активности ученика. Програ-
мом  Дечји савез жели  да слободно време ученика испуни ква-
литетним и разноврсним садржајима. Обележени су значајни 
датуми, а ученици су у великом броју учествовали у манифета-
цијама и догађајима.

Успешна међугенерацијска сарадња: ученици и чланови ГЦ Нови Сад, 
октобар, 2017.

Такмичари: Леон, Љуба, Ена и Аца

Учешће у пилот пројекту „ Стар“ међугенера-
цијска сарадња у организацији Геронтолошког 

центра града Новог Сада
Време догађаја: 2. октобар 2017. у преподневним часовима
Место догађаја : ОШ „ Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад
Опис догађаја
Такмичило се пет екипа састављених од ученика другог разреда 
(нашу школу су представљали ученици II3 одељења, одељенски 
старешина Марина Личина ) и пензионера клубова ГЦ Нови Сад. 
Поред наше школе такмичили су се ученици ОШ „ Никола Тесла“, 
ОШ „ Соња Маринковић“, ОШ „ Васа Стајић, ОШ „ Светозар Мар-
ковић Тоза“.
Такмичарске дисциплине су биле шах и алке.
Координатор и организатор манифестације је била  руководилац 
РЈ Клубови за стара и одрасла  лица ГЦ Нови Сад, др Весна Матић, 
педагог.
Догађају су  присуствовали директор ГЦ Славица Шкрбић, дирек-
тор школе домаћина,одељенске старешине ученика такмичара,ме-
дији .
Читав догађај је забележила РТВ Војводина и презентовала је исти  
у емисији Новосадске разгледнице.
Догађај је протекао у пријатној атмосфери.Задовољство је било 
обострано. Остварена је међугенерацијска сарадња.
Догађај је објављен на fb страници наше школе.

октобра, 2017. године

„Јесењи дани живота“ 

Ученици другог, шестог и осмог разреда наше школе у пратњи 
наставнице српског језика Јелене Лазаревић и учитељице Маје 
Темеринац посетили су геронтолошки центар Новог Сада. Током 
посете извели су приредбу у којој су сви учествовали и кроз пес-
ме, рецитације и драмске текстове забавили су наше најстарије 
суграђане. Ученици су направили поруке љубави и лепих жеља 
за баке и деке, које су им током приредбе поделили и додатно их 
развеселили. Овом посетом показали смо да негујемо однос пре-
ма старијим особама, да учимо нашу децу шта значи поштовати и 
ценити оне коју су својим радом и постојањем створили друштво 
у којем живимо.

19. октобар, 2017. 
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Новогодишњи вашар 
Ученици нижих разреда у организацији учитеља сваке го-
дине организује вашар продајног карактера. Ученици су из-
ложили своје рукотворине у холу школе  и продавали посе-
тиоцима (запосленим у школи, родитељима, бакама, декама, 
комшијама,...) Вашар је протекао веома успешно.

други разред Малинова

рукотворине учитељице Биљане Димић и њеног одељења

ПРИЈЕМ ПРВАКА у Дечји савез 
свечана приредба

У Дечијој недељи организован је свечани пријем првака у Дечји са-
вез. Присуствовала су сва четири одељења првог разреда. Програм су 
припремили ученици другог и четвртог разреда наше школе. Програм 
приредбе осмислила је координатор Дечјег савеза Маја Темеринац у 
договору са ученицима и  учитељицама: Станом Цвјетићанин, Мари-
ном Личином, Иваном Јовановић, Јеленом Рељић и Биљаном Димић. 
Поред учитељица првих разреда приредби су присуствовали и други 
запослени у нашој школи. Песма, игра, рецитација и плес су се пре-
плитали и измамили осмехе и задовољство наших првака и присутних 
колега. Ђаци прваци су добили захвалнице и слаткише. 

Ученички парламент
Ученички парламент је организација која је дуги низ го-
дина присутна у нашој школи.
Чине га ученици седмог и осмог разреда који заједно 
са наставницима руководиоцима  својим сугестијама 
,предлозима и радом  утичу на богат живот наше школе.
Његови  чланови могу да буду веома поносни на свој рад. 
Поред промоције школе, сарадње са појединим медијс-
ким кућама и предузећима, један од главних циљева је 
свакако хуманитарни рад кроз који су  се трудили да по-
могну  многима. 
Понекад  једна школска година није довољна да би се 
спровеле идеје парламента и зато се оне преносе у на-
редну школску годину новим члановима и уз несебичну 
помоћ наставника се реализују.
Наш Ђачки парламен неколико година уназад успешно  
води наставница српског језика Александра Дробац.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
И ове године смо показали хуманост. 
На  предлог Ђачког парламента Дечији 
савез наше школе је спровео акцију при-
купљања прибора за личну хигијену, 
школског прибора. Од прикупљених 
средстава Ђачки парламент је правио 
пакете ученицима наше школе, којима 
ће ова помоћ добро доћи.
Акцији се одазвао велики број наших 
ученика и њихових родитеља. Показали 
су  хуманост на делу по ко зна који пут. Хуманитарна одељенска акција,  

поклон за другара који је у болници
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Фебруар је месец љубави

У оквиру одељења обележен је месец љубави. У постављену кутију за 
љубавну пошту ђаци су остављали поруке, које су се прослеђивале.

Звезде школске позорнице – Певачи

На такмичењу је учестовало двадесет основних  школа. Нашу школу 
представљала је ученица четвртог разреда Емилија Бјелић у пратњи 
учитељице Маје Темеринац. Ученица другог разреда Љубица Челић, 
певала је ревијално. Деца су  изводила дечје песме, забавне  и изворне.  
Свако дете певало је прву строфу и рефрен песме коју је одабрало.
Награду нисмо освојили, али смо уживали у нашим наступима, као 
и у наступима  другара из других школа. Бодрили смо једни друге и  
заједно певали. Наше ученице неколико пута певале су ревијално.  
Показали смо да је најважније учестовати, бодрити друге, развијати 
такмичарски дух као и слободу јавног наступа. 

Ове школске године ученице VI-4, Тијана Грковић и Дуња 
Крстић, имале су прилику да прикажу своје ликовне радове 
на самосталној изложби организованој поводом прославе 
Дана школе у оквиру манифестације „Дучићеви дани“. Из-
ложени радови настали су како на часовима ликовне кул-
туре, тако и у слободно време које ове две вредне девојчице 
често проводе цртајући и сликајући. Надамо се да је ово била 
само прва у низу са-
мосталних излож-
би које ће Тијана и 
Дуња имати у бу-
дућности. Желимо 
им пуно среће и 
успеха у даљем ст-
варалаштву и раду.  

ИЗЛОЖБА РАДОВА  
ТИЈАНЕ ГРКОВИЋ И ДУЊЕ КРСТИЋ

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

Чланице ликовне секције Дуња Крстић, Тијана Грковић и 
Марија Дрљо из VI-4 су 07.10.2017. године, у пратњи на-
ставнице ликовне културе Милице Војводић, узеле учешће 
у ликовној радионици „Три века алмашког краја“ у органи-
зацији ОШ „Иван Гундулић“ из Новог Сада. Имале су при-
лику да осликавају старе црепове мотивима из овог дела 
града, али и да се друже са ученицима из бројних новосад-
ских школа који деле њихова интересовања. Радови наста-
ли на овој радионици заузели су значајно место на изложби 
организованој у Историјском архиву града Новог Сада не-
колико дана касније.

Oбука најмлађих пешака - просторије школе
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СТУДЕНТИ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У 
НАШОЈ ШКОЛИ

Од октобра 2017. године наша школа сарађује са Академијом уметности у 
Новом Саду. Студенти Ликовног департмана који похађају предмет Мето-
дика ликовног васпитања и образовања су се у оквиру методичке праксе 
дружили са нашим ученицима. Тако су учитељица Јелена Релић и учени-
ци IV-2 угостили студенте Марту Ивановић, Алексу Пивничког и Филипа 
Ткалца. Са учитељицом Иваном Јовановић и ученицима IV-1 сарађивали 
су Драгана Ковачевић, Стефан Пфефер и Маја Ковач, док су са учитељи-
цом Марином Личина и њеним II-3 вредно радили Александра Ђорђевић, 
Марина Сантрач и Павле Голијанин. Наставница ликовне културе Сања 
Маравић и одељење V-4 пружили су велику подршку студентима Нини 
Миливојевић, Сандри Ружић и Вукашину Радушком. На часовима ликовне 
културе уживали су и учили сви – ђаци, студенти, али и њихови учитељи 
и наставници ментори без чије помоћи ова дивна сарадња не би могла да 
се оствари. 
Ево шта је једна од студенткиња, Драгана Ковачевић, написала о периоду 
проведеном у нашој школи: „Ову годину ћу дефинитивно памтити по томе 
што сам имала могућност да видим како у пракси изгледа посао који сам 
одувек желела да радим, да осетим ту енергију, да будем посвећена деци, 
да их научим нешто ново и пренесем знање, љубав и искуство које сам ја 
стекла током свог школовања, да се заједно упознајемо и разговарамо, ст-
варамо, маштамо, будемо креативни, да се смејемо и помажемо једни дру-
гима у решавању ликовних проблема. Свесна сам да на путу ка реализацији 
својих снова треба много да се ради и ценим ово искуство које сам стекла 
у ОШ „Јован Дучић“ са четвртацима и учитељицом Иваном. То искуство 
је од изузетно великог значаја за мене и моје даље напредовање. Надам се 
да ћемо и убудуће успешно и добро сарађивати и дружити се као што смо 
и до сада.“
Речи Бига Милице, ученице IV-2, потврђују да су и ученици уживали у овим 
заједничким активностима и дружењима: „У овој школској години највише 

Студенти на методичкој пракси у одељењу IV-2

ми се свидео долазак студената у наш разред. Кад год бих их ви-
дела улепшао би ми се дан! Зашто? Коме се не би улепшао када 
их види тако ведре, насмејане и расположене за рад! Сваки час 
долазили су са новим и занимљивим идејама. Експериментиса-
ли смо, правили, радили и цртали! Најзабавније ми је било када 
смо правили маске. Једном речју, са њима нам је било као да смо 
у играоници или у бајци.“
Наставница ликовне културе Сања Маравић посебну пажњу 
скреће на активности које су реализоване у току другог полу-
годишта, а које су вођене идејом да се уметност и стваралаштво 
налазе свуда око нас и да их је потребно неговати и ван часо-
ва ликовне културе. Наставница Сања нам објашњава како је 
ова замисо спроведена са ученицима V-4: „Студенти су имали 
прилику да ученике одведу у Спомен збирку Павла Бељанског, 
те да код њих развијају свест о истинским вредностима. Многа 
деца нису била у прилици да раније посете неку институцију 
културе, па је ово за њих било изузетно искуство. Упознали су 
се са 185 дела наших најеминентнијих аутора, након чега је сва-
ки ученик одабрао једно дело које је за њега било посебно упе-
чатљиво и преточио га у сопствено виђење истог. Ученици су 
могли да промене технику или медиј и прилагоде их својој зами-
сли. На крају врло успешне сарадње ови сјајни ученички радови 
изложени су у ходнику школе. Поред сваког рада стављена је 
репродукција аутора која је ученику послужила као инспира-
ција, име изворног аутора, назив дела и технике. На овај начин 
желели смо и остале ученике да заинтригирамо и подстакнемо 
да посете Спомен збирку Павла Бељанског или неки други музеј 
или галерију. Сарадња са студентима је била сјајна, добро орга-
низована, креативна и иновативна. Деца су одлично прихватила 
студенте и радо одговарала задатим изазовима.“ 
Са нестрпљењем очекујемо наредну школску годину и нове сту-
денте Академије уметности са којима ће наши ученици истра-
живати свет ликовног стваралаштва.

Студенти на методичкој пракси у одељењу II-3 

„Код сата“ Петроварадинска тврђава II-3, мај 2018.

У галерији

У парку

У паркуРадови ученика II-3
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Најбољи радови на конкурсу „ Лого наше школе“
У овој шклској години  први пут je расписан  конкурс за лого наше школе.  

Радови ученика Милeна Седлан VIII-2 и Николе Пушковић IV-3 су најбоља решења .

1. МЕСТО Никола Пушковић IV-3 1. МЕСТО Милена Седлан 
VIII-2

ПОХВАЛА Дуња Крстић 
и Тијана Грковић VI-4

ПОХВАЛА Марија Лукић 
V-2

СУНЦЕ 
I МЕСТО 

Милан Ерор VIII-5

СУНЦЕ 
III МЕСТО 
Бранислава Јанузовић VII-1

СУНЦЕ  ПОХВАЛА Александра Бабић VI-1

Најбољи радови на конкурсу „Сунце“
Два најлепша рада красе насловне стране  

нашег школског часописа.
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Најбољи радови на конкурсу „ Лого наше школе“
У овој шклској години  први пут je расписан  конкурс за лого наше школе.  

Радови ученика Милeна Седлан VIII-2 и Николе Пушковић IV-3 су најбоља решења .

2. МЕСТО Слађана Крстевски VI-4 3. МЕСТО Теодора Јанко-
вић VII-4

ПОХВАЛА Елена Михаи-
ловић VIII-3

ПОХВАЛА Маша 
Шовљански V-4

СУНЦЕ 
 II МЕСТО 

Тања Хорватић VI-3

СУНЦЕ 
ПОХВАЛА  
Вишња Машић V-2

СУНЦЕ 
ПОХВАЛА 

 Теодора Јанковић VII4

Најбољи радови на конкурсу „Сунце“
Два најлепша рада красе насловне стране  

нашег школског часописа.
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Школска слава Свети Сава
Прославили смо Светог Саву, утемељивача српске цркве, 
државе и школства, првог српског архиопископа и највећег 
просветитеља. Свечани програм у организији наставнице срп-
ског језика Анђелке Спирић подсетио нас је како треба да се 
односимо према другима, да љубимо ближњег свог, да у сва-
ком дану учинимо једно добро дело.Кума школе ове године је 
Драгана Кнежевић, ученица шестог разреда и Aнгелина Катић 
ученица другог разреда. Целокупна свечаност обогађена је из-
ложбом слика наших ученица осмог разреда Милене Седлан и 
Александре Мерганц.
Будимо добронамерни, великодушни, љубазни и поштени, и 
покажимо својим  делима да нам је искрено стало до других 
људи у нади да ће се и они, такође, на исти начин понашати 
према нама.
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Са приредбе

Кумице школе

Приредба

Радови ученика нижих разреда
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СВИ У ЗЕЛЕНОМ - Нина, Ана, Љуба, Вања, Aндреј, Вељко, 
Анђела, Емилија, Гаврило,  Аљоша, Влада, Петар и Леон - II 3

Дан планете Земље 22. април  - МИ СМО ЕКОЛОЗИ, ВОЛИМО НАШУ ПЛАНЕТУ

Кумице школе

Теа Карнаш IV 3

Планета
Планета Земља је наш дом 

зато се морамо бавити њом.

Шарено цвеће, дрвеће 
што нам кисеоник даје,

реке и мора – 
све је то део нашега дома.

Поврће и воће,
У којем се здравље крије,

и то нам планета несебично дарује.

А Сунце, велико и  златно,
посебан је украс што наш дом краси.

Дечја  га игра и вриска увек прати.

Планета Земља је наш дом,
зато се морамо бавити њом!

Ена Зељковић II 3

Новогодишњи вашар - нижи разредиНовогодишњи украси- рецилажа  
(другаци ; Малинова)

Емилија Јовановић II 3  
Дан планете Земље

Манифестација  Музеј и за 10

18. маја, у амбијенту Музеја Војводине у Новом Саду у оквиру манифе-
стације „Музеј и за 10“ одржана је промоција књиге „Мисија: Музеј“. 

Ауторка књиге Ивана Нешић и уредница Анђелка Ружић 
представиле су ученицима ОШ „Јован Дучић“ из Петровара-
дина ову књигу и разговарале с њима о уметности, музејима, 
сликарима, каои о књигама, писањуиписцима. У радионичар-
ском делу, уз помоћ ауторке Иване Нешићи кустоса-педагога 
Слађана Велендечић, ученици су међу експонатима Музеја би-
рали јунаке за своје литерарне и ликовне радове.
„Креативницентар“ ће у сарадњи с музејима реализовати 
промоцију књиге „Мисија: Музеј“ у неколико градова Србије. 
Захваљујемо професорици Александри Милаковић Дробац и 
ученицима ОШ „Јован Дучић“ који су нам показали како се на 
прави начин негује музејска култура.
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ДОМОВИНА
Домовина је мени друга мајка,
И лепа је као најлепша бајка.
Нека друга земља у срећи сија,
Мени си ти најмилија.
И ако икад негде пођем,
Опет ћу мојој домовини  
назад да дођем.

Лана Чепреги V 3

КАД СЕ НЕКО ПРАВИ ВАЖАН
На свету постоји много карактера и особа које живе 
у различитим  условима. Међу хиљаду људи које ви-
дим свако има свој проблем, или пак не.

Сви смо различити и пријају нам различите ствари. 
Нешто што ја не волим је кад се неко прави важан. 
Лепо је када одређена особа има одличне услове за 
живот, али често такви људи то не знају да држе у 
себи. Мени се лично ова особина не допада због 
других не тако богатих људи. Кад они виде шта све 
те особе имају, осећају се лоше. Задовољни су што 
имају за неке основне потребе и ништа више. Људи 
који се праве важни често знају да исмевају друге 
и, барем по мом мишљењу, воле да се цео свет врти 
око њих. Мисле да због скупих ствари које имају 
могу да придобију све. Наравно, имају неких пред-
ности, али то није разлог да се хвале.

Волим кад неко освоји нешто, на пример медаљу, 
али ако ће ићи уздигнуте главе и ако се ником неће 
на честитци захвалити, за мене је то безобразно. 
Ова особина није баш најбоља и сматрам да људи не 
би требали да је имају.

Треба да будемо захвални на ономе што имамо и 
чиме располажемо. Како човек одраста, мења и 
своје особине. Вероватни је да ће оваква деца схва-
тити где су погрешила и да ће се променити.

Марија Дрљо VI 4

Књига коју сам прочитала
Књига коју сам прочитала је ,,Шешир професора 
Косте Вујића’’ прошлег лета. Највише ми се свиђа 
главни лик, професор Коста и његови немирни, ра-
дознали и паметни ђаци.

Читајући ту књигу сазнала сам да је један од уче-
ника, Михаило Петровић Алас, био одличан мате-
матичар и риболовац. Сваки проблематичан зада-
так је урадио без проблема. Изазвао је професора 
математике да уради задатак на табли.Он се мучио 
и није знао како да га реши. Као да су се такмичи-
ли. Једнога дана  Михаило Петровић је закаснио у 
школу пецајући сома капиталца. Професор Вујић је 
рекао  да ће од њега бити човек иако је добио грдњу 
због кашњења.

Волим ту књигу зато што када сам је читала зами-
слила сам да сам у учионици. Михаило Петровић је 
био математичар и  академик и издвојио се. Знала 
сам да је он историјска личност о којој се и данас 
прича.

Марија Огњановић, VI 4

Домовина
Домовина је нешто што се штити и чува, а ко не би 
чувао такав драгуљ као што је Србија. Кад чујем 
реч домовина, ја одмах помислим: то је место у ком 
сам се родио, ту су се родили моји родитељи, бабе, 
деде. Моја домовина је мени најлепша, поготово кад 
путујем са родитељима аутомобилом на море. Тад 
пређемо читаву Србију, део Војводине, Шумадије, 
златиборски предео. Гледајући кроз прозор аута 
виде се тада све природне лепоте, планине, шуме, 
реке, језера, предивни мостови преко Дунава, Саве, 
као и кањони реке Дрине и Таре, који су уједно и 
очаравајући и застрашујући. Моја Србија има и је-
динствене националне паркове: Фрушку гору, Ђер-
дап, Тара, Копаоник, што представља непроцењиво 
богатсво. Имамо и много бања са природним лепо-
тама и лековитим водама. Поред наведених природ-
них лепота, у мојој домовини живе добри, поштени 
и храбри људи који су заслужни што нам је Србија 
увек лепа и поносна. О лепотама Србије може се још 
много говорити и описивати, али ја бих позвао све 
људе на свету да  дођу и да се сами увере. 

 Ученик Пуљић, Дарко V 3 

Заљубљене рукавице
Био једном један пар рукавица, десна се звала Нина, а лева се зва-
ла Иван.  Мислили су да ће заувек живети на полици срећни што су 
заједно, али  једног дана у радњу је ушао дечак и питао продавачицу:
- Да ли имате пар црвених рукавицва?
- Имамо - рекла је продавачица.
Дечаку су се допале рукавице, купио их је и ставио на руке. Тако су 
Нина и Иван били први пут раздвојени цео дан. Срели су се тек увече 
у мрачној фиоци.
- Нина, јеси ли то ти?
- Да, ја сам!
- Где си била цео дан?
- Била сам на десној руци. А где си био ти?
- Ја сам био на левој руци. Зато се нисмо видели цео дан.
- Зар ће сад тако бити? - упита Нина.
- Бојим се да је тако! - рече Иван.
Сваки пут кад би дечак одлазио напоље носио би своје рукавице. 
Рукавице су једва чекале вече како би биле заједно.
- Мислим да ми се пара један прст! -  рече Иван.
- То не смеш дозволити, мили мој Иване, ако се то деси, бојим се да ће 
нас заувекраздвојити! - рече Нина.
Пар дана касније, када се Иванов прст опарао, дечак је купио нови 
пар рукавица. Старе рукавице завршиле су на тавану, у једној кутији, 
заборављене од свих.
- Драги мој Иване, да ли то значи да ћемо живети у овој кутији зајед-
но? – упита Нина.
- Надам се да хоћемо и да се нећемо више раздвајати! - рече Иван.
Тако су Нина и Иван живели срећно у једној малој кутији на тавану.

Тара Стевановић  III3

МИЛА МОЈА МАЈКА
Мила моја мајка,
Најважнија од свих,
Она ме чува, од свега пази
И често по глави помази.

Мајка ми сестру роди,
Храну нам спрема,
У Мек нас води.

Волим је јер нас у шетњу води,
Кућу нам чува
И све што волимо
Она нам кува.
Само једна мама је наша - Наташа!

Вук Клаћ III 3

МОЈА ДОМОВИНА
Моја жеља                                                 
Моје све.
Ту се увек,
Весели све.

Домовина је 
Моја снага.
Домовина је 
Светлост дана.

И ако је хладно
И ако је зима
У домовини се увек
Несто занимљиво збива

Домовина је лепа
Као цвеће
Доноси радост
И много среће.

Миа Фабрис V 3

МОЈА МАЈКА
Мене моја мајка чува и пази
Она ме много мази.
Мајчина љубав никад не дрема
За живот нас спрема.

Моја мајка само лепе речи каже,
Она никад не лаже.
Са њом су срећни сви
Никад нас не остави.

Мајка је највеће умеће
Она је извор среће!

Дуња Рађеновић III 3

МУЊА
Мој кућни љубимац
Зове се Муња
Стално игра и стално цуња.

Уши су јој ко од плиша,
Ноге кратке ко у миша,
За мене је лепотица 
Брката девојчица.

Тело дугачко окице тужне
По опалом лишћу шашаво пуже.

Волим Муњу више од свега
Ником на свету ја је не дам.

Јања Вукотић

Поглед са мог прозора

Још једна немирна, бесана ноћ. У огледалу стоје мојеочи обасјане, 
сјајем уличних светиљки, јер мој поглед опетнешто вуче катамном 
первазу.
Обрисах замагљено стакло. Испред мене се у том тренутку појави 
тамно истачкано платно. Улична сунца обасјавала су још мало снега, 
које је остало на тујама, а које чека да и оно постане течност. Цвеће 
у мом дворишту стоји благо накривљено, а кривац и даље шушка у 
својој кућици. Бетонско тло, ограђено саједне стране пуномо пеком, 
а садруге жичаном капијом, добије малопажње мојих очију када се 
спусте, од умора. Лимена капија непрестано лупа, и буди ме сваки 
пут кад утонем у сан.. Људи са горње улице нервозно ходају, а испред 
њих мешају се хладан и топао ваздух, као водотоци реке различитих 
одлика. Чујем лавеж околних паса. Све је утонуло у сан, а ја, сама још 
увек гледам своје двориште, које ми се чини све лепшим, што га више 
посматрам.
Јутро је. Сунце изниче изнад крова куће на коју гледам. Чују се кора-
ци. Неко затвара капију. Цвеће се буди. Мој пас трчкара по дворишту. 
А ја?  Ја уморно спуштам ролетне остављајући са свим мало просто-
ра ако ми поглед поново занесеон о што сам посматрала читаву ноћ. 
Сада говорим збогом, мом дворишту и још понекој саксији која држи 
мирисне латице. Збогом, до сутра, моје лепод вориште.

ЈелицаЋурић VI-1

Чудесна справа
За мене, чудесно није покрет магичним штапом, и никако нису ча-
робне речи за које понекад жеилимо да заиста постоје. Чудесно је, 
од особе до особе, осећање, предмет или било шта друго што исту 
фасцинира и што у њеним очима и размишљању заузима посебно ме-
сто. Заиста јесте чудесан раст биљке, али је мени одувек било много 
чудесније како се оловка смањује.
Оловка, ипак колико се год смањила никад не губи свој проценат 
мудрости. Оловка ће памтити све оне речи које смо обрисали и које 
никад нико није чуо. Памтиће колико смо је стиснули, да ли нам се 
рука тада тресла или смо је немоћно држали и једва писали. Пам-
тиће колико је била мокра од руке којом смо брисали сузе, док смо 
писали сетне речи. Ипак, препричаваће само оне тренутке када смо 
били пресрећни и када је неуморно писала по папиру подељеном на 
линије. Оловка је записала речи изречене широм света, да ли и даље 
неко може да ми каже да није чудесна?
Напослетку, оловка је предмет најтврђег срца које може омекшати и 
бити најмекше, ако је нама тако потребно. Све ово чини један прост 
разлог, због ког је мени баш оловка најчудеснија.

Јелица Ћурић VI 1 
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Baby Exit 2018.

Пано осмишљен на радионици 
„Здраво одрастање“, III разред, Малинова

Радове приредила историјска секција;  
ученици VI разреда

У суботу 26.маја.2018. године на 
Петроварадинској тврђави одр-
жан је 17. Фестивал оптимизма 
у организаији УГ ИнтерАрт-а. 
Baby Exit je манифестација ви-
соких моралних вредности која 
на јединствен начин афирми-
ше  значај породице и важне 
друштвене циљеве за одрастање 
деце. Baby Exit има задатак да у 
наредном периоду створи ам-
бијент за развој талентоване и 
креативне деце за понос нације. 

Тема фестивала ове године била „Паметно одрастање“. Нашу шко-
лу представљали су ученици другог разреда и ученица петог раз-
реда Вишња Машић, у пратњи учитељица Стане Цвјетићанин и 
Маје Темеринац. Наши ђаци представили су своје нумере на бини 
– Ђачки оскар. Ученици другог разреда изводили су нумеру „Ше-
шир мој“ са занимљивом кореографијом. Ученица Вишња Машић 
певала је песму „ Нек` свуд љубав сја“. Поносни смо на наше уче-
нике који су на леп начин представили нашу школу. Добили су 
велик аплауз и освојили симпатије публике. На крају извођења, 
ученици су делили деци из публике цветиће са логом наше школе, 
које су сами израдили на часу ликовне културе. Показали смо ко-
лико смо талентовани и креативни и што је најважније, одлично 
смо се забавили.  

ПРЕДШКОЛЦИ  
РАДО ВИЂЕНИ ГОСТИ

Увек смо добри домаћини предшколским 
установама. Годинама уназад наша школа 
успешно сарађује са предшколским уста-
новама у Петроварадину. Будући прваци 
посећују часове, учествују у радионицама, 
певају са нама, играју и представљају се. На 
крају се узајамно почастимо поклонима.

Радо дели знање са другом
На часу Свет око нас ученик II 3 Владимир Папуга же-
лео је да подели своје знање са друговима из одељења. 
Показао је свима како се ствара струјно коло и зашто 
сијалица светли. Објаснио је другарима где је извор, 
шта је проводник, а шта потрошач. Употребио је и 
генератор. Наравно све ове стварчице су примерене 
деци јер су играчке. Влада би желео да једног дана 
постане инжењер, а за ову страну науке заинтересовао 
је и своје вршњаке. Хвала Владимиру.

Рецитаторско такмичење  
„Пролећу у част“

На такмичењу је учестовало двадесет основ-
них  школа. Ученици су се такмичили у две 
категорије. Нашу школу представљале су  
ученице другог разреда Јелена Ракановић и 
ученица седмог разреда Маја Гојковић. Уче-
ница другог разреда Јелена Ракановић, реци-
товала је песму „Чему служи срце“ , ученица 
седмог разреда рецитовала је песму „Бела 

бреза“.
Награду нисмо 
освојили, али 
смо поносни на 
наше младе та-
ленте. Трудиће-
мо се и даље да 
развијамо наше 
младе таленте, а 
показали смо да 
их наша школа 
има пуно.

координатор 
Дечјег савеза

Старији ученици  
радо уче млађе

У просторијама школе учени-
ци осмог разреда Кенешки Леа, 
Марија Кљајић и Игор Николић, 
ученицима нижих разреда одржа-
ли су презентацију Безбедност на 
интернету. Такође, ученица осмог 
разреда Сара Нешић, ученицима 
низих разреда одржала је презен-
тацију Штетност мобилних теле-
фона по наше здравље.

ХУМАНИТАРЦИ

19.12.2107. Ученици наше 
школе који иду на едукацију 
у Добровољно ватрогасно 
друштво у Петроварадину  су 
учествовали на хуманитар-
ној изложби на којој су изло-
жили своје радове за продају 
и набавку новогодишњих па-
кетића малишанима из Пет-
роварадима.
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БРАВО ДЕЧАЦИ!

На великом ЛОЛ турниру 2017. који су организовали уценици 
I и II године Е-Гимназије, за све основне школе у граду, 
ПОБЕДИЛА ЈЕ OШ „Јован Дучић“ из Петроварадина. 
Хвала свим учесницима на учешћу и фер такмичењу. Мало 
забаве на распусту се показало као одлицан догађај са преко 
2000 посетилаца! Свима желимо срећне празнике и успех у 
предстојећој 2018. години! 

Ученици Е-Гимназије

ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ

Како у првом, другом, тако и у трећем разреду, Матеја Першај, ученик 
учитељице Mирјане Грк III 3 је добио диплому на Витезовом пролећу. 
Награда му је уручена у Сава центру у Београду.

КЊИГА ЈЕ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ
Сарадња са Градском библиотеком у Петроварадину, јун, 2017.

НАЈСЛАЂА СУ ПУТОВАЊА СА ДРУГАРИМА ИЗ ОДЕЉЕЊА

Салаш Катаи Салаш Катаи Дивчибаре, мај 2018.

Радна атмосфера на часу - групни рад у другом разреду

Државно такмичење из српског језика

На Републичком такмичењу из српског језика у Тршићу одржаном 26.маја 2018.
године учествовали су ученици: Сара Хорњак, Вања Дворнић и Милутин Тано-
вић. Сара је освојила трећу награду, а Вањи је припало четврто место. Ученике 
је припремала наставница Весна Станојчић.
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Мануал постоји 32 године и до сада смо угостили велики број дипломата, културних 
посленика, спортиста, уметника, а најдраже нам је када угостимо ђаке и студенте, и када 
са њима поделимо наша знања и искуства.
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ПОСЕТА ГАЛЕРИЈИ 

У новембру месецу 2017. године су чланови ликовне секције 
заједно са ученицима VI-4, а у пратњи наставница Иване Ја-
годић и Милице Војводић, посетили изложбу „Петар Лубар-
да 1907-1974-2017“ у Спомен збирци Павла Бељанског. Ово 
је била сјајна прилика да уз вођство кустоса ученици сазнају 
више како о овој значајној институцији културе, тако и о де-
лима овог великог уметника.

The Manual Co.
1. фебруар •  (објавиo на својој званичној страници fb)
Данас су нас посетили ученици VII и VIII разреда  ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин, а 
разлог посете је професионална оријентација кроз коју су се ученици упознали са разли-
читим занимањима којима се баве наши запослени. 

Бојана Дринић  IV3 Рад ученика III 1, Малинова

Крај четвртог разреда
Растајемо се од учитељицe, а састајемо се с наставницима. Наше главице су покупиле 
сво знање током ове четири године и спремне су да иду даље.
Доћи ћемо у друге руке, руке наставника и свима дајемо до знања да ћемо чувати једни 
друге и да ћемо бити добри. Свака паметна главица зна да у петом разреду треба да се 
лепо да учи и да се редовно раде домаћи задаци. 
Учитељица је била  добра и толеранта и научила  нас свему корисном. Жао нам је што се 
растајемо од ње. Сви је волимо. 
Нека и следећа генерација буде добра као ми!
Обећавамо да ћемо нашу учитељицу често посећивати, да видимо како јој  је са новом 
генерацијом. 
Довиђења четврти разеду, добродошли у пети!!!

Милица Бига, IV 2

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Фебруара месеца. у Tехничкој школи „Милева Марић 
Ајнштајн“ у Новом Саду, одржана је промоција занимања 
војне струке - Средње стручне војне школе, Војне гимназије, 
Војне академије и Медицинског факултета ВМА. У оквиру 
професионалне оријентације .
Овом догађају је присуствовала и група заинтересованих 
ученика седмог и осмог разреда наше школе.

Различита занимања - радионица
Ученици другог разреда са учитељицом Мајом Темеринац огранизовали су радионицу 
„Упознајмо различита занимања“.На креативан и занимљив начин са родитељима, уче-
ници су поновили знања о људким занимањима уз једну професорицу, припадника спе-
цијалних јединица, запосленог на телевизији, једног инжењера и пекар укусних колача 
и пецива.

У гостима...
Станица полиције  Петроварадин (прваци, јун 2017.)Сарадња Музеја Војводине и наше школе

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ЧОС ЗА УЧЕНИКЕ VIII2 и 
VIII3 ОДЕЉЕЊА КРОЗ ТУРИСТИЧКО РАЗГЛЕДАЊЕ НО-
ВОГ САДА. ПОНОВО ХВАЛА СЛАЂАНИ ВЕЛЕНДЕЧИЋ 
МИЛАКОВИЋ ИЗ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ!
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ВИДОВДАНАСКЕ НАГРАДЕ ДОДЕЉЕНЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ 
МЕЂУ НАЈБОЉИМА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ СУ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ

„ Као и ранијих година и у школској 2017/18. gодини на-
ставници и ученици наше школе су учествовали на свим 
нивоима такмичења и остварили запажене резултате. 
Честитам ученицима, наставницима и родитељима 
на постигнутим резултатима, са жељом да оваквих и 
бољих резултата у наредним годинама буде још више.
Да се у нашој школи вредно и предано ради , са великим 
ентузијазмом , показује и НАЈВЕЋА ОЦЕНА - ЧЕТВОР-
КА, коју смо ове школске године добили у Спољашњем 
вредновању квалитета рада школе у организацији Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја, али 
и ових 120 књига које ћемо данас доделити ученицима и 
наставницима за постигнуте изузетне резултате. Још 
једном смо показали да можемо и желимо да будемо међу 
најбољим школама у граду.“

део говора директора на свечаној додели диплома на  
Видовдан, 2018.године

Елена Протић II1 (1. место – џудо), Сташа Грковић VIII 5 
(1. место- пливање), Давид  Јаџић II2 (2. место – џудо),Са-
ра Хорњак VII5 (3. место - српски језик)и Елена Мрђа II5 
(3. место – џудо)

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА И НАГРАДА НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА  
И НАСТАВНИЦИМА

НА ВИДОВДАН 2018. ГОДИНЕ
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 Наставничка екскурзија 2017. одвела нас је у магично Требиње, 
родни град Јована Дучића. Шетајући се парком који је Дучић за-
садио стабалима из Италије у којој је тада конзоловао, удисали 
смо мирис Јадранског мора које је ваздушном линијом врло близу.
 У Грачаници смо се поклонили Дучићевим земним остацима и 
остали дуго под утиском прелепе грађевине која је саграђена као 
гробна црква великог песника. 
 Посета Вишеграду употпунила је утиске понете из Требиња. Град 
овенчан славом Нобелове награде остаје у сенци чувеног моста на 
Дрини. Сцене из романа навирале су једна за другом док смо се 
шетали од главне касабе према Малухином Пољу и назад. 
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Дучићева одликовања
Требиње

ДУЧИЋУ У ПОХОДЕ

 Андрићград је била последња станица нашег путовања, град у 
повоју у ком има шта да се види и укусно да се освежи и окрепи.

ЗЛАТНА ЗЛАТА
 Стоти рођендан ове године просла-
вила је наша учитељица у пензији 
Злата Штајнер. Ведра и насмејана 
слављеница отворила је врата свога 
дома директорки Ружици Павловић. 
Директорка је дошла овом специјал-
ном приликом да јој уручи цвеће и 
пожели све најбоље. Уз родбину и 
неколико пријатеља, свећице на тор-
ти биле су одуване. Слављеничина 
полетност и ведрина духа треба да 
нам буду леп пример.

Стручно усавршавање – у корак с веменом

Наставници и педагошка служба наше школе воде рачуна о томе 
да иду у корак са најновијим сазнањима из области образовања и 
васпитања ученика, па се сваке године одлучују за неки вид струч-
ног усавршавања, како би нам настава била савремена и ефикасна.
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника одвија 
се делом у оквиру школе, а делом кроз похађање акредитованих 
семинара, трибина, зимских школа. Школа има Тим за стручно 
усавршавање и План стручног усавршавања. Ове школске године 
у школи су одржани  акредитовани семинари: Ауторитет, та тешка 
страна реч и Унапређивање емоционалног здравља у школи - моћ 
емоционалне интелигенције
Одржано је више угледних часовакоји су били посећени идиску-
товани од стране колега из струке, што је допринело унапређењу 
наставничкихкомпетенција, а самим тим и наставе.
Кроз стручно усавршавање покривене су различите научне об-
ласти и унапређени су професионални капацитети запослених, 
посебно у области иновативних метода наставе и управљања 
одељењем, комуникацијске.

Ове школске године наставници су посетили 
Ђавољу варош и Пролом бању. 

Ђавоља варош, јединствена у свету, привлачила је велику пажњу 
наставника већ дуго, те смо ове године баш тај локалитет посети-
ли и нисмо погрешили. До Вароши се стиже кроз питому шуму 
у којој су Саси још имали руднике. Да је предео богат рудама до-
казују извори лековите воде бакарноцрвене боје. Из шуме се изла-
зи на чистину на којој доминирају фигуре од земље са каменом на 
врху. Легенде везане за ово место су разне што указује на богат-
ство маште нашег народа.
 Посета остацима манастира у ком се за-
монашила Ана, мајка Светог Саве, сетила 
нас је на славна времена наших предака.  
Посета музеју у Прокупљу оплеменила 
нас је новим знањима о праисторијским 
насеобинама које су откривене у околи-
ни овог мирног града.
У Пролом бањи су одмор, уживање у ле-
ковитој води и пријатне шетње шумом 
испуниле дан. У близини бање налази се 
црква Лазарица из које су испраћени вој-
ници цара Лазара. Ту се шљиве уврћу док 
расту, легенда каже у правцу у којем су 
јунаци отишли у Косовски бој.
Пуни утисака и са новим знањима врати-
ли смо се и са овог путовања. 

праисторијска кућа, 
локалитет Плочник
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СЕЋАЊА Школа није баук

Моја школа „Јован Дучић“ се зове 
и њу деца много воле.
То је прелепо здање,
где се стиче велико знање.
Ту се игра, учи и пева
и граде пријатељства јака као стена.
Ко за школу каже да је баук
мора да нешто схватио није
па уместо речи топлих,
нежних користи другачије.

Ена Зељковић I 3
награђен рад шк.2016/2017.  године

BABY EXIT 2015

BABY EXIT 2011

BABY EXIT 2009

BABY EXIT 2008
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Лист ученика  ОШ „Јован Дучић“
www.osjducic@edu.rs
директор школе:  Ружица Павловић 
помоћник директора:  Мирчета Гогић
уредници: 
проф. разредне наставе Марина Личина
проф. српског језика Соња Костић Рамић
Хвала ученицима, наставницама Ликовне културе Милици 
Војводић, Сањи Маравић и колегама на прилозима.
Штампа: ТОП-ПРИНТ, петроварадин 
Тираж 250 примерака
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„Детињство је доба јабука од злата,

Ал није на сласт свакоме убрата.

Но кога је верно свуд пратила срећа,

Еј, ала се слатко златног доба сећа!“

Песник, Јован Грчић Миленко
НАШИ МАТУРАНТИ

VIII 1 одељенски старешина Силвија Новаковић,  
учитељ Марина Личина

VIII 2 одељенски старешина Милица Вујуновић,  
учитељ Јелена Релић

VIII 3 одељенски старешина Сузана Степановић,  
учитељ Гордана Берус

VIII 5 одељенски старешина Биљана Ковачевић,  
учитељ Биљана Димић

VIII 4 одељенски старешина Ратко Илић,  
учитељ Бошко Стојановић
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