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ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД
Дана, 28. 05. 2022. године, субота, реализована је планирана једнодневна
екскурзија за ученике првог и другог разреда. Након испуњених свих услова,
прикупљених сагласности, потписаног уговора, испоштованих свих услова од
стране агенције са којом је склопљен уговор, екскурзија је успешно
реализована.
Реализована је једнодневна екскурзија на планираној релацији Бродарево –
Пријепоље – Златар – Бродарево.

Током реализације, ученици су посетили Дом културе у Пријепољу у оквиру
којег су имали прилику да бораве у великој и малој сали Дома културе, посете
изложбу у холовима, библиотеку... Затим смо посетили и Музеј, где су ученици
имали прилику да виде изложбе сталних поставки у Mузеју, упознају се са
начином рада и значаја постојања ове установе. Након тога смо провели неко
време обилазећи ушће Милешевке у Лим.
Након шетње кренули смо на Златар, где смо се веома лепо провели уживајући
у лепотама ове прелепе планине.
Деца су била задовољна, срећна, лепо су се дружили и уживали у свим
активностима које су тог дана реализоване. У повратку смо свратили на
стадион у Пријепољу, где су деца, такође, уживала, што је и био наш циљ.
Азра Хењаш, учитељица
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Бродарево-Нова Варош-Кокин Брод-Златибор-Бродарево
Након паузе од две године,
коначно можемо да идемо са
другарима и учитељима на дуго
очекивани излет. Дана 29.5.2022.
су ученици 3. и 4. разреда у пратњи
својих
учитеља
кренули
на
Златибор и Тару. Кренули смо од
школе, сели у засебне аутобусе.
Ми, ученици 3. разреда прво смо
свратили на Кокин Брод, одморили
и наставили. Свратили смо на
Сирогојно. Сирогојно је насеље у
општини Чајетина у Златиборском
округу. У Сирогојну се налази и
етно село, Музеј на отвореном
Старо село преставља супину
златиборских кућа и дрвених
зграда. Чувене су и сирогојнске
плетиље, чији џемпери се продају и
у Европи. Наставили смо пут ка
Златибору, свратили у центар
Златибора. Ту смо се возили у луна
парковима,
куповали
сувенире,
шетали. Вратили смо се сви
задовољни и срећни. Надам се да
ћемо се чешће овако дружити и
упознавати нашу културу и околину.

Нејла Сaкић, III2
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ИЗЛЕТИ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
•

Бродарево-Тара-Златибор-Бродарево

Напокон је освануо тај дан, дан за излет, •
дружење и забаву. Једва сам чекала да
кренемо. Ишли смо на Златибор и Тару.
У аутобусу нам је било прелепо. Цео пут
смо певали и уживали у караокама. У
путу смо разгледали многа занимљива
места. Када смо дошло на Тару одмах
смо ушли у играоницу у хотелу Оморика.
Ту смо купили жетоне које смо
користили
за
хватање
играчака,
испробали столице за масажу, куповали
сувенире,
фотографисали
места,
знаменитости... Шетали смо прелепо
уређеном шумском стазом, а највише
времена смо провели на спортском
игралишту у близини хотела. У повратку
смо били на Златбору.

Ту смо се састали са ученицима 3.
разреда. Обишли смо паркове, трг,
сувенирнице и, наравно, преостали
новац потрошили на жетоне. Освојила
сам два бесплатна жетона. Искористила
сам их за неку врло занимљиву игрицу
среће. Требало је да ухватим лабуда са
штапом и освојим играчку. Срећа ме
послужила и освојила сам једну прелепу
мацу. Приметила сам да се моја
другарица растужила, јер је није
освојила, иако је дуго покушавала. Због
тога сам одлучила да јој поклоним и
тако орасположим. Све је протекло у
најбољем реду и атмосфери. Излет је
био заиста за памћење.
Ханна Гојак, IV1
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Бродарево-Кокин Брод-Увац-Бродарево

Јединствени загрљај природе, прожимање воде и копна које их окружује, кратак је опис
три прелепа језера: Увачког, Златарског и Радоињског. Настала су делимичним
потапањем долине моћне планинске реке Увац и изградњом три бране.
Златарско језеро је треће по величини у Србији после Ђердапског и језера Перућац на
Дрини. Налази се између планина Златар и Муртеница, 10 - 15 km од Нове Вароши, на
54,2 km од ушћа у Лим. Језеро има површину од 7,25 km², а дугачко је од 15 km до 23 km
и највеће је у увачком систему. Настало је 60-их година изградњом хидроелектране која
је преградила реку Увац код Кокиног Брода. Брана електране је највећа земљана брана
изграђена у Европи, висока 83m и дуга 1264m а ниво језера због ње варира и до 45m.

Специјални резерват природе "Увац" је природно
добро од изузетног значаја, тј. природно добро I
категорије. Централну морфолошку целину резервата
представља кањонска долина реке Увац са долинама
њених притока. Воде реке Увац, дубоко су усекле своје
корито у кречњачке стене и формирале сужене
клисурасто – кањонске долине са високим, стрмим
кречњачким литицама. Просечна дубина долина је
између 200 и 300м, а максимална до 350м.

Татјана Зејак, V1

Посебна вредност кањонских делова долине су
укљештени меандри. Ртови меандара у околини села
Лопиже имају релативну висину од око 100м. Меандри
Увца су већ препознатљива слика из југозападне, али и
целе Србије – сигурни смо да ће их, у годинама које
следе, посетити бројни посетиоци из целог света.
Околина је са скаршћеним површинама у којима су
бројни крашки облици: крашке површи, увале, вртаче,
окапине, пећине и јаме.
Пећине су бројне и по величини варирају од поткапина
до једног од највећих до сада познатих пећинских
система у Србији, а то је Ушачки пећински систем чија
дужина до сада истражених канала износи 6.185 м.
Ушачки пећински систем се састоји од две пећине –
Ушачке и Ледене, као и јаме Бездана која их спаја.
Вредно је истаћи и друге пећине као што су: Тубића
пећина, пећина Дуруља, Баждарска пећина... Све ове
пећине одликује богатство пећинског накита таложеног
из прокапних вода у виду сталактита, сталагмита,
стубова, драперија, стакластих иглица...
Специјални резерват природе "Увац" издваја присуство
око 130 врста птица. У најзначајније спада белоглави
суп (Gyps fulvus) – једна од две преостале врсте
лешинара које се данас гнезде на подручју Србије.
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Бродарево-Златибор-Мокра Гора-Бродарево

Дана, 05. 06. 2022. године, недеља, реализована
је планирана једнодневна екскурзија за ученике
шестог разреда. Након испуњених свих услова,
прикупљених сагласности, потписаног уговора,
испоштованих свих услова од стране агенције са
којом је склопљен уговор, екскурзија је успешно
реализована.
Реализована је једнодневна екскурзија на
планираној релацији Бродарево – Мокра Гора –
Дрвенград - Златибор – Бродарево.

Укупно су на екскурзију кренула 52 ученика
шестог разреда (50 ученика из матичне школе и
2 ученика из издвојеног одељења Комаран), које
су водила три наставника и директор школе.
Деца су била задовољна, срећна, лепо су се
дружили и уживала у свим активностима које су
тог дана изведене.
Дениса Кучевић, наставница

ДРВЕНГРАД-МЕЋАВНИК
“Мећавник је потврда идеје да онај који једном стекне свој дом, па га нажалост изгуби, може
поново да га пронађе. Као један од многобројних који нису могли да се врате кући, послије рата
деведесетих, свеједно да ли због тога што им је све покрадено, а кућа спаљена, што је, на жалост,
био случај са мојом породицом, или је то одлука која је дошла неслагањем са политиком у родном
крају, донео сам одлуку и дом је направљен, живот је поново започет управо на Мећавнику.
Брдо које је на необичан начин, као острво, стајало окружено старијом браћом, узвисинама које су,
такође као браћа штитиле ово острвца од вјетра и олуја. На том острвцу, у паузи снимања филма
”Живот је чудо”, прво у сновима, а касније у стварности, настао је градић направљен од борових
талпи! Главна инспирација је био антички град Ефесус Ефес. Тај град је био један од првих који су
обиљежили урбано језгро, обрнуто од данашњих градова чији смисао је давно исцрпљен, па се они
данас шире без плана и реда и нико не зна како ће завршити и гдје ће то бити. Управо је због тога
направљен Мећавник, ”средњевјековно утврђење” која се брани од свих врста тровања друштва.
Одбрану налази у културној активности и производњи органске хране! На Мећавнику је фабрика
сока, али и штала са тридесет крава, поврће и воће се узгаја на Бараковцу, недалеко од Мећавника,
са самих врата кањона Белог Рзава. На једном од врхова планина Таре, испод врха Збориште, која
стражари над Мећавником, на Иверу, направљено је прво скијалиште у Србији са вјештачким
оснежавањем, а љети, траву са скијалишта пасе око двјеста оваца! Мећавник је град из сна којег је
утопијска слика претворила, ипак, у стварност. Културно поприште са фестивалима који се ређају
један за другим, како по реду иду и годишња доба. Међу њима је први настао ”Кустендорф”,
филмски и музички фестивал, на којем се такмиче млади филмски ствараоци и где стижу
најозбиљнији аутори светског филма. Ништа мање важан је и музички фестивал ”Баљшој”, гдје се
афирмишу млади извођачи класичне музике из Србије и Русије, али и из читавог свијета. Слика
културног деловања на Мећавнику употпуњује се Јесењим фестивалом позоришта, те мајским
Фестивалом писаца…
Ко дом свој нема никада га стећи неће каже Рајне Мариа Рилке, а ја вјерујем да онај који је имао
па изгубио дом – поново ће га пронаћи. Мећавник је најбоља потврда за такву мисао, а његова
отвореност, његове хотелске услуге, простори за семинаре, мале и велике школе, овај градић чине
јединственим уточиштем за све људе који воле природу и културу!”
Емир Кустурица
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Бродарево-Нови Пазар-манастир Сопоћани-Бродарево

Алтун-алем џамија
Алтун-алем џамија (џамија са златним алемом
- драгим каменом) налази се у Новом Пазару,
Србија, у Првомајској улици број 79. Изградио
ју је османлија Муслихудин Абдулгани
почетком XVI века. Поред ове џамије изградио
је и много других тврђава. Она представља
ретко ремек-дело исламске архитектуре и под
заштитом је државе од 1979. године.
Џамијски комплекс који је опасан високим
зидом од ћерпича састоји се од џамије као
централне
грађевине,
мектеба
(школе),
надстрешнице са улазом и клупама, као и око
50 нишана, од којих 29 садржи епитафе. По
типу, џамија је једнопросторна куполна
грађевина са двотравејним тремом који је
наткривен двема куполама. Овај тип џамије
није карактеристичан за наше просторе, док
више типских аналогија из XVI века постоји у
Једрену, Истанбулу, Бурси и Амасији.
Енеса Аломеровић,VII1

Манастир Сопоћани
Манастир Сопоћани, дом Свете Тројице, је подигао краљ Стефан Урош I (1243—1276)
недалеко од извора реке Рашке.
Манастир се налази на 17 km западно од Новог Пазара. На овом месту, изворишту српске
средњовековне државе Немањића, трећи син краља Стефана Првовенчаног је иза себе
оставио задужбину која својом величином и лепотом надмашује све дотадашње српске
цркве. Фреске манастира Сопоћани су право ремек-дело уметности, што је много година
касније Сопоћанима донело светску славу. Данас је један од најзначајнијих српских
културних споменика, који је 1979. године увршћен на УНЕСКО-ву листу светске баштине у
склопу споменика средњег века обједињених под заштићеном целином Стари Рас и
Сопоћани.
Данас је тешко прецизирати када су Сопоћани подигнути. Највероватнија је претпоставка да
је манастир подигнут у другој половини владавине краља Стефана Уроша I, највероватније
око 1260. године. До оваквог закључка се дошло заобилазним путем, с обзиром да је сасвим
поуздан закључак да је живопис манастира настао шездесетих година 13. века. Током
периода османлијске власти, у 17. веку, манастир је значајно страдао, а обновљен је у
првим деценијама 20. века.
Након обнове Сопоћани су једно време били женски манастир. После доласка
десет монаха и искушеника из манастира Црна Река 1996. године манастир поново постаје
општежитељни, као и што је био у средњем веку. Данас манастир броји тридесет монаха и
искушеника.
Ђурђина Бујак,VII3
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На иницијативу наставника ОШ
“Светозар Марковић“ у Бродареву идеја
о формирању Ђачке задруге је заживела.

•

Радом на терену, јер школа има девет
издвојених одељења, наставници су
увидели велики потенцијал за наставне
и ваннаставне активности што би донело •
корист како ученицима и школи тако и
Локалној самоуправи.

•

Наставници истичу подручје Тичје поље
које има доста ресурса које би могли
искористити у реализацији планираних
активности. Оснивањем Ђачке задруге
сматрају да ће отворити врата свим тим
активностима које иначе свака школа већ

9

реализује. Једна од првих делатности
која је планирана је набавка уџбеника.
До сада су родитељи набављали
уџбенике путем књижара али од сада ће
имати могућност да то чине преко Ђачке
задруге.
Набављаће
уџбенике
директно
од
издавача тако да ће цене бити повољније
што ће олакшати буџет родитељима, а и
задруга ће имати неке приходе од тога
који ћемо уложити у неку нову
делатност. Неке од активности биће и
рециклажа отпада као и производња
органске хране, а од чега ће добит имати
ученици.

Са поносом могу да кажем да имамо изузетно добру
идеју, намере које смо дефинисали и испланирали. Ми
смо за време летњег распуста прошле године
искористили прилику да формирамо тимове који су
радили на прикупљању потребних докумената, на изради
и наравно на реализацији тих планских активности.
Када је у питању активност везана за рециклажу задатак
ученика је да прикупљају амбалажу. Имамо изузетну
сарадњу са фирмом РАД РАШО из Севојна који су
добродушно пристали да помогну ову нашу акцију, да
обезбеде џамбо вреће, чак смо у преговорима да
обезбедимо и једно возило које ће дистрибуирати ту
амбалажу до њиховог рециклажног центра у Ужицу.

Амел Курбеговић,
директор школе

Задруга, такође, планира да има и своје производе, свој
бренд. Са овог подручја имамо доста органске хране,
чајеве и оно што до сада није било на тржишту
препознатљиво из овог краја. Али, оно што је бенефит
свега тога, кључ је то да да ће ученици развити
предузетничке способности, да ће научити да раде, да
стварају и од тих средстава могу финансирати неке своје
активности: излети, екскурзије, забавне вечери.

Имамо издвојена одељења где постоје објекти који су
ван употребе. Планирамо те објекте да на неки начин
учинимо доступним туристима и нашим ученицима, да те
школске објекте приведемо намени за извођење наставе
у природи.
Школа има много капитала који се не користи и много тога је у плану да се уради. У плану
је да се врати биоскоп, да се формирају културно-уметничка друштва као и продајни
базари који ће обезбедити финансијска средства за ученичке активности.
извор:www.tv5.rs
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Основна школа “Светозар
Марковић“, Бродарево је прва
школа у окружењу која је
основала ученичку Задругу. На
предлог Министарства да на
овај начин школе имају
могућност да код својих
ученика развијају
редузетнички дух, одговорност
према обавезама, тимски рад и
преузимање одговорности за
сопствено финансирање, школа
у Бродареву је одлучила да
прихвати ту могућност и
одважила се да буде пионир у
овом подухвату. Као и у свему,
почетак је најтежи. Али, важно
је да жеља постоји. И
заинтересованост. Идеја је
много и у наредном периоду ће
се једна по једна планирати и
реализовати. Први корак, и
прва делатност којом ће се
Ученичка задруга ПОЛИМКА
бавити јесте набавка уџбеника
директно од издавачких кућа,
без посредника. На овај начин
ће уџбеници бити повољнији,
доступнији. Могућност плаћања
у ратама ће, надамо се,
олакшати родитељима
трошкове. Биће могућа набавка
и прибора потребног за рад,
као и све додатне литературе
као што су лектире, атласи…
Надамо се да ће оснивање
Задруге ПОЛИМКА отворити
многа врата ученицима,
радницима школе, али и
мештанима Бродарева.
Школа је овде једино место где
се они могу развијати као
комплетне личности и где могу
да покажу и све своје таленте
које на часовима редовне
наставе некада нису у
могућности да покажу.
Трудићемо се да школа буде и
културни центар, центар
спортских дешавања и центар
где ће свако наћи своје место и
своју сврху постојања.
Лејла Ровчанин, директор Ђачке задруге „Полимка“
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Манифестација која се реализује дуги низ година и намењена ученицима основних школа
ове године одржана је 7.6.2022. године у препуној сали Дома културе у Пријепољу.
На Дечурлијади је учествовало је 8 школа (екипа), 7 из наше општине,1 из Нове Вароши и
надметали су се у дисциплинама ЗНАЊЕ и СПОРТ.
Такмичари који су представљали нашу школу на Дечурлијади 2022. били су: Коста
Брајовић IV1, Хана Гојак IV1, Ерна Курбеговић VIII3 и Елвин Хаџибулић VIII1.
Такмичење се реализовало према куп-систему. Наша школа је заслужено освојила прво
место на овогодишњој Дечурлијади. У четвртфиналу екипа наше школе победила је екипу
ОШ “Владимир Перић Валтер“ резултатом 5:4.

У полуфиналу наша школа је била боља после велике борбе против Основне школе
“Милосав Стиковић“ Коловрат. Након изјадначеног резултата 4:4 приступило се додатним
извођењем слободног бацања на кош. Победили смо и прошли у финале.
У финалу смо се борили са екипом Основне школе “!Михаило Баковић“ Сељашница и
победили их резултатом 6:4. Дом културе је био препун посетилаца, а велики број
ученика наше школе је дошао да бодри такмичаре организованим превозом.
Такмичарима су уручене награде, један прелазни пехар и један пехар дат у трајно
власништво, медаље, паметне сатове, а од спонзора ЕSKomerc и МАXI по пакет слаткиша.

Илхана Кукуљац, Илхан Гојак,
Алда Стриковић, V1
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•

Ближи се крај школске 2021/22. године. Како увек бива, анализирају се постигнути
резултати рада у току целе године. Један од показатеља успеха јесу резултати
постигнути на такмичењима, конкурсима, смотрама… Предстоји нам и завршни испит
ученика који су завршили осми разред, али оно што је до сада постигнуто је довољно
да кажемо да је ово била једна јако успешна година за нашу школу. Захвални смо на
труду који су уложили учитељи, наставници, родитељи али пре свега ученици који су
потврдили то да се рад и труд ипак на крају исплате. Желимо да истакнемо да смо се
потрудили да овом свечаношћу покушамо да мотивишемо све да улажу себе у
образовање јер ипак, знање је нешто што нам нико никада не може узети ни
оспорити.

•

Скромним поклонима и посебном пажњом награђени су ученици, а родитељи и
радници школе су били ту да увеличају саму свечаност.

•

Награду, као ученици који су најактивнији читаоци у школској библиотеци, добиле су
ученице Нејла Сакић (4/2) и Ивана Радовић (8/2).

•

У области ликовног и литерарног стваралаштва Удружење сомборских учитеља
доделило је 3. награду ученици Берини Курбеговић (3/2), на Међународном
литерарном конкурсу “Хероји нашег доба“.

•

На међуопштинском такмичењу “Дечурлијада 2022″, из области знања и спорта, екипа
школе коју су сачињавали: Ханна Гојак (4/1), Коста Брајевић (4/1), Ерна Курбеговић
(8/3) и Елвин Хаџибулић (8/1), освојила је 1. место.

12
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Награде, за успехе на општинском, окружноми републичком нивоу такмичења,
добили су следећи ученици:
РОВЧАНИН Е. ЕДИС (V1)
Општинско такмичење: 3. место – скок у вис
ЖИГОВИЋ М. АСМИРА (V2)
Општинско такмичење: 3. место – скок у вис

БЈЕЛАК С. СЕИД (VI1)
Општинско такмичење: 2. место – трчање на 600м
ГОЈАК Д. ХАМЗА (VI1)
Општинско такмичење: 2. место – трчање на 60 м, учешће из физике и учешће из
технике и технологије
КАЈЕВИЋ Е. АМАР (VI1)
Општинско такмичење: 3. место – скок у даљ
ОМЕРОВИЋ М. АСМИР (VI1)
Општинско такмичење: 2. место – трчање на 300м
БЈЕЛАК С. АЈША (6.разред ИО Комаран)
Општинско такмичење: 2.место – трчање на 60м
ДАУТОВИЋ И. АМИРА (VIII1)
Општинско такмичење: 2. место – бацање кугле

13
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БАЛИЋЕВАЦ ШЕЈЛА (VIII2)

Општинско такмичење: 3. место- трчање на 600м
ЦАМА А. ФАРИС (VIII2)
Општинско такмичење: 3. место- трчање на 100м
ЖИГОВИЋ Е. МАХИР (VIII2)
Општинско такмичење: 3. место – скок у даљ
БЈЕЛАК Н. ЕРНА (8. разред ИО Комаран)
Општинско такмичење: 2. место – стони тенис
АЛОМЕРОВИЋ М. ЕЛМИН (VIII3)
Општинско такмичење: 3. место - трчање на 300м
САКИЋ А. ЕМЕЛ (VII1)
Општинско такмичење: 2. место из математике, 2. место из технике и технологије, 3.
место из географије, учешће из физике, историје, и из српског језика

АЛОМЕРОВИЋ М. ЕЛМИН (VIII3)
Општинско такмичење: 3. место- трчање на 300м
САКИЋ А. ЕМЕЛ (VII1)

Општинско такмичење: 2. место из математике, 2. место из технике и технологије, 3.
место из географије, учешће из физике, историје, и из српског језика
БЈЕЛАК Р. АЈЛАНА (VIII3)
Општинско такмичење: 3. место – скок у вис
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КУРБЕГОВИЋ А. ЕЛМА (VI1)
Општинско такмичење: 1. место из биологије, 2. место из технике и
технологије, 3. место из физике и учешће из српског језика
ГОЈАК Ш. ИЛХАН (V1)
Општинско такмичење: 2. место из математике, 2. место из биологије, учешће
из историје и учешће “Шта знаш о саобраћају”
Окружно такмичење: 3. место из биологије и учешће из математике
ГОЈАК Ш. СЕМИДА (V1)
Општинско такмичење: 3. место из биологије
Окружно такмичење: 3. место из биологије
ЂУХИЋ Н. АМЕЛ (V2)
Општинско такмичење: 3. место из биологије
Окружно такмичење: 3. место из биологије
ПЛАНИЋ С. ХАНА (V2)
Општинско такмичење: 3. место из српског језика, учешће из математике и из
историје
Окружно такмичење: 3. место из српског језика

ЛАЗОВИЋ Р. МИЛИЦА (V3)
Општинско такмичење: 2. место из „Шта знаш о саобраћају“, 2. место – трчање
600 м и учешће из математике
Окружно такмичење: учешће из „Шта знаш о саобраћају“
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БЈЕЛАК С. АДИС (5. разред ИО Комаран)
Општинско такмичење: 1. место – стони тенис
Окружно такмичење: учешће – стони тенис
ГОЈАК С. АДНА (VI1)
Општинско такмичење: 1. место – трчање на 300 м
Окружно такмичење: учешће – трчање на 300м, учешће из физике и из биологије
СИНАНЧЕВИЋ Е. ЕРНА (VI2)
Општинско такмичење: 1. место у – скок у даљ
Окружно такмичење: учешће – скок у даљ
ШПИРТОВИЋ Е. НАИДА (VI2)
Општинско такмичење: 3.место из биологије, и учешће из историје
Окружно такмичење: учешће из биологије
БЈЕЛАК Џ. АМЕРА (6.разред ИО Комаран)
Општинско такмичење: 2. место из историје, 3. место из српског језика, учешће
из математике
Окружно такмичење: учешће из историје и учешће из српског језика
АЛОМЕРОВИЋ А. ЕНВЕР (VII1)
Општинско такмичење: 2. место из хемије, 3. место из географије, учешће из математике, учешће из историје
Окружно такмичење: учешће из хемије
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АЛОМЕРОВИЋ А. ЕНЕСА (VII1)
Општинско такмичење: 1. место из физике, 1. место из технике и технологије, 3.
место из математике, 3. место из хемије, 3. место из географије, 3. место из
историје, учешће из српског језика
Окружно такмичење: 3. место из географије, учешће из физике и из историје
ГОЈАКОВИЋ М. АНДРЕА ( VII1)

Општинско такмичење: 2. место из географије, 3. место из хемије, учешће из
математике, учешће из биологије, учешће из историје, учешће из српског језика
Окружно такмичење: учешће из географије
КУКУЉАЦ САИД (VII3)
Општинско такмичење: 1. место – скок у даљ

Окружно такмичење: учешће – скок у даљ
БЈЕЛАК Џ. МЕДИНА (7. разред ИО Комаран)
Општинско такмичење: 1. место - трчање на 600м
Окружно такмичење: учешће – трчање на 600м
ЖИГОВИЋ Е. ЕНА (VIII3)

Општинско такмичење: 2. место из географије, учешће из биологије, учешће из
хемије, учешће из математике, учешће из српског језика, учешће из историје
Окружно такмичење: учешће из географије
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САДИКОВИЋ Н. ЏЕЈЛАН (VI1)
Општинско такмичење: 1. место – бацање кугле
Окружно такмичење: 1. место- бацање кугле
Међуокружно такмичење: 3. место – бацање кугле
БАЛИЈА А. ДАНИ (III2)

Општинско такмичење: 3. место из математике и 1. место на сСмотри рецитатора
Окружно такмичење: 1. место на Смотри рецитатора
Републичко такмичење: учешће на Смотри рецитатора
ДАУТОВИЋ Ј. БЕГА (VIII1)
Општинско такмичење: 2. место из биологије, учешће из математике, учешће из
руског језика, учешће из српског језика
Окружно такмичење: 3. место из биологије
Републичко такмичење: учешће из биологије
РАДОВИЋ М. ИВАНА (VIII2)
Општинско такмичење: 2. место из биологије, учешће из физике, учешће из хемије
и из историје

Окружно такмичење: 1. место из биологије
Републичко такмичење: учешће из биологије
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КУРБЕГОВИЋ А. ЕРНА (VIII3)
Општинско такмичење: 2. место из географије, 3. место из биологије, 3. место из
физике, учешће из хемије, математике, технике и технологије, и из српског језика
Окружно такмичење: 1. место из биологије, 3. место из географије
Републичко такмичење: учешће из биологије
ТРНЧИЋ С. АДЕЛИСА (VIII2)

Општинско такмичење: 1. место из технике и технологије, 2. место из географије, 3.
место из историје, учешће из математике, учешће из енглеског језика
Окружно такмичење: 1. место из технике и технологије
Републичко такмичење: 3. ранг
ПЛАНИЋ Р. АЛДИН (VIII3)
Општинско такмичење: 1. место – бацање кугле
Окружно такмичење: 1. место - бацање кугле
Међуокружно такмичење: 1. место – бацање кугле
Републичко такмичење: 3. место – бацање кугле
МУЈЕЗИНОВИЋ Е. ЕМИНА (VI2)

Општинско такмичење: 1. место – бацање кугле
Окружно такмичење: 1. место - бацање кугле
Међуокружно такмичење: 1. место – бацање кугле
Републичко такмичење: 1. место - бацање кугле
19
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за изузетан успех из појединих предмета додељене су:
НЕЈЛА ТРНЧИЋ VIII2 – МУЗИЧКА КУЛТУРА
АЛДИН ПЛАНИЋ VIII3 – ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
БЕГА ДАУТОВИЋ VIII1 – ИЗ БИОЛОГИЈЕ
ЕНА ЖИГОВИЋ VIII3– ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ,

ИВАНА РАДОВИЋ VIII2 – ФИЗИКЕ, ИЗ БИОЛОГИЈЕ, ИЗ ХЕМИЈЕ
АДЕЛИСА ТРНЧИЋ VIII2 – ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ, ИСТОРИЈЕ , ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЕРНА КУРБЕГОВИЋ VIII3 – ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ, ФИЗИКЕ, ИЗ БИОЛОГИЈЕ

као посебно признање ученицима за изузетан општи успех у учењу и примерном владању, у
току осмогодишњег школовања, додељује се следећим ученицима школе:
1. БЕГА Ј. ДАУТОВИЋ VIII1
2. ИВАНА М. РАДОВИЋ VIII2
3. НЕЈЛА Х. ТРНЧИЋ VIII2
4. ЕРНА А. КУРБЕГОВИЋ VIII3
5. ЕНА Е. ЖИГОВИЋ VIII3
6. АДЕЛИСА С. ТРНЧИЋ VIII2

КУРБЕГОВИЋ А. ЕРНА, ученица VIII3 разреда је ученик генерације за школску 2021/2022.
годину.
КУРБЕГОВИЋ А. ЕРНИ VIII3 према Правилнику о избору ученика генерације у ОШ „Светозар
Марковић“ Бродарево припадају следеће награде: новчана награда од 10.000,00 динара,
књига и фотографија ученице која ће се истаћи на почасном месту у холу школе.
20
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Поштовани директоре, поштовани наставници и
учитељи, драги разредни и драги вршњаци, посебна ми
је част што вам се данас обраћам као ђак генерације.
Понети награду најбољег ученика своје генерације је
за мене велики успех, а то да долази из школе каква је
наша чини ме још срећнијом. Ова награда је потврда
мог труда и рада протеклих осам година као и подстрек
за наредне, још веће успехе. Генерација која ускоро
напушта нашу школу заиста је изузетна. Њена
јединственост огледа се у врхунским резултатима на
такмичењима од школског до републичког нивоа из
свих предмета. Што је доказ да за нашу школу корона
вирус и онлајн настава са којом смо се борили скоро
три године нису представљали велику препреку. Пре
свега, захваљујем својим родитељима на великој
моралној и материјалној подршци коју су ми увек
пружали и били моје водиље на путу колебања. Такође
користим прилику да се захвалим свом учитељу
Драгићу Глушчевићу.
“Учитељу, хвала Вам за све што сте учинили за
нас, научили сте нас да пишемо, читамо, цртамо, да
будемо сложни, вредни, дружељубиви. Хвала Вам за то
што сте увек веровали да ћу постати ђак генерације и
ја сам данас јако срећна што сам испунила Ваша
очекивања.”
Желим да захвалим и нашем најбољем разредном
Aдмиру Аломеровићу: “Драги разредни, хвала Вам за
све ове године које сте провели уз нас, за све што сте
нас научили, за све што сте нам показали, пре свега
хвала Вам што ћемо захваљујући вама једног дана
постати прави људи.
Захваљујем својим наставницима што су били
строги, али праведни и што су нас научили да је знање
моћ. Хвала за све сате проведене са нама у школи,
хвала на стрпљењу и труду и хвала вам што сте
употпунили овај значајан период нашег живота и што
смо на часовима поред лекција и градива слушали и
оне важније, животне лекције.
А својој генерацији желим
пуно успеха у свим изазовима који
нас очекују. Желим вам да, без
обзира где одете и који пут
одаберете останете храбри и
истрајни.
Својој школи и наставницима
желим још много успешних и
бројних генерација. Хвала!

Ерна Курбеговић, VIII3
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ISALAMSKA VJERONAUKA

Islam nije neka nova vera, već jedna te ista Istina koju je Allah(Bog) objavljivao
preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu čovečanstava, islam je i
vera i celokupni način života. Muslimani slede veru mira, samilosti i praštanja, ali i
veru pravde i očuvanja dostojanstva ljudskog bića.
Šta muslimani veruju
Muslimani veruju u Jednog, Jedinog, ni sa čim uporedivog Boga; u meleke (anđele)
koje je On stvorio; u poslanike kojima je slao Svoje objave da ih dostave ljudima; u
Sudnji dan i pojedinačno polaganje računa za dela; da se sve zbiva s Božijom
voljom i određenjem i u život posle smrti. Muslimani veruju u sve Božije poslanike
od Adema (Adama), pa preko Nuha (Noe), Ibrahima (Abrahama), Ismaila
(Jišmaela), Ishaka (Isaka), Jakuba (Jakova), Jusufa (Josipa), Ejjuba (Joba), Musaa
(Mojsije), Haruna (Arona), Davuda (Davida), Sulejmana (Solomona), Ilijasa (Ilije),
Junusa (Jone), Jahjaa (Ivana), do Isaa (Isusa), neka je mir Božji nad svima njima.
Ali konačna Božija poruka čovečanstvu, potvrda večne Poruke i srž prethodnih objava data je Muhammedu, neka je Allahova milost i mir na Njega, preko meleka
Džibrila (Gabrijela).
NAJBOLJI RAD U ODELJENJU:

LEPO PONAŠANJE PO ISLAMU
Mi Bošnjaci treba lepo da se ponašamo i
nama to ponašanje vredi.
To ću opisati ovako:

Da starim ljudima pomažemo, da majku i
baba slušamo, da se smejemo i da smo
uvek veseli. Treba da imamo vremena za
TO, a posle i za igru. Najveće bogatstvo
je naše zdravlje a ne pare kako mnogi
misle. Zato treba čuvati ono što ti je Bog
dao.
Ako nas neko zadirkuje, treba da se
borimo za sebe. Najbolje bi bilo da ga
izbegavamo.
Uvek treba da idemo uspravno i da se
lepo ponašamo. Ne treba izgovarati
psovke i ružne reči jer je to zabranjeno u
islamu. Ne smemo nikome misliti zlo jer
se uvek vrati nama.
Da nas roditelji nisu rodili, ne bi nas ni
bilo. Zato treba prvo da poštujemo Boga,
pa naše roditelje i sve živo što postoji.
Časovi islamske nastave u IO Zavinorađe,
Sve to nalaže naša vera ISLAM.
AJLA STRIKOVIĆ,II1

efendija Elmedin Bećirović
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СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
•

Светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у целом свету
сваког 5. јуна кроз
разне активности и кампање, са цилјем да се скрене
пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне
средине.

•

Датум 5. јуни је одредила Генерална скупштина УН јер се тог дана одржала
Конференција о заштити животне средине у Стокхолму 1972. године.

•

У свету се на овај дан покрећу бројне активности у које је укључена јавност,
а које пропагирају одговорни однос према окружењу. У поменуте активности
се једнако укључује и владин и невладин сектор.

•

Светски дан заштите животне средине обележава се 5. јуна. Одласком у парк
или на плажу, милиони људи широм света на свој начин одговарају на позив да
се „повежу са природом”.
Бројним активностима даје се допринос заштити
Земље, без обзира да ли неко живи у граду или на
селу, у развијеном или неразвијерном свету – садњом
дрвећа,
уличним
скуповима,
бициклистичким
вожњама, концертима, такмичењима у ликовном и
литерарном стваралаштву, кампањама чишћења…
•

Алмин Халиловић,VII2
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Месец јун је добио име у част
богиње Јуноне, древне римске
заштитнице брака и породице
Управо је јун тај који има најдуже
светлосне дане у години, а овај
месец је дан летњег солстиција,
који се понекад назива и први дан
лета. Многи народи овај дан славе
свечано, уз народне игре .

СОЛСТИЦИЈА- астр. тачка на еклипти-ци у којој се Сунце
налази око 22. јуна (дугодневица, летња солстицијска или
северна повратка тачка, лат. солститиум аести-вум) и 22.
децембра (краткодневица, зимска солстицијска или јужна
повратка тачка, лат. солститиум хибернум или брумале ).

Два значајна српска песника преминула су у
јуну. Песник Јован Јовановић Змај преминуо
је 14. јуна 1904, а Мирослав Мика Антић 24.
јуна 1986.

ЦИТАТИ

13. јуна 1895. године у Француској
су одржане прве аутомобилске трке
чији су учесници морали да се возе
од Париза до Бордоа и назад.
Укупна дужина даљине била је око
1.200 километара. Победник је
Емил Левассор, просечне брзине
нешто више од 24 километра на
сат.
30. јун је Међународни дан астероида.
Датум овог празника није изабран
случајно, 30. јуна 1908. године познати
Тунгуски метеорит пао је на Земљу.
Међународни дан астероида можемо
назвати младим празником,
успостављен је пре само неколико
година - 2016. године. Иницијатор је
било Удружење истраживача свемира
с циљем да становнике планете
информише о опасности коју
представљају астероиди.

Срце се нема да се
има, срце се има да га даш
свима.
Људи се поштују речима, а
воле ћутањем.
М. Антић
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ЛУТКАРСКА ПРЕДСТАВА

Опис представе:

Улоге тумаче:
Елма Ахметовић (Роза)

Насија Хаџибулић (маћеха)
Ирма Јуковић (Пепина)
Сценографија и лутке:
Насија Хаџибулић
Музика:
учитељица Ајла Адиловић

За отменост и грациозност су потребни
манири. Ликови из луткарске представе
“Нису ноге китникез“ Александра Поповића
су далеко удаљени од тих манира. Због
жеље за бољим положајем у друштву
спремне су да промене свој изглед. Жеља за
вишим нивоима, удаја једне од кћери за
принца је само маска похлепе. Маћеха и
њене кћери су завиделе Пепељуги.
Поука: Завидни људи су људи без успеха,а
успех се не може постићи на силу.
Без обзира на све, маћеха је исмејана, јер је
била сурова и уображена жена.
Ајла Адиловић, учитељица
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ЧАРОБЊАЦИ ПЕРОМ
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И, ево нас на крају петог разреда
Пролази девети месец од почетка петог разреда,
таман колико је потребно да се на свет донесе
дете…
Време је тако брзо прошло да ми на уснама још
стоји смешак због неких догађаја. Међутим, сада
сам тужан јер сам сазнао да неки моји другари
иду у иностранство. Иако је то лепо, ја се борим
са реалношћу, јер ми то тешко пада. Моја школа
се бори зато што велики број ученика одлази не
само из наше школе, него и из земље. Мој живот
ме подсећа на причу “Дечак и пас“ Данила Киша у
којој пас остаје сам, само што је код мене
ситуација да другови одлазе, а ја остајем сам.
И ето стигосмо на крај петог разреда. Осећам
дубоко у срцу да сам опет на
неком новом
почетку.
Ахмед Потурак, V3
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ИЗ НАШЕ РАДИОНИЦЕ

Овај облик наставе ученицима даје могућност да уче и делују самостално – свој рад
сами организују, преузимају задатке на одговоран начин, трагају за могућим
решењима. Акценат је на планирању и изради пројекта, а цео наставни процес се
организује око тога. Продукт наставе се јавно презентује.

1. Проналазак / одабир теме

2. Формулисање циљева

3. Планирање и припрема

ФАЗЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

ПРОДУКТИ УЧЕНИКА IV3

4. Реализација пројекта

5.Презентација пројекта

6. Евалуација и рефлексија
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Hadži Prodanova-25

Risovača–5

Dubočka-5

Kovačevića-5

Rajkova–5

Godovska-5

Jezava–5

Sesalaška-5

45-60 =
61-100=

Vernjikica-5

Cerjanska –5

101-150 =

Ravništarka-5

Petnička–10

151-185 =

Ribnička-5

Petrlaška-5

Vodena-5

Hajdučia-5

Resavska-5

Ravanička-5

Stopića–5

Tupižnička-50

Lazareva-5

Prekonoška-5

Samar–5

Semid Gojak, VII2
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