НАША РЕЧ
ОШ „Вук Караџић“ Шабац

април 2017.

Интервју са Драгославом Павловићем,
директором ОШ „Вук Караџић“ Шабац
Колико дуго радите у ОШ „Вук
Караџић“?
– У ОШ „Вук Караџић“ радим од
септембра 2002. године.
Шта за Вас представља већи
изазов: бити наставник или
директор у овој школи?
– Оба радна места су подједнако
одговорна и пуна изазова. Сматрам
да посао учитеља и наставника има
више изазова, јер су они непосредни
извршиоци основне делатности
школе – образовања и васпитања
ученика. Изузетно је тешко
подстицати и јачати интересовање
ученика за садржаје у школи,
толеранцију и неговање другарства
и пријатељства, а све то додатно
отежава јак утицај других медија и
широко тумачење права и обавеза.
Наравно,
посао
директора
представља такође велики изазов.
Одговара ми то што ово радно
место
има
широку
лепезу
интересних група које утичу на
свеукупан живот и исходе рада
школе. Сматрам да заједно, као
колектив, добро функционишемо, уз
сарадњу са родитељима.
Шта се променило у школи од
када сте ступили на место
директора? На шта сте посебно
поносни?
– Били смо добри, а и сада смо.
Поносим се колективом који уме да
прихвати новог члана и понуди
помоћ да се исти лакше суочи са
радним обавезама. Драго ми је што
једни другима несметано можемо
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указати како се неки радни задаци
могу реализовати, а да то за
ученике и школу буде корисније.
Прелепо је видети када смо сви
задовољни
оствареним
резултатима на такмичењима,
мислим и на ученике. Подигли смо
безбедност ученика на виши ниво,
како
активношћу
дежурних
наставника, тако и видео надзором.
Сматрам да смо постали савремено
опремљена школа у којој је настава
ефикасна и прилагођена потребама
и интересовањима ученика.
У којој мери је наша школа
опремљена
савременим
наставним средствима? Како све
то утиче на квалитет саме
наставе?
– По мишљењу неутралних
посматрача, ОШ „Вук Караџић“
спада у ред веома добро
опремљених школа. Истичем да су
за добру опремљеност школе
заслужни и родитељи и наставници,
односно учитељи, који својим
активностима и добром сарадњом
са
родитељима
доприносе
обезбеђивању средстава која
улажемо у опремање и одржавање
школе, чиме за децу, а и нас
раднике, стварамо корисније и
пријатније окружење . Наглашавам
да је значајна количина средстава
обезбеђена учешћем школе и
ангажовањем наставника у пројекту
од националног значаја ФООО
„Друга шанса“.

Основној школи „Вук Караџић“
припадају и четири издвојене
јединице, које се налазе у
Мачванском
Причиновићу,
Табановићу,
Шеварицама
и
Касарским
ливадама.
Како
успевате да одржите уједначене
услове у свим школама? Колико
труда треба уложити да би се све
то постигло?
– Трудим се да проценим потребе
издвојених одељења и надам се да
то радим коректно. Циљ коме
тежимо јесте да ученицима пружимо
могућност да прате наставу у
једнаким условима и савременим
методама. Наравно, сами учитељи,
наставници, као и помоћно особље
указују на своје потребе, на које се
најчешће позитивно одговара.
Истичем изузетно добру сарадњу са
родитељима, који често излазе у
сусрет нашим потребама.
Да ли сте задовољни сарадњом
школе са другим битним
институцијама у Шапцу?
– За функционисање школе
најбитнија нам је сарадња са
Школском управом Ваљево и са
управом Града Шапца, односно

Одељењем
друштвених
делатности. Истичем да нам месне
заједнице помажу при уређењу
објеката и дворишта и то највише:
МЗ Мачвански Причиновић и МЗ
Табановић. Шабачко позориште нам
помаже при реализацији прославе
Дана школе, позајмљујући нам
костиме. Ученици, чланови драмске
секције обожавају глумца Дуцу, који
им свесрдно помаже да буду
сигурнији на сцени. За потребе
Републичког
такмичења
из
Географије наша месна заједница,
Камичак, као и ОШ „Свети Сава“
уступиће нам своје просторије, на
чему смо им веома захвални.
Удружење грађана „Светлост“
подарило нам је прелеп мурал
поред паркинга у школском
дворишту, а заједно смо офарбали
и ограду школе.
Наравно, отворени смо за сваки вид
сарадње и са другим институцијама.
Ученици наше школе имају
запажене
резултате
на
такмичењима из свих области.
Колико сте поносни на њихов
успех?
– Резултати наших ученика били
су веома запажени прошле године,
а ове школске године резултати су
још бољи. То нас мотивише да
радимо више и да ученицима
пружимо најбољу могућу подршку у
изазовима који их чекају. Наравно,
сви радници школе су поносни на
успехе наших ученика. Захвални
смо им што се за име наше школе
везују
резултати
вредни
поштовања. Они су најбољи
показатељ добре сарадње ученика,
наставника, као и родитеља.

Наша школа је ове године
домаћин
такмичења
из
географије. Како су протекла
такмичења на општинском и
окружном нивоу и да ли сте
спремни
за
републичко
такмичење које ће се одржати 7.
маја?
– Велика је одговорност бити
домаћин за сва три нивоа
такмичења из географије. На
општинском и окружном је све
протекло без икаквих примедби и у
најбољем могућем реду. Надамо се
да ће исто бити и са републичким,
зато што наш колектив има
потенцијал за то.
У нашој школи је недавно одржано и
општинско такмичење „Шта знаш о
саобраћају“, а спремамо се и за
окружно, које ће се одржати 13. маја
2017. године.
Ближи се велики јубилеј, 130
година постојања школе. Како
планирате да обележите овај
значајан датум?
– Поносимо се јубилејом, али смо
свесни да он за нас представља и
једну велику обавезу и одговорност.
Наравно, не плашимо се тога,
достојанствено ћемо представљати
претходне генерације ученика и
наставника, са жељом да у
будућности будемо још успешнији.
Јубилеј
ћемо
обележити
различитим активностима ученика:
свечаном академијом, изложбом
радова, спортским активностима и
прикладном поставком докумената
и фотографија школе. Истакао бих
да ове године имамо дупли јубилеј:
обележићемо и 150 година

постојања школе у издвојеном
одељењу у Табановићу.
Који су следећи кораци које
треба направити како би се
унапредили услови боравка и
рада у овој установи?
– Ми, као радници школе, свесни
смо да пуно тога зависи од нас
самих, али и од свеукупних
друштвених збивања, која у
многоме утичу на побољшање
услова рада. Социо-економска
структура родитеља наших ученика
је скромна. Пуно тога чинимо да им
олакшамо школовање, првенствено
кроз реализацију програма подршке
и праћења напредовања ученика.
Очекујемо да ћемо у скоријој
будућности добити фискултурну
салу, која би била од користи не
само нама, него и локалној
заједници. Нашим ученицима би то
много значило, јер, како сам
малопре истакао, родитељи нису у
могућности да плаћају тренинге
својој деци.
Наставићемо са опремањем школе
и бригом о безбедности ученика и
радника. Увођењем разноврсних
наставних метода, надам се да
ћемо остварити и боља постигнућа.
Мотивација ученика је наша
перманентна обавеза.

Редакција часописа
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Велики успех Тима за пројекте ОШ „Вук Караџић“

Школски тим за пројекте предвођен наставницом Снежаном Топузовић Митровић направио
је велики успех освојивши средства на конкурсу Организације која је задужена за сарадњу и
повезивање школа из централне Европе (Academy of Central European Schools).
У конкуренцији од 122 школе са простора Европе, наша основна школа је успела да, својом
темом, привуче пажњу комисије задужене за оцењивање пројектних идеја и да се, поред још три
школе из Републике Србије ( две из Београда и једне из Зајечара), нађе у самом европском
образовном врху. Средства су одобрена за укупно 40 пројеката из Европе.
Партнери на пројекту ОШ „Вук Караџић“ су Геронтолошки центар Шабац, Библиотека
шабачка и Центар за стручно усавршавање Шабац, а пројекат за који је школа добила новац носи
назив „Године су само број“ (Age is nothing but a number) и посвећен је социјалној инклузији
старијих грађана Општине Шабац, чланова Геронтолошког клуба при Геронтолошком центру.
Планирано је да се у наредном периоду од маја до децембра 2017, у сарадњи са свим
сарадницима и партнерима пројекта, реализују планиране активности.

http://www.aces.or.at/

4 НАША РЕЧ

Карневал у Бугарској
Догађај за памћење
Карневалска група наше школе, коју су
чинили ученици одељења III₂, IV₁ и IV₂, учествовала
је са својом тачком „Новогодишња бајка“ на XXVI
Међународном карневалу „Сурва“ у Пернику, у
Бугарској од 27. до 29. јануара 2017. године, у
пратњи учитељица Милене Мањенчић, Снежане
Поповић и директора школе Драгослава
Павловића.
Заједно са нашим ученицима учествовала је и
фолклорна група инвалида рада „Василиса“.
Ученици су били смештени у Софији, тако да су
имали прилику да упознају главни град
Бугарске. У Пернику су посетили Гимназију и
Основну школу.

Наступ наших ученика 29. јануара био је
веома запажен. Публика је играла уз њихову салсу,
а највише су их обрадовали пакетићи са
слаткишима које су им бацали Деда Мраз, Рудолф
и новогодишње јелке.
Све у свему, догађај за памћење!
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Дан школе
Љубав увек побеђује
Централна свечаност поводом прославе Дана
школе одржана је 10. новембра 2016. године у 19
часова. Директор школе Драгослав Павловић
позравио је уважене госте, а присутнима се обратио
и Душко Стевановић, глумац Шабачког позоришта.
Ученици одељења VII₂ и VI₂, заједно са наставницом
српског језика Јованком Гајић, припремили су
представу „Љубав увек побеђује“, драматизацију
романа Стевана Сремца „Поп Ћира и поп Спира“.
Младим глумцима се на сцени придружио и наставник
математике Бора Костић у улози свирца, а завршетак
представе улепшао је и школски хор,
предвођен Снежаном Ранковић Ђерић,
наставницом музичке културе.

Дан школе у
Мачванском Причиновићу
Ученици издвојеног одељења у Мачванском
Причиновићу су 9. новембра 2016. године одржали малу
приредбу поводом обележавања Дана школе.
Организатори приредбе биле су наставница
музичке културе Снежана Шалаи Тибор и наставницe
српског језика и књижевности Слађана Вујаковић и Јелена
Гајић. Ученици драмске секције извели су представе
„Поход на Мјесец“, према драматизацији истоимене
приповетке Бранка Ћопића и „Е(в)ро с онога свијета“, по
мотивима народних прича о Ери. Ученици изборног
предмета Хор и оркестар и хорске секције извели пет композиција различитих жанрова.
Приредба је започета весело, па се тако и завршила – публика је смехом испратила мале глумце са
сцена и тиме им пружила подршку и дала очекиване позитивне реакције на представу.
Слађана Вујаковић
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Свети Сава
Школску славу, Светог Саву, у матичној школи смо
обележили са две приредбе: једном за ученике од првог
до четвртог и другом за ученике од петог до осмог
разреда. Ученици који похађају драмску секцију, заједно
са наставницом српског језика Весном Вуковић,
припремили су пригодан програм, а школски хор,
предвођен наставницом музичке културе Снежаном
Ранковић Ђерић, употпунио је приредбу изведбом Химне
Светом Сави.

У издвојеном одељењу у Мачванском
Причиновићу приредбу су припремиле наставнице
српског језика Слађана Вујаковић и Јелена Гајић, као
и наставница музичке културе, Снежана Шалаи
Тибор. Ученици драмске секције су глумили по
тесксту Златка Грушановића „Свети Сава и народна
предања“, који је урађен на основу прича и легенди о
Светом Сави.

Светосавска приредба у издвојеном одељењу у Касарским ливадама
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Маскенбал
29.12.2016. године у сали наше школе било
је весело – од 19.00 до 22.00 одржана је
Новогодишња журка за ученике од петог до осмог
разреда (матична школа и издвојено одељење
Мачвански Причиновић), у организацији Ученичког
парламента. Осећала се права празнична
атмосфера, сви су били добро расположени – и
ученици и наставници. Овај догађај је прерастао у
праву новогодишњу традицију, јер га организујемо
већ двадесет година.

НОВОГОДИШЊА БАЈКА
30.12.2016. године ученици првог разреда, као и ученици који иду у продужени боравак, са
учитељицама Весном Петровић и Данијелом Станојлови су припремили дружење са родитељима, као увод
у празнике који нас чекају. Сви заједно су учествовали у Новогодишњој бајци, а уз веселе и маштовите
костиме било је баш – бајковито!
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ПОСЕТА КУЋИ ДОБРЕ ВОЉЕ
27. децембра 2016. године наши ученици су ишли
да посете Кућу добре воље, дом за децу оболелу од
аутизма, где су им извели тачку са овогодишњег
Чивијашког карневала „Новогодишња бајка“, а
ученици, представници Ученичког парламента су им
предали новогодишње пакете у чијем су прављењу
учествовали ученици од петог до осмог разреда, кроз
хуманитарну акцију Слаткиш за другаре. Уз музику су
на крају заиграли и станари Дома.

НОВОГОДИШЊИ МАСКЕНБАЛ У КАСАРСКИМ ЛИВАДАМА
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Одељење смо каквог нигде нема,
У зборници увек главна тема.
VIII₁ се увек чује,
Сви наставници о нама брује.

Кад помоћ треба, ту је Сека,
Памет јој је бржа од свих река.
За учење никад нема воље,
Али на тесту све зна најбоље.

Наш друг Дино
Понаша се фино.
Математика му није јача страна,
То му је једина мана.

Жељана воли да се свађа,
Зато што је од нас млађа.
Пушкице су јој једини спас,
И ту је увек за све нас.

Цеца има косу дугу,
Дечацима доноси тугу.
Увек касни на час први,
То јој је у крви.

Зоран је увек спреман за шалу,
Уме да насмеје целу малу,
Зна често и да се потуче,
Али и дебљи крај да извуче.

Миша је фудбалер јак,
Диви му се и Норис Чак.
Освојено прво место
За њега је често.

Ђелић Миша је цар је невиђен,
За Александром је залуђен.
На матурској су се упознали,
За њу смо и песме певали.

Оги је шмекер мали,
Иако му који центиметар фали.
На јутјубу канал има
И много воли да се снима.

Аца је ученик најбољи,
Не постоји ниједан бољи.
Све му иде од руке,
Градиво научи без икакве муке.

Вујић воли да се шали,
Мало му озбиљности фали.
Сваки дан смисли ново нешто,
И наравно, увек је вешто.

Уз Анђелу смо увек били,
Доста смо је научили.
Драго нам је што је с нама била,
Ништа од нас није крила.

Милана енглески стално мучи,
Никако да га научи.
Надимак му је Микс,
А муче га и y и x.

Страхиња је прави баја,
Са њим увек неког белаја.
Игрице су му све на свету,
Никада не промаши мету.

Филип је математику знао,
Али је мало посустао.
Он је у свему „профи“,
Зато га и зову Ћофи.

Давид је шмекер највећи,
Од њега се не може побећи.
Када лопта до њега стигне
Све нас на ноге дигне.
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Јова је ту да нас чува,
Да нас ветар не одува.
Њему ништа нико не може,
Са њим сви морају да се сложе.
Јелена је мало пунија,
Хтела би да изгледа као Станија,
Панчево јој је град омиљени,
Јер је тамо њен вољени.

Главни је фактор међу нама
Наша разредна, Ранковић Снежана.
Вешта је попут Нориса Чака
Док се бори са 24 лудака.
Тек кад одемо из ове школе
Схватиће сви колико нас воле
И чезнуће за прошлим временима,
За нашим лицима и именима.

Урош је ватерполиста добар,
Није боксер да буде модар.
Мало се заљубио,
VIII₃ му памет помутио.
Ана је фудбалерка права,
Са њом је увек страва.
„Хајдук Станко“ јој је омиљена лектира,
Друге не жели да бира.
Пера је често досада права,
Од њега нас увек заболи глава.
На часу историје чуда прави,
Алʼ кад седне у кајак на све заборави.
Немања да се шали воли,
Математичара за двојку моли.
У школи је забављач главни,
А и аикидиста је славни.
Наш Вукашин да брбља воли,
Од следеће године је у ШУП школи.
Слану плазму смаже за час,
Без ње је гладан као пас.
Ајдо је на нашем голу
Сваки дан пије колу.
Када треба да се брани,
Увек је на нашој страни.
Аделин живот је ролеркостер,
У соби има Селенин постер.
„Мали Париз“ јој је омиљено место,
Тамо је можете видети често.

Александра Гајић и Ана Митровић, VIII₁
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ПОНОСНИ СМО НА ЊИХОВ УСПЕХ!
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
УЧЕНИКА
Муратовић
Ибро
Ђурђевић
Урош

ПЛАСМАН

ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

3/2

3. место

Општинско такмичење из математике

3/2

3. место

Општинско такмичење из математике
Општинско такмичење из математике
Окружно такмичење из математике
Мислиша
Општинско такмичење из математике
Општинско такмичење из математике

Ћирић Филип
Новаковић
Данило
Делић
Вукашин
Вуковић Вељко

4/2
4/6

1. место
1. место
похвала
3. место
3. место

5/2

2. место

Општинско такмичење из математике

5/2

Пајић Дијана

5/3

Теодоровић
Тамара

5/3

пласман
пласман
3. место
1. место
1. место
пласман

Окружно такмичење из математике
Окружно такмичење из математике
Окружно такмичење из математике
Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Окружно такмичење из математике

2. место
1. место
3. место
1. место
3. место
3. место
2. место
похвала
2. место
2. место
2. место
похвала
пласман

Општинско такмичење из математике
Окружно такмичење из математике
Републичко такмичење из математике
Општинско такмичење из физике
Окружно такмичење из физике
Републичко такмичење из физике
Општинско такмичење из биологије
Мислиша
Општинско такмичење из математике
Окружно такмичење из математике
Општинско такмичење из биологије
Мислиша
Окружно такмичење из математике

2. место
1. место
3. место
2. место
1. место
3. место
2. место
1. место
1. место
учешће
3. место
2. место
3. место
3. место
3. место
1. место
пласман
пласман
2. место
пласман
3. место
2. место
2. место
пласман
3. место

Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Окружно такмичење у пливању
Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Општинско такмичење у стоном тенису
Окружно такмичење у стоном тенису
Републичко такмичење у стоном тенису
Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Општинско такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Републичко такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика
Књижевна олимпијада – окружно
Књижевна олимпијада – окружно
Општинско такмичење из биологије
Окружно такмичење из биологије
Републичко такмичење из биологије
Општинско такмичење из српског језика

2. место
2. место
пласман
1. место
1. место
учешће

Књижевна олимпијада – општинско
Књижевна олимпијада – окружно
Књижевна олимпијада – републичко
Општинско такмичење у стоном тенису
Окружно такмичење у стоном тенису
Републичко такмичење у стоном тенису

Мојсиловић
Вукашин

Филиповић
Урош

Дамјановић
Милош

4/1

6/2

6/2

Трифковић
Стефан
Маровић
Анђела

7/2

Ранђић
Теодора

6/3

Жикић Јована

7/4

Петровић
Тијана
Малиновић
Катарина
Михаиловић
Момчило

5/3

7/5
7/2
7/3

Бурсаћ Марија

8/3

Радовановић
Вукашин

8/1

Мањенчић
Теодора

7/4
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Радић Тања

7/5

Станковић
Владислав

8/2

Павловић
Петар
Мисојчић Лука
Милутиновић
Љубица
Мисојчић
Исидора
Малбашки
Ивана
Ђурђевић
Анђела
Станковић
Петар
Јанковић
Богдан
Ракић Виктор
Митар
Симић Наташа
Лукић Игор
Васић Немања
Ћирић Ана
Филиповић
Огњен

2. место
пласман
2. место
2. место
3. место
3. место
3. место
1. место

Књижевна олимпијада – општинско
Књижевна олимпијада – окружно
Књижевна олимпијада – окружно
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из географије
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из географије
Општинско такмичење из биологије

2. место
3. место
2. место

Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије

6/2

1. место
2. место
1. место
1. место
2. место

Општинско такмичење из биологије
Окружно такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије
Окружно такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије

6/2

3. место

Општинско такмичење из биологије

7/3
7/2
7/3
7/2
8/2

2. место
2. место
3. место
3. место
3. место

Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење из биологије
Општинско такмичење у стоном тенису
Окружно такмичење у стоном тенису
Републичко такмичење у стоном тенису

8/1
8/4
5/2
5/4
5/2
6/1
6/2

Бабић Марија

7/4

Петровић Ема

7/2

Савић Сара

2/1

Рашевић Лука

2/3

Делић Давид

3/3

Марковић Ива

4/2

Гајић Мартина

4/2

Суботић
Андреа
Цвејић Филип
Заставниковић
Немања
Савић Исидора

8/2

1. место
1. место
учешће
сребрна и
бронзана
медаља
сребрна и
бронзана
медаља
бронзана
медаља
бронзана
медаља
1. место
учешће
1. место
учешће
2. место

5/3
7/2

2. место
3. место

Окружно такмичење у пливању
Окружно такмичење у пливању

5/2

3. место

Окружно такмичење у пливању

Фудоку

Фудоку
Фудоку
Фудоку
Окружно такмичење у пливању
Републичко такмичење у пливању
Окружно такмичење у пливању
Републичко такмичење у пливању
Окружно такмичење у пливању

Урошу Филиповићу честитамо на
успеху који је остварио на републичким
такмичењима из физике и математике, а
ученицима Теодори Мањенчић, Момчилу
Михаиловићу и Марији Бурсаћ, који су такође
стигли до републичког нивоа, желимо срећу у
даљем такмичењу.

Не посматрај, реагуј!
Наша школа је у школској 2016/2017.
години укључена у пројекат Превенције
трговине децом и младима у образовању. У
уторак, 4. октобра 2016. запослени
именовани од стране директора су похађали
обуку путем које су се ближе упознали са
феноменом трговине људима, индикаторима
за
прелиминарну
идентификацију
потенцијалних жртава у образовању, као и
могућим начинима деловања у случају
идентификације.

Трговина људима
Шта је трговина људима?
Трговина људима подразумева продају и
куповину, тј. Држање неке особе у циљу њене
експлоатације, као и све друге радње које могу бити
део тог процеса. Циљ трговине људима је
остваривање зараде кроз експлоатацију, било да се
ради о сексуалној експлоатацији, принудном раду,
принудном просјачењу, принуди на вршење
кривичних дела, илегалном усвојењу, принудним
браковима, трговини органима или неком другом
облику.

Израђен је акциони план на нивоу
школе, који садржи листу активности које
школа планира да предузме у току ове
школске године. У оквиру тог плана обележен
је 18. октобар, Европски дан борбе против
трговине људима.

Ко су жртве трговине људима?

Вршњачки тим за медијацију је
израдио пано са информацијама о Трговини
људима које су важне за ученике и тај пано је
изложен у школском ходнику, те је доступан и
ученицима и њиховим родитељима, као и
разредним старешинама које га могу
употребити при организовању ЧОС-а на ту
тему.

Ко су трговци људима?

У наредном периоду школа ће
предузети и остале активности предвиђене
Акционим планом, попут презентовања
садржаја семинара и упознавања наставника
са листом индикатора и могућим начинима
реаговања када постоји сумња да је неко од
ученика може бити жртва трговине. Остварен
је контакт са Црвеним крстом, при чему је
договорено одржавање предавања и трибина
за родитеље ученика као и за полазнике
Функционалног
основног
образовања
одраслих.
Мирјана Пакић, координатор

Иако се неке групе чешће појављују као
жртве него друге, чињеница је да жртва трговине
људима може да буде свако – и мушкарци и жене, и
дечаци и девојчице, независно од свог порекла,
година, националне припадности, образовања,
социјалног статуса...

Трговац људима, такође, може бити
свако. Мушкарци и жене имају своју улогу у
ланцу трговине људима, од врбовања до
експлоатације, а врло често су то особе од
поверења, сродници, чак и чланови уже
породице, као и људи које жртва познаје дужи
временски период, али експлоатацију може
вршити и непозната особа коју је жртва
упознала тражећи посао, могућност за
школовање у другој земљи или граду. Трговина
људима често функционише као „породични
посао“ у коме сваки члан породице има своју
улогу.
Како људи постају жртве трговине људима?

Жртву често у ланац трговине људима
увлачи особа коју она познаје и у коју има
поверења: другарица, рођак, кум, комшија...
Најчешћи начини врбовања су: лажне
пословне
и
друге
понуде,
лажно
заљубљивање, обмањујући огласи за посао,
продаја од стране породице и најређи начин –
отмица.
Ана Митровић и Александра Гајић, VIII₁
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Ускршњи празници у Табановићу
Ученици издвојеног одељења у Табановићу, заједно са
својим учитељицама и родитељима, прославили су најрадоснији
хришћански празник традиционалним турниром у фудбалу и
„Туцијадом“. У овој манифестацији учествовали су сви ученици
нижих разреда наше школе, а најуспешнији су на крају адекватно
награђени.
Поред турнира, оргнизован је и мали базар, где су
ученици продавали своје радове, направљене уз помоћ
родитеља и учитељица на јавном часу посвећеном Ускрсу.
Свако је добио прилику да се представи на најбољи
могући начин, а дечији задовољни осмеси су показатељ
добре атмосфере која је тих дана владала у школи у
Табановићу.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОЕЗИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

Поводом
21.
марта,
Међународног дана поезије, у нашој
школи је са ученицима III разреда
организована
мала
песничка
радионица посвећена пролећу и
односу поезије и музике. Слушајући
Пролеће А. Вивалдија, као и песме за
децу са пригодном тематиком, наши
млади ствараоци су добили додатни
подстицај и инспирацију за стварање
радова који су касније изложени на
паноу. Сви су се лепо забавили, а
ученици чији су се радови посебно
истакли добили су награде.

ТО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

У нашу земљу је стигло пролеће,
И донело трави зелени огртач,
Донело деци радости и среће
И сви кажемо: ТО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ!
А у шуми буди се дрвеће,
Ветрић им љуља зелене шешире,
Бубе причају: „Зелено је у моди“,
ТО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ, свима нам годи!
Прошли су дани зиме и снега,
Природа је скинула бело одело,
Ласта у наш крај долеће,
Природа пева: ТО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ!
Наташа Чворић, III₁

ПРОЛЕЋЕ ЈЕ СТИГЛО
Стигло нам је пролеће,
Лептир на цвет слеће.
Пролеће је стигло,
Из кревета нас дигло.
Пролеће, пролеће,
Ласта се креће.
Цвеће је лепо и шарено,
А дрвеће поново зелено.
Ибро Муратовић, III₂
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Мој град
Мој град
Мој град
Кад жуто лишће полако опада,
мени се мој град много допада.
Тада су улице пуне барица,
позавидела би им свака жабица.

Кад у Шапцу јутро осване
и први зрак сунца на тротоар падне,
умивена лица дочека наш град,
раднике и ђаке он поздравља тад.

У зиму кад се пахуље забеле,
шарени солитери и зграде се веселе,
пуни су њихови топли станови
из којих допиру гласни жагори.

Улица Масарикова звукова је пуна
од сирена аута, клавира и хора.
С друге стране Музеј озбиљан и ћути
и са Библиотеком дешавања прати.
У септембру кад је Чивијада
град Шабац домаћин је прави.
Кад нагрну гости са свих страна,
вашар и маскенбал су догађаји главни.

Велики парк у центру мог града
у пролеће је свима велика нада.
Многи уживају у цвркуту птица,
а клупе су препуне веселих лица.

Кад ноћ падне и успава се град,
улична светла дежурају тад.
Улице широке, простране и чисте
за ново су јутро спремне као писте.

Река Сава у лето оживи,
а Старом граду свако се диви.
Шабац је град топао и леп,
може да му се диви читав свет.

Мој град је заносан
свима се допада,
сви га много воле
и на то сам поносан.

Срђан Лукић, IV₂

Милош Алфировић, IV₂
Мој град
Прва асоцијација на речи мој град је река.
Чак и песма каже: „Мали градић покрај Саве, град
мерака, песме, вина, Цицварића, виолине“.
Волим свој град. Волим улицу у којој су
одрасли моји родитељи, а у којој сазревамо сада
мој брат и ја. Волим и вожњу бициклом око
Цветног трга. Али, осећај који ми се јавља на обали
реке не може да се мери ни са чим.
Зовем се Стева Радосављевић. Шапчанин,
потомак староседелаца Шапца. Спортиста,
кајакаш, заљубљеник у Саву. То сам ја. Велики део
дана проводим на обали и на реци. Нема лепшег
откуцаја срца од оног када се река удружи са нама.
Нема јачег пријатељства. Река Сава има посебно
плаву боју када возим кајак по њој. Тишина је
чаробна. Сунце тада посебно сија за мене, а ја се
осећам поносно. Чујем како ме родитељи бодре са
обале и много ми значи што су ту уз мене. Када
немам тренинг, долазим да посматрам игру таласа.
Весело запљускују обале Мачве и Срема и друже се
са босоногом децом. Ремете куле од песка и теку даље. Жели нама река још пријатеља.
Надам се да ћу једног дана када будем успешан спортиста моћи да се одужим свом граду. Уредићу шеталиште на обали,
обогатићу плажу теренима за децу.
Дајем реч, ја, кајакаш, заљубљеник у Саву. А реч се не гази.
Стева Радосављевић, IV₁

16 НАША РЕЧ

Репортажа
Јутро на Сави на -20 степени
Хладна
јануарска
ноћ полако почиње да се
претвара у магловито,
свеже јутро. Будим се с
намером да осетим прве
зраке сунца, који се лењо
пробијају кроз густе облаке.
Али, не било где, јер
кленачка страна реке Саве
код Шапца увек ме је
привлачила зими својом
тајанственошћу и лепотом,
када је све прекривено
снежним покривачем и
јутарњом свежином поред
велике реке. Прелазим
мост и улазим у шуму у којој
сам лети био безброј пута,
па је позив два њена
житеља за мене био
јединствена прилика да
посетим ово место у
најхладније доба године. Ти
људи су заправо Драган и
Милутин. Код куће затичем
овог другог, који ми
саопштава
да
његов
пријатељ управо извлачи
чамац из скоро залеђене
реке. Сео сам на оближњи
пањ, а Милутин ми,
цепајући дрва за огрев,
поче причати приче из свог
детињства.
„У
то
време“,
говорио је он, „Сава се
потпуно ледила неколико
пута. Тада је она за нас децу
постајала прави рај. Лед на
површини воде био је
толико дебео да смо без

аутор: Драгутин Драган Петровић

страха могли прелазити с
једног на други крај реке.
Сем тога, ту смо се и
клизали и изводили разне
вратоломије, а родитељи су
имали потпуно поверење у
нас“. Баш тада нам се
придружио Драган, увек
насмејан и добре воље.
Затим смо заједно отишли у
шетњу, а шума је одавала
утисак спокојства и тишине.
У њој човек заборавља на
све животне проблеме. У
њој као да је време стало, а
лепота
и
сликовитост
предела потискивала је све
остале мисли из ума. Нисам
могао да поверујем да
дрвеће без крошње може
да
буде
тако
величанствено! Нико од нас
причом није хтео да ремети
шумски мир. Ћутке смо
уживали у несвакидашњем

призору, а моји домаћини
су ми касније открили да
сваки пут изнова откривају
нове чари природе.
Повратак из шетње
обележило
је
гостопримство Драгана и
Милутина. Послужили су ме
топлим чајем и кексом, а
тек наложена ватра, добро
изолована и пространа
брвнара и добро друштво
допринели су да се осећам
као код куће. Онда није ни
чудо што сам се нерадо
растао са овим дивним
људима. Ипак, отишао сам
опчињен лепотом околине,
убеђен да ћу се вратити, као
и да ће утисци из моје
посете
трајно
остати
урезани у мом сећању.
Владислав Станковић, VIII₂
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English

Harry Potter is book written by famous writer J. K. Rowling. Harry is 11 years old boy who
lost his parents just after a year he was born. His aunt called Petunia told him that his parents
had car accident and that they died when their car hit a big truck. Actually, Harry’s parents were
killed by Lord Voldemort, also known as “You know who”. He actually wanted to kill Harry,
because from the beginning, he was special and different from other kids. When he was just a
baby, few strange people took him from his parents’ house and
take him to his aunt and uncle, who didn’t like him at all, because
he was different from their “perfect” son
Dudley. Dudley was chubby little boy who
was always bullying Harry because
of scar that Harry had on his
forehead, shaped like a little storm.
One night gigant man with beard
called Hagrid broke the door, stood
up in front of Harry and told: “You
are wizard, Harry”. From that moment
Harry’s life changed, he knew that he
is gonna be far from people that hate
him, he is gonna be in place that he can
actually fit in. On September the 1st 1991
Harry James Potter started the most
brilliant school in Wizarding World,
Hogwarts. In the train, on his way to school,
he met some
new friends, Ronald and Hermione. During
the years in school, this little
trio had a lot of adventures, but they got in
troubles, too. They learned new spells,
met new people, fight with “You know who”, when year before Harry graduated in Hogwarts
happened really bad things. Voldemort came with his crowd to destroy Hogwarts and to kill Harry
Potter. Harry fighted until his last breath, and finally, he killed Voldemort and every person in his
army. 19 years later, Harry married beautiful girl called Ginny, who was Ron’s youngest sister.
Hermione married Ron, first, her biggest enemy, then her best friend, and in the end, her lover.
Harry have three children, and Hermione and Ron two.
Harry Potter isn’t about love between two people, not about power. Its about friendship
and true friends that are always here for you.
Katarina Jelisavac, VI₁
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English
Anime
Anime is Japanese hand drawn or computer animation. The earliest Japanese animation
dates from 1917, but characteristic Anime art style emerged in the 1960s with work of Osamy
Tezuka and it spread internationally in the late
twentieth century.
Anime is art form, it is special animation that
includes all genres found in films. Animes are often
classified by demographic target audience: Komodo
(children), Shojo (girls), Shonen (boys) and diverse range
of genres for adult audience. Anime`s genre
classification is different from other types of animation
and cannot be identified simply.
Science fiction is a major anime genre. Anime and
Manga artist often draw common iconic facial
expression to denote a particular mood and thought.
Music is also very important in anime. It is usually pop
and rock music. The most popular animes are made from
Mangas and they are Naruto, Dragon Ball, One Peace,
Tokyo Ghoul, Attack on Titan and Death Note.
Luka Novićević, VI₂
(deo teksta preuzet sa Vikipedije)

Français
Joyeuses Pâques
Pâques est une fête de la réligion
chrétienne. Selon la tradition populaire dans
plusieurs pays chrétiens, les gens mangent du
chocolat à Pâques et cachent des oeufs colorés. Il
faut ensuite les chercher et les manger. Le lapin
de Pâques est une créature imaginaire qui
distribue, la veille du matin de Pâques, des oeufs
de Pâques, colorés ou en chocolat!
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Литерарни кутак
Како ми је тешко да те пустим да одеш, дане
Како ми је тешко да те пустим да одеш, лепи голубе, кад у зору сванеш, а у сумрак
зађеш. Толико лепих ствари које се десе, испаре из моје душе са заласком сунца. Кад сване,
светлост сунца ме просветли и у мени се пробуди срећа и срце ми снажно залупа.
Током читавог дана игра са друштвом и радост и срећа су у мом срцу. А када дођу
девојчице, у мом срцу завлада немир. Лептирићи у мом стомаку прораде. Али свему лепом
дође и крај. У мојој души се појави туга и оно о чему сам и у зору мислио и знао, да ће дан
проћи као вихор неког топлог ветра који ми пролази пред очима. Сунце је залазило, а ја сам
био све тужнији. И коначно, „Сунце зађе за невен за гору“ и једна крупна суза паде из мог
ока и ороси траву под мојим ногама. А онда по целу ноћ останем будан гледајући кроз
прозор у звездано небо. А месец сваке вечери буде огроман, мене сан обара, али ја се ипак
борим и не дам свему томе да прође. А онда, на крају, ипак заспим.
А као и увек, убрзо ће доћи нови дан, а са њим и његове чари.
Лука Пушоња, VII₃

Док пишем, све друго престаје
Од раног детињства, од момента узимања прве књиге у руку у мени се буди страст
за читањем. Моменат када сам научила лепо да пишем и повезујем своје мисли био је
кључни да се одлучим да своје мисли преносим на хартију. Године су пролазиле, расла сам
и сазревала, а заједно са мном расле су и моје две страсти – читање и писање.
Књига и оловка у руци, хартија на столу, свет стаје. За мене постоје само моје детиње
мисли, не обраћам пажњу на звукове и боје око себе, нема их. Губим се у много шаренијем
и богатијем свету, свету маште и идеја. Пливам на таласима идеја, срце ми се испуњава
радошћу, неизвесношћу и незаситошћу. У тој пловидби реално време за мене нестаје.
Почињем да пишем. Све се стопира, све сем мојих мисли. Моја болест и опсесија је моје
писање. Непресушна инспирација су ми вечито живи писци, победници зла, творци
непроцењивих дела, океани маште и идеја.
Мукла тишина. Све што се може чути јесу моји радосни откуцаји срца. Сва треперим
изнутра, гомилају се мисли, журим да их ставим на папир, да не побегну, да их лепо
уобличим и запишем. Има ли чега лепшег од стварања? Има ли чега лепшег од лутања кроз
бескрајне ходнике идеја?
Приводим крају своје мисли, осећам да сат жели опет да помери своје нестрпљиве
казаљке заустављене мојим мислима. Полако почиње све око мене да се покреће. Птице
опет певају, ветар се опет игра са лишћем, сат лагано откуцава, а ја уживам у осећају
задовољства – створила сам још једно дело.
Моја машта и страст за писањем имају моћ да зауставе време, да обоје мој живот,
да ме пренесу у неку другу димензију, неки други свет, свет пун инспирације, невероватних
боја, несвакидашњих мириса. То је свет који не може да умре!
Теодора Мањенчић, VII4
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МАЛА ШКОЛА ШАХА
У ОШ „Вук Караџић“ се од 22. марта 2017. године реализује програм „Мала школа шаха“, који се састоји из две
фазе: пролеће и јесен и садржи припремни и такмичарски део. Часови шаха су бесплатни и одржавају се једном
недељно, сваке среде у просторијама школе.
Уз подршку градске управе, директора
школе Драгослава Павловића, учитељице
Данијеле Станојловић и омладинаца-волонтера
шаховског клуба „Мајур“, програм води Трајко
Давидовски, шаховски тренер. Ученици су
показали велико интересовање, а часове шаха су
почели да похађају након што су од родитеља
добили сагласност. Подељени су у две групе –
млађу, коју похађа 19 ученика од I до IV разреда и
старију, са 31 учеником од V до VIII разреда.
Дечаци су показали веће интересовање за овај
програм, али и број девојчица је значајан. Већина
ученика зна основна правила шаха, али часови и
рад са тренером помоћи ће им да унапреде своје
знање и вештине. На крају пролећног дела
програма одржаће се такмичење, након чега ће
најуспешнији ученици добити пригодне поклоне и
прилику да као чланови екипе своје школе учествују у два сусрета
са екипом основне школе и Мајуру, у којој се такође реализује овај програм.
Због све веће популарности шаха очекује се да овај „мисаони спорт“ заживи и у другим школама.
Трајко Давидовски, шаховски тренер

Чудесна рачунаљка абакус
Ја сам Вук Митровић из одељења II₁ и идем у школу менталне аритметке
„Абакус“.
У новембру 2016. године у наш разред су дошли запослени из „Абакуса“ и
тестирали нас. Другар Милутин Станковић из одељења II₂ и ја смо добили стипендију.
Од децембра смо почели да идемо на часове једном недељно. Свако од нас има
дрвени абакус (рачунаљку) на којој ради. За сада сабирамо и одузимамо до 300. У
„Абакусу“ ми се посебно свиђа дружење и то што сваки пут добијамо печат знања.
Желим пре свега да се захвалим својој школи и учитељици што подржавају
овакве ствари. Такође бих се захвалио и људима из „Абакуса“ на овој стипендији.
Вук Митровић, II₁
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ОДЛАЗАК У ПОЗОРИШТЕ
Дана 08.11.2016. у 20 часова у позоришту „Душко
Радовић“ у Београду извођена је представа
„Преваранти“, рађена по мотивима народне приче
„Два новца“. Ученици ОШ „Вук Караџић“ издвојене
јединице у Мачванском Причиновићу су заједно са
својим наставницама српског језика присуствовали
извођењу ове представе. Било је укупно 60 ученика од
5. до 8. разреда. Наставнице које су органозовале
одлазак у позориште су Слађана Вујаковић и Јелена
Гајић.
Представа је деловала надахњујуће и оплемењујуће
на ученике. Гледање представе доста ће бити од
значаја ученицима у раду драмске секције, али и на
часовима српског језика. Поред врхунске глуме, коју су
ученици имали прилике да виде на сцени, добили су и веома поучну поруку о пријатељству,
дељењу стеченог и опраштању.
Слађана Вујаковић

ЧАСОВИ ИСЛАМСКЕ ВЕРОНАУКЕ
На часу Исламске веронауке изучавамо нашу исламску веру, веру припадања једном створитељу и
његовом последњем посланику Мухамеду, нека је Божји благослов над њим, као и над осталим Божјим
посланицима Исаом (Исусом), Мусахом (Мојсијем) и другима, чија дела кроз приче изучавамо. На нашим
часовима учимо о поштовању и практиковању своје вере, као и о уважавању других, различитих вера.
Предстојећи месец Рамазан био је тема часова месеца априла, када смо научили да је свим
народима прописан пост, као и нама муслиманима, који пост поштујемо 29 – 30 дана у једној години. Пост
подразумева одрицање од јела и пића у периоду од зоре до заласка сунца. У вечерњим часовима се, као и
сви други муслимани на свету, окупњамо на вечерњој молитви која се назива Керабиш намаз. У оквиру тих
ноћи постоје одабране ноћи, а једна од њих је 27. ноћ – ноћ у којој се узвишени Аллах путем свога мелека
(анђела) Џибрила обратио Мухамеду речима: „Учи, читај у име господара свога“. Тиме је започета
последња Божја објава, Куран. По завршетку поста наступа Рамазански Бајрам, када муслимани након
јутарње молитве у џамијама обилазе своје ближње породице и болесне, а деци удељују дарове. На Бајрам
се деца радују, лепо облаче и у празничној атмосфери међусобно играју. Други Бајрам је Курбан Бајрам,
који је два месеца након Рамазанског Бајрама.
Радујемо се сваком новом часу, као и новој теми кроз коју ћемо више научити о својој вери.
Садик Егановић, VI₁
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ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...?
ВИЦЕВИ
Перице, сине, како је било на
такмичењу из граматике?
- Незнам.
Перице, сине...
-Кажи тата!
Јеси ли знао питања на испиту?
- Јесам.
Па, како си пао, сунце ти жарко?
- Нисам знао одговоре, тата!
Пита учитељица Перицу:
- Перице, кад је умро Вук
Караџић?
А Перица одговори:
Ју, наопако, ја не знам ни да је
боловао!
Пита наставница Перицу:
-Перице, зашто си преписивао на
тесту?
-Али, како знате? – пита Перица
- Па у 18. питању другарица је
написала „не знам“, а ти си
написао „ни ја“.
Нокаутирао боксер свог
противника, а судија почео да
одбројава, мислећи да ће овај
устати.
Из публике се јавља Перица:
-Неће ти тај устати, знам га ја
из аутобуса!
Марко Гајић и
Немања Заставниковић, VII₂

… да звук путује три пута брже кроз воду него кроз ваздух?
... да врста жабе названа отровна стрела има
довољно отрова у себи да усмрти око 2.200 људи?
… да је сиви соко најбрже живо биће на планети? При
обрушавању достиже брзину до 320 km/h.
... да је сликар Винсент ван Гог за живота продао само једну
слику? То je Црвени виноград.
... да 70% живог света на Земљи чине бактерије?
... да људи плавих очију боље виде у мраку?
... да су слепи мишеви једини сисари који могу да лете?
... да човек у просеку трепне око 15.000 пута на дан, и да
сваки трептај траје око 0,15 секунди?
... да је литар морске воде у просеку за 25 грама тежи од исте
количине слатке воде?
... да је плави кит највећа животиња на планети и да може
достићи тежину од 125 тона?
... да се Кока-кола у почетку могла купити једино у апотеци?

… да је вампир једина српска реч која се
као интернационализам користи у
свим светским језицима?
... да лењивцу треба две недеље да свари храну коју је појео?
... да балерина, кад игра на врховима прстију, потроши исту
количину енергије као дрвосеча?
... да мачке могу произвести преко 100 гласовних звукова,
док пси могу само око 10?
...да човек у просеку изговори око 31.500 речи дневно?
… да мачке проведу око две трећине свога живота спавајући?

Анегдоте са часова
У четвртом разреду учитељица је питала нашу другарицу
који је главни град Србије, а она није знала одговор.
Учитељица, како би јој помогла, пита је: „Где се налази Пинк
телевизија“?
Другарица одговара: „На петици“.
На часу Географије наставница описује Малајски архипелаг
и каже да њему припада 27 000 острва. Како би нам то боље
дочарала, направила је занимљиво поређење: „Замислите да су
острва кликери, колико би их било!“
На следећем часу наставница пита ученика колико има острва у
Малајском архипелагу, на шта јој он одговара: „Кʼо кликера“.
Марко Гајић, VII₂

НАША РЕЧ 23

Валентина Панић, VIII₄
Теодора Влајковић, VI₃

Мартиновић Александра, VIII₂

Јована Мандушић, I₁

Катарина Малиновић, VII₂

Теодора Томић, VII₄
Игор Лукић, VII₂

Вучинић Ђорђе, VIII₃

Филип Василић, VI₅
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Катарина Срдановић, VIII₂

Катарина Срдановић, VIII₂

Теодора Влајковић, VI₃

Катарина Јелисавац, VI₁

