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   У Културни центар 20.05.2019. године дошао је у посету глумац Љуба 

Тадић. Почетком петог часа ђаци су се у пратњи наставника упутили  ка 

биоскопу, где је новинарска секција успела да обави интервју са нашим 

познатим српским глумцом Љубом Тадићем. 

1. Опишите себе у пар речи. 

   Завршио сам глуму на Факултету драмских уметности у Београду. 

Играо сам у многим позориштима, тачније у свим београским 

позориштима , али и многим другим, широм наше земље. Други део моје 

аутобиграфије, играо сам у много  драма и  филмова на телевизији 

Београд, Сарајево и Нови Сад. Оно што сам највише волео, за шта сам се 

највише залогао је да  се бавимо литературом, да позориште има једну 

просветитељску улогу, као и образовну. 

2.  Да ли је било тренутака када сте помислили да одустанете? 

   За ових тридесет и пет година, било је па рачунајте сваке године по два 

пута, седамдесет пута сам пожелео да одустанем. 

3. Да ли сте имали узора? 

   Не, имао сам омиљених глумаца, имам их и сада, али узора у класичном 

смислу нисам имао. Мој отац и стриц су наши велики српски глумци 

Растко и Љуба Тадић, па је поред њих било јако тешко имати узора. 

Интервју са Љубом 

Тадићем 
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Са Љубом Тадићем 

4. Да ли сте имали подршку породице? 

   Они уопште нису знали да сам отишао на академију, отишао сам у 

дубокој потајици, а они су сазнали тек кад сам примњен на академију. 

Пошто је Београд мала варош, они су то брзо сазнали и тај шок их 

дуго није напуштао. 

5.Када сте одлучили да ће глума бити ваш животни позив? 

   Крај академије, јер сам до тад мислио да ћу се бавити оним чиме ми 

је била прва намера, а то је да будем спортски новинар, и зато сам и 

дошао до треће године Филолошког факултета, и нисам био сигуран да 

ли је позориште  право место. 

6. Да ли сте више активни у позоришту, или на телевизији и због 

чега? 

   У позоришту, зато што телевизија поготово  последњих година не 

пружа оне врсте  садржаја које мени 

одговарају, не пружа оне врсте 

припрема које су  мени потребне. 
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    Појам слободе је веома сложен јер слобода чини живот. Сви смо ми рођени 

слободни али кроз живот нам се та слобода ограничава постављањем разних 

правила. Нашу слободу ограничавају родитељи, пријатељи, околина, закони... 

Да ли се то онда може назвати слободом? На неки начин може, јер да та 

правила не постоје свако би могао да уради апсолутно било шта, а да касније 

не одговара за своје поступке. 

      У животу, као и у школи доста тога слушам о некадашњем стању у свету 

као и о ратовима у којима је много људи, из политичких разлога, неправедно 

изгубило слободу живљења. Сурово су убијани и мучени људи који ништа 

нису скривили, већ су само друге вере или националности. Сви ти ратови 

почињали су дискриминисањем неке групе људи, а касније је то прерастало у 

убијање истих. Они су потпуно изгубили слободу. Нису могли слободно да 

шетају улицом, образују се, гласно причају, нису могли слободно да живе. 

Уплашени родитељи са својом децом морали су да траже нека тајна места и да 

се сакривају, покушавајући да се спасу. Али они којима су сметали 

проналазили су начин да их нађу, затворе без хране и воде и пусте их да умру. 

Од сасвим нормалног живота одједном настане хаос где све више постајеш 

неприметан и занемарљив. Много људи је за време ратова изгубило прво 

слободу, а потом и живот. Њихова слобода је наплаћена крвљу. 

      Данас, људи који могу слободно да живе то не цене. Оптерећују се неким 

ситницама и небитним стварима. Гледају материјално богатство, а нису ни 

свесни да поседују највеће богатство - слободу. Када свако научи да цени оно 

што има и престане да тражи недостатке, свет ће постати боље и спокојније 

место. Човек је слободан ако може слободно да дише, хода, мисли и гради свој 

живот. Слобода је нешто најдрагоценије. Сваки човек има право на слободу и 

то нико не сме да му одузме. 
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   Ученици петог и шестог разреда заједно са 

наставницом биологије Тањом Гријаковић одвојили  су 

један час за прављење и украшавање кућица за птице. 

 

   Кућице се налазе на разним дестинацијама и има их 

много. Неке кућице су постављене у школски врт, неке на 

рибњак Багер, а неке у шумицу испред мотела Платан. 

 

   Свака кућица је направљена на свој начин, свака је 

изграђена од различитог материјала, разних боја и 

украса, тако да свака птичица може да пронађе свој дом 

из снова. 

 

   Уколико будемо редовно  доносили храну доселиће се 

велики број птица станарица, тако ће наше село постати 

богато уточиште за веселе цвркутаве птичице. 
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Укратко о мени... 

Поштовани и поштоване, ви који читате ову 

репортажу, испричаћу вам нешто о  себи. Зовем се 

Божидар Недимовић Клипа, ученик сам седмог 

разреда ОШ Доситеј Обрадовић у Пландишту. Ове 

године учествовао сам на разним такмичењима, али 

бих издвојио Књижевну олимпијаду, јер сам ту 

постигао најбоље резултате.  

   Књижевност сам изабрао, јер волим да читам и 

истражујем, откривам повезаност књижевности са 

другим наукама. Посебно ми се допада, јер је она 

блиско повезана са историјом. Безброј пута сам 

пожелео да одустанем, јер сам поврх овог такмичења 

имао много других обавеза, али труд и упорност су се 

исплатили. 

   Кренућу од Окружног нивоа, јер су се Школско и 

Општинско одржали у Пландишту, ту сам се 

пласирао на прво место.  

  Окружно такмичење одржано је у ОШ Младост  у 

Вршцу и донело је одличне резултате. Освојио сам 

деветнаест бодова и тако заузео прво место. После 

такмичења смо разгледали њихову школу. Она је 

врло лепо oсмишљена, пространа и ученици имају у 

холу и у дворишту уређен простор за одмор. 

Ученици су у сарадњи са наставницима техничког  

од палета направили клупе за седење. Затим смо 

кренули у ресторан брзе хране по имену Југа, ручали 

смо и уморини кренули пут Пландишта. 

   Последњи  ниво такмичења (републички ниво), 

одржан је 12. маја у Сремским Карловцима.  

   На овом такмичењу освојио сам петнаест бодова, 

иако нисам освојио ни једно од прва три места, лепо 

сам се провео. Обилазили смо знаменитости и 

споменике културе Сремских Карловаца. Видели 

смо најстарију библиотеку, макету старе школе, 

музеје, подруме вина. 

Дан је просто пролетео у лепотама овог малог места, 

уморни у касним сатима дошли смо кући, богатији 

за једно дивно искуство. 
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   На званичном Светском  прврнству у Пули, три чланице плесног клуба 

Acro dance Studio Super Star из Пландишта представљале су нашу земљу заједно са 

преостале двадесет две  девојчице из Вршца. То су Бојана Бубуљ, некадашња 

ученица наше школе, Марија Буљ, овогодишња матуранткиња наше школе и Сара 

Милошевић, ученица петог разреда. У свету великих и скупих клубова, на чијим 

дресовима пише national team а то су земље: Пољска, Украјна, Мађарска, 

Француска, Енглеска, Италија, Русија, Гибралтар и многе друге, наше девојчице су 

блистале и плениле енергијом, осмехом, полетом и шармом. Велики број 

представница нашег клуба ипак  је успело да се избори и уђе у финале које је било 

фантастично! 

   На такмичењу је било три хиљаде плесача из тридесет земаља. Такмичења су се 

одвијала на три бине. Наше девојчице су успеле да се изборе за једно 

вицешампионско одликовање, по једно четврто, пето, шесто и осмо место. Ово је 

огроман успех, ако имамо у виду све што утиче на остварење сна, а то су, поред 

сјајних и уметничких кореографија, још и врхунске сценографије, костими, тимови 

стручњака, који прате екипе и појединце, а све то изискује и велика финансијска 

улагања, што наш тим, искрено говорећи и нема. Велику захвалност дугујемо 

Милану Поповићу из Вршца који је обезбедио средства за пут у Хрватску и тиме 

олакшао финанскијске потешкоће. 

   Било је на самом такмичењу и суза и разочарања, мањка спортске среће, па чак и 

неправде, али свака од ових девојчица је уздигнуте главе честитале победницима и 

показале прави спортски дух. 

   Уморне и исцрпљене, јер је такмичење трајало четири дана, вратиле су се пуне 

утисака и снова, у своју земљу, и своје мало место, очекивајући да им се пружи 

рука подршке и честитке на ономе што су урадиле за себе и за нас! 

   Својим резултатима и марљивим радом обезбедиле су себи место на Светском 

првенству следеће године у Шпанији, и поручиле су својим противницима:    

Видимо се у Барселони! 
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   Наша  школа је 23. маја 2019. године   добила хемикалије и 

лабораторијско посуђе од фирме Lafarge Serbia  из Беочина. 

Ову донацију добили смо захваљујући нашем бившем 

ученику Чјепа Дамиру, сада успешном инжењеру 

технологије. 

   Дамир је ступио у контакт са нашом наставницом хемије, 

Еленом Драгосављевић, и изразио жељу да помогне школи  

коју је некада похађао. На обострано задовољство, идеја је 

успешно реализована. 

   Добили смо чврсте супстанце, растворе, индикаторе, 

стаклено и пластично посуђе. Ова донација омогући ће 

практично извођење наставе хемије у матичној школи у 

Пландишту, али и у издвојеним одељењима у Јерменовцима, 

Маргити и Барицама. 

   Захваљујемо се Дамиру и његовој фирми и желимо им 

много успеха у даљем раду! 
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Ован: 

Kренуо је на тренинге фудбала, али не иде му баш добро,  

јер је смотан. Он је само за балет. Он је један  

од најдуховитијих знакова у хороскопу, увек је спреман да се 

нашали, и веома је забаван у друштву. 

 

 

Бик: 

Бик је један доброћудни знак који воли све што је лепо и 

укусно за појести. Он иде у теретану, али не воли да вежба, 

већ обожава да оговара, јер је то његов скривени таленат. 

Овај знак се смеје од срца и често испадне смешан. 

 

 

Близанци: 

Један веома ведар и комуникативан знак. Близанци су 

најчешће спремани да се шале на свој рачун. Уживају у 

коментарисањусвих духовитих прича. Они су вечита деца. 

 

Рак: 

Један од најемотивнијих водених знакова, воли шалу али на  

специфичан начин с мером. Ракови не воле шале на рачун   

породице и блиских пријатеља, јер се тада осећају повређено. 

 

 

Лав: 

 Он је краљ, све може, али да му  не повредите его! Он има 

урођени дар за успех, прави је вођа. Воли да се шали и на свој 

и на тући рачун, па ће се трудити да увек некога забави. 

 

  

Девица: 

Девице могу бити веома духовите, али само када осећају 

сигурност. Оне имају осећаја за хумор тек када се опусте и 

почну да вам верују. Девице су духовите у школи, јер су ту на 

свом терену. 
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Вага: 

Префињена вага је и веома духовита. Воли шалу на свој рачун, 

само да не буде неумесна и без стила. Љубав је за њих јако важна, 

па се са њом никада не шале. 

 

 

Шкорпија: 

Шкорпија је прави мајстор за прављење неумесних шала, и 

понекад претера у томе. Шкорпије највише воле црни хумор, и 

никада не прођу неопажено. 

 

 

Стрелац: 

Они не могу без хумора, па су често најпопуларнији у друштву. 

Углавном их привлаче ведре и духовите приче и особе! 

 

 

Јарац: 

Јарац тешко разуме шале, претерано је озбиљан и то му не 

допушта да се опусти и гласно насмеје! Он воли циничан 

хумор. 

 

Водолија: 

Водолије су један од најдуховитијих знакова, па је са њима у 

друштву увек забавно. Често су ненамерно смешне, воле 

шалу и на свој рачун! 

   

 

Рибе: 

Рибе су склоне безазленом хумору и више воле да се смеју 

шалама , него да их причају. Њихов осећај за хумор зависи од 

расположења, воле да се насмеју својим недаћама и 

неуспесима. 
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   Ученици петог, шестог и седмог разреда Основне школе 

Доситеј Обрадовић из Пландишта, 31.05.2019. 

организовали су једнодневни излет.  

   Једна група деце је изашла у школско двориште, где су 

пекли роштиљ и играли фудбал. У школском дворишту 

окупили су се ученици шестог а, и ученици седмих разреда, 

са њима су биле њихове разредне старешине Стошић 

Душко, Ивашковић Јован  и Бало Аранка.  

   Друга група деце је ишла на Багер. Багер је рибњак који је 

врло лепо уређен ту су ученици пецали и одлично се 

забављали. Разреди су се састали у раним сатима, и 

разилазили се поподне. Једна група деце је пецала, неки су 

пекли роштиљ, а већина је шетала и уживала у природи. 

Сви су се одлично провели. Тај дан помогао нам је да се 

зближимо, боље упознамо, како једни са другима тако и са 

нашим разредним старешинама. Било би добро да се оваква 

дружења организују чешће, јер смо у природи сви много 

опуштенији и срећнији.  

   Хвала нашим разредним старешинама на лепо проведеном 

дану, јер ће нам остати у сећању, и радо ћемо препричавати 

догодовштине са излета. 
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    У Хајдучици 23. и 24. априла одржана је радионица у 

организацији Црвеног крста. Учесници су били ученици седмог 

разреда из целе општине Пландиште, а предавачи су били 

волонтери Црвеног крста.  

   Теме предавања и радионица су биле: Дифузија Црвеног крста, 

Болести зависности, Полно преносиве болести, Трговина људима, 

Хумане вредности и Прва помоћ. Ученици су били подељени у три 

групе по десет чланова из различитих места и наизменично су 

ишли на предавања. Осим предавања, ту су биле и разне игре 

(пикадо, пузле...) помоћу којих су се сакупљали бодови који су 

одређивали победничку групу. Ученици су са предавачима ишли 

да обиђу дворац  Дунђерских, где су сазнали нешто ново о дворцу, 

легенди и власницима. 

   Одржано је такмичење из прве помоћи где су се састале две 

екипе. Волонтери су глумили повређене, а такмичари су морали 

да препознају повреде и на адекватан начин помогну. Сабрани су 

резултати и одређена је екипа која ће ићи на регионално 

такмичење. 

За ова два дана ученици су имали прилику да уз дружење науче 

нешто ново. 
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  Наши мали кувари су ове године у школској кухињи припремали 

разне специјалитете, били су вредни и препоручују вам ове 

рецепте: 

 

За пицу је потребно:                         За палачинке је потребно: 

        

● једно тесто                                                   ●  три јајета  

● кечап                                                            ●три децилитра млека   

●250g шункарице                                          ● један  децилитар уља  

 ●250g качкаваља                                          ●200 брашна 

●један оригано                                                  

 

                                                                    

        

 Плазма куглице:                                      Воћни куп: 

●150g  плазме                                               ●две јабуке 

●  пола маргарина                                       ● грожђе 

●250g млека у праху                                    ● два кивија   

● сок од поморанџе                                       ● две брескве           

● 100g  чоколаде                                                           

  

 

                                   

                                                                                                                

Америчке палачинке:                                     

                                                                                Рафаело куглице: 

●500 ml јогуртa                                                    ●   250g млека у праху   

●100 ml уља                                                          ●  250g кокоса 

● три јајета                                                            ●  један маргарин          

●500g брашна                                                       

● један ванил шећер                                                                                                                                              

●150g лешника  

● једна кашичица соли                                     

●једна кашичица шећера                                   

●један прашак за пециво 
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   Ученици, првог и  другог разреда, ОШ Доситеј 

Обрадовић у Пландишту, 6.06.2019. обишли су 

Свилајнац  и Јагодину. Понели су добро расположење 

и радозналост. Водила их је песма и радост због дуго 

очекиване екскурзије.  

    

   Свилајнац има невероватан Природњачки центар и 

Дино парк у коме су експонати диносауруса у реалном 

облику. Схватили смо тада  да деца поседују велико 

знање о њима и да их та материја баш занима. 

   

   Музеј воштаних фигура у Јагодини је место које су 

деца први пут видела. У њему су фигуре: Јосипа  

Броза Тита, Николе Тесле, Десанке Максимовић, 

Патријаха Павла, Св. Сава ... 

   

   Након обиласка Музеја, кренули смо у зоолошки врт. 

Обишли смо животиње, одморили, појели сладолед, 

купили сувенире. У ресторану смо ручали.  

   

   На крају смо били у луна парку  у ком смо 

потрошили последњи новац, али не и снагу. Кренули 

смо кући пуни утисака и среће, овакве екскурзије 

јачају пријатељства и било би лепо да се чешће 

организују. 
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   Ученици, трећег и четвртог разреда, 04.06.2019. заједно са 

учитељима кренули су на једнодневну екскурзију  у Нови Сад. 

     

   Туристички водич водио их је одређеном маршрутом. Обишли 

су породичну кућу нашег познатог писца  Јована Јовановића 

Змаја, ту су се упозали са његовим одрастањем.  

    

   Деци је био обезбеђен ручак у хотелу Путник, где су 

направили кратку паузу. Касније су посетили Опсерваторијум на 

Петроварадинској тврђави. Преостало време деца су провела у 

упознавању града. Време је било лепо и деца су се лепо 

забавила, све је протекло у врло лепом расположењу. 

    

   Повратак кући је био у касне сате како је било и планирано.  

Ђаци су се лепо провели и све је протекло у најбољем реду. Ово 

ће им остати једна лепа успомена, која ће се дуго памтити.  
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Волите ли страшне причe?  

   У наставку вам преносимо истиниту причу која није за 

оне са слабим срцем, али је дефинитивно за љубитеље 

страве!  

 

 Где одлазе лоша деца... 

   Један фотограф из Либана је одлучио да сазна мало 

више о дечијој серији коју је гледао као дете. Та серија је 

имала језиве приче и добру тактику за преваспитавање 

,,лоше деце”.         

 

   Свака епизода се окретала око истих уверења да: ,,само 

лоша деца иду касно у кревет”, ,,само лоша деца краду 

храну из фрижидера”. 

  

   Међутим, фотограф се сетио да је последњи кадар сваке 

епизоде био исти. На крају сваке епизоде камера би 

полако зумирала стара врата иза којих се чула дечија 

вриска. Врисак је бивао све гласнији док на крају не би 

искочио текст на арапском : ,, тамо иду само лоша деца”. 

Тако се завршавала свака епизода. 

 

   Након неколико година, фотограф је успео да пронађе 

студио где се снимала серија. Угледао је иста врата која су 

водила у малу собу. Та соба је била прекривена траговима 

крви, измета и костима дечијих лобања. Највише се 

уплашио када је видео микрофон како виси на сред собе.  

 

   Да ли је тај микрофон снимао дечије вриске на крају 

емисије? 
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   Ученици Основне школе Доситеј Обрадовић из Пландишта 

организовалиу су са својим 

наставницама српског језика 

хуманитарну приредбу под 

називом Хуманост је у нама. 

Ова приредба је веома дуго 

припремана, вежбали смо и 

напорно радили, али труд се и исплатио, а ми смо 

успели да заинтересујемо велики број гледалаца, и 

тако обезбедимо седамдесет пет килограма 

слаткиша за наше дугаре у Дом за незбринуту 

децу Вера Радивојевић. 

   Приредба је одржана 14.05.2019. сала је била 

препуна деце, родитеља, и свих грађана који су 

осетили жељу да учине нешто хумано, иако мало, за 

некога важно и битно. 

   Програм су отворили ученици петог б разреда са 

маштовитом једночинком Бранислава Нушића 

Кирија. Уследио је громогласни аплауз, јер су нас 

деца провела кроз необичну авантуру, све је 

дочарано и визуелним ефектима. 

 

 

 

   Следеће на сцени забавиле су нас девојчице својом веселим и духовитим 

одломком Лутке из Нушићевих Хајдука. Верно су нам дочарале  свађу усамљених 

и запостављених лутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирија 

Сакупљени слаткиша(75 килограма) 

Одломак  Лутке из Нушићевих 

Хајдука 
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    У наставку програма, изведен је скеч Тужибаба, који су извели највреднији 

ученици, и најзаслужнији за ову приредбу, ученици петог б разреда. Трудили смо се  и 

у овом кратком одломку да покажемо лоше особине појединаца, да их исмејемо. 

 

   Сара Милошевић, извела је плесну тачку којом је свим присутнима зауставила дах 

бар на тренутак, била је као и увек невероватна. 

 

 

 

 

 

 

   Ученици шестог б разреда, представили су нам се скечом Трачаре, е ту смо се 

позабавили трачевима које воде дечаци, јер они никада не трачају! 

 

 

   Наши драги другари из Маргите насмејали су нас 

једночинком Априлска маза и тако наш програм обојили 

хумором. 

   Ален Томић је свирао сплет народних песама на хармоници, 

како би разиграо и орасположио публику. 

   На самом крају, ученици петог б разреда, извели су кратку представу Зауставимо 

насиље коју су осмислили  и написали са наставницом Александром Нистор. Ова 

кратка прича говори о вршњачком насиљу, о неприкладном и некултурном односу 

према наставницима, о дечијој суровости, и недостатку пријатељства у данашње 

време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   На крају су највреденијима уручене захвалнице, а циљ је 

испуњен, прикупило се седамдесет пет килограма 

слаткиша, није тешко бити хуман. 

 

Плесна тачка  Make it rain 

Представа Зауставимо 

насиље 
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Ученици Основне школе Доситеј Обрадовић посетили су Дом за 

незбринуту  децу Вера Радивојевић у Белој Цркви.  

   Посети је предходила хуманитарна представа коју су припремили 

ученици Основне школе из Пландишта и Маргите са наставницама 

српског језика. Циљ  ове манифестације био је да се прикупи што 

више слаткиша за незбринуту децу у Белој Цркви.  

   Вредна деца у пратњи наставнице Александре Нистор 23.05.2019. 

године упутили су се пут Беле  Цркве. Тамо су их дочекала весела 

лица малих другара из дома. Да би им улепшали дан играли смо 

фудбал, одбојку ,између две ватре. Девојчице су шетале по лепо 

уређеном дворишту, док су их деца из Дома упознавала са начином 

живота и правилима које важе тамо. 

   Време је брзо прошло у друштву, скопљена су нова пријатељства и 

научено много важних животних лекција. Труд основаца се исплатио 

јер су бар на неко време успели да усреће и измаме осмех на лица 

деце у Белој Цркви.  

  Хвала наставницама српског језика (Ивани Вицикнез, Адријани 

Павков и Алексадри Нистор), Општини Пландиште, ђацима и свим 

гледаоцима који су донели слаткиш и тако показали да није тешко 

бити хуман. 



23 

    

 

 

 

   Новинарска секција не окупља велики број ученика, јер захтева много рада, труда 

и времена, тако да су ту само највреднији. У новинарску секцију укључују се 

ученици који желе да буду у средишту актуелних збивања, они су најважније 

радознали, креативни и вредни.  

    

   Новинари промовишу идеје својих вршњака, бележе њихова достигнућа, и 

трагају за увек битним информацијама. Радом и ангажовањем у новинарској 

секцији ученици усвајају новинарски стил и ближе се упознају са различитим 

информативним жанровима (вест, чланак, извештај). 
    

   Кроз рад секције ученици су упознавани са новинарском етиком – новинар треба 

да сазна, прикупи информације, провери их, напише текст и потпише га. 

    

   У нашој школи новинарску секцију основала је наставница српског језика 

Александра Нистор. Новине смо успели да одштампамо три пута, помогли су нам 

спонзори Агро -Пром, Дејан Мајкић, Црвени крст и Канцеларија за младе Општине 

Пландиште. 

  
   Од прикупљених средстава купили смо штампач, флеш, јер нам то олакшава и 

убрзава рад.  

    

   Такође, оспособили смо учионицу која ће бити наша мала уредничка редакција, 

ту ће се окупљати новинарска и драмска секција. Понекад је веома напорно и 

тешко, али кажем, само најупорнији и највреднији остају. 
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   Општину Пландиште, званично je посетио Вања Удовичић, министар омладине и 

спорта у Влади Републике Србије. Испред школе министра Удовичића су дочекали 

сви ученици заједно са директором, учитељима и наставницима. Посебна радост за 

ученике било је руковање министра са поједином децом. Том приликом Вања 

Удовичић је изјавио: 

   Настављамо акцију донирања спортке опреме и спортских реквизита за основне 

школе. Циљ нам је да 250 основних школа до краја ове године добију нову школску 

опрему, спортске реквизите, првенствено ту мислимо на 40 лопти за четири 

спорта, два нова гола, две нове табле, два нова обруча и мрежу за одбојку. Тиме 

желимо да подстакнемо децу да се баве физичким васпитањем на квалитетнији 

начин, да их мотивишемо да уђу у систем спорта, али да мотивишемо и професоре 

физичког васпитања да на квалитетнији начин раде, али да имаји боље услове као 

свуда, широм Србије. И данас доказујемо да видимо Пландиште на исти начин као  

било коју другу локалну самоуправу у Београду. Не правимо разлику између Севера и 

Југа, Истока и Запада. Желимо да  на исти начин приступимо реалним дневним 

проблемима свих општина. На исти начин приступимо и решавању тих проблема, 

не само да их детектујемо, већ и да заједнички уђемо у коштац и решавамо их. У 

наредна два месеца очекујем да се заврше све потребне радње како бисмо 

приступили уређењу отвореног терена иза школе, који смо данас посетили. Као 

што правимо најбоље услове у фискултурној сали, за сву децу Пландишта, желимо 

да обезбедио услове и за бављење рекреацијом и спортом изван школе. Жеља нам је 

да свако дете има квалитетан, правилн развој и могућност да се бави спортом, 

рекао је министар Вања Удовичић.  

   Председник општине, Јован Репац, је захвалио министру Удовичићу на данашњој 

посети,  захвалили су му се и  директор школе Сава Дивљаков, тренер ФК Слога 

Бојан Познић и тренер ОК Пландиште, Далибор Путица. 

   Председник је том приликом изјавио да су Влада Републике Србије и Канцеларија 

Марка Благојевића издвојили 92 милиона динара за реновирање ОШ ,,Доситеј 

Обрадовић“ Пландиште и самим тим још једном доказали да мале средине имају 

шансу исто као и оне велике. Причали смо о проблемима који су пред нама, а 

коначно је дошло време да се и они 

решавају. Имамо обећање министра, и 

наше локалне самоуправе, да ћемо 

заједничким радом  уредити терен ФК 

Слога.  

   Наши тренери су квалитетени и 

битно је да се наша деца склоне са 

улица. Дајемо им пуну подршку и наду 

да буду спортског духа и самим тим 

израсту у праве људе, а то је 

најбитније, и циљ је свих нас, рекао је 

председник Општине Јован Репац. 

  Посета  Вање 

Удовичића 
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   Италија је једна од најлепших земаља, препуна је природних  лепота, 

културних споменика и укусних специјалитета. Највећу пажњу привукла 

ми је црква Santa Maria della Salute, ова очаравајућа грађевина оставља без 

даха, сада ми је јасно зашто је толико инспирисала и Лазу Костића. Улице 

су уске, све је старинско, али веома лепо уређено и чисто. На сваком кораку 

можете купити интересантне сувенире, а најлепше је мурано стакло. У 

Италији су правила веома строга, све је уређено, и окићено прелепим 

разнобојним цвећем. Море је прозирно и чисто, и због тога привлачи 

туристе. Заштитни знак Италије је лав, а на застави су зелена, црвена и 

бела боја.  

    

 Најлепши град ове државе је Венеција, она је за роматичне душе, град 

мостова, канала, песама, гондолијера, уздаха, балова и маски. Када шетате 

Венецијом не можете а да не помислите на Казанову, на велике љубавнике, 

на преваранте, морепловце. Венеција је град љубави и сјаја, па обиђите и 

посетите је, јер овај чудесни град на води плени својом лепотом. 
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   Труд, рад, дисциплина се исплате, најактивнији 

ђаци наше школе су били награђени за свој рад и 

дела. У уторак  5. јуна наставница српског језика 

Александра Нистор, повела је чланове  

новинарске и драмске секције на једнодневни 

излет у Нови Сад. Излет је омогућила Општина 

Пландиште и Основна школа Доситеј Обрадовић, 

они су нам обезбедили превоз  и карте за 

представу. У поподневним часовима из наше 

школе се упутио мини бус, пун ведрих и 

најсмејаних  ђака. Путовање  до Новог Сада 

протекло је брзо и у ведром расположењу.  

 

   По доласку у  Нови Саду ученици су прво  

разгледали  градски центар. После неког времена  

сви заједно смо се упутили према  Српском 

народном  позоришту. Балетска представа која је 

носила назив Ромео и Јулија, била је  награда 

вредној деци. Пре почетка представе обишли смо 

просторије позоришта. Видели смо портрете 

познатих уметника који су допринели подизању 

угледа  и славе ове институције. Представа је на 

нас оставила велики утисак, као и само 

позориште. Балет је одсликао време и ток радње 

када  се догађај и дешавао. Сам догађај улепшан  

је сценографијом, костимима, музиком и плесом 

балетских уметника. Представа је трајала два сата  

са једном кратком паузом. Завршила се 

громогласним  аплаузом публике, а уметници су 

се пар пута враћали на бис .  

 

   Ђаци су били пуни лепих утисака и пожелили 

су да и идуће школске године  поново обиђу 

позориште. У касним сатима смо стигли до нашег 

одредишта. Овај излет је допринео нашем 

културном просветљењу. Приказан нам је један 

нови, другачији свет, препун нових богатих и  

лепих искустава, који су нам приближили  

драматургију. 
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   Полако се завршава један део пута који називамо детињство. Дуго ћемо 

памтити и сећати се посебних, несташних, а некада и несносних ученика осмих 

разреда. 

   Остаће нам у сећању као мала посебна дружина, паметних главица,увек 

спремних на шалу и смех. Дошло је дуго очекивано матурско вече које је 

одржано 31.05.2019. године у просторијама 

наше школе. 

   Ученици осмих разреда, Општине 

Пландиште, свечано су ушли у паровима и 

поздравили наставнике и учитеље својим 

неодољивим шармом и осмесима. Плениле су 

девојчице својим дивним пуфнастим 

хаљинама, прелепим фризурама и дискретном 

шминком. Дечаци су били елегантни и 

бескрајно симпатични. 

   Журка је почела чим је музика засвирала, 

било је разиграно и весело од почетка до краја. Ученици осмих разреда читали 

су своје говоре, а највише су нас одушевили и насмејали песмицом коју је 

написало осмо б. Она је на духовит начин описала рад појединих наставника и 

све нас орасположила. 

   Остаје нам само да им пожелимо срећу у даљем школовању!  
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   У четвртак 13.06.2019. године са почетком у 17. часова 

прослављена је Мала матура за ученике четвртих разреда.  

   Они су заједно са својим учитељицама Загорком 

Ангеловски и Дивном Илић, и осталим гостима прославили 

завршетак првог циклуса основног образовања. Од пре 

неколико година је отпочела прослава и Мале матуре. 

Прославу су припремили родитељи, ученици и учитељице. 

У пријатној атмосфери уз музику, певање и ћускање, 

опростили су се ученици од својих учитељица.  

   Остаје нам само да им пожелимо много успеха у 

предстојећем раду.  



29 

 

 

Jеданаести Међународни фестивал науке и образовања 

одржан је у Новом Саду 18. и 19.05.2019. године. 

Фестивал организује Универзитет у Новом Саду, а циљ 

фестивала је да на занимљив и забаван начин приближи 

науку деци свих узраста.  

   Ученице петог разреда, Тамара Мајкић и Нина 

Гламочлија и ученице шестог разреда,Тина Пантић и 

Марина Рађеновић, у пратњи наставнице Тање 

Гријаковић, посетиле су сајам у суботу 18. маја.  

   Међу бројним радионицама које су направили 

организатори фестивала, највише им се допало да 

испробавају различите огледе, посматрају под 

микроскопом микроорганизме изазиваче болести, семена 

и плодове биљака, учествују у квизовима и асоцијацијама, 

управљају роботима, као и да процене своју физичку 

спремност и снагу. Научили су нешто ново и притом се 

лепо забавили... 
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Ако имате креативне идеје, или добре 

савете, а желите да их поделите са 

нама можете нас потражити на 

инстаграму  zujalica__ 

 

 

Главни и одговорни уредници Зујалице:           

   Милица Шкорић, Александра Јовановић, Невена Јовановић, Александра Нистор 

(наставница српског језика) и Зоран Ангеловски (наставник техничког образовања). 

 

Новинари Зујалице:  

   Милица Шкорић, Александра Јовановић, Невена Јовановић, Милица Јеличић, 

Екатарина Гајић, Марија Гравоц, Божидар Недимовић Клипа,  Сара Милошевић, 

Тамара Мајкић, Тања Гријаковић (наставница биологије), Елена Драгосављевић 

(наставница хемије), Тања Росић, Стефан Боројевић, Алиса Месарош, Лара 

Деспотовски, Сташа Станојковски, Милица Станисављевић и Милица Бекић. 

 

Лектори Зујалице:  

   Ивана Вицикнез и Александра Нистор наставнице српског језика. 

 

Илустратори Зујалице:  

    Љуба  Куневски, Милица Јеличић  и Анабела Ивановски. 

 

   

    У овом броју желимо да се захвалимо првенствено наше директору Сави 

Дивљакову, наставницима и деци који нас прате и учествују у нашем раду! 

Захваљујемо  се нашим  спонзорима Ани Ивановски, Дејану Мајкићу, Канцеларији 

за младе из Пландишта и Радету Митровском  из Црвеног крста, они нам помажу да 

штампамо школске новине. 
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Радови ученика нижих разреда(од првог до петог). 
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Љуба Куневски и Милица Јеличић,VIIа 


