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НАЈБОЉЕ ОДЈЕЉЕЊЕ 
РАЗРЕДНЕ  НАСТАВЕ  

III 2 

Прво полугодиште школске 2016/2017.године је завршено.Већ смо запловили у друго 
полугодиште.Наша школа  има 59 одјељења и 1296 ученика.На полугодишту смо остварили 
релативно добар успјех с пролазношћу од 88,94% и срењом оцјеном 3,92.Као и претходних година 
бирамо најуспјешнија одјељења како у разредној,тако и у преметној настави. 

Најуспјешније одјељење у разредној настави је одјељење III2  које је постигло средњу оцјену 4,79. 
У предметној настави најуспјешније одјељење је VI 4   које је остварило средњу оцјену 3,92. 
Овако добар успјех био је и повод да посјетимо ова два одјељење и да их обрадујемо вјешћу да ће 
њихов успјех свакако бити адекватно награђен. 
 

Одјељење III 2 најбоље је одјељење  
разредне наставе,али са просјечном 
оцјеном  од 4,79 најбоље је 
одјељење  у  нашој школи. 
Ученици овог одјељења били су 
изненађени и пресрећни кад смо им 
саопштили да су постигли најбољи 
успјех на крају првог полугодишта.  
Међутим праву еуфорију  у 
одјељењу изазвала је вијест да су 
за свој успјех награђени 
бесплатним једнодневним излетом. 
Иначе ово је веома интересантно 
одјељење које се састоји од 11 
дјевојчица и 13 дјечака.Сви су 
добри ученици и „стари другари”. 
Како су нам открили њихово 
другарство започело је још у 
вртићу и наставило се у школским 
клупама.Омиљени предмет им је 
енглески језик, најуспјешнији су из 
православне вјеронауке, а мање 
успјешни  у познавању граматике 
српског језика.Чак 19 ученика  на 
полугодишту је постигло одличан 
успјех.Њихова учитељица Ведрана 
Балабан  задовољна је својим 
ученицима и  открила нам је да су 
веома живахни,али жељни знања и 
вриједни. 

Чак десет ученика III 2 одјељења  на крају првог полугодишта 
постигло је просјек 5,00.        Ч Е С Т И Т А М О !!! 
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НАЈБОЉЕ 
ОДЈЕЉЕЊЕ  
ПРЕДМЕТНЕ  
НАСТАВЕ                      
VI 4   

Одјељење VI 4  је најуспјешније одјељење на крају првог 
полугодишта у предметној настави. У конкуренцију 25 
одјељења предметне наставе ово одјељење је постигло 
најбољи успјех са средњом оцјеном 3.92.Одјељење броји 25 
ученика ;15 дјевојчица и 10 дјечака.У кратком разгору са 
ученицима сазнали смо да су им омиљени предмети  физичко 
васпитање и српски језик, а најбољи просјек имају из 
правослане вјеронауке (просјечна оцјена је чак 4,88). 
Одличан успјех на полугодишту постигло је  10 ученика. 
Ученици овог одјељења презадовољни су постигнутим 
успјехом и одушељени заслуженом наградом.Наиме,као и 
претходних година , одлуком Наставничког вијећа 
најуспјешнија одјељења награђена су бесплатним 
једнодневним излетом. 
Наши другари обећали су нама, али и својој разредници , 
настаници Слободанки Ј.Славнић, да ће на крају школске 
године остварити још бољи резултат. 
 

Најбоља међу 
најбољима. 
Миа Илисиђ,најбоља 
ученица VI4 
одјељења,остварила 
је просјек 5,00. 

Ч Е С Т И Т А М О !!! 

Новинари: 
Анђелина  Вуковић, Нађа Марковић, 
Ивана Вулин и Сара  Радовановић 
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МОЈА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 
 Гледам небо плаво 
гдје лети соко  
 и видим своју земљу 
која се уздиже високо. 
 
Срећна сам што сам слободна, 
што нам је  земља плодна, 
што су високе горе, 
што школа ћаке зове. 
да уче лекције нове. 
 
Сва језера и планине, 
наше тате су браниле, 
да би нама створили дом, 
да га чувамо у срцу свом. 
 
Кад звијезде разбију таме, 
Нижу се молитве као из бајке: 
Да ми живиш срећна, 
дуговјечна... 
Из мога срца и ријечи моје мајке: 
Републико моја, не дам те никоме.    
 

Елена Трнинић  6/1 

МОЈА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 
Први уздисај, при корак, 
први смијех, мали анђелак, 
имадох овдје. 
Први пад, нимало лак, 
први успјех до неба драг, 
осјетих овдје. 
 
Преци моји, животи и душе, 
шапућу ми док вјетар пуше, 
мој аманет је овдје. 
И сунце кад радосно грије, 
 и зима кад бјелину сије, 
каже: Љепота је овдје! 
 
Пјесма из срца, хљеб из жита, 
спокој у души, а цијену не пита. 
То дају људи које знам, 
да ми љепше буде,  
осјећам:Слобода је овдје! 
 
Шта ће ми више? 
Не треба више, 
перо пише, душа мирише, 
а траг је овдје. 
Моја земља, мој дом, 
све моје у срцу мом, 
а ја у загрљају с Њом, 
мојом Републиком! 
  

               Кристина Радовановић  6/1 
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Никад толико оспоравана и нападана, а никад јача.То је 
моја Република Српска. 
    Откако знам за себе, знам и за  Републику 
Српску.Свјетски моћници су нанијели много неправде 
мом народу.Могу да оспоравају и негирају  назив, 
постојање  и Дан  наше Републике, али не могу да униште, 
оспоре  или  забране  љубав и понос њених синова и кћери. 
Колико год они били непријатељски настројени према мом народу и мојој 
Републици толико ћемо ми бити спремнији да бранимо и одбранимо наше 
насљедство, јер нам нико није поклонио нашу Републику Српску, наши очеви су 
гинули да бисмо ми данас били слободни.Слободни да волимо и радимо, да се 
образујемо и градимо, да пружимо руку помирења и искреног пријатељства 
свим народима и народностима који живе с нама и око нас. 
Није мој народ освајачки, није мој народ геноцидан! 
  Господо, мој народ се вијековима одупирао освајачима и нажалост био жртва 
геноцида.Наши очеви и мајке одрастали су у неком другачијем друштеном 
систему, који им је подметао разне историјске неистине, али ми који смо рођени 
и растемо заједно са нашом Републиком, знамо истину, знамо свој пут и никад 
нећемо с њега скренути. 
   Моја Република Српска је млада и поносна, прославила је 25. рођендан 
9.јануара 2017.године. Тек двадесет и пет година, недавно је постала 
пунољетна.Она је у  годинама кад је сазрела и стекла одређено искуство и 
спремна да оснива и шири породицу. 
   Према томе, сви ви који сте против моје Републике, знајте да је она тек сад 
почела да живи и ствара.Све ове претходне године она је одрастала,сад је 
искусна и мудра и спремна за живот.Узалуд је да се одупирете младости и поносу, 
боље вам је да је подржите и слиједите.Вјерујте, свима нама ће бити боље.  
 
ЖИВЈЕЛА  РЕПУБЛИКА  СРПСКА! 
 

      Милана Савић   8/4 

Моја Република Српска  
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И ове године смо наставили да дописујемо странице историјске приче о Светом Сави.Поново 
смо стајали мирни и достојанствени испод наше тробојке и пјевали славопојке. Славили смо 
нашу школску славу, прослављали живот и дјело светитеља Саве.  
У препуној фискултирној сали наше школе  уз химну , вјерски обред и пригодан програм 
обиљежили смо и овог 27.јануара  наш најрадоснији празник. Поново смо доказали да смо 
добри домаћини, али и вриједни и поносни сљедбеници идеја и мисли  Светог Саве.Подсјетили 
смо се мудрости и порука које нам је наш светитељ оставио у насљедство,али и стихова  
великана српске поезије, најљепших стихова исписаних у част и славу Светог Саве. 

Јереј Дарко Савић обавио је вјерски обред у којем  су 
учествовали директор школе З.Смиљанић, вјероучитељ 
Д.Малешевић и учесници свечаног програма. 

Бесједу о светом Сави говорио је Лука Савић. 

Дуњи Вујатовић припала је част да води свечани 
програм. 

Поносни рецитатори предметне и разредне наставе. 

СВЕТОСАВСКА  ПРОСЛАВА У  НАШОЈ  
ШКОЛИ 
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Прослава  школске славе у ПО Клашнице 
обављена је у складу са традицијом и нашим 
обичајима.Свештеник Зоран Травар обавио је 
вејерски обред и честитао славу ученицима и 
наставницима. 
Своју молитву упутио је свим 
присутнима,обраћајући се и родитељима и 
наставницима да васпитавајући и образујући 
нове генерације  заједно покушају да слиједе 
пут Светосавља, јер је то једини прави пут. 

Хор ученика ПО Клашнице  одушевио је 

све присутне својим изведбама пјесама.. И 
ове године се у просторијама наше школе 
орило: „...Појте му Срби 
                         песму и утројте…”  
коју су пјевали мали и велики, маме и тате, 
деке и баке. 
Хор је извео још двије композиције  
Крст је сила и Вера наша православна. 

Милана Савић и Марија Поповић 
казивале су стихове пјесама „Грачаница” Д.Максимовић 
и „Востани Сербије” Д.Обрадовића. Фотографија:Нађа Марковић и Анђелина 

Вуковић 
Текст:Сања Благојевић и Јелена Праштало 

Владимир као млади Растко заједно са својим 
другарима из драмске секције  дочарао нам је 
древну прошлост на коју смо  поносни. 
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Ученици  ПО Кришковци су такође, 
заједно са својим наставницима 
припремили свечани програм и 
достојанствено прославили школску 
славу. 

Вјерски обред обавио 
је свештеник 
Томислав Ђурић  уз 
присуство 
наставника , ученика 
и њихових  родитеља. 

Хор ученика ПО 
Кришковци 
извођењем Химне 
Светом Сави отворио 
је овогодишњу 
Светосавску 
свечаност. 

Најмлађи 
чланови 
рецитаторске и 
драмске секција 
потрудили су се 
да дају свој 
скромни 
допринос  
Светосавској 
прослави. 
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УПОЗНАЈТЕ   НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕГ 

Лука Вукосављевић, ученик 9/4 одјељења ПО Клашнице изабран је за најперспективнијег 
спортисту  општине Лакташи за 2016. годину. Прије свега морамо напоменути да је Лука одличан 
ученик и да учествује у свим школским манифестацијама и такмичењима. Дружили смо се с 
Луком и кроз ових десет питања покушали  сазнати нешто више о овом младом фудалеру. 

1.Лука, реци нам о свом почетку? Како и 
када си уствари почео да тренираш 
фудбал? 

На почетку ми је било тешко, али сам се 
временом прилагодио. Кренуо сам да 
тренирам 2010. године, а на први тренинг 
ме је одвео тата .Захваљујући њему 
тренирам фудбал. 
 

2.Како си се одлучио баш за овај спорт?
Јеси ли имао идола када си био млађи и 
имаш лио га сада? 

Када сам био мали често сам са татом 
гледао  фудбалске утакмице, и тада ми се 
јавила посебна жеља да тренирам фудбал. 
Идол ми је био и остао Лео Меси. 
 

3. Гдје и колико пута седмично 
тренираш? 
Тренирам у Фудбалском клубу 
„Лакташи”, а тренинзи су ми четири  пута 
седмично. 
 

4.Како постижеш одличан успјех уз све 
те обавезе које имаш? Знамо да си 
освајао награде и на другим 
такмичењима. 
Имам мало слободног времена, али то 
максимално искористим за учење. Мислим 
да је пресудна добра организација. 
 

5. Колико си заправо труда и рада морао 
уложити да би постигао све ово? 
Након шест година напорног рада, сада 
видим да се мој труд исплатио. Трудим се 
да оправдам вријеме,новац и повјерење 
мојих родитеља. 
 

6. Коју позицију играш, и која ти је 
утакмица највише остала у сјећању? 
Играм везног играча, а утакмица која ми је 
највише остала у сјећању је дефинитивно 
била  против  ФК „БСК”. 
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СПОРТИСТУ  ЗА  2016. ГОДИНУ 

7. Како си се осјећао када су те изабрали за 
најперспективнијег спортисту године? Да ли си 
се томе потајно надао? Каква је твоја реакција 
била? 
Било ми је веома чудно када сам чуо да су 
изговорили моје име, осјећао сам се поносно и 
изненађено јер се томе нисам надао. 
 
8.Осим фудбала имаш ли још неки хоби? 
 Не, фудбал је тренутно моја једина, а уједно и 
омиљена занимација. 
 
9. Какви су твоји планови за будућност? Коју 
средњу школу планираш да упишеш? 
Желио бих да се наставим бавити овим спортом и 
остварим што бољи успјех и у школи и у фудбалу. 
Планирам уписати Средњу електротехничку  
школау„Никола Тесла” у Бањалуци.  
 
10.Шта поручујеш својим вршњацима који се 
такође баве овим спортом? 
Свим својим вршњацима поручујем да никад не 
одустају  од својих циљевв и сигурно ће успјети. 
Сви знамо да је најбољи пут до успјеха упорност. 
 
Хвала ти на повјерењу које си нам указао.  
Желимо ти много  успјеха у будућности. 

Припремиле:Милана Савић и Дуња Тодић 8/4 
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Најперспективније  
спортисткиње општине 

Лакташи  
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Припремиле: 
Милица Пушара и Бојана Тепавчевић 

ЛАНА  ЦВИКИЋ  је ученица 6/1 
одјељења  наше школе и истовремено 
ученица трћег разреда Музичке школе 
у Бањалуци.  Лана је  ове године 
проглашена за најбољу спортисткињу 
наше општине за 2016.годину у 
категорији до шеснаест година.Она је 
још један златни делфин  ПК 
„ДЕЛФИН “ из Лакташа.Освојила је 
преко 70, а планира да освоји још 
моного медаља. 
Пјева,плеше, плива , свира хармонику 
и уз све то је одлична ученица. 
О Лани смо писали и у нашем 
прошлогодишњем броју, а вјерујемо да 
ће нам она дати још повода да 
странице нашег часописа исписујемо 
њеним успјесима. 

Анђела Грујић,ученица 9/3 одјељења, 
послије десет година напорног тренирања 
постиже и једно од најласкавијих 
признањаа ,а то је Признање  за  
најперспективнију спортисткињу општине 
Лакташи за 2016.годину. Ова  надарена и 
успјешна џудисткиња Џудо клуба у 
Лакташима првакиња је Републике Српске , 
али и Босне и Херцегоине. 
И о Анђели смо писали у једном 
прошлогодишњем броју нашег часописа. 
Анђела се припрема за предстојећи  
Међународни турнир који ће се одржати у 
мјесецу фебруару у Лакташима. 
Анђели,желимо да и на овом турниру 
оствари добар резултат  и освоји још коју 
медаљу и тако увећа своју колекцију 
медаља. 
 

ОВИМ  ПУТЕМ  УПУЋУЈЕМО  ЈОШ 
ЈЕДНОМ  ЧЕСТИТКЕ  НАШИМ 
УСПЈЕШНИМ  СПОРТИСТИМА 
ЛАНИ,АНЂЕЛИ И ЛУКИ. 
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ЗИМСКЕ   ВРАГОЛИЈЕ  
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Припремила:Сања Вујиновић 

Овогодишњи зимски распуст донио нам је праве зимске радости,каквих одавно није било на овим 
нашим просторима.Међутим , увијек постоји и она мање лијепа страна:почетак другог 
полугодишта,школа,настава и нестварно високи минуси.Учионице је било тешко загријати,а прилаз 
школи затрпан великим сметовима снијега. Морамо признати да  нам се овај пут школа учинила 
некако посебно лијепа у  дивној зимској идили. Ја се нећу бавити описивањем зимске идиле,то је 
најбоље урадио  Војислав Илић,познати српски пјесник, али ћу вам преставити веселу екипу која је 
знала да ужива и минус претвори у  плус. 

Ученици 9/4 одјељења заједно са 
дежурним наставницима 
Славицом Каралић и 
Мирославом 
Бојићем,организовали су 
чишћење школског 
дворишта.Леонардо Скендерија и 
његова дружина су веома брзо 
пронашли лопате за снијег код 
добрих комшија и акција је 
почела. Уз помоћ чика Гвере, 
човјека који  води бригу о 
школском гријању,веома брзо су  
направили стазе за пјешаке ,али и 
простор за паркинг.Услиједила је 
и награда,топли чај, који је 
скувала тета Јела. И тако  се , уз 
физички рад и топли чај минус 
преторио у плус. 

Пошто су њихови старији 
другари направили ред у 
школском дворишту онда је 
ученицима 7/5 било лако да 
направе Сњешка 
Бијелића,јер би био велики 
гријех не искористити 
толике количине 
снијега.Нови другар 
Сњешко,враголасто је 
позирао за наш часопис са 
својим  другарима из 7/5. 
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20 чињеница које су 
обиљежиле  2016.  годину  

Сретна вам нова 2017. година. У првом броју ове године доносимо вам двадесет  чињеница 
које су обиљежиле 2016. године . За вас смо изабрали оне које су осигурале највећи 
публицитет, о којима се највише писало и говорило. 
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1.  Леонардо ди 
Каприо је  напокон 
добио првог 
 Оскара за главну 
улогу у филм 
Повратник. 

2. У августу  
одржане 
Олимпијске игре у 
Риу де Жениеру . 

3. Покемон Го је 
одушевила људе 
широм свијета. 
Дјеца више не играју 
игрице у кући , јер  
сада могу шетати и 
хватати покемоне. 

4. Србија је на 
Олимпијским играма 
освојила двије златне , 
четри сребрене и двије 
бронзане медаље. 

5.  Доналд Трамп је постао 
нови предсједник 
Сједињених Америчких  
Држава. 

6. Ојављена је 
нова књига о 
Хари Потеру  
„Хари Потер и 
уклето дијете “. 

7. Изашли су нови одлични 
филмови као нпр. Потрага 
за Дори, Капетан Амеика , 
X-мен, Доктор Стрејнџ, 
Чудесне звјери, 
Дедпул,Зотопиа,Књига о 
џунгли, Истјеривачи 
духова, Пјевајмо, Кунг фу 
панда 3,Повратник, Пети 
вал, Ловац-зимски рат, 
Алиса иза огледала, Енгри 
Брдс,Кућни 
љубимци,Ледено доба 5. 

8. Нобелову 
награду за 
књижевност добио је  
рок музичар и пјесник,  
легендарни Боб Дилан. 

9. На почетку 2016. 
године овај свијет 
напустио је и 
легендарни Дејвид 
Боуви као и Алан 
Рикман који је 
глумио у Хари 10.Марко  Бошњак, 

дванаестогодишњи дјечак 
из БиХ, побједник друге 
сезоне Пинкових звјездица. 
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11.За дјевојчице 
ово је право 
откриће године . 
Кајли Џенер је 
створила своје 
ружеве за уста  
такозване „Кајли 
Џенер лип китс”, 
за којим свијет 
луди. 
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12. Понекад 
нам треба 
забаве, зато је 
ту популарна 
апликација 
звана замјена 
лица . Са овом 
апликацијом 
људи су могли 
замјенити лице 
нпр.са 
играчком, другим 
људима . 

13. Ово је велики  
трент у 2016.  
години јер гдје год 
да се окренете 
дјевојчице и жене 
носе такозване 
огрлице Чокере. 

14. Свима вам је познат челенџ” 100 
слојева ... “. У овом челенџу морате 
нанијети 100 слојева сјаја за уста, 
пудера , одјеће. 

Припремио:Давид Скендерија  

17.Легендарни 
Валтер,Бата 
Живојиновић,преминуо 
послије дуге и тешке 
болести. 

18. Новак 
Ђоковић послије  
петогодишње 
доминације и 
владавине на 
тениским теренима изгубио прву 
позицију. Вјерујемо да ће 2017.бити 
поново у знаку нашег Нолета. 

16. Позната апликација 
Инстграм је направила 
„Истори“ као и Снепчет.  

15.  Десио се фамозни 
Брегзит,тј.Велика Британија 
је напустила Европску унију. 

19. Напустио нас је и 
Прле, јунак култне 
серије Отписани и 
један од наших 
најбољих глумаца свих 
времена.(Драган 
Николић) 

20. Озонски омотач се 
обнавља сам,што 
је доказ да је сав 
напор да се 
ријешимо 
аеросолних 
хемикалија био 
успјешан. 
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СВИЈЕТ  БАЈКИ  
Бесмртност браће Грим  
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Припремио:Давид Скендерија   

Прије два вијека појавила се прва књига браћe 
Грим , која је  у Њемачкој достигла популарност 
Библије. Јакоб и Вилхелм имали су изузетан утицај 
на сакупљаче народне књижевности, па и нашег Вука 
Караџића .Бајка о њима почела би овако: Била једном 
два брата, Јакоб и Вилхелм. Када су порасли 
сакупљали су приче о принчевима и принцезама, 
шумама,замковима и магији, али и мрачне саге о 
канибализму, неслози, убиствима и злим маћехама. 
Прије тачно двије стотине година објавили су своју 
прву књигу „ Дјечје и кућне бајке “. У њој су биле 
бајковите приче међу којима и  „Ивица и Марица“, 
„Црвенкапа“, „ Принцеза и жабац“, „ Трнова ружица“  и 
„ Снежана и седам патуљака“. Новац су зараиђвали на 
разне начине: радили су као библиотекари,новинари,били 
су у дипломатској служби,професори. Страст за 
прикупљање њемачких бајки и легенди није их напуштала. 

Међутим,мање познато је да је постојао и трећи брат 
Емил,који се бавио илустровањем бајки,тј.књига које су 
писали Јакоб и Вилхелм. 

НЕЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ Браћа Грим,ипак, 
нису успјели да заврше свој најобимнији пројекат, а то је 
њемачки рјечник, који је објављен стотину година послије 
њихове смрти. У овом монументалном подухвату, који 
надилази границе једног људског живота, учествовало је 
више од стоту германиста. 

 

 Током 1970. у Њемачкој су  Бајке 
браће Грим уврштене у школску 
лектиру,а у 20. вијеку задржале су 
статус друге по реду популарне књиге 
у овој земљи,одмах иза Библије.   
ЗАБРАЊЕНЕ БАЈКЕ 
Помало невјероаватно,али у вријеме 
Трећег рајха, приче браће Грим 
коришћене су за подстицање 
национализма.Зато су по завршетку 
Другог свјетског рата бајке биле 
забрањене у њемачким 
школама.Међутим књиге браће Грим 
убрзо проналазе пут до 
Холивуда ,односно до Волта Дизнија 
који ће их екранизовати и дати им 
коначан облик. 
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Кутак за  филмољупце  
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Почетак нове 2017.године обиљежили су нови филмови како на свјетској,тако и на домаћој 
филмској сцени.За почетак препоручујемо вам ова три филма.Обавезно их погледајте. 

Санта Марија дела Салуте је српски играни филм и 
истоимена телевизијска серија рађени по режији и сценарију 
Здравка Шотре.Филм прати живот чувеног српског песника 
из доба романтизма, Лазе Костића, који је имао педесет 
година када се заљубио у Ленку Дунђерски која је у том 
тренутку имала само деветнаест година. Ово је емотивна 
исповјест о највећој српској љубавној причи,о односу 
највећег пјесника српске књижевности и младе,учене, 
прелијепе Ленке Дунђерски.Филм нас води кроз живот и 
унутрашњу борбу великог и „ другачијег“ човјека, 
пјесника,преводиоца,доктора права,новинара ...  
У позном добу, Лази ће се дух Ленке Дунђерски и црква 
Санта Марија дела Салуте међусобно преплитати и довести 
до стварања његове најчувеније пјесме.Играни филм је 
премијерно приказан у Београду 20. децембра 2016. године, 
док ће телевизијска серија од 11 епизода бити емитована 
крајем 2017. године на РТС-у. 

ЛА ЛА ЛАНД 
Ријеч је о ишчекиваном филму Оскаром номинованог 
режисера Дамиена Шелезеа, познатог по сјајном и 
хваљеном филму Виплаш. У филму Гослинг игра џез 
музичара који се заљубљује у глумицу у успону (Ема 
Стоне), након чега слиједи права љубавна романса. 
Радња филма смјештена је у Лос Анђелесу са нагласком 
на атмосферу златне ере Холивуда која пршти 
романтиком каква се не виђа сваки дан.Филм је 
номинован за Оскара у 14 категорија, а ми се надамо да 
ће овај фим освојити барем неке од њих. 

 Радња овог филма се догађа у свијету попут нашег али који 
насељавају само животиње. Пјевајмо представља Бастера 
Муна, угледну коалу, који је директор некада великог, а сад 
пропалог позоришта.  Суочен са пропадањем своје животне 
амбиције, он има последњу шансу да врати овом драгуљу 
некадашњу славу тако што ће продуцирати највеће свјетско 
такмичење у пјевању. Розита, свиња, Мајк,миш, 
Аш,бодљикаво прасе, Мина, слоница, Џони, горила, и Гунтер, 
расплесана свиња, ће се такмичити у пјевању за десет хиљада 
долара. Наиме Мунова помоћница ,госпођа Кровли, има 
стаклено око које јој стално испада. Проблем настаје  када је 
Мајк рекао помоћници да напише да је наград хиљаду долара,а 
њој око испадне два пута на тастатуру ,па она грешком  дода 
још  нулу на хиљаду долара.Због десет хиљада долара све 
животиње одлучe да се пријаве  на такмичење. 

Припремио:Давид Скендерија  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
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ОДЛИКАШИ  
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 На крају првог полугодишта већи број ученика наше 
школе постигао је одличан успјех.Од 1296 ученика 
477 ученика остварило је одличан успјех.Сви 
одлични ученици су добили похвале,које су уписане 
у њихове књижице и одјељењске књиге. Као и 
претходних година помоћник директора  Санда 
Милошевић,уредила је паное на којима су исписана 
имена свих одличних ученика.Панои су постављени 
у холу наше школе.Овом приликом  још једном 
честитамо свим ученицима који су постигли одличан 
успјех и желимо им да и даље постижу одличне 
резултате.Искрено се надамо да ћемо одличних 
ученика на крају школске године имати још више. 
 
 
БРАВО ОДЛИКАШИ !!!! 




