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Министар просвјете и културе Републике 
Српске је у Теслићу, 7. априла отворио 
Други сајам занимања на којем су 
ученици завршних разреда основне школе 
могли да се информишу о занимањима и 
струкама у средњем образовању које су 
потребне привреди. 

Министар просвјете и културе Дане 
Малешевић је, отварајући овај Сајам 
нагласио, да је он добра прилика да се 
ученици деветих разреда информишу о 
занимањима са којима ће најбрже наћи 
посао и додао да је образовање и култура 
покретачка снага друштва Републике 
Српске. Посјетиоце Сајма поздравио је и 
начелник општине Теслић Милан 
Миличевић и пожелио им  угодан и 
користан боравак у Теслићу. 

Претпоставља се да је Сајам  посјетило 
9.000 ученика основних школа из цијеле 
Републике Српске.Своја постигнућа 
представили су ученици средњих 
стручних школа из Бањалуке, Добоја и 
Приједора, а учествовали су и 
привредници из Теслића и Котор Варошa. 

Пошто се термин одржавања Сајма занимања поклапао са 
прославом  Дана наше школе, ученици који су учествовали у 
програму нису били у прилици да посјете Сајам. Међутим 
добили су све потребне информације  од  ученика који су уз 
пратњу наставника Маринка Прпића и школског педагога  
Маријане Радмиловић посјетили Сајам . 

Припремила: 
Сања Благојевић 
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ПРОСЛАВИЛИ  СМО  

Централна прослава Дана школе 
обиљежена је свечаном  приредбом коју су 
припремили ученици и наставници  
Централне школе и ПО Клашнице. 
Приредба је и ове године изведена у 
препуној сали Дома културе у Лакташима. 

Зоран  Смиљанић, директор наше школе, 
традиционално је  поздравио све присутне  
и искористио прилику да упути честитку 
свим ученицима и радницима наше школе. 
Као и увијек, директор је истакао све наше 
успјехе и резултате које смо постигли на 
разним такмичењнима, на  које смо сви 
поносни. 

Посебну захвалност директор је упутио 
локалној заједници, општини и надлежном 
министарству који препознају квалитет 
рада у нашој школи и пружају нам 
несебичну подршку. 
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Пјесмом  „Ђурђевка“ представили су се:Уна и Тара 

Ракочевић, Дуња Ћелић, Јана Зечевић (ученице III2) уз 

пратњу хармоника које су свирали њихови  другари: 

Аљоша Кесић и Стефан Раковић , ученици III2  „ Некад и сад ”      
 
Ученици и наставници  су одлучили 
да, овом приредбом, поводом Дана 
школе, прикажу школство какво је 
било некад, а како изгледа данас. Кроз 
многобројне тачке које су вриједно 
припремали са својим учитељима и 
наставницима наши другари су нас 
повели на пут кроз вријеме. 
Присјетили смо се  неких давних 
времена, али презентовали смо и 
модерно школство и савремено доба. 
Без обзира колико вријеме брзо 
пролази и доноси неке нове трендове, 
морамо знати препознати значај 
образовања  као и 
улогу и положај ученика у 
образовању.   

Хор наше школе, под 
диригентном палицом 
Жаклине Вученовић, 
проф. музичке културе 
представио се пјесмама: 
„ Коло води Васа “  
„ Рум дум дум “  и  
„Ми плешемо“ . 

Оно по чему су Лакташи препознатљиви, 
свакако је и фолклорна традиција.  
Већ неколико година наша школа има 
фантастичну сарадњу са Дјечијим вртићем 
„ Принцеза  Катарина Карађорђевић ” и  
Културно -умјетничким друштвом „ Славко 
Мандић ” из Лакташа. 
Уз подршку „ тета Санеле ” свима знане 
тете из вртића , наши најмањи другари и 
ове године су припремили  сплет 
фолклорних игара  „ Игре из околине 
Београда”, те својим наступом одушевили 
многобројну публику у сали Дома културе. 



НОВИ   ПОЛЕТ 

6 

Лука, Лана, Сара, Далиборка и Срђан показали су своје 
завидне вокалне способности изводећи  популарну 
композицију „Пукни зоро” под диригентном палицом 

наше наставнице Славице Каралић. 
Петар Пејчиновић, ученик 8/3 
одјељења, представио се 
„ Протестном песмом “  

Мирослава Мике Антића. 
 
„ Свашта умем. 

Стварно умем. 

Само - себе не разумем....” 

 

 

Пјесмом „Прва љубав заборава 
нема“ представио нам се још 
један рецитатор, Никола Срдић, 

ученик IV5 одјељења. 

Овогодишњи водитељски пар били су Анђела 
Вујмиловић 9/4 и Андреј Кесић 7/4.  
Својим осмијесима и шаљивим досјеткама 
учинили су да атмосфера буде забавна и опуштена.  
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Припремила:Нађа Марковић  
Фотографија:Бојана Тепавчевић  

 Рецитацијом „ Дај ми 
крила” представили су се 
Михајило Ђурановић, 
Анђела Павичар и Вања  
Прскало. 

 Рецитацијом „Школа за баке“ 
и „Школа није зграда“ 
представили су се ученици II4 
одјељења. 

Чланови ритмичких секција нижих разреда 
својом игром и плесом провели су нас кроз 
различите временске периоде. Могли смо да 
видимо старинске,етно игре, староградске 
плесове, али и модерне, савремене плесове и 
ритмичке игре. Направили су одличан спој 
старог и новог, односно оног што је било 
некад и што је сад. 
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У оквиру Дјечијег царства , Међународног фестивала дјечије поезије,одржава се и 
Пјеснички караван,односно најпопуларнији дјечији пјесници нашег региона 
посјећују школе широм Републике Српске. Наша школа сваке године угости принчеве 
Дјечијег царстава, али и друге пјеснике који воле да се друже с нама, ђацима. Тако је 
било и ове године. Тоде Николетић, Мирослав Кокошар и Бранимир Росић направили 
су праву школску журку у фискултурној сали наше школе. 

Наша новинарска екипа Миа, Анђела и Кристијан нису могли одољети, а да се не фотографишу   са 
овим изузетним пјесницима, а прије свега великим заљубљеницима у дјетињство и дјецу. 
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Само дан послије екстерног тестирања 27. апрла, фискултурна сала наше школе, била 
је мјесто гдје се играло, плесало, пјевало.Захваљујући нашим пјесницима  поново 
смо осјетили чар пјесме и поезије. 
 Тоде Николетић , наш стари знанац, казивао нам је  своје најљепше љубавне 
пјесме због којих смо осјетили лептириће у стомаку. 
Мирослав Кокошар  рецитовао нам је  неке од својих најпознатијих пјесам за дјецу 
које су нас одушевиле. 
 Бранимир Росић , пјесник и музичар , вођа и оснивач групе „ Бранимир и 
непријатељи” одушевио нас је стиховима својих пјесама, а његова гитара , свакако је 
била најпримамљивији предмет  у који смо сви нетремице гледали и  нестрпљиво 
ишчекивали нешто ново. Бранимир нам се представио и својом  химном Дино парка 
у  Новом Саду, „ Ус ус аурус, Дино диносаурус”. 
Дуго ћемо памтити ово прелијепо дружење и помало жалити што нас пјесници чешће 
не посјећују. 

 са пјесницима 

Припремиле: 
Анђела Кесер  
и Миа Илисић 
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ДЈЕЧИЈЕ ЦАРСТВО ЈЕДАН ЈЕ ОД 
НАЈПОПУЛАРИЈИХ ДЈЕЧИЈИХ 
ФАСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ У 
РЕГИОНУ. ВЕЋ ДУГИ НИЗ ГОДИНА 
ОКУПЉА НАЈПОЗНАТИЈЕ 
ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСНИКЕ ИЗ НАШЕГ 
РЕГИОНА, АЛИ И МЛАДЕ НАДЕ 
ПЈЕСНИШТВА. ТАКО ЈЕ БИЛО И 
НА ОВОМ  11. ФЕСТИВАЛУ 
ДЈЕЧИЈЕ ПОЕЗИЈЕ. 
У ОКВИРУ ОВОГ ФЕСТИВАЛА 
СВАКЕ ГОДИНЕ ОДРЖАВА СЕ И 
РЕПУБЛИЧКО ТЕКМИЧЕЊЕ 
РЕЦИТАТОРА  РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ  ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА. 

Нашу школу ове године 
представљали су Милица Савић, 
ученица VIII2  одјељења и Милан 

Крајиновић, ученик  IX4 

одјељења.Милица се представила 
пјесмом Плава звезда, Мирослава 

Антића, док је Милан казивао 
стихове пјесме Неки те не воле 

људи, Недељка Попадића. 

Припремила: Милана Савић  

На овогодишњем  Фестивалу 
рецитатора било је нешто мање 
такмичара, јер се тог 26.априла 
обављало и екстерно вредновање 
из математике, тако да ученици 
деветог разреда нису могли 
учествовати. Једино је наш Милан 
инсистирао да учествује, иако је 
непосредно пред такмичење био на 
тестирању из  математике.  
Милица и Милан су  задовољни 
својим наступом, али кажу да су из 
овог такмичења изашли богатији  
једним непроцијењивим искуством 
и да су много научили. Понекад 
награде нису ни важне, важно је 
учествовати.Такмичење је 

одржано у позоришту „ Јазавац” у 
Бањалуци. 
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Екстерно вредновање ученика деветог 
разреда  одржано је 25. и 26. априла у 
свим школама Републике Српске, па и 
у нашој школи. Као и претходних 
година ученици су први дан тестирани 
из српског језика, а други дан из 
математике. 
Тестирању из српског језика 
приступило је  123 ученика  деветог 
разреда наше школе, док је тест из 
математике радило  122 ученика. 
Фискултурна сала наше школе никад 
није била пунија. 
Ученици су се осмјехивали, неки су 
били веома расположени,а опет 
поједини помало и забринути. 

Припремиле: 
Миа Илисић и Анђела Кесер 

Наша новинарска екипа покушала је да 
мало охрабри наше старије другаре. 
Мало смо их запиткивали и заговарали 
како би одагнали досадну трему. Нису 
баш били причљиви, али Анђела 
Радаковић и Дуња Вујатовић су биле 
расположене и спремне за тестирање.   
Како кажу, ово тестирање је добра 
прилика да сви покажу колико могу и 
знају. Обе су се спремала за тестирање, 
али истичу да је најважније редовно 
радити и онда није проблем приступити 
тестирањиу. 

Пошто је ово екстерно вредновање 
на неки начин проба за МАЛУ 
МАТУРУ која се од сљедеће 
школске године уводи  за ученике 
који завршавају основну школу, 
веома је важно да се испоштују све 
процедуре које је прописало 
Министарство просвјете и културе и 
Педагошки завоад.Управо због тога  
и директор наше школе желио је да 
се лично увјери да  су сви  захтјеви 
испоштовани, а уједно је искористио 
прилику да ученицима пожели успјех 
и да их охрабри. 

ЕКСТЕРНО  ВРЕДНОВАЊЕ 



НОВИ   ПОЛЕТ 

12 

ЛИКОВНА  СЕКЦИЈА 

 Док ногом ступите у просторије наше школе 
примјетићете помало необичне паное на којима су 
изложени ликовни радови наших ученика.Оно по чему је 
наша школа  препознатљива свакако  је ликовно 
стваралаштво и рад Ликовне секције, коју води 
наставница Бранкица Ињац. На први поглед учиниће 
вам се, да сте ушли у умјетничку галерију у којој је 
постављена изложба радова признатих сликарских 
имена. Међутим,преварили сте се, испод сваког рада је 
име ученика наше школе. Можда ће једног дана неко од 
наших ученика и бити познати свјетски сликар, јер на 
основу оног што видимо на  нашим паноима, ријеч је о 
изузетно  талентованим ученицима. 

 

Задовољне и насмијане чланице Ликовне 
секције, послије завршеног осликавања 
зида у учионици ликовне културе. 

Као и пртходних година , 
Ликовна секција наше школе 
учествује на  многобројним 
конкурсима, осваја награде  
и признања и на тај начин 
прича једну лијепу причу о 
вриједним и талентованим 
ученицима  
ОШ „ Младен Стојановић” 
 из Лакташа. 
Било је тешко изабрати 
само неколико радова,али 
ми смо се. За овај број 
издвојили смо неколико 
радова наших ученика.Било 
је јако тешко изабрати 
само неколико, јер су сви 
посебни.  

Ликовни радови који су  рађени за 
Конкурс за најбољи ликовни рад на тему 
"Страдања и сјећања на невине жртве 
у концентрационом логору Јасеновац".  



Јана Радетић VIII3 Јована Станковић  VIII3 Лана   Гиговић  VIII3  
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Припремиле: Лана Гиговић 

Јана Радетић VIII3 

Виолета Момић  VII2 

Валентина  Вучетић VII2 

Било је тешко изабрати само 
неколико радова и представити их  
у нашем школском часопису, али ви 

свакако  посјетите просторије 
наше школе и уживајте и у 

осталим радовима, јер су,  вриједни 
пажње.. 
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Припремиле: Лана Гиговић 

Доња  Градина - мјесто страдања 

Крајем мјесеца априла у Доњој Градини се сваке године обиљежава годшњица пробоја логораша 
злогласног логора Јасеновац из Другог свјетског рата.Тако је било и овог 23.априла. Група ученика 
осмог и деветог разреда наше школе посјетила је Спомен - подручје Доња Градина заједно са 
наставником историје Бојаном Растовцем. Присуствовали смо радионици намјењој, нама ђацима и 
професорима историје у основним и средњим школама, историјском часу и низу манифестација 
одржаних поводом обиљежавања 72. годишњице пробоја јасеновачких  логораша. За јасеновачке 
жртве није било правде, али истина  о њиховом страдању никад не смије бити заборављена, 
порука је коју  су послали сви присутни са овог скупа. 

На гробном пољу „ Тополе “ вијенце су положили 
многобројни званичници из политичког живота 
Републике Српске, али и Парламентарне скупштине 
БиХ, Вијећа народа Републике Српске, представници 
амбасада Израела, Русије, САД, Словеније, Италије, 
Велике Британије, Њемачке, те представници Мисије 
ОЕБС у БиХ, ОХР-а, Јеврејске заједнице у БиХ, 
Свјетског јеврејског конгреса, као и делегације Рома 
из Српске и Србије.  
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Атлетика је један од најпопуларнијих 
спортова у свијету, а у посљедњих 
неколико година и међу ученицима 
наше школе.Наши ученици сваке 
године остваре запажене резултате на 
општинском, регионалном али и 
републичком такмичењу.Тако је било 
и ове године. На регионално 
такмичење које је одржано у 
Бањалуци, наставник Душан Хорват је 
повео шест ученика који су освојили 
прво и друго мјесто на општинском 
такмичењу. Александар Сенчук, 
Марко Гамбирожа, Сања Вујиновић, 
Аљоша Шушњар, Данило  Ракочевић 
и Ивонуа Сувајац били су наши 
представници на регионалном 
такмичењу. 

Медаљама су се окитили Ивона, Данило и 
Аљоша. Данило и Аљоша воде другарско 
ривалство још од општинског такмичења, на 
којем је Данило био први, а Аљоша  други у 
дисциплини скок у даљ. На регионалном 
такмичењу су замијенили мјеста, Аљоша је 
освојио 1. мјесто и златну медаљу, док је 
Данило био други.Обојица су обезбиједили 
учешће и на републичком такмичењу. Шта 
ће бити на републичком такмичењу, не 
знамо, али знамо да ћемо се обрадовати ако 
Аљоша и Данило поново буду на 
побједничком постољу, без обзира ко буде 
први,а ко други. Желимо им срећу и да скоче 
што даље , да  низ  медаља које су освојили 
крунишу медаљама са републичког 
такмичења. Ивона Сувајац освојила је 3. 
мјесто, бронзану медаљу у дисциплини трка 
на 100 м.Њен резултат није био довољан за 
учешће на републичком такмичењу, али је 
свакако велики успјех за нашу школу и 
Ивону.Честитамо још једном нашим 
атлетичарима. Морамо напоменути да 
преостала три такмичара Александар, Марко 
и Сања овај пут нису имали среће  помало и 
због пропуста организатора такмичења. 

Припремиле: Јелена Праштало 
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Наши гимнастичари Данило Ракочевић и Милица 
Мирјанић поново су нас обрадовали. Милица и 
Данило су републички прваци. Милица је прва у 
Републици Српској у дисциплини прескок, док је 
Данило био најбољи на партеру.  
Овом приликом ЧЕСТИТАМО  им, у име редакције 
школских новина, али и у име свих ученика и 
наставника наше школе. 
Такмичење је одржано у Требињу је 22. априла у 
оквиру Малих олимпијских игара Републике Српске. 
Ово је био повод да се дружимо са Данилом и 
Милицом и да вам представимо ова два шампиона из 
нашег, новинарског угла. 

Подвизи гимнастичара у  
Требињу  

Припремиле: Лана Гиговић 

У овом броју представићемо вам Данила Ракочевића, 
гимнастичара, атлетичара, републичког првака. 

Данило је ученик  IX1  одјељења и неко је ко већ дуги низ 
година представља нашу школу на разним спортским 
такмичењима. 
 Поред гимнастике бави се и атлетиком, а окушао се и  као 
фудбалер. Међутим гимнастика је , за Данила, број 1.  
Већ десет година тренира гимнастику, почео је са непуних 
шест година.Тренирао је у Бањалучком гимнастичком клубу 
„ Спартак”  за који га везују дивне успомене. 
Нашу школу је представљао на бројним такмичењима како из 
атлетике тако и из  гимнастике. Освајао је многе медаље и 
признања, али како истиче најдража му је ова посљедња, 
златна медаља, освојена у Требињу на републичком 
првенству. Гимнастика  је  посебан спорт који захтијева 
велику физичку спремност,па рекла бих и спретност. 
Да би увијек био у форми  Данило много тренира.Нема неки 
одређен термин, али тренира кад год је у 
могућности.Тренинзи су дуготрајни и 
напорни.Гимнастичари, више него сви други спортисти, 
морају да се физички припремају за такмичења. Сваки 
тренинг почиње загријавањем и истезањем мишића како би 
се избјегле повреде, које су у овом спорту веома честе. 
Данило је до сад имао пар повреда, али на сву срећу, нису 
биле толико тешке да не би могао наставити да се бави 
гимнастиком.Вјежба на свим гимнастичким справама:гредаи, 
карикама, вратилу, али најуспјешнији је на партеру. 
Пошто се пласирао и на републичко такмичење из атлетике у 
дисциплини скок у даљ зажељећемо му још једну златну 
медаљу и титулу републичког првака.СРЕЋНО  ДАНИЛО!!! 

У сљедећем броју нашег часописа доносимо 
вам причу о  гимнастичарки Милици. 
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За разлику од својих претходника, 
"Штрумпфови: Скривено Село" у 
потпуности је анимиран што 
комплетном филму даје потпуно нови 
изглед. У трећем наставку овог 
популарног анимираног серијала, 
Штрумпфета ће се уз помоћ 
Тајанствене карте и у пратњи својих 
најбољих пријатеља (Луменог, 
Трапавог и Хрге) упустити у 
узбудљиву авантуру кроз Забрањену 
шуму испуњену магичним створењима 
како би пронашла мистериозно 
скривено село прије него што то учини 
злочести чаробњак Гаргамел. 
Упустивши се на ово невјероватно 
путовање испуњено узбуђењима и 
опасностима, наши ће јунаци ускоро 
открити тајну најштрумпфастичнију у 
својој историји! 

Припремио: Давид Скендерија 

Након великог успјеха Лего филма 
Варнен Брос доноси нову узбудљиву 
Батмен  Лего авантуру. Велике 
промјене су се догодиле у Готхам  
Ситију. Брус Вејн ће уз криминалце 
који харају Готхам Ситијем  морати 

бринути и о  дјечаку којег је усвојио. 

Седмогодишњи дјечак Тим љубоморан је на 
свог млађег брата, којег његови родитељи 
обожавају. Међутим Тим ускоро открива 
велику тајну свог брата те ће се морати 
удружити  с њим, како би сваки од њих 
остварио свој циљ. Мали шеф је урнебесна 
прича о утицају доласка нове бебе у 
породицу испричана из перспективе 
маштовитог седмогодишњака. Ова 
оригинална драма о важности породице 
привући ће све генерације. 

У овом броју  нашег часописа предлажемо вам да погледате три најпопуларнија 
анимирана филма у 2017. години . 
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Ближи се љето и крај школске године а ученици деветих разреда се питају како исправити оцјене, 
коју школу уписати али и шта обући за матуру.Неки већ мјесецима размишљају шта ће обући , 
имају своју комбинацију већ купљену или сашивену, док неки још нису сиигурни коју хаљину или 
кошуљу одабрати, које ципеле обути коју, фризуру  направити. Ми ћемо вам покушати помоћи 
или бар мало олакшати ту одлуку, али  запамтите:  
МАЊЕ ЈЕ ВИШЕ! 

Опуштени женствени 
модели су увијек бољи од 
уских припијених хаљина. 

Цвјетни модели су 
популарни овог љета! 
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Ципеле нису обавезна обућа, то 
могу да буду и неке не превише 
спортске патике или сандале. 

А ево и неких комбинација... 
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ЦРВЕН 

РЕЗАНАЦ 

Пронађи пут до цвијета 

Испуни укрштеницу 

Одабрали: 
Стефан Вукадиновић и Страхиња Удовчић 

НАСЛОВ 




