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   Реч-две редакције 
 

Наш школски часопис има ново лице, 

слика и прилика школске песмарице! 

Пробај, читаоче, у овој години 

да ти мисли теку ко складни стихови, 

па биле те мисли тешке ил` светлије, 

нек су чисте, здраве, као и дечије! 

Свака поезија висока је збиља 

јер људском животу у смисао циља. 

Мелодија речи лепоте тајну зна, 

читаоца крепи да је свуд препозна –   

то ће лакше ићи  

уз овај часопис 

јер ,,Младост“ стависмо  

у песме рукопис! 
Са поштовањем, 

редакција школског часописа ,,Младост“. 
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Које је значајне пројекте наша школа 

довршила у претходном периоду?   

   Оно што бих посебно нагласио је успешно 

остварена сарадња са ЕХО организацијом из 

Новог Сада на пројекту који се бавио 

и н т е р к ул т ур а л н о ш ћ у  и  п р и х ва т а њ у 

различитости. Поред тога почетком јануара у 

свим учионицама уведен је интернет. Вредност 

инвестиције износила је 140.000,00 динара. Та 

инвестиција је  предуслов за увођење 

електронских  дневника ,  али  и  за 

осавремењивање наставе набавком савремених 

наставних средстава и пратеће опреме. Иначе, у 

школи се константно врше поправке, замене 

дотрајале опреме, молерски радови, а све у циљу 

побољшавања и унапређивања услова рада.  

 

Које пројекте је школа започела и које планира 

да оствари у наредном периоду?  

   На опште задовољство свих актера школског 

живота у школи су 10. априла 2018. године 

почели радови на завршетку анекса спортске 

фискултурне сале, а ускоро очекујемо радове на 

замени столарије, док ће радови на 

реконструкцији санитарних чворова сачекати 

школски распуст. Укупан износ новчаних 

средстава је 21,835.128,96 динара, са ПДВ-ом. 

Инвеститори ових радова су Општина Врњачка 

Бања, која је обезбедила новчани износ од 60% 

од укупних средстава - 13,101.000,00 динара, и 

Министарство привреде, које је обезбедило 

остатак од 40%  - 8,734.000,00 динара. Радови ће 

бити завршени за 120 дана, тако да ће нова 

школска година почети у много бољим условима 

за рад.  Ову прилику искористио бих   да се 

захвалим  председнику општине господину 

Бобану Ђуровићу и његовим сарадницима, који 

су нам велика подршка у реализацији свих 

досадашњих активности и планова.  

Већ сте четврту годину директор ОШ 

„Младост“. Шта бисте истакли као њене 

предности, и које су то ствари у којима има 

простора за побољшање? 

   Истакао бих значајно 

п о б о љ ш а њ е 

м а т е р и ј а л н о -

техничких услова 

рада.  Пре свега 

с п о љ а ш њ е  и 

унутрашње уређење 

школе, оплемењивање 

школског дворишта и 

подизање ученичке 

свести о правилима 

понашања, хигијени 

школског простора и 

дворишта, што је на опште задовољство у 

потпуности уродило плодом. Школске просторије 

опремљене су савременим наставним средствима 

која су на располагању и наставницима и 

ученицима, а све у циљу подизања квалитета рада 

и процеса усвајања знања. Простора за 

побољшање увек има, и у наредном периоду, 

поред даљег побољшавања материјалних услова 

рада, настава ће бити кључни фактор којим ћемо 

се бавити. У плану је инсталирање образовног 

софтвера који ће на један нови, занимљив начин 

водити ученике и наставнике ка успешнијем и 

продуктивнијем усвајању знања. 

Шта бисте поручили свима запосленима? 

   Да буду још одговорнији, креативнији и 

савеснији у обављању својих послова, јер је то 

једини пут који води до успеха. 

 

Шта бисте поручили ученицима и њиховим 

родитељима?  

   Изразићу задовољство сарадње са родитељима и 

послати поруку да је наша школа увек отворена за 

њихове добронамерне сугестије како би била још 

боља и квалитетнија. Што се тиче ученика многе 

новине су са задовољством прихватили, 

схватајући значај да се одређене ствари морају 

поштовати како би њихов живот у школи био 

безбеднији и пријатнији. Ученицима поручујем: 

поштујте се међусобно, помажите се и чувајте 

се. На такав начин чуваћете и достојанство 

наше школе.   

Наши новинари питају 

Интервју са директором школе 
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Из живота школе 
2017/2018. године 

БИБЛИОТЕКА У НОВОМ ШКОЛСКОМ ПРОСТОРУ 

 Ове школске године библиотека је са спрата 

премештена у некадашњи учионички простор до 

наставничке канцеларије. Библиотека од 

некадашњих 18м2 сада се налази у просторији од 

52м2. Направљено је и уграђено осам белих полица, 

постављено зидно пројекционо платно са 

пројектором, купљен је рачунар. Библиотека је 

опремљена клупама и столицама тако да је сада у 

оквиру ње и читаоница. Захваљујући таквој 

опремљености и доступности интернета у 

библиотеци се свакодневно одржавају иновативни 

часови и радионице.  

У последње три године библиотечки фонд је значајно обогаћен актуелном литературом 

за децу, а ове школске године, средствима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и дидактичко-методичким играма, звучним читанкама, квизовима и мозгалицама.  

Читав тај простор употпуњује и гостопримљивост наше библиотекарке Дејане 

Данојлић – Биби, која са осмехом и топлим речима дочекује и испраћа ученике и наставнике.  

Нова библиотека 
 

Ево библиотекарке Дејане Данојлић, зване Биби, 

чаробнице праве да ти се и преобимна књига свиди, 

али не само нека добра књига, већ и живот и људи –  

за њеним топлим загрљајем у школи ,,Младост“ свако жуди: 

ученици, наставници, и сви радници – чак и директор, 

јер Биби све бољке лечи лепом речју – она је наш доктор! 

Због тога изистински предлажемо да се библиотека 

већ од сутра, по нашој Биби прозове и – Бибиотека! 

 

Биби, за све то разлог је више 

пошто од скоро ти си нам ближе –  

до твог осмеха сад је простије: 

из далеке, старе просторије 

пређе ти у нову, до зборнице –  

да нас чешће грлиш, о Бибице! 
Дејана Данојлић, 

библиотекар школе  
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Љубав је кад се неко само смеје! 
 Лена Симић I-2 

Кликераши 

Ја се с тим не бавим!  
Давид Топаловић III-2 

Љубав је кад се играмо с јаретом!  
Немања Стругаревић I-1 

Љубав је оно што је у срцу!  
Лука Котлајић III-2 

Овог пута наше 

одважне кликераше 

питали смо шта је то 

љубав. Да чујемо 

прво оне из Штулца:  

А сада Врњци: 

Љубав боли!  
Ирина Милојковић I-1 

Љубав је кад неки човек иде код неке докторке на терапију, па се после заљуби у њу!  
Андрија Филиповић II-1 

Љубав је кад мушки тинејџер дође на терасу код женског тинејџера, и он му да конопац да се попне!  
Данило Томић II-1 

Љубав је кад ти је неко добар 

друг, па још бољи, па 

најбољи, па се узму!  
Јана Чеперковић II-1 

Љубав је кад неко не сме 

да ти брани да волиш!  
Ива Бугариновић III-1 

Какав је такав је, ти 

си заљубљена у њега!  
Софија Котлајић IV-1 

Љубав је кад поцрвениш 

у образима!  
Јања Игњатовић IV-1  

Љубав је поштовање! 
Огњен Ђукић IV-1  

Љубав је кад Црвена Звезда победи Партизан с љубављу! Ђорђе Стрменичанин IV-1 

Љубав није ако је 
због новца!  

Вук Миодраговић IV-1 
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Љубав  

 

Љубав је кад нам сунце греје,  

тад нам се и леп дан смеје. 

 

Љубав нам и за другарство служи 

јер кад има љубави, 

свако сваком руку пружи. 

 

Тако и ја љубав пружам свима 

јер пријатеља и другарства мора да има. 

 

Љубав је лепа,  

љубав је слатка 

и морамо је чувати  

да буде драгоцена и јака. 
            Кристина Степић, I-2 

Љубав 

 

Љубав је кад ме за кикицу чупне, 

љубав је кад ме гледају његове очи крупне. 

 

Љубав је кад му тајну на уво шапнем, 

љубав је кад му у загрљај паднем. 

 

Љубав је кад ми ранац из школе носи, 

љубав је кад ме помази по коси. 

 

Љубав је кад ме мало задиркује, 

љубав је кад ме стално нешто запиткује. 
            Мина Благојевић, III-2 

Љубав према учитељици 

 

Моја учитељица је добра, драга и мила.  

Она уме лепе бајке да исприча 

и има осмех диван и леп као у мајке. 

 

Она зна, она уме свако дете да разуме. 

Она ми осмех и петицу да 

зато је много волим ја. 

            Анђела Петровић II-1 

Најбољој другарици 

 

Када си отишла 

небо је плакало над нашим градом, 

у парку је цвеће престало да цвета, 

а туга се надвила над променадом. 

 

Са тобом је нестала сва лепота, 

без тебе је све без живота. 

 

Врати се у Врњце, 

прелети брзо пределе далеке 

да те усред гочког мира  

загрлим на обали наше реке. 
         Давид Срећковић, VIII-1 

Песници Младости 

Песма о љубави 

 

Моја ме мама стално подсећа 

да сам ја њена љубав највећа. 

 

Мој тата каже да сам његов остварени сан 

и да ме воли баш сваки дан. 

 

Волим кад смо заједно сви 

и кад загрљени шетамо ми. 

 

Док ме за лаку ноћ љубе тата и мама, 

ја знам да је то љубав права. 
         Нађа Милутиновић II-1 

Љубав 

 

Случајно сам те видео вечери неке 

случајно те заволео следећег дана 

и случајно си отишла из живота мога, 

тада разлог за то ниси знала. 

 

Сваког дана са надом се будим 

да будеш моја, желео бих. 

Месецима, данима се трудим 

да заборавим љубав. 

 

У грудима срце стеже, 

у памети све је још теже. 

Далеко сам, ко ће да те љуби 

као ватра, крв ти врела,  

као јабука слатка, зрела. 
       Кристиан Томић, VIII-1 
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Љубав 

 

Волим моје куче 

што ме на санкама вуче. 

Моје куче воли да се пази 

и воли да се много мази. 

Моје куче воли да се игра, 

али не воли тигра.  

             Дејан Бугариновић III-1 

Љубав  

 

Љубав је кад срце песму пише 

љубав је кад се због неког убрзано дише. 

Љубав је у ствари кад се воли 

љубав се деси и у школи. 

 

Љубав је кад не можеш без брата 

љубав је кад се воле мама и тата. 

Љубав је оданост према другу 

љубав је ту да отера тугу. 
       Лука Котлајић III-2 

Песници Младости 

Ђачка љубав 

 

Нежан си сан које моје срце снива 

али како то у стварности бива 

тај сан ће нестати кад дан сване 

и мама ми на врата бане. 

 

Због тебе дани споро пролазе 

и само о теби ми мисли долазе. 

Али, брзо ми све то прође 

кад мама у собу дође. 

 

Стално ми прети: „Дете, учи! 

Од те твоје љубави ми се смучи, 

оцене поправи хитно 

јер то је оно битно!“ 

 

Да поправим оцене, знам да треба 

јер мама ме стално вреба 

и стално ми виче  

да за љубав времена нема 

и ту је крај приче. 

 

Али, моја луда глава 

кад треба да учи,она спава 

јер сања тебе 

како си крај мене. 

 

Моја си љубав, 

моја звезда сјајна 

али због моје маме, 

остаћеш тајна. 
         Неда Џамић, VI-1 

Љубав 

 

Седим сам у соби, ти ниси крај мене, 

 а тако јако ми фалиш... 

Сузе су ми кренуле.. 

Слике наше гледам, како лепо било је.. 

Не могу ноћу да заспим, 

 стално мислим на тебе. 

 

Навикао сам да губим,  

али зашто баш и тебе... 

Никад вређао те нисам, тиме бих вређао себе. 

У сновима ми долазиш, мучиш ме,  

а добро знам да више не волиш ме. 

 

Судбина је проклета што раздвоји нас, 

све заједно смо прошли, што баш нас? 

Када помислим на тебе, реци, шта ми преостаје...? 

Да плачем или да тугујем? 

 

Реци ми како да те преболим после свега? 

Како из срца да те избришем, кад све си ми била? 

Знај, ја желим твој загрљај. 

 

Ја те волим лудо, без тебе не могу. 

Живим само због тебе 

мисли ме убијају  

јер само тебе дирају. 

   

Рано моја,  

то си ти, 

волим те ја љубави! 
      Жељко Кнежевић, VIII-2 
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Пријем првака 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свака школа има свог шампиона ђака, 

у својој причи главног јунака, 

младост и снагу своју – маленог првака! 

Новогодишњи вашар 

 

Има један чудан сваштар,  

то вам је децо – Новогодишњи вашар! 

Ту од свега не можеш да се снађеш –  

свачега има; 

прву награду освајаш ако пронађеш –  

чега нема! 

Културни дани школе 

Радионица народна традиција 

  

Четвртак сам, а ситан везак везем, шијем, 

а кол`ко јуче сам научио да пишем. 

Али ако – ми смо најмодернија генерација 

која зна како да се воли и поштује традиција! 

Радионица коцка, квадар 

 

Погледајте овај прелепи кадар –  

ученици праве коцку и квадар. 

Деца уче да је математика свуда око нас: 

у раван, фигуру она спакује све за тили час! 

А љубав? Е, ту се 

математика мучи; 

од љубави и она може 

нешто да научи: 

округли па на ћоше 

љубавни су јади,  

а фигура љубави у 

срцу се прави! 

Сања Цветковић испред Бањске Канцеларије за младе 
поклонила је осамнаест пакетића пуних грицкалица, чоколаде 

ђацима из Штулца, пред Новогодишње и Божићне празнике, 
а пакетићи беху стварно богати – сигурно се деца још увек сладе! 

Новогодишња додела пакетића 

 
Школа и синдикат када се удруже, 

кад једно другом чврсто руку пруже, 

за њих тада ништа није немогуће, 

а најпре да деци поделе – пакетиће! 

И ако је то на почетку године, 

биће им срећан знак – будуће сарадње! 

Савиндан  
 

,,Младости“ протек`о је светло – 

 

сценографија би нешто изузетно, 

 

све нас преместила у то време свето, 

 

кад се са витезом светац сусретао 

 

не би л` судбу рода небу окретао, 

 

не би ли се српске гране разгранале 

 

и у новој зори светло процветале! 
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Васкрс радионица 
Исус Христос због сваког васкрсе, 

а највећу радост деци донесе. 

Зато остајмо деца у души 

да нам светлост неваљалство руши! 

Екскурзије 
Све наше екскурзије 

директор организује. 

Досад погрешио није,  

заиста, без ироније. 

Историчар је он од заната; 

не само за путовање кроз време 

него и кроз простор – прави тата-мата! 

А ево и доказа, без дилеме: 
За ову годину маршрута: Тршић Караџића Вука, 

па Бранковина где се родила Максимовић Десанка; 

а за крај село Струганик – родна груда Мишића војводе, 

и ваљевски музеј Сече кнезова – музеј српске слободе! 

8. март  

Дан жена, дан мама, бака, 

ујни, стрина и тетака, 

драгих кума и првих комшиница, 

али и госпођа важних лица... 

и наравно: учитељица и наставница! 

Свака од тих тета права је срећница 

кад је на страници – дечјих сликовница! 

Дечја недеља 

Током дечје недеље увек буди весела лика, 

јер у њој се само радује, воли, црта и слика! 

Рекреативна 

Кад је у питању рекреација, 

Златибор је права дестинација. 
Зато школа ,,Младост“  

шаље на наставу рекреативну 

сву нашу децу – и пасивну и активну! 

Песниковање 

Рецитовање нас учи лепом причању, 

а лепо причање – лепом размишљању. 

Зато не заборављај поезију 

да језик не добије амнезију! 

Франкофонија 
Сваке године посебна еуфорија: 

у Врњачку Бању слеће Франкофонија! 

Полетела из Француске, преко Канаде и Океаније, 

а затим, путем Африке, слетела у ове наше крајеве!  

УРДОУР 

Они не умеју шта ми умемо, 

али шта они знају, ми не знамо.  

Због тога су, знајте, Божија деца – 

из њих сја милост као из светаца. 
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Ликовни радови 

Јана Чеперковић 21 Александар Гочанин 61 

Теодора Амзић 62 Светомир Топаловић 61 Стефан Миладиновић 51 

Вељко Булатовић 51 Нина Лекић 82 Давид Срећковић 82 
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Лазар Ђукић 71 Миљана Лазаревић 41 

Ликовни радови 

Огњен Јовановић 11 Софија Котлајић 41 Немања Пејчиновић 71 

Марина Обрадовић 62 Марина Обрадовић 62 Мина Ђорђевић 61 
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Галерија фотографија 
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Галерија фотографија 
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Песмарица за велике  

Новозапослени 
 

Наша најновија радница Сарић Анка  

да би се доказала ради без престанка. 

Бре Анка, змају, муњо небеска, 

кад ти радиш све се дрма, треска! 

Сада слободно мало смањи гас –  

јер ти постаде боља од свих нас! 

И о дисциплини ученика рачуна водиш –  

због немара према инвентару ти њих прекориш; 

током малог одмора у учионице провириш 

пошто са аљкавошћу не можеш да се помириш, 

јер учионица, молим лепо, мора да је чиста –  

баш увек, па чак и онда кад у њој нема ,,теткица“! 
 

Његово право име јесте Предраг, 

а он је стварно такав – превише драг. 

Осмех му, верујте, никада са лица не силази, 

и у том се осмеху разно значење проналази: 

или те, безвољног, окрепи за рад, 

или ти из лошег дана отера јад. 

Али изнад свега Пеђа једно зна –  

па се зато нон-стоп и нада: 

,,Леп сам, бре, људи, као глумац, 

некој приправници бићу – срцеломац!“  
 

Ево Марије, Дијане и Слободана, 

приправника чета мала, али одабрана: 

социолог, учитељ и еколог, 

уз њих срећан ће бити школски епилог: 

Слободан еколог двориште ће да очисти, 

Дијана учитељица уместо других да ради, 

а Марија социолог да нас увек обавести 

какво је стање у друштву – у Врњачкој Бањи! 



Основна школа „МЛАДОСТ“ – Врњци                              страна 15 

   Мај 2018. године                                                               Школски часопис - број 3. 

Професионална оријентација 
 

Чувена врњачка фирма ,,Еуро-кар Станић“ 

и пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић“ 

помагали су ђацима око професионалне оријентације – 

да л` ће бити стручњаци ветерине ил` пословне организације, 

да ли за економију и аутомеханику, 

ил` за животну средину и пољопривредну технику. 

Јер неко мора о биљкама и храни да брине, 

а неко да нам ауто добро подноси кривине. 

За сваког има понешто – и ко животиње воли, 

и ко да буде шеф у фирми не може да одоли! 
 

Да ауто буде здрав – ту је лекар: 

врњачка фирма Станић Еуро-кар! 
 

Да су сви људи сити, а биљке и животиње на броју –  

упишите у Краљеву пољопривредно-хемијску школу! 

Положен камен темељац за анекс спортске хале у Врњцима 
 

 У дворишту наше школе 23. априла 2018.год. 

директор Игор Дрманац је са наставницима и ученицима 

дочекао госте – представнике локалне самоуправе – 

председника Општине Бобана Ђуровића, његовог 

заменика Ивана Џатића, помоћнике председника 

Милутина Думановића и Душана Стевановића, 

председника Скупштине Општине Ивана Радовића,  

подпредседника СО Данета Станојчића, Савет МЗ 

Врњци, чланове Школског одбора, Савета родитеља,  

чланове Општинског већа, директоре школа и директоре 

јавних предузећа и установа Општине Врњачка Бања.  

 На самом почетку присутне је поздравио 

директор школе, нагласивши да велику захвалност за овај 

пројекат дугује читавом тиму људи предвођеним гдином 

Бобаном Ђуровићем, председником општине. Поред њега 

ту су пројектанти: Ђорђе Миодраговић, Александар 

Костадиновић, Маријана Штрбановић, Владан 

Милојевић, Живорад Пецић, др Драган Цветковић, Ђорђе 

Мићовић, Ненад Башић. Велику подршку пружили су 

нам Бранислав Бежановић, директор стамбене агенције, 

Јелена Богојевић, шеф Лер-а и Дејан Сеизовић испред 

МУП-а за пожарну сагласност.  

 Након директора Дрманца присутнима се обратио 

гдин Бобан Ђуровић: „ Поздраве упућујем пре свега 

запосленима у Школи, ученицима и извођачима 

радова,  као и свима вама који сте се окупили данас овде да заједно означимо почетак градње анекса 

или друге фазе изградње спортске хале. Веома сам поносан што смо у кратком временском периоду 

успели да одрадимо планска документа да добијемо потребне дозволе и да кренемо са реализацијом 

послова. Овај пројекат показао је снагу и јединство, почев од директора Игора Дрманца, чланова 

Савета месне заједнице Врњци, привреде, стручних служби...“ 

Полагање камена темељца 
Заиста, све се може кад се Срби сложе –  

рукаве засучу, осмехе умноже, 

па се онда скупи мало и велико, 

из села и града, и све крене глатко! 

А ако се нађе и неко са врха, 

у сигурној руци чуваће се сврха. 

А овог објекта намена проста је: 

с њим спортска хала довршена постаје! 

Имаће купатила и свлачионице, 

и за наше ђаке и за разне спортисте. 

И у школи ,,Младост“ сад је спортска хала: 

председнику општине велико хвала! 
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Наши најбољи 

Интервју са ђаком генерације, Павлом Котлајићем 

 

Јеси ли очекивао да ћеш баш ти бити ђак генерације? 

Прво су очекивања била мала и скромна. У почетку сам се трудио 

да остварим што бољи успех у школи. Годину по годину, мој труд и 

жеља само су се повећавали и циљ није могао изостати. 

 

По чему памтиш нашу основну школу? 

Пре свега по незаборавном друштву, по шаљивим ситуацијама са 

часова и, наравно, по незаборавним екскурзијама. Да не заборавим, 

памтићу је, такође, по мом разредном старешини Оливеру 

Миљковићу који је много тога урадио за нас, али и по директору 

Игору Дрманцу. 

 

     Можеш ли да издвојиш тренутке којих се радо сећаш из 

основне школе?Најзанимљивији део школовања су ми биле 

екскурзије и дечија недеља када смо ми,                   

ученици, преузимали улогу наставника и осталог школског особља. 

 

     Коју средњу школу си уписао и јеси ли задовољан својим избором? 
Уписао сам Гимназију у Врњачкој Бањи и то природно-математички смер. С                  

обзиром на то  да сам имао одличан успех у основној школи, то ми је омогућило широк     

избор средњих школа које сам могао изабрати. Одлучио сам се за гимназију јер планирам  да 

наставим своје стручно усавршавање. Још увек нисам сигуран који ће то факултет бити;  

сматрам да имам још довољно времена за доношење своје коначне одлуке. 

 

     Како памтиш наставнике и учитеље?  
Свих наставника се јако добро сећам, неких по својим шалама, других по    специфичном и 

строгом начину оцењивања, али и по правичности. Сви они су утицали на   формирање наших 

личности. 

 

     Шта би поручио нашим ученицима? 
Да уживају док су у основној школи јер колико год мислили да им је сада претешко, у 

средњој школи градиво је знатно обимније и захтевније. Након основне школе, живот постаје 

озбиљнији. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА ОШ „МЛАДОСТ“, ВРЊЦИ  

Ускршњи салон:  
Биљана Марковић Крагуљац 

Рукомет: Живојин Стошовић 
девојчице—2. место окружно 

Кошарка:  
девојчице—1. место општинско 

ТИО по задатку:  

Саша Вучинић 

Мислопољац Емилија – 7. р.  

2. место окружно 

Николовски Тамара – 6. р.  

3. место општинско 
Џамић Неда – 6. р.  

2. место општинско 

Биологија:  

Милица Манојловић 

Котлајић Алекса – 5. р.  
3. место окружно 

Хемија: Војкан Добричић 
Давид Срећковић – 8. р.  

2. место окружно 
Стевановић Мина – 7. р. 

пласман на окружно 

Енглески: Јелена Матић 

Миодраговић Стефан – 8. р.  

3. место општинско 

Рукомет: Живојин Стошовић 

дечаци—2. место окружно 
Кошарка:  

дечаци—1. место општинско 

Историја: 

Љубан Стевановић, Јовица Сташић 

Бабић Сара – 5. р.  

3. место оопштинско 

Миладиновић Стефан – 5. р. 

 3. место општинско 
Стевановић Мина-7.р. 

 3. место општинско 

Лекић Нина - 8.р. 

 2. место општинско 
Срећковић Давид - 8.р. 

 3. место окружно, пласман 

Томић Кристиан - 8.р. 

 2. место општинско 

Географија:Љубан Стевановић 
 

Стевановић Мина – 7. р.  

2. место општинско 

Миодраговић Милош – 7. р. 

 2. место општинско 

Срећковић Давид-8.р. 

 1. место општинско 

Лекић Нина - 8.р. 

 2. место општинско 

Томић Кристиан - 8.р. 

 2. место општинско 

Кодиграње: Саша Вучинић 

Стевановић Мина—7р,  

Николенџић Јелена—7р,  

Димитријевић Лазар—6р 

Пласман на државно финале 
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 У овој години новембра једанаестог 

стогодишњица је Првог рата светског. 

Преко милион Срба паде за слободу света –  

тога се сети Боже, дај да нам живот процвета! 

Да се у миру и слози, у доброти рађамо, 

да се не исељавамо, и да се не свађамо. 

Дометни зато енергије и воље још више 

да Србија поносна, лепа, већ једном продише! 

Подсетник 

Русија, пре сто година цара Николаја изгуби –  

стрељан би с породицом од стране људи 

који мислише да је без цара боље, 

да треба да зависе од своје воље. 

Али свака кућа без домаћих, шта је –  

неслога и проклетство брзо сруши је. 

Зато је Русија платила цену велику, 

ал` се опорави – цару приносећ` молитву! 

Јер и цар и царица, и њихова деца 

уписани су у име руских светаца! 

 50 година од Џамбо-џета 

Боинг 747 – Џамбо-џет 

већ педесет лета обилази свет 

јер њега носе два снажна мотора, 

па лако гута земаљског простора. 

А то му скроз лако иде од руке: 

од једне до друге ваздушне луке 

Џамбо-џет лети пету деценију... 

Зато и улете у – историју! 

 Пре 45 година... 

Аполо 8 са људском посадом 

цуњаше месечeвом орбитом. 

Обиђоше Месец са свих страна 

и закључише: ,,Он нема мана,  

округао је без икакве грешке; 

пре нас Нил Армстронг га обиђе пешке, 

а ми око њега коло обиграсмо 

и излазак Земље усликасмо!“ 
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ПРИЈАТЕЉИ, САРАДНИЦИ  И ДОНАТОРИ ШКОЛЕ 

 

 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА – Бобан Ђуровић 

ШКОЛСКА УПРАВА – Бојана Маринковић и сарадници 

МЗ „ВРЊЦИ“ – Јелена Срејић и Савет 

МЗ „Руђинци“ – Драган Лазић и Савет 

МЗ „Штулац“ – Саша Стојановић и Савет 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

УГОСТИТЕЉСКО – ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ГИМНАЗИЈА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ВРЊАЧКА БАЊА 

БИБЛИОТЕКА „ДР ДУШАН РАДИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА 

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – ВРЊАЧКА БАЊА 

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ВРЊАЧКА БАЊА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ВРЊАЧКА БАЊА 

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА – ВРЊАЧКА БАЊА 

ДОМ ЗДРАВЉА – ВРЊАЧКА БАЊА 

БОБАН КОМЕРЦ – Бобан Миковић 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА 

ИНТЕРКЛИМА ДОО – Станимир Чеперковић 

ИНТЕРКЛИМА ГРАФИКА – Петар Чеперковић 

ФЛУИДО ТЕХНИК – Мирослав Шљивић 

С.З.Т.Р. „ЧЕЛИК“ – Милутин Симић 

AБЦ АУТО КОМЕРЦ ДОО  – Душан Стевановић 

МЕБЕЛ – Славољуб Савић 

„БЕТМОНТ“ МИЈАТОВИЋИ – Слађан Мијатовић 

ПЕКАРА „КЕОПС“ – Ненад Вукмировић и Марко Лакићевић 

ДУШАН ПРИБАКОВИЋ 

ЖИВОЈИН ЖИКА РАДОСАВЉЕВИЋ 

ДОБРИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ – ГИЛЕ 

ДАРКО РАДОВИЋ 

ПРЕДРАГ КОТЛАЈИЋ 

НЕБОЈША И МИЉАН ЛАЗАРЕВИЋ 

СНЕЖАНА И НЕБОЈША ПРИБАКОВИЋ 

БОБАН ПЕТРОВИЋ 

БОБАН СТЕПИЋ 

Сарадници на пројекту „Професионална оријентација“  

„EURO CAR STANIĆ“ – Горан Станић 

Пољопривредно- хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево  

Техничка школа – Трстеник   

Спонзори 
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