
Мали Башаидац 

Лист ученика виших разреда ош „1. октобар“Башаид 

 

 

 

 

 

Поштована децо и пријатељи деце, 

у рукама вам се налази први број часописа „Мали Башаидац”, настао као резултат рада 

вредне редакције сачињене од ученика седмог и осмог разреда, делом чланова Ученичког 

парламента, а делом ученика окупљених око једне лепе идеје. Сматрамо да заједничким 

снагама можемо школу да доживимо не само као место у ком добијамо добре или лоше оцене 

и у ком се воде исконска борба и надмудривање између наставникa  на једноj, и ученика на 

другој страни, него и као место у ком ученици заиста проводе своје детињство 

играјући,радујући и смејући се...и помало читајући. У прилог тој идеји, покушаћемо између 

осталог да представимо друго лице школе, које често сви заборавимо, а то је оно њено 

забавно, весело и насмејано лице. Такође ћете имати прилику да неке од особа,поред којих 

пролазите свакога дана, упознате на један сасвим другачији начин.За први пут од нас толико, 

а да ли ће другог пута бити, то већ зависи само од вас. И не заборавите, сви ми у школи смо  

на истој страни! 

Насмејана редакција 



ЛЕГЕНДЕ НАШЕ  ШКОЛЕ 

Поводом изласка првог броја наших новина,први интервју је просто морао да буде посебан. 

Управо због тога су чланови наше мале редакције донели једногласну одлуку да част да прва буде 

уврштена у  галерију личности које су својим радом оставиле дубок траг у нашој школи припадне 

управо директорки школе, Оливери Фелбаб. 

  Мали Башаидац:Колико је посао директора школе одговоран заправо? 

*Посао директора школе је врло одговоран, да не кажем једно од најодговорнијих 

занимања које људи раде. 

Мали Башаидац:Такође, Ви сте и наставница немачког језика, да ли је тежи посао директора 

или наставника? 

*Посао директора у сваком случају је тежи од посла наставника. 

Мали Башаидац:Колико се школа променила у односу на то кад сте Ви били ученик? 

*Школа је постала отворенија, како друштво тако и школа. Значи пошто је школа део друштва и она је неминовно морала 

да се мења. У време када сам ја била ученица, односи између ученика и наставника су били много конзервативнији, што би 

рекли, није било овог овако присног контакта, да кажем, полудругарског односа. У данашње време је однос померен, 

границе су померене, што се мени јако допада, али се бојим да неки пут дође до злоупотребе. 

Мали Башаидац:Пошто сте упућени у сва дешавања у школи, шта мислите, колико су генерације напредовале или назадовале? 

*Мислим да су генерације напредовале, али да то не знају на прави начин да искористе, да кажем, троше енергију на неке 

друге ствари, уместо да се базирају на учење и на оно што из тог учења може да проистекне. 

Мали Башаидац:Како сте задовољни понашањем ученика наше школе? 

*У целини сам задовољна, мада има увек појединачних случајева као и свуда, тако и код нас, али мислим да ми то 

заједнички можемо да решимо. 

Мали Башаидац:Да ли сте Ви у својим школским данима имали ученички парламент? 

*Ученички парламент није постојао, постојала је пионирска организација. Учествовали су само појединци који су се 

истицали у учењу и понашању, они су имали право да буду пионирски водичи, односно водитељи. Они су имали обавезу 

да ученицима нижих разреда помажу у учењу. 

Мали Башаидац:Какве су биле ваше матуре? 

*Наше матуре... Прво, ми нисмо имали овако свечани догађај и нисмо имали свечану доделу сведочанстава у биоскопској 

сали. Имали смо само банкет типа свечана вечера са игранком, а игранка се састојала у томе да смо имали касетофон и да 

се слушала музика са касета. Није било оркестра нити разних група. Хит на матури била је песма Оливера Мандића 

“Љуљај ме нежно,  полако”. Девојчице су се трудиле, као и ви, да сваке године буду велике, све смо имале сандале са 

високом петом, хаљине, мада то није био наш уобичајени стајлинг, али те вечери је то тако морало да буде. Исто тако и 

дечаци су се трудили да одрасту за то једно вече, али ни њима то није успевало. Све у свему, било је лепо, скромно, али 

весело, ми смо тиме били задовољни. 

Мали Башаидац:По Вашем мишљењу, да ли су школске униформе приоритет за данашње генерације? 

*Мислим да нису, не бих ту тему проширивала, али има разлога зашто је то неко понудио. У моје време су постојале 

униформе, рецимо ја сам у  средњој школи носила унофирму. Зашто је неко смислио униформу? Да би се сва деца осећала 

једнако. Униформа је такође обавеза, треба да буде чиста, испеглана, уредна, увек мораш да је имаш. 

Мали Башаидац:Да ли су уџбеници из Вашег времена много промењени по питању садржаја текстова, да ли су данашњи са 

више слика, по Вама, лакши за учење и занимљивији? 



*У моје време су постојали једнообразни уџбеници, значи наставник није имао могућност да бира уџбеник, постојала је 

једна издавачка кућа “Завод за уџбенике”. Сви наставници и сви ученици користили су уџбеник истог издавача. Ови 

уџбеници, које ви сада користите и које имате могућности да користите су пуно лепше одрађени и са више 

илустрација, занимљивијих и јарких боја, мислим да имате велике могућности за учење. Мислим да су бољи од оних које 

сам ја имала. 

Мали Башаидац:Када сте Ви били у нашим годинама, да ли је Ваша жеља била да једног дана постанете директор школе? 

*Моја животна жеља, од седмог разреда била је да будем преводилац за немачки језик и то сам и постала. Факултет сам 

завршила 1986. године и пет година сам радила у Кикинди у Ливници као преводилац. Након тога, цело преводилачко 

одељење из Ливнице било је стављено пред полусвршен чин 'шта са нама?'. Ми смо се затим брже боље сналазили по 

школама. Тако да је мој прелазак у школу била више силом прилика, него да сам ја то желела.Током рада је дошло до неке 

границе где сам морала нешто да променим, сазрела сам у пословном смислу. Желела сам да радим нешто друго, са више 

изазова и онда сам покушала да будем директор и ево сад тај покушај траје већ десету годину. У школи радим од 1992. 

године. 

Eлена Сараволац VIII2 

Mаријана Бунчић VIII1 

 

 

ЛЕКСИКОН 

 

1. Име и презиме: Немања Тодоровић 

2. Датум рођења: 01.09.1987. 

3. Хороскопски знак: Девица 

4.Омиљена књига: Да Винчијев код 

5. Омиљени филм: Ухвати ме ако можеш, Кум, Бекство из 

Шошенка 

6. Омиљени певач/певачица: Тома Здравковић 

7. Омиљена песма: Јесен у мом сокаку 

8. Посао из снова: Председник Србије 

9. Имате ли симпатију? Девојка 

10. Омиљена храна: Месо на све начине 

11. Омиљени спорт: Фудбал 

12. Хоби: Планинарење у сред равнице 

Филм који морате да погледате: 

,,Лавиринт“ 

Прича је смештена у мрачну будућност. Томас се 

изненада нађе у непознатом окружењу, у групи 

младих људи, без сећања на живот који је томе 

претходио. Убрзо схвата да се сви налазе у 

великом лавиринту и придружује се организованој 

групи бегунаца којима је циљ да пронађу излаз из 

лавиринта и страшног живота на који су их 

присилили.  

 

Серија коју ћете волети: 

,,Слатке мале лажљивице“ 

Слатке мале лажљивице су Ариа, Хана, Спенсер и 

Емили. Када је њихова најбоља другарица нестала 

почеле се да добијају СМС поруке од особе познате 

као А ,  која планира да открије све њихове тајне 

које само Алисон зна.Оне почињу да сумњају  да 

Алисон стоји иза свега тога. 

 

                                                           Ања Црњански VII2 

 



,,ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА " 

 

У нашој школи је 27. марта 2017. године одржана „Песничка штафета“. Поводом Песничке штафете у госте нам је дошао 

наш познати песник Перо Зубац. Поставили смо му неколико питања и он нам је са задовољством одговорио: 

Новинар: Колико сте имали година када сте написали прву песму и како се она звала? 

Песник: Па имао сам 16 година, а песма се звала ,, Туга". 

Новинар: Да ли мислите да деца данас довољно читају и пишу? 

Песник: Колико ја видим читају довољно, мада никад није 

сасвим довољно. 

Новинар: Прочитала сам негде да вам је велика инспирација била 

Ленка Дунђерски. Да ли је то и данас тако и у чему још налазите 

инспирацију? 

Песник: Да, тако је. Ленка ми је била инспирација , а и данас је. 

Углавном су ми моје унуке сада  највећа инспирација. 

Новинар: Да ли се боље осећате у већој или мањој средини с обзиром на то где сте рођени? 

Песник: Наравно да се боље осећам у мањој средини. Тада ми је некако лепше. С обзиром да самвећину свог живота провео у 

великом граду, више волим мању средину. 

Новинар: Како вам се допада наша школа и песме које смо написали? 

Песник: Много ми се свиђа школа. Наравно, деца много лепо пишу и зато се нисам одлучио за две, већ за четири песме.  

Захваљујемо се нашем драгом песнику Пери Зубцу на дивној сарадњи и пријатном разговору. 

 

А ово су победничке песме: 

 

КАРИКАТУРА 

 

Војник, полицајац, наставник, 

ванземаљац, 

занимања има много..... 

Шта ћемо бити , одлучити се није лако,  

али карикатуриста не може да буде свако. 

Упутство о томе сада ћу вам дати, 

па ћете о томе нешто више знати. 

Да црташ карикатуру није тешко, 

слободним стилом и нацртаћеш ваљда 

нешто. 

Нацрта се прво скица, 

и од тела, главе и лица. 

Свеједно је, био човек, лисац или мрав, 

Мора бити осенчен сав. 

Додај и висину, 

нека твој лик буде велик, 

био он витак или јак као челик. 

Притом га обликуј како год би хтео,  

нека трчи, скаче или нек је сео. 

Додају се после и детаљи ситни, 

можеш, а и не мораш нису тако битни. 

Додај му затим неку фризуру, 

И ето, добили смо карикатуру! 

 БУДУЋОЈ ЉУБАВИ 

 

Љубави! 

Једном ћу много да те волим 

и зато те молим 

да ме тада оставиш саму 

и не исмеваш моју рану. 

 

А када моја мана дође, 

сигурно ће наша љубав да прође. 

 

Хоћу да имам кућу и башту, 

хоћу да имам срећу и машту, 

хоћу да једном живим свој сан, 

да не стрепим сваки дан, 

хоћу да имам два злата, 

а од злата два брата! 

 

Дуња Будурин 41 

 

Марко Бандић 71



ИСТОРИЈА У СРЦУ 

 

Жеља ми је да сам сада у XX веку, 

па да српске писце питам 

да ми смисле песму неку. 

 

Кажу људи да историју знају, 

да Мајски преврат био је у мају, 

краљица Драга за све била је крива, 

па после да се од Аписа скрива. 

 

Краљ Петар разболео се пред Први светски рат, 

Мало по мало болела га леђа, болео га врат. 

 

Тад Александар дође на власт, 

док у Црној Гори влада Петров таст. 

 

Ово је ипак моја струка, 

ма знам ја и војводу Степу, Мишића и Поповића Вука. 

Смислићу нешто, бар мислим да хоћу 

јер ипак ја историју учим и дању и ноћу. 

 

Снежана Врбашки 82 

 

 

СРЕЋНА ПЕСМА 

 

Пролеће се буди, 

весели су људи. 

На коси венчић носим 

и трчкам ногама босим. 

 

Ливада нам сва у цвећу, 

док љубави носим пуну врећу, 

да је поклоним другарима својим, 

да неко не буде тужан ја се бојим. 

 

Уз песму и игру 

мени дани пролазе, 

жељно очекујем 

другове који мени долазе. 

 

Анђела Новаков 22 

 

Аутор:Милана Грујић 81 

 

  
Изврнута вест 

Јуче су у малом банатском селу Башаиду тачно 

у 14 часова, баш после ручка, уместо најављене 

кише из облака почеле да падају чоколадице. 

Пошто је управо било време за дезерт мештани 

села су излетели на улице и  одушевљено 

купили чоколадице у корпама за кукуруз. 

Сеоски зубар Пера Перић је задовољно трљао 

руке и поверио се свом комшији Стеви да у 

својој каријери није имао толико посла у 

једном дану. 

 Павле Марков VII2 

 

-Молим Вас, оставите ме на семафору 

– каже човек таксисти. 

-А, не, ја ћу Вас оставити на 

раскрсници, а Ви се сами попните на 

семафор - одговори му таксиста. 

 



Моје детињство 

Сваки ученик жели да зна нешто више о свом наставнику. Зато смо о овој теми 

поразговарали са нашом драгом наставницом историје, Александром Рош. Поставили смо јој 

нека врло занимљива питања, а она је са задовољством испричала какво је било њено 

детињство: 

Мали Башаидац: Какви сте Ви били као дете? 

  * Као дете, била сам слична као сад, веома друштвена, комуникативна и прилично духовита. 

Мали Башаидац: Који су најзначајнији догађаји из Вашег детињства? 

  * Било их је заиста доста: рођење млађег брата, полазак у школу, прве симпатије, дечије 

лудорије  

Мали Башаидац: Да ли сте некада направили неки несташлук? 

  * Свакако да је било несташлука, ко ће то све памтити.... Никада то није било нешто озбиљно и 

страшно. Покушавали смо и пробали неке ситне несташлуке. Можда није за новине....  

Хахахахаха! 

Мали Башаидац: Какав је био Ваш стил облачења као тинејџерке? 

  * Наравно да сам, колико сам могла пратила тадашњу моду. Сви смо се слично облачили, није било неких екстрема. Увек сам 

волела да будем у тренду, било да су у питању патике, фармерке, гардероба. Била сам увек елегантна. 

Мали Башаидац:  Да ли сте се разликовали од друге деце? 

  * Не мислим да сам се нешто разликовала, онда смо сви били слични: весели, безбрижни, пуни живота и великих нада у 

будућност! 

Мали Башаидац: Какву сте музику слушали? 

  * Слушала сам све што је у то време било модерно. Од домаће сцене: ,,Плави оркестар'' , ,,Магазин'' , ,,Валентино'' и ,, Црвена 

јабука''. Сви смо знали шта се дешава у свету музике, како код нас, тако и на страној сцени. 

Мали Башаидац:Какве су биле  журке? 

  * Редовно смо викендом ишли у диско. У почетку је то био ,,Камелеон'', касније ,,Дом'' и на крају чувени ,,Лун''. Увек је било пуно, 

музика на нивоу, плес у пару, а богами се ту нашао и по који украдени пољубац.... 

Мали Башаидац: Да ли сте волели да идете у школу и за који предмет сте били највише заинтересовани? 

 

*Школу сам волела, али искрено, не због учења, него због друштва. Била је то сјајна 

екипа, били смо спремни на свакакве несташлуке и изазове. Од предмета, волела сам 

енглески, српски и географију. Историја је дошла много касније... 

Мали Башаидац: Како сте проводили слободно време? 

  *Наравно да је било слободног времена, а њега сам проводила са другарицама, на 

тргу, на базену, путовања, после изласци са друштвом. Радо бих се вратила у та дивна 

и безбрижна времена.... 

Мали Башаидац: Шта мислите да ли су деца била боља пре или сада? 

  *Свако време носи неко своје обележје и неки свој правац. Мислим да су деца у моје 

време ипак имала више поштовања према свему и  више обзира уопште у току свог 

детињства. Знали смо неке границе и време смо проводили квалитетније и 

садржајније. Деца 21. века ипак се мало разликују од нас. Мање су окренути једни 

према другима, више техници, фејсу, мобилним телефонима. Нема више игре, дружења... Никад не бих мењала своје безбрижно 

детињство!!!!  

Милана Грујић VIII1 

 

***Абрахам Линколн, амерички председник, имао је протезу за зубе која је била направљена од дрвета. 

*** Француски државник Наполеон Бонапарта наводно би се често преобукао у сиромаха и шетајући улицама Париза постављао 

питања народу, на основу чега је мерио своју популарност. 

*** Забележено је да је Леонардо Да Винчи често куповао животиње у кавезима само да би их пустио на слободу. 

*** Са само четири године, Хитлера је од дављења спасио један дечак. Он је скочио у залеђену воду и спасио му живот. Касније, 

он је постао свештеник и доживотно жалио због спасавања нацистичког вође. 

*** Никола Тесла рођен је у Смиљану око поноћи теком снажне муњевите олује. Бабица је усред порођаја муњу прогласила 

лошим знаком. Ово ће бити дете таме, рекла је, на што је Теслина мајка рекла: "Не. Биће дете светла" . 

                                                Снежана Врбашки VIII2 

 



Такмичења!!! 

У нашој школи има врло талентованих и заинтересованих ђака како за учење, тако и за такмичење. 

Ове године смо имали врло добре резултате са многих такмичења и пуно освојених места. 

 Општинско  такмичење из историје је прошло 

одлично због наших упорних ђака: 

- Слободан Антић 53 ( први на листи) 

- Дуња Грујић 51 (прва на листи) 

- Бранислав Раду 62- 3. место  

- Павле Марков 72 

- Снежана Врбашки 82- ЗАУЗЕЛА 1. МЕСТО 

 Биологија је, исто ако и историја, прошла 

савршено: 

 

- Дуња Лазичић 62 - 2. место 

- Тања Бакић 61 - 3. место 

- Дјелза Тотај 61 

 
Наши шахисти су оборили рекорд и успели да се изборе са својим противницима: 

 

 

 

 

 

 

  

- Анђела Шкорић 2. 2. место 
- Никола Јелача 4. 2. место 
- Дуња Грујић 51 2. место 
- Драган Микалачки 82 2. место 
- Тимор Борисов 21 3. место 
- Ненад Средојев 62 3. место 
+Екипно девојчице 3. место 
- Милана Грујић 81 
- Дуња Грујић 51 
- Николина Мишков 62 

 

На Републичко такмичење у Београд 

пласирали су се: 

- Дуња Грујић 51 
- Ненад Средојев 62 
- Милана Грујић 81 
- Драган Микалачки 82 
 

 

На општинском такмичењу из 

математике учествовали су : 

- Никола Јелача 41 

- Дуња Грујић 51 
- Слободан Антић 53 
- Ивана Чолак 61 
- Верица Ћирић 62 
- Снежана Врбашки 82 
- Милана Грујић 81 

 

На такмичењу из Енглеског 

језика су сви ученици прошли на 

окружно такмичење, а то су: 

- Кристина Мишков 82 
- Милутин Живановић 82 
- Марија Микалачки 82 

 

•Такмичење - Развој и здравље адолесцената:   

- Маријана Бунчић 8/1- 100/100 бодова   1. МЕСТО 

- Милана Грујић 8/1- 99/100 бодова   2. МЕСТО 

- Елена Сараволац 8/2- 59/100 бодова  

 

Поносимо се нашим другарима који вредно раде за свој успех. 

Елена Сараволац 82 



Најдуховитији наставник 

У нашој школи је спроведена анкета у којој је требало да ученици изаберу 

најдуховитијег наставника. Од 17 наставника на трећем месту се налази наставница 

немачког језика, Андријана Бандић, друго место деле наставница историје, Александра 

Рош и наставница биологије, Мирослава Радосавчев, а на првом месту се налази наш 

драги наставник географије, Мирко Влајков са 165 гласова. Поводом титуле 

најдуховитијег наставника поразговарали смо са њим: 

Мали Башаидац: Како се осећате поводом тога што сте изабрани за најдуховитијег 

наставника? 

 Како се осећам? Па драго ми је што су ме ученици изабрали за најдуховитијег 

наставника. Сматрам да има још колега који су такође духовити. Дирнут сам том одлуком. 

Морам да признам да нисам баш очекивао ту награду. Очекивао сам да ћу бити изгласан за 

најстрожег наставника. 

Мали Башаидац: Шта мислите због чега су деца баш за вас гласала? 

 Због чега? Вероватно због односа према њима. Постоји доста шале, али има и пуно озбиљности. Мислим да мало шале неће 

ником да шкоди. 

Мали Башаидац: Да ли волите да се шалите на свој рачун? 

 Наравно, прихватам шалу на свој рачун. Нисам од оних што се наљуте. 

Мали Башаидац: Да ли сте увек исти и у школи и ван ње? 

Нисам исти, трудим се да не будем исти. Што се тиче шале сам исти, али никад не мешам приватно и пословно. 

Мали Башаидац: Ко је по вашем мишљењу најдуховитији ученик у 

школи? 

 Не бих сада могао да издвојим неког ученика. Сваки ученик је на свој 

начин духовит. 

Мали Башаидац: Да ли ћете се потрудити да задржите титулу 

најдуховитијег наставника? 

 Потрудићу се наравно. Стварно сам изненађен том титулом и 

толиким бројем гласова. 

Милана Грујић VIII1 

 

 

 

Како да убедиш родитеље да ти купе кућног љубимца? 

Већина родитеља мисли да се нећеш добро снаћи око њиховог старања, да га нећеш редовно хранити и пружати му 

довољно неге и пажње..... па би онда та ,,брига" била њихова. Ти покажи да можеш и умеш, покажи да си одговоран и да ћеш се 

бринути и о себи и о свом кућном љубимцу. Некада деца уцењују родитеље да им купе хрчка, пса, мачку, морско прасе, корњачу.. 

ти немој то да радиш. Можда да пробаш мало да заплачеш, направиш неку тужну фацу са сузним очима? Можда да сазнаш све о 

љубимцу којег желиш, онда када се појави тема везана за твог кућног љубимца а ти испричај све што знаш, тада ће бити поносни, а 

ти ћеш бити на корак ближе свом љубимцу. Нађи неко право време, када су баш баш срећни и онда их упитај онако спонтано. 

Пробај са ,,фором,, добро дете, кажи све најбоље што ти се десило тог дана, похвалио те неки наставник, добио си добру оцену... и 

онда их упитај. БУДИ УПОРАН, АЛИ И СТРПЉИВ !! 

 

-Перице, већ четврти дан ове недеље касниш 
на први час - каже учитељица.  

-Шта ти то говори? 

-Да је данас четвртак - одговори Перица. 

 



***Прва кафана у Европи отворена је у Београду на Дорћолу 1522. године где се служила само 

црна кафа 

***Главни град Србије је Београд. Београд је један од најстаријих градова у Европи, први су га 

открили Келти у 3.веку пре нове ере 

***Римски цар Константин Велики рођен је у Нишу, 274.године пре нове ере. 

 ***Ђавоља варош представља скуп земљаних фигура или кула на чијим су врховима Камене 

капе. 

 ***Србија је највећи произвођач малина. 

 ***Срби су обожаваоци фудбала. 

 ***Многи римски цареви рођени су на територији данашње Србије 

 ***Највећа мистерија је о Дракули Петру Благојевићу, који је пре смрти постао вампир и 

усмртио девет особа и свог сина. 

                                                                               Радован Влајков VIII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врх симпатије 

Поводом Дана заљубљених новинарска секција “Мали Башаидац” је спровела  у вишим разредима наше школе гласање за 

“врх симпатију”.  

На првом месту по броју гласова дечака  нашла се Николина Мишков VI2,на другом Невена Милин V3, Данијела Пајташев VI1 и 

Мирјана Микалачки VII1, а на трећем Милица Арађанин VIII1 и Марија Микалачки VIII2. 

Према гласовима девојчица,на првом месту нашао се Марко Бандић VII1, на другом Драган Грујић VI1 и  Дејан Поповић VIII1, а 

треће место деле Дејан  Грошин V1,Владимир Бандић VI1 и Душан Грујић VIII2 

Честитамо нашим другарима и другарицама на ласкавој титули, а ми смо припремили један кратак  интервју са две особе које су 

заузеле прво место у школи по броју симпатија.Питали смо их како се осећају сада,када знају дас у баш они “врх симпатије” у 

нашој школи. 

**Марко Бандић: Због велике конкуренције нисам се надао да ћу бити на првом месту.Изненадио сам се када сам чуо, могао сам 

да претпоставим да ћу добити два или три гласа, али оволико ме је изненадило.Пре бих очекивао да девојчице симпатишу осмаке а, 

не ниже разреде. 

**Николина Мишков: Била сам изненађена, мислила сам да ће неко од старијих да победи. Драго ми је што многи имају лепо 

мишљење о мени. 

     #Да ли се однос осталих у школи према теби променио? 

Не обраћам много пажњу на то, не дружим се са пуно њих, углавном са својом генерацијом. 

 

                                                                      Драган Микалачки VIII2 

 

 

Кефалица 

Мали Башаидац:  Шта је дијета? 
 Дијета је кад неко има мањак калорија 
 Дијета је кад се неко срамоти 
 Дијета је кад се играш са другарима, и када 

помажеш мами и тати 
 Дијета је кад неко хоће да смрша 
 Дијета је кад переш зубе 

 Дијета је када једеш кекс, и када мораш да 
останеш у кревету 

 Дијета је кад неко ,,смршава“ 
Мали Башаидац:  Шта је хороскоп?  

 Хороскоп је неко стабло са знаковима 
Мали Башаидац: Шта је закон?  

 Закон је стоп 
Мирјана Грошин VIII2  са другарима из I разреда 



Драга Савета, ово је мој проблем:  

Не знам како да приђем девојци коју волим и која воли мене. 

Шта да радим? 

 Када смо у тинејџерским годинама и када нас пубертет ухвати под 

своје, немогуће је не осетити обострану љубав. То је прелеп и јединствен осећај, а када то први пут осетимо, често не знамо 

шта треба урадити у тим тренуцима и потпуно се збунимо. Твој проблем је врло једноставан и наравно није нерешив. 

Покушај да се зближиш са том девојком, на пример на игранци. Сазнај коју песму највише воли, пронађи прави тренутак и 

упитај је да плешете. Позови је пар пута да прошетате парком и покажи јој неке мале знаке пажње. Сигурна сам да неће 

остати равнодушна и да ће схватити да ти је стало. Мислим да ћете свакако једног дана бити нешто више од пријатеља 

Драга Савета,мој проблем је следећи: 

Хммм... Ово је много компликовано. Паа.. Има један дечак који је некада био заљубљен у мене, али је одустао јер као "нисам" 

обраћала пажњу на то. Али, сада се он мени свиђа и потпуно је незаинтересован. Много ми се свиђа, али не смем да му се јавим, јер 

ипак сам девојчица. Покушала сам на што лакши начин да ти објасним. Не знам колико си разумела, али нема везе. 

Шта да радим? 

 

 Сви ми смо бар једном у животу имали овакав проблем, који се у очима тинејџера чини несхватљив и нерешив, али уствари 

није тако. Свима мора да се деси та прва љубав или први пољубац, што је сасвим нормално. Што се тиче твог проблема, 

мислим да овај дечко није у потпуности незаинтересован, већ само жели да види докле си спремна да идеш због љубави. 

Најбоље је да покушаш да се некако зближиш са њим и да проводите више времена заједно. Сигурно имаш неку другарицу 

којој можеш да се обратиш да би ти помогла у томе. 

Драга Савета, 

Мој проблем је у томе што се не слажем  баш са разредом. Зезају ме и говоре свашта. Не знам да ли је проблем у мени или код 

њих.  

Шта да радим? 

 

 Свако дете је бар једном у животу доживело вршњачко насиље. Није битно да ли се то односи на физичко, психичко, 

вербално или социјално насиље. Сви ми смо се суочили и превазишли, па можеш и ти. Мислим да је немогуће, да је у 

питању цео разред, сигурна сам да постоји бар један ученик који нема ништа против тебе и који мисли да си скроз океј, а 

уверена сам да их има и више. То што те поједини зезају и говоре ти иза леђа, то раде јер су љубоморни и мисле да си у 

неким стварима боља од њих. Они су скроз небитне особе и не смеш због њих да поклекнеш и да изгубиш самопоуздање. 

Окрени се онима који те воле овакву каква си, то су твоји прави пријатељи. А ако таквих нема, можда би требало да 

размислиш, да је проблем ипак у томе како се ти понашаш према својим пријатељима, па да то промениш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старе приче из Башаида 

У 19-ом веку, кроз Башаид, прошао је Михаило Обреновић. Враћао се са пута из Мађарске, и стао је мало да се 

одмори. Угледао је коња који му се много свидео. Тај коњ, био је из Биримчеве штале, Михаило је са коњем донео 

многе победе. Споменик Михаила и коња, данас се налази у центру Београда. Баш због тог коња, Башаид је веома 

познат. 

Николета Ружић VIII1 

Критички приказ једне књиге 

Књига ,,Крај зиме'' је авантуристички роман чија радња се бави животом тинејџера. 

Издата је 2013. године, а написао ју је Жан-Клод Мурлева. Главни ликови су: Елен, Милена, Милош, Бартоломео и Ван Флајк. 

Четворо тинејџера заточено у мушком и женском интернату сазнају да је њихове родитеље убио човек који их држи у 

интернатима.Тинејџери беже из интерната и придружују се Отпору (људима који су радили са њиховим родитељима). Током 

бекства прогањају их окрутни људи-пси, помажу ретки одважни људи и племенити људи-коњи, а на сваком кораку појављују се 

неочекиване опасности. Били су сигурни само у једно: да морају да се изборе за слободу по сваку цену. Милош ће се борити у 

гладијаторској арени, Бартоломео на бојном пољу, а Милена ће својим магичним гласом позвати читав свет да им се придружи у 

борби за слободу. 

Књига је врло читана и очарала је читаоце свих генерација. Занимљива је због необичних бића, али и могућих дешавања  

Елена Сараволац VIII2. 

                                                            

 

  

Елена вам препоручује... 
 

5 топ песама 
 

 Lady Gaga- Milion reasons 

 Rag'n BoneMan-Human 

 Ed Sheeran- Shape of you 

 Zara Larsson- Ain't my fault  

 Clean Bandit-Rockabye 

 

 

На општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ наш 

другар Марко Ракић освојио је 3. место. Честитамо!!! 

На конкурсу ,,Поздрав пролећу'' у 

организацији Културног центра 

Кикинде наши ученици остварили су 

запажене резултате!  

 

У категорији литерарних радова Огњен 

Гуцул 32 освојио је ДРУГО, а Дуња 

Грујић 51 ТРЕЋЕ место! 

 

На ликовном конкурсу , Верица Ћирић 

62 освојила је ПРВО место, а Марија 

Псодоров 31 ТРЕЋЕ место! 



У петак 21.4.2017. ученици наше школе су били у гостима код другара из ОШ ,,Иво Лола Рибар'' из Нових Козараца. 

Посета је била уприличена поводом дана њихове школе, те су одигране и две пријатељске утакмице. 

 

Наши фудбалери су победили пријатељску 

екипу резултатом 3:1 ,  

 

а наше одбојкашице су претрпеле пораз 

резултатом 0:2. 

 

Што се тиче наших шахиста, сви су 

остварили победе. 

Ученике су предводили наставници 

Радован Бандић, Чедомир Шормаз и 

Бранислав Милосављев. 
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	***Абрахам Линколн, амерички председник, имао је протезу за зубе која је била направљена од дрвета.
	*** Забележено је да је Леонардо Да Винчи често куповао животиње у кавезима само да би их пустио на слободу.
	*** Са само четири године, Хитлера је од дављења спасио један дечак. Он је скочио у залеђену воду и спасио му живот. Касније, он је постао свештеник и доживотно жалио због спасавања нацистичког вође.
	*** Никола Тесла рођен је у Смиљану око поноћи теком снажне муњевите олује. Бабица је усред порођаја муњу прогласила лошим знаком. Ово ће бити дете таме, рекла је, на што је Теслина мајка рекла: "Не. Биће дете светла" .
	Снежана Врбашки VIII2
	Како да убедиш родитеље да ти купе кућног љубимца?
	Већина родитеља мисли да се нећеш добро снаћи око њиховог старања, да га нећеш редовно хранити и пружати му довољно неге и пажње..... па би онда та ,,брига" била њихова. Ти покажи да можеш и умеш, покажи да си одговоран и да ћеш се бринути и о себи и ...

