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XII Буковачки маратон 13.09.2014. 



О Буковцу смо сазнали! 

 Буковац се географски налази у Срему, са десне 
обале Дунава, на обронцима Фрушке горе и 
кроз место пролази Буковачки поток, међутим 
административно припада Јужнобачком округу. 
У селу живи 3.595 становника (2005), 
већиномСрби. Место је насељено за 
време Османског царства у шеснаестом веку. У 
месту се налази српска православна црква. У 
Буковцу се почетком септембра одржава 
традиционални Буковачки маратон. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/2005
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0




“Фрушка горо ала си нам дивна у теби 
је живети милина...” 







Заслужени одмор! 
Захвалнице сваком учеснику маратона, 
игра и прича... 



Организација “ Жил Верн “, 27.09.2014. учествујемо на фестивалу . 

На Новом Насељу у Новом Саду . 

Студенти су дошли у школу и заједно са нама правили лампионе. 

 

17.09.2014. ПРАВИМО ЛАМПИОНЕ 

Студент Марко је стизао до сваког ученика 









Ивана и Марко 
су неуморнорадили! 
Наравно и ми са њима. 
Следећи сусрет са њима је 
24.09.2014. 
Тад ћемо завршити 
лампионе, радујемо се! 





        Наши лампиони су завршени, једва чекамо шетњу! 

24. 
09. 
2014. 



26.09.2014. учитељица Вера Стојшић Гашпаровски је са ученицима 
прошетала  улицама Новог насеља у Новом Саду инаправила ове 
лепе фотографије! 



Ликовни и литерарни 
конкурс Црвеног крста 
“Моји бака и дека” 
Учествујемо и надамо се 
успеху својих радова! 
( до 10.10.2014.) 



Моји бака и дека 

Једног сунчаног и лепог дана устао сам и одмах отрчао код баке и деке. Нежно сам их пољубио и испричао шта сам 
сањао. Морао сам мало гласније да причам пошто слабије чују. Моја бака има плаву косу, смеђе очи, није јако 
висока и има по коју бору. Деда има седу смеђу косу, средње је висине и има по коју бору. Њих двоје су савршен пар 
и одлично се слажу. Када наши родитељи нису ту они нас пазе и брину о нама. Када они не могу нешто да ураде 
моја сестра и ја им помогнемо. Спорије се крећу али стигну тамо где треба. Они воле тиха и мирна места док моја 
сестра и ја волимо бучна места. Мој дека ради као кројач, а моја бака је у пензији. Бака вредно ради по кући и пази 
да све буде у савршеном реду. Волим када моја бака, сестра и ја играмо            „ Човече не љути се „ и када нас бака 
обрадује са палачинкама. 
Њих двоје највише волим јер су баш они моји бака и дека. 
ДУШАН ЉУБИНКОВИЋ   IV/3 

ОШ „ Ј.Ј.ЗМАЈ „ СР.КАМЕНИЦА 

                                Мој дека 

Мој дека се зове Љубомир али га сви зову Браташ. 
Он живи у Падеју, селу крај Тисе у Северном Банату. Бави се земљорадњом и има два трактора и комбајн. Сам 
обрађује много земље, узгаја менту, пшеницу, кукуруз и соју. Има један воћњак у коме расту: јабуке, крушке, 
трешње, шљиве, брескве, кајсије, а између воћака расте и поврће.Вредан је и јако ме воли. Кад дођем код баке и 
деке идемо у воћњак и на вашар. Дека ме је питао да ли хоћу да устанем рано и да идемо на вашар. Ја сам хтела и 
устала сам рано. Дека се обрадовао. Када смо дошли видели смо: псе разне расе, пачиће, пилиће разних врста. 
Волим га, а и он воли мене. 
ЈОВАНА СТАНОЈЕВИЋ  IV/3 

ОШ „ Ј.Ј.ЗМАЈ „ СР.КАМЕНИЦА 

ШКОЛСКА 3 

Део наших литерарних радова за “ Сунчану јесен живота” 



21.10.2014. били смо у Змајевом музеју у 
Ср.Каменици, сваке нове школске године 
обиђемо кућу  великог песника по коме је 
наша школа добила име.Трудимо се да 
будемо тихи и пажљиви јер смо закорачили 
у прошлост. 
24.11. обележићемо Дан школе,  дан кад се 
родио наш чика Јова. 
Рецитовали смо у хору и певали 
“Лептирићу шаренићу”, а Марији која нас је 
срдачно дочекала смо обећали да ћемо 
доћи ове зиме да се дружимо. 



На луткарској секцији вредно радимо и ове 
школске године, имамо и нових другара-
луткара који су нам се придружили. 
Спремамо нову луткарску представу “ Јабука”, 
по тексту који сам написала за своје ученике. 
У вртићу у Ср. Каменици, код Црвеног крста, 
смо имали јавни наступ 12.11.2014. 
Малишани су били одушевљени, а и њихове 
вредне васпитачице. 





Позориште Младих у Новом Саду, 13.11.2014. гледамо монодраму 
“ Како је откривено летење “. Представа је интерактивна, покреће дечју 
машту и усмерава у правцу истраживачког духа. Мало текста, пуно 
музике и духовите игре али и школских садржаја за ђаке је била дивна. 


