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У августу 2020. године 

запослени у Основној школи 

„Братство-јединство“ у 

Бездану  указали су ми 

поверење и једногласно подр-

жали моју кандидатуру за 

место директора установе. 

 

Члан колектива  сам од 2006. 

године као наставник хемије, 

те је нова функција само 

наставак једне већ започете 

приче у друштву добро 

познатих лица. Јако је добар 

осећај припадати негде, имати 

подршку и сигурност, бити као 

једна велика породица. 

 

У току шк. 2020/2021. године 

уз веома тешке и другачије 

услове рада условљене 

пандемијом, ипак је пословање 

школе реализовано. Уз 

донацију Националног савета 

мађарске националне мањине 

успешно су купљена наставна 

средства: ђачке клупе и 

столице, беле табле, пројектор 

далеког домета и платно за 

презентације у холу школе, 

комплетан разгласни систем, 

скенер и штампач, лаптопови. 

Уграђени су клима уређаји.  

 

Школа је добила од 

Министарства просвете 21 

рачунар, те смо у могућности 

да опремимо још једну 

учионицу као информатички 

кабинет. 

Школа успешно сарађује са 

Месном заједницом Бездан, 

као и свим цивилним 

удружењима која постоје у 

селу. 

 

Фискултурна сала, након 

наставе доступна је за 

одржавање спортских 

тренинга у циљу неговања 

спортског духа који је овде, у 

Бездану, од изузетног значаја 

поготово у погледу кајака и 

рукомета, спортова у којима су 

наши ученици постигли 

резултате на државном и 

међународном нивоу, а неки 

од наших бивших ученика и 

изградили каријеру. 

 

Сусрет са братском школом из 

Веспрема за време ковида је 

доживео паузу, али већ у јуну 

ове године позвани смо да 

гостујемо на рукометном 

турниру, што представља 

наставак наше дугогдишње 

сарадње. 

 

Надамо се успешном 

пословању и сарадњи и 

убудуће! 

 

директор Школе 

Клара Франциа Ђолаи  

Реч редакције 
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Клара Франциа Ђолаи 

„Другарска реч“ 

Пред вама је први  број нашег школ-

ског часописа „Другарска реч“.         

                                                             

У времену пуном изазова и иновација, 

сваки корак напред, који сами креира-

мо, чини нас поносним и пуним елана 

да идемо даље. Циљ и приоритет на-

шег рада је настојање да настава, ван-

наставне активности, али и целокупан 

живот у школи, буде што квалитетни-

ји, динамичнији и прилагођенији 

потребама данашњег ученика.                                                                                        

Тако понесени ентузијазмом и жељом 

да наш часопис буде што богатији, 

информативнији, занимљивији, да 

свако пронађе нешто за себе; доноси-

мо вам занимљиве  извештаје са деша-
вања на којима су учествовали наши 

ученици, креативне и надахнуте лите-

рарне и ликовне радове, остварене 

резултате на такмичењима, информа-

ције о културним дешавањима у шко-

ли и окружењу, иновације у наставном 

процесу, али и забаве, квизова, разних 

занимљивости...                                                                                                              

Позивамо вас да нам се придружите са 

новим темама и идејама које ће следе-

ћи број учинити још интересантнијим 

и актуелнијим.                                                                                                             

До тада, уживајте, читајући први број 

нашег листа!          

Бранкица Стојковић,  

проф. срп.јез. и књиж.  

Реч директора 

Часопис  

за ученике и запослене  

у ОШ „Братство-јединство“,  

за родитеље ученика и  

пријатеље наше школе 
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ТПР Књижара Лилас Сомбор 
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Редакција:  

Бранкица Стојковић, професор 

српског језика и књиж. 
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редне наставе 

Наталија Кедвеш, професор 

разредне наставе 
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редне наставе 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дан школе 2021. 

Обележавање Дана школе реализовано је у суботу, 22. маја, раз-

ним спортским активностима за ученике разредне и предметне 
наставе.  

Како би се испоштовале мере предострожности због пандемије, 
ученици су своје активности имали у мањим групама, по разреди-

ма. Обављено је мерење температуре пре уласка у школу, дезин-

фиковање и прање руку, а маске су се носиле све време, осим кад 
су ученици наступали у неким спортским активностима.  

Нажалост, киша и хладније време, покварили су неке планиране 
активности на отвореном, па је морало доћи до прилагођавања 

временским условима. Како је време дозвољавало, тако су се уче-

ници селили из школске зграде на двориште да би одмерили снаге 
у спортовима које су одабрали.  

Према предвиђеној сатници, ученици разредне наставе смењивали 
су се на пунктовима, а на „менију“ су биле следеће активности: 

полигон спретности и брзине, бадминтон, бацање вортекса, игре 

лоптом и гимнастички полигон. Ученици четвртог разреда, поде-
љени у три екипе, познавање своје школе и података о историји 

школства у Бездану показали су у онлајн квизу „Колико познајем 
своју школу“. Четвртаци су током недеље имали задатак да своју 

креативност прикажу у виду ликовних и литерарних радова на те-

му „Моја школа“, па су својим радовима украсили пано у холу.  
За време паузе за ужину, свим ученицима су подељени слатки па-

кетићи, поклон школе.  
Ученици предметне наставе имали су, по свом избору, надметања 

у тенису, стоном тенису и бадминтону, док су се неки потрудили 

да полигон вештина пређу за што краће време. Скок удаљ је, због 

кише, са дворишта пресељен у салу, а када је киша престала, ко-

шаркаши су на дворишту показали прецизност са линије слобод-

них бацања. Када су се загрејали, одиграли су и по коју партију 

баскета, чиме је дружење за овај школски радни дан завршено. 

Ипак, било је и оних који још нису желели да иду својим кућама, 

па су пре одласка заказали спортско дружење у неком новом тер-

мину.   

Р. Вучинић 
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Прославе  

Безданска школа, 1979.  



Ballagók 

VIII. a  

Egyed Rebeka, Vicsik Adrián,  

Ispánovics Csapó Zsófi, Kiss Andreász,  

Nagy Eleonóra, Tarkó Trisztán,  

Kapitány Kornél (а korosztály diákja / 

ђак генерације)  

Osztályfőnök:  Kapitány Endre 

 

Матуранти 

VIII  б 

Марк Балић, Вања Варга,  

Тамара Вучковић, Фабиан Гал,  

Наташа Галић, Никола Галић,  

Михајло Дадић, Тања Ђурковић,  

Дејвид Крушковић, Даниел Куфнер,  

Кристијан Леполт, Иван Локнар,  

Саша Миленковић, Јована Михајловић,  

Јована Петровић, Жељко Пујин,  

Немања Репац, Алекса Ротман,  

Јована Тодоровић, Ноел Фејеш  

Одељењски старешина: Ђерђ Kиш 

Испраћај осмака / Ballagás 2021.  

У уторак, 8. јуна, још једна генерација без-

данских ученика дочекала је завршетак 

основног образовања. Као и увек, овај дан 

био је свечан и емотиван. Ученици седмог 

разреда окитили су учионице својих стари-

јих другова, а они су, након последњег ча-

са са одељењским старешинама, обишли 

школу. Ове године, због епидемиолошких 

мера, није било певања уживо, али песма 

се чула са звучника који су ученици поне-

ли приликом обиласка учионица.  

У десет часова почео je програм у холу 

школе. У публици је био ограничен број 

присутних; по договору - само родитељи 

ученика. И програм се разликовао у одно-

су на неке претходне, „здравије“ године. 

Није било наступа хора, није било плеса и 

певања, али су се ученици рецитацијама и 

говорима опростили од школе и наставни-

ка. Било је помешаних емоција – среће и 

туге, понеке сузе у очима, поготово након 

пројекције фотографија ученика из прет-

ходних осам школских година.   

У најсвечанијем делу програма ученици 

осмог разреда предали су школски споме-

нар седмацима. Уследио је говор дирек-

торке и подела диплома, похвалница и на-

града. Овогодишњи ученик генерације је 

Корнел Капитањ.  

Последњим школским звоном стављена је 

тачка на програм, а уследиле су честитке 

бројних рођака и пријатеља који су децу 

чекали испред школе.   

Р. Вучинић 

Свечаности 
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Школска 2021/2022. год. 

I. a  

Gyánity Petra 

Hordósi Hanna  

Hózsa Katalin  

Kiss Bianka  

Magyar Sztella  

Seres Anasztázia  

Takács Zsanett  

Osztályfőnök:  Balla Ibolya 

 

I  б 

Анастасија  Анђелић 

Вук Арпаш 

Алексиа Бихлер  

Лорка Ботка 

Даниел Вида 

Михајло Гладић 

Петар Глогиња  

Лена Глумац 

Мила Глумац 

Георгије Жижа 

Матеј Ковач 

Јана Ковачевић 

Данило Милановић 

Сандра Миленковић 

Урош Нинковић 

Филип Нотарош 

Милош Поповић 

Лена Рајнхарт 

Лука Стојанов 

Филип Чапо  

Одељењски старешина:  

Роланд Вучинић 

Почетак школске године уз поклоне првацима 

У среду, 1. септембра, све школе широм Србије почеле су 

нову школску годину. У безданску школу уписано је 202 

ученика, од чега је 28 првака, 21 на српском и 7 на мађар-

ском наставном језику.   

Свечани почетак школске године одржан је на школском 

дворишту уз пригодан говор директорке Кларе Франциа Ђо-

лаи и интонирање химне Републике Србије. Писмом упуће-

ним на адресе свих школа, министар просвете Бранко Ру-

жић, такође, пожелео је пуно успеха наставницима и учени-

цима у раду и учењу.  

Након што су одељењске старешине 1.а и 1.б одељења про-

читали имена својих нових ученика, ученици петог разреда 

увели су своје најмлађе школске другаре у њихове учиони-

це, чиме је отпочео први школски час. Сваког ученика чекао 

је на клупи мали поклон добродошлице од школе и слатки-

ши.  

И ове године ђаци прваци добили су пригодне поклончиће 

од Града Сомбора и Савета за безбедност саобраћаја. У на-

шој школи поклоне су уручули представници Града Сомбо-

ра Љиљана Тица и Атила Прибила. Осим тога, испред Саве-

та мађарске националне мањине, поклоне првачићима који 

ће наставу похађати на мађарском језику, предала је Мари-

јана Туркаљ.  
 

Р. Вучинић 5 

Прваци / Elsősök 

Први школски дан 



Дечија недеља 2021. 

Активности поводом овогодишње Дечје неде-

ље организоване су од 4. до 10. октобра под 

мотом „Дете је дете да га волите и разумете“.  

 

Ученици предметне наставе имали су следеће 

активности:  

Изложба плаката из пројекта „Упознајмо 

Европу” на паноу у холу школе 

 

Презентација на тему „Вршњачко насиље” 

чланова Ученичког парламента 

 

Дечје игре из прошлости – играње игара на 

свежем ваздуху 

 
За ученике разредне наставе активности су би-

ле следеће:  

 

- Ликовни радови ученика на тему „Моја бака, 

мој дека“ 

 

- Представа „Весели миш“  

 

- Израда порука за баке и деке  

 

6 

Активности  

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 



Широм света последње среде у фебруару обележава се „Дан борбе против 

вршњачког насиља“.  

 

Све је почело 2007. године, када је група активиста у једној канадској провин-

цији покренула иницијативу након што је канадски ученик Чарлс МекНил у 

школу дошао са розе мајицом на себи и због тога претрпео ругање и вербално 

насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мај-

ци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили педесет розе мајица и 

поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили у знак подршке 

дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, 

које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама.  

 

У нашој школи овај дан, који се широм света обележава и под називом „Дан 

розе мајица“, обележен је пригодним активностима током недеље и програ-

мом у холу школе 23. фебруара. Програм су извели ученици другог, трећег, 

шестог и седмог разреда – најпре за ученике разредне наставе, а затим и за у-

ченике предметне наставе. Кроз рецитацију, песму и драматизацију ученици 

су скренули пажњу на све присутније вршњачко, али и свако друго насиље у 

нашем друштву.  
Р. Вучинић 
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Активности  

„Дан борбе против вршњачког насиља“ 2022. 

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 



„Дрво генерације 2021/2022.“ 

Град Сомбор, у сарадњи са Културним цен-

тром „Лаза Костић“ Сомбор и ЈКП „Зеленило“ 
Сомбор, као и претходне године, поклонио је 

ђацима првацима „Дрво генерације“ у оквиру 
истоимене манифестације која је покренута на 

иницијативу Културног центра.  

 
Све основне школе на територији Града и на-

сељених места која припадају Граду добиле су 
на поклон по једно стабло и таблу с натписом 

„ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ 2021/2022“. 

 
Бездански првачићи, њих укупно 27, своје 

Дрво засадили су 30. новембра у школском 
дворишту.  

 

Осим садње „Дрвета генерације“, прваци су, 

током новембра, нацртали радове на тему  
„Добро дрво“. Радови су изложени у холу 

школе, а најбоља три рада изложена су и у Ма-
лој галерији Културног центра „Лаза Костић“ 

Сомбор, у оквиру изложбе посвећене овој ма-

нифестацији. 
 

Р. Вучинић 
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Акције  

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 



A kupuszinai József Attila Általános Iskola hagyományos jelleggel évente megrendezi az 
Ispiláng néprajzi vetélkedőt. Idei témája a mindenszentektől adventig terjedő népszokások 
voltak. A benevezett csapatok bemutatták, hogy helyileg milyen szokások, hagyományok 
jellemzik ezt az időszakot. A bírálóbozottság tagja volt Dr. Silling István náprajzkutató, 
nyelvész, nyugalmazott egyetemi tanár, Csíkos Éva, magyartanár. Döntésük alapján az első 
helyezett a kupuszinai harmadikosok és negyesikesek csapata. Harmadik lett a kupuszinai 
általános iskola negyedikeseinek csapata. A kupuszinaiak a trasákolást és a szent család 
várást mutatták be. Második a bezdáni Testvériség-egység Általános Iskola hatodikosok-
ból, hetedikesekből és nyolcadikosokból álló csapata, általuk Szent Márton-nappal 
kapcsolatos nápszokásokat láthattak. Felkészítőik: Kanizsai Ilona, Kapitány Károly, Ka-
pitány Mátájsz Sarolta.  
 
A csapatok jutalma oklevél és édesség csomag volt, továbbá közös vacsorán vettek részt. 
Az Ispiláng vetélkedőt támogatta a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság. 
 

Forrás: Nyugat Bácska Portál 
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Такмичења  

Ispiláng néprajzi vetélkedő 2021. 

Пројекти  

Пројекти у настави биологије 

 

Ученици наставнице Светлане Видаковић, у оквиру наставе биологи-

је, урадили су неколико веома креативних пројеката.  

 

Ученици 6.а одељења правили су моделе цветова од папира (грађа 

цвета) и тродимензионални модел пресека листа (грађа листа).  

 

Ученици 5.а одељења произвели су клонове различитих биљака у 

оквиру пројекта „Направимо клонове“. Закорењене биљке засадили 

су у саксије и сада даље прате њихов раст и развој.  

С. Видаковић 
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Прославе  

Последњег наставног дана у првом полугодишту, 23. децембра, у безданској шко-

ли одржана је Новогодишња приредба која је подигла добро расположење међу 

децом и запосленима.  

 

Због пандемије, ове године приредбу нису могли пратити родитељи, па су своје 

наступе ученици посветили својим друговима и Деда Мразу који је пажљиво пра-

тио програм.  

 

На бини су се смењивали ученици који су певали, рецитовали и глумили, а све то 

на три језика – српском, мађарском и немачком.  

По окончању једносатног програма, Деда Мраз је поделио бомбоне и позвао без-

данске малишане на поподневну поделу пакетића.  

Р. Вучинић 

Новогодишња приредба 2021. 
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У четвртак поподне, 27. јануара, у присус-
тву представника Савета родитеља, чла-
нова Школског одбора, наставника и ма-
њег броја ученика, одржана је свечаност у 
част великог српског просветитеља Све-
тог Саве. Због пандемије коронавируса, 
уместо уобичајене Светосавске приредбе, 
организована је свечаност уз све мере пре-
дострожности и заштите присутних.   
 
Након „Химне Светом Сави“ и молитве 
оца Срђана, уследило је ломљење слав-
ског колача у присуству кумова славе.  

 
После поздравног говора директорке Кла-
ре Франциа Ђолаи, о животу и делу Све-
тог Саве говорили су ученици виших раз-
реда на српском и мађарском језику, а 
кратак програм завршен је речима вероу-
читеља Спасоја Вукаса.  
 

Р. Вучинић  
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Свети Сава – школска слава 2022. 
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                          Прославе  



Községi magyar nyelv és irodalom verseny  

2022. február 26-án a bezdáni Testvériség-
egység Általános Iskola adott otthont a közsé-
gi szintű magyar nyelv és irodalom 
versenynek. 
 
Az eredmények alapján az ötödik osztályosok 
mezőnyében első Kabók Márk, a bács-
gyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola 
tanulója, Horváth Tímea tanítványa, második 
Francia Dominik, a zombori Testvériség-
egység Általános Iskolából, a tanára György 
Mária, harmadik Glumičić Leila, a doroszlói 
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, Brin-
dza Ildikó tanítványa.  
 
A hatodikosok között első helyen végzett a 
bezdáni Testvériség-egység Általános Iskola 
tanulója, Cirkl Csenge, aki Zweng Mária 
tanítványa. Több helyezést nem osztottak. 
 

A hetedikesek között szintén egy első 
helyezés van, mégpedig Kővágó Jázmin Al-
ma, szintén Zweng Mária diákja.  
 
A nyolcadikosok versenyében első Bálint 
Német Bence, a zombori Testvériség-egység 
Általános Iskolából, György Mária 
tanítványa, második Tuzlić Anđela, a bács-
gyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola diákja, 
Horváth Tímea tanítványa, szintén második 
helyezett Gospić Isidora, a nemesmiliticsi 
Testvériség-egység Általános Iskolából, a ta-
nára Horváth Ódry Márta, harmadik pedig 
Kanyó Szintia, szintén a nemesmiliticsi általá-
nos iskola tanulója, Horváth Ódry Márta 
tanítványa. 
 

Francia Gyólai Klára 
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Такмичења  

Више фотографија о активностима ученика наше школе можете пронаћи 
на интернет страници   

www.osbezdangalerija.wordpress.com  



Општинско такмичење из математике одржано је 20. фебруара 2022. год у ОШ 
„Доситеj Обрадовић“ у Сомбору.  
 
Нашу школу представљали су ученици 4.б одељења Силвијо Илија Шимичевић и 
Стојан Савић (учитељ Слободан Галић) и ученик 7.б Немања Шталман (наставница 
Ана Канижаи Маћуш). 
 
На Окружно такмичење пласирао се ученик 4.б Стојан Савић.  
 
Он је на Окружном такмичењу одржаном 15. марта добио похвалницу.   
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Општинско и Окружно такмичење из математике  

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 

Такмичења  

Општинско и Окружно такмичење из српског језика  

На Општинском такмичењу из српског 

језика и језичке културе ученик VII-б 

одељења Немања Шталман освојио је 3. 

место и пласман на Окружно такмиче-

ње.  

 

Окружно такмичење је одржано 9. апри-

ла 2022.  у ОШ „Аврам Мразовић“ у 

Сомбору и Немања је заузео 4. место.  

 

Ментор је била наставница Бранкица 

Стојковић.  

 
Р. Вучинић  



Körzeti verseny magyar nyelvből   

2022. április 1-én a bezdáni Testvériség-egység 
Általános Iskola adott otthont a körzeti 
versenynek magyar nyelvből.  
 
Az eredmények alapján az ötödik osztályosok 
között első helyezett Popovics Regina, a 
kupuszinai József Attila Általános Iskola 
tanulója, akinek tanára Bauer Laura. Második 
lett Mészáros Leóna, a kúlai Petőfi Brigád Ál-
talános Iskolából, a tanára Hugyik Kanyó Valé-
ria. A harmadik Kabók Márk, a bácsgyulafalvi 
Kis Ferenc Általános Iskola növendéke, tanára: 
Horváth Tímea.  
 
A hatodikosok versenyében első Lengyel Loret-
ta, a gombosi József Attila Általános Iskola 
tanulója, Huszár Izabella tanítványa. Második 
lett Mila Lea, a kulai Petőfi Brigád Általános 
Iskola növendéke, tanára: Hugyik Kanyó Valé-
ria. Harmadik helyezett Bence Léna, a gombosi 
József Attila Általános Iskola tanulója, Huszár 
Izabella tanítványa.  
 
A hetedik osztályosok között első lett Kővágó 
Jázmin Alma, a bezdáni Testvériség-egység Ál-
talános Iskola diákja, Zweng Mária tanítványa. 
Második Uzelac Katarina, aki a gombosi József 
Attila Általános Iskolába jár, a tanára pedig 
Huszár Izabella. Harmadik helyezést ért el Mol-
nár Lea, a kupuszinai József Attila Általános Is-

kolából, Bauer Laura tanítványaként.  
 
A nyolcadik osztályosok mezőnyében első lett 
Tuzlić Anđela, a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Ál-
talános Iskola diákja, tanára: Horváth Tímea. 
Második helyezett Rizsányi Réka, a kupuszinai 
József Attila Általános Iskola tanulója, Bauer 
Laura diákja. Szintén második Gospić Isidora, a 
nemesmiliticsi Testvériség-egység Általános Is-
kolából, Horváth Ódry Márta tanítványa. Harma-
dik helyezett lett Bálint Német Bence, a zombori 
Testvériség-egység Általános Iskola tanulója, 
tanára: György Mária.  
 
A körzeti versenyen résztvett még Glumičić Lei-
la, a doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolából, 
Brindza Ildikó tanítványaként, Francia Dominik, 
a zombori Testvériség-egység Általános Iskola 
diákja, György Mária diákja, Cirkl Csenge, a 
bezdáni Testvériség-egység Általános Iskolából, 
tanára: Zweng Mária, Tekenyős Enikő, a 
kupuszinai József Attila Általános Iskola 
tanulója, Bauer Laura tanítványa, a kúlai Petőfi 
Brigád Általános Iskola két diákja: Bajai Leon és 
Papp Eleonóra, akik Hugyik Kanyó Valéria 
tanítványai. 
 

Francia Gyólai Klára 
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Такмичења  



Ученици VII б одељења наше школе и 

ученици VI и VII разреда ОШ „Лаза 

Костић“ из Гакова, у пратњи оде-
љењских старешина Ане Маћуш Кани-

жаи, Зорице Саџак и Бранкице Стојко-

вић, 23. фебруара 2022.г. у Народном 

биоскопу у Сомбору гледали су пројек-
цију филма “Лето када сам научила да 

летим“, снимљеном по истоименом ро-

ману Јасминке Петровић, који се обра-

ђује у оквиру домаће лектире. Филм је 

прилагођен узрасту ученика, нежна при-
ча о одрастању, помирењу и рађању но-

ве наде; топла емотивна прича која греје 

душу.  

Ученици су с одушевљењем разговарали 

о филму, посебно им се свидела темати-
ка која се бави животом  и проблемима 

младих људи савременог доба. 

Б. Стојковић 
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Посете, дружења... 

Гледали смо „Лето када сам научила да летим“  

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 



Ликовни конкурс „Цвет за моју маму“ 2022. 

Ученици 1.а и 1.б одељења наше школе 

учествовали су на 9. наградном ликовном 

конкурсу „Цвет за моју маму“, који је 

организовала Асоцијација жена Републи-

ке Србије.  

 

Учитељица Ибоља Бала и учитељ Роланд 

Вучинић одабрали су по три најбоља ра-

да из оба одељења и послали организато-

рима у Сомбор.  

 

На конкурсу је учествовало 14 школа с 

укупно 79 радова у конкуренцији за на-

граде. Трочлана комисија у саставу: Све-

тлана Лазић, академска сликарка – пред-

седница комисије; Моника Вук, психолог 

и др Лилијана Соколова, доделила је на-

граде за три најбоља рада и још три 

похвалнице. Међу похваљенима се нашла 

и наша Сандра Миленковић.  

 

Награде су додељене у уторак, 8. марта у 

Дому ученика средњих школа у Сомбору.  

 
Р. Вучинић 
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Конкурси  
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Наша школа је учествовала у пројекту "Дани едукативности младих предузетника", 
који је под окриљем Савеза проналазача Србије, а у организацији Града Сомбора, чији 
је финални део одржан 16.9.2021.г. у Свечаној сали Градске куће у Сомбору.  
 
Чланови нашег Тима били су Реља Војновић (координатор), Милан Ћупурдија, 
Добрила Моћан, Немања Ковачев, Наташа Пујин и Теодора Саковић. Наставник-
ментор била је Бранкица Стојковић, проф. српског језика и књижевности.  
 
Наш Тим је презентовао свој пројекат "Мали креативци" и Рељи Војновићу, као 
координатору Тима и излагачу, додељена је Златна повеља за беседништво и јавни 
наступ. 
 

Б. Стојковић 
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Пројекти  

Дани едукативности младих предузетника 

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 

Такмичења  

 

На Општинском такмичењу из биологије, одржаном 10. априла 

у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Сомбору, ученица шестог разреда 

Ања Локнар освојила је 3. место, а Реља Војновић, ученик 

осмог разреда, 1. место, чиме су се обоје пласирали на Окружно 

такмичење.  

 

Реља је на Окружном такмичењу, 7. маја, поновио успех и сте-

као право да се такмичи на Републичком такмичењу које ће би-

ти одржано 28. маја на Биолошком факултету у Београду.  

 

Ментор наших ученика била је наставница Зорица Саџак.  

 

Р. Вучинић  

Окружно такмичење из биологије 2022. 



Суботу, 18. септембар, ученици и радници 

наше школе провели су радно. Активности 

су се одвијале по одељењским заједница-

ма, али тема је била иста за све.  

Ученици разредне наставе своје активно-

сти организовали су на тему „Саобраћај“. 

Најмлађи су погледали анимиране филмо-

ве о Пажљивку, који их је водио кроз сао-

браћајна правила; певали су песме и изво-

дили бројалице о саобраћајцу и семафору, 

а остало је времена и да се поиграју аути-

ћима и саобраћајним знаковима. Ликовни 

радови су, такође, били посвећени изради 

превозних средстава и саобраћајне сигна-

лизације, као и поштовању правила крета-

ња у насељу. На крају, ученици су прика-

зали своје вештине на бициклистичком по-

лигону на школском дворишту.    

Ученици предметне наставе имали су за 

тему „Упознај Европу“. Они су по одеље-

њима израђивали плакате за десетак европ-

ских држава.  

 
Р. Вучинић 
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Активности  

Тематска радна субота  
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Акција „Засади дрво“  2022. 

19 

Акције  

Највећа акција садње стабала „Засади 

дрво“ покренута је 2019. године и има за 

циљ очување здраве животне средине, као 

и одрживи развој друштвене заједнице.  

 

Трећи циклус пројекта под називом 

„Четири годишња доба“ званично је почео 

3. септембра 2021. године, догађајем у Бо-

таничкој башти „Јевремовац“. У оквиру 

ове сезоне, која траје до априла 2022. годи-

не, планирана је садња 200 хиљада садни-

ца широм Србије, а у фокусу су најмлађи, 

јер је њихово укључивање у акцију веома 

важно како би им била приближена приро-

да. Свака основна школа у Србији добила 

је по две саднице белог бора које треба да 

засаде ученици првог разреда.  

 

Бездански првачићи своје борове засадили 

су 24. фебруара у школском дворишту. По-

магали су им њихови учитељи, домар и 

директорка Школе. Приликом садње уче-
ници су упознати с важношћу очувања жи-

вотне средине и значајем пошумљавања.  

 
Р. Вучинић 
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Након две године паузе због коронавируса, 

обновљена је сарадња наше школе с без-

данским ватрогасцима. У четвртак, 5. маја, 

ученицима је на школском дворишту изве-

дена вежба Добровољног ватрогасног 

друштва Бездан.  

Чланови друштва приказали су начин га-

шења пожара у неприступачним шумским 

пределима, односно гашење пожара на 

отвореном, попут обале канала зараслe 

трском у околини Бездана.  

Најзанимљивији део изведбе билa је симу-

лација спасавања угрожених из ватром 

захваћених спратница. Ватрогасци су за 

кратко време надували огроман ваздушни 

јастук, а затим приказали како се скаче на 

њега.  Међу храбрим скакачима био је и 

домар школе Габор Кеваго којег су деца 

поздравила огромним аплаузом.  

 

Било је много заинтересоване деце за ско-

кове, па су чланови друштва позвали уче-

нике да дођу у ватрогасни дом и лично 

испробају све што су видели.  

 
Р. Вучинић 
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Сарадња са локалном заједницом 

Приказ вежбе ДВД Бездан 2022. 
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Nastava Hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture  
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Настава  

U našoj školi se sukladno njenoj viziji o 

multijezičnosti i multikulturalnosti već deset 

godina odvija nastava Hrvatskog jezika s 

elementima nacionalne kulture kao izbornog 

predmeta. Cilj nastave je njegovanje 

hrvatskog jezika, očuvanje tradicije i 

upoznavanje kulturne baštine Hrvata u 

Vojvodini i Hrvatske te razvijanje svijesti o 

značaju uloge jezika u očuvanju nacionalnog 

identiteta i interkulturalnosti kao načina 

života u suvremenom društvu. 

Nastavu ne pohađaju samo učenici koji 

pripadaju hrvatskoj zajednici, već je otvorena 

za sve koji žele bolje upoznati hrvatski jezik i 

književnost, hrvatsku povijest i zemljopis, te 

tradicijsku kulturu i baštinu Hrvata. Mnogo 

pažnje se posvećuje medijskoj kulturi, pa se 

učenici upoznaju i sa postignućima hrvatske 

kinematografije za djecu, animiranog filma i 

stripa. Nastava se održava dva školska sata 

tjedno u dvije grupe: mlađu čine učenici od 

prvog do četvrtog razreda, a stariju učenici od 

petog do osmog razreda.   

Osim nastave, za učenike se organiziraju i 

mnoge izvannastvne aktivnosti i manifestacije 

u suradnji sa Hrvatskim nacionalnim vijećem, 

Hrvatskom čitaonicom i drugim hrvatskim 

kulturnim udrugama kao što su dječja 

pokladna manifestija „Hrckov maskenbal“, 

„Književno prelo“ u pokladno vrijeme u 

Subotici, svehrvatska smotra „Dani kruha“ – 

dan zahvalnosti za plodove zemlje, „Dani 

Balinta Vujkova“ – dani hrvatske riječi i 

knjige, Pokrajinska smotra recitatora na 

hrvatskom jeziku, etnokamp i druge 

aktivnosti. Do potresa na Baniji i epidemije 

korona virusa 100 učenika iz Vojvodine koji 

pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku ili 

Hrvatski jezik s elementima nacionalne 

kulture svake godine je ljetovalo u Novom 

Vinodolskom, a ljetovanje je finansirao 

Crveni križ grada Zagreba. Učenici mlađeg 

uzrasta za Svetog Nikolu i Uskrs dobijaju 

prigodne darove od Hrvatskog nacionalnog 

vijeća. 

Učenici naše škole sudjelovali su redovito na 

„Hrckovom maskenbalu“ i na „Danima 

kruha“, ljetovali su u Novom Vinodolskom. 

Sve su to bila lijepa iskustva, neke trenutke 

smo zabilježili na priloženim fotografijama. 

 

Karlo Fuderer 
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 Прошле школске године у 

нашој школи са ученицима шестог 

разреда реализован је интердисци-

плинарни час „Грешке у биологији 

и српском језику“; извођач углед-

ног часа - Зорица Саџак, проф. био-

логије, и асистент - Бранкица Сто-

јковић, проф. српског језика и књи-

жевности; што се показало као при-

мер добре праксе. 

     И ове школске године Пројекат 

је настављен, али проширен на ви-

ше дисциплина-предмета,  и 

1.3.2022.г. реализован је мултиди-

сциплинарни час „Плава гробни-

ца“ (М. Бојић) у VII б одељењу. 

 Реализатори су били наставници:  

1. Бранкица Стојковић, проф. срп-

ског језика и књижевности (извођач 

угледног   часа); 

2. Карољ Капитањ, проф. историје 

(асистент); 

3. Ендре Капитањ, проф. географије 

(асистент); 

4. Моника Варга, проф. музичке 

културе (асистент); 

5. Адријана Бачић, наставник ли-

ковне културе (асистент); 

6. Небојша Стоисављевић, проф. 

информатике и рачунарства. 

      Ученици су се први пут сусрели 

са оваквим начином рада. Показали 

су завидан ниво знања и заинтере-

сованости за рад. Већина ученика је 

успешно  повезивала и примењива-

ла градиво из више дисциплина, као 

и унутарпредметну корелацију гра-

дива. 

      Овакав спој традиционалних и 

иновативних методичких приступа 

обогаћује наставни процес савреме-

ним предавачким техникама које 

делују подстицајно на ученике. 

       Мислим да би примена  о-

ваквих и сличних часова у пракси 

унапредила процес наставе, пре све-

га, у смислу функционалности 

усвојеног знања, али и то да наши 

ученици усвоје кључну способност, 

жељу за целоживотним учењем. 

 

                                                         Бранкица 
Стојковић  
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Употреба стрипа у настави 
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Иновације у наставном процесу 

На угледном часу из српског језика  

у оквиру наставне јединице  

Управни и неуправни говор (4. разред) 

користио сам стрип као средство за понав-

љање градива у уводном делу часа.   

 

Стрип сам израдио у апликацији Pixton.  
Роланд Вучинић, учитељ 

Алати за учење на даљину 

Током ванредног стања и 

учења на даљину настав-

ницима су, путем разних 

наставничких група на 

друштвеним мрежама, на 

располагању били много-

бројни материјали направ-

љени помоћу различитих 

веб-алата. Ови материјали 

дају могућност да настав-

ници користе и учeницима 

прослeђују готове радове, 

или да испробају своју 

креативност и створе мате-

ријале прилагођене потре-

бама својих ђака.  

Да бисмо овладали вешти-

ном рада с појединим ала-

тима, потребно је да про-

ђемо својеврсно лично 

стручно усавршавање (без 

добијених сертификата и 

бодова). Мене је привукло 

неколико алата, а упутства 

за рад сам нашао на стра-

ници  ЗУОВ-а. Мало сам 

истраживао, а резултате 

мог „самоусавршавања“ 

можете погледати на блогу 

 teachroland.wordpress.com 

/настава-

на-

даљину/

web-

alati. 
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Креативне стране 

Ликовни и литерарни радови ученика 

Када бих имала чаробни штапић! 

 

                Када бих имала чаробни штапић, 

много тога бих променила у свету. 

                Мојим чаробним штапићем  спасила 

бих болесну децу. Омогућила бих им брз 

опоравак. Имали би детињство као сва остала 

деца. Сиромашној деци чаробни штапић ство-

рио би разноврсне ђаконије и слаткише, какве 

год  пожеле. Уклонила бих дечији плач и тугу и 

претворила у радост и весеље. Дечије сузе пале 

би у заборав. Старим и болесним људима 

вратила здравље и били би опет као у младости. 

Очистила бих цео свет од смећа, загађења, 

отпада, отрова и прљавштине; поготово  реке, 

мора и језера. Спасила бих биљке и животиње 

од изумирања. Животиње би могле поново 

живети у чистој и својој природи. Свима на 

свету бих дала шта год пожеле. Градила бих 

игралишта, паркове, школе и вртиће. У 

градовима бих створила пуно зелених паркова. 

Ујединила бих све државе света. Сви би живели 

у миру. Учинила бих да на Земљи рата више 

никада не буде.  Оружје бих заменила цвећем. 

Више нико не би страховао. Сви би имали 

безбрижан сан. Страх више не би постојао. Цео 

свет би био један нови свет, другачији и бољи. 

Волела бих да се то заиста и деси.  

               Знам да  чаробни штапић постоји само 

у мојој машти, али волела бих да се људи 

промене, и једни према другима, и према 

природи, и према биљкама и животињама. Тај 

нови свет би био најлепши и најбољи, рођен у  

дечјој машти и сновима. То би био свет 

љубави! 

                                                                                                                             
Ања  Локнар,  VI ц 

Свако има свог свица 
 
    Једне летње вечери лежала сам на трави и гледала тамно не-
бо. 
    Одједном сам угледала звезде које су биле тако мале да су се 
једва виделе. Заправо, то су  били свици. Отрчала сам по теглу  
размишљајући који ће бити мој. Када сам се вратила, било их је 
још више. Угледала сам једног, лепог и посебног, баш  за мене. 
Ухватила сам га и непрестано гледала дивећи му се. Био је не-
како већи и лепши од осталих. Храбро сам га спустила на свој 
длан, надајући се да ми неће побећи. Стајао је мирно и усправ-
но. Хтео је полетети, али сам приметила да је повредио крило. 
Помогла сам му да се исправи и настави свој чаробни лет. Није 
желео да оде, остао је на мом длану. Пролазиле су тако ноћи , 
он није одлазио. Дошао је и тај дан, кад сам ујутру приметила 
да га нема. Нисам била тужна, баш напротив, била сам срећна 
што сам му помогла да поново полети и буде слободан. 
     Знала сам да сам  пронашла свог свица који ће заувек бити 
мој чувар и моја звезда водиља. 

                                                                                                                    
Моња Ладоцки, VI ц 

Ана Шмит, 3.б 

Ника Андринчин, 3.б 

Маша Репац, 3.б 

Виктор Вида, 3.б Нађа Вучић, 3.б 
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Заувек ћу се сећати... 

 

       Свако од нас има неки тренутак, неку ствар или  можда појаву које ће се увек изнова и изнова са радошћу 

присећати. 

      Ево, ја ћу се увек сећати неба. Али не оног обичног бескрајно плавог, већ оног посебног неба  које се не 

може увек видети, него само онда када имаш оно нешто своје и заувек детиње. То небо је предивно, пуно 

љубави, подршке, утехе, једноставности и сигурности, попут мајчиног загрљаја. То небо не може видети свако. 

Мораш имати неку дечију магију, магју љубави у својим очима. И не може се видети било где, већ само тамо 

где је топло око срца, тамо где је твој дом. То небо је увек било ту за мене, када сам био и тужан и срећан.  

       Заувек ћу га се сећати јер  ћу настојати да и, када будем старац, задржим тај сјај у очима и ту неизмерну 

жељу да трчим испод дуге, испод свога неба. 

                                                                                        Реља Војновић, VIII б 

 
Моја мајка  

 
 Она је део мога детињства... 
 Она га испуњава и улепшава... 
 Она је моја мајка! 
 Она се зове Звездана, а ја јој с љубављу 
тепам Моја Маки.  
 Њена два ока су бистра попут два језера.  
 Обрашчићи су јој румени као црвена ружа. 
 Њена црна свилена коса лепрша попут 
листа на ветру.  
 Волим када чујем њен мио и брижан глас, 
 који подсећа  на најлепши цвркут птица. 
 Она је увек ту за мене, и када сам срећан и 
када сам сетан! 
 Она ће заувек бити у моме срцу. 
 Волео бих да свако дете има мајку као што 
је Моја Маки! 
 

                               Немања Шталман, VII б 

 
Моје место за маштање 

 
        Као и сви млади људи, и ја волим дружење, забаву, 
изласке... Али, наиђу неки периоди када  желим бити сама и 
одвојена од реалног света. Понекад су то периоди у којима 
сам тужна или уплашена; али има и тренутака када сам 
насмејана и не желим ту срећу делити са другима. 
      Кутак моје маште налази се у нашем доњем дворишту. 
То је стабло једне старе кајсије. За њега знају сви моји уку-
ћани, али не иду често тамо, једноставно немају потребу. 
Место на којем налазим све шта ми је потребно, мир и тиши-
ну; а понекад, лајање и завијање мог или комшијског пса. 
Некако, највише волим бити сама. Волим када у мојој глави 
сија сунце и када падају кише, када грми, када севају највеће 
муње. На том дрвету уживам  и када ми се плаче. Можда је 
то чудно, али тамо стварам властити свет који не желим де-
лити ни са ким. То је само мој свет! У себи ћу носити ту не-
ку малу себе, веселу и радозналу. 
       Свако од нас има место где, као и ја скривена у крошњи 
своје кајсије, ужива и проживљава своје емоције. Потражите 
га и ваша машта постаће стварност! 
 
                                                                Добрила Моћан, VIII б  

Ања Прибић, 3.б Тара Репац, 3.б Амел Селар, 2.б 
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Ученици 8.а и 8.б одељења Ученици 8.а и 8.б одељења 
Varga Lili, 6.а 

Милица Ковачев, 6.б 

Моња Ладоцки, Ања Локнар, 6.ц Миња Маринковић, 2.б Реља Војновић, 8.б 

Мила Глумац, 1.б Реља Војновић, 8.б 
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Добрила Моћан, 8.б 
Максим Ботка, 6.ц 

Огњен Максимовић, 6.б 

Ванеса Вида, 6.ц 

Ања Репац, 7.б Kővágó Jázmin Alma, 7.а 

Реља Војновић, 8.б 

Csapó Éva, 8.а 

Саманта Мајор, 8.б 

Давид Павасовић, 6.ц 



У среду, пре подне, 20. октобра, одржан је 

јесењи крос за ученике нижих и виших 

разреда наше школе.  

 

Ове године крос је, уместо на Каналској 

обали, одржан на школском дворишту, а 

сунчано јесење време било је погодно за 

трчање.  

 

Разредна настава – резултати  

 

Први разред – дечаци:  

 

1. Данило Милановић 

2. Георгије Жижа 

3. Милош Поповић 

 

Први разред – девојчице:  

 

1. Мила Глумац 

2. Лена Глумац 

3. Хана Хордоши  

 

Други разред – дечаци:  

 

1.Тамаш Фици 

2.Василије Бала 

3.Даниел Крушковић 

 

Други разред – девојчице:  

 

1. Леа Савић 

2. Миња Маринковић 

3. Леона Киш 

 

Трећи разред – дечаци:  

 

1. Димитрије Чабрило 

2. Наум Корица 

3. Виктор Вида 

 

Трећи разред – девојчице:  

 

1. Ана Шмит 

2. Ника Андринчин 

3. Ања Прибић 

 

Четврти разред – дечаци:  

 

1. Давид Бојић 

2. Стојан Савић 

3. Андреј Кедвеш 

 

Четврти разред – девојчице:  

 

1. Емина Бојић 

2-3. Тина Репац и Луна Савић 
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Спорт  

Јесењи крос 2021. 
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Спорт  

Предметна настава – резултати  

 

Пети разред – дечаци:  

 

1. Себастијан Штауб 

2. Тодор Ћупурдија 

3. Јован Олбина 

 

Пети разред – девојчице:  

 

1. Ванеса Адам 

2. Алиса Стојсављевић 

3. Викториа Вида и Ања Тошић 

 

Шести разред – дечаци:  

 

1. Ерик Контра 

2. Немања Хорват 

3. Филип Форгић 

 

Шести разред – девојчице:  

 

1. Ања Локнар 

2. Анђела Олбина 

3. Моња Ладоцки и Оливера Тодоровић 

 

Седми разред – дечаци:  

 

1. Немања Чанаџија 

2. Немања Шталман 

3. Милан Предојевић 

 

Седми разред – девојчице:  

 

1. Жофи Хорват 

2. Леа Милановић 

3. Наташа Пујин 

  

Осми разред – дечаци:  

 

1. Милан Ћупурдија 

2. Немања Драгојевић 

3. Кевин Клинец и Александар Крушко-

вић 

 

Осми разред – девојчице:  

 

1. Лара Басара 

2. Корнелиа Крушковић 

3. Тамара Хорват 
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„Брзином до звезда“, квалификационо 
такмичење за децу из општина Сомбор и 
Кула, уз госте из Србобрана и Оџака, 
одржано је у ГХ „Мостонга“ у Сомбору 
17.12.2021.  
 
На такмичењу наступили су ученици из 
18 основних школа. У трци на 40 метара 
брзину је одмерило 76 дечака и 92 девој-
чице. Такмичари су прво наступили по-
дељени у 12 група, а двоје најбржих 
ушло је у Топ 24, где су били распоређе-
ни у четири групе по шесторо. По двоје 
из сваке групе изборило је пласман у 
велико финале у Београду.  
 
На такмичењу су учествовали и ученици 
3. разреда наше школе, чланови АК 
„Маратон“ из Сомбора, Ана Шмит, Ника 
Андринчин и Димитрије Чабрило. 

 
Они су се, иако годину дана млађи од 
свих конкурената, пласирали међу нај-
бржих осам, који ће на пролеће учество-
вати у великом финалу у Београду.  
 
Ана Шмит је заузела 1. место, Ника 
Андринчин је била трећа, а Димитрије 
Чабрило укупно пети.  
 
Манифестацију је пратила и градска већ-
ница за спорт, иначе Безданка, Антонија 
Нађ Косановић, чијим стопама ће, мож-
да, у неком другом спорту, кренути без-
дански малишани.  
 
Р. Вучинић 
Извор и фотографије: АК „Маратон“ Сомбор 

 

 

30 

Спорт  

„Брзином до звезда“ 2021. 

Часопис  ОШ  „Братство-јединство“  Бездан 



Спорт  Мале олимпијске игре – Окружно такмичење 2022.  

У организацији Спортског савеза Града Сомбора, 29. марта, 

Спортски центар „Соко“ био је домаћин Окружног такмичења 

у Малим олимпијским играма.  

После Општинског такмичења које је на програму било 15. 

марта, на Окружном такмичењу нашу школу представљале су 

две екипе.  

Мешовита екипа првог разреда, састављена од шест дечака и 

шест девојчица, предвођена учитељицом Ибољом Бала и учи-

тељем Роландом Вучинићем, освојила је прво место, испред 

вршњака из Српског Милетића, чиме је стекла право учешћа 

на Спортској олимпијади школске омладине Војводине 

(СОШОВ) која ће бити одржана од 19. до 22. маја у Зрењани-

ну, као и на Међуокружном  (Покрајинском) такмичењу, чији 

датум и место одржавања још нису познати.  

Нажалост, мушка екипа ученика трећег разреда, коју су при-

премале учитељице Наталија Кедвеш и Валерија Бушић, није 

успела да се пласира у наредни ниво такмичења, пошто су за 

шест секунди били спорији од првопласиране екипе из Караву-

кова.  

На Окружном такмичењу у атлетици одржаном 14. априла на Градском стадиону у Сомбору 
свих четворо ученика који су представљали нашу школу остварили су право учешћа на Ме-
ђуокружном такмичењу у Новом Саду, као и на СОШОВ-у у Зрењанину.  
 
У категоријама ученика од првог до четвртог разреда постигнути су следећи резултати: 
 

- скок удаљ из зоне, девојчице – прво место: Ана Шмит  
- скок удаљ из зоне, дечаци – прво место: Димитрије Чабрило  
- бацање вортекса, дечаци – прво место: Силвио Шимичевић  

 
У категорији ученика седмог и осмог разреда, у скоку удаљ из зоне, прво место освојио је 
Марко Половина. 
 
Ученике наше школе водили су учитељица Наталија Кедвеш, учитељ Слободан Галић и 
наставник Никола Борић.  
 
Р. Вучинић 

Атлетика – Окружно такмичење 2022. 

Окружно такмичење у 

рукомету 2022. 

Мушка рукометна екипа 

наше школе није успела 

да понови успех са 

Општинског такмичења 

на којем је 22. марта у 

ГХ „Мостонга“ у Сом-

бору освојила прво 

место, па је 30. марта на 

Окружном такмичењу у 

Сивцу морала да се за-

довољи трећим местом.  

Екипу наставника Нико-

ле Борића чинили су у-

ченици VIII, VII и VI 

разреда.  
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Погодите заједничке називе за жива бића и називе из свакодневног живота!!! 

 

1. Врста чапље и експлозивне направе која се баца руком. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

2. Цвет који се користи у фитотерапији  и назив дечијег часописа чији је аутор био 

Јован Јовановић Змај. 

___ ___ ___ ___ ___  

 

3. Врста змије отровнице у нашој земљи и метални део на вратима или прозорима. 

___ ___ ___ ___ ___  

 

4. Врсте акваријумских рибица и гумених папуча за плажу. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

5. Врста сисара, убраја се у породицу примата, и врста стакла на мобилним телефо-

нима која је отпорна на гребање. 

___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

6. Врста отровног четинара и назив међународне реке која протиче и кроз нашу зем-

љу. 

____ ____ ____ ____  

 

7. Врста сисара, који је реинтродукован (враћен у станиште) на Фрушку гору, и 

врста марке супер-лепка. 

____ ____ ____ ____ ____  

 

8. Врста дивље мачке, која живи у прашумама Амазона, и веома атрактивне марке 

аутомобила. 

___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

9. Врста дивље мачке, која живи у четинарским шумама Северне Америке, и марке 

спортске обуће.  

___ ___ ___ ___   

 

10. Врста воћа, распрострањеног у нашој земљи, и погрдан назив за подлив на кожи.  

___ ___ ___ ___ ___  

 

                                                                

                Аутор квиза: Зорица Саџак, проф. биологије 

КВИЗ – Занимљивости из биологије и опште културе… 

Забава  
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