NAŠI NAJBOLJI

Naša odlikašica
Ove godine imamo samo jednu
učenicu koja je svih osam godina
osnovnog školovanja završila s
odličnim uspjehom, Arianu Štrk.
Tim povodom postavili smo joj
nekoliko pitanja...

A: Jesam, iz kemije i njemačkog,
ali rezultati baš i nisu bili sjajni,
he-he.

Ariana Štrk

BUD: Koji su ti bili najbolji učitelji/učiteljice?

A: Nema tu neke tajne, učenje
kod kuće, slušanje na satu i to bi
bilo to.

A: Od učitelja Mato Katalenić i
naš učitelj koji je otišao u mirovinu Stanko Tišma, a od učiteljica Maja Vukadin, razrednica
Jasminka Geošić, Željka Milušić i
Marta Bogdanović.

BUD: Kakvi su tvoji dojmovi o
dosadašnjem školovanju?

BUD: Hoće li ti škola i učitelji ostati u dobrom sjećanju?

A: Pa sjajni :) Učitelji su korektni, ekipa je složna, ne može biti
bolje.

A: Hoće, ipak sam tu provela
jedan dio svog života.

BUD: Koja je tajna tvog odličnog
uspjeha tijekom školovanja?

BUD: Koji ti je bio najteži predmet? Zašto?
A: Definitivno fizika... to me jednostavno ne zanima,
pa mi se ne da niti učiti.
BUD: Jesi li išla na natjecanje i koje si uspjehe ostvarila?

BUD: Tko će ti najviše nedostajati? Zašto?
A: Učitelj Mato Katalenić, zato što je najbolji! Njegov
sat je drugačiji od ostalih, svi smo opušteni, i još kada
na to dodamo provale učitelja bude odlično. A i povijest mi je najdraži predmet. Definitivno će mi to najviše nedostajati. Tu je i učiteljica Maja Vukadin, ona je
također meni najbolja i najdraža učiteljica.

I ove godine naši učenici ostvarili su odlične uspjehe na raznim natjecanjima, pa ovdje navodimo što su
sve ove godine ostvarili. Čestitamo još jednom svima!
Učenici koji su ostvarili plasman na županijska natjecanja:
Županijsko natjecanje iz povijesti: David Vladić (7. razred)
Županijsko natjecanje iz matematike: Patrick Lucić (5. razred)
Županijsko natjecanje "Sigurno u prometu": Tomislav Antunović, Mia Slobođanac i Sofija SlobođanacZetović (svi 5. razred)
Županijsko natjecanje iz tehničke kulture: Petar Maroši (7. razred - Orijentacija i komunikacija), Martina
Slobođanac (6. razred - Graditeljstvo) i Filip Maroši (5. razred - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina)
Učenici koji su ostvarili plasman na državna natjecanja:
Državno natjecanje iz tehničke kulture: Klara Maroši (7. razred - Strojarske konstrukcije)
Državno natjecanje iz modelarstva: Filip Maroši (5. razred) i Klara Maroši (7. razred)
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UVOD, SADRŽAJ, IMPRESSUM

I ove godine družimo se s našim Budom.
Četrnaestim po redu. S obzirom na višegodišnju gospodarsku krizu i nedostatak novca, i
ovaj broj Buda objavljuje se samo u elektroničkom obliku, na internetu. Vjerujemo da
će i ovim putem uspješno stići do naših čitatelja, pogotovo onih mlađih koji se izvrsno
snalaze s digitalnim sadržajima (engl. digital
natives).

Naši najbolji
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I u ovom broju možete pregledati i pročitati učeničke radove, literarne i likovne, te pregled događanja kroz školsku godinu u rubrici
U našoj školi i oko nje. Posebno ističemo razgovor s našim ravnateljem g. Darkom Špeharom koji po završetku ove školske godine
odlazi u zasluženu mirovinu. Uredništvo lista
ovom prigodom želi mu svako dobro i dugu
mirovinu. Ugodno čitanje!
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BUD - list učenika i djelatnika OŠ "Budrovci" - Godina XIV - broj 14 - lipanj 2014.

Izdavač: Osnovna škola “Budrovci”, Gupčev trg 8
www.os-budrovci.skole.hr
U izradi, prikupljanju i odabiru literarnih i likovnih materijala sudjelovali su učenici naše škole zajedno sa svojim učiteljima/
učiteljicama, odnosno razrednicima/razrednicama;
Glavni urednik: Igor Barišić, prof.
Uredništvo: David Vladić (7. r.), Katarina Kuric, prof., Ivan Jukić, prof., Branimir Popović, prof., Željko Vurm
Lektor: Vlado Markić, prof.
Novinari: Antonela Jurić, Klara Maroši, Petar Maroši, Klaudija Šupuković, David Vladić, Petra Zetović (svi 7. r.), Barbara
Kemec (8. r.) i drugi;
Fotografije: Ivan Jukić, prof., Željko Vurm, Igor Barišić, prof. i drugi;
Slika na naslovnici: Učenici nagrađeni na priredbi za Dan škole
Računalna obrada i priprema za objavu: Igor Barišić, prof., Ivan Jukić, prof.
Digitalna obrada fotografija: Igor Barišić, prof., Ivan Jukić, prof.
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RAZGOVOR S POVODOM

Razgovor s ravnateljem, g. Darkom Špeharom
Povodom skorašnjeg odlaska u zasluženu mirovinu, razgovarali smo s
dugogodišnjim ravnateljem OŠ Budrovci, g. Darkom Špeharom...
BUD: Dobar dan.
RAVNATELJ: Dobar dan.
BUD: Od ove školske godine idete u mirovinu.
Hoće li vam nedostajati naša škola?
RAVNATELJ: Da, nakon 42 godine radnog staža u
osnovnoj školi na kraju ove školske godine odlazim u mirovinu.
BUD: Čime ste se sve bavili u životu osim što ste
bili ravnatelj?

RAVNATELJ: Osim što sam bio nastavnik TZK i
ravnatelj škole, u svoje slobodno vrijeme sam se
bavio sportom: plivanjem, nogometom i posebno
rukometom gdje sam bio igrač i trener u RK Đakovo, od 1973. godine do 1993. godine aktivni sam
član DVD Đakovo i član natjecateljske momčadi s
kojom sam osvojio 1. mjesto na republičkom natjecanju DVD-a 1977. godine, te smo te iste godine bili na Europskom prvenstvu u Italiji i osvojili 2.
mjesto. Tijekom Domovinskog rata bio sam VD
tajnika DVD-a Đakovo.
BUD: Kad ste počeli raditi u našoj školi?
RAVNATELJ: Od 17. veljače 1972. godine do 31.
kolovoza 1972. godine sam radio u Osnovnoj školi
Budrovci na pola radnog vremena, a pola radnog
vremena u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Đakovu. Nakon toga sam 1986. godine došao u Budrovce raditi kao direktor, ravnatelj ove škole. Ovaj
posao ravnatelja radim u kontinuitetu od 1. 12.
1986. godine pa sve do danas.
BUD: Jeste li našu školu pohađali i kao učenik?
RAVNATELJ: Kao učenik nisam pohađao ovu školu, ali sam kao malo dijete bio u školi. Naime ja
sam rođen u Budrovcima 9. veljače 1949. godine.
BUD: Gdje ste sve radili?
RAVNATELJ: Radio sam u OŠ Budrovci, OŠ
„Vladimir Nazor“ u Đakovu, u OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ u Strizivojni, te u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Đakovu.
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RAZGOVOR S POVODOM
BUD: Je li vam bio težak posao ravnatelja?
RAVNATELJ: Posao ravnatelja je prije svega odgovoran posao gdje čovjek mora paziti, raditi i komunicirati s učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole te dati sve od sebe u punom smislu riječi. Naravno da je bilo i trenutaka gdje moram rješavati pojedinačne probleme učenika, roditelja i
zaposlenika, a iste sam nastojao riješiti na obostrano zadovoljstvo.
BUD: U vrijeme kada ste vi bili ravnatelj obnovljena je školska zgrada. Kada se to dogodilo i kakve dojmove imate u vezi toga?

vilu su uvijek na neki način isti. U sredini u kojoj
sam se nalazio godinama, iz koje sam ponikao,
djeca su bila dosta dobra tako da nije bilo nekih
većih problema i ekscesa, a također i s nastavnicima. Uvijek sam težio naći kompromis u rješavanju
problema kroz razgovor i toplu riječ.
BUD: Što vam je bilo najbolje iskustvo u karijeri,
a što najgore?
RAVNATELJ: Bilo je lijepih i manje lijepih trenutaka, ne bih ništa posebno izdvajao, niti loša iskustva, a niti ona koja su bila pozitivna iskustva.
BUD: Što biste nama učenicima
danas poručili?
RAVNATELJ: Vama učenicima bih
poručio da u svakom slučaju trebate učiti, zadovoljiti školske potrebe, trebate biti pažljivi, pristojni, slušati svoje roditelje i ispuniti
njihove želje i zahtjeve koji su
pred vas postavljeni kako bi vas
zajedno s nama izveli na pravi
put.
BUD: Kakvoj se budućnosti naše
škole nadate?

RAVNATELJ: Tijekom 2000. godine poduzeo sam
aktivnosti u svezi renoviranja i adaptacije, te dogradnje školskog objekta. Nakon izrade idejnog i
glavnog projekta uz osigurana financijska sredstva
iz državnog proračuna započeta je gradnja 6. 12.
2001. Zgrada je završena 2003. godine i od 1. rujna iste godine naši učenici započeli su pohađati
nastavu u novoobnovljenom školskom objektu.
BUD: Kakvi su nekad bili učenici, a kakvi nastavnici u odnosu na danas?
RAVNATELJ: Učenici, odnosno nastavnici, u pra-

RAVNATELJ: Vjerujem da će i
nakon mog odlaska u mirovinu
škola nastaviti s radom, da će škola opstati kao
samostalna te da će se sav ili barem dio kulturnog
i društvenog života i dalje odvijati u njoj. Uvijek
smo imali dobre odnose s mjesnim odborom, nogometnim klubom i s KUD-om „Šokadija“, s našim
župnikom te sa svim organizacijama koje u selu
postoje.
BUD: Hvala Vam na razgovoru.
RAVNATELJ: Molim.
Razgovarali: Antonela Jurić i David Vladić, 7. r.
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S POVODOM...
Povodom odlaska u zasluženu mirovinu, naš djelatnik učitelj Željko Vurm, napisao je
u ime svih djelatnika pjesmu u znak zahvale.
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IZ PROŠLOSTI ŠKOLE
Odabrali smo nekoliko fotografija iz bliže ili dalje povijesti škole, da se prisjetimo kako je
nekad bilo i kakvi smo nekoć bili. Vjerujemo da će se mnogi prepoznati...

BUD 13./14.
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U NAŠOJ ŠKOLI I OKO NJE
Na sljedećim stranicama donosimo Vam rubriku “U našoj školi i oko nje”. U njoj radimo presjek
događanja tijekom protekle školske godine i izdvajamo najzanimljivije vijesti objavljene na školskoj
internetskoj stranici (na adresi www.os-budrovci.skole.hr). Ona donosi vijesti o događanjima u školi i vezano uz nju, kao i o događanjima u široj zajednici. Svakako Vas pozivamo da ukoliko ste u mogućnosti posjećujete našu internetsku stranicu koja se redovito osvježava i nadopunjuje, te sadrži i
one vijesti koje nisu mogle stati u ovu rubriku.

LISTOPAD
Obilježen Dan kruha i
zahvalnosti za plodove zemlje
I ove godine učenici i djelatnici naše škole obilježili su Dan kruha
i zahvalnosti za plodove zemlje. Ovaj put, učinili smo to malo
drugačije nego do sada...
Polaznici predškole i učenici od 1. do 4. razreda OŠ Budrovci, zajedno sa svojim učiteljicama i odgojiteljicom, te pedagoginjom škole, uputili su se u jutarnjim satima u šetnju od škole do obiteljskog doma našeg djelatnika Đure Sita i njegove supruge Ruže. U pomalo prohladno jesensko jutro, nešto dulja šetnja dobro je ugrijala sve sudionike.
Po dolasku do cilja, veselu kolonu dočekali su ljubazni domaćini, a vatra u krušnoj peći već je naveliko gorjela. Naši domaćini
upoznali su učenike i učiteljice s procesom pravljenja kruha i krušnih proizvoda. Učiteljica Ruža Ciganović učenike je animirala na malu igru kako bi se ugrijali jer se sunce tek sramežljivo pojavljivalo iza oblaka.
Naša domaćica Ruža Sito i njena susjeda Marija Vladić oblikovale su ranije pripremljeno tijesto namijenjeno pečenju domaćih lepinja i iznijele ga van gdje je naš domaćin Đuro već pripremio i očistio krušnu peć. Učenici i učiteljice imali su prigodu
vidjeti sve faze pečenja lepinja. Dok su čekala da se lepinje ispeku i malo ohlade, djeca su se okrijepila voćem i sokom, te
razgledala obiteljsko imanje naših današnjih domaćina. Posebno im je zanimljiv prizor bio svinjac, a posebna zabava penjanje na stabla u voćnjaku.
Kada su se lepinje dovoljno ohladile, svi su ih kušali, zajedno sa drugim domaćim proizvodima kao što su domaći
pekmez (nekoliko vrsta), vrhnje (kajmak) i svinjska mast.
Za okrjepu bilo je tu i mlijeko, a za one malo starije i kava.
Hranu je blagoslovio velečasni Šimo koji je u međuvremenu pristigao zajedno s ravnateljem i vjeroučiteljicom. Nakon vrlo ukusnog doručka, djeca su našim domaćinima
održala kraći program koji se sastojao od recitacija i pjesama.
Slijedio je zatim zajednički odlazak preko ceste na dječje
igralište "Sumbelija" koje su vlastitim rukama uredili mještani našeg sela, uz pomoć Grada Đakova i drugih sponzora.
Djeca su se ondje izvrsno zabavljala i iskreno im je bilo žao kad je došlo vrijeme za polazak natrag prema školi tj. vlastitim
kućama. Vjerujem da su svi puno naučili o kruhu i drugim plodovima zemlje i da su se odlično zabavili.
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U NAŠOJ ŠKOLI I OKO NJE
Na kraju, slijedi velika zahvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi ovog projektnog dana: Ponajviše,
naravno, našim ljubaznim domaćinima Ruži i Đuri Sito, te
njihovoj obitelji, susjedima i prijateljima koji su nam pripremili pravu gozbu, našem djelatniku Ivici Kedačiću koji je za
ovu prigodu darovao vreću brašna za pripremu lepinja, učiteljici Ruži Ciganović koja je darovala jabuke i mlijeko, učite-

ljici Katarini koja je dala ideju za ovaj projekt i nažalost nije
mogla biti prisutna, velečasnom Šimi koji se odazvao našem pozivu i blagoslovio hranu i sve prisutne, te svim ostalim učiteljicama i drugim djelatnicima koji su dali svoj doprinos. Vjerujemo da brojni dječji osmjesi opravdavaju sav
uloženi trud, te se nadamo da ćemo uskoro ponovno imati
sličan projekt.

STUDENI
Obilježena 22. godišnjica
stradanja Vukovara
U ponedjeljak 18. studenog učenici i djelatnici naše škole dostojanstveno su obilježili Dan sjećanja na Vukovar.
U hodniku škole prof. povijesti Mato Katalenić i ravnatelj
Darko Špehar ukratko su učenicima objasnili što obilježavamo na današnji dan, nakon čega su se svi dostojanstveno uputili pred službeni ulaz gdje su izložene makete simbola Vukovara - vodotornja,
spomenika na Ovčari i bijelog križa. Ove makete inače su radovi naših bivših učenika.
Predstavnici učenika svih razreda naše škole,
kao i predstavnici djelatnika i ravnatelj škole
upalili su 22 lampiona i time obilježili 22.
godišnjicu pada i stradanja grada Vukovara i
njegovih stanovnika. Svi skupa su se potom
pomolili za sve stradalnike i njima u spomen
upriličena je minuta šutnje. Nakon toga, učenici i djelatnici su se dostojanstveno i u miru
vratili svojim svakodnevnim obvezama.

BUD 13./14.
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PROSINAC
Sveti Nikola
u našoj školi!
U četvrtak 5. prosinca 2013. godine, dan uoči
seoskog blagdana, u našu školu stigao je Sveti Nikola sa svojim vjernim pratiteljem, zločestim Krampusom.
Učenici naše škole dočekali su ga lijepo pripremljenom priredbom kojom su
pokazali da znaju pjevati, plesati, glumiti i recitirati. Sveti Nikola uzvratio im
je donesenim darovima.
U pratnji Svetog Nikole bio je i Krampus koji je svojim trozupcem pokušavao
uplašiti djecu. Pored naših učenika, bila su tu i brojna mlađa djeca sa svojim
roditeljima. Nadamo se da su se svi lijepo zabavili i da su kućama otišli zadovoljni.

Košarkaški susret učenika i učitelja
Već drugu godinu zaredom, na kraju prvog polugodišta, odigrana je košarkaška utakmica između učitelja i učenika
8. razreda OŠ Budrovci.

Iako brojčano inferiorniji učitelji su pobijedili rezultatom 69 : 42. Na terenu se pokazalo da je iskustvo i taktička zrelost učitelja bila presudna. Međutim, treba čestitati učenicima na silnoj želji, požrtvovnosti i borbenosti koju su pokazivali do zadnjeg zvižduka! Nadam se da će odigravanje ovakvih revijalnih utakmica prerasti u tradiciju
te ovim putem ostavljam mogućnost učenicima za
uzvrat na kraju školske godine (u malom nogometu,
gdje su učenici „na domaćem terenu“)!
Nastupili su:
Učenici: Sito Valentin, Sito Tomislav, Sito Jakov, Ručević Tihomir, Sito Kristian, Kretonić Antun, Andrić
Mateo i Ručević Stjepan.
Učitelji: Katalenić Mato, Popović Branimir, Kedačić
Igor i Barišić Igor.
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SIJEČANJ
Bronca sjajnija od zlata!
Zapažen nastup braće Maroši na 23. GRAND PRIX CROATIA
među 1580 natjecatelja iz 17 država!
U Samoboru je 18. i 19. siječnja 2014. održan 23. GRAND
PRIX CROATIA, najveći i najjači međunarodni karate turnir u
Hrvatskoj. Sudjelovalo je 1580 natjecatelja iz 195 klubova iz
17 zemalja. Na turniru su nastupila braća Petar i Filip Maroši.
Petar nije imao sportske sreće te je ispao u prvom krugu. Filip je imao svoj dan te je dogurao do polufinala pobjeđujući redom: Izraelca u prvom krugu, Zagrepčanina u drugom krugu, Bugarina u trećem krugu, te još jednog Bugarina u četvrtom
krugu (koliko ih ima ;) )
Naknadnom sudačkom odlukom, nakon žalbe Bugarina (tko gubi taj se žali), diskvalificiran je te mu je onemogućen ulazak u
finale i prilika da obrani prošlogodišnje zlato. Nakon toga, u nastavku borbi, pobijedio je borca iz Izraela te tako osvojio treće
mjesto.
Konačni poredak je takav da je prvo mjesto osvojio borac iz Mađarske, drugi je onaj tužibaba iz Bugarske, a treći naš Filip.
S obzirom na konkurenciju, ova bronca oko Filipovog vrata, njemu i njegovom klubu FOKUS iz Zagreba sjajnija je i od zlata.

VELJAČA
Nastup naših učenika na
20. Đakovačkim bušarima
U nedjelju, 9.
veljače, u Đakovu je održana
velika pokladna
povorka u sklopu održavanja jubilarnih 20. Đakovačkih bušara.
U navedenoj povorci sudjelovali su članice i članovi KUD-a "Šokadija" iz Budrovaca
među kojima su i brojni učenici naše škole, a također su sudjelovali i polaznici
predškole iz Budrovaca i Đurđanaca.
Između više od 3500 maskiranih sudionika KUD "Šokadija" uspio je osvojiti nagradu
za najbolju masku u kategoriji odraslih skupina svojim prikazom svinjokolje. Iako je
povorku malo omela kiša, vjerujemo da su svi sudionici bili veseli i zadovoljni onim
što su prikazali pred brojnim gledateljima.

BUD 13./14.
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OŽUJAK
Maškare preplavile

budrovačku školu!
Već tradicionalno, na pokladni utorak, maškare u našoj
školi "preuzimaju vlast". I ove godine gotovo svi učenici i djelatnici naše škole na jedan dan postali su netko drugi
(nešto drugo?).
Bilo je tu zaista svega... vile, princeze, superjunaci, gatare, gusari, kauboji, Indijanci, razna čudovišta, životinje,
likovi iz crtanih filmova i mnogi drugi. Ove godine neki razredi su se organizirali i preobukli u grupne maske - 2. i 4.
razred iz PŠ Đurđanci maskirao se u Štrumpfove, 4. razred dočarao nam je što sve predstavlja Europska Unija kroz
svoj Hotel EU, policajci iz 5. razreda uvodili su red hvatajući kriminalce (također iz 5. razreda), 6. razred pokazao je
da su prava obitelj (majka i otac s 14 beba), 7. razred svjestan je nedostatka medicinskog osoblja u našoj državi, pa
su na jedan dan odlučili pomoći u tome (porodivši usput "trudnicu"), a 8. razred priredio je pravo malo vjenčanje i
svadbu.
Uz veselu glazbu, krofne i sok, svi razredi su se predstavili, nakon čega je sudački odbor odlučio nagraditi grupne
maske Štrumpfova, Hotel EU i kao najbolje ekipu KBC-a Budrovci. Uz njih, za najbolje maske u kategoriji odraslih
odabrani su Snjeguljica Lidija i simpatična dama - Đuro.
Priredbu je znalački vodio iskusni meštar "Papa Štrumpf" Željko. Nadamo se da su se svi sudionici lijepo zabavili i
da će nagodinu biti još bolje nego ove godine.

Tehničari opet blistaju!
Delegacija OŠ Budrovci danas je "svjetlala obraz" naše škole
na 56. županijskom natjecanju mladih tehničara i polučila
slijedeće rezultate:
Martina Slobođanac (6. r) osvojila je odlično 5. mjesto među u
kategoriji "graditeljstvo". Filip Maroši (5. r) osvojio je 4. mjesto u kategoriji "Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina".
Petar Maroši (7.r) osvojio je 3. mjesto u kategoriji
"Orijentacija i komunikacija".
Najbolji rezultat polučila je Klara Maroši osvojivši prvo mjesto
i plasman na 56. Državno natjecanje mladih tehničara, natječući se u kategoriji "Strojarske konstrukcije". Natječući se u
tipično "muškoj" kategoriji, Klara je kao jedina djevojčica pokazala momcima "tko je majstor". Bravo Klara!
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TRAVANJ
Tehničari opet blistaju ver.2
Nismo se odavno "hvalili" svojim uspjesima jer smo bili zabavljeni poslom pa evo, dragi prijatelji naše škole i našeg kluba mladih
tehničara, čujte i počujte!
Čime smo se mi to bavili zadnjih nekoliko tjedana?
Članovi našeg kluba aktivno su sudjelovali u pripremi, organizaciji i provođenju cijele manifestacije tehničkog stvaralaštva:
Danas mali sutra veliki majstor. Naravno da nas je bilo i u izloženom dijelu manifestacije gdje su naši radovi pobudili puno
pažnje, a i zavisti. Sudjelovali smo i u natjecateljskom dijelu manifestacije s dvije ekipe. Ekipa u sastavu, Klara Maroši, Filip
Maroši i mentor Ivan Jukić, osvojila je drugo mjesto i za nagradu školi donijela ubodnu pilu. U natjecateljskom dijelu manifestacije nastupile su ekipe iz 28 škola, klubova mladih tehničara ili zajednica tehničke kulture. Prvoplasirana ekipa (iz Čepina)
putuje na završnicu modelarske lige u Kraljevicu, pred kraj mjeseca svibnja.
Prošli tjedan održano je i 56. državno natjecanje mladih tehničara u Primoštenu gdje smo također imali predstavnika škole i
kluba, Klaru Maroši. Klara se natjecala u kategoriji "strojarske konstrukcije" i osvojila odlično osmo mjesto. Za kategoriju u
kojoj se natjecala Klara, mogli bismo reći da je "muška disciplina". To Klari nije
Dojmovi s državnog
nimalo smetalo da se plasira u prvu trećinu poretka.

natjecanja
Zamolili smo Klaru Maroši da nam napiše svoje dojmove s državnog natjecanja
iz tehničke kulture. Kao i uvijek, Klara
nema puno toga za reći, ali zato njeni
radovi i uspjesi koje njima postiže govore za sebe…
„Od 2. do 4. travnja održalo se 56. natjecanje mladih tehničara u Primoštenu.
Među plasiranim učenicima bila sam i ja,
na području strojarske konstrukcije. Priprema za državno je bila dosta naporna.
Među 21 natjecateljem ja sam ostvarila
vrlo dobar uspjeh. Osvojila sam 8. mjesto. Na državnom natjecanju je bilo super.
Drugi dan nakon dolaska smo imali cijeli
dan natjecanje. Ujutro sam pisala test i
nakon ručka sam 8 sati izrađivala model
otporničke turbine. Nakon natjecanja
imali smo opuštanje u bazenu. Zadnji
dan državnog imali smo obranu rada i
proglašenje rezultata. Nakon proglašenja
podijeljeni su nam lunch paketi i svi smo
krenuli kući. Oko kasnih sati u noći sretno smo stigli kući.“

Uskršnji Zeko
Marljive ruke naših djelatnika
Đure i Ivice, kao i ostalih djelatnika, zajedno s marljivim
ručicama naših učenika, dovele su u našu školu pravu
Uskršnju bajku. Uz puno truda stvoren je prizor koji je u
tjednu prije Uskrsa, kao i poslije njega, uveseljavao naše
najmlađe, a i one malo starije
koji su se krišom fotografirali pored Uskršnjeg Zeke i njegovih zečića.

BUD 13./14.
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SVIBANJ
Predstavljanje knjige
"Ovim su šorom prolazili svati"
U četvrtak, 22. svibnja u našu školu stigao je g. Zdravko Carević
koji nam je predstavio svoju knjigu "Ovim su šorom prolazili
svati". Knjiga govori o Domovinskom ratu, kojeg nam je gospodin Zdravko detaljnije opisao. Na predstavljanju knjige bili su
prisutni članovi obitelji koje su bile žrtve Domovinskog rata i
pripadnici Udruge veterana 3. gardijske brigade.
Učenici osmog razreda su vodili razgovor s autorom knjige, te
su postavili brojna pitanja. Na predstavljanju su također bili
prisutni učenici 6. i 7. razreda, školski tamburaši i zbor. Na kraju programa moglo se kupiti knjigu uz potpis autora, a sav prikupljeni novac je bio namijenjen žrtvama koje je pogodila poplava.

Škola u prirodi
Sredinom svibnja učenici trećih i četvrtih razreda OŠ Budrovci i PŠ
Đurđanci bili su u školi u prirodi u Orahovici. Njihove dojmove prenijet će
nam učenica 4. razreda Sanja Gomboš...
U ponedjeljak u sedam sati ujutro krenuli smo u Orahovicu. Na putu smo
prošli kroz mnoga slavonska sela. Kada smo došli raspakirali smo se i otišli
na testiranje. Dobila sam ocjenu 11. Poslijepodne smo išli u razgledavanje
grada Orahovice. Ondje smo vidjeli Gutmanovu lokomotivu zvanu Ćiro i
staru vodenicu.
U utorak smo išli na noćno kupanje. Bilo je jako zabavno. U srijedu je
padala kiša pa nismo mogli nikamo ići. Navečer smo imali karaoke. Pjevali smo i plesali.
U četvrtak je
padala kiša. Popodne smo imali
disko a navečer
pidžama-party.
Bilo je zabavno.
U petak smo
imali završno
testiranje, a
navečer smo imali zabavu s učiteljem plivanja. U subotu ujutro smo
se spakirali i iza ručka otišli kući. Bilo je jako lijepo.
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Obilježen Dan škole
U petak, 30. svibnja 2014. godine učenici i djelatnici naše škole
proslavili su svoj dan.
Sve je započelo jutarnjim sportskim natjecanjima na igralištu NK
"Slavonija" Budrovci gdje su se učenici svih razreda natjecali u
trčanju, štafetnom trčanju, bacanju loptice u dalj i pikadu. Najuspješniji razred u kategoriji raredne nastave je 4. razred iz Budrovaca dok je u kategoriji predmetne nastave epitet najboljih odnio 8.
razred također iz Budrovaca. Kako bi imali snage za natjecanja,
učenicima su podijeljeni sendviči i sokovi.
Predvečer je održana svečana priredba u prostorijama društvenog doma, tijekom koje su učenici pokazali brojnim posjetiteljima djelić onoga što su naučili.
Tom prigodom, ravnatelj je podijelio pohvalnice i nagrade učenicima koji su ostvarili plasman na županijska i državna natjecanja, te učenici koja je svih osam godina završila odličnim uspjehom.
Nakon priredbe su djelatnici, bivši djelatnici i ostali gosti svečanom večerom obilježili ovogodišnji Dan škole.

BUD 13./14.
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Izlet učenika u Đakovo
Učenici prvog i drugog razreda, u sklopu redovne nastave,
išli su na poludnevni izlet u Đakovo. Cilj je bio na zanimljiv
način upoznati dio općinskog središta. Učiteljice R. Ciganović i R. Sučić organizirale su i provele obilazak: katedrale,
biskupske vinarije, Gradske knjižnice, Doma Zdravlja, autobusne postaje...
Nakon kratke igre u parku i osvježenja sladoledom, puni
novih spoznaja, sretni i veseli, vratili su se svojim kućama!

LIPANJ
Završnica

Modelarske lige
Modelarska liga je ekipno natjecanje
učenika u području modelarstva/
maketarstva koje provodi Hrvatska
zajednica tehničke kulture u suradnji sa županijskim zajednicama tehničke kulture i društvima pedagoga tehničke kulture. Liga je pokrenuta početkom školske godine
2012./2013., s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih
i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.
U školskoj godini 2013./2014. održano je ukupno 21 natjecanje u 17 županija, na kojima je
sudjelovalo 700 učenika od 5. do 8. razreda.
Ekipa OŠ Budrovci u sastavu Klara Maroši, Filip Maroši i mentor Ivan Jukić pozvana je ove
godine na završnicu Modelarske lige gdje je ostvarila velik uspjeh osvojivši odlično četvrto
mjesto.
Tekstovi i fotografije: Ivan Jukić, Igor Barišić, Željko Vurm, Branimir Popović, Ružica
Ciganović, Ružica Sučić, Marija Mikić, Martina Sraga i Klara Maroši
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LIKOVNI KUTAK

Josip Pavić, 7. r.
Antonio Reich, 5. r.

Josipa Zdunić, 7. r.

Josip Zetović, 5. r.

Nikolina Kovačević, 7. r.

Kristian Sito, 8. r.

Nikola Tadić, 5. r.
Klara Maroši, 7. r.
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NAŠI MATURANTI

Razred koji odlazi...
Na ovim stranicama predstavljamo vam naše
maturante, koji broje svoje posljednje dane u našoj
školi i pripremaju se za nove izazove. Poželimo im puno uspjeha i sreće...

1. Koju srednju školu planiraš upisati?
2. Kakvo ti je bilo ovo osmogodišnje školovanje?
3. Je li ti žao što odlaziš?
4. Bi li išta htio/htjela ponoviti?
5. Što će ti najviše nedostajati?
6. Kako zamišljaš svoj život za recimo 15 godina?

Klaudija Antunović

Ivan Bala

Valentin Sito

Antun Kretonić

1. Medicinsku.

1. Za kuhara.

1. Za elektroinstalatera.

2. Dobro.

2. Dobro.

1. Tehničar za mehatroniku.

3. Malo.

3. Nije.

4. Osmi razred.
5. Prijatelji iz razreda,
neki učitelji.

4. Ne bih.
5. A što neće?!
6. Biti na birou.

6. U Miamiju.

2. Dobro.
3. Možda malo.
4. Osmi razred.
5. Ekipa iz razreda i neki
učitelji.

2. Zakon.

3. Ne.
4. Sat njemačkog.
5. Ekipa iz razreda.
6. Živjeti u Los Angelesu i
raditi u L.A.P.D.

6. Pa, i ne zamišljam ga.

Sara Jurić

Kristian Sito

Jakov Sito

Ines Martinović

1. Ekonomsku.

1. Za elektroinstalatera.

1. Za elektroinstalatera.

1. Ekonomsku.

2. Naporno.

2. Super.

2. Srednja žalost!

2. U redu.

3. Ne.

3. Nije.

3. Malo.

3. Ne.

4. Ručak iz Krapine.

4. Sat povijesti.

4. Izlet u Krapinu

5. Macove provale.

5. Ekipa i stolica.

4. „Pametnome dosta
škole!“

6. Liam i ja u Londonu.

6. Ne zamišljam.

5. Ekipa, učitelji i veliki
odmor.
6. Ne zamišljam.
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5. Društvo.
6. Na Bora-Bori Isco i ja.

NAŠI MATURANTI

Barbara Kemec
1. Komercijalnu.
2. Zanimljivo.
3. Pa malo.
4. Da. Osmi razred.
5. Prijatelji iz razreda i
učitelj Mato Katalenić.

Mateo Andrić

Stjepan Ručević

Tomislav Sito

1. Za računalnog tehničara.

1. Za agroturističkog tehničara.

1. Za elektroinstalatera.

2. Super.

3. Nije.

3. Pa baš i nije.

4. Popravni iz matematike

4. Malu školu.

4. Sat njemačkog.
5. Ekipa.

5. Moja olovka iz trećeg
razreda.

3. Malo.

6. Negdje na plaži kako
ispijam koktelčiće...

6. Dobro, ja i, ako Bog
da, žena, te recimo troje
djece.

Tihomir Ručević

Darko Sito

1. Medicinsku ili Veterinarsku.

1. Za agroturističkog tehničara.

2. Super, bilo je zabavno
družiti se s prijateljima.

2. Super, dobro.

3. Malo da.
4. Prvi razred.
5. Ekipa iz razreda i neki
učitelji.
6. Ma bit će sve u redu.

2. Dobro.

2. Lipo.

3. Onako.
4. Ne baš.
5. Ekipa, druženje i neki
učitelji.
6. Ne zamišljam, ima vremena.

5. Moja klupa i stolica.
6. Da budem živ i zdrav.

6. Na jahti pijuckam šampanjac.

Mihael Maletić
1. Pa u prvu ruku ja bih
želio upisati za kuhara.
2. Ovo školovanje od osam
godina bilo je vrlo osmogodišnje.
3. Moje tijelo odlazi, ali
moja duša ostaje zauvijek u
OŠ Budrovci.
4. Veliki odmor.
5. Moja stolica na kojoj
sjedim od 5. razreda i naravno moji prijatelji uz teglicu
krastavaca.
6. Recimo u Australiji sa
svojim klokanima kojima ću
prodavati kisele krastavce.

Ariana Štrk
1. Medicinsku (medicinska
sestra).
2. Pa, sve u svemu odlično!
3. Moglo bi se reći...
4. Da, naravno, ali samo
osmi razred.
5. Prijatelji iz razreda i neki
učitelji, smijanje pod satom, ludiranje pod odmorima....
6. Baš se i ne zamišljam.

Pripremio: David Vladić, 7. r.
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1. RAZRED
Moja mama
Moja mama zove se Josipa. Osim mene ona ima
još dva sina. Ona ima smeđu kosu i zelene oči.
Mama je završila školu za krojača, zato jako voli
šivati. Ona je jako dobra mama.
Ines Erdeljić, 1. r.
Moj pas

David Blažević, 1. r.
Moje želje za Uskrs

Prije dvije godine sam dobio malog psa kojeg sam
nazvao Nera. To malo umiljato štene je izraslo u
velikog lijepog psa. Nera bude kod bake i djeda u
Vuki i ja se igram s njom kad idem kod njih. Nera
se voli igrati s loptom.

Natali Ivanko, 1. r.

Gabrijel Milošević, 1. r.

Ja za Uskrs berem travu i pravim gnijezdo u koje zec donese
darove. Želio bih da mi donese
mandarine, naranče, jabuka,
banana i igračku Monsuno. I da
svi koji su bili zločesti budu
dobri. Volio bih da svi dobiju
darove. Jedva čekam Uskrs.

Proljeće
Sja sunce, cvjeta cvijeće,
Stiglo nam je proljeće.

Ptice se vesele,
S juga se kući sele.

Mislav Sabolski, 1. r.

Procvjetala visibaba bijela,
Moj zubar

Lea Erdeljić, 1. r.

Uz potočić što žubori,

Moj doktor se zove Marko, kad
ga vidim srce mi postane žarko. On nikad nije ljut, i oko
mojih zubića zna lagan i bezbolan put. Doktor Marko uvijek
bombona i flomastera za crtanje ima. Tako me od straha
prođe bolna zima. I uvijek mi
on reče: "Mirna, neka na tvoje
zube junior pasta za zube
teče."

Glavu digla potočnica.
Nad livadom pčele zuje,
Sneni medo veselo ih gleda.
Pčelice će biti vrijedne,
Bit će i za medu meda.
Katrina Kutjevac, 1. r.

Mirna Tadić, 1. r.

Patrik Kretonić, 1. r.

Moja najbolja prijateljica
Moja najbolja prijateljica se
zove Mirna. Ona ima smeđu
kosu i smeđe oči. Voli se igrati,
rolati i crtati. Mirna i ja idemo
u isti razred i volimo školu.

Maslačak
Maslačak je žute boje. On raste i cvjeta u proljeće. Maslačak se koristi u prehrani za salatu i
čaj. Volim kad postane proziran, pa ga mogu
otpuhivati.

Natali Ivanko, 1. r.
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Lea Erdeljić, 1. r.
Noa Gjalić, 1. r.

2. RAZRED
Uskrs
Uskrs je najveći blagdan kada slavimo Isusovo uskrsnuće. Ove godine Uskrs je
20. travnja. Četrdeset dana prije Uskrsa počinje korizma, a to znači da se ljudi
nečega odreknu ili si nešto zadaju kao pokoru. Za Uskrs bojamo jaja. Ja se veselim Uskrsu jer sam bio dobar i znam da će mi zeko donijeti poklon u gnijezdo
u koje sam stavio svježu travu.
Leo Slobođanac, 2. r.
Matea Kretonić, 2. r.
Prijatelj

Moj prijatelj zove se Leo. Idemo zajedno u razred. Volimo se igrati i družiti.
Preko ljeta idemo zajedno na Jošavu.

Pjesma o prijatelju Patriku
Živi preko puta moje kuće,

Ni kiše, ni vjetra, ni snijega,
od njega nema prijatelja hrabrijega.
Smije se jako glasno,
to je svima vrlo jasno.
Njegov smijeh zarazi nas sve,

Borna Jona, 2. r.

Proljeće

moj prijatelj Patrik ne boji se tuče.

Proljeće je došlo. Trava se zeleni.
Procvale su visibabe, ivančice, ljubičice i jaglaci. Ptice i pčele lete po šarenom cvijeću. Sunce s neba grije, a
djeca se vesele. Životinje veselo trče
šumom i skupljaju hranu. Svi su veseli
kada je toplo.

Adam Sito, 2. r.

velike, srednje i malene.
Sve što padne njemu na um,

Pjesma o plavoj boji

to mora izaći na drum.

Plava boja na pučini spava,

Na pameti mu sto stvari,

plava je boja prava tajna.

ali znajte jedno:

Plavo je nebo i plavo more,

Patrik Posavčević prijatelj je pravi.

plavi su oceani i plave zore.

Mihael Dronk, 2. r.

Snjegović i zečić

Plava je baš krasna boja,
jer plave oči ima simpatija moja.

Pjesma o cvijeću

Matej Kretonić, 2. r.

Cvijeće je procvjetalo.
Dječaku je do cvijeća stalo.

Vjeverica i lješnjak

"Sadi cvijeće, ne bacaj smeće.!

U jednom malom parku

poslovice bi se pridržavao.

vjeverica poklonila srce lješnjaku.

Cvijeće nikad nije odavao.
Sadio je cvijeće, a najviše je volio narcise,
maćuhice i ljubičice.

Istog trena kad ga je vidjela,

Prisjetio bi se svoje mile majke, ta majka je
bila majka priroda.

Spremila ga je u drvo,

Poslovica bi govorila, od njih se ne bi umorila.
Sve bi učinila za dječaka, a njegova želja je da
mu cvijeće bude - majka.
Ana Ručević, 2. r.

Matej Kretonić, 2. r.

Jako je hladno. Zečić je gladan. Krčala su mu
crijeva. Na putu je sreo snjegovića. Zeko je skakao da bi dohvatio mrkvu. Zeko je razmišljao i
razmišljao. Odjednom se sjetio da napravi stepenice. Bio je sav sretan što se toga sjetio. Odmah je počeo praviti stepenice. Kada ih je napravio, odmah se popeo na njih. Dohvatio je
mrkvu i veseo otišao, a snjegović je tužno gledao za njim.
Mihael Andrić, 2. r.

shvatila je da se zaljubila.

čuvala lješnjak od svih,
da nitko ne nađe
ono što je njoj od sveg najdraže.

Mihael Andrić, 2. r.

Nika Sabljić, 2. r.
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3. RAZRED
Rukomet
Ja treniram rukomet. Treninge imam srijedom, subotom i nedjeljom. Rukomet mi je odličan. Tamo imam puno prijatelja. U srijedu uvijek igramo utakmice. A subotom i nedjeljom imamo neke
vježbe. Kad igramo, trener rasporedi ekipe. Luka, Mateas i ja
često budemo zajedno. Kad počne neka utakmica svi se zabavljamo. Svi se odlično zabave. Svaku utakmicu Luka i ja damo gol. U
rukometu se ne smije napraviti tri koraka da ne tapšaš loptu.
Igrači ne smiju ući u 6 metara i ne smiju tapšati pa uhvatiti loptu,
pa ponovno tapšati. To bi bili koraci. Sviđa mi se rukomet jer se
uvijek zabavim.
Lea Zetović, 3. r.

Mislav Maljarić, 3. r.

Proljeće

Domagoj Gjalić, 3. r.

Proljeće je napokon u moje selo stiglo.

Moje selo

I svu djecu na noge diglo.

Moje selo zove se Budrovci. Smješteno je u
istočnoj Slavoniji, a općina nam je Grad
Đakovo. Kuće su poredane u četiri ulice, a
u centru sela je crkva Svetog Nikole. Do
crkve je škola i novi društveni dom. Okućnice su uređene cvijećem i zelenilom. Volim
svugdje ići, ali u mom selu je najljepše.

Toplo i sunčano vrijeme,
rješava sve naše probleme.
Pokošena trava miriši,
nema ni traga snijegu ili kiši.
Djevojčice prave lančiće od cvijeća,

Gabrijel Kristek, 3. r.

Mislav Maljarić, 3. r.

to je za njih prava radost i sreća.
Proljeće

Lea Zetović, 3. r.
Proljeće
Proljeće je najljepše godišnje doba. Raste cvijeće i
priroda postaje ljepša. Drveće je dobilo nove i lijepe
grane na kojima već ima lišća. Ptice su se vratile s
juga. Svako me jutro budi njihov pjev i cvrkut. Djeca
se igraju i uživaju u proljeću i njegovoj toplini. Odrasli rade, a ratari siju po poljima. Ja volim proljeće
zato što ima puno cvijeća.
Mia Kristek, 3. r.

Proljeće je najljepše godišnje doba. Tada sve pupa, raste i cvjeta. Bude
se velike i male životinje. Male pčelice radilice žurno rade i skupljaju pelud za med. Vrijedni ljudi rade na svojim poljima pripremajući tlo za sjetvu. Vrijeme je sve toplije i toplije i sve je ljepše i veselije.
Luka Gomboš, 3. r.
Ljetni praznici
Na praznicima ideš na plažu i jedeš sladoled. Zabavljaš se s ostalom djecom jer nema škole. Ideš se kupati u bazenu ili na plaži. Svima je drago
kada stignu ljetni praznici.
Martina Tilli, 3. r.

Luka Gomboš, 3. r.
Uskrs
Uskoro nam stiže dan,
Svakom djetetu radostan.
Kada zeko darove nosi,
Radujem mu se i ja,
Sretan Uskrs svima!
Domagoj Gjalić, 3. r.
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Martina Tilli, 3. r.

4. RAZRED
Proljeće je stiglo u moje selo
Proljeće je stiglo 21. ožujka. Procvale su ljubičice, visibabe,
jaglaci, šafrani i maćuhice. Sunce blago sja. Ptice selice su
doletjele i počele cvrkutati. Životinje se bude iz zimskog
sna, male pčelice vrijedno rade, a društvo im čine leptiri.
Lastavice su se vratile s juga i prave svoja gnijezda. Duži su
dani, a noći kraće. Voćke dobivaju pupoljke. Potoci glasno
žubore. Nebo je vedro i plavo. Na njemu ima puno raspjevanih ptica. Livada se zeleni od mlade trave. Proljeće je
jako veselo, mirisno, rascvjetano i lijepo.
Sanja Gomboš, 4. r.
Gabrijela-Ana Jona, 4. r.

Renata Nemet, 4. r.

Leptir
Leptir je nekoć bio cvijet. Imao
je dva lista i prašnika trista. Ali
jedan dan krene u dalek svijet.
Jednog jutra se vine u visine.
Nebo mu je dalo prozirnu plavu
boju, sunce malo zlata iz svoje
kutijice, mak crvenu, mali slak
ljubičastu, a mjesec srebrnu.
Bivši cvijet lagano leti i promatra travu kako niče i zvijezde.
Ponekad se sjeti toga pa sleti
na prvi cvijet i priča mu dugu
priču.

Naš planet Zemlja

Lana Perković, 4. r.
Proljeće je stiglo u moje selo

U moje selo je stiglo proljeće. Dani su sada duži i topliji. Ptice
selice su se vratile. Voćke su pune cvjetova i izgledaju kao da ih
je pokrio snijeg. Žuti maslačci i bijele tratinčice sunčaju se na
livadama i travnjacima. I šume lagano oblače svoje novo zeleno
Gabrijela-Ana Jona, 4. r. ruho. Pčele, bumbari i šareni leptiri veselo lete od cvijeta do
cvijeta. Ljudi sada uređuju svoje vrtove, voćnjake i travnjake. U
zraku se osjeti miris pokošene trave. Djeca su sretna. Ja sam
sretan zato što se mogu igrati vani, rolati, voziti bicikl i još puno
drugih igara. Stiglo je proljeće u moje selo i ono je sada čarobno, šareno, veselo, sunčano... Ma ono je sada najljepše.

Zemlja je okrugla. Prije su
ljudi mislili da je ravna ploha. Prije nego li je napredovala tehnologija sve na Zemlji bilo je zdravije i bolje.
Pogrešno je reći da čovjek
čuva Zemlju, jer ju zapravo
na puno načina uništava:
siječe joj šume, gradi tvornice, zagađuje vodu, truje
zemlju, baca otpad, vozi
automobile, baca baterije,
koristi mobitele, a jako malo čini da ta zemlja ostane
zdrava. Zato i Zemlja ima
svoj dan da ljude podsjeti
da ju više čuvaju, a manje
uništavaju.
Lana Perković, 4. r.

Petar Rebić, 4. r.
Moj planet Zemlja
Moj planet zemlja je jako lijep i bogat. Pun je šuma, livada, mora i rijeka. Zemlja je puna raznih životinja kao što su sove, srne, ribe i druge razne životinje. U mojoj zemlji gdje živim, u
Hrvatskoj, imamo puno dokaza Zemljine ljepote. To su Parkovi prirode i Nacionalni parkovi.
Ovdje u blizini imamo Park prirode Kopački rit gdje se nalazi veliko stanište mnogobrojnih
ptica, a ima čak i zaštićenih vrsta ptica. Nažalost, ljudi sve više i više onečišćuju, zagađuju i
maksimalno iskorištavaju Zemlju. Ljudi ne shvaćaju da stvaraju štetu prirodi, a i sebi samima.
Na Zemlji imamo sve više i više poplava, požara, krčenja šuma, potresa, pa čak i ratova zbog
nafte. Stoga moramo čuvati svoj okoliš, svoj planet Zemlju, jer ako nema nje nema ni nas.
Renata Nemet, 4. r.
Branka Mijić, 4. r.
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Dan planeta Zemlje
Ne bacajte smeće. Upropastit ćete prirodu,
svemir… Ne prljajte Zemlju, jer to je naš dom.
Držite svoju kuću ili stan urednim tako što ćete
sve pospremati, ali Zemlju ne možete. Ne možete smeće s našega planeta staviti u ladicu,
ormar ili kofer. Reciklirajte sve što možete, jer
izgubljenu prirodu ne možete vratiti.
Emanuel Florijan, 4. r.

Andrijana Birkić, 3. r.
Tulipan

Lana Živković, 1. r.

Proljeće je – vikne mama.
Tim riječima mama me probudila. Pogledala sam kroz prozor i
imala sam što vidjeti. Ugledala sam prirodu kako cvjeta i čula
sam kako ptice cvrkuću. Jako sam bila sretna. Mama mi reče:

Moja baka
Moja baka se zove Božica. Ima kosu poput lijepog cvijeta. A
oči boje kestena. Volim svoju baku zato što je dobra i draga.
Teo Birkić, 1. r.

- Moram u grad.

Sanjao sam…

- U redu – složila sam se.
Rekla sam sama sebi: idem odmah u vrt. Ugledala sam mnogo
cvijeća, no za oko mi je zapao jaglac. Bio je jako lijep. Nisam ni
primijetila kako je vrijeme brzo prošlo. Mama se već vratila iz
grada.
- Ines, dođi! – zvala me mama. - Evo, vidi što sam ti kupila!
- Što, što? – bila sam jako radoznala.
- Tulipan.

Kristina Birkić, 1. r.

- Jupiiiiii! Hvala mama! – uskliknula sam veselo - Posadit ću ga
tu. Mogu li, mama?
- Možeš. – rekla je.
- Super! Odmah ću!

Jedne noći sanjao
sam da sam se probudio. Ustao sam i
otišao van. A ono
vani rat. Uzeo sam
bicikl i otišao vidjeti
što se zbiva. Najednom magla. Nisam
ništa vidio. Čuo sam
metak i jako se uplašio. Srećom, taman
je zazvonila budilica…
Gabriel Florijan, 2. r.

Posadila sam ga u malom vrtu pokraj kuće. Toliko sam bila
uzbuđena da nisam shvatila da je vrijeme za poći spavati. Sutra dan me nešto zove i govori mi:

Matej Miličić, 1. r.

- Dođi, dođi, dođi…
Proljeće
Onako u pidžami, otrčala sam vidjeti što je to. Došla sam u vrt,
ugledala cvijeće i, naravno, moj tulipan koji je bio prekrasan.
Proljeće je lijepo zato što ima sunca i cvijeća. Jednoga dana
Ali, zapitala sam se:
otišao sam van i vidio cvijeće. Pitao sam mamu:
- Što je to? Što bi to moglo biti. Kakva je to čarolija?

- Mama, mama, odakle toliko cvijeće?

Ma, nema veze. Sve ove dane sam provela sa svojim tulipanom gledajući ga kako je prekrasan i kako sjaji na suncu. Volim proljeće i moj crveni tulipan.

Ona mi je odgovorila:

Ines Jakšić, 4. r.

- Proljeće je. Lijep je dan.
Onda sam se sjetio: Sadit ću nešto u vrtu.
Gabriel Florijan, 2. r.
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Moj najdraži instrument
Moj najdraži instrument je gitara. Ona
svira u rock sastavu i dobro zvuči. Nemam sada gitaru, ali sam je čuo i vidio
na televiziji. Sigurno ću si je nabaviti.
Gitara je zakon.
Pavo Marinović, 4. r.

Filip Markić, 3. r.

Teo Birkić, 1. r.

Predivna ljubav
Ona me poljubila, zagrlila.
Što god mi je napravila
zaljubio sam se u nju.
Za mene ona je ljubav u srcu
i neću je pustiti.
Elvis Birkić, 1. r.

Ona je dragulj,
ona sja kao sunce,

Vozila sam se automobilom sa svojom
mamom i tatom. Išli smo kod bake u drugo selo, na ljetne praznike. Igrala sam
igrice na svom mobilnom telefonu i uživala udišući svježi zrak kroz napola otvoren
prozor automobila. No, to mi je pokvario
tata koji je upravo zapalio cigaretu. Baš
na mene krenuo je debeli kolut dima pa
sam povikala:

ona je djevojka koju neću ispustiti iz ruke.

- Fuj! Ugasi to! Ugušit ću se…

Milijun ljubavnih pisama je u mojoj sobi,

- Od čega? – pitao je tata s cigaretom u
ustima.

njezina slika je na zidu.

- Pa od te tvoje cigarete - rekla sam. –
Znaš li da su cigarete opasne za pluća, pa
čak i za okoliš. Zagađeni okoliš utječe na
stvaranje ozonskih rupa a to šteti svim
ljudima na zemlji – dodala sam mudro.

Ona je za mene najbolja
djevojčica na svijetu.
Filip Markić, 3. r.
Salon za žirafe
Za svaku žirafu čovjeku trebaju ljestve od
sedam metara. A duboko u pustinji smjestio se frizerski salon za žirafe. Prolaznici
pitaju zaposlenike čudna pitanja, ali oni im
odgovaraju na svako. To nije ništa neobično, jer i žirafe trebaju nekoga tko će ih
redovito šišati. A zaposlenici to rade tako
da se za velike žirafe penju skroz na osmi
kat a za male žirafe dovoljan je prvi kat.

Filip Bošnjaković, 3. r.

Tata je zašutio i zamislio se. Kad smo ušli
u selo, zaustavio je automobil, izišao i
bacio cijelu kutiju cigareta u koš pred
jednom kućom. Nastavio je voziti kao da
se ništa nije dogodilo. Mislim da su moje
riječi doprle do njega i da je shvatio da ne
treba pušiti.
Ines Jakšić, 4. r.

Emanuel Florijan, 4. r.

Gabriel Markić, 3. r.
Sara Markić, 1. r.
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UČENICI PROČITALI 264 KNJIGE
Učenici 2. i 4. razreda Područne škole Đurđanci redovito
posuđuju i čitaju knjige iz Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo. Od listopada 2012. do lipnja 2014. koristili su 264
knjige. Učenici 2. razreda: Gabrijel Bošnjaković 21, a Gabriel Florijan 45. Učenici 4. razreda: Emanuel Florijan 51, Ines
Jakšić 42, Pavo Marinović 63 i Anamaria Tadić 42 knjige.
Na kraju svakoga tjedna jedan od učenika čitao je ostalim
učenicima priču po svom izboru a prilikom posjeta Gradskoj knjižnici i čitaonici Đakovo, povodom Dana hrvatske
knjige, učenici su izveli lutkarski igrokaz „Sreća“ za osoblje
Knjižnice i učenike razredne nastave iz Piškorevaca.
Tekst i fotografije: Željko Vurm
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SVAŠTARA
Brazil
Brazil ili službeno Savezna Republika Brazil je najveća država u Južnoj Americi. Prema površini (8 514 877 kilometara kvadratnih) i broju stanovnika (190 732 694), peta je najveća zemlja svijeta. Glavni grad je Brasilia, a
najveći je Sao Paulo. Službeni jezik je portugalski jer je dugo Brazil bio
portugalska kolonija. Predsjednica je Dilma Rousseff. Brazil je bio portugalska kolonija od 1500.g. do 1815.g. Neovisnost od Portugala ostvarena
je 1822.g. Isprva se država zvala Brazilsko Carstvo, a od 1889. je Republika Brazil. Brazil je danas savezna republika koja se sastoji od: federalnog distrikta (područje oko glavnog grada Brasilie), 26 država i 5564 gradova. Prema
BDP-u (po stanovniku 11 289$) Brazil je osma ekonomija svijeta. Brazil je jedna od
najbrže rastućih velikih svjetskih ekonomija i novih svjetskih gospodarskih sila. Brazil
je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda i G-20.
Ovog će ljeta Brazil biti u središtu pažnje jer se upravo u toj zemlji od 12.6. do 13.7.
održava Svjetsko nogometno prvenstvo. Još zanimljivije će biti jer na tom prvenstvu
nastupa hrvatska reprezentacija. Hrvatska će otvoriti to prvenstvo s domaćinom Brazilom. Brazil je velika nogometna nacija, oni su svjetsko prvenstvo osvajali već 5 puta
(1958., 1962., 1970., 1994., 2002.) . S Hrvatskom i Brazilom još su u grupi Meksiko i
Kamerun. Brazilci su glavni favoriti za osvajanje naslova, ali možemo se nadati da Hrvatska može napraviti iznenađenje.
Pripremio: David Vladić, 7. r.

U znak potpore ljudima s
Down sindromom

obukli šarene čarape
Na prvi dan proljeća obilježava se Međunarodni dan osoba s Downovim sindromom (World
Down Syndrome Day). Taj datum (21/3) predstavlja 3 kopije kromosoma 21, koji je jedinstven za osobe s
Down sindromom. Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape. Čarape moraju biti šareno predivno
sretne, baš kao junaci toga dana. U znak potpore osobama
s Down sindromom i učenici naše škole obukli su šarene i
različite čarape.
Šarenim čarapama pokazali su da podržavaju borbu osoba
s Down sindromom da se integriraju u naše društvo, da im
osiguramo mjesto u vrtiću i školi, da im osiguramo posao i
dostojan život.
Tekst: Maja Škalić, fotografije: Igor Barišić
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SPORTSKI KUTAK
MEĐUŠKOLSKA (OPĆINSKA) NATJECANJA
U školskoj godini 2013./2014. učenici OŠ Budrovci sudjelovali su na međuškolskim općinskim natjecanjima u atletici (krosu), malom nogometu (futsalu), stolnom tenisu i odbojci (djevojčice).
ATLETIKA (KROS)
Školsku natjecateljsku sezonu Budrovčani su otvorili kros utrkom u Semeljcima 3. listopada 2013. Treba istaknuti
osvojeno 1. mjesto Valentina Sita (8. raz.) i 4. mjesto Lore Jurić (6. raz.), a još su nastupili Karlo Sito (9. mjesto, 6.
raz.), Antun Kretonić (18. mjesto, 8. raz.) i Klara Maroši (8. mjesto, 7. raz.). Svi učenici su polaznici OŠ Budrovci.

MALI NOGOMET (7. i 8. razred)
Iduće natjecanje održano je u malom nogometu (futsalu) za učenike 7. i 8. razreda u Nastavno sportskoj dvorani
Đakovo i dvorani OŠ Josipa Antuna Ćolnića (4. studenog 2013.). Sudjelovalo je 11 ekipa iz osnovnih škola s područja Đakovštine. U skupini B u nastavno sportskoj dvorani Đakovo snage su odmjerile ekipe OŠ Ivane Brlić Mažuranić iz Strizivojne, OŠ Vladimira Nazora iz Đakova i OŠ Budrovci. Uz jednu pobjedu (3:2 protiv OŠ „Vladimir
Nazor“) i jedan nerješeni rezultat (0:0 protiv Strizivojne) Budrovčani, zbog slabije gol razlike, nisu uspjeli proći
grupnu fazu natjecanja.
OŠ Budrovci predstavljali su učenici: Valentin Sito (8.
raz.), Tomislav Sito (8. raz.), Tihomir Ručević (8. raz.), Ivan
Bala (8. raz.), Antun Kretonić (8. raz.), Mateo Andrić (8.
raz.), David Vladić (7. raz.), Matej Tadić (7. raz.) i Josip
Zetović (5. raz.).
STOLNI TENIS
Nastupili su naši Budrovčani i na natjecanju u stolnom
tenisu gdje su u skupini sa OŠ „V. Nazor“, „I.G. Kovačić“ i
„J.A. Ćolnić“ izgubili su od sve tri ekipe rezultatom 3:0 u
setovima i tako nisu ostvarili prolaz u dalji tijek natjecanja. Natjecanje je održano u OŠ Ivana Kozarca u Josipovcu Punitovačkom. Na natjecanju su sudjelovali Valentin
Sito, Tomislav Sito i Ivan Bala (učenici 8. razreda).
ODBOJKA (DJEVOJČICE)
Jedino natjecanje u kojem su nastupile učenice iz OŠ Budrovci bilo je natjecanje u odbojci održano u Strizivojni
13. veljače 2014.
U skupini sa OŠ „Vladimir Nazor“ (Đakovo) i OŠ
„S.S. Kranjčević“ (L. Varoš) naše djevojke nisu prošle u dalji tijek natjecanja. Prvu utakmicu igrale su s
Nazorom i izgubile 2:0 u setovima, dok su u drugoj
odigrale neriješeno (1:1 u setovima) protiv Varošanki. Inače, utakmice su se igrale u 2 seta.
Za OŠ Budrovci nastupile su: Klaudija Antunović (8.
raz.), Sara Jurić (8. raz.), Barbara Kemec (8. raz.),
Ines Martinović (8. raz.), Antonela Jurić (7. raz.) i
Petra Zetović (7. raz.).
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MALI NOGOMET (5. i 6. razredi)
Posljednje natjecanje na kojem su sudjelovali i naši
učenici održano je u nastavno sportskoj dvorani
„Sjever“ OŠ J. A. Ćolnića. Naime, radi se o natjecanju u malom nogometu za učenike 5-ih i 6-ih razreda gdje su Budrovčani ostvarili najzapaženiji rezultat. Osvojili su 2. mjesto izgubivši u finalu od ekipe
iz OŠ „I. G. Kovačić“ rezultatom 2:0.

Za OŠ Budrovci nastupili su: Tomislav Antunović (5.
raz.), Patrick Lucić (5.), Filip Maroši (5.), Antonio
Reich (5.), Josip Zetović (5.), Šimo Zetović (5.), Ivan
Andrić (6.), Kristian Kemec (6.), Zvonimir Nemet (6.)
i Karlo Sito (6.), uz vodstvo učitelja Igora Kedačića.
Pripremio: Branimir Popović, prof.

ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE
I ove godine, povodom obilježavanja Dana škole, održano je školsko sportsko natjecanje na igralištu nogometnog kluba „Slavonija“ iz Budrovaca. Učenici su se natjecali u disciplinama: 50 metara sprint, štafeta
4x50 metara, bacanje loptice u dalj i pikado. Natjecanju su pristupili svi razredi razredne i predmetne nastave (uključujući i razredna odjeljenja iz PŠ Đurđanci). Najuspješniji razred u kategoriji razredne nastave je 4.
razred iz Budrovaca dok je u kategoriji predmetne nastave epitet najboljih odnio 8. razred, također iz Budrovaca.
EKIPNI POREDAK PO RAZREDIMA (DJEČACI I DJEVOJČICE)
U KATEGORIJI RAZREDNE NASTAVE:
1.

IV. RAZRED - BUDROVCI (76 bodova)

2.

III. RAZRED - BUDROVCI (66 bodova)

3.

I. RAZRED - BUDROVCI (34 boda)

4.

IV. RAZRED - ĐURĐANCI (14 bodova)

U KATEGORIJI PREDMETNE NASTAVE:
1.

VIII. RAZRED (66 bodova)

2.

VI. RAZRED (60 bodova)

3.

VII. RAZRED (50 bodova)

4.

V. RAZRED (46 bodova)
Branimir Popović, prof.
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