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РЕЧ УРЕДНИКА

Драги читаоци,

У з приличне напоре, проређено уредништво 
нашег драгог „Бранка“ успело је да до 
штампе дотера и овај 5. јубиларни број 

школског листа – листа ученика и наставника, 
како смо конципирали овај пројекат пре више 
од три године, трудећи се да вам макар једном 
годишње прикажемо неке од активности и 
успеха којима наша школа свакако може да 
се поноси.

Смисао назива – „лист ученика и наставника“ – је био и позив свим 
заинтересованим ученицима и наставницима наше школе да дају 
свој допринос овом нашем заједничком делу. Већина се оглушила о 
позив, али неколицина енузијаста се редовно потруди да припреми 
занимљив, читања вредан материјал.

Наравно, желим исказати велику захвалност тим колегама/ницама 
и вредним ученицима који су се искрено и вредно ангажовали на 
изради овог као и свих претходних бројева „Бранка“.

Желим овде прозвати и учитељицу Слободанку Јаић-Таталовић, 
главну уредницу претходна два броја, што нам је свима у редакцији 
отежала посао подижући стандарде новинарског рада – захваљујући 
Боби научили смо много и сарадња са њом је била драгоцена.

Посебну захвалност дугујемо породици Гвоздић и штампарији Гра-
фекс АГ што потпомажу излазак и овог броја „Бранка“. 

На крају, највећу захвалност у изради овог броја ја лично дугујем 
Ани и Славици, које су се поломиле прикупљајући и сређујући мате-
ријал; тиме су показале своју неизмерну љубав према нашој школи и 
жељу да допринесу промоцији „Бранка“.

Срећан нам свима Дан школе!
Ђорђе Остојић

ПС: Редакција честита избор новој директорки Гордани Марче-
тић! Много успешног управљања ти желимо!

ППС: Листе награђених ученика са овогодишњих такмичења су размеш-
тене по страницама часописа. Напомињем да су то непотпуни резулта-
ти за шк. 2013-14. који су нам били доступни до слања листа у штампу.
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