
 

 

 

 



НОВИНЕ У ШКОЛИ 
  

  
 

У разговору са директором школе  Жарком 

Мушицким , сазнали смо  да су у  

  овом 121. полугодишту наши ђаци   ушли 

потпуно спремни и припремљени. 

 Наша  школа уписује сваке године све више 

ученика , ове године уписано је 1180 ученика  

, 45 одељења . Настава се изводи у учионицама,  

две фискултурне сале  и 30 кабинета . 

 Цела школа покривена је wireless сигналом 

У већини кабинета су постављени LCD 

телевизори, заправо су то и монитори. 

Најмање ће служити као телевизори. Сваки наставник ће добити    лаптоп који ће 

наставници моћи да носе кући и тако осмишљавају наставни план и програм, који 

ће потом бити емитован на мониторима. Тако ће се  значајно  унапредити настава.  

Монитори ће почети са радом  у току другог полугодишта. Моћи ће се ићи на  

интернет, самим тим ће бити занимљивије на часу и наставницима и ученицима, а 

такође се предпоставља да ће активност на часу бити знатно већа. 

У школи је формирана и електронска библиотека. 

 

 

 

 

ИНТЕРНИ ЗАКОН О ЗАБРАНИ НАСИЉА 

 

У нашој школи је усвојен интерни закон о забрани насиља. 

 Ево  шта каже директор школе на ту тему: У циљу превентивног деловања, на 

спречавању и сузбијању  физичког и вербалног насиља, наша школа сачинила је 

Тим за превенцију  насиља у којем су  учитељи  Марина Бечелић и Радослава 

Римски , наставници Снежана Мушицки  и  Бранка Савановић , директор школе , 

педагог и психолог.  

Нема посебних анализа о учесталости  насиља али је уочљиво да је више присутно 

међу ученицима  6. и 7. разреда. 

Анкетирали смо неке другаре и сви су се сложили  да овај закон има доста добрих 

страна јер ће се његовом применом смањити насиље и његовом применом бити 

заштићенији него што смо били. 

 

Предраг Деспотовић 6/2 

Бојан Нинић 6/4 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 Тим зе превенцију насиља и ове школске године наставио је са радом у 

скоро непромењеном ставу. 

 На предлог педагошко-психолошке службе која је припремила десетак 

радионица на тему превенције насиља за сваки разред посебно(примерено 

различитим узрастима).Њихов садржај се налази у посебној свесци у којој 

одељенски старешина уписује реализоване наставне јединице на часовима 

предвиђеним за то. 

Поводом дечије недеље овај тим је објавио конкуре за ученике од I до IV разреда на 

тему „Практични савети за решавање проблема“.Укупно је стигло 112 

радова.Награђени је 20 ученика и сви су добили похвалнице за труд.Такође су 

похваљене и учитељице које су радиле са својим ученицима.Свечана додела је била 

17.XI 2011. у малој сали а изложба награђених радова је постављена у холи школе. 

 Сарадња два тима у школи,тима ѕа превенцију насиља и тима за инклузију 

огледа се и у заједничкој припреми 

представе „Разлика између раса и 

другарство“.У њој учествују 10 

ученика,наставници, учитељи и 

психолошка-педагошка служба. Циљ 

ове представе је да се свима пошаље 

порука да је различитост богатсво,а 

другарство неопходан услов 

поштовању различитости између нас.  

 

Сара Ил VI-4 

Ања Нинић VI-4 
 

 

 АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ову школску годину  парламент је започео у мало измењеном саставу што се 

наставника тиче, а у потпуно измењеном саставу ученика. 

Координацију , односно руковођењем тима преузела је наставница  Весна 

Цветановић ,  помоћник директора. 

Заједно са Тимом за превенцију насиља чланови Школског парламента су 

учествовали у решавању сукоба  и проблема међу вршњацима. 

Поводом школске славе Светог Саве , и ове године  ће се  на централној свечаности 

доделити плакета племенитости.Са тим у вези , у току је прикупљање предлога  од 

стране  ученика, о којима ће се дискутовати на следећем сатанку Школског 

парламента. 

 

Сара Ил 6/4 

Ања Нинић 6/4 

 



 

 

 

 

 

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

 

 

    
 

 Гледајући емисију Exsplosiv на Првој 

телевизији, наша ученица 5 разреда  је чула 

потресну причу једне мајке чија је девојчица 

оболела од тешког облика  анемије      ( једне 

врсте леукемије )  Да трагедија буде још већа и 

њен син  се одмах по рођењу  разболео од исте 

болести али је битку са болешћу , нажалост, 

изгубио. Тара је тада дошла на идеју да покрене 

своје другарице из школе  да прикупе неопходан 

новац за  лекове  ( две хиљаде евра  месечно 

коштају лекови )  бар за један месец. Преко 

Црвеног крста почело је прикупљање  

добривољних прилога и надамо се да акција бити 

успешно приведена крају. 

Ово је један леп пример хуманости , а требало би их бити још више, јер  наше мало 

некоме значи много. 

        

 

 Јелена Јованчевић 5/6 

 

ВАШАР СПРЕТНИХ РУКУ 
 

Поводом Дечије недеље, једна од активности ученика наше школе била је и израда 

накита и разних предмета од глине и 

дрвета.Такође су показали и уметност 

вза и рада накита. У томе су се посебно 

истакли ученици одељења 5/6, који су 

своје рукотворине изложили на вашару 

спретних руку. Ова манифестацијасе 

одржала 7. 10. 2011. На Спенсу. Осим 

ученика наше школе , своје штандове 

имале су школе: „ Иво Лола Рибар“ , 

„Никола Тесла“, „Ђорђе Натошевић“ и 

друге. Осим изложбеног, ово 

представљање је било и продајног 

карактера, па су се неки ученици 

вратили са зарађеним џепарцем. 

Јована Цветковић, Наташа Маровић и Јелена Јованчевић 5/6 



 

 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА  ПОКРЕТА ГОРАНА  

 

 

 

 
  

Трг слободе је двадесетог децембра био окићен са око 30 јелки које су 

китили ђаци шестих разреда из 23 основне школе и 

јавне личности, у оквиру традиционалног такмичења 

у кићењу јелки са бусеном које организује Покрет 

горана Новог Сада.  

  

Из наше школе  учествовали су ученици: Бела 

Бенешек (VI5),Јована Клисура (VI4) и Јован Ђорђић 

(VI2). Као украс су им послужиле старе сијалице које 

су биле обојене еколошким мотивима.  

 

Јелке су кићене украсима од природних материјала 

које су основци направили, а Горани су деци делили 

чајеве, сокове, брошуре са саветима одржавања и 

сађења јелки.  

  

 

Манифестацији су присуствовале бројне познате личности из света спорта, музике, 

кинематографије, па су са децом 

китили јелке и Момчило Бајагић Бајага, 

Андрија Герић, Васа Мијић, Андрија 

Милошевић, Иван Ивановић, Синиша 

Михајловић, Саша Милошевић Маре и 

други. Бивши фудбалски ас Синиша 

Михајловић поздравио је ову активност 

и подсетио се како је то изгледало кад 

је он био дете. 

 

 

 

 

 

 

 

На такмичењу није било победника, већ су сви ученици  добили 

пакетиће и захвалнице од Покрета горана.  

 

                                     

 

 



 

 

У СВЕТУ УСПЕШНИХ И ПОЗНАТИХ 
 

  

 
*    Да ли се радо сећате дана проведених у овој школи?  

 

Као што и данас ученици понекад воле , а понекад не , тако сам је и ја 

некада доживљавала.Волела сам је због доброг друштва, постигнутих 

успеха , такмичења и због неких наставника. У том смислу , мислим  

да се није много променило. 

 

* Да ли Вам је у току школовања помогло знање и искуство стечено у 

овој школи? 

 

 Много ми је помогло.Ко је тада ишао, и завршио  Основну школу « 

Жарко Зрењанин » био је добро образован и васпитан. Много моји другари су успешни 

људи. 

 

*         Шта сте Ви по професији? 

          

       Кардиолог 

 

*          Колико је година потребно да се неко школује да би постао то што сте Ви сада? 

     

 Од основне школе до звања кардиолога  потребно је        ----   године школовања. 

 

    *     Да ли то значи да сте  волели да учите ? 

 

       Може се закључити да јесам, али , такође, и да сам била упорна, истрајнаи да  сам имала 

свој циљ, који сам и остварила. 

 

  *      Колико је основна  школа важна за формирање једне личности? 

 

   Она је најважнија јер се у њој стичу основна и општа знања. Ту се учимо  такмичењу , 

оцењивању, правилном доживљавању успеха и неуспеха. Основна школа је  база и темељу 

нашим животима. 
 

   *    С обзиром да Ваша професија изискује стално усавршавање, да ли имате времена за забаву? 

 

Можда звучи невероватно, али онај ко учи , има довољно слободног времена. Тајна лежи у 

доброј организацији и самодисциплини 

 

 За крај , да ли бисте се , када би то било могуће вратили у своју основну школу?  

  

 Када бих могла , вратила бих се јер је то веома леп период 

Већини људи основна школа и време проведено у њој остаје  у веома лепом сећању.Успомене 

везане за први сусрет са школом , дочек учитељице  која је најбоља  и најлепша , за прву петицу 

па и јединицу остају урезане  у нашим срцима заувек. Радо се и са сетом сетимо  наставника  од 

којих су неки утицали и на нашу будућност. 

У нашу школу ишли су и они  који су у даљем школовању и животу постигли велики успех и 

којима  се ми данас  поносимо. Једна од њих је и  Драгана Грковић,   кардиолог у Институту за 

кардиоваскуларне  болести Сремска Каменица. 

Она је била расположена да  за наш лист одговори на неколико питања: 



                                                                                                                            Вук Лечић 6/4 

 

ИЗ НАШЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

   

 
 

 школској библиотеци од почетка 

ове школске године било је веома 

живо и занимљиво.Током септембра месеца 

набављали су се  уџбеници и приручници 

потребни нашим учитељима и наставницима 

.Ђаци прваци  су посетили библиотеку , 

упознали са библиотекарком Слађаном 

Војновић  која их је све уписала, поделила 

чланске карте и представила им књиге за 

њихов узраст.. 

Октобар месец је почео  Дечијом недељом коју обележавамо расписивањем литерарног 

конкурса на слободну тему. Ученици су били веома вредни па је пристигло и пуно 

радова.Библиотекарка и наставница Сузана Утјешановић одабрали су шест радова  

сврстаних у две категорије : млађи узраст од 1. до 4. разреда и  најстарији узраст од 5. до 

8. разреда .  Најбољи су били : Анђела Милошевић 3/2 , 

Марко Марељ  ¾ ,и Лариса Ивановић 3/1 од млађих , а 

од старијих : Вук Лечић 6/4 , Милан Симовић 5/6 и 

Наташа Маравић 5/6. Ученици су награђени књигама  и у 

овом часопису облављујемо  њихове радове. 

У част великана наше књижевности приређене су 

изложбе и то  Доситеју Обрадовићу, Петру Кочићу и 

изложба посвећена Иви андрићу, а поводом 

педесетогодишњице доделе Нобелове награде. 

Крај октобра је увек у знаку Сајма књига на коме се могу 

наћи нова издања књига али и она стара по поваљнијим 

ценама. То је била добра прилика  да се наруче 

интересантне    

Тара Пoтрebић 5/6 
 

Књижевно вече посвећено педесетогодишњици доделе Нобелове награде за 

књижњвност Иви Андрићу одржано је у  школској библиотеци у уторак 20.12. 

2011.г. у 18.20 часова. Организатори и реализатори програма су били чланови 

Библиотекарске секције са библиотекарком  Слађаном Војновић. 

 
 

 

 

 

 

 

Јована Цветковић 

 



 

 

ВЕЛИКО МЕЂУШКОЛСКО  ПЛЕСНО ТАКМИЧЕЊЕ   

   

 
 

Ђаци наше школе учествовали су на «Великом 

међушколском плесном такмичењу « 

Пројекат је осмислио Плесни клуб  '' Fiesta  '', а подржао Град 

Нови Сад. Наиме , састављен је тим од 15-ак ученика 

четвртих разреда  наше школе који су имали обуку од стране 

стручног тима Плесног клуба на којој су савладавали тачно 

утврђене фигуре из три плеса: латиноамерички  ''  ча-ча-ча '' ,  

стандардни енглески валцер и  друштвени плес-диско фокс. 

Након одређеног броја тренинга , селекцијом су одабрани 

најбољи плесачи ,  пет плесних парова, који су нас после бесплатне обуке од два месеца и 

марљивог вежбања представљали на овом '' Великом међушколском плесном такмичењу. 

Такмичење је одржано 11. 12. 2011. у Спортском центру на Клиси. Конкуренција је била 

велика, учествовало је око  20-ак градских школа са својим 

добро припремљеним тимовима.     

 Од наших пет , изузетних парова, у само финале ушао је 

плесни пар Ивана  Јапунџа и Вук Огњановић.  

Наша школа , са својим представницима, освојила је друго 

место и пехар на овом великом плесном догађају. 

Верујемо да је овако високом пласману допринела и здушна 

подршка навијача, наших ђака четвртака који су организовано , 

са учитељицама Александром Рујевић  и  Мирјаном Јекић и 

директором , са трибина подржали наше плесаче. 

 

Александра Рујевић 

 

 
 
Школа није само место где се учи, већ где се и одржавају и разне активности. 

Ове године , као и сваке друге , у школи ће се одржавати разне спортске активности, као што су: 

Одбојка атлетика и гимнастика у које се могу укључитии дечаци и девојчице. Кошарка и мали 

фудбал су активности које су намењене само дечацима. Ове годинена базенима на Клиси одржано је 

такмичење у пливању, где су наши ученици, који тренирају пливање, представљали  нашу школу. 



На пролеће у школи ће се одржати такмичење у малом фудбалу( за дечаке) , мини одбојции бацању 

лопте у кош ( за девојчице)Симовић Милан, Ристановић Славко, Угрица Бранко и 

Маравић Наташа 5/6 

 

                                                  
 

 

У нашој школи одржана су два велика шаховска турнира овог месеца. 

12. децембра 2011. одржан је  шаховски турнир под називом „ Шах у школе“ који је 

организовао шаховски савез  Војводине. Учествовали су такмичари из Војводине. 

Такмичење се организовало по следећим категоријама: ДЕВОЈЧИЦЕ- од 1. до 

4.разреда, и од 5.-8.разреда. ДЕЧАЦИ- 1.и 2. разред,  од 3.-5.разреда и од 6.-

8.разреда. 

Број учесника такмичења је био око 170 ученика. 

Поред велике конкуренције,наше ученице су освојили  2 сребрне медаље : Мићин 

Миа-1. разред, за категорију девојчица 1.и 2. разреда и Јовановић Милана – 3 

разред, у категорији девојчица од 3.-5.разреда.  

Екипно, девојчице  наше школе су освојиле 1. место и добиле пехар.  

ЧЕСТИТАМО!!! 

 

 
 

15.12.2011. одржан је ЗИМСКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР ГРАДА НОВОГ САДА , у 

организацији Дечјег савеза ДУНС-а. Учествовало је 15 школа са територије града 

Новог Сада. Такмичење се организовало у следећим категоријама: ДЕВОЈЧИЦЕ- 

од 1.-8.разреда , ДЕЧАЦИ : од 1.- 4.разреда, и од 5.-8. разреда. 

НИКОЛА КАЈТЕС, ученик 6. разреда, освојио је 2. МЕСТО И СРЕБРНИ ПЕХАР.  

ЧЕСТИТАМО!!!  

Ученици  3/5 разреда  већ 3.годину имају ШАХ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ.  Јуче је за 

њих организована СИМУЛТАНКА, коју је просотријама наше школе, одржао 

шаховски велемајстор ДАНКО  БОКАН. Ученици су добили и мали поклон . 

Хвала , г-дину Данку, на подршци за шах! 

 
 

 



 

 

 

 

РЕПОРТАЖА                                             
      

                                                                                
         

  

      Октобарски дани 

били су пуни 

ишчекивања 

предстојеће 

екскурзије. Осмаци 

су     кренули на 

тродевно дружење!  

Пошли смо рано, 

поспани и узбуђени. 

Прво смо се 

зауставили у 

манастиру Каона  .        

Мир и сунчани 

пропланци, са две 

речице од којих је 

направљен рибњак и 

прелепи парк. Манастир са црквом светог Архангела Гаврила настао је у 14. веку. 

   Након тога стигли смо у етно село,, 

Терзића авлија”, у селу  Злакуса. 

Некадашње типично сеоско двориште, 

старе српске куће, вештачки поток са 

језерцетом дочекали су нас спремно. 

Највише нам се свидела поставка старе 

учионице са скамијама из времена од пре 

100 година. 

    Наоружани фрулама наставили смо пут 

до Таре. Смештање у хотел, провод у 

дискотеци и ноћно јурцање по хотелу, 

најзад су нас исцрпели и заспали смо. 

            

 Следећег дана ишли смо на Мокру гору и посетили филмско етно село Дрвенград, 

које је изградио Емир  

Кустурица. Возили смо се Ћиром чувеном Шарганском осмицом. Поподне смо се 

купали у хотелском базену, играли билијар у одмарали. У вече- неизоставна 

дискотека!  

      Трећи дан. Посета манастиру Рала и уживање у пределима Националног парка  

Таре. Занимљиво је да се у Рали за време Другог  светског рата чувало 

Мирослављево јеванђеље, и да је патријарх Павле ту био монах. 

       Све што је лепо, кратко траје. Екскурзија се ближила крају. Уморни и 

задовољни  стигли смо у Нови Сад у вечерњим                             Татјана Лекић 



 

 

 

НА СЦЕНИ 

 

 
                                   

У уторак 29.11. 2011. глумица Вишња 

Петровић, наша најмлађа професионална 

глумица извела је монодраму ''Маторци'' за 

ученике петог разреда и чланове драмске 

секције шестог разреда. 

Поменута глумица је одлично одглумила 

улогу веселог детета, али се исто тако  

добро снашла и у улози тате, маме, пијаног 

ујака, наставника,...На тај начин успела је 

да засмеје бројну публику која је после 

представе остала да се упозна са њом и 

добије аутограм. Иначе, Вишња Петровић је добитница чак девет првих награда 

наших професионалних фестивала за децу. Својевремено су је назвали ''чудом од 

детета''. 

Представу ''Маторци'' до сада је видело 300.000 гледалаца и ако додамо нас 150, то 

је баш велики број. 

                                                                                                      Јелена Јовановић 

 

 ДЕЧЈИ ДНЕВНИК 

 

  
 

Понекад је лепо сетити се дана, дана после којих нам остају само боје, звуци и 

мириси детињства. Понекад бих пожелела да вечно останем мала, али пуно више 

авантура из живота могу да ме снађу док сам одрасла. 

Баш пре неки дан гледала сам породичне 

фотографије. То ме је подсетило на маштовитост и 

радозналост све деце на планети. Застала сам код 

једне фотографије. То је била слика мене како стојим 

на дединим колима. Баш лудо, зар не?  

Кажу људи, детињство је најлепши период у 

животу. Ја се одувек питам да ли је то истина. 

Јутрос, када сам устала и погледала кроз прозор, 

угледала сам много људи који воде своју децу у вртић. Мамили су ме девојчице и 

дечаци, који су скакали и трчали улицом. Били су пуни енергије. А онда сам села 

на кревет и почела да размишњљам о томе да је можда најбоље заувек остати мало 

дете. 

           Сара 

ПОСВЕТА ГРАДУ 

 



Поводом Дана ослобођења града Новог Сада 23.10.2011. ученици наше школе су 

извели рецитал са темом борбе  за ослобођење од поробљивљача. Пригодна 

приредба је одржана у Дому војске у организацији СУБНОР а 

Јована Цветковић 5/6 

 

 
 

Волим природу и њене лепоте. Одушевљава ме Сунце, његова  лепота и сјај, 

његова снага којом покреће живот на нашој планети. Радујем се када чујем шум мора или 

реке, када осетим мирис цвећа или покошене траве. Кад год сам у природи увек се осећам 

добро и лепо ми је. 

    Седим на обали реке Јегричке у Змајеву. Сунце полако залази. Црвено је и велико као 

лопта. Вода је мирна и нема таласића. Понека жаба бућне у воду или прелети мала чапља. 

Осећа се свежина вечери која долази. Риболовци још увек упорно забацују удице надајући 

се улову. Дивно се осећам поред реке. Њен мир прелази на мене и чини ми се као да смо 

добри стари пријатељи. Одмарам 

своје очи на њеним великим 

зеленим обалама и осећам мирис 

пољског цвећа. Волим да седим 

поред реке на свом омиљеном 

пецарошком месту. Желео сам што 

дуже да уживам у њеној лепоти. 

Дуго сам седео поред реке, Сунца је 

било све мање а мени се још није 

ишло кући. Желео сам што дуже да 

уживам у дивном призору. Ипак сам 

кренуо. Осврнуо сам се неколико 

пута остављајући за собом реку на 

чијим обалама док седим осетим 

чудесну радост и посебну срећу. 

      Доћи ћу поново, реко, да на твојим обалама док упијам лепоту природе, да ми подариш 

мир у срцу и радост у души .                                   

 

Вук Лечић VI4                 1.место  на литерарном такмичењу  организованом  поводом  

дечје недеље у категорији  од 5.до 8. разреда. 

  

 

 
 

 На селу у кући живео је са родитељима дечак по имену Иван.Имали су велико 

двориште са пуно дрвећа.Иван је за рођендан од родитеља добио змаја.Играјући се са 

њим,ветар је јако дунуо,ѕмај је одлетео и умрсио се за грану 

дрвета. 

 Он се попео на дрво и спазио гнездо са птицама.У 

гнезду није било мајке птице јер је одлетела по 

храну.Птичице су гласно ћијукале, јер су биле гладне. Иван 

је помислио да им треба храна, па је потрчао у кућу по 

мрвице хлеба.Птичице су брзо јеле мрвице.Тада се појавила 

мајка птица без хране, била је тужна , али када је видела 

Ивана са мрвицама све је разумела и појела остатак. 

Мајка птица и птичице су отпевале дивну песмицу Ивану. 

 



На литературном такмичењу на дечијој недељи су учествовали ђаци од I до IV 

разреда. 

I место је освојила Анђела Милошевић III-2 

 

ЈЕСЕН У ГРАДУ 

 

   

Када јесен у град дође 

  Све наопако пође... 

  Киша почне да лије 

  А земља кишу да пије! 

  Напољу је јадно, 

  А мени је мада хладно. 

  Јесен је понекад ружна 

  

 

 

Јесен у граду може да буде дивна.Где год да 

погледаш,окружен си углавном жутом и 

наранџастом бојом. 

 Ветар дува а дрвеће се њише.Лишће 

полако опада и постаје хладно.Док се 

шеташ кроз парк,чујеш опалог лишћа под 

ногама.Кроз ноздрве ти улази свежина.Са 

дрвећа опада кестење.Небо више није 

толико ведро и понекад падне кишица,а иза 

ње нам остане блато и ружан мирис мокре 

траве.Животиње се спремају за зиму.Птице 

иду на југ.Од птица у граду једино остају врапци и голубови.Остале животиње се 

спремају за зимски сан или сакупљају залихе хране за зиму.На јесен људи пуне 

оставе зимницама:краставцима,печеним и киселим паприкама,куваним 

парадајзом,спрема се пекмез и компот од воца...Пошто постаје хладно,почињемо да 

носимо топлију одећу. 

 

 

ЂAK 

 

Ја сам супер ђак,  

весео сам првак. 

  

Школски прибор није лак, 

А ни мој руксак. 

 

Волим да се играм, 

волим да учим, 

а и са домаћим се не мучим. 

 

Весео сам као чигра, 

Заноси ме лепа игра.                         



                                                     Марко Марељ II4 

 

 

 

 

 

                                               ПЕСМА О БЕЛОМ КОЊУ 

 

 

Лаган попут облака, 

Поносан, висок и бео... 

Трчи, не додирујући тло, 

     Коњић слободан, разигран, весео... 

 

 

У гриву се ветар уплео, 

На леђа невидљиви јахач сео, 

А бели коњ, у трци с временом, 

Чудну је путању ко мрежу плео.  

 

Стојим без даха гледајући ту лепоту. 

Ову игру коња и ветра нећу заборавити 

Никада , никада у животу! 

 

                                    Маравић Наташа 5/6 

                                     3. место Дечја недеља 

 

 

 

  

 

ТАДА САМ СЕ  БАШ НАСМЕЈАЛА 

  

  

Пошто су моја браћа још мала, често праве шале. Прошлог викенда, после 

купања, мој брат Лука се сам облачио.  

После неког времена видели смо Луку са једном чарапом на нози. Пошто није 

могао да нађе другу све нас је позвао да му помогнемо у потрази. Тражили смо 

у фиокама, где су нам се шарени пајаци слатко смејали, на полицама, где су нам 

се диносауруси чудили, али ништа. Лука је тражио чарапу у својој фиоци за 

књиге. Сви смо се чудили како је чарапа тамо могла да доспе. После силне 

потраге у којој је учествовала цела породица и даље ништа. Мама му је на крају 

рекла да обује друге чарапе. Са тужним погледом на лицу Лука је скидао 

чарапу. Одједном је узвикнуо. Сви смо се окренули да видимо шта се дешава. 

Призор је био невероватан! Испод једне чарапе била је и друга. Лука се зачудио 

и гласно упитао: „Ко ми је овде ставио чарапу?“ Мама, тата, Павле и ја смо 

праснули у смех.  

Пошто сви имамо пуно обавеза и немамо времена да се дружимо, волим кад се 

ви заједно смејемо. Ово је за мене био један незабораван догађај. 



 

        Теодора Маруна  

 

 
 

АФОРИЗМИ ЗА ДЕЦУ 

   

  
  
ЗАНИМЉИВО * ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ 

 
 • ... је отприлике 10% површине земље 

трајно? 

• ... је флека на крави уникатна као и отисак 

прста или пахуља снега - не постоје две краве 

са истим обликом флеке? 

• ... су у Финској били забрањени цртани 

филмови Паје Патка јер он не носи 

панталоне? 

• ... прва 4 потеза у шаху можете одиграти на 

318.979.564.000 начина? 

• ... је Венера једина планета која се ротира у 

смеру казаљке на сату? 

• ... је морским раковима шкампима срце у 

глави? 

• ... је Чарли Чаплин једном приликом освојио 

трећу награду на такмичењу за свог двојника. 

• ... Гинисова Књига Рекорда држи рекорд као 

најчешће крадена књига из књижара? 

• ... у просеку 100 људи годишње умре од 

гушења хемијским оловкама? 

• ... једна библиотека у Индиани тоне око 2 

центиметра годишње јер статичари нису 

урачунали тежину свих књига? 

• ... је електричну столицу изумео један 

зубар? 

• ... на планети Земљи има толико злата да је 

прекрије целу у слоју од једног метра? 

• ... крокодили не могу да избаце свој језик 

напоље? 

• ... су свештеници у старом Египту чупали 

све длаке са својих тела, укључујући обрве и 

трепавице? 

  

  

• ... се бебе рађају без чашица у коленима,  

јављају им се тек у периоду од другог до 

шестог месеца живота? 

• ... би Барбика када би била у природној 

величини била би висока 2,18 и имала би 

мере 99-46-84? 

• ... сваки пут када полижете поштанску 

маркицу уносите у организам десети део 

калорије? 

• ... Ескими имају преко 15 речи за нашу реч 

"снег"? 

• ... је немогуће полизати свој лакат? 

• ... интелигентни људи имају више цинка и 

бакра у својој длаци? 

• ... се пацови размножавају тако брзо да 2 

пацова за 18 месеци могу добити преко 

милион потомака? 

• ... ако би носили слусалице само 1 сат 

повецали би број бактерија у свом уву 700 

пута? 

• ... око 50% људи на свету никада није 

обавило телефонски разговор? 

• ... квакање патке не прави ехо али нико не 

зна због чега? 

• ... је немогуће кинути отворених очију? 

• ... када се помножи 111.111.111 к 

111.111.111 добије се 12.345.678.987.654.321? 

• ... Слонови су једине животиње које не могу 

 

Историја се понавља. Да би се научила за ПЕТ (5) 

 Кад се у школи жив поједем, не мислим на ужину 

Уџбеник је књига која непрестано открива Америку 

 Кад је баба упалила телевизор, деда је звао ватрогасце 

Тата каже да ме кући донела рода. А бака тврди да није рода, него вештица 

Увек ћутим кад старији причају. Волим да слушам кад неко лаже 

 У школи нам је супер. Још кад би наставници хтели да нам кувају кафу 

Слабо стојим у школи. Плашим се да не паднем 

 Ја од некретнина имам само бабу и деду! 

 



скакати? 

• ... бубашваба може живети до 9 дана без 

главе пре него што умре од глади? 

• ... се просечна особа смеје 15 пута дневно?

• ... комарци имају зубе? 

• ... риба која живи испод 800 метара испод 

површине мора нема очи? 

• ... је водоник запаљив гас, кисеоник 

подржава сагоревање али комбиновани чине 

воду која се користи за гашење пожара? 

• ... је кикирики један од састојака динамита? 

• ... су наше очи од рођења увек истих 

димензија али да нос и уши не престају да 

расту? 

• ...  ни један комад четвртастог, сувог папира 

не може бити савијен на пола више од 8 пута? 

• ... је пецање најучесталији спорт на свету? 

• ... су људи који најчесце гину у пљачкама 

банака пљачкаши? 

• ... просечан човек дневно изгуби 200 длака 

на глави? 

• ... је отварач за конзерве пронађен 48 година 

након што су уведене конзерве? 

• ... је од 1815. године водено 210 

медународних ратова? 

• ... половина људске популације зарађује око 

5% светског богатства? 

• ... је 1926. године на свету било само 100 ТВ 

уређаја? 

• ... се 3 четвртине уловљене рибе користе за 

исхрану, а остатак је намењен за производњу 

сапуна, лепка, маргарина или ђубрива? 

• ... је код човека дужина од ручног зглоба до 

лакта једнака дужини стопала? 

• ... Мексико Сити тоне око 25 центиметара 

годишње? 

• ... ће црв пантљичара кренути да једе себе 

ако не нађе другу храну? 

• ... је систем демократије представљен још 

пре 2.500 година у Грчкој у Атини? 

• ... је немогуће кинути отворених очију? 

• ... за један килограм меда пчеле морају да 

посете 4 милиона цветова и пређу пут 4 пута 

дужи од земљиног обима? 

• ... звук путује 3 пута брже кроз воду него 

кроз ваздух? 

• ... је Мадрид једини главни град у Европи 

који није стациониран на реци? 

• ... је фудбал најгледанији спорт на свету? 

• ... је лубеница поврће а парадајз воће? 

• ... је количина времена које људи проведу на 

путовању 1,1 сат дневно? 

• ... срце у просеку откуца 101.000 пута 

дневно? 

• ... је збир бројева са супротних страна 

коцкице за јамб увек 7 

• ... је најдужи рат, такозвани 100-годишњи 

рат, измедју Британије и Француске у ствари 

трајао 116 година и завршио се 1453? 

  

• ... од 1495. године није било ни једног 25-

годишњег периода без неког рата? 

• ... се ајкуле никада не разбољевају, јер су 

имуне на све познате врсте болести? 

• ... на Урану лето и зима трају по 21 годину? 

• ... дзиновска сипа има највеће очи на свету, 

а пречник им је око 40 центиметара? 

• ... су шансе да се родите 29. фебруара 

преступне године 1 према 1461? 

• ... насупрот фрази''зноји се као свиња'', 

свиње у ствари не могу да се зноје? 

• ... је Ватикан најмања држава на свету са 

површином од 0,44 квадратних километара? 

• ... људска глава садржи 22 кости? 

• ... у просеку човек удахне 23.000 пута 

дневно? 

• ... се пустиња Сахара шири за 1 километар 

месечно? 

• ... у држави Јута, птице имају првенство 

пролаза на свим аутопутевима? 

• ... мачке не осећају сладак укус? 

• ... у просеку човек изговори скоро 5.000 

речи дневно, ипак 80% од тога прича сам са 

собом? 

• ... на америчкој застави стоји 13 пруга као 

симбол 13 првобитних држава? 

• ... је преко 70% земљине копнене површине 

опустошено? 

• ... се у свету преко милијарду транзистора 

производе у свакој секунди? 

• ... свака птица свакога дана мора појести 

храну макар половине своје масе да би 

прживела? 

• ... су у древној Кини разбојницима који су 

нападали путнике одсецали носеве? 

• ... звук најбрже путује кроз чврсте предмете, 

затим кроз воду, а најспорије кроз ваздух? 

• ... неки Ескими користе фрижидере како би 

спречили потпуно смрзавање хране? 

• ... је нојево око веће од његовог мозга? 

• ... су шансе да некога удари гром 600.000 

према 1? 

• ... су бродове који су се покретали веслима 

први користили Сумеријанци 3500 годинапне

• ... људско срце прави толики притисак у 

телу док пумпа да може избацити млаз крви 

преко 9 метара? 

   

 • ... ледени брег или коцка леда вире само 

10% изнад површине воде? 



 

 

 

НАЈЛОН            
 

У америчком граду Вилмингстону,у лабаротарији концерна 

“Дипон”,1938.године,хемичар Волос Х. Кародерс са 

сарадницима,произвео је полимидно ЦЦ влакно које је било танко 

као паучина а чврсто попут челика.Ново синтетичко влакно 

добило је име по градовима где су централне фирме “Дипон” а то 

су Њујорк (New York) и Лондон (London).Почетна слова ових 

градова дала су име производа најлон-NYLON.Ово синтетичко 

влакно нашло је велику примену у индустрији одеће. 

 

 

СЛАТКА ТАБЛА 
 

Ко још не воли чоколаду?Али,мало њих зна да се она некад 

производила у блоковима који су били тешки читавих десет 

килограма.По жељи купаца купаца,трговци су секли и мерили 

онолико грама колико је купац желео или могао да 

плати.Проналазач и велики љубитељ чоколаде Швајцарац Францоа 

Луј Каје,1819. дошао је на идеју да проиѕведе чоколаду у облику 

табле,тешка између 100 и 500 грама.То је довело до јос веће 

продаје ове посластице.ж 

 

 

 

ЗА БЕБЕ- ЗВЕЧКА 
 

Платонов пријатељ Архит,филозоф,архитекта и математичар је (око 

347. год п.н.е.) иѕмислио три значајна проналаска:обруч,завртањ и 

звечку.Прва два су из корена променила машинску индустрију док је 

трећи донео радост најмлађима, али и њиховим 

родитењима.Коментаришући проналазак звечке, Аристол је рекао да 

је Архит дао деци нешто што ће их забавити и улепшати им 

детињство.  

 

 

 

 

 

 

КИШОБРАН 
 

 Тачна година проналаска кишдбрана није позната, али се зна да је у 

примитивном облику постојао још у  старом Египту. Сличан данашњем 

појавио се 1740. године у мести Виндзор, у америчкој држави Конектикат 

. Први човек који  се заштитио  кишобраном , изазвао је праву пометњу и 

смех



ПРЕДНОСТИ ,  САВЕТИ  И  НЕДОСТАЦИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА 

  

ОПАСНОСТИ ОД ИНТЕРНЕТА:  

 

• ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

• ПРОФИЛИ - информације о аутору блога. Деца 

често уписују праве податке (име и презиме, број 

телефона, адресу и сл) или објављују на своје 

фотографије, несвесна опасности које то повлачи 

за собом. 

• Неодговарајући САДРЖАЈ - претражујући 

блогове других људи деца могу наићи на садржај 

и расправе неприкладне за њихов узраст. 

• НАСИЉЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА - неки људи 

могу користити блогове као пут ка насиљу или 

застрашивању друге деце. 

• НАЦИОНАЛНА, верске и расне мржње - 

коришћење за подстицање мржње и вређање 

других због њихове националне, верске, расне 

или друге припадности. 

• ОБЈАВА непоузданих информација - могућност 

објављивања непоузданих и нетачних података о 

другима. Треба бити опрезан и не веровати свему што пише на интернету. 

 

 

ПРЕДНОСТИ И ДОБРЕ СТРАНЕ ИНТЕРНЕТА: 
 

* УЧЕЊЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА - омогућава преглед најновијих сазнања, резултата истраживања 

те прикупљање података за писање школских семинара и пројеката. 

* БРЗА ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА 

*ЛАКО И БРЗО ПРЕГЛЕДАВАЊЕ актуелних вести (нпр читање дневних новина и вести, 

временске прогнозе, спортских резултата).  

*ПРЕДСТАВЉА ИЗВОР ЗАБАВЕ (играње игрица са другима на мрежи) 

 *ОМОГУЋУЈЕ КОМУНИКАЦИЈУ СА ЉУДИМА - брзо и једноставно дописивање са вршњацима 

и људима у различитим деловима света. 

 *ОМОГУЋУЈЕ КУПОВИНУ РАЗЛИЧИТИХ 

ПРОИЗВОДА (нпр резервација карата) 

*РАЗМЕНА ИСКУСТАВА, МИШЉЕЊА И 

ИНФОРМАЦИЈА са вршњацима и одраслима сличних 

интересовања или проблема 

*ДЕЦА И МЛАДИ УЧЕ ДА ПИШУ 

*ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ КРЕАТИВНОСТИ 

*УЧИ ДЕЦУ ДА РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМЕ И ПОДСТИЧЕ 

РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈE 

*СЕЛЕКЦИЈУ ИНФОРМАЦИЈА И ИДЕЈА  

 

 

 

 

 



 

 

САВЕТИ  УЧЕНИЦИМА 

 

 Не шаљи злонамерне смс или е-маил поруке. Пре 

него што кликнеш "Пошаљи" запитај се како би се 

ти осећао да примиш ту поруку. 

 

 Пажљиво прочитај смс или е-маил поруку пре 

него што је проследиш даље. Немој прослеђивати 

поруке које вређају или узнемиравају друге. Немој 

се укључивати у анкете, расправе и цхат-ове који 

неког изругују, оцрњују или оговарају. 

  

 Не снимај и не прослеђује фотографије и снимке 

који могу друге довести у неугодну ситуацију, 

осрамотити их или изложити исмевању и вређању других. 

 

 Не наводи личне информације, бројеве телефона, адресу, школу, места на која излазиш, 

особама које не познајеш уживо. Кад пишеш о себи пиши уопштено. Све што напишеш и 

објавиш у смс поруци или путем интернета постаје јавно и доступно великом броју људи и 

више не можеш контролисати како ће други искористити своје податке. 

 

 Не шаљи и не објављуј своје фотографије или фотографије својих пријатеља преко 

мобилног и интернета. Једном када пошаљеш или објавиш фотографију, над њом више 

немаш контролу, не знаш шта се даље с њом догађа. Уз мало вештине ис основним 

графичким програмима могуће су разне фотомонтаже. 

 

 Не веруј свему што пише на интернету! Свако може објавити непоуздане и нетачне 

податке о другима. 

 Заштити себе лозинком и пази коме је дајеш јер пријатељи у једном тренутку могу 

постати непријатељи. 

 

 Ако ти неко пошаље злонамерну или претећу поруку мобилним или е-маилом, немој 

одговарати. Покажи је одраслој особи којој верујеш. 

 

 Ако желиш уживо да упознаш "он-лине" пријатеља, договори први сусрет на јавном 

месту, где има доста људи. Не налази се насамо с њим, већ поведи неколико пријатеља 

или одраслу особу којој верујеш Пре него што напишеш поруку, причу или објавиш 

фотографију, запитај се хоћеш ли тиме некога повред  

 

Немој чинити другима оно што не би желео да други чине теби !! 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДА ЛИ СИ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСНИК 

 

 

1. Улоговао си се. Шта ћеш прво урадити ?      

 
а.) Постављати најновије фотографије 

б.) Проверавати  нове модне трендове  

ц.) Проверавати inbox  и  одговараш  на mailove 

 

2.  Колико времена у току дана проводиш 

     на интернету ? 
 

а) Најмање неколико сати. 

б) Колико и други. 

ц) Пар минута , после школе.                                                 

 

3.Због чега мењаш статус на  FBu ? 
 

а) Због сваке ситнице . 

б) Да обавестиш друштво о плановима за  викенд. 

ц) Само у посебним случајевима 

 

4. У току играња твоје омиљене игре,  

мама те зове да јој нешто помогнеш.                 

Шта радиш? 
 

а) кажеш јој да не можеш да прекидаш !!! 

б) брзо завршиш ниво и одлазиш да помогнеш. 

ц) Притиснеш паузу и одмах устајеш.  

Игра ће бити ту и када се вратиш. 

 

5. Напољу је олуја и остајеш без струје.  

Шта радиш? 
 

а) доживљаваш лакши напад панике и  

покушаваш да упаднеш у комшијину мрежу. 

б) Настављаш разговор , али преко телефона. 

ц) Проналазиш батеријску лампу и опушташ се уз књигу. 

 

6. Симпатија ти заказује састанак али  

до краја наставе остаје цео час.Шта сада? 
 

а) Бежиш са часа да би променио статус на FBu 

б) Шаљеш друговима sms поруке 

ц) чекаш крај наставе , то је само 45 минута чекања

 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Ако имаш највише под А 

Тотални си зависник ! 

Ниси ни свестан да ти 

интернет одузима квалитетно 

време које можеш провести у 

правом дружењу. Не одбијај 

позиве  за излазке . Искључи 

компјутер!!!! 

 

Ако имаш највише одговора 

под Б : 

Златна си средина ! 

 Волиш и дружење са 

друштвом.  

 

Ако имаш највише одговора 

под Ц  

 НАШАО СИ ПРАВУ МЕРУ!!! 

Уживш у времену које 

проводиш са пријатељима . 

Буди сигуран да је то оно што 

желиш. 

Модерна технологија је сјајна !  

Можеш да четујеш са друштвом , да их обавештаваш о свему , да им показујеш најновије 

 фотографије на  Facebook-u . Покушај да замислиш свој живот без компјутера , интернета  

или мобилног телефона. Реши  овај тест и сазнај да ли  зависник или те интернет још није  

узео под своје ? 



ШАПУТАЊЕ ИЗ ПОСЛЕДЊЕ КЛУПЕ  

 

 
 

      Дошао је и тај тренутак- договорили сте се да се видите ван школског дворишта. 

Први састанак и први утисак који ћеш оставити на симпатију је врло важан. Зато 

прочитај неколико наших савета и лепо се проведи. 

  

 

        1.Не претварај се ! 

         Буди оно што је јеси , није потребно да 

симпатију одушевиш тако што ћеш да се 

претвараш да си оно што ниси, већ се 

потруди да ваше дружење буде пријатно. 

 

        2.Не нервирај се ! 

          Ако ти се изненада појавила нека 

бубуљица, или ти фризура није онаква какву 

желиш, не узбуђуј се. То је нешто што 

симпатија сигурно неће ни приметити. 

 

        3.Смисли нешто занимљиво ! 

          То може бити нешто што ћеш испричати, место где ћеш је одвести или неки 

занимљив филм или позоришна представа коју ћете заједно одгледати. 

 

       4.Покажи интересовање! 

         Размисли о чему бисте могли да разговарате и потруди се да сазнаш каква су 

интересовања твоје симпатије. Пажљиво слушај и дозволи и њему/њој  да каже шта 

жели. Испричај нешто о себи. 

         

        5.Шта даље? 

         Да ли ти састанак допао? Желиш ли на састанак? Ако је твој одговор потврдан 

онда једноставно кажи: Волео/ ла бих да се поново видим са тобом. Назваћу те после 

школе! 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЕЗИЈА ЗА СВА ВРЕМЕНА 

 

 Мирослав-Мика Антић   

 

Одувек сам се 

дивио онима који 

умеју да нацртају 

дугачко, широко и 

високо. 

Они су сигурно 

схватили докле се 

простире бескрај, 

кад им је тако лако 

да га виде и 

измере. 

Одувек сам се 

чудио онима који разумеју знаке у 

календарима, датуме, месеце, столећа, или 

стану пред сат и прочитају вечност. 

То мора бити сулуда и необична храброст 

усудити се комадати и уситњавати време. 

Камени мир даљине сав је пресвучен мојом 

кожом. 

Склапам очи и осећам: све оно што сам 

био, и оно што сам сада, још увек нисам ја. 

То је тек припрема за мене. 

Колико знам да питам, толико знања ми 

припада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Најзад, 

у првој љубави рађа се и прва бора 

овде негде на челу 

и целог живота те прати 

 

Рађа се прва туга и прва љубомора 

и први пут се пати. 

 

И одједном ти другчије изгледа читав 

свет. 

Нешто у глави гори, 

нешто тутња 

и ври. 

То није као математика. 

Ту су два и два често - пет 

А често - нису ни три. 

 

Не питај зашто одкуд одједном кошава  

брише. 

То можда и није ветар. 

То прва љубав уздише. 

 

Не питај одкуда кише одједном пљусну 

јаче. 

То можда и није пљусак, 

већ неко због љубави плаче 

и трепавице му слане 

и рукави му слани 

као пресољена ручак и као океани. 

 

 

уосталом 

шта вреди о првој љубави и даље да се 

соли. 

изволи, 

само изволи, 

па ако је теби исто овако - ти кажи, 

а ако није исто - онда све се ово не важи 

... 
 

 

 

 



 

     
 

Ученици првог разреда који похађају 

продужени боравак заједно са својим 

учитељицама  Светланом Бојиновић и 

Исидором  Вукелић припремили су 

новогодишњи бал. Родитељи, баке, деке, браћа, 

сестре, учитељи, наставници и други 

Уживали су песми , игри, рецитацијама и 

дивним костимима. Принцеза , принц, Деда 

Мраз, Баба Мраз, ирваси и остали на најлепши  

начин испратили су ову стару, веселили се и 

радовали новој години. 

Наташа Марковић 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 

  
 

 

Поводом Дечије недеље ученици  првог и другог разреда из боравка  организовали су 

продајну изложбу својих ручних радова које су 

вредно припремали  са својим учитељицама. На 

штандовима су се нашле играчке од папира , украси 

од глине, накит, вежене и плетене ствари и још 

много , 

много 

тога. 

 

 

 

 

Одзив родитеља , бака , дека , родбине и 

других био је изузетно велики и продаја је 

била веома успешна.  

Прикупљена новчана средства искоришћена 

су за куповину едукативних играчака и 

неопходног прибора за продужени боравак. 

 

Јована Цветковић 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Учитељица Исидора Вукелић                                                                  Учитељица  Светлана Бојиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРАГИ НАШИ ДРУГАРИ, ВЕЛИКИ И МАЛИ, 

 

 

Желимо вам да у миру, слози, радости 

и весељу проведете жељно очекиване 

новогодишње и божићне празнике. 

Деда Мраз, Божић Бата или како га 

већ зовете да вам донесе пуну корпу 

здравља, смеха, шале и оно што сте 

целе године очекивали. 

Распуст који је на прагу проведите што 

више на свежем ваздуху, у дугим 

шетњама, радостима на леду. Дружите 

се, волите се и уживајте. 

Срећну Нову годину и Божић жели вам 

чланови Новинарске секције са 

наставницима Сузаном Утјешановић и 

Владимиром Мартићем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИЈА  ЛИСТА КОРАЦИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,, ЖАРКО  ЗРЕЊАНИН ” 

 

Сузана Утјешановић , главни уредник  

Владимир Мартић , технички уредник 

Чланови новинарске секције : Ања Нинић,  Бојан Нинић, Вук Лечић, Сара Ил, 

Предраг Деспотовић, Јелена Јованчевић, Тара Потребић, Наташа Марковић, 

Наташа Маравић, Бранко Угрица, Милан Симовић , Славко Ристановић, Саша 

Кокот, Милица Софинкић, Давид Грухоњић ,Лука Митровић, Тамара 

Карађиновић 



 

 

 

 

 

 


