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ВОЛИМ ,,ЗРАЧАК јер...
Драгана Томић Интересантан је, занимљив, увек се слатко насмејем кад га читам.
Зорица Марјановић Зато што је оличење нашег рада и доказ какви смо и какве ученике имамо.
Горан воровић Зато што представља дух младости, пун је позитивне енергије.
Данча Јовић Зато што сам се сродио с њим, што пратим његово настајање и увек настојим да
сви радови носе печат деце, макар и са грешкама. Изузетак су наменски текстови који морају да
носе печат редакције. И зато што знам колику радост представља детету кад види свој текст или
слику у њему . И зато пратите своје радове преко наставника све до уласка у штампу, не
дозволите да неко други мисли шта сте и како хтели да кажете.
Eмилија Ђорђевић Веома је занимљив, посебно ми се допада забавна страна.
Анастасија Станисављевић Због тога што има лепих песмица и причица.
Вукашин Павловић Зато што је интересантан и има лепих ствари у њему.
Никола Богдановић Зато што је школски часопис и има забавну страну.
Емилија Тасић Има занимљив пес и укрштениц које увек решавам.
Лазар Пешић Због занимљивих слика, песмица и цртежа.
Милан Стефановић Због лепих слика и песама.
Милан Миленов 8/5: Зато што се у њему пише о мојој школи и то је место где могу наћи многе
занимљиве ствари.
Предраг Симоновић Зато што је смешан.

Бојана Павловић и Кристина К Станисављевић,
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МОЈА ШКОЛА
Моја школа је дивно здање,
у њој ми стичемо знање.
Она је дечје граје пуна,
у њој се чита, пише, рачуна.
У њој смо некад тужни,
некад се разболимо,
али, ипак, ми је неизмерно волимо!

Лела Костадинов, 2/1

КРЕНУЋЕМО У ПОХОДЕ НАШЕГА ЖИВОТА,

НЕК НАС ПРАТИ СРЕЋА, ЉУБАВ И ДОБРОТА!

И СВЕ ШТО ЈЕ ЛЕПО НЕКА ВЕЧНО ТРАЈЕ,

ВЕРУЈМО У СЕБЕ И У БОЉЕ ДАНЕ!Јован Миленковић 7/2

,,ЧУВАЈТЕ, ЧЕДА МОЈА МИЛА,
ЈЕЗИК КАО ЗЕМЉУ.
РЕЧ СЕ МОЖЕ ИЗГУБИТИ
КАО ГРАД, КАО ЗЕМЉА, КАО ДУША”.

Стефан Немања



МОЈ ЗАВИЧАЈ, МОЈ ПОНОС!
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ДОЂИ У БАЊУ
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Дођи у мој крај,
у ћеш пронаћи рај!

Прелеп је сваки дан,
алик на најлепши сан!

Упознај природе моћ,
епо је шетати кроз ноћ.

Окупај се у врућој води,
живај у слободи!

Стошић Анђела 7/4

РАЈ НА ЗЕМЉИ

,
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Ако вас судбина некада поведе на далеки
југ, немојте скретати, свратите у Врањску Бању.
Дугачак и широк пут царски се протеже дуж целе
обале кротке и умиљате Бањштице. Пред очима
ће вам се појавити варошица, шћућурена и
прибијена уз два брда, која је љубоморно чувају
од јаких ветрова и ужареног сунца рај спуштен
н а з е м љ у .
Топла вода
мами путника
намерника да

сврати, окупа се, да угреје тело и душу.
У зависности од тога када долазите, Бања ће вам

различито мирисати. У пролеће на цвеће, лети на каранфил
девојче, у јесен на цепана дрва, ракију и ајвар, док мирис
купуса и чварака најављује зиму. А тек ноћ... Не постоје речи
које вам могу дочарати како снева, дише и мирише моја уснула
варош... Осетићете чаролију када нас једног дана
посетите. Катарина Мицић 7/4

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА

У пећини старој где вечна светлост сја,
ивеше пророк наш   Свети Илија.

У руци моћни штап, јачи и од грома,
н заштитник је наш и слава мога дома.

Ватреном кочијом он облаке пара,
роз векове славне и времена стара.

Зато се увек помолимо Њему,
ек насиље спречи,болесне излечи.

Нека нам испуни жељу, покаже пут ка весељу!
Миљана Новковић
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ученица веронауке
, 6/3

МОЈЕ СЕЛО

Док сви спавају,
ја немам сна.
Мучи ме питање:
Где ћу сутра бити ја?
Када ћу посетити
ело златне боје?

Када ћу опет видети
таре пријатеље своје?

Када ћемо трчати боси
од сенком жутог Месеца?

Да ли ћемо заувек остати
весела, насмејана деца?

Митровић Милица 7/5
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ВРАЊСКА БАЊА

Ако желите да будете здрави,
дођите у Врањску Бању. Овде има топле
воде и људи се купају на извору. Када
неко дође болестан, кући се врати здрав.
Бања је мој завичај и ја је много волим.

Емилија Стошић, 1/1
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О м ђ а г
п а а је Оливера Стојковић, 4; за спортисту
генерације - Меланија Здравковић, 8/1 и Стефана
Стојковић, 8/3, добила је специјалну награду за изузетне
резултате у области ликовног стваралаштва

длуко Наставничког већа за ак енерције
рогл шен 8/

.

Школске 2010/2011. године
у 1. разред уписано је 82
првака, 39 дечака и 34
девојчице.

У централну школу пошло
је 66 првака, 34 дечака и 32
девојчице.

У издвојеним одељењима
имамо 16 првака , 5 дечака и
11 девојчица.

Првацима желимо
срећан и успешан почетак !

ГЕНЕРАЦИЈА
20 /201 . ГОДИНЕ10 1

ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ
,,ВУК КАРАЏИЋ’’ 2009/2010.

МАРИЈАНА ИВАНОВИЋ, 8/1
МЕЛАНИЈА ЗДРАВКОВИЋ, 8/1
ИВАНА АНТИЋ, 8/1
ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, 8/1
НИКОЛА СТОШИЋ, 8/1
МАРИЈА МИТИЋ, 8/2
МИЛИЦА НОВКОВИЋ, 8/2
ФИЛИП ЂОРЂЕВИЋ, 8/2
ПЕТАР СТОИЛОВ, 8/2
СТЕФАНА СТОЈКОВИЋ, 8/3
ЕМИЦА ПЕТРОВИЋ, 8/3
ВЛАДИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ, 8/3
ПЕТАР АЛЕКСИЋ, 8/3
НИКОЛА СТЕФАНОВИЋ, 8/3
ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ, 8/3
ОЛИВЕРА СТОЈКОВИЋ, 8/4
АНДРИЈАНА ИВАНОВИЋ, 8/4
АЛЕКСАНДРА МИТИЋ, 8/5
МИЉАНА ЦВЕТКОВИЋ, 8/5
МАРИЈА ИЛИЋ, 8/5
ДУШАН ВЕЛИЧКОВИЋ, 8/5
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ФЕСТИВАЛ
На Фестивалу сценског стваралаштва деце и омладине (мај,

2010) под називом ,,Ми смо увек добре воље”, у организацији
Омладинског савеза града Врања и Омладинског културног
центра, учествовали су и ученици наше школе. На фестивалу је
приказано музичко и сценско стваралаштво наше деце.

У мају 2010. године гости наше школе били су глумци из
београдског позоришта. Ученицима од 1. до 4. разреда
представили су се извођењем одломака из романа ,,Поп Ћира и
поп Спира” , Бранислава Нушића. Ученици су били одушевљени
глумом, што је показао аплауз после представе.

,,ВЕСЕЛО ПОЗОРЈЕ”

КВИЗ
Новембра, 2010. године, одржан је квиз знања у част Ј.Ј.Змаја, у

организацији Дечијег савеза Врања. Ученици 7. и 8. разреда
учествовали су под руководством предметног наставника српског
језика, Александре Поповић. Освојили су друго место.
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ДО ЗРАЧКА,, ”
,,ЗАСТАНИ СВЕТЕ, ДА ДЕЦА БАР ЗА ТРЕНУТАК НАЂУ СИГУРАН

КУТАК”

Д 4 - 8. ОКТОБАР . ГОД.ЕЧЈА НЕДЕЉА 20, 10

Понедељак, . октобар

Уторак, октобар

Среда, . октобар

Четвртак, . октобар

Петак, . октобар

4

5.

6

7

8

ДАН ЗА ДЕЧЈА ПРАВА
Промоција дечјих права
У посети првацима

МАНИФЕСТАЦИЈА ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА
Изложба ликовних радова и цртање на асфалту

СПОРТСКИ ДАН
Дан за игру, спорт и спортска надметања

ДАН ЗА ХУМАНОСТ ,,ДЕЦА - ДЕЦИ
Поклон - пакетићи за ђаке пешаке

ДАН ЗА ЕКОЛОГИЈУ
Посадимо  Дрво генерације

-

-

-

”

-

-

1 . МАРТА 20 . ГОДИНЕ ОДРЖАНО ЈЕ
ЛИТЕРАРНО ВЕЧЕ У ОКВИРУ КОГА ЈЕ БИЛА
СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА ПРЕТХОДНОГ,

ДВАДЕСЕТ И ДРУГОГ БРОЈА НАШЕГ
,,ЗРАЧКА”.
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...........................www.skola-vranjskabanja.edu. ......................rs 5

ТАЛЕНТИ
Децембра 2010. године у сарадњи са

Центром за таленте из Врања, ученици наше
школе су радили тест знања. Сарадња је
настављена са ученицима који су желели да
прошире знања из омиљених предмета.

Ако до сада нисте
упознали моћ линије, имаћете
прилику за то када видите
ликовну изложбу Кристине
Антић, ученице осмог разреда.
Опус њене прве самосталне
изложбе чине цртежи портрета и
мртве природе, рађени оловком и
угљеном. Нека ова изложба буде
почетак њеног уметничког пута.ПРОМОЦИЈА КЊИГА

Јануара 2011. године у нашој
школи је гостовао писац Урош Петровић.
Ученицима петог разреда представио је
своје књиге на један неуобичајени начин.
Овом промоцијом били су одушевљени и
ученици и наставници!
За читање препоручујемо: ,,Авен у земљи
ваука”, ,,Пети лептир”, ,,Загонетне приче

” и ,,Мистерија гинкове улице”!I-IV

МУЗИЧКИ ТАЛЕНТИ
Децембра 2010. године имали смо још једну

врло интересантну посету. Гости наше школе били
су ученици и наставници музичке школе ,,Стеван
Мокрањац” из Врања. Гостовање је било врло
занимљиво и код наших ученика је подстакло
интересовање за музику.

ШКОЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА
Дан Светог Саве прослављен је  свечано,

уз приредбу коју су спремили ученици за своје
другаре и госте.

Ове школске године славски колач је
пресекао кум Горан Станојковић, а кумство за
следећу годину је преузео Дејан Илић.

ЗАУВЕК У СРЦУ
,

и

а
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а

Звонимир Миловановић  наставник техничког образовања  био је добар
и поштен човек  добар супруг  отац и деда  И наш добар разредни старешина
Човека са великим срцем и широком душом упознали смо на почетку петог
разреда  Са њим су све ђачке муке и проблем били лакши  Умео је да нам
пружи подршку и савет  умео је да нас насмеје и орасположи својим ведрим
духом

Кад је био болестан и кад га је срце издавало  били смо поред њега
посећивали га  храбрили и бодрили    Драга моја децо  ја идем на операцију  ако
се вратим заједно ћемо славити мој одлазак у пензију, ако се не вратим, очекујем
да постанете добри људи''.

Чекали смо и питали за њега  а онда смо чули да је његово срце престало
да куца    Бол Сузе Туга изгубили смо део нас  Тог септембра сви смо
дошли да одамо пошту и да га отпратимо у вечну кућу  Корачали смо  оборен
глав са сузама у очима и  болом у срцу   молећи се за вечни мир драгог нашег
наставника Осмо пет

,
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ДЕЦА ЗНАЈУ И ДА НАСМЕЈУ И ДА ИЗНЕРВИРАЈУ

ВЕШТЕ РУКЕ ОРИГАМИ МАЈСТОРА

Често Вас виђамо у школи. Да ли то значи да Вам
недостајемо?

Сада када сте у пензији, реците ми, како је било радити
са децом све ове године?

Да којим чудом можете да вратите време, да ли бисте
се поново определили за професију наставника?

Дуго сте радили у школи, сигурно у себи чувате многе
успомене. Шта је оно што никада нећете заборавити?

Као искусни наставник, шта бисте поручили млађим колегама?

А порука за ученике?

Хвала на разговору и да знате да сте увек добродошли!

Оригами је занимљив хоби, када си почео да се интересујеш за
њега?

Видео сам много твојих рукотворина и све су права уметничка дела.
Можеш ли да издвојиш неки најдражи облик

Колико времена ти је потребно да направиш такав један оригами?

Да ли ти је драже да поклањаш своје фигуре или да их продајеш?

Да ли је за оригами потребан таленат или само вештина?

На насловној страни ЗРАЧКА наћи ће се твој лабуд од папира и неколико лотоса које си
направио. Није то мала ствар, шта ти мислиш?

Коме ћеш поклонити своју следећу фигуру?

Хвала ти на издвојеном времену и срећно са изненађењем!

Да, свратим кад год имам времена.

Лепо. Некад је било напорно, али увек је било
занимљиво. Деца знају да изнервирају, али и да насмеју,
па се оно ружно заборави.

Да, без размишљања.

Дружење са децом и дружење са колегама су тренуци који су урезани у души, они се не
заборављају.

Да пружају што више знања деци, али и да их добро упознају. Морају да знају за дечје проблеме,
да знају у каквој породици деца живе. Тек тада ће разумети њихово понашање.

Трудите се да што боље учите, знање које овде стекнете од непроцењиве је вредности. Слушајте
и поштујте своје наставнике!

Разговор водио Вукашин Николић, 7/2

Маја, 2010.године. Гледао сам оригами у облику шурикена,
засвидело ми се и почео сам сам да их правим.

Шурикен, змај и птица су моји омиљени облици, обожавам да их
правим.

Отприлике седам минута. У почетку ми је било потребно више, али
временом сам се усавршио.

Више волим да поклоним, зато што је такав поклон веома ригиналан.

Да би се човек бавио овим хобијем, мора да поседује од свега помало: најпре љубав према
оригамију, затим чврсту вољу, веште руке и одређену дозу смирености. Што бисмо ми рекли,
потребни су дебели живци.

Па... Неће ми шкодити да и ја мало будем популаран (смеје се).

Нећу да вам кажем, та особа мора бити изненађена!

Разговор водио Никола Миленковић, 7/2

?

о

Милка Костадинов

Ненад Манасијевић, 7/1
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ПОСТ
Православни хришћани једва чекају да почне

пост, како би пречистили своју душу и тело. Велико
задовољство причињавају присуство на Светој
Литургији и причест вином и хлебом, односно, крвљу
и телом Христовим. На тај начин се људи сједињују
са Господом и приближавају се Царству Божјем.

Пост има два аспекта: духовни и телесни.
Духовни пост подразумева редовну молитву Богу,
чињење добрих дела, суздржавање од лоших мисли.
Многи не знају да је пост заправо искушење које Бог
задаје човеку, како би проверио јачину његове воље и
вере. Одрећи се ужитака због прочишћења свог тела
није лако, и не полази свима за руком да се у

потпуности посвете посту.
Пост је једним делом повезан и са здрављем, које је, на жалост, све више запостављено. Пост

може бити добар разлог да неко промени свој јеловник и дода нешто другачије и здравије. Треба
јести што више воћа, поврћа, житарица...Овај период уопште не мора бити мукотрпан, исхрана
може бити примамљива и без меса и млечних производа.

Из сваког пре рођеног искушења човек излази јачи и здравији. Зато, учините нешто добро за
своје здравље, за своје тело и душу. Невена Стаменковић, 8/1

б

а

!

,
Минела Богдановић, 8/1 и Кристина Пешић, 8/5

Брига о здрављу подразумева и начин исхране. За
почетак неколико речи о томе. Нећемо бити опширне.
Пословицу ЗДРАВ КАО ДРЕН људи су смислили у
време кад ни ТВ нису имали. А кад немаш ТВ, не требају
ти чипс, крекери и рибице који се савршено слажу уз
неки филм или серију. Благо њима, нису знали за ова
грешна задовољства, па нису ни жалили за њима. А
данас... Данас постоји толико тога укусног, продавнице
пуне свега и свачега: помало љутог, сланог,
слатког...мммм...прсте да полижеш! Да ли сте се ик да
питали шта стављају у наше омиљене занимације, када
смо ми тако луди за њима? Ми смо мало истраживале и
сазнале да у једној лепо упакованој, шареној амбалажи нема ни З од здравља. Али има Б од
бубуљица и Г од гојазности! Тако је, драги моји! Много је штетних састојака у брзој храни и
грицкалицама. Размислите Уместо тешких и масних намирница, почните да једете здраву храну. У
свој јеловник уврстите и оно што нам поклања море. Знамо да је најтежи део у вези са оваквом
кухињом набавка и припрема рибе. Хеј, па нисте ви риболовци! Ако баш нема никог да вам
припреми овај укусан специјалитет, купите рибу у конзерви, одлична је! Не заборавите на поврће!
Једите га свеже, убаците га у супу или додајте соковима. Његов хлорофил помаже при избацивању
токсина из организма. И наравно, воће! Знате како кажу: СВЕЖЕ ВОЋЕ СВАКИ ДАН, ДОКТОР
НИЈЕ ПОТРЕБАН!

Пазите на свој вид и кичму, пустите компјутер да се одмори, ви се уморите! Добро се
ознојите, вежбајте! Дружите се са природом, прекрасна је! Има ли ишта лепше од свежег јутарњег
ваздуха који вас мами да изађете напоље?

Драги пријатељи, сами бирате како ћете живети. Ми смо вас упозориле и саветовале. Чисто
да знате, док ово пишемо нас две грицкамо јабуку, она је у најближем сродству са дреном!

,
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МОЈ ТАТА

Мој тата је увек поред мене,
рича ми и брине се о свему.

И када сам тужан и када сам срећан,
а све могу да кажем њему.

Када ми нешто затреба,
рво се њему обратим,
ад отпутује негде далеко,
едва чекам да се врати.

Име Драган му лепо пристаје,
н је најбољи тата на свету.

Поред њега се ничега не бојим,
ахвалан сам му што постоји.

Урош Михајловић,
3 Разред, Топлац

п

ј

п
к
ј

о

З

MOJA MAMA

,

Свако дете мајку има,
вака птица мајку има,
ве на свету мајка роди,
а је мајка драга свима!

Ал` морате сви то знати:
Најлепша је моја мати!

Маријела Станковић 3/1

с
с
П

ПРОЛЕЋНА ПЕСМА

Доста ми је зиме ове,
ратких дана, дугих ноћи.

Једва чекам кад поново
грати се ја ћу моћи!

Волим сунце, лепе дане,
ад пролећно јутро сване,
ад миришу љубичице,

а беру их девојчице!
Стошић Александра 2/3

к

и

к
к

,

,

ПРВИ СНЕГ

Бела бреза, бела стаза,
ела звезда, бели цвет,
ела брада Деда Мраза,
вуд пахуља бели лет!

Све је бело, све је бело,
ела река, бели брег.

Целог дана, вече цело
тихо сипи, сипи снег.

Цветковић Александар 2/3

б
б
с

б

ДРУГАРСТВО

Друг са другом дели све,
жину, тајну и сан.

Друг другу не каже: Не!
Друг је као сунчани дан!

Добар друг и срце на пола дели,
тобом плаче, с тобом се весели!

Кад друг оде далеко,
нам а на мене мисли неко.

Друг друга никад заборавити неће,
ругарство је благо највеће!

Зорана Анђелковић, 4/1

у

с

З д

д

МОЈА УЧИТЕЉИЦА

Моја учитељица је чаробна вила,
увек је насмејана, нежна и мила.
Речи су њене као мед  слатке,
увек нам даје лаке задатке.
Добротом сија, љубављу зрачи,
много је волимо, много нам значи!

Вукашин Недељковић,
3. разред,Топлац

,

МОЈА СЕСТРА

Моја сестра је весела и мила,
ао да јој је Бог дао крила.

Лепа је и нежна као лептирић,
ове се Нађа, презива Илић.

Анастасија Илић 1/3

к

з а

1/2

ШКОЛА

Добродошли сви прваци!
Постали сте сада ђаци!
Нека ваше школовање

уде лепо путовање!

Свака књига крије тајне,
њој леже речи сјајне.

Радост нек вам знање буди,
Постаћете добри људи!

Огњен Каназир, 1/2
Жељана Каназир,

б

у
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ДА ИМАМ ЧАРОБНУ МОЋ

Да имам чаробну моћ,
ајпре бих укинула ноћ.

Затим бих уништила све ракете
свима доделила још по једно дете!

Да имам чаробну моћ,
единице бих сместа забранила,
гладне људе одмах нахранила.

Да имам чаробну моћ,
ођендани би се славили по три дана,
ва деца на свету била би насмејана!

Тамара Стојановић, 3/2

,

МОЈА ШКОЛА

У срцу носим своју школу.
У њој учим све што желим,

највише волим одмор
и њему се веселим!

Марко Антанасијевић 3/3

а

ШКОЛСКА ЉУБАВ

,

Школска љубав  шта је то
Па то је нешто прелепо
Очи крупне  велике  образи црвени
пред тобом све сија и порумени
Домаћи задатак тада битан није
кад дете нешто лепо у себи крије
Папирићи разни  на њима  срца лете
најлепше је кад си заљубљено дете
Ема  Каћа  Ана  све за један дан
осећај је диван  скоро  чаробан
Оцене се покваре   занемари школа
једна љубав прође  али дође нова

Вукашин Павловић

, ?
!

, , ,
.
,

a .
,

!
, , , ,

, !
, ,
, !

, 3/1

,

ЛУНО

Имам малу куцу,
Луно му је име.
Верујте, другари,

оносим се њиме!

Кад из школе дођем,
д среће залаје,
епићем заврти
срце ми даје!
Миљана Радојчић 4/4

п

о
р и
и

,

ГОДИШЊА ДОБА

Јесен је лепа и пуна воћа,
ве нас радује та слаткоћа!

Зима је хладна, бела и чиста,
ела природа од снега блиста!

Пролеће ведро, зелено, шарено,
ногима је баш оно омиљено!

Најлепше је лето, слажем се са вама,
тад почиње распуст, благо свима нама!

Алексић Богдан 4/1

с

ц

м

!

,

МОЈ БРАТ

Мој брат се зове Неца,
есташан је, као и сва деца!

Он је мали и увек му нешто фали
Не воли авионе и камионе,
ли обожава љуте бомбоне!

Нецу школа још не занима,
грао би игрице данима!

Такав је мој брат Неца:
За све морам да га молим!
Желим да му поручим
да га много волим!

Стефан Цветковић 3/1

н

а

и

,

МОЈА МАМА

Моја мама је добра жена,
у не постоји дилема!

Она ме чува и пази,
топлим гласом ме мази.

Ристић Кони 1/3

т

MAMA

Реч мама се не може описати,
еч мама се не може избрисати.

Мама је нешто најслађе!
Мама је нешто највеће!
Већа од Сунца што на небу сја,

убав према мајци је најсјајнија!
Катарина Љубић,

Кумарево

р

љ

1. разред,

,

МОЈА МАМА

Моја мама има очи браон боје, ма
плаву косу ко` Јадранско море.
Има сјајну душу, као зраци сунца,
моје срце само за моју маму куца!

Петар Костић 2/1

и
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Када дајеш поклон некоме,
немој одмах са врата. Прво
уђи, честитај ако се нешто
слави, па онда дај поклон уз
обавезно „ИЗВОЛИ“   а
„НА“ не долази у обзир!

Не срчи супу,
то је јако непристојно.

Прсте и уста бришеш салветом  а не
столњаком или рукавом.

Ако ти нешто смета код некога, реци му то
у четири ока, не оговарај и не буди трачара.

То што имаш најновији модел мобилног не
значи треба свима да се хвалиш е дај
боже да то радиш на часу, нећеш се осрећити!

Пази какао користиш виљушку и нож, не
разма уј се њима   јер није безбедно.

Не упадај у реч саговорнику и не паметуј у
стилу „ЈА  ПА ЈА“ ало је безвезе, зар не?

Труди се да не касниш нигде. Нико те неће чекати као да си цар.
Немају сви времена за бацање.

Не коментариши људе, такве коментаре задржи за себе. Зар мисл ш да си ти
савршен ко то мислиш Нико није савршен.

Не прислушкуј туђе разговоре и не преноси  јер може да се
деси да добијеш надимак „РАДИО МИЛЕВА“ .

Никад  али никад се не представљајте
као неко други

Поштујте друге и бићете поштовани

Без обзира на сва писана и неписана
правила  имајте на уму да овде важе и државни закони  Све што је
илегално у стварном животу  илегално је и на Интернету  Немојте се заваравати мислећи да се
можете сакрити иза измишљеног надимка

Помозите новим члановима саветом сетите се да сте и ви једном били  нови   Нико се
није научен родио

Што се тиче опште комуникације   понаша као да с људима разговарате очи
у очи
На ту нема места псовкама  вређању  понижавању  омаловажавању и уценама

,

,

да . Н

х ,

, . М

друге и
? А , ниси у праву.

,

,

јте се

че

Страницу уредила Зорица Маријановић

ИНТЕРНЕТ БОНТОН

Чак и слон зна бонтон!
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ЗА ДОБРОТУ ЈЕ СВАКИ ДАН
ДОБАР ДАН

Понекад пожелимо да све што
видимо-не видимо, да све што чујемо-
не чујемо, зато што свет око нас није
онакав какав бисмо волели да буде.
Често окрећемо главу, зажмуримо, јер не можемо да поднесемо толики бол. Људи!!! Отворите очи,
погледајте! Отворите срце, помозите! Шта мислите, како је онима које је задесила трагедија? Они
су болесни, гладни, боси, сваког дана мењају адресу, јер њихов кров је отворено небо. Они моле,
преклињу, а њихов вапај ветар углавном однесе у неповрат

Није лоше време у којем живимо, лошим су га учинили људи и само они могу да улепшају
слику овог посрнулог света. А ако неко хоће да промени свет, нека прво промени себе. Нека
помогне свом ближњем који је у невољи, коме је помоћ неопходна.

Ученици, наставници и особље наше школе небројано пута отворили су своја срца и
показали шта значи бити човек у правом смислу те речи. Несебично су помагали и подржавали
хуманитарне акције које су биле организоване у оквиру школе, али и ван ње. Помагали су срушеном
Краљеву, онолико колико су могли. Кажу да се лепо осећају због тога. Топло им је у души када знају
да су мало радости унели у животе наших ђака, којима детињство баш и не личи на бајку. Сами
ученици су организовали журке, а сва прикупљена средства стигла су на праву адресу. Неким
ученицима је подељена помоћ у храни, одећи и обући. Многи су садашњим првацима правили
пакетиће за Нову годину. Пре новогодишњих празника осмишљена је акција у којој су ученици сами
креирали новогодишње честитке. Након тога организована је врло успешна продајна изложба у
Дечијем савезу, у Врању.

ДРАГИ НАШИ, У ДОБРУ ЈЕ ЛАКО ДОБАР БИТИ, НА МУЦИ СЕ ПОЗНАЈУ ДРУГАРИ!
ЗА ДОБРОТУ ЈЕ СВАКИ ДАН ДОБАР ДАН, ЗАТО, ОТВОРИТЕ СРЦЕ, ПОМОЗИТЕ!

читељица Цица

...

ђаци

Ученици - волонтери и у

ХУМАНОСТ ЈЕ КАДА
СМО СРЕЋНИ ШТО
ЧИНИМО ДОБРА
ДЕЛА, А НЕ
ОЧЕКУЈЕМО НИШТА
ЗА УЗВРАТ

У СВАКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПОСТОЈЕ
ДОБРОВОЉЦИ КОЈИ ПОМАЖУ ДА

СЕ НЕКИ ПРОБЛЕМ РЕШИ.
ОНИ СЕ ЗОВУ

ВОЛОНТЕРИ
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1. 3.1992.
2.3.1917.

3.3.1878.
4. 3.1945.

5.3.1933.
6.3.1882.

7. 3. 1945.
8.3.1910.

9.3. 1991
10.3.1959.

11.3.1981.
12.3.2003.

13.3. 1975.
15. 3. 44.

16. 3. 2002.
17. 3. 2004.

18. 3. 1780.
19.3.1980.

,, ''
20.3.1809.

21.3.1685.

22.3.1876.

27.3.1941.

29.3.1974.

30.3.1987.

31.3.1889.

ИЗАШАО  ПРВИ  БРОЈ
ЗРАЧКА

23.3.1391.

24.3.1999.

25.3.1196.

26.3.1984.

28.3.1811.

Почео гра ански рат у Босни
Абдицирао руски цар Николај Романо

клопљен Санстефански мировни уговор
Основано  СД   Црвен Звезда

Адолф Хитлер осваја власт у Немачкој
Милан Обреновић  прогласио краљевину

Проглашена прва Југословенска  влада
становљен Дан жена

Плишана револуција у Београду
Прва Барбика пу тена у јавност

Прве јавне демонстрације у Приштини
Убијен  др Зоран ин ић

мро Иво Андри
п н е завери убијен највећи римски др авник Гај Јулије Цезар

мро глумачка легенда
очео  Мартовски погром  на

ођен Милош Обреновић

Рођен  руски књижевник
Николај Васиљеви Гогољ Рођен Јохан

Себастијан Бах
Рођен

ВРАЊСКИ писац
Борисав Станковић

ајмоћнији босански

који је

емонстрације и војни удар у Београду  након приступања Југославије
Тројном пакту

писац  филозоф и педагог Доситеј Обрадовић  први
српски министар просвете једна од најзначајнијих и најутицајнијих личности у Србији
крајем и почетком века  Својим делима проповедао је и бранио европске грађанске идеје
утемељене на модерним рационалистичким и просветитељским филозофским правцима

Живот и прикљученија Басне Совјети здраваго разума Собраније
Америчка васионска летелица  Маринер направила прве блиске фотографије

планете Меркур

Слика Ван Гога Сунцокрети продата је на аукцији у Лондону за милиона
фунти милиона долара

Отворена је Ајфелова кула  тада највиша грађевина у свету  конструкција висока
метара
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Бата Стојковић

Умро
Твртко Котроманић

У часова снаге владар  бан од
НАТО почеле су ваздушне ударе на а од раљ
СР Југославију од паролом
МИЛОСРДН Г  АНЂЕ А Велики жупан

Стефан Немања предао је власт
исац Бранко Ћопић сину Стефану

извршио амоубиство крунисан за краља

Умро је српски просветитељ
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20.00 , 1353,
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Creted&design:d@nc@j0vic
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МОЈА МАМА

Моја мама је мени драга,
ише ми вреди од сваког блага!

Наша љубав је толико јака,
ача од сунчевог зрака!

Ујутру ме рано буди
Хајде,на посао иду људи!
Руке ме њене нежно мазе

увек на мене пазе.
Увек ми пружа љубав сву,

у добру и у злу.
Зато, хвала јој на свему,

на хлебу и на џему!
И нек зна да сам увек ту,
нек воли своју Наталију!

Јовић Наталија 4/3
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и

,

НАЈДРАЖА МАМА

Моја мама је летњи цвет,
њеним очима је читав свет.

У кревет ме ушушка свако вече,
а њених усана мед тече.

У очима браон боје
идим само лице своје.

Увек ми испуњава све жеље,
живот са њом је право весеље!

Марија Миленковић 4/2

у

с

В
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МОЈА МАМА

Моја мама је права дама,
трпљива, добра и насмејана.

Моја мама мене воли
увек је ту кад ме нешто боли.
Када се моја мама смеје,

елу собу сунце огреје.
Емилија Костић 4/2

с
,

ц,

МАМА

Ми у глави немамо
и соли ни воде,
емојте нас лагати,

ДОНОСЕ НАС РОДЕ!

Мама нас је родила,
ер је тата воли,
емојте нас лагати,
еискреност боли!

Маријела Станковић 3/1
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МАМА
Мама је срце,

ама је душа.
Мама је све,

ама се воли,
мама се слуша.

Анастасија Радић 1/3

м

м

У ЖИВОТУ МАМА СВЕ ЈЕ!

Мама пере, мама кува,
ама своју децу чува!

Мама меси, мама храни,
ама своју децу брани!

Мама прича, мама теши,
ама сваки проблем реши!

Мама чека, мама брине,
са неба звезду скине!

Мама сија, мама греје,
животу мама све је!

Анђела Ђорђевић 6/4
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МАЈКА

Свака је мајка на свету иста,
вакој је љубав ко суза чиста.

Свакога дана кад зора свиће,
ајци је дете најдраже биће.

Једна је мајка на целом свету,
едно је срце што тако куца,

волим те, мама, одавде до сунца!
Вељко Тасић 2/1

с

м

Ј

,

МОЈА МАТИ МИЛА

Свако дете своју мајку воли,
вако дете своју мајку пази.

Ја те волим, моја мати мила,
ер си мени живот поклонила!

Милица Младеновић 1/3

с

ј

ПЕСМА О МАМИ

Песма ће теби рећи
олико те волим ја,
а тебе данас с неба
жарко сунце сја!

Срећан ти празник мама,
рећан ти најлепши дан!

Нека ти овај живот
спуни сваки сан!
Александар Цветковић 2/3

к
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МАМА, ХВАЛА ТИ ШТО ПОСТОЈИШ!

МОЈА МАМА

Весна је моја мама,
на је права дама.

Свакога дана пере и спрема,
исли на мене и када дрема.

Моја мама је стварно сјајна,
на је дивна, она је бајна!

Марија Јовановић, 1/1
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Драге наше наставнице, ми смо мало креирале за вас! Замислите себе у неком од ових модела!
Јелена Томић, 7/1 и Дајана Миленковић, 8/1

М О Д И Р А Њ Е
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.ЧЕЗНЕМ ДА ТИ КАЖЕ ...M

,

ЉУБАВ
Љубав је сунце за двоје,

убав је срце моје и твоје.
Љубав је срећа и рај,

убав је најлепши доживљај!
Љубав је туга и срећа,

екада мања, некада већа.
Љубав се у срцу носи,
љубав свему пркоси!

Љубић Ана 7/5

љ

љ

н

,

СВРХА ЉУБАВИ
Покушавам све да заборавим, да избришем своја сећања.

Да ли неко зна да ми каже како се то ради? Како да кренем у
будућност, када ми прошлост не да мира?

За мене је његова љубав била бистри поток који тече из
раја и доноси ми неописиву срећу. Због њега су дани били увек
сунчани, а небо звездано. Због њега је срце треперило у
тишини, нестрпљиво чекајући нови сусрет.А он је отишао.
Тужна сам и плаче ми се. Питам се: која је сврха љубави ако
толико боли?

Драгана Младеновић 7/3

ПОСЛЕ МНОГО ГОДИНА

После много година,
ад прочиташ овај стих,
ргнуће те дрхтај тих.

Где ћу тада бити ја,
о зна само Бог,
ли вечно ћу се сећати

имена и гласа твог.
Катарина Стаменковић 7/4
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ОН И ЈА

Као две птице у лету,
ао две звезде што сјаје,
н и ја сами на свету,

душа што се души даје.

Плешемо у ритму среће,
уке се у мраку траже,
убав се угасити неће,

нам, срце ме не лаже.
Ђорђевић Милица 7/5

к
о

р
љ
з

, 6/1

СНАШЛА МЕ ЈЕ ЉУБАВ

Питам се, шта је љубав? Да ли је то оно што ми
се сада дешава? Док траје час покушавам да запамтим
нешто, али моје мисли лете далеко, далеко... Срећан и
узбуђен, журим на одмор да је видим. И онда само
гледам у њу. Тих петнаест минута за мене су цела
вечност. Кад одем кући, до мене ништа не допире, чак
ни речи мојих родитеља. Непрестано мислим на њу...
Рекао бих да ме је, ипак, снашла љубав.

Марко Христић
Александра Николић, 8/2

..

ВОЛЕТИ ЉУБАВ
Нешто лепо, нешто свето...
Љубав...најлепша олест...
Младост  најлепше доба,
несрећан је онај ко љубав не проба.
Срце за срцем куца, образ образ милује,
ука руку додирује, најлепше осећање у нама буди.

Смелост, шарм, милина...наша унутрашња силина.
Сладак осмех к аси лице, добијаш крила попут птице.
Волети...
Волети је најслађе...
Волети је најлепше...
Волети је најрађе...
Волите!
Волите без патетике у стиху...
Иако је зима, у погледу је мај,
ад очима заискри нај ивнији сјај

Реч љубавна, блага свачији је покретач, енергија, снага!
Волите!
Љубав зато постоји, тачно је ...она каткад и боли.

е не треба нико да се боји.
Бојана етрушијевић, 8/2
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КАДА
Тек када нестане тло под нама,
ад сунце престане горети,
ад светом завлада тама,
ек тада ћу те престати волети.

Тек када се помире вештице и виле,
ад човек почне летети,
ад дрво постане  попут свиле,
ек тада ћу те престати волети.

Тек када се догоди дивно чудо,
ад јунак почне за милост  молити,
ек тада ће ово лудо срце
рестати лудо волети.

Јелица Анђелковић, 5/2
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Да би у учењу био успешан, . То
значи да све зависи од тебе од твоје намере да нешто
научиш.

КАКО ДА УЧИШ УСПЕШНИЈЕ?

аправи план рада мора бити реалан ланом
предвиди време за учење, за одмор (најбоље само 10 15
минута), за игру и дружење; кад планираш време за учење,
најбоље је да учиш увек у исто време (пре подне од 8 до 11
сати, или по подне од 17 до 19 сати)

Успешно
прво лекцију детаљно

прегледај прочитај наслове, поднаслове, погледај графиконе
и слике, обрати пажњу на истакнута места која су написана
масним словима, великим словима или су подвучена. После
прегледа, лекција се чита и учи!

она се могу постављати у свим фазама учења: после првог прегледа
градива, у току читања и после читања, нпр: „О чему се говори у овој лекцији? Шта ћу овде ново
научити?...“ Питања је боље постављати писмено.Постављајући питања размишљамо о ономе што
читамо, а трагање за одговорима отклања умор и досаду приликом учења.

сад загреј столицу! Концентриши се, уочи битно, повезуј појмове са старим
градивом,користи речнике, енциклопедије, прави белешке, ако желиш подвлачи оловкама у боји

битно црвеном, мање битно зеленом. Буди упоран јер сваки рад и уложен труд, пре или касније
доводи до успеха.

При учењу, најпре прочитај целу лекцију, да схватиш о чему се ради, а онда по пасусима.
Читај док не дођеш до закључка да си већ нешто научио, а онда пређи на:

најзначајнији део учења. Најбоље је својим речима (сем када су у питању
песмице,године, формуле). Немој много да се нервираш ако те неки другари називају „ бубалицом“,
„папагајем“ они баш и не разумеју суштину учења.

у овој фази ћеш сазнати да ли си градиво научио добро, да ли си га
разумео, схватио, да ли си га усвојио и можеш ли својим речима да га репродукујеш (испричаш).

И на крају да те подсетимо:
у школи пажљиво слушај наставника, размишљај о томе шта он прича, питај ако нешто не

разумеш најмање половину градива научићеш на часу
не одлажи почетак учења играњем игрица на компјутеру, слушањем музике...
не тражи потпуну тишину док учиш мерена бука захтева већи мисаони напор и концентрацију

пажње, а то је повољно у учењу
оно што си учио у школи учи истог дана, да спречиш заборављање акво учење је много лакше и

захтева мање напора
боље је учити један за другим предмете који се међусобно разликују (нпр. између српског и

енглеског убаци физику или између физике и математике убаци историју)
уради домаће задатке прво теже па лакше
прво учи самостално, а касније можеш и са другарима (постављајте један другом питања,

дискутујте, допуњавајте се ...)

и
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учење подразумева следеће радње:
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. ПП служба

претходни преглед градива

постављање питања

читање градива

преслишавање

завршни преглед градива

нпр.

твој задатак је да учиш
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ЧЕТА МАЛА,АЛИ ОДАБРАНА!
Времена се мењају. Године пролазе, а са

годинама је остарела и наша школа у Изумну.
Кроз ту школу је прошло много генерација.
Поносни смо што смо прва слова научили у тој,
иако старој, али омиљеној школи. Срећни смо
што су и наши преци ту проводили најлепше
тренутке и ивљавали разне несташлуке.

Шта се може, школе сада више нема.
Ваљда ће ускоро бити направљена нова. Већ
три године наставу похађамо у оближњој кући,
али ми смо задовољни. Не морамо да путујемо
чак до Бање, где је централна школа.
Учитељице се баш труде да нам пренесу знање.
Имамо мање средстава за рад, али се вешто
сналазимо. Трудимо се да постанемо поштени и
добри људи.

Увек ћемо се сећати своје прве школе и
увек ћемо волети своје учитељице.

Ми имамо мање другова и другарица,
него ученици у великим школама. Нас је мало,
али знате како кажу:

ЧЕТА МАЛА, АЛИ ОДАБРАНА!

прож

Цветковић Ања и Лазар Јовановић,
4.разред  Изумно,
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ЗДРАВА ХРАНА

Баш је воће храна фина,
ма пуно витамина!

Поморанџа, лимун, киви,
а њима се лакше живи!

И поврће свима прија,
асуљ, грашак, боранија!

Шаргарепа, першун, рен,
а здравији и лепши тен!

Слаткиши и брза храна,
ек одступе сада, молим,
иба, јогурт и банана -
о је оно што ја волим!

Манчић Миљана 7/4,

,

ТУЖНА КЊИГА

Има једна тужна књига,
епа књига, као нова,
истови су бели, тужни,
ужна су и ситна слова.

Месецима под прашином
воје тужно лице крије,
ер је власник, ко зна зашто,
творио никад није.

Милица Костић 7/5

л
л
т

с
ј
о

?

,

СРЕЋА

Зна ли неко: шта је срећа
Дал је срећа златна врећа?
Не!
Срећа се крије у малим стварима,

породици и у другарима!
Срећа се крије у љубави и здрављу,

сваком осмеху и сваком слављу!
Митровић Милица 7/5

у

у

РУКАВИЦЕ

Када почну дрхтавице,
ануарске лапавице,
ад се, усред вејавице,
астану многе рукавице.

Често на снегу усамљено снева,
ромрзла рукавица, обично лева.

И увек ме спопадне иста туга:
Где ли је, шта ради она друга?
Ах, ништа жалосније од рукавице
ад остане без своје другарице.

Нико да је узме, кући понесе,
та ће му лева, кад нема десне.

И десну чека крај неславан,
ациће је негде на таван.

Пазите, зато, на рукавице,
е раздвајајте најбоље другарице!

Николић Александра 7/5
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МАЈКА

Мајка је шарена ливада,
ливади мајско цвеће

Она је моја нада највећа,
оје радосно пролеће.

Мајка је звезда у ноћи
то са висина сија

Прате ме њене очи,
на ми је најмилија.

Анђела Ристић 6/1
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НАСТАВНИЦА

Она је ,
в и
н

а

ж

ј

п моје другове и

ЈАДРАНКА

жена великога срца
оли да се шал ,
икад нас не гњави.

Математику воли свако,
л' са разломцима није лако!

Њен час је као сан,
елимо математику цео дан!

Њено поверење лако је стећи,
ер јој све тајне можемо рећи!

Желим да бар 1/10 од те жене,
ређе на мене!

Јелица Анђелковић, 5/2

ЉУБАВ

Питамо се: љубав шта је?
Нешто топло, нежно, дивно,
баш у свему позитивно!
Кад се воле мама, тата,
Кад се воле сека, бата!
Кад се воли школа,
Кад се воли друг,
ма љубав је један
зачарани круг!
Тај осећај нежан, убав
Носи име ЉУБАВ!

Милица Ђорђевић, 5/5

САЊАЛА САМ
ДА САМ НЕКО

Сањала сам да сам неко,
да сам свим мајкама избрисала
боре и вратила им осмех на лице.
Сањала сам да сам окупила сву
децу света, да сам им обукла
најлепшу одећу и нахранила их
најукуснијом храном. Сањала сам
да поклањам љубав свима онима
којима она недостаје.

У овом свету где је
најлакше бити нико и ништа, ја
сам сањала да сам неко и нешто!

Јелена Митић, 7/5
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ДЕЦА

Деца су мала створења
бог њих треба на боље
вет да се мења.

Деца су украс живота,
удућност су света,
бог деце се окреће планета.

Деци све треба да буде јасно,
ато не шапућите,
оворите гласно!

Дете треба да живи,
а се игра, радује, расте,
а слободно лети попут ласте,
а му се свет диви!

Милена Николић, 5/2

НАСТАВНИЦА ВЕСНА

Сви ми волимо српски језик,
ли граматика лака није!

Треба знати шта је везник,
који се падеж у речи крије!

Наставнице драга, волимо вас,
лушаћемо све што кажете ви.

Желимо да будете поносни на нас,
ао што се вама поносимо ми!

а

и

с

К
Јелица Анђелковић, 5/2

ДРУГАРСТВО

Да ли је то осмех на лицу мога друга?
Да ли је то радост или можда туга?
Да ли је то младост и нечија срећа,

ли можда нешто што срце осећа?
Да ли су то звезде што сјаје из мрака,
одине скривене у торби ђака?

Другарство речи којима се сви диве!
Другарство деца која загрљена живе!

Анђела Ристић 6/1
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ХЕЈ,ТИ,ЧАСНИ СУДЕ!

Хеј, Ти, горе! Хеј, Ти, часни суде!
Јел нас видиш?
Шта ће са нама да буде?
Хиљаде недаћа...
Поплаве, пожари, земљотреси...
Чији ли су све то греси?
Уморне, уплашене очи,

уша што јеца и плаче...
Наше сузе и молитве,

а ли ти нешто значе?
Бојана Петрушијевић 8/2
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ШКОЛА

Пуно клупа, пуно ђака,
ве вршњак до вршњака!

Један чита, други пише,
рећи гледа да препише.

Учитељица виче, они не маре,
есташлуцима својим се хвале!

Шта још да кажем, људи моји,
акви су ђаци у мојој школи!

Ивана Спасић 5/2
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НЕЋУ ПРЕКО ВЕЗЕ

Нећу преко везе,
ер је то безвезе.

Рад ја волим,
а везу не молим!

Хоћу награду за рад што се дели,
амо таква срце весели!

Хоћу да избор припада мени
да се то цени!

Али нећу преко везе,
ер је то безвезе!

Кристина Стошић, 5/1
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МОЈА ПЕСМА

Да ли  песма зависи од оловке,
д хемијске, пенкала, од хартије

по којој се пише...
Тај осећај, та драж
као да папир дише...
Искра која полети између
прстију, хемијске и коже...
Не. Само уздрхтало срце
то разумети може.
Та љупкост, та милина,
моја невидљива силина!
То је љубав, то је страст,
велика и снажна као храст!

Бојана Петрушијевић, 8/2
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ОНИ БРИНУ О НАМА

чистоћа
, кабинете, сале...
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је нераскидиви део наше школе.
Упечатљиви су њ

,
и

, , који је занат преузео од
поштованог чика Ацка.

или мање веселог

Наша школа сигурно не би била таква каква јесте, у
пуном сјају без њих и њихове помоћи. Чика Мицко, чика
Дуле и чика Манча брину о школском инвентару,
школском дворишту и школском аутобусу. Шармантне
даме су у знатно већем броју: тета Мира, Суза,Зока,
Данијела, Лидија Лела, Славка, Снежа, Микица Станка
и Суза.

Тета Мира, Суза, Зока, Данијела, Лидија и још једна
Суза брину о хигијени у нашој школи Оне се труде да нам
омогуће што боље услове, јер је пола здравља.
Пазе на наше учионице

За дивне аром које се шире у раним јутарњим часовима и
голицају нам ноздрве најзаслужније :
Лела, Славка, Снежа, Микица и Станка.
Сваког јутра нам наше школске домаћице
праве пецива, кувају чајеве. Дуго раде у
школи, тета Лела највише, 28 година. Сваког
јутра, сваког поподнева гладне
деце и наставника сјури се у кухињу, на
ужину где их дочекају најбољи школски
специјалитети.

Нема ученика у школи који се не
насмеје на Мицков раздрагани усклик:
„Здраво чичини!“ То је његов поздрав, наше прво „ обро јутро“. Он с великом п а ж њ о м

надгледа школско двориште, стално се шали с нама,носи
школска обавештења, саветује нас. Чика Дуле , наш
мајстор , најчешће виђамо са чекићем у рукама. Сваки ђачки
несташлук он среди, био то напукао прозор, столица или
клупа.

Школски аутобус
егова доминантна боја, унутрашњост

исписана нашим именима, весели ауспух који пролази кроз
околна села и скупља ученике да би их довео на њихово
одредиште. Многи наши излети спортски догађаји не би
били остварени да није било аутобуса, а ни чика Горана-
Манче нашег школског Шумахера

Сваког јутра он креће на утврђену
маршуту, весело поздравља и скупља поспане ученике, враћа
их кућама после дугог или кратког,, веселог
школског дана...

Многи ученици прошли кроз ову школу ни све
дочекују прате, пазе на нас као на своје најближе. Били су
сведоци добијања јединица, петица, радовања, смеха, суза

. Њиховом појавом почиње наш шсколски дан.
Они брину о школи ни брину о нама!

Бојана Петрушијевић 8/2
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Страницу уредиле:
Јадранка Стошић и Драгана Томић

Најтоплије изворе минералне воде у Србији и у Европи има Врањска Бања. Најтоплији је
извор са 96 , док на појединим местима вода избија у виду прегрејане паре са 111

Ајнштајн је на основу мисаоног експеримента о близанцима установио теорију
релативности. Замислимо два дечака близанца. Један одлази на путовање васионским бродом
који се креће највећом могућом брзином у природи. Други брат остаје на Земљи. После
извесног времена близанац из свемира се врати на Земљу. При њиховом сусрету приметићете
да се разликују. Брат на Земљи је више остарио од свог близанца који је путовао.

Знате ли да за једну секунду пуж пређе око 1,5мм, риба преплива око 1м, звук пређе 340м у
ваздуху, борбени авион око 1200м, зец претрчи 18м, орао прелети 3м, а комарац учини око
500 замаха крилима!

Алберта Ајнштајна су често питали да објасни теорију
релативности. Ставите вашу руку на врелу ринглу, држите
је један минут и изгледаће као цео сат , рече он једном. С
друге стране, седите са лепом девојком један сат, изгледаће
као минут. То је релативност.″

Тело одраслог човека садржи око 650 мишића, више од
сто зглобова, 100 000 километара крвних судова и до
13 000 000 000 нервних ћелија.
Срце туче више од две милијарде пута током просечног

људског живота, и за то време испумпа око 500 000 000
литара крви. Чак и за време сна, срце одрасле особе пумпа
око 340 литара крви на сат  довољно да се сваких седам
минута напуни резервоар просечног аутомобила.

Плућа садрже укупно 300 000 000 000 капилара,
мајушних крвних судова, који би се могли растегнути 2400

километара, ако би се положили један до другог.
Тело просечне одрасле особе садржи 45 литара воде  око 65 посто од њене укупне тежине.
Просечна особа поједе око 50 тона хране и попије 50 000 литара течности током свог

живота.
Ви порастете осам милиметара сваке ноћи док спавате, али се смањите на вашу првобитну

висину следећег дана. Током дана, због дејства гравитације, хрскавичави дискови у кичми
бивају стиснути као сунђер док стојите или седите. Али ноћу, кад легнете да спавате,
притисак бива смањен и дискови се поново надимају. Из истог разлога, астронаути могу
привремено да постану дужи за пет центиметара након дужег свемирског лета.

МОЗГАЛИЦЕ

Брат и сестра су пре 8 година имали заједно 8 година.Колико
ће година имати заједно после 8 година?

У сваком углу собе налази се по једна мачка и свака од њих
види три мачке.Колико је мачака било у соби?

ºC ºC.
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Решење:И сестра и брат ће после8година бити старији за
по16година и имаће укупно40година.

Решење: 4мачке
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Општинска такмичења

Међуопштински ликовни конкурс
,,Новогодишња чаролија

Данило Стојановић 6/2 1. награда
Јована Стаменковић 6/3 2. награда
Стефана Стојковић 8/3 3. награда
Анастасија Костадинов 3/1 захвалница
Општински ликовни конкурс
,,Најлепша реч мама“

Јана Костић 3/4 2. место
Анђела Стаменковић 5/5 2. место
Кристина Тасковић 3/1
најкреативнији рад
Најлепше Ускршње јаје

Милан Митић 1/3 3. место
Миљана Радојчић
креативни рад
Никола Радуловић
креативни рад
Кристина Антић 7/2 1. место
,,Христос воскресе  радост донесе“

Никола Младеновић 4/2 3. место
Кристина Антић 7/2 1. есто

:
:

Ана Савић 2. место
Јулија Јовановић место
Анђела Стаменковић 5/5 место
Миљана Новковић 5 учешће на

окружном
:

Никола Стаменковић 5/4 1. место
:

Катарина Поповић 6/1 3. место
:

Ана Савић 7/1 2. место
Емилија Стошић 7/1 2. место
Невена Стаменковић 7/1 2. место
Стефана Зоговић 7/3 2. место
Бојана Петрушијевић 7/2 3. место
Емица Петровић 8/3 3. есто
Оливера Стојковић 8/4 3. место
Александра Митић 8/5 3. место

:
Оливера Стојковић 8/4 3. есто

:
Маријана Ивановић 8/1 2. М

:
”:

и:
:

,, ”

М

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА

БИОЛОГИЈА

м

ГЕОГРАФИЈА
м

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
есто

:

3/4

1/2

7/1
7/2 2.

3.
/3

Похваљени радови  Центар за промоцију здравља
Врање. Ликовни општински конкурс на тему:
,, Здраве навике за леп осмех

Данијела Спасић 6/1

иковни конкурс
,,Најлепша и најоригиналнија ЕКО порука

Катарина Поповић 6/1 најоригиналнија еко порука
Лазар Костадинов 4/4 најоригиналнија еко порука
Андрија Ненић 6/2 најоригиналнија еко порука
Миљана Новковић 5/3 оригинална еко порука
Лазар Николић 6/5 оригинална еко порука
Јелена Митић 6/5 оригинална еко порука
Анђела Стаменковић 5/5 најлепша еко порука
Анђела Стаменковић 2/2 најлепша еко порук
Кристина Тасковић 3/1 најлепша еко порука
Анастасија Петров 2/2 најлепша еко порука

”:

Л :
”:

а

Анђела Анђелковић 4/1 Драгана Младеновић 6/3
Марија Стаменковић 5/2 Марија Миленковић 6/4
Анђела Стаменковић 5/5 Милица Ристић 6/5

Милица Костић 6/5

Дечиј савез града Врања( и )

ШКОЛСКА 2010/20 1. ГОДИНА1
Општински ликовни конкурс

Новогдишња чаролија :
Милица Митровић 7/5 1. место
Анђела Стаменковић 6/5 креативни рад
Тамара Стојановић 3/2 креативни рад
Свети Сава :

Милица Ристић 7/5 1. место
Анђела Стаменковић 6/5 2. место

Општинско такмичење рецитатора  Свети Сава:
Тамара Асенов 4/2 3. есто

и:
,, ”

,, ”

м

Окружн такмичења а:
ГЕОГРАФИЈА:
Оливера Стојковић . место
МАТЕМАТИКА:
Катарина Поповић 6/1 3. м сто
Јелица Анђелковић 4/2        2.м сто

егионално такмичење
Регионални центар за таленте :

Невена Стаменковић 7/1 3. место
Бојана Петрушијевић 7/2 3. Место

8/4 2

е
е

Р из српског језика
( )
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АЛ’ ЈЕ ЛЕПШЕ ПОБЕДИТИ!
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА -

ГОДИНА

М

2009/2010.

:

На општинском такмичењу у
кошарци девојчице су освојиле
3. есто
Викторија Петковић 8/1
Маријана Ивановић 8/1
Емица Петровић 8/3
Анђела Тасић 8/4
Андријана Ивановић 8/4
Наташа Димитријевић 8/4
Дајана Миленковић 7/1
Маја Миленковић 7/4
Аница Николић 6/3
Емилија Антић 6/3
Аница Здравковић 6/4
Љиљана Анђелковић 7/3

КРОС  РТС
Магдалена Врачевић 1/3 2.м

Стефан Пауновић 3.м

- 2010.

6/3

ГОДИНА
есто

Наташа Максић 1/2 3.м сто
Лазар Тасић 1/1 3.м сто
Весна Николић 2/3 1.м сто
Анита Николић 2/2 3.м сто
Лазар Ристић 2/2 1.м сто
Данијел Станојковић 2/1 2.м сто
Маја Митић 3/2 3.м сто
Стефан Николић 3/3 2.м сто
Милена Маринковић 4/1 3.м сто
Петар Јовановић 5/3 3.м сто
Анђела Стошић 6/4 1.м сто
Аница Николић 6/4 2.м сто

сто
Станислав Асановић 7/2 3.м сто
Филип Манић 8/5 3.м сто

е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е
е

Вежбање каратеа је посебно важно за опште здравље
организма, јер омогућава: правилно држање тела и правилно
дисање, побољшава функцију унутрашњих органа, јача мишиће и
кости и помаже код равних табана.

Карате се не може научити у кратком року већ упорним и
марљивим вежбањем.

Карате обука је веома важна у нашем узрасту, а може се
вежбати целог живота!

Дарко Михајловић, 7/4

ФУДБАЛЕР
Ја сам дечак мали

спортом се бавим.
Иако сам мали,

удбалер сам прави!
Дриблам старије и јаче

кад лопту шутнем
ео стадион скаче!

Ристић Кони 1/3
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Поводом Дана Европе и Светског дана детета
у организацији Кондиве фабрике
чоколаде

Владица Величковић 8/3
Никола Сте фановић 8 /3
Владимир Јовановић 8/1
Д ејан Ст аменковић 7 /2
Александар Станковић 7/3
Сте фан Пауновић 6 /3
М а р ко Х р и с т и ћ 5 / 1

Спортски савез Врања
такмичење у малом фудбалу

2. есто
Владица Величковић 8/3
Владимир Јовановић 8/1
Сте фан Пауновић 6 /

,, ”,
,

организовао је
, а наша екипа

освојила је м . Учесници:

3

екипа освојила је му малом фудбалу 1. есто.
У ч е с н и ц и :

...................................................................................................................................................ЗРАЧАК

БАВИ СЕ НЕКИМ
СПОРТОМ ДА БИ

ТВОЈЕ СРЦЕ
БИЛО ЗДРАВО!



СМЕШНА  СТРАНА

ШТА ЈЕ СЛОБОДА?
Слобода је кад ја питам маму да ли смем
да поједем чоколаду  а она ми каже УЗМИ
СЛОБОДНО.
ШТА ЈЕ ЧОКОЛАДА А ШТА ДИЈЕТА?
Чоколада је коцкица, ставиш је у уста и
поједеш, а дијета  је кад не смеш ништа да
једеш осим онога што смеш.
ШТА ЈЕ ЉУБАВ
Љубав је кад ти срце дрнда.
ШТА ЈЕ ДРЖАВА?
Држава је земаљска кугла што се врти.
ЧЕМУ СЛУЖИ ГЛАВА?
Да је перемо, да се клима, да са њом
причамо, да је окрећемо на све стране
Да имамо шта да ставимо на јастук кад
спавамо, да виде родитељи и наставници
да имамо нешто  шупље и паметно и да
виде другари да имамо нешто
ЛУДООООО.

, :

,

?
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1. GIRL 2. NUMBERS
3. FOURTEEN 4. ENGLISH
5. ANIMALS 6.COMPUTER
7. MUSIC 8. PIZZA
9. BIKE 10. ELEVEN

Б И С Е Р Н И Ц А
- ч
- ,

- ж ш
ч

ш ж
ж ћ

- ђ ш
ж ж

- ћ
ћ кс

- Ч

ш
- ж

Гр ки новац се зове дракула
Израелци су направили златно теле  јер нису

имали злата да направе краву
Географска ду ина и ирина веома су корисне

Претпоставимо да се овек дави  Довољно је да
викне на којој је ирини и ду ини  и ми га
мо емо на и

Разлика изме у ваздуха и воде јест у томе то
ваздух мо е постати вла нији  а вода не

Плин који излази је веома опасан за људска би а
па следе и е перимент сме извести само
професор

етири су симптома прехладе  Два сам
заборавио  а два су толико позната да их је
суви но спомињати

Лекари ка у да су смртоносне болести најгоре

.

.
.

.
,

.

, .
,

.
.

,
.

.

ЛАПСУСИ
Даклем, ако је ово научено, ондак ћемо прећи на

другој лекцији!
Ајде, бирај: оћеш да летиш кроз прозор, кроз

врата или кроз обе?!
- Не галамите тол`ко, звони ми у уши од вас!

Да се ја питам, а не питам се... Ко је вама реко`
да ја уопште данас питам?

Ајде, седи! Седи на сто, на столицу, седи на
таблу, седи на чивилук, само седи!

Јел` одавде цури канализација?
Звоно звони јер му је то посо, а час се завршава

кад ја кажем.
Шта се кезите? Кезле једне...
Сви ве ја знам, имам си ја одличну меморију

памћења.
Сад ће ти дам 1, нешто ми бш мерак да ти

на тебе дам једеницу
Ма ви у школу долазите само затој што

има радијатори, да се грејете. Значи, да
нема радијатори  била би ми мирна глава.
Оћеш ли ти да те ја запишем иако те има?
Ја сад идем али ћу брзо да се вратим, а ако

ме нема не дерите се .

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

,
-
-

Бојана Павловић, 8/1
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ОВАН
Знам да су ваша циљна група ОВЦЕ! Промените то  јер данас су овце и они који то
некад нису били... И шишање није што је било... А рогове ће вам лако набости кад
се не надате...
БИК
Пазите! Бикови су наоштрили своје рогове и крећу у напад!
Ако сте храбри станите им на црту, ако сте паметни бежите!

БЛИЗАНЦИ
Ризичан период за вас огуће је да се у вама пробуди још једна личност под
дијагнозом ,,двострука личност'', па нећете знати да ли сте ОН или ВИ
РАК
Период пред вама иде у корист ваших образа. Нећете више црвенети од стида, али
чувајте се изненедних шамара како не би сте променили ону стару: црвен као рак''
у ,,модар као рак''... Нарочито ако вам историју предаје онај необријани...

ЛАВ
Нажалост, сви рођени у овом периоду  ако хоће да сачувају царску круну, мораће да
промене џунглу   јер су се у овој џунгли појавили многи племићи, краљеви и
цареви... Или да коначно покажу зубе...
ДЕВИЦА
Година пред вама биће поштена за вас. Колико год да варате и мувате  једноставно
ће вам звезде бити наклоњене  па ће и ваши поступци бити окарактерисани као
стандардно поштени
ВАГА
Опустите се и не брините, а све захваљујујући технологији. Не морате више да
цинцулирате како би изједначили тасове- биће све дигитално ( ако вам се не свиђа-
ресетујте)
ШКОРПИЈА
Биће вам неопходан савет психолога како не бисте запали у психо кризу  зато што
ваши пипци неће успети да задрже то што су зграбили. Наиме, остали знаци су
развили одбрамбену стратегију  па ћете се осећати као да су вам свезали пипке.

СТРЕЛАЦ
Звезде су вам екстремно наклоњене, максимално су вам ,,наместиле'' мету  а од вас
зависи како и с чим ћете је гађати. Подмажите оружје.
ЈАРАЦ
Љубавни и пословни живот млађих особа рођених у овом знаку пролази кроз тежак
период, а разлог за то су рогови које немају или су се тек зачели. Старије особе ће
осетити сигурност  јер ће им рогови два пута месечно, пре и после јела, расти по
1%.
ВОДОЛИЈА
Статистички је утврђено да је највише особа рођено у овом знаку. Епа  звезде нису
могле да обезбеде толику количину среће за све. Савет астролога је едукација свих
водолија на тему:  ,, И мало среће је довољно...ако нема више
РИБЕ
Ове године ће многи из оправданих разлога бацати своје удице у вашем правцу.
Мамци ће бити привлачни за вас  али... само је слободна риба права риба ( рпска
народна пословица)

Приредила Минела Богдановић, 8/1
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