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ВРАЊСКА БАЊА

Недалеко од града Врања,
Налази се Врањска Бања!

Наша је Бања мало место,
Туристи нам свраћају
често!

Ко нас једном посети,
Увек нам поново долети!

Наша Бања болест спречи,
И сваку душу излечи!

Шта још да кажем, шта још да пишем!
У Бањи сам своја,
Јесте да је мала, али је моја!

Катарина Младеновић 8/4,

Овакве Бање се са чежњом сећамо...

... А овакву Бању

прижељкујемо!

,,Друм широк, прав,

царски. По њега се
расипали ханови, сер ји,

башче, чесме...”

Борисав Станковић

a

,,Коштана”,

,,Из Бању иде,

избањало се,

нане, мила нане,

избањало се.”
Народна  песма



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

ОД ЗРАЧКА,, ”
О м

з ђ а г
п а а је
Ана Савић, 1.

длуко Наставничког већа
а ак енерције

рогл шен
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Школске 201 /201 . године у 1. разред уписано је 82 првака,дечака и девојчице.
У централну школу пошло је првака, 3 дечака и32 девојчице.
У издвојеним одељењима имамо 1 првака, 5 дечака идевојчица.

Првацима желимо срећан и успешан почетак !
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О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ
У априлу 2011. године организовано је јошједно предавање  овога пута на тему,,Безбедност у саобраћају”. Ученике 5.разреда о овој теми су упознали

представници МУП-а Врање.

,

О ПУБЕРТЕТУ

У априлу 2011. године одржано је предавање на

тему ,,Промене у пубертету”. Ово предавање је

организовано за ученике 6. разреда у сарадњи са

Црвеним крстом из Врања.

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА
У марту 2011. године  добили смо одМинистарстав просвете нови дигитални

кабинет за 30 ученика.

ИЗЛОЖБЕ...
У току 2011/2012. године ликовна и литерарна

секција је организовала бројне изложбе  радова у
холу школе.
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,,ДЕЦЕ ИМА РАЗНЕ
А

”

Д - 9. ОКТОБАР 1. ГОД.ЕЧЈА НЕДЕЉА 20, 3 1

Л СВАКО ДЕТЕ ЈЕ ЛИЧНОСТ
РАЗЛИКЕ НИСУ КАЗНЕ

У РАЗЛИКАМА ЈЕ НАША СЛИЧНОСТ

`

Љубивоје Ршумовић

Понедељак, . октобар

Уторак, октобар

Среда, . октобар

Четвртак, . октобар

Петак, . октобар

3

.

ДАН ЗА

МАНИФЕСТАЦИЈА
ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА

Изложба ликовних радова и цртање на асфалту
СПОРТСКИ ДАН

Дан за игру, спорт и спортска надметања
ДАН ЗА ЕКОЛОГИЈУ

Посадимо  Дрво генерације
ДАН ЗА

Поклон - пакетићи за ђаке пешаке

- ЛЕПОТУ
- УЛЕПШАЈМО ШКОЛУ

Ликовна изложба
Изложба дечијих играчака

-

-

- ДРУЖЕЊЕ
У посети првацима - причамо о дечјим правима

-

4

5

6

7

1 . МАРТА 20 . ГОДИНЕ ОДРЖАНО ЈЕ
ЛИТЕРАРНО ВЕЧЕ У ОКВИРУ КОГА ЈЕ БИЛА
СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА ПРЕТХОДНОГ,
ДВАДЕСЕТ И ТРЕЋЕГ БРОЈА НАШЕГ

,,ЗРАЧКА”.
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РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ...
У децембру 2011. године  са ученицима

8. разреда и у сарадњи са Заводом за
заштиту здравља Врање, Омладинским
савезом града Врања, Канцеларијом за
младе Врање ... Одржане су радионице
на тему ,,Промоција репродуктивног

здравља и одговорности ученика осмог
разреда основних школа”. Ученицима је

пренесено знање о интересантним
темама о којима се баш не прича много.
Само знањем и здравим понашањем се
могу победити страх, стид и незнање!

ДИВНО ЈЕ КАД ДРУГАРИ БРИНУ
ЗА ЧИСТУ ШКОЛУ И ОКОЛИНУ!

Децембар 2011. је био месец када су ученици 1 - 4.
разреда имали још једно предавање  о екологији и

Очувању животне средине. Предавање је
организовано у сардањи са Комуналном полицијом

Врање.

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

Дејан Илић,

а кумство за следећу

годину је преузео

Жикица

Антанасијевић.

3. награда на ликовном конкурсу
поводом ветосавске недеље 2012.

Александра Стошић, 3/3
С
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ШКОЛА  НЕКАД И САД
Министар просвете и црквених послова

је својом одлуком одобрио отварање школе
у Врањској Бањи 1890. године, тако да се
почетак рада школе везује за школску
1890/1891. годину. Настава је извођена у
бившој општинској судници, која је
преуређена за потребе школе. Први учитељ
је био Стеван Стевановић. На почетку
школске 1892/93. године ђаци су ушли у
нову школску зграду.

Ђаци су некада носили одећу од вуне, а
обућу од свињске коже. Учитељи су имали
разне методе за кажњавање деце: тукли су
их, терали да чуче на кукурузу, а неке су
затварали у п друм. Ученици су носили
торбе од вунене тканине, а често су били
шишани од ваши. Писали су све предмете у
једној свесци. За писање су се користили
мастило и перодржаљица. Такво писање
звало се и те свеске су стајале у
школи.

Приредили: Јована  Станисављевић
Благица Богдановић 8/2

o

, 8/2
,

(Из књиге Велимира Булатовића: Основна

школа у Врањској Бањи 1890-2000.)

ЛЕТОПИС

Никола Богдановић 5/1,

ШКОЛА

Моја школа је лепа,
Пуна је граје и вике,
Дечијег смеха и музике.
Моја школа је оцена пуна
Из језика и рачуна.
Моја школа је пуна
Ђачких жеља и снова,
Школа је моја препуна
Веселих, лепих боја.

Филип Јовановић 3/1,

,,И пренавикнути на

колске ходнике, тражимо

теху у нечему другом,

е схватајући да ће нам све

некада много недостајати!“

Анђела Стошић, 8/4

ш

у

н

МОЈА ШКОЛА

Школа нас учи,
Школа нас зове.
Школа нас спаја,
Деца се воле.

Уче се прва слова,
Уче се прве бројке.
У њој деца добијају
Петице и двојке.

Моја школа лепа,
Моја школа мила,
Од првога дана
Драга ми је била.

Марко Илић 3/2,
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УМЕМ ЈА ДА ВОЛИМ

Умем и ја да волим,
Јер све волети треба.
Волим људе, песме и пролеће,
Волим све од земље до неба.

Умем и ја да волим,
Све вам ова песма каже.
Поглед, речи нежне и миле,

Умем и ја да волим,
Нека цео свет за то сазна!
Тешко ономе без љубави,
Живот је за њега казна.

Анастасија Јовић 6, /2

И

До сада су тајне биле.

,

, 4/1

ЉУБАВ

Шта је љубав питају се сви.
Питам се ја, а питаш ли се ти?
Љубав је велика као море,
Бескрајна као зелене горе.
Љубав је шарено цвеће,
Лепе речи и тренутак среће.
За велике то је осећање мило
За мале то је мајчино крило.
Љубав је чудесна топлота,
Која се тражи целог живота.

Андријана Јовановић

ЗАР ЈЕ И ТО ЉУБАВ

Та два црна ока,
Повредише срце моје.
Кад најмање надах се,
Он затвори срце своје.

Он престаде да воли
И мене и врлине моје.
Ох, зар је и то љубав,
Кад исплачеш све сузе своје?

Милица Митровић 8/5

?

,

,

НЕКАКО...

Волела бих да знам како се смејеш,
Како ходаш,
Како се крећеш,
Како говориш,
Како дишеш
И како миришеш...

Хоћу да знам
Како мислиш
Желиш,
Љубиш...

Волела бих,
Јер сам некако
Празна кад то не знам,
И прљава,
Ничија,
Сама.
Некако погрешна,
Нејака,
Некако непостојећа.

Анђела Стошић 8/4,

НАЈСЛАЂЕ ЈЕ КАДА СЕ НЕКО ВОЛИ

Шта је то љубав?
Да ли је то ваздух, вода или храна?
Питамо се свакога дана.
Љубав је најлепше осећање света,
Љубав је загрљај сваког детета.
Због љубави се радује и пати,
Љубав је некога својим звати.
Љубав је пуна среће и боли,
Али, најслађе је када се неко воли!

Катарина Младеновић 8, /5

СТЕФАН И ЈАНА

Ако умре љубав,
Умреће и снови,
Јер, чамац без воде
Не може да плови.
Као небо без сунца
И месец без ноћи,
Тако и ја без тебе нећу моћи.

Заљубљени Стефан : -)

ВОЛИМ ЦЕО СВЕТ!

Волим маце, волим куце
И на небу сјајно сунце
Волим природу после кише
И цвеће што лепо мирише!
Волим ваздух чист
И на грани зелен лист!
Волим птице лет,
Волим цео свет!

!

Јован Младеновић, 4/1
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ЗИМА

Зима је хладна, бела и чиста,
Цела природа од ње блиста.
Ова је зима баш хладна била,
Ал ипак нам је драга и мила!

Миљана Николић 2/3

СНЕШКО БЕЛИЋ

Ти си Снешко чудан тип,
На глави ти слама,
Стојиш као кип.

У снегу стојиш бос,
Ал не знам само
Од чега ти је нос.
Ништа зеко од доручка твога,
Слатка шаргарепа лежи
На носићу Снешка мога.

Александра Стошић 3/3, ,

ЗИМА

Зима је крута,
Ледена и љута.
Не да нам да шетамо
Без топлих капута.

Зима хладна стиже,
И све нам је ближе.
Стигла је до нашег спрата,
Сад куца на моја врата.

Слободан Ђорђевић 3/3

РАДУЈМО СЕ СНЕГУ

Пао нам је снег
И прекрио брег.
Деца му се радују,
Само се осмехују.
Снешко му се смеши,
Од зубатог сунца хтео би да бежи.
Ко ће први на врх брда,
Са мном мало да се грудва?
Хајде друштво! Брже амо!
Док још снега ми имамо!

Теодора 1/1

!

,Стошић
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ТЕЧА

Имам једног течу,
Име му је Дарко
И ја га волим јако.
Кад ми се рачунар поквари,
Он га лако поправи.

Имам једног течу,
Име му је Дарко,
Њега је волети лако.
Он воли моју тету,
Она је срећна с њим,
Зато га обожава
мој породични тим!

Давор Бундало 2/3
,

ХРАБРОСТ

Бити храбар много значи,
Бити од свега већи и јачи,
И од туге и од бола,
Кад схватиш да тако бити мора.

После кише сунце греје,
После суза свак се смеје.
После туге радост ту је,
После мрака дан царује.

Храброст људе одржава,
Не да да се очајава.
Када снагу храброст скупи
Онда патња и одступи.

Јована Костић 4/2

,

ЗИМА

Мраз свуда влада,
Снег стално пада,
Хладно је свима,
Зима је зима!

А кад прође зима љута,
Нема више топлих капута.
Сви се радују пролећу,
Ливади и лепом цвећу.

Димић Слађан 4/3

МИРИС ПРОЛЕЋА

Шта да вам кажем,
Не може да се опише
Како дивно пролеће
У мом крају мирише.

Сунце је иза брда,
Још ноћ мрачна траје,
А песма славуја
Од синоћ не престаје.

Није то једина песма
Која се у пролеће чује,
Ту су цврчци и друге птице
И песме до зоре брује.

Шта да вам кажем,
Не може да се опише,
Како дивно пролеће
У мом крају мирише.

Лазар Тасић 4/1

,

,

,

КЊИГА

Књига ми је најдража,
Јер ми пружа знање.
За мене је књига
Баш велико имање.

У њој с има,
Чега год пожелиш,
Чак и кад си тужан
Њом се развеселиш.

Јован Костић 2/2

вега

ЗИМСКА ПЕСМА

Све је бело, све је бело,
Мали град и мало село.

Животиње су тужне сада,
Јер хладна зима влада.

Стари деда цепа дрва,
Стално хладни ветар дува.

Стара бака стално плете,
Јер се смрзло њено дете.

Моје санке срећне, беле,
Радосне су и веселе.

Божић иде благо свима,
Са даровима и поклонима!

Емилија Стошић 2/1

,

,

,

БРАТ

Мој брат Матија је прави мали делија.
Добар је и ради све што и ја.
Радо се дружимо, изгледамо ко друга два.
Брата свуда водим, он све о мени зна,
Највише на целом свету волим га ја!

Марта Булатовић 1/1



,,У СВЕТУ ПОСТОЈИ ЈЕДНО ЦАРСТВО,

У ЊЕМУ ЦАРУЈЕ ДРУГАРСТВО”

ЗРАЧАК....................................................................................................................................................
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ЗАШТО СЕ СУКОБЉАВАМО?

У сукобе са другима упадамо свакодневно, због ситница или због крупних ствари. Сукоби су

неизбежни и најчешће нам нису пријатни. Како би се ти понашао-ла у следећој ситуацији?

-

-

-

-

-

..

Знаш шта, окренула бих се и млатнула прву гуску коју дохватим. Рашчерупала бих је, осталом

јату за пример. Други пут би размислиле да ли је баш паметно да мени добацују.

Вероватно бих пребледела и наставила да ходам даље, правећи се да ништа нисам чула. Код

куће бих гутала сузе и изговарала у јастук све што је тамо требало рећи.

Стала бих, погледала их право у очи и отворено упитала да ли то о мени говоре. Рекла бих им

да ми се не допада разговор иза леђа.

Отишла бих лепо право код разредне и пријавила случај угрожавања људског достојанства. А

можда би и моја мама преузела нешто.

Окренула бих се да им дам знак да сам чула, а после их игнорисала. Ако су такве, нити ми

требају, нити су достојне освете.

Настава се завршила. Ана пролази школским ходником. У једном тренутку с ужасом схвата

да се из свеопште граје издваја погрдна примедба на њен рачун, праћена злобним кикотом једне

групе девојака.

-
ПРАВИЛА ФЕР БОРБЕ

Разговарај о проблему
Наступи ирољубиво
Нападај проблем, а не особу
Усредсреди се на оно што је у том тренутку битно
Поштуј туђа осећања
Преузми одговорност за своје поступке

;
- м ;
- ;
- ;
- ;
- .

Често неспоразуме решавате на овај начин... Али, зар није боље овако?

МОЈА ДРУГАРИЦА

Другарицу своју волим ја,
Она се зове Анастасија.
Она и ја се дружимо
И никад се не тужимо.
Наше другарство вечно траје,
Оно нам снагу даје!

Катарина Тасић 2/3,

МОЈА ШКОЛА

Лепа је кућа једна,
Лепша од самога двора.
Тамо иду сва деца,
То је моја школа!

Лука Трајковић, 1/1



ДИВНО ЈЕ КАД ДЕЦА БРИНУ
ЗА ЧИСТУ ШКОЛУ И ОКОЛИНУ!

,
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Да ли бисте волели да идете
овако лепу школу?у

И
Л
И

вам се више свиђа овај
призор?

Својим поступцима  ви директно утичете на
изглед  школе и њене околине!!!!

Бацањем смећа, уништавањем и несавесним
односом према школском инвентару, писањем по зидовима и другим облицима недоличног
понашања ви не доприносите пријатном боравку у вашој другој кући! Размислите: шта ће о

школи, њеним ђацима и њиховој култури помислити и рећи житељи Врањске Бање и туристи
који нам долазе?

Ако већ на младима свет остаје, дајте да тај свет учинимо лепшим!

МОЈА ШКОЛА
Поред реке поносито стоји,
Дивне дане моја школа броји.
У њој има пуно ђака,
Мргуда и весељака.

У њој раде учитељи наши,
Труде се да будемо одликаши.
За сва знања која си ми дала,
Моја школо, велико ти хвала

Лела Костадинов 3/1
!

,

МОЈА УЧИТЕЉИЦА
Сваког радног дана
Моја учитељица жури ка нама,
Да нас научи пуно лепих ствари,
Да нам се све у животу оствари.
Она је брижна према нама,
Баш као моја мама.
Моја учитељица је добра и мила,
Увек нам здрава и весела била!

Стошић Сара, 1.разред, Топлац

МОЈА УЧИТЕЉИЦА
Лепа као вила,
Нежна као свила,
Моја учитељица мила.

,
,

.
Научили смо свашта ми,
Захваљујући нашој учитељици.
Да будем добар ђак ја
Труди се моја учитељица Вукица!

Јован Пешић 2/1

Прича нам о граматици и математици
О придевима и пословицама
И о личним заменицама

,

,
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- Улица се сме прећи само на обележеном пешачком прелазу, тј. ,,зебри” и када је
на семафору упаљено зелено светло за пешаке!
- Обавезно се заустави на тротоару!
- Покажи намеру да желиш да пређеш улицу!
- Погледај лево, погледај десно, поново погледај лево!
- Пређи преко улице најкраћим путем!
- Не трчи док прелазиш улицу!
- Увек буди опрезан! Провери да ли су сви аутомобили прошли
или се зауставили!
- Не истрчавај на улицу између паркираних и заустављених возила, јер те возачи не виде!

Приредио: Никола Богдановић 5/1,

ПРЕЛАЗАК ПРЕКО УЛИЦЕ:

КАДА СИ НА УЛИЦИ ВИДИ И БУДИ ВИЂЕН!

Питали смо децу:

- Што неће да успоре на пешачком прелазу!

- Што нас често испрскају и неће да успоре
поред бара на путу!

- Што трубе и онда кад немају разлога, желећи да
нас уплаше (ваљда им је то занимљиво)!

- Што разговарају телефоном
док возе и некад нас не
примете!

- Кад се паркирају на
тротоарима, па ми ту не
можемо да прођемо!

ШТА ЗАМЕРАТЕ ВОЗАЧИМА?

Питали смо возаче:

- Што прелазе улицу ван пешачког прелаза!
- Што прелазе улицу онда када је за пешаке
црвено светло на семафору!
- Што возе бицикл
погрешном страном
улице!
- Што нагло истрче испред
аутомобила!

ШТА ЗАМЕРАТЕ ДЕЦИ

У  САОБРАЋАЈУ?



У ДОБРУ И У ЗЛУ, ОНИ СУ ТУ!
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БИРАМО ЂАКА - ЈУНАКА!

Ове године ученици и наставници основне школе ,,ПредрагДевеџић” отпочињу једну дивну
традицију. Сваког маја бираће се ђак - јунак. Предложите свог
друга или другарицу, ако су испунили неки од следећих услова:

- добри су пријатељи и урадили су неку невероватну ствар за
вас или вашу заједницу;

- упадали су у тешке ситуације да би некоме помогли;

- хумано се односе према животињама, биљкама, старијим
људима и онима који су слабији од њих;

- ви из било ког другог разлога сматрате да су баш они
заслужни да понесу ову ласкаву титулу.

,

МАЛИ ЗЕКА

Сањала сам малог зеку,

Купао се он у млеку,

Па је кренуо да спава,

Кревет му је била трава,

А у трави пуно мрава...

Један га је грицноу,

Зека је поскочио.

Пробудих се и ја,

То сам само сањала.

Меланија Митровић 3/2

КОЊ

Коњ је племените расе,

И када трчи и када пасе.

Он може репом да меше,

А диван је и кад се јаше.

Давор Бундало 2/3,

,

,

,

БЕКИ

Беки је мој пас!
Објављујем на сав глас!

У милион врста паса
То је најбоља од свих раса.

Погледајте само његов стас,

Па ослушните његов глас!

Остаћете на трен без речи.

Ма какви! Без гласа!

Длака му је модерне беле боје,

А по њој чоколадне тачкице
Које му баш лепо стоје.

Очи су му другачије од свих
И ако се случајно загледате у њих
Можда ћете и Ви о псу
Написати који лепи стих!

Тамара Стојановић 4/2

,

ВРАБАЦ

Крај прозора стојим
И гледам ка брегу,

На тераси врапчић
Чепрка по снегу.

Ја га крадом пратим,

А он нешто тражи:

Дао бих му хлеба,

Да јадан не смрша,

Па отворих прозор,

А он одлепрша.

Драган Стошић 3/2

Ех, што нема мало

Пшенице и ражи?



ЖИВИ, ВОЛИ, СТВАРАЈ И РАДОСТ ЋЕ
ЗРАЧАК....................................................................................................................................................
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,

ДЕЧИЈА ПРАВА

Сва деца имају једнака права,
Било да су црна или плава.
Свако има право на живот и срећу,
Било да има скупу или поцепану одећу.
И здрав и болестан, и добар и пркосан,
Свако има право да буде радостан.
Било да су слабашна или снажна,
Сва деца овога света су важна!

Катарина Младеновић 8/5

.

,

ШКОЛА

Школа је мој други дом,
Увек је она у срцу мом
Дуги часови историје, хемије...
Ипак, у школи најбоље је!
Ни математика нам није јача страна,
Задаци тешки свакога дана....
Тестови, оцене, то су муке тешке,
Као и прећи Албанију пешке!
Своју школу ја ни за шта не дам,
У име генерације деведесет седам!

Катарина Младеновић 8/5

АКО ЖЕЛИШ ДА ТЕ ПРАТИ СРЕЋА

Ако желиш да те прати срећа,
Буди чешће у друштву дрвећа.

Кад изгубиш упорност и вољу,
Састани се са сунцем у пољу.

Ако желиш лепу боју лица
Умивај се росом са латица!

Ако су ти слабе гласне жице,
Позајми их од цврчка и птице.

Ако желиш бити дуга века,
Слушај добро шта жубори река.

Кад паднеш под бременом туге,
Подвуци се испод две три дуге.

И видећеш, старији ил* млађи,
Како живот може бити слађи.

Никола Станојковић 7/1

,

,

,

, “ !

,

КРАГУЈЕВАЦ

Мајке их у школу послаше,
Не слутећи да се неће вратити.

Чуо се рафал страшног митраљеза
А мајчино срце обузела је језа.

Нису знале, јадне,шта се тамо збива,
Да душманин љути децу им убија.

Коме деца зла могу нанети,
То су само пусти душмански инати!

Верни учитељи са децом осташе ,
Иако их убице кући послаше.

Немцима су рекли: „Не шаљите нас,
Јер још није прошао цели школски час

Милена Манасијевић 7/4



БИТИ СВЕ ВЕЋА! ТО ЈЕ СРЕЋА!
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,

О НАДИМЦИМА

Надимци се скоро свима деле,
Да растуже и да развеселе.
Надимци су ко неко ордење,
За поштење и за непоштење.

У имену скривена је жеља,
Твога кума, твојих родитеља.
Надимак си сам заслужио,
Боље да те није наружио.

Надимак је право име,
Средње слово и презиме.
Надимак је лични опис
И најкраћи животопис!

Никола Станојковић 7/1

,

,

СРЕЋА

Да ли је срећа трен,
Или нешто више?
Да ли је то сенка дође, па збрише?
Док се окренеш, ње нема више.

Јовчић Анђела 7/1

,

МОЈА ПРАВА

Слажем се с дечјим правом,
Па себи закон налажем,
Да мислим својом главом
И све слободно кажем.

Хоћу да растем здраво,
Нека ми болест спрече.
Ја имам дечје право
Да ме пазе и лече.

Скините мржњу с лица,
Немојте децу тући.
Нећу да будем избеглица,
Хоћу да живим у својој кући.

Упамти, одрасли свете,
Молбу велику до неба:
Молим, заштитите дете,
Детету љубав треба!

Александра Николић 8/5

,

ПРАВИ ПРИЈАТЕЉ

Ма где био, ма шта радио,
Постоји неко сличан теби.
Бог вам слично срце усадио,
И једно без другог живели не би.
Можда баш у овој тамној ноћи,
Четири ока исту звезду желе,
И може се чути како им се срца
истој великој радости веселе.
Он пола твога срца држи уз своје,
Са њим ћеш скинути све дугине боје.
Држи га увек за руку,
И не дај да ти измакне,
Труди се да му олакшаш муку,
не дозволи да га бол такне.
Упамти: чист је ко роса у трави,
Злата је вредан твој пријатељ прави.

Катарина Мицић и Анђела Стошић 8/4

НЕШТО О ЗИМИ

На осмехе и поразе,

На сусрете и растанке,

На додире у свитања,

Зима ме подсећа.

На вече и јутра,

На јуче и сутра,

На тебе и мене,

Зима ме подсећа.

На снове у двоје,

На моје и твоје,

На шећерне јабуке,

Зима ме подсећа.

На кестење вруће,

На пут до куће,

На промрзле руке,

На све љубавне муке,

Зима ме подсећа.

Јована Симоновић 8/5,
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СЕЋАЊЕ ЈЕ ТВРЂЕ ОД КАМЕНА...
ЈУНАЦИ  БОЛА И ПОНОСА - 100 ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ И

ОСЛОБОЂЕЊА ЈУЖНИХ КРАЈЕВА ОД ТУРАКА

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ....

Свадбе су некад трајале по три дана. Први дан је била ЗАСЕВКА. Док је свекрва
ЗАИГРАВАЛА, млада и младожења су се спремали за весеље. Други дан се је ишло по младу,

која у то време није носила венчаницу каква се данас носи.
Младожења је на себи углавном имао опанке и јелек. У изобиљу

хране и пића славило се до касно у ноћ. Вариво, пасуљ, ђувеч, печена
прасад и волови чинили су јеловник тадашњих свадби. Трећег дана би

домаћини и сватови
отпратили старог свата,
тј. СТАРЕЈКА и то би

означило крај
вишедневног уживања у
музици, храни и пићу.

Овакви обичаји постали
су реткост у овдашњој

Србији, мада се и данас
могу срести у појединим

крајевима.

Николић Александра 8/5

СЕЋАЊА НАШИХ БАКА И ДЕКА

,
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,

Кумановска битка, пуна неизвесности и изненађења, решила је
судбину Србије и можда целог Балкана.

Првог балканског рата, 23. И
24.октобра 1912. Куманова српске и турске

битка

Велика победа код Куманова била је прва српска победа у Првом
балканском рату и означила је скори крај турске владавине на Балкану.
Српска војска је после више од петсто година поново владала Косовом
и југом Србије, а после Кумановске битке ушла је и у Скопље,

престоницу Царевине Србије из 14.века.

Вођа српске војске био је Радомир Путник. Поред њега ту
је био и генерал Живојин Мишић. Монументални споменик
изгинулим српским војницима, саграђен на месту
битке,великим делом су уништили бугарски окупатори у
Другом светском рату. Ипак, сећање на наше храбре војнике
бола и поноса живеће док је Срба и српског рода.

Данило Стојановић 8/2

Кумановска битка вођена је у току
године у близини , између

војске.

Битка код Куманова била је у сусрету, јер су обе војске јуриле
једна према другој. Због јаче концентрације српских трупа,
иницијативе и храбрости војника и официра Прве српске армије, напад
је одбијен, а битка добијена изненада. Турска Вардарска армија била је
разбијена и повукла се ка Скопљу, Штипу и Велесу.
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СВЕТИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ

На обали реке Пчиње,
Спустио се са висине.
Због народа и свог поста
И заувек тамо оста!

Видовит је кажу био
Јер цару је одредио:
Док не беше царска глава,
Да га чека царска слава.

Цар не оста дужан за то
Захвали се видовњаку.
Подиже му Свети стан,
Свети Прохор, Свети храм!

Анђелина Антић, 4/3
3. награда пархије рањске

.

,

Е в.
,

БОЖЈИ СИН

Дева роди Божјег Сина,
Подари нам Светитеља.
Дошао је да нас спасе

Од пропасти и невоља,
То је била Божја воља.

Учио је децу славну

Кад одрасту да све знају.
Чинио је многа чуда,
Ал му главе дође

Ученик, издајник Јуда

Димић Слађан 4/3

’

Некада давно писало се овако...
... А данас пишемо овако. Хвала ти, Вуче!

,,Свети Сава

ћирилицом пише,

ПРАВОСЛАВЉЕ

к’о она мирише”
Лидија Поповић

ПУТЕВИМА  ПРАВОСЛАВЉА
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МАМА - ПРИЈАТЕЉ

Једна од најлепших речи на свету је МАМА.
Маме увек брину о нама:

када смо болесни , да ли смо добро јели, какве смо оцене
добили у школи.

Мама је увек ту да решимо заједно, ако постоји неки
проблем. Она увек помаже у решавању домаћег задатака.
Може понекад да се наљути и да нас изгрди. Али њена
љутња увек кратко траје, јер маме су меког срца и воле своју
децу највише на свету. Маме су као сунце, најтоплије су кад
се смеју.

Чак и када спавамо ноћу, мама и тада брине о нама. Устаје
да нас покрије и да провери да ли мирно спавамо. Ако је све
у реду са нама, мама је безбрижна.

За неколико дана је Дан мајки. Ја ћу мојој мами дати
најлепши поклон, добар ученик. Јер моја мама је мој
једини МАМА ПРИЈАТЕЉ.

Никола Асенов , 2/2

Свакоме је
своја мама најлепша и најбоља.

бићу ,

СРЕЋАН ТИ ПРАЗНИК МАМА

Ближи се мама, празник твој,
А ја припремам поклон свој.
Поћи ћу до оближњег брега
Поред грма има снега.
Набраћу ти киту љубичица
Јер те воли твоја девојчица.

Лела Костадинов, 3/1

,

,

,

МАМА

Мама је цвет на јутарњој роси
Мама је лептир у дечијој коси.

Мама је песма што срцем се пише
Мама је небо кад нема кише.

Мама је чувар осмеха мог
Нека је срећна да је чува Бог.

Илија Новковић, 2/2

МАМА

Ко нас воли
Највише на свету?

Мама

Ко нас теши
Кад смо тужни?

Мама

Ко нам увек
Жеље испуњава?

Мама

И у добру и у злу
Мама ће увек бити ту.

Урош Михајловић,
4. азред Топлацр

МОЈА МАМА

Моја мама,
Весела и мила
Увек ми је
Драга била.
Ја је волим,
Она ме мази
И увек ме пази.
Ти си мама
Најбоља на свету
Јер си родила
Предивну децу.

Јелена Станимировић, 2/1
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НАЈЛЕПША МАМ А МОЈА МАМА

Моја мама се зове Вања.
За мене је она најлепша мама.

И кад ме грди и када виче
Ја знам да ме воли највише.
Кад год ми треба руку ми пружа
За мене је она најлепша ружа.

Када се смејем и она се смеши
И онда каже:,,Мој син је најлепши!“
Када сам тужан и она је тужна
И тада каже:,,Мамино злато, мамина душа!“

Њен нежан поглед прати ме у свему
Волим те мама највише на свету

Бранислав Демировић, 3/3

-

,

, ,

,

,

,
!

МА НЕ ОЧИ

Док мирно спавам
И безбрижно сањам
Два су ока плава
Мене посматрала.

То су дивне очи
Мени тако драге
Увек су за мене
Веселе и благе.

То су очи плаве
Очи моје мајке
Миле су и топле
Ко сунце из бајке.

Јован Костић, 2/2

МИ

,

,
,

,
,

МОЈА МАМА

Марина је моја мама
Она је мени најдража.
У очима зелене боје,
Видим само лице своје.
Руке ме њене нежно мазе,
И увек на мене пазе.
Увек ми испуњава све жеље,
Живот са њом је право весеље!
Једно је срце што тако куца,
Волим те, мама, одавде до сунца!

Бојан Ристић, 2/1

,

МОЈА МАМА

Мама нам је супер, супер је да знате
Сналази се и без тате

Збиља нам је фина, баш је прва лига
Са њом нема брига.

Мајко мила мајчице,
пољупце и цвеће.

Кристина Видосављевић, 2/2

,
!

нико

, увек ћу ти даривати

ЖЕНЕ

Баба има маму,
Мама има мене,
Ја их обе волим,
Зато што су жене.

Жене су драге,
Жене су благе,
Жене су миле,
Жене су чиле.

Личе на виле
Као из бајке,
Дивне су тете,
Стрине и мајке.

Емилија Стошић, 2/1
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О такмичењ

Окружн такмичењ

пштинска а:
БИОЛОГИЈА:

МАТЕМАТИКА:

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ГЕОГРАФИЈА:

ХЕМИЈА:

ИСТОРИЈА:

а а:
МАТЕМАТИКА:

ГЕОГРАФИЈА:

Илија Катић 7/1 3. место
Никола Миленковић 7/2 3. место
Ана Савић 8/1 3. место
Александра Станковић 8/3 3. место

Христина Стојилковић 3/1 1. место
Катарина Илић 3/1 2. место
Јелица Анђелковић 5/2 пласман за

окружно
Катарина Поповић 7/1 пласман за

окружно

Милица Илијић 6/1 пласман за
окружно

Никола Зоговић 7/1 2. место
Јован Миленковић 7/2 1. место

Катарина Поповић 7/1 2. место
Никола Миленковић 7/2 3. Место

Катарина Костић 5/2 3.место
Предраг Јовчић 5/3 3. место

Јелица Анђелковић 5/2 2. место

Никола Зоговић 7/1 3. место
Јован Миленковић 7/2 3. место

пштински ликовни конкурси:
,,Дан екологије”:
Александра Тасић 6/5 2. место
Анђела Анђелковић 5/4 3. место
,,Христос воскресе - радост донесе”:
Мирослав Јоксић 2/1 2. место за

Ускршње јаје
Анастасија Стошић 4/1 2. место за

ликовни рад
Андрија Ненић 7/2 2. место
Марија Стаменковић 6/2 награда за

краетиван рад

O

На ликовном  конкурсу  часописа ,,Светосавско звонце”
на тему ,,Свети Цар Константин” (верска настава):
Кристина Антић 8/2 је добила посебну награду.

На уметничком  такмичењу у категорији ликовних
радова на тему ,,Створимо свет без разлике” награде су
добили:
Бојана Миленковић, Јована Костић , Лазар Ристић,
Анита Николић и Мила Станојковић - ученици 3/2

Литерарни:
1. место - Вукашин Павловић 3/1 и
Јелица Анђелковић 5/2
2. место - Тамара Стојановић 3/2 и Анђела Ристић 6/1
3. место - Александар Цветковић 2/3, Катарина
Стаменковић 7/4 и Бојана Петрушијевић 8/2

Ликовни:
1. место - Саша Јовановић, ученик 3. Разреда у Изумну
и Кристина Антић 8/2
2. место - Мартина Пешић 3/2 и Марија Петковић 7/3
3. место - Лела Костадинов 2/1, Звездана Николић 5/2

КОНКУРСИ  ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

ШКОЛСКА 201 /20 . ГОДИНА1 12
Школски ликовни конкурс поводом Божића:

Анастасија Јовић 6/2 1. аграда

Зорана Анђелковић 5/1 2. аграда

Милица Костић 8/5 3. аграда

Драгана Величков 5/1 3. аграда

Марко Антанасијевић 4/3 1. аграда

Јована Илић 4/2 2. аграда

Никола Златковић 2/2 3. награда

Општинско такмичење

ецитатор

Катарина Костић 6/2 3. награда

иковни конкурс:

Александра Стошић 3/3 3. аграда

Андрија Ненић 8/2 1. аграда

Анастасија Костадинов 5/1 3. награда

на општинском такмичењу

рецитатор

Милан Левков 6/2 1. награда

иковн конкурс:

Анђела Младеновић 8/3 1. аграда

Марија Младеновић 7/5 3. аграда

н

н

н

н

н

н

Р и:

Л

н

н

поводом

и

Л и

н

н

,,Светосавск недељ 2012“

,,Светосавске недеље 2012“:

a -а

Епархија врањска - наградила је ученике
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СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 2010/2011

СТРЕЉАШТВО

ДБОЈКА

ТОНИ ТЕНИС

О

С

О а апштинск такмичењ

Милица Ристић 7/5

Јелена Костић7/5

Милена Манасијевић 6/4

Миљана Манчић 7/4

Кристина Стошић 7/4

Анђела Стошић 7/4

Софија Антић 7/2

Бојана Стевановић 7/2

Катарина Мицић 7/4

-  2. место
Милош Мишић 7/5
Никола Ђорђевић 7/5
Миљан Петровић 7/5

3. место
Бојана Павловић 8/1

Бојана етрушијевић 8/2

Кристина Антић 8/2

Минела Богдановић 8/1

Александра Николић 8/2

Кристина Стефановић 8/2

Кристина Станисављевић 8/1

2. место
Алекс Рамић 7/4
Ален Рамић 7/4
Санијел Демировић 7/1

Леонардо Рамић 6/3

-

П

-

С ОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 201  /201П 1 2

СТРЕЉАШТВО
а аОпштинск такмичењ
-  2. место:

Милена Манасијевић 7/4
Јелена Костић 8/5
Милица Ристић 8/5

БАВИТЕ СЕ СПОРТОМ!

Бавите се спортом, не може да шкоди,
спортисти су били и биће у моди!

Кондиције пуни, увек  ведри, здрави.
Свако дете треба спортом да се бави!

Одувек смо били, јер смо таква сорта,
Најбољи у скоро свакој врсти спорта!

Да ли били први, други или трећи,
Ту потоци зноја морају потећи!

Разлога ће много имати за славље,
Ал’ на првом месту - спорт је, децо, здравље!

И од вас ће свако, то вам могу рећи,
Много, много нових пријатеља стећи!

Миљан Манчић, 7/1

, .
. ,

,
. ,

.

ДЕЦА И СПОРТ

Деца су природно везана за игру рекреацију и спорт То је једно од основних
права деце Спорт има велики значај за децу и њихово образовање као што је
редовна физичка активност основа за физички психичи и социјални развој деце и
младих Значај спорта рекреације и игре препознаје се и као кључна компонента
квалитетног образовања и школа по мери детета
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БЕСМРТНО БИЋЕ - Научници претпостављају да је једино
бесмртно биће на земљи највероватније медуза. За разлику од
осталих врста медуза, које обично угину после размножавања,

има способност да се из ,,одрасле фазе” враћа у
,,дечју фазу” полипа. Теоретски, тај циклус може да се понавља
у бесконачност, што ово
створење чини потенцијално
бесмртним.

ЖИВОТ НА 40.000 ПЛАНЕТА - Могућност живота постоји на око
40.000 планета, тврде научници универзитета у Единбургу.
Шкотски истраживачи израчунали су да на 37.964 планете наше
галаксије постоје услови за развој живота, бића барем исто тако
интелигентних као што је човек.

ЧОКОЛАДНИ ЗАВИСНИЦИ - Потврђено је да је чоколада нека врста
дроге, што објашњава слабости оних који тврде како не могу да јој одоле.
Испоставило се наиме, да чоколада садржи састојке који у нервним
завршецима у мозгу заузимају исто место као марихуана. Због тога,
уживајте у чоколади, али опрезно!

Turritopsis

o

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ:
- Да је сиви соко најбрже живо биће на планети? При
обрушавању достигне брзину до 320 км/ч?
- Да један квадратни метар површине Сунца сија као
600 000 сијалица од 100 вати?
- Да је први предак данашњег коња живео пре 50
милиона година и био је дугачак 30, а висок 25 цм?
- Да краљица термита дневно положи 30 000 јаја?
- Да врста жабе названа ,,отровна стрела” има довољно
отрова у себи да усмрти 2 200 људи?
- Да у држави Јута птице имају првенство пролаза на
свим ауто-путевима?
- Да је једно време у Западној Вирџинији постојао град

који се звао ,,Г”?
- Да мува у просеку живи месец дана?
- Да делфин има 260 зуба?
- Да је плави кит највећа животиња на планети и
може достићи тежину од 125 тона?
- Да се један лист хартије независно од димензија не
може на п ла пресавити више од осам пута?
- Да је пре 4 000 година у Египту за убијање мачке
казна била смрт?
- Да слон може појести и до 300 кг хране дневно?
- Да за један килограм меда пчеле морају посетити
4 000 000 цветова и прећи пут 4 пута дужи од
Земљиног обима?
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Наставник: Зашто си данас закаснио?
Ученик: Видео сам знак поред школе
,,Успори”, па сам успорио!
Наставник: Добро, а зашто јуче ниси дошао у
школу?
Ученик: Па, видео сам знак ,,Стоп - школа”,
па сам се вратио кући!

Катарина Мицић и
Анђела Стошић, 8/4

- Мама, нећу више да идем у школу!
- Зашто сине?
- У понедељак је учитељица рекла да су
четири и четири осам, у уторак да су шест
и два осам, а данас је рекла да су седам и
један оасам. Не варћам се док се не одлучи!

Марија Јоановић, 2/1

1.

2.

3.

4.

5.

РЕШИ  УКРШТЕНИЦУ

1. На њој се деца љујају.
2. Кад њега користимо кућа нам је чиста.
3. Приче у којима животиње говоре и
понашају се као људи.
4. Без ње телевизор не би могао да ради.
5. Име моје учитељице је .....

Емилија Стошић, 2/1

HARRY POTTER AND
ACE VENTURA AGAIN IN ACTION!

This time the two friends started journey to the
centre of the Earth in order to take the stone called Bal-
Can-Can from the pirates of the Caribbean. Although
the final battle took place in the most haunted place
inside the Earth-big mom s the two heroes successfully
completed the mission.

On their way back home they met Lord of theRings
who helped  them construct Titanic. This superpower,
never-to-sink ship returned Harry and Ace just in time...
The alarm clock on the night table rings. Both Harry
and Ace woke up only to realise that they are home
alone. Everything was just a dream.
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Пронађи називе десет филмова који су скривени
у овом тексту.

SOLUTION
1. Harry Potter
2.AceVentura
3.Journey to the Centre of the Earth
4. Bal- Can- Can
5. Pirates of the Caribbean
6. Big moms House
7. Lord of the Rings
8.Titanic
9. InTime
10. HomeAlone
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