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ИНТЕРВЈУ СА АНЂЕЛОМ СТАМЕНКОВИЋ

Миљана Новковић, 8/3

Анђела Стаменковић, ученица VIII разреда, веома је
талентована за све области, а посебно за ликовну културу.

Седамнаест пута што се тиче ликовних конкурса.

Да, никада је нећу заборавити. То је била награда
Дечијег савеза.

Оне украшавају зидове моје собе.

Највише волим д асликам пејзаже, али ипак највише сликам за ликовне конкурсе,
тематске радове.

Најдража награда ми је освојено II место на републичкој ликовној смотри и награда
поводом конкурса „ , која ме је
одвела на Крф.

Ух, било је супер, то путовање ћу памтити до клраја живота. (смех).

Посетили смо острво Видо, „острво бола и поноса“, чувену Плаву гробницу, луку
Гувију, са које су наши преци полазили на острво Видо, били смо у Солун, где смо посетили
српско грогље  Зејтинлик. Са путовања сам се вратила пуна утисака и још поноснија што сам
Српкиња.

Идем и била сам на такмичењима из многих предмета. Тренутно се спремам за
такмичење из српског језика.

Да, чак и ако не буде то моје занимање, увек ће ми бити најдражи хоби.

Да, и то спада у листу мојих жеља, али не знам да ли ћу успети.

Највероватније медицинску, али сам још увек неодлучна.

За свој успех желим да захвалим наставницима ове школе, али највећу подршку ипак
имам од родитеља.

У једној људској души усађено је све, све што је потребно да је краси: смерност, једноставност,
одговорност, креативност и одлучност.

Ученици  као што је Анђела  су највеће богатство сваке школе. Својим успесима је на најлепши
начин презентовала нашу школу. Хвала Анђела! Знам да ће сликање увек бити део њеног
живота и то ме радује.
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Зрачак:

Зрачак:
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Зрачак:

Зрачак:

Зрачак:

Зрачак:

Зрачак:

Зрачак:

Зрачак:

Зрачак:

Рекли су о Анђели...

Драга Анђела, редакција „Зрачка“ ти жели да увек будеш међу најуспешнијима!

Колико пута си била међу најуспешнијима на
ликовним смотрама?

Да ли сесећаш своје прве награде?

Где чуваш толике дипломе?

Шта највише волиш да сликаш?

Која награда ти је најдража?

Какви су ти утисци са тог путовања?

Шта сте посетили у Грчкој?

Да ли идеш на такмичења и из других предмета?

Да ли планираш да се и даље бавиш сликањем?

Да ли би волела да упишеш Ликовну академију?

Коју средњу школу планираш да упишеш?

Ко је највише „одговоран за твој досадашњи успех?

Сви ми наравно знамо да је главни „кривац“ за Анђелин успех она сама  скромна,

вредна, одговорна, васпитана...

Наставница Славица:

Наставница Слађана:

Анђела

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

Анђела:

:

,

, ,

100 година од ослобођења  јужних крајева Србије од Трака“
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О м
з ђ а г п а а

је Катарина Попоовић,
ученица 1, а за спортисту

генерације проглашен је
Стефан Пауновић, ученик 8/3!

длуко Наставничког већа
а ак енерције рогл шен

8/

Школске 201 /201 . године у 1. разред уписано јепрвака, дечак и девојчиц .У централну школу пошло је првака, 3 дечака идевојчице.
У издвојеним одељењима имамо 1 првака, дечака идевојчица.
Првацима желимо срећан и успешан почетак !

2 3
8941 38 a

78 5 43

1 6 5

ГЕНЕРАЦИЈА 20 /201 . ГОДИНЕ12 3ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ
,,ВУК КАРАЏИЋ’’ 20 /201 .

КАТАРИНА ПОПОВИЋ 8/1
АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ 8/1
НИКОЛА ЗОГОВИЋ 8/1
ИЛИЈА КАТИЋ 8/1
ДИМИТРИЈЕ КОСТИЋ 8/1
АНЂЕЛА ПЕТКОВИЋ 8/1
НЕВЕНА РАДУЛОВИЋ 8/1
ЈЕЛЕНА ТОМИЋ 8/1
СОФИЈА АНТИЋ 8/2
ЈОВАН МИЛЕНКОВИЋ 8/2
НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋ 8/2
АНДРИЈА НЕНИЋ 8/2
ДАНИЛО СТОЈАНОВИЋ 8/2
АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ 8/2
ЈЕЛЕНА ЦВЕТКОВИЋ 8/3
ФИЛИП МИЛЕНКОВИЋ 8/4
КАТАРИНА СТАМЕНКОВИЋ 8/4
КРИСТИНА СТОШИЋ 8/4
МИЛИЦА МИТРОВИЋ 8/5
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
И ове школске године

ученици наше школе
учествовали су у многим
хуманитарним акцијама
између којих се издвајају
припрема новогодишњих
пакетића за децу из
издвојених одељења као и
прикупљање новчаних
средстава за болесну децу.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА

У пројекат ,,Професионална орјентација”

укључени су ученици седмог и осмог разреда наше

школе. Циљ пројекта је да ученици самостално донесу

одлуку о даљем школовању и избору занимања. У

оквиру пројекта раде се радионице којима се ученици

да упознају себе, своја интересовања и способности

како би лакше изабрали будуће занимање. У оквиру

истог пројекта ученици осмог разреда посетили су

Сајам запошљавања у Врању 26.10.2012. године.
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ДО ЗРАЧКА,, ”
,,Растемо као једно -

БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО

Д - . ОКТОБАР . ГОД.ЕЧЈА НЕДЕЉА 20,  1 7 21

Понедељак, . октобар

Уторак, октобар

Среда, . октобар

Четвртак, . октобар

Петак, . октобар

1 - ЛЕПОТУ
- УЛЕПШАЈМО ШКОЛУ

Ликовна изложба
-

-

- ДРУЖЕЊЕ
У посети првацима - причамо о дечјим правима

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

-

2

3

4

5

.

1 . МАРТА 20 . ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ
ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ И
СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА ПРЕТХОДНОГ,
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВРТОГ БРОЈА НАШЕГ
,
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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 Манчић, а
кумство за следећу годину је преузео
Небојша Томић.

НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ
Поводом новогодишњих празника драмска

и рецитаторска секција неше школе приредила је
приредбу за све ученике школе.

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ

Јуна 2012. године
одржана је позоришна
п р е д с т а в а в р а њ с к о г
позоришта ,,Гордана међу
индијанцима”. Представа је
била намењена ученицима
од 1. до 4.разреда. Публика
је била одушевљена!

Децембра 2012. нашу
ш ко л у ј е п о с е т и л о и
позориште из Јагодине са
представом ,,Играјмо се
позоришта” . Том приликом
је школа добила Захвалницу
за дугогодишњу успешну
с а р а д њ у н а ш и р е њ у
позоришне уметности.
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МОЈА МАМА

ш

Т ч

ш

К

,

ч ш

Њ

ж ћ ж

М

ш ћ, /

Свако јутро када сване

Прво то угледам

о су о и моје маме

Њен је глас најлеп а песма

олико је волим

Нисам   нисам свесна

Њене су ре и најлеп а бајка

ен је осмех мој цео свет

Шта да вам ка ем не у да ла ем

ојој би мајци дала пет

Александра Сто и

.

.

.
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МОЈА МАМА

ж

Т

ч

ћ, /

Моја мама је добра ена

у не постоји никаква дилема

Она ме ува  она ме пази

И топлим ме гласом мази

Кони Ристи

,

.

,

.
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НАЈЛЕПША МАМА

ш

Ј и ш ж

ена ч

ш

и

нај ш и

Је м

ћ, /

Најлеп а мама

е најлеп а ена

Она ме је од мал увала

И најви е је за мене кувала

Мазила ме је мило

И добро ми је било

Па ипак  ја имам тету

Али леп а је најбоља

оја мама насвету

Миљана Николи

.

.

.
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.
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НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ,

МОЈА МАМА

ч

Д ш

и ш и

и ж

М ж

и

Н ч

ш р

.

ш

С т

ш

О н с ч

х

ж ш ш

Ђ ђ , /

Мама о и су ти извор топлине

ок ме гледа топим се од милине

Глас т је уми љен благ

И кад је љут  за мене је драг

Мама  пољубац ти је топао не ан

ени  је сваког јутра неизбе ан

Коса ти је густа дуга сасвим

а њој мама ја есто заспим

Руке ме твоје најлеп е г ле

И увек према мени хрле

И све то је мамино лепо јој стоји

вака је особина додо но обоји

Најлеп у маму имам ја

на је само моја  а е ва ија

Ова веза од сти ова сада је за тебе

заслу ује мама  ви е  ал знај да је од мене

о е Станковић

НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ -
МОЈА МАМА

Моја мама је јако мила,
Као пролећна вила.

Вредна је ко пчелица мала,
За нас децу све би дала.
Моја мама је јако драга,

И веома је она блага.
Она је увек са нама,

Најлепша је моја мама.
Наталија Димитров, 3/3

8. МАРТ
Свим женама драгим
Од срца пожелео сам ја
Да им срећа у животу сја.

Осмог марта
Неке се песме оре
Бар тог дана
нек се маме одморе.

Нек миришу љубичице плаве
Што су за њих
Наше руке брале.

Лука Трајковић, 2/1

ПЕСМА О ТАТИ
Тата нас грли,
Тат нас љуби,
Тата нас мази,
Тата нас пази.

Увек је ту када нам треба,
Да нам донесе парче неба.

Анастасија Јаћимовић, 1/1

ПЕСМА О МАЈЦИ
Свака је мајка свом детету лепа,
А мени је моја најлепша.
Она ме пољупцем буди,
То не треба да вас чуди.

Она ме погледом милује,
Рукама мази и увек добро пази.
Моје проблеме увек реши,
А кад сам тужан она ме теши.

Волим моју маму и она воли мене,
Иако нисмо рођени у исто време.
Јер мама ме родила и живот дала
И зато јој бескрајно ХВАЛА!

Вељко Алексић, 1/1
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ЉУБАВНА ПЕСМА

Није зора када сване,

Већ је зора кад ме гледаш ти,

Недостајеш ми све више ,више...

Желим да дишем твојим дахом

И да се смејем осмехом твојим.

Желим да болујем твоје боли!

Желим да будем чаша да бих твоје усне дотакла,

Желим да будем вила да би твоје жеље испунила!

Ах, кад бих могла бити сунце  гледала бих те сваки дан!

Севда Шабановић, 8/2

ЗАЉУБЉЕНА

Ја, ја сам се заљубила,

То кажем на глас,

Нек се зна да волим га ја!

Ја њега волим,

Ја њега сањам,

Ја за њега певам

Ја за њега постојим.

То је то,

Кажем вам ја,

То је љубав

Нек се зна!

Тамара Ненић, 7/3

,

МАЛА ЉУБАВНА ПЕСМА

Волим јутро кад осване,

И нови дан што ми срећу даје,

Волим цвеће кад процвета,

Волим тебе из далека.

Јован Петровић, 5/4

ЉУБАВ СИ ТИ

Ако љубав има име,

Твојим се именом зове...

Јер љубав је твој поглед,

Твој смех предивни...

Љубав је твој глас умилни.

Љубав је твој ход према мени,

Руке које се у загрљај шире,

Усне које к мојима журе,

Твој шапат који тихо изговара моје име.

Љубав је моја чежња за тобом,

Када се будим, прва мисао си ми и једина!

Тамара Митић, 8/3

ВОЛИМ

, 5/4

Волим сунце кад заблиста,
волим реку кад је чиста.

Волим мирис, в лим цвеће,
и прекрасно дрвеће.

Волим песму, игру, шалу,
волим књигу велику и малу

Волим благу, рујну зору,
и полазак у школу.

Волим друштво, волим жеље,
волим драге пријатеље.

Волим оца, брата, мати
и увек ћу их поштовати.

Саша Јовановић

o

ИМАЛА САМ СВЕ

, 8/3

Дала бих све да време могу вратити,
Да у твом срцу још останем...
Ка сно је било кад могла сам схватити,
Да без тебе тешко ћу да опстанем...

Иако сам песник не могу наћи речи,
Само ме погледај у очи  они ће ти рећи...
Да ме је сваки стих болео више,
Више него што у овој песми пише.

Да зазвони телефон чекам у тишини
Дижем слушалицу, ал није твој глас.
За све што се десило кажем ти „Извини“,
Јер нисам мислила на нас!

Стефана Јовановић
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НЕСТВАРНО ПРАВО

,4/1

Тражим мало среће за мене,
Да моје детињсто нема дилеме.

Право ми терба, право са неба,
Да радим нешто и што не треба.

Да моју реч сви цене,
Ја волим да сви „раде“ за мене.

Да се тата и мама сложе,
Да добијем све што се „не може“.

Заслуге да примам због несташлуке,
И да имам право да не добијам „вике“.

Зар ова права нису дивота?!
Верујте, свако би дете рекло: „Лепота!“

Ђорђе Станковић

ПЕСНИК

,4/2

Ја у соби седим сам
а ипак сам радостан.

Пишем нешто што волим
и стално се Богу молим.

Да ми јутра ведра свану
жеље ставрност да постану.

Да ја имам све што желим
и да имам с ким да делим.

Хоћу бити то што треба,
борићу се ко за хлеба.

Ја пишем понешто мало,
до тога ми је много стало.

Никола Јовановић

ОВОГ ЛЕТА

,4/2

Овог лета,
овог лета,
летео бих око света
летео бих ја балоном,
не бих хтео авионом.

Прелетео преко гора,
океана, преко мора,
докле стигнем изнад школе
коју свака деца воле.

Слетео бих у двориште,
наше школско борилиште.

Драган Стошић

ЗИМА
Снег веје,
сунце се смеје,
мене моја мама
капутићем греје.

Капутић је топао,
рекао ми је тата,
зато ми је умотао
шалчић око врата.

Топлу капицу
ставила ми бака,
да се не смрзну
уши ђака првака

Частио ме дека
чизмицама топлим,
да кад трчим снегом,
ногице не умокрим.

Марија
Живковић, 1/1

МОЈ МАЛИ БРАТ

р

Мој мали брат Влада
враголан је прави,
дуби на глави
и важан се прави.

Он по кући само шета,
не затвара врата,
па на њега вичу
и мама и тата.

-Владице, сине,
ово није чамац,
и немој правити
за батине мамац!-

Па се Влада брзо смири,
јер је добро дете.
Саби а и одузима,
немојте да бринете!

Катарина Величков, 4/2

ЖИВОТИЊЕ

Ж ш ж

ч ч

ч ч

т ч

ч

Н ћ, /

дребе волимо то је дребе

Ма ку ујемо кад гребе

Мали пас

Тр кара сваки ас

Мајмун по дрве у ска е

И преде мало ма е

Миљана иколи

,

.

.

,

.

3 3
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МОЈ ОМИЉЕНИ ЉУБИМАЦ

Као и сва деца на свету и ја много волим животиње

Многе животиње људи чувају као своје љубимце то су пси

мачке папагаји рибице корњаче Мени се од животиња

највише свиђа мачка

Мачке су лепе зато што имају меко крзно леп и

тајанствен реп прћасту њушкицу лепе очи и прелепе уши Оно

што ми се још допада код мачака је то што су умиљате и што

воле да се мазе и играју Моја омиљена играчка је Гарфилд,

мачка из цртаног филма Гледајући овај филм схватио сам да су

мачке и паметне и забавне

Стварно бих волео да једног дана имам своју мачку а док

се то не додгоди бринућу о мацама које живе око моје куће

Никола Радуловић, 4/2

.

: ,

, , , .

.

,

, .

.

.

.

.

РОДИ МИ МАМА

!
, 4/2

На овоме свету
свако треба да има
бату или секу!

Мама, хоћу брата,
нека зна и тата!
Хоћу и секу,
да заједно летимо
на другу планету!

Желим да се њима
делим све тајне,
лепе, тужне и бескрајне.

Кад сам тужан,
да има ко да ме теши,

а кад сам срећан,
да се неко са мном смеши.

Зашто морам
да се играм сам?!
Молим те, мама,
хоћу да знам

Алексић Вукашин

УКРАС СВЕТА

, 2/1

Украс света је друг, другарица.
Ја сам украс, ти си украс.
Ми смо украс другарског света.
Деца су украс другарског света,
чак и она пета и десета.
И после сто лета,
деца ће бити украс света.

Владан Сентић

МОЈА УЧИТЕЉИЦА

,4/3

Моја учитељица зове се Добрица,
само њено име каже каква је она.
Она нас учи свему и свачему,
и хоће да будемо најбољи у свему
Она је жена великог срца,
воли да се шали и никад нас не гњави.
Она нас воли и увек је брижна према нама,
баш као да је наша мама.

Бранислав Демировић

СНЕГ
Пахуље мале, беле
у ваздуху сад се веселе.
Уз фијук ветра лепршају на мразу,
а кад им понестане снаге,
лагано се спуштају на стазу.

Снег је прекрио стазе, кровове и брда
чини се хтео је да нико не мрда.
Али, није успео децу да спречи,
мораће доктор прехладу да лечи.

Саонице јуре весело уз брег
и сви су радосни, јер је пао снег.
За црвени носић нико сад не мари,
облаче се деца у топлије ствари.

Њихове маме забринуте су сада,
јер је снег одлучио да још увек пада.
Не брините маме, не брините људи,
јер снег неће ником да науди!

Станковић Наталија, 4/3

ПРОЛЕЋЕ
Ево стиже пролеће,
Процветало цвеће,
Олистало дрвеће.

Висибабе процветале,
Вредне птице запевале.

Устале животиње све,
И биље почело да расте.
Сад ми је јасно све:
ДОШЛО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Милица Младеновић 3/3,
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ШТА ЈЕ ДРУГАРСТВО

Кад је ноћ и кад је дан

Никад немој бити сам,

Нађи друга и воли га.

Тада биће више среће

Јер другарство је богатство највеће.

Када се смејемо

Моји другови и ја,

На небу се појави дуга.

Друг ти не служи да га тужиш,

Друг ти служи да се са њјим дружиш.

Наше другарство вечно траје

Оно нам снагу даје.

Катарина Тасић, 3/3

ШТА ЈЕ ДРУГАРСТВО

Другарство је звезда која небо краси

Треба је чувати да се не угаси.

Другарство је царство нејвеће

У коме живимо заједно сви.

Постоје и неки људи зли

Пријатељи нам не могу бити сви.

Многа пријатељства ће изгорети

А прави друг ће те увек волети

Зато чувајмо другарство

Оно је наше највеће богатство.

Валентина Бастајић, 3/2

.

МОЈА ШКОЛА

,3/3

Моја школа је мени веома драга,

она носи име нашег јунака
Девеџић Предрага.

Моја школа је прелепо здање,

ја у њој стичем
основно знање.

Учим ја у школи, али у дому,

како бих добила
Вукову диплому.

Анастасија Радић

ШТА ЈЕ ДРУГАРСТВО?

, 3/3

Другарство је да се дружиш,

другарство није кад се тужиш.

Другарство је кад се волиш
и кад се за пријатеља Богу молиш.

Другарство је кад ужину делиш,

другарство је кад се са пријатељима веселиш.

У учионици је другарство
велико царство.

Кад је ноћ и када је дан,

никад немој бити сам!

У клупи седе два и два
то је снага највећа,

то је срећа навећа!

Милена Јовчић

ШТА ЈЕ ДРУГАРСТВО

Другарство није кад некога тужиш,

него кад се са неким дружиш

Другарсто није кад неког удараш и гураш,

него кад га волиш и љубав му пружаш.

Другарство није зграда која се руши,

него челична кула у мојој души.

Треба имати правог друга
с' којим ће се делити и срећа и туга.

Друг ти препозна тугу на лицу
када добијеш мању оцену или јединицу.

Другарство се мора поштовати
и то се мора добро знати!

Ивана Станојевић

.

, 3/2
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ОСМАЦИ СЕЋАТЕ ЛИ СЕ?...

првиСећате ли се када смо пут сели у школске клупе, сећате ли се наших првих часова,

порука, лексикона, симпатија...Сећате ли се тога?

А сећате ли се и наших екскурзија, несташлука, проблема које смо правили разредном,

првих укора, оцена, тужакања, натписа по клупама које смо често из досаде исписивали по њој,

разних анегдота са часова које су нас зближиле тек толико да нас нико не може раставити. Били

смо мали, једни другима непозната деца. Желели смо да се часови што брже заврше да би смо

побегли од обавеза. Време је пролазило...

Сада стојимо на раскрсници са безброј путева и питамо се којим да кренемо

Сада нам је сваки нови дан у школи и нова радост, трудимо се да нам буде занимљивије и да нам

сваки тренутак остаје у сећању, јер ћемо за кратко време кренути свако својим одабраним путем.

.

ОСМАЦИ
РАЗРЕДНА

Моја разредана, Сузана наставница,
са нама је дугих седам година.

Ту душу упознали смо на почетку,
па нам жао што се ближимо заршетку.

Весели смо кад на час дође,
јер нам време корисно прође.

Енглески језик није лак,
ал' са њом зна га сваки ђак.

Зна да нас насмеши,
а зна и све проблеме да реши.

Волимо је зато што је увек ту,
што је са нама и у добру и у злу.

Разредна наша великог срца,
у школи је најбоља наставница!

ЈелицаАнђелковић, 7/2ШКОЛА

, 5/2

Школа је моја велика, нова
препуна ђака, књига и слова.
Песме и смеха у школи има
зато се она допада свима.

Зелена табла на зиду стоји
кредом се на њој пише у боји.
Весели дечаци у школу журе,
девојчице красе лепе фризуре.

У школи се спорт високо цени,
спортом се баве сви ђаци њени.
И наша школа рођендан слави,
из године у годину да се не заборави.

Теодора Јанковић

ДРУГАРСТВО

Живот није ништа ако немаш друга

Да ти брише сузе кад обузме те туга.
Он разуме твоје муке и све боли,
Зна како је кад срце неизмерно воли.

Правом другу дајем руку

И пола овог света

Јер желим да наше

Другарство заувек цвета.

И у добру и у злу

За њега бићу ту,
Да га волим и тешим

И нећу да погрешим.

Другарство има велику вредност и лепоту

Цените га и поштујте увек у животу.
Вукашин Павловић, 5/1
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ХВАЛА НАСТАВНИ ИМА

За учење још једног језика

И то што из руског нећемо

Остати маљенкији и неуки

Захвални смо наставници Еленки.

Што је свако од нас здрав

И за спорт оран

Заслужан је наставник Зоран.

Учимо да се ликовно изражавамо

Креирамо, стварамо,

Да сликамо куће, птице, лађе

Разуме се, то је дело наставнице Слађе.

За тешкоће људи и лепоту старог века

И друге историјске теме

Не би знали без наставника Пене.

Кад треба запевати или

Прећи из доње у горњу лагу,

Нико се не двоуми и не брецка

Захваљујући раду наставника Цецка.

Али, када су бројке у питању

И разне рачунице с њима, није увек лако.

Често неко двојком буде гађан,

Али то је у реду

Иза тога је наставник Слађан.

Информатика нам није тешка,

Јер учимо од наставника Нешка.

Ц

...

Знање о нашој планетици

томе како се све окреће,

зашто су нам планине голе,

есебично нам даје наставник Столе.

Када је знање енглеског у питању,

апређујемо из дана у дан.

Савладаћемо и глаголе у комплету,

бог тога поздрављамо наставницу Виолету.

Матерњи нам добро иде,

оезијом се од срца бавимо.

И падежи нам све мање беже

о је заслуга наставнице Снеже.

Учење биологоје није мачији кашаљ,

езброј нових садржаја

уцнути о томе деца не би смела,

а нам не предаје наставница Данијела.

И техничко образовање стичемо лагано,

амо да наставницу још мало упознамо.

Овим путем је пуно поздрављамо.

Сво знање из свих предмета

текли смо уз пуно труда и доста муке,

то верујемо у Бога и себе,

имамо наставнике веронауке.

Тамара Стојановић 5/2
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ОСНОВНА ШКОЛА

, 8/3

На измаку је последња школска гдина у основној

школи, међу старим, добрим друговима, наставницима,

оценама и играма. Полако одрастамо. Крећемо свако својим

путем жеља и нада, низ животну реку са многим

препрекама.

Често седим у пространом холу своје школе,

задубљених мисли, и сабирам године, разреде, другове и

другарице.Осам година идемо истим путем, а сада се

раздвајамо. Још јуче као да смо били прваци, а сада смо на

пола пута свог школовања.Накрају смо једног пута, пута

детињства. Престајемо да будемо немирна деца. Време нас

зове и тражи да се оптределимо за школу која ће нас повести

путем нашег будућег занимања.

Миљана Новковић
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УЧЕНИЧКИ БИСЕРИ

- :Наставница физике ''Ја вршим силу на овој брави.''
Ученик:''Наставнице, ви силујете браву?''

-Ученик:''Можете ли да поновите?''
Наставница:''Била сам јасна!''
Ученик:''А како се сада зовете?''

-Наставница хемије:''Која је та изомерија?''
Ученик:''Нормална.''

-Ученик:''Наставниче, а какве везе има лоза

Немањића са виновом лозом?''

-Наставница биологије:''Како изгледа јелен?''
Ученик:''Па...добро.''

НАСТАВНИЧКИ БИСЕРИ

г

-Наставник:''Лекари кажу да су смртоносне болести најгоре.''
-Наставница физике:''У петак ћу вам дати ненајављен контролни.''
-Наставница:''Зашто ниси понео свеску него пишеш на папиру?''
Ученик:''Заборавио сам.''
Наставница:''Могао си да понесеш тоалет папир па да пишеш.''
-Наставник музичког:''Ма ћути ту и певај!''
-Наставник математике:''Ацо, узми овај сунђер и има да олижеш

таблу.''
-Наставник:''То је било 1974. одине када сам ја ишао у школу,
сећате ли се, можда, тог догађаја

-Разредна:''Децо, ви сте тек кренули у осми разред, а понашате се

као да сте га завршили. Ако тако наставите нећете га ни завршити!''
-Наставница енглеског:''Од тебе зависи да ли ћеш добити један или

ићи на поправни!'’

?''

ВРАЊСКА БАЊА

Поред града Врања
налази се Врањска Бања.
Место јесте мало,
ал' посећују га стлно.

Зиме су хладне,
а лета врућа,
у Врањској Бањи је
и моја кућа.

Врањска Бањо, завичају мој,
ту живи сав род мој!

Тамара Ненић ,7/3

Верност
Верност је када нешто уверимо у ђачку књижицу.

Изненађење
Кад се изненада изненадиш и само викнеш јој;
Кад оћеш да једеш колаче а оно их појели разни у кући;
Кад дођу гости, па неће да иду највише се изненадиш.

Оловка и наливперо

Кад ти оловком да јединицу

баш те брига, а пенкалом

те је брига.

Срце
Срце нам служи кад сеуплашимо да се пипнемоза њега да ли смо још живи.

Рођендан
За рођендан се прави торта
да је једеш са свећицама,
само то много гости воле
и теби остане мало.

Испарити
Кад си без пара ти си испарио.

Немаштина
Кад неко нема имаштину,
то се зове немаштина.

Бисери су узети из књиге

,,Оловка пише срцем”
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Прва велика једнобожачка вера се јавља у време када су изузетно
јака паганска схватања, у држави која је обожавала мноштво богова.
Ипак, за разлику од ранијих ( источњачких и грчких), римска
схватања многобожачке вере почињу да теже ка обједињавању. Но, то
није помогло првим хришћанима да несметано проповедају своју
веру, јер је њихово схватање ,,једнакости усиромаштву,, лоше
протумачено од владајуће римске елите, па су започели прогони и
страдања који ће трајати скоро три века. Тек онда када су
прогонитељи увидели да хришћанство није уперено против њих, а
потврду за то имамо у хришћанском тумачењу да је ,, свака власт од
Бога дата престали су прогони и вера је призната.

Миланским едиктом

Милански едикт цареви
Константин Велики Лициније

у Медиолану
313.године.

Милански едикт Едикту о
толеранцији Никомедији Галерије

Миланским едиктом

Теодосијем Првим Великим

Зевса Олимпијске игре

Тровековни прогон хришћана прекинут је ,
враћена им је отета имовина и дозвољено да јавно исповедају своју веру, а
да зато не сносе никакве последице.

је законски акт који су донели
(владар западног дела Римског царства) и

(владар источног дела Римског царства) (данашњи Милано)

имао је своју значајну претходницу у
који је . године у прогласио цар .

У њему се даје опрост хришћанима који су “следећи своје хирове, били
обузети лудошћу, те се нису покоравали древним обичајима.“

, којим је омогућено да „свако верује како му
срце хоће“, хришћанство добија стабилан ослонац и тачку из које може да
настави развој, па је само неколико деценија касније ( године), Под
царем , постало и државна религија.

Заборављљајући кроз шта су прошли, хришћани су од тог дана
почели са укидањем паганских религија. Између осталог, због вере у Бога

укинуте су и у старој Грчкој, иако су биле
светковина коју је свакако требало наставити и омасовити.

Године 2013. Србији се обележава 17 векова од потписивања
Миланског едикта.

, као родни град , представља
најпогодније место у коме ће бити организована централна п  ослава овог

у нашој земљи.
Млади историчари & Д Ј

у

Град Ниш Константина Великог

јубилеја
р
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СВЕТИ САВА

Свети Сава је зидао школе и манастире,

Волео је и учио је децу и старе.

Син Немањића,

Понос српска,

Српска срећа.

Рођен јануара, од колена старог,

Важи за учитеља правог.

Слави га наша,

Школа свака,

Он је понос

Сваког ђака.

Свети Сава је мудар човек био,

О монашком животу он је снио.

Брижљив и добар,

Према деци је био,

Свако дете га је

С позорношћу слушало.

Свети Сава је симбол

Љубави и доброте човека,

Сваки ђак и одрасли

Поштоваће га до века!

Анђела Стаменковић, 8/5

МОЛИТВА

Свети оче, теби се молим

За народ који много волим,
За земљу што у срцу живи,
Да прошлост буду дани сиви.

Нека народ мој у патњи не грца,
Нека нас не кидишу зли,
Сваки делић мога срца

У овој је молитви.

Да сачувамо светињу савку,
Реку, шуму и кућни праг,
Цркву, манастир, колевку и раку,
И глас звона срцу драг.

Просветли нас, оче мој!
Спаси народ свој!
Осветли нам путеве све!
Услиши речи молитве!

Зорана Анђелковић, 6/1

РАДУЈТЕ СЕ, ДЕЦО

Ја дбро знам шта су добра дела,
Ја знам шта слави земља цела!

Слави мир, љубав и знање,
Слави доброту и даривање.
Слави велика и добра дела,
Која ћеш видети, будеш ли хтела...

Видећеш да књига у школи царује,
Видећеш манастир што веру дарује.
Видећеш да Саву слави земља цела,
Видећеш само будеш ли хтела.

Ја добро знам шта су добра дела,
Ја знам шта слави земља цела.
Слави вога светитеља Саву,
Радујте се, децо, и горе главу!

Јована Петровић, 5/4
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Фудбалска екипа наше школе под

вођством Зорана Манчића, наставника

физичког васпитања прошле гшколске године

постигла је запажене резултате на такмичењима

на нивоу општине, округа и републике.

На општинском такмичењу фудбалери

су освојили 1. место. Исти успех су постигли и

на окружном и међуокружном такмичењу, док

су на на републичком такмичењу Школска

олимпијада у Сремској Митровици - освојили 3.

Место.
Ова награда била је повод за доделу

Јавног признања фудбалској секцији од стране

Градске општине Врањска Бања које им  је

додељено Године.

Лазар Ристић 6/3

Марко Христић 7/1

Виктор Миленковић 7/1

Петар Јовановић 7/3

Станиша Савић 7/4

Никола Ристић 8/2

Душан Стојановић 8/2

Стефан Арсић 8/3

Стефан Пауновић 8/3

Бојан Манчић 8/4

Редакција ,,Зрачка” вам честита и жели вам да

тако наставите  и даље!

26.1.2013. Град Врање и

Спортски савез града Врања доделио м је и

Признање а спортско изненађење града Врања

за 2012. годину за 3. место у фудбалу на

школској олимпијади 28.1.2013.

Лазар Ристић 7/3 е спортска нада

фудбалског клуба ,,Динамо“ Врање Немања

Тасић 6/ спортска нада фудбалског клуба

,,Врањска Бања“

и

з

ј
а

1
Фудбалску секцију чинили су

најуспешнији фудбалери:
.

ПОБЕДНИЦКА

ПЕСМА

Велика ср а је када о и засузе

А срце аигра испод блузе

Понос кад обрадује своје другаре

И све људе младе старе

За све нас ово је велик дан

И све нам изгледа као велики сан

Овакве фудбалере на а кола ека

Јо од краја века

Хите ноге бистар ум ва а младост

Све нам то при ињава велику радост

И кад на спротском небу постане

велика звезда

Не заборавите из ког сте полетели

гнезда

Не заборавите св ју колу  своје

навија е јер

Нико вас не е бодрити искреније ј е

,

!

,

!

,

!

,

19. !

,

!

!

,

,

!

ћ ч

з

је ш

и

Понос је кад се због тебе песма ори,

И победничка застава вијори!

и

ш ш ч

ш

ш

ч

о ш

ч

ћ и ач

Трипут ура за шампионе!
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ОБРАДУЈЕШ СВОЈЕ ДРУГАРЕ!
СПОРТСКИ УСПЕСИ 2011/2012.

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
СТРЕЉАШТВО - женска  екипа освојила је

2.место:
Милена Манасијевић 7/4

Јелена Костић 8/5
Милица Ристић 8/5

КОШАРКА -женска екипа освојила је 3.место:
Емилија Антић 8/3
Аница Николић 8/3

Јелена Томић 8/1
Милица Ристић 8/5
Јована Асенов 7/1
Теодора Ненић 6/3

Катарина Косстић 6/2
Емилија Ђорђевић 6/2
Анђелковић Јелица 6/2

Ивана Спасић 6/2
Анастасија Јовић 6/2

КРОС - РТС-а 2012.
Анастасија Стојановић 5/4 3.место
Петар Јовановић 7/3 2.место
ИванаЂорђевић 7/5 2.место
Стефан Пауновић 8/3 3.место
Анђела Стошић 8/4 1.место
Аница Николић 8/3 3.место

СПОРТСКИ УСПЕСИ 201 /201 .
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

СТОНИ - ТЕНИС - мушка екипа освојила је
3.место:

Драко Петровић 8/5
Леонардо Рамић 8/3
Предраг Јовчић 7/3

Јована Асенов 8/1
Милица Илијић 8/1

Катарина Костић 7/2
Јелица Анђелковић 7/2

Ивана Спасић 7/2
Теодора Ненић 7/3
Тамара Ненић 7/3

ФУДБАЛ - мушка екипа освојила је 3. Место:
Марко Христић 8/1

Виктор Миленковић 8/1
Петар Јовановић 8/3
Станиша Савић 8/4
Дарко Петровић 8/5

Лазар Ристић 7/3
Огњен Младеновић 6/1

Немања Тасић 6/1
Никола Богдановић 6/1

Филип Тасић 6/2
Лазар Цветковић 6/2
Лазар Јовановић 6/4

Вукашин Стаменковић 6/4

2 3

КОШАРКА - женска екипа освојила је
2.место:

ТАМАРА МИТИЋ, 8/3

Мој тата је видео да сам

талентована за тенис, стално сам

пратила мечеве на ТВ-у и тако

сам заволела тај спорт.

Четири Године

Имам пуно освојених награда.

Град Врање ми је доделио пехар

и медаљу, и имам неколико

диплома.

Новак Ђоковић и Серена

Вилијамс. Волела бих да једног

дана будем као они.

Одличан.

Да, наравно, уколико имам

довољно финансијских

средстава.

Немам, али бих волела да имам

свог спонзора.

Циљ ми је да будем прва

тенисерка света.

1.

2. .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Шта те је привукло да се

бавиш тенисом/стони-тенисом?

Зашто не фудбал, одбојка...?

Колико дуго се бавиш тим

спортом?

Да ли имаш освојене награде

и које су?

Ко је твој узор?

Какав си ђак?

Планираш ли и даље да се

бавиш тим спортом?

Да ли имаш неког ко ће те

финансирати даље у спорту?

Који је твој циљ у животу?

ЛЕОНАРДО РАМИЋ, 8/3

Једноставно ми се допао

јер је занимљив и другачији.

Две године.

За сада немам.

Новак Ђоковић.

Одличан.

Да, настави бих.

Немам.

Наравно, да постанем

стонитенисер.

Миљана Новковић, 8/3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

РАЗГОВАРАЛИ СМО СА...
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ШКОЛСКА 2011/2012. ГОДИНА

СРПСКИ ЈЕЗИК
Меланија Стојилковић 5/3 3.место
ФИЗИКА
Јелица Анђелковић 6/2 3.место
ГЕОГРАФИЈА
Јован Миленковић 8/2 1.место
Никола Зоговић 8/1 2.место
Данило Стојановић 8/2 3.место
МАТЕМАТИКА
Стефан Златановић 3/3 2.место
Христина Стојилковић 4/1 1.место
Лазар Тасић 4/1 1.место
Катарина Илић 4/1 1.место
Алекса Недељковић 4/1 - пласман за окружно
Јован Јовановић 4/3        - пласман за окружно
Кристина Тасковић 5/1   - пласман за окружно
Јелица Анђелковић 6/2   - пласман за окружно
БИОЛОГИЈА
Кристина Тасковић 5/1 3.место
Меланија Стојилковић 5/3 3.место
Јелена Антанасијевић 6/3 3.место
Анастасија Јовић 6/2 3.место
Никола Бојчић 6/4 3.место
Анђела Јовчић 7/1 2.место
Јелена Ефтимов 7/2 2.место
Миљана Новковић 7/3 2.место
Биљана Костић 7/2 3.место
Виктор Миленковић 7/1 3.место
Катарина Поповић 8/1 2.место
Илија Катић 8/1 3.место
ИСТОРИЈА
Катарина Костић 6/2 3.место
Јован Миленковић 8/2 3.место

ГЕОГРАФИЈА
Јован Миленковић 8/2 3.место
МАТЕМАТИКА
Катарина Илић 4/1 3.место
ФИЗИКА
Јелица Анђелковић 6/2 3.место
БИОЛОГИЈА
Миљана Новковић 7/3 3.место

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА:

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ ПОХВАЉЕНИ СУ
ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ:

ЛИКОВНИ РАДОВИ:

Јоване Костић 4/2
Драгана Стошића 3/2
Леле Костадинов 3/1
Јелице Анђелковић 6/2
Милице Илијић 7/1
Милене Манасијевић 7/4

Марка Антанасијевића 4/3
Теодоре Јанковић 4/2
Бранислава Демировића 3/3
Милице Ристић 8/5
Тамаре Ненић 6/3
Кристине Ђорђевић 8/1

ОПШТИНСКИ ЛИКОВНИ КОНКУРСИ:
,,Најлепша реч мама”

,,Сви заједно до лепог осмеха”

,,5.јун - Светски дан заштите животне средине”

ОПШТИНСКИ ЛИТЕРАНИ КОНКУРСИ:
,,Најлепша реч мама”

,,5.јун - Светски дан заштите животне средине”

Сара Николић 1/1 креативан рад
Анђела Стаменковић 7/5 1.место
Јелена Цветковић 8/3 3.место
Сара Димитров 5/2 креативан рад

Анђела Стаменковић 5/5 2.место
Данијела Спасић 6/3 3.место

Кристина Ђорђевић 8/1 1.место
На ликовном републичком конкурсу ,,Мајчино
млеко - најбоља храна” Институт за јавно
здравље ,,Др Милан Јовановић Батут” Београд
наградио је Александру Тасић 7/5 за освојено
1.место.

Јелица Анђелковић 6/2 3.место
Севда Шабановић 7/2 3.место

Никола Станојковић 7/1 2.место
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ШКОЛСКА 2012/2013. ГОДИНА
ОПШТИНСКИ ЛИКОВНИ КОНКУРСИ:
,,Ја сам дете и имам право” - Дечији савез Врања:
Валентина Станковић 2/1 кративан рад
,,100 година од балканских ратова”
Анђела Стаменковић 8/5 1.место
Зорана Анђелковић 6/1 3.место
,,Новогодишља чаролија”
Анђела Стаменковић 8/5 2.место
Никола Бојчић 7/4 3.место
Михајло Јовић 2/1 3.место

ОПШТИНСКИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ:

Сара Николић 2/1 3.место
Ђорђе Станковић 4/1 3.место
,,Пекарски дани” -Алексинац:

Милена Манасијевић 8/4 3,место
,,Новогодишља чаролија”
Сара Николић 2/1 2.место

У оквиру манифестације ,,Светосавска недеља 2013.”
награђени су најбољи рецитарори и ликовни радови
ученика:

Наталија Димитров 3/3 за 2.место на такмичењу
рецитатора а за ликовне радове награђени су
Никола Јовановић 4/2 2.место
Јелица Анђелковић 7/2 3.место
Анђела Стаменковић 8/5 похваљен рад.

,,Ја сам дете и имам право” - Дечији савез Врања:

БИБЛИОТЕКА....

Библиотека се налази у склопу школе

и постоји од 1968. године. У њој има 9.000

књига. Посећују је ученици, наставници и

наши бвши ђаци  средњошколци. У њој

можете пронаћи књиге разних жанрова за

све узрасте.

Најчитанија књига ученика од првог

до четвртог разреда је ,,Петар Пан“-

Х.К.Андерса. Ученицима од петог до осмог

разреда  најзанимљивија књига је ,,Хари

Потер“  Џоан К. Роулинг. Наставницима

препоручујемо књигу ,,Да ли ученике

пустити с ланца“  Данијел Хетовски. Врло је

поучно и занимљиво штиво!

Сунчица Ивковић, библиотекар

ДАН ШКОЛЕ

Данас је дан моје школе,

Празник који деца воле,

Школске приредбе,

Глумци ко прави,

Глуме ли глуме,

Ђаци мали.

Спорт је право чудо,

Школско двориште,

Деце је пуно.

Школске екипе из других школа,

Можете се трудити,

Можда и дођете до неког гола,

Али победници ћемо бити МИ!!!

Срећан дан,

Школо моја,

Жели ти ђачка дружина твоја!!!

Милена Јовчић, 3/3

,,Цвеће је украс баште,

лептир је украс света,

а деца пуна меште,

еца су украс света општински конкурс:

Литерарни
Софија ешић 2/1 3.место
Владан Сентић 2/1 3.место
Ликовни:

Теодора Стошић 2/1 2.место
Анастасија Костадинов 2/1 2.место

Драгана Величков 6/1

Наталија Станојевић 6/1

Анастасија Станисављевић 6/1

Анђела Стојилковић 6/1

д
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А награде за оригиналан рад добили су:
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ЗАНИМЉИВА
Хемија љубави Феромони

Да ли сте или сте били заљубљени Уколико
јесте да ли би своја осећања описали као

зависност Позитиван одговор није
погрешан јер научници тврде да се и у случају
наркоманске зависности и љубавног заноса у
нашем организму одвијају слични хемијски
процеси
Дијагноза

Романтика и везивање
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Љубав је хемијска зависност која се
развија како би се осигурао продужетак врсте
Осећање љубави доноси енергију добро
расположење и мотивацију За то су одговорне
хемикалије кажу научници које јуре мозгом
заљубљених људи и имају више функција али
основни циљ им је продужетак врсте Управо
хемикалије нас терају да оформимо породицу и
имамо потомке Кад се то деси састав хемијског
коктела се мења како би охрабрио партнере да
остану заједно и удруженим снагама подижу
потомке На неки начин може се рећи да је љубав
хемијска зависност која се развија како би се
осигурао продужетак врсте

Уколико веза напредује након почетне
пожуде следи привлачност Кад привлачност или
романтична страст ступе на сцену људи често губе
способност рационалног расуђивања бар кад је
реч о објекту привлачења Заљубљени су обично
несвесни мана које би њихов партнер могао да има и
зато се каже да је љубав слепа Партнер се
идеализује и дубоко укорењује у мислима
заљубљене особе

Преокупација и порив су саставни део
људске природе У овој фази парови проводе много
сати упознавајући једно друго Уколико привлачење
остане јако код оба партнера обично наступа трећа
ф а з а в е

Везивање или посвећивање је трајна и права
љубав Ова фаза мора да буде довољно јака да
издржи многе проблеме и сметње Разна
проучавања су показала да идеализација вољене
особе јача везу која се упоставља током последње
фазе љубави Тако су психолози са Тексашког
универзитета у Остину пронашли да идеализација
држи људе заједно и чини их срећнијим у браку
Главну улогу овде играју окситоцин вазопресин и
ендорфини хемикалије које се ослобађају током
вођења љубави

з и в а њ е

Хемија боја годишњих доба

Зелени пигмент потиче од хлорофила

Жути пигмент потиче од бета каротена

Црвени пигмент потиче од
антоцијанина

-

Неке боје често доводимо у везу са
годишњим добима  А откуда баш те боје
О томе ретко ко од нас размишља  Ми
хемичари  наравно знамо одговор и на та
питања  Боје у биљном свету које нас
асоцирају на различите периоде у години
потичу од пигмената  Најуочљивији су
пигменти у листовима и плодовима  а
боје које на листовима најчешће виђамо
су зелена  жута и црвена

Хлорофил се налази у хлоропластима
Зелене је боје јер апсорбује црвени и
плави део спектра сунчеве светлости и уз
помоћ те енергије у процесу фотосинтезе
ствара кисеоник и угљене хидрате од
воде и угљен диоксида  Хлорофил се под
утицајем сунчеве светлости и разлаже  па
биљка током пролећа и лета мора стално
да надокнађује хлорофил да би могла да
расте и развија се

Бета каротен је жути пигмент  Апсорбује
плави и зелени део спектра сунчеве
светлости  У листу се бета каротен налази
поред хлорофила и с обзиром на то да је
стабилнији од хлорофила остаје у листу и
када у јесен хлорофил нестане

Антоцијанини су група једињења чије
молекуле можемо извести из структуре
приказане на слици изнад  Најчешће су
плаве или црвене боје  Боја антоцијанина
зависи од пХ вредности  тако да су у
киселијој средини антоцијанини црвени  а
у мање киселој средини боја се мења од
љубичасте до плаве  За стварање
антоцијанина у плодовима неких биљака
јабуке на пример потребна је висока

концентрација угљених хидрата и
интензивно присуство сунчеве светлости
Због тога је јабука често са једне стране
оне изложене сунцу црвена  док са друге
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1. Честица која садржи 11 протона и 10
електрона је:

А) атом

Б) катјон

В) анјон

2. Авогадров број износи:

А) 6,02 х 10

Б) 6 х 10

В) 6,02 х 10

3. Молекул озона има формулу:

А) О

Б) О

В) О

4. Једињење са формулом NaOH је:

А) киселина

Б) база

В) со

5. Молекулска маса воде је:

А) 18

Б)16

В) 8

,02

2

3

6. Алуминијум спада у:

А) тешке матале

Б) племените метале

В) лаке метале

7. Соли сумпорне киселине су:

А) сулфиди

Б) сулфати

В) сулфити

8. У свим органским једињењима је присутан
елеменат:

А) кисеоник

Б) угљеник

В) водоник

9. Којом хемијском везом су везани атоми
угљеника у алканима:

А) простом

Б) двоструком

В) јонском

10. Алкохоли су једињења која у својим
молекулима садрже:

А) карбоксилну групу

Б) амино групу

В)хидроксилну групу.

РЕШЕЊА:
1-Б; 2-В; 3-В; 4-Б; 5-А; 6-В; 7-Б; 8-Б; 9-А; 10-В.

Јесте ли знали да...

-у телу човека има толико гвожђа да би се од њега могао направити ексер дужине 5

-да астронаути у свемиру порасту 5 ,због одсуства земљине теже.

-током живота крокодил може да промени 3.000 зуба.

-у свету постоји 2.000 врста комараца.

-лептире које додирнеш по крилима више не могу летети.

-су делфини једине животиње које могу да се смеју.

-сурла слона може да задржи и до 19 литара воде.

-у Царској бари(Србије) се гнезди свих 8 врста европских чапљи.
-је лубеница поврће.
-на планети Земљи има толико злата,да је прекрије целу у слоју од 1
-је фудбал најгледанији спорт на свету.

cm.

cm

m.

-да би се разложила пластична флаша потребно је 500 година!

-Да би се разложила алуминијумска конзерва потребно је од 80 до 500 година!

19
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1. Шта нас боли кад идемо
код стоматолога?
2. Редни број три.
3. Она стално мајуче.
4. Татин брат.
5. Кућни љубибац.
6. Она нам је најбољи друг.

Емилија Стошић, 3/1

УКРШТЕНИЦА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

A Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ

12

ИГРАЈМО СЕ СРПСКИ!

Водоравно:
2А  Којој врсти речи припада реч БЕЗОПАСАН;  2Ж  У
реченици увек трпи радњу ;
4Ж  У граматици се прошло време назива; 4Ј  У математици
је неизбежан, али га има и граматика; 6Д  Који падеж
одговара на питања ОД КОГА? или ОД ЧЕГА?; 8А  Увек
означава радњу, стање или збивање; 10Ђ  Користи се уместо
именице или придева; 12В  У реченици увек врши радњу; 14
Г  Шта је то ФУТУР I;

Усправно:
1Ж  Служи за дозивање; 2В  Њом се исказују бић, предмети,
појмови или појава; 2Л  У реченици се увек одваја зарезом, а
служи да додатно објасни неки појам; 6И  Који се глаголски
облик користи за грађење Футура I, поред Презента
помоћног глагола ХТЕТИ?

РЕШЕЊЕ У НАРЕДНОМ БРОЈУ ,,ЗРАЧКА”!
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Надимак је трајнији од тетоваже. Име си добио од кума  а надимак најчешће од другова. И
ма што год урадио, како год се ошишао, ма шта год постао  надимак те прати до краја живота као
сенка, па чак постаје и део породичног наслеђа.

Надимак може много тога да каже о некој особи, али и да нам представи погрешно
мишљење о некој особи.

Надимак је нешто што неко лупи, неколицини буде смешно, а ти мораш да живиш цео
живот с тиме. Желео, не желео мораш да га имаш.

Добијаш га због лапсуса, фризуре, начин говора, кретањ ... Надимак можеш добити и по
презимену, месту где живиш, интересовању.... Неки су лепи, неки смешни, неки увредљиви...

А, онда после десет , двадесет година, на прослави годишњице матуре, неко те пита: ,,А
зашто тебе тако зову?”, а ти благе везе немаш, јер се не сећаш разлога који вероватно и није
вредан сећања.

Да би надимак постао надимак мора бити прихваћен од свих. Зашто не можете сами себи
наденути надимак, или га позајмити, купити или украсти! Морате га добити поштено и уз
сагласност већине.

Немате надимак!?! У том случају молите Бога да неком будете симпатични, некоме ко ће
вам бар од крштеног имена исковати нешто што ће служити као надимак.

Недимке за вас записали:

,
,

a a

ВУЛЕ, ЛАКИ, МАРГО, КИКА, СТЕФКО, МИХА, БОКА, ФИЋА, НИЏА, ТИТКА, ЂИКИ, ТОП, СПИРА, МАНЧА, ГЛИСТА,

ТАКИ, САЛЕ, ГИГАЦ, ПИЛОТКА, УРКЕ, ВУЛЕ, ДАКЕ, КАЋА...

БУБАЦ, ВИЦЕ, ОГИ, ЗОЗА, ЛЕО, ГАГА, АКИ, ЦАКИ, СЛАЋКО, ЦЕКЕ, ТОЗА, НЕНА...

КНЕЛЕ, ЛАКИ, ЛЕВКО, ЗВЕЗДИЦА, МИМИ, МИТА, ТЕДИ, КАЋА, ПЕТКА, МАНЦЕ, ПАНТА, ТАСА, КРСТА, КЕМИШ,

ЈОКС, АКИ, ДЕКИ...

ЈОСКА, СТРАЛЕ, ЛИПА, СИМКЕ, ИТАЛИЈАН, НИЏА, ПЕПЕ, НИНЕ, ЋАТА, ЏИКА, ФЕНИКС, ПРЦЕ, ПИЛОТ, ЂЕЛЕ,

БОЋКО, ЦВЕТКА, САШКА, ИКА, МАЦА, ЦАКА, ГОЦЕ...

ВУЛЕ, БУБАЦ, СИМОН, ЕМА, ЈОКА...


