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ОШ ,,ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”
- ШКОЛА ВЕЛИКОГ СРЦА

Хуманост наших ученика је по ко зна који пут
обрадовала оне којима је помоћ најпотребнија.
Покренувши хуманитарну акцију, наша деца још
једном су показала колико им је срце.

Школа подржава сваку њихову замисао, која на
било који начин доприноси развијању свести о
солидарности.

Помогли смо болеснима, сиромашнима,
остављенима... Нама није битно да откријемо њихова
имена. Довољан нам је њихов осмех, стисак руке и сјај
у очима. Они знају да нису заборављени и потпуно
сами. А нама је то подстрек да на сваком кораку и у
сваком тренутку свима пошаљемо поруку:

АКО ЈЕ НЕКО ТУЖАН - ТИ ГА РАЗВЕСЕЛИ!
АКО ИМАШ ВИШКА - СА ДРУГИМ ПОДЕЛИ!
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Оброк који деца добијају у народним

ије ретка појава да петочлана породица
мора да подели три оброка Међутим све мање оваквих
установа је отворено а многе се суочавају с великим
проблемима

често је овој деци једини који имају током
целог дана.

Број деце која одрастају испод границе
сиромаштва скоро је достигао У најгорој
ситуацији су млађи од година ни су жељни млека
меса сокова воћа сладоледа и слаткиша свега онога
што је за већину њихових вршњака свакодневица
Немају играчке ни књиге за школу не излазе нигде носе
стару и изношену одећу немају за ужину Од укупног
броја корисника народних кухиња у Србији
сваки трећи је дете

200.000.
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.
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, .

(34.600)
!

- Човек не може бити
сасвим срећан и спокојан,
ако је окружен бедом и
безнађем других људи.
-Не затварајмо очи пред
туђом несрећом!
- Хајде да сви замислимо
да смо само један дан у
кожи оних који на спавање
одлазе гладни и који зиму
чекају без јакне и ципела.
- Јунаци се на муци познају
а људи на добрим делима.
- Кад год сте у ситуацији да
некоме помогнете,
ПОМОЗИТЕ МУ!
- Добро чините, добром се
надајте!



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

ОД ЗРАЧКА,, ”

О м

з
ђ а г а
п а а је

Анђела Јовчић, 1,
а за

спортисту
генерације

проглашен је
Марко Христић, 8 1.

длуко
Наставничког већа

а
ак енер ције
рогл шен
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/

Школске 201 /201 . године у 1. разред уписано је 8 првака,дечака и девојчица.
У централну школу пошло је првака, 34 дечака и36 девојчица.
У издвојеним одељењима имамо 10 првака, 6 дечака и4 девојчице.

Првацима желимо срећан и успешан почетак !

3 4
040 40

70

ГЕНЕРАЦИЈА 20 /201 . ГОДИНЕ11 2

ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ
,,ВУК КАРАЏИЋ’’ 20  2/2013.

МИЛИЦА ИЛИЈИЋ 8/1
АНЂЕЛА ЈОВЧИЋ 8/1
ВИКТОР МИЛЕНКОВИЋ 8/1
АНЂЕЛА РИСТИЋ 8/1
ОГЊЕН СТАМЕНКОВИЋ 8/1
МАРКО ХРИСТИЋ 8/1
ЈЕЛЕНА ЕФТИМОВ 8/2
БИЉАНА КОСТИЋ 8/2
МАРИЈА СТАМЕНКОВИЋ 8/2
МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ 8/2
ЂОРЂЕ СТЕВАНОВИЋ 8/2
НИКОЛА СТОЈАНОВИЋ 8/2
ЕМИЛИЈА ТАСИЋ 8/2
МИЉАНА НОВКОВИЋ 8/3
ИВАНА ИВАНОВИЋ 8/4
МИЉАНА СПАСИЋ 8/4
НИКОЛА СТАМЕНКОВИЋ 8/4
АНЂЕЛА СТАМЕНКВИЋ 8/5
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
Септембра 2013. године у школи

је гостовало Аматерско позориште из
Грделице које је извело представу
,,Чаробна шума”. Ученицима од првог до
четвртог разреда представа се веома
допала и глумце су на крају наградили
великим аплаузом!

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Октобра 2013.године одржано је
мултимедијално предавање о безбедности у
саобраћају за ученике петог разреда.

Децембра 2013. године одржано је
предавање за родитеље и ученике трећег разреда
на тему ,,Безбедно учешће у саобраћају”.
Предавање је посетио велики број родитеља и
ученика који су били веома задовољни.

Предавања су реализована у сарадњи са
Министарством унутрашњих послова у Врању.



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

ДО ЗРАЧКА,, ”

7 - ЛЕПОТУ
- УЛЕПШАЈМО ШКОЛУ

Ликовна изложба
-

на тему
,,Деца су украс света”

- ДАН ЗА ЕКОЛОГИЈУ

СПОРТСКИ ДАН
Д

- ДРУЖЕЊЕ
У посети првацима - причамо о дечјим правима

Приредба млађих разреда за прваке

Д - 11. ОКТОБАР 3. ГОД.ЕЧЈА НЕДЕЉА 20, 7 1

Понедељак, . октобар

Уторак, октобар

Среда, . октобар

Четвртак, . октобар

Петак, . октобар

ДАН ЗА

МАНИФЕСТАЦИЈА
ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА

Изложба ликовних радова и цртање на асфалту

Посадимо  Дрво генерације

ан за игру, спорт и спортска надметања
ДАН ЗА

Поклон - пакетићи за ђаке пешаке

-

.

8
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.

19. МАРТА 20 3. ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ
ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ И
СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА ПРЕТХОДНОГ,
ДВАДЕСЕТ И ПЕТОГ БРОЈА НАШЕГ
,,ЗРАЧКА”.
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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
Небојша Томић,

а кумство за следећу
годину је преузео

Ненад Манић.

СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА 2014. ГОДИНЕ

У  оквиру  манифестације ''
ученици  основних  и  средњих  школа  такмичили  су  се  у
рецитовању, ликовном  и  литерарном  стваралаштву, на тему:
Свети Сава  православље  и  духовност.

Наставничко веће наше школе је донело одлуку да
најуспешније ученике награди пригодним наградама:
Бојан Ристић у рецитовању,
Тамар Ненић 8/3 ликовн
Зоран Анђелковић 7/1 литерарн

Зорана Анђелковић награђена  је  и  за  освојено
на  литерарном  конкурсу  Епархије  врањске ''У сусрет

Божићу''.
Награђеним ученицима и њиховим наставницима

честитамо на постигнутим резултатима.

Светосавска недеља 2014.“

место

2. место

2. место

1.

место

4/1

7/1

а а за
у за у ом изражавању и

ом
стваралаштву.

1.

у за у

НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ
И У СУСРЕТУ БОЖИЋУ

Новогодишње
празнике дочекали уз пре став

Н о в о г о д и ш њ ч а р о л и ј

и божићне
смо е

а а и
Празнујемо рођење Христово .

Ученици су уз помоћ учитељица и
у ч и т е љ и ц е в е р с к е н а с т а в е
припремили ове радости и забаву за
наше ученике.

д
, , ”
,, ”
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Доживљај у школи

Сада сам први разред. Најлепши
доживљај ми је полазак у школу мој први дан.
Био сам узбуђен и срећан. Упознао сам нове
другаре и другарице. Мало сам се плашио каква
ће ми бити учитељица. Али када сам је упознао
схватио сам да је добра и фина.

Овај дан ћу увек памтити.

Вукашин Илић, 1/3

КОЊ

Коњске зубе има коњ
Осмех му је грозан,
Због венчања са кобилом,
Мало је нервозан.

Код зубара мора хитно
Протезу да стави,
Како би се решио
Проблема у глави.

Ствари је упрскала
В кобила
Када се до ушију
На слици накезила.

Од разочарења
И грозоте своје,
Не смеју се више,

их двоје.

Јована Пешић

,

раголаста

Њ

, 4/1

Зимски дан

Снег је пао,
Бели  јорган брегу  даровао.
Сунце ипак греје,
Пркоси снегу који веје.

Снешка праве другари
а са њима зиму слави.

Дарују му лонац, шаргарепу,
упили му и одећу лепу.

Грудвање, санкање док траје дан,
нда деца утону у сан.

Наталија Димитров

Д

К

О

,  4/3

Сиво маче

Мало сиво маче
Улицом мојом шета,
Нико га не жели,
Кажу да им смета.
Ја навијам за маче сиво,

Храним га и пазим,

Сви на мене вичу
Да оставим ту мачију причу!
Ја то не желим и зато их молим:
Навијам за сиво маче
И много га волим.

Илија Новковић, 4/2

Оно ни за шта није криво.

У шољицу сипам млеко
И ћебе понесем меко.

Очи моје маме

Мама је анђео који вреба
И увек је ту кад затреба.
Њен ми пољубац много значи,
Са тобом сам, мама, јачи!

Најлепша си песма и бајка,
Рођена си да ми будеш мајка!
И кад се смеје и када плаче,
Мајка се воли највише, најјаче!

Павле Стојмировић, 3/1
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Срећа

Срећа је врећа где се чува све,
Здравље, памет, љубав,
Све најлепше, зар не?

За пчелу је срећа цвет,
За птицу је срећа лет,
За Ескиме то је лед!

Буди увек срећан,
Немој да се бригаш!
Дођи с нама да се играш!

Срећа је врећа где се чува све,
Здравље, памет, љубав,
Све најлепше, зар не?

Милена Јовчић, 4/3

Другарство

Другарство је као ружа
што се сваком човеку пружа.

Другарство је као књига
коју свако дете треба да има.

Другарство је као лептир шарени
што на длан долети мени.

Другарство је снага, срећа
од сваког зла јача и већа.

Марта Булатовић

,

, 3/1

Висибаба

Испод снега вири бела главица,
стидљиво се смешка висибабица.

Све нас обузе срећа,
ето нама пролећа!

Јелена Стојилковић, 3/3

,

,2/1

Мој бродић

Мој бродић плави дуго броди
по лепој, бистрој, плавој води.

Мој бродић је најлепши.
Правио га је мој тата
од неког доброг дрвета,
ал' ја га волим, много волим
као да је од најскупљег злата.

Сатима тако могу да гледам
како бродић неуморно плови.
Сатима тако остварују се
моји најсмелији и најлепши снови.

Бродић дајем и другу,
јер се и њему свиђа,
а и једној другарици,
јер јој је коса риђа.

Заједно се играмо и сањамо снове,
мој нас бродић води у светове нове.

Вељко Алексић

Пролеће

Ливада је зелена
Шарено је цвеће
Радују се сви
Дошло је пролеће.

Веселу песму
Птичице певају
Вратиле се ласте
И оне се радују.

Сунчеви зраци
Јаче сијају
Сва се деца
Пролећу радују.

Сара Крстић, 1/3

,
,

,

,

,
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ПЕТАР АЛЕКСАНДАР НИКОЛА РАДОМИР

ЦЕР(август, 1914. год.) С

и

,

3000 1000

прва велика победа рба

уз мртвих рањених

ВОЈВОДА СТЕПА ОСКАР ПОЋОРЕК

КОЛУБАРА

ВОЈВОДА   ЖИВОЈИН   МИШИЋ

, - 1914. 270 000 400 000

, 22.000 …….

новембар децембар Сјајна победа рба против

ваба   цена слободе мртвих рба и легенда

год. С

Ш С !

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ, 1914...

Страницу уредили ученици историјске секције и
Данча Јовић, наставник  историје

РЕВОЛУЦИОНАР И ЖРТВА АТЕНТАТА

Видовдан, 1914

Сарајево

Гаврило Принцип Франц Јосиф II
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Различити  а једнаки

азлике у друштву могу да се виде,
ли њих не треба људи да се стиде.
ато је боље да се оне бришу,
епо је кад људе не дискриминишу.
ако неко другачије изгледа

овек је, није вук или меда
ли ако је припадник друге вере,
о не значи да је ван Земљине сфере,
тад је човек, пријатељ, дете.

ли то није све, неразумни свете!

еднаки смо и по питању људских права.
, нек се ту нико не заварава!
искриминације ове или оне нације...
ервирају ме све те негације...
ко тежимо ка једном развијеном свету
о ће осим нас волети планету
створити лепши свет детету?

Тамара Стојановић, 6/2

,
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Свиђа ми се:

Не свиђа ми се:

-Што се мењају смене

-час физичког

-Зрачак

-цртежи на зидовима школе

-журке које организују ученици

- ан школе

-екскурзије

-ужина

-драмска секција

-то то има школски аутобус

-трпезарија где се организују приредбе

што нема ормара у школи

-што ученици не носе школске униформе

-хигијена у учионици

-што немамо клуб навијачица

-кад наставници касне на час, а љуте се кад ученици

касне

-ненајвљени контролни задатак

-што не постоји час домаћинства.

Наталија Јовић и Андреа Момчиловић

Д

ш

.

-

,7/3

Сви смо рођени као људска бића и  то је оно што
нам је заједничко. Међутим, постајемо различити, зато
што имамо различита осећања и различито се
понашамо. Осећања или емоције могу бити пријатне
или непријатне. Препознајемо их према изразу лица.
Покушајте да препознате осећања на следећим сликама.

Наши ђаци су били веома искрени
и ево шта су нам рекли када смо их
питали шта им се свиђа или не
свиђа у школи:
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Одлазак у школу. Дружење с вршњацима. Смех. Игра. Радост.

O

.

,

). .

ко 45.000.000 деце у посебно
угроженим деловима Африке не иде редовно у
школу, а свако треће дете одраста у незнању,
сиромаштву и дискриминацији. Школе су често
слабо опремљене или превише удаљене Стога
чак и данас милиони афричке деце никада не
виде унутрашњост школске зграде. Стање је
посебно тешко за децу из најсиромашнијих
крајева те за децу која су остала без родитеља
(као последица ратова, сукоба или страдавања
од сиде Девојчице су највише угрожене
Уместо да иду у школу, морају да раде или их
породице присиљавају на брак.

.
.
:

,
.

, .

,

..

.
, (

12:30 )
.

Основна школа траје шест
година тј од шесте до дванесте године живота и
представља део обавезног образовања Школски
програм подељен је у три категорије основни
предмети морално образовање и специјалне
активности Програм обезбеђује доста времена
за музику уметност и физичку рекреацију
Физички аспект образовања не сме бити
занемарен јер здрав и физички активан живот
испуњује појединца и омогућује му предуслове
за нормалан психички тј интелектуални развој
Уобичајено је да у јапанским школама ученици
сами чисте своје учионице на крају сваког дана
Традиционално ученици иду по пола дана до

у школу сваке друге и четврте суботе у
месецу

у Јапану

ч

,
.

6 - 11 ,
.

11 - 15 ,
.

,

.

.

, . 30
. , , ?

Образовање пре основне
школе обично се састоји од нижег и вишег
вртића где је основни задатак научити и
развити вештину читања и писања Деца у
основну школу полазе од година
распоређени у разреде од првог до петог
Ученици средњих школа су од година
распоређени у разреде од шестог до десетог
Много је школа религијски орјентисаних као
и школа у којима бораве само дјевојчице или
само дјечаци
Покушај да се описмени сиромашно
становништво не бира средства Тако у Њу
Делхију један хумани професор држи часове
на отвореном и то испод моста Има
ученика Дирљиво и поучно зар не

у Индији,

Школа у Африци

Школа у Јапану

Школа у Индији
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У древној Кини, деца су у школу
полазила у старости од осам година.
Учење су започињали са основним
ритуалима и дневним пословима, уз то су
учили музику, стрељаштво, писање
кинеских карактера и математику. У
узрасту од 15 година су одлазили на
академију да студирају побољшање
карактера, руковођење породицом и
управљање земље. се

фокусира на у врлина и
моралних вредности.

ест дана недељно пре подне иду у
школу а поподне имају напорне четворочасовне
тренинге Родитељи неких од њих су спремни да
жртвују и недеље и распусте са својом децом само да
би се до задатог циља дошло што пре

,
,

.
,

.

Њихово образовање
такође развијањ

Деца која имају високе амбиције у спорту (као на слици) ш

На жалост, ово је све чешћа слика
запуштених и напуштених сеоских школа. Због
миграције становништва има све мање деце у
удаљеним селима широм Србије.

Иако старе школе би биле много лепше
када би биле пуне деце.

Нема сумње да нова технологија пружа могућност наставнику да подиже квалитет
поучавања и да обезбеди двострану комуникацију у настави. Мултимедијска презентација

д о п р и н о с и л а к ш е м о д р ж а в а њ у
дисциплине у настави и креирању
педагошких ситуације у којима ће
долазити до изражаја одговорност
ученика за успех наставе и учења.
„ У ч е н и ц и м а р љ и в и ј е п р а т е
мултимедијску презентацију, боље памте
наставне садржаје (нарочито оне који се
теже уче слушањем и читањем) и
активније учествују у процесу сазнања
нових садржаја. Брже стицање знања
пружа могућно ст ученицима да
размишљају, анализирају и закључују; да
се више посвете учењу истраживањем,
откривањем и рјешавањем проблема и да
на тај начин дају већи допринос своме
развоју“ ( Мандић 2003: 114).

То су права и  потребе деце широм света, као и одрастање у
безбедном окружењу испуњеном љубављу и разумевањем.

Школе у Кини

Сеоске школе

Дигитална учионица
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Добар човек

Добар човек нешто машта,
У љубави он опрашта.
Са друговима се дружи
И никога не тужи!

Кристина
Кика Јовановић, 6/4

Зрачак

Сваке године у рано пролеће
Кад процвета прво цвеће,
има један посебан дан,
Мојој школи је рођендан.

Зато се сви много радујемо,
Пишемо песме и рецитујемо.
А као један светли трачак
Излази нам школски лист ,,ЗРАЧАК”.

Лела Костадинов, 5/1

Јесен

Лето кроз мој крај прође,
Богата нам јесен дође.
Са собом донесе сочно воће
Једите, децо, шта год ко хоће!

Шаргарепу, кукуруз и шљиве,
Хајдемо, људи, сви на њиве.

Пуните корпе, велике и мале,
Правите деци сокове здраве!

Анђела Костић, 5/4

Паук

Слатки мали паук
Пење се уз олук...
Али, киша је пала
Паука је спрала.
Топло сунце
Осушило је све,
Отишао је паук,
Видите већ где...

Бобана Костић, 6/3

Драма

Лица: Анастасија и бака Гордана
Радња се дешава у соби мале Анастасије.

Анастасија: Бако, зашто ја морам да једем?
Бака: Да би добила  снагу!
Анастасија: А, бако, зашто ми гледамо телевизију?
Бака: Кад немаш паметнија посла, да би разбила  досаду и
нешто сазнала, онда гледаш телевизију.
Анастасија: Да. А зашто Сунце греје?
Бака: Зашто? Па да нема Сунца  ми данас не би постојали.
(Анастасија размишља шта да пита баку)
Анастасија: Бако, а кад сањаш да ли се тај сан оствари?
Бака: Неки да, а неки не!
Анастасија: Чудно. А бако...
Бака: Јао, загореће ми јело због твојих глупих питања! Јаоо!
Анастасија: Е сад барем нећу морати да једем, хе, хе, хе!

Крај
Јована Илић, 6/2
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Београд, ти и ја

Ево ме сада у школи,
усамљена, тужна, сама.
Тебе нема. У глави хаос,
у души лом, у срцу бол.
Живот ми је права драма!

Београд памти, Београд зна...
Улица дуга, ти и ја.
Сваке вечери били смо сами,
од света сакривени у тами.

Детињство наше ... памтиш ли?
Као да су били против нас сви.
Седели смо испред зграде и плакали.
Свет је понекад стварно зао.
Клинци смо били, али ти си знао
пружити утеху, руку за спас.
живот нам није пуно дао,
нико није марио за нас.

Сад те волим, а тебе нема.
Тротоаром београдских улица
шетају нека друга деца,
а у мојој души олуја се спрема.

Како даље без тебе?
Без тебе не препознајем себе.
Све нестало је, нестали смо ми!
За све су криви маторци!
Да се дружимо, нису дали,
Да нас сруше, одлично су знали.

Ево ме сада у школи,
прошлост не могу да преболим!
Душа пати, срце боли,
недостајеш ми, много те волим.

Анђела Анђелковић, 8/4

П р а в о с л а в љ е

Неки се људи роде
да осветле своје столеће,

да народ свој напред воде,
до писмености и слободе.

Принц Растко Сава постаде,
крхког тела ал' ума бистра,

у заштиту српства стаде,
на тамном небу засја искра.

Године тешке мрачнога века,
душа боли од српског лелека,

са крстом у руци иде Сава,
кроз трње гази, Српство спашава.

Мачеви, сабље и сеобе,
мржња, неслога и деобе,

болести, јад, глад, дани клети...
Путује кроз Србију Свети !

Ратне повике стишава,
љубав и мир шири,

нас, стално завађене, мири,
болесне лечи,
школе отвара,

цркве из пепела подиже,
нове гради,

православље брани,
за самосталност српске цркве ради,

за српска се бори права...
Путује кроз Србију Сава!

Све Синан  паше овога света,
не могу против Свеца

и мртав Сава пут отвара
којим ће ићи његова деца.

Хиландар, Милешево, Жича
свака наша светиња прича
српство чува Свети Сава,

како онда, тако и сада !

Зорана Анђелковић, 7/1
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Ученици 5, 6. и 8. разреда
издвојеног одељења у Првонеку

.

,

,
,

,

, 8/2

Мама

Она разуме све моје проблеме,
моје туге, испаде и дилеме,
она ми сузе с лица брише,

штити ме као своје птиче...
Може ли ико од мајке волети више?

Ноћ је хладна, а она ме покрије.
Док ме по коси нежно милује,

задњу пару за мене даје
Доктор, школа, ручак...све постиже.

Својим огрубелим рукама
ћутке се бори са животним мукама.

Сву снагу којом кроз живот корачам
дарује ми моја мајка.

Захваљујући том чврстом ослонцу,
ја опстајем и мирно спавам
чак и кад живот није бајка.

Све дугујем њој, нежном , а снажном борцу.

Она се никада није назвала жртвом,
а свој живот породици даје,

мучи се, пати и напорно ради
за ведро небо, за срећу у кући...
За своју децу будућност гради.

За њу ја сам још увек дете,
једнако је брижна где год да кренем,
само да њено чедо неко не повреди,

данима ми даје мудре савете,
речи љубави никада не штеди.

Хвала јој за моје рођење
и за девет месеци пре њега

када је моје срце мало куцало испод срца њенога,
за све што јесам, за све што ћу бити,

за сву љубав, нежност, за све топле речи
и за грдње којима ме од зла штити.

Због живота који ми је дала
због љубави којом ме чувати знала

што ме брани  грли, воли,
кроз живот што ме прати,

што ће то увек од свих боље знати,
што је имам, што нисам сама,

најлепша је реч мама!
Јелица Анђелковић

Моје одељење

У одељењу
добри су другари сви.
Пишемо, учимо и понекад
наставноке мучимо.
Кад су ти проблеми,
Разредна је у дилеми,
да'л да проблеме реши
ил' да колеге теши.
Немирни смо често,
заборавимо где нам је место.
Кад разредна наша дође,
свака невоља брзо прође.
За све правописне теме,
за разноврсне шеме,
како се каже, како се пише
објашњење право нам да
наставница Александра.
То смо ми,
Добри, бистри и вредни сви!

Наталија Јовић

7/3

7/3

,

7/3.

,7/3
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СПОРТСКИ УСПЕСИ 2013/2014.

КРОС - РТС-а 2013.
Богдановић Предраг 1. есто
Тасић Вељко 3. есто
Радуловић Миња 3. есто
Митић Јања 2. есто
Антић Вељко 1. есто
Стаменковић Немања 2. ест
Младеновић Јована 2. есто
Живковић Марија 3. есто
Ђорђевић Филип 2. есто
Радојчић Давид 3. есто
Ристић Кони 2. есто
Ђорђе Стојилковић 3. есто
Станојковић Мила 1. есто

1/2
1/3

1/3
1/3

2/2
2/3

2/3
2/1

3/1
3/3

4/3
5/2

6/2

м
м
м
м
м
м о
м
м
м
м
м
м
М

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА:

ФУДБАЛ - су освојиле

ОДБОЈКА - су освојиле

КОШАРКА - су освојиле

пионирке 3. место
Ивана Спасић 8/2

Звездана Николић 8/2
Теодора Ненић 8/3
Тамара Ненић 8/3

Анђела Трајковић 8/3
Мила Јоксић 7/2

Наталија Станковић 7/1
Анђела Недељковић 7/1

Милица Антић 7/3
Анастасија Стојановић 7/4

Миљана Радојчић 7/4
Магдалена Станковић 7/4

Ања Цветковић 7/4

пионирке 3. место
Мила Јоксић 7/2

Тијана Антић 7/2
Марија Миленковић 7/2

Ања Цветковић 7/2
Анастасија Стојановић 7/4
Магдалена Станковић 7/4

Емилија Ђорђевић 8/2
Ивана Спасић 8/2

Невена Станковић 8/2
Јелица Анђелковић 8/2

Анђела Стаменковић 8/2

пионирке место
Мила Јоксић 7/2

Ивана Павловић 7/2
Кристина Стошић 8/1

Јелица Анђелковић
Ивана Спасић 8/2

Катарина Костић 8/2
Емилија Ђорђевић 8/2

Теодора Ненић 8/3
Тамара Ненић 8/3

Селена Величковић 8/3

2.

8/2

У нашој школи  успешно
раде све спортске секције.

Вредним радом ученика и
наставника постижемо
запажене резултате на свим
такмичењима.

Спортске активности су
битне за правилан раст и развој
јер  како пословица каже:

,,У здравом телу - здрав дух”.

,

,
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ШКОЛСКА 2012/2013. ГОДИНА
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА:
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Христина Стојилковић 5/1 2.место
Зорана Анђелковић 6/1 3.место

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
Милица Илијић 8/1 3.место

МАТЕМАТИКА:
Христина Стојилковић 5/1 3.место
Ђорђе Станковић 4/1 пласман за окружно
Меланија Митровић 4/2 пласман за окружно
Стефан Златановић 4/3 пласман за окружно
Катарина Илић 5/1 пласман за окружно
Лазар Тасић 5/1 пласман за окружно
Анђела Стаменковић 5/2 пласман за окружно
Јован Јовановић 5/3 пласман за окружно
Јелица Анђелковић 7/2 пласман за окружно

ХЕМИЈА:
Јелица Анђелковић 3.место

БИОЛОГИЈА:
Катарина Илић 5/1 1.место
Лазар Тасић 5/1 2.место
Анђела Стаменковић 5/2 1.место
Анита иколић 5/2 2.место
Стефана Јовановић 6/4 3.место
Јелена Антанасијевић 7/3 2.место
Анђела Трајковић 7/3 2.место
Лазар Костадинов 7/4 3.место
Анастасија Стошић 6/1 2.место
Анђела Недељковић 6/1 2.место
Марија Миленковић 6/2 2.место
Меланија Стојилковић 6/3 2.место
Анђела Јовчић 8/1 2.место
Јелена Ефтимов 8/2 3.место
Биљана Костић 8/ 3.место
Миљана Новковић 8/ 3.место

ИСТОРИЈА:
Предраг Јовчић 7/3 3.место

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
- ,,Шта знаш о саобраћају“:
Владимир Станојевић 5/4 1.место
Анђела Трајковић 7/3 3.место
Милан Стојановић 7/3 3.место

7/3

2
3

Н

М АТ Е М АТ И Ч КО ТА К М И Ч Е Њ Е
,,МИСЛИША-2013“ (основни ниво)
Јован Петрушијевић 6/2 1.награда
Катарина Илић 5/1 3.награда
Алекса Недељковић 5/1 похвала
Анђела Стаменковић 5/2 похвала
Христина Стојилковић 5/1 похвала
Лазар Тасић 5/1 похвала

:
МАТЕМАТИКА:
Катарина Илић 5/1 1.место
Јелица Анђелковић 7/2 3.место
БИОЛОГИЈА:
Катарина Илић 5/1 1.место
Лазар Тасић 5/1 3.место
Анђела Стаменковић 5/2 2.место
Анита Николић 5/2 2.место
Анастасија Стошић 6/1 3.место
Анђела Недељковић 6/1 3.место
Марија Миленковић 6/2 3.место
Меланија Стојилковић 6/3 2.место
Јелена Антанасијевић 7/3 2.место
Анђела Јовчић 8/1 3.мест
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Христина Стојилковић 5/1 1.место
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
- ,,Шта знаш о саобраћају“:
Владимир Станојевић 5/4 1.место

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА

Ученици који су освојили места на

окружном такмичењу из биологије 2013.
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НАСТАВИЋУ ДА СЕ БОРИМ!
ЛИТЕРАРНИ ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ

,,Литерарно стваралаштво” Центар за таленте
Зорана Анђелковић 6/1 3.место

,,Најлепша мама на свету - моја МАМА”
Ђорђе Станковић 4/1 3.место

,,40 Христових дана - Васкрсења”
Центар за таленте - похваљени радови:
Мартина Пешић 5/2
Милица Ристић 8/5
Анђела Јовчић 8/1
Анастасија Костадинов 6/1
Милица Тасић 8/1
Тамара Ненић 7/3
Јелица Анђелковић 7/2
Ивана Ђорђевић 8/5

Милица Илијић 8/1

ЛИКОВНИ ОПШТИНСКИ КОНКУРС
,,Најлепша мама на свету моја МАМА“ :

Калина Кујунџић 2/3
креативан рад

Мила Станојевић 5/2
1.место,,Шаренијада“:Тамара Ненић 7/3

2.место
Јована Илић 5/2

3.место
Звездана Николић 7/2 3.место,,Најлепше ускршње јаје”Александра Тасић 8/5 1. есто

Јована Петровић 5/4
2. есто

Сандра Стојилковић 4/1 креативан рад

И

м
м

:

НА РАСПИСАНОМ ЛИТЕРАРНОМ И ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ ПОВОДОМ

ДАНА  ШКОЛЕ
НАЈУСПЕШНИЈИ СУ БИЛИ

ЛИТЕРАРНИ  РАДОВИ:
ЛИКОВНИ  РАДОВИ:

Никола Пешић 3/3

Анастасија Јовановић 3/2

Вукашин Алексић 4/2

Алекса Пешић 4/3

Наталија Станковић 4/3
Теодора Стошић 2/1

Јелица Анђелковић 7/2

Милица Ристић 8/5

Милена Манасијевић 8/4
Бобана Костић 5/3

Зорана Анђелковић 6/1

Кристина Тасковић 6/1

:

2012/13. ГОДИНЕ

2012/2013.

2013/2014.

ЛИТЕРАРНИ ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ
,,Биће правде, знања и лепоте деца ће спасити
планету од мржње и простоте“  Дечији  савез Врање

Никола Пешић 4/3 3. ест
Зорана Анђелковић 7/1 2. место

м о

ЛИКОВНИ ОПШТИНСКИ КОНКУРС
,,Биће правде, знања и лепоте деца ће спасити
планету од мржње и простоте“ Дечији  савез Врање
Катарина Тасић 4/3 2. есто
Сара Митић 3/3 креативан рад
Сара Димитров 7/1 2. есто
Мирослав Зумберовић 5/2 3. место

,,Подршка дојењу  подршка мајкама које доје“

похваљени радови ученика:
Јован Костић
Анђела Недељковић 7/1
Јована Илић 6/2
Анастасија Костадинов 7/1

И

м

м

4/2

На ликовном републичом конкурсу
,

је освојила
м . ЧЕСТИТАМО!

,,Подршка дојењу   подршка мајкама које
доје“ Анђела Недељковић 7/1

2. есто

,,Шта треба да једемо, како и зашто?“
похваљени радови ученика:

Валентина Бастајић 4/2

Анастасија Јовановић 4/2

Маријана Станковић 2/1

Јован Костић 4/2

Кристина Тасковић 7/1

Анастасија Костадинов 7/1

Анђела Недељковић 7/1

Зорана Анђелковић 7/1

,,Подршка дојењу  подршка мајкама које доје“

похваљени радови ученика: Кони Ристић 4/3

Ђорђе Станковић 5/1 Тамара Стојановић

су ,

и .6/2
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1.
)

2.

)
3.

)
4.

Ако у поноћ пада киша, може ли се очекивати да ће након 72 сата време бити сунчано?
( Решење: Не може, јер ће после 72 сата бити поноћ, а ноћу сунце не греје.

Миш је удаљен од свог склоништа 20 корака. Мачка је удаљена од миша 5 скокова. Док мачка
једанпут скочи, миш начини 3 корака, али је један скок мачке велик као 10 мишевих корака. Да
ли ће мачка ухватити миша?
(Решење : Миш ће умаћи мачки за један корак.

Када је бициклиста прешао две трећине пута, пукла му је гума на точку. Преостали део пута
прешао је пешице утрошивши двапут више времена него возећи се бициклом. Колико се пута
брже кретао бициклом него пешице?
( Решење: Бициклиста је прешао пешице трећину пута, тј. Двапут мање него бициклом, а
утрошио је двапут више времена. Према томе, возио је 4 пута брже него што је ишао пешице.

Отац је старији од сина 3 пута, а син је старији од сестре 3 пута. Колико је година оцу ако је
збир његових и ћеркиних година износи 50 ?
( Решење : 45 година.)
5.Питали једног сељака колико у његовом дворишту има птица (живине). Он је одговорио: ”Све
су гуске осим две, све су кокошке осим две и све су патке осим две”. Може ли се на основу
оваквог сељаковог одговора утврдити колико он има живине?

Одговор: 3 Задатак можемо схватити и као логички задатак и као малу математичку шалу, а
можемо га и веома озбиљно решавати једначином: (x-2)+(x-2)+(x-2)=x, одакле је x=3
Значи да тај сељак има једну патку, једну гуску и једну кокошку.

.

Јадранка Стошић, наставница математике

МАЛО МАТЕМАТИКЕ...

А САД МАЛО ХЕМИЈЕ ...

АЛФРЕД НОБЕЛ (1833-1 ) шведски научник, радио је у очевој фабрици и заинтересовао
се за експлозив - нитроглицерин. За овај веома осетљив експлозив пронашао је детонатор или
фитиљ, што је тада било револуционарно. У раду му је помагао најмлађи брат који је постао жртва
одлетевши у ваздух од експлозије. Нобел је на крају успео да укроти нитроглицерин, тако што од
њега прави ,,динамит” који је стабилизован другим додацима. Било је то откриће века!

А. Нобел је био нежног здравља и није се женио. У тестаменту је наложио да се од његове
имовине сваке године дели награда оним лицима који су претходне године давала највећи прилог
благостању човечанства из области хемије, физике, медицине, литературе, као и награда за мир.
Нобелова награда се састоји из: Нобелове златне медаље, Нобелове дипломе и новчаног дела који
износи 1.000.000 долара. Прве Нобелове награде подељене су 1901. године.

, 896

,

Загонетке
Близанци су необични,
Један прелеп, стакло пара,
Други мек и неугледан
На папиру шаре ствара.

:

Дијамантиграфит

Док кисео ти си,
Ја сам црвен сав,
А ако си база,
Ја са тада плав.

Лакмуспапир

Он је нај, нај, нај...
Сатире га вода, знај,
Ни ваздух му баш не прија,

Натријум

Лапсуси:

-Ишао сам код славу на бабу.

Звоно звони затој што си нема другу

работу, а час ће се заврши кд ја рекнем.

-'Оћеш ли да прођеш ко следеђи пут?

Наставник: „Зашто касниш на час?

Ученик: „Затој што је звонило пре него

што сам ја ушја у учионицу

-

“

“.

Драгана Томић, наставница хемије

Гаси ватру
као вода
А у води он је
сода.

CO2
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Find the following words in crossroads

-Language -Teacher
-Toward                                                           -Football
-London                                                           -Sport
-Alert                                                                -Table
-Serbia                                                              -Number
-Winter                                                             -Book
-Google                                                            -Green
-Internet -School

Hard: Easy:

Thanks to its rich and long history in London today are
numerous cultural and historical monuments , of which four
are on the list of World Heritage Sites by UNESCO : Tower
of London , the Royal Botanical Gardens Kew , Palace of
Westminster , within which are Westminster Abbey and St.
Margaret and historic Greenwich where there is a famous
Greenwich Observatory through which the initial prime
meridian . Among other
at t rac t ions to ment ion
Buckingham Palace , which
may pose the off i c ia l
residence of the British Royal

Family , the London Eye,
Piccadilly Square, St
Paul's Cathedral , Tower
Bridge , Trafalgar Square ,
Wembley Stadium. The
city has a number of
galleries , museums ,
libraries such as the world-
wide famousTate Gallery ,
National Gallery, British
Museum , British Library.

L *O * N * D * O * N

Du i Lazar Ilišan Antić ć, 8/1



Н А Ј Л Е П Ш И    Д О Ж И В Љ А Ј   М И   Ј Е
П О Л А З А К      У     Ш К О Л У !

Г Е Н Е Р А Ц И Ј А 201 -201 .3 4
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АЉЕ САДА МОРАШ ДА КРЕНЕШ
У ДАНЕ НОВЕ
У ГОДИНЕ БУДУЋЕ

ИЈЕ ТО НИМАЛО ЛАКО
КРЕНЕШ ПА ЗАСТАНЕШ
И ОСВРЋЕШ СЕ ОСВРЋЕШ

Г Е Н Е Р А Ц И Ј А 20 -201 .07 4

КАКО ОТИЋИ
ОД ОНИХ ШТО СУ НАМ ЗНАЊЕ ДАЛИ
ОД  ДРУГАРА ШТО СУ ТАЈНЕ ЗНАЛИ,
ОД НАЈДРАЖЕ НА СВЕТУ ШКОЛЕ,
ОД СВИХ КОЈЕ ВОЛИМО И КОЈИ НАС ВОЛЕ?

...

,

ДАЉЕ СЕ САДА МОРА ИЋИ,
КАКО ИНАЧЕ ДО СНОВА СТИЋИ?
ДА ТРАГОВИ НЕ ИЗБЛЕДЕ
ПРЕД ГОДИНАМА КОЈЕ СЛЕДЕ,
ДА СЕЋАЊА ЖИВЕ,
САВКО ОД НАС БИ ХТЕО...
ДОК МУ ЗАУВЕК У ШКОЛИ ОСТАЈЕ

СРЦА ДЕО...


