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

МЛАДОСТИ МОЈА, КАО ПТИЦА УЗЛЕТИ!
,,ЗРАЧАК“

Празник је велики, није мали,
Наша школа свој ан слави!

,,Зрачак“ стиже тачно на време,
Шарен и леп, свима се смеје!

Нигде и никад лепшег листа,
,,Зрачак“ к о сунце блиста!

Огњен Каназир, 5/1
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ШКОЛА
Пишем, читам, цртам,
ројим, учим често,

У школи ми је место.
Сваког дана стичем знање,
Највеће имање.
Кад у школу дођем ја,
Блистам од среће сва.
Много игре и другара,
Школа пријатељства ствара.
Од школе моје нема боље,
Деца је воле,
Њоме се ди е.
Крај приче!

Тамара Анђелковић, 4/2

Б

ч

ШКОЛСКО ЗВОНЦЕ
Звонце школско, лепо те молим,
Нек` одјекне твој звонки глас,
Од сваког те часа више волим,
Ти си нам једини спас!

Пред таблом ученик стоји,
Срце дрхти, чело се зноји,
Тежак задатак наставник даје,
Зна ли он страх шта је?

Где си, звонце, пусти глас
Скрати овај мучни час,
Спаси ђаке мученике,
Гледај како дрхте руке!

Звони звонце, дивног ли звука,
У срећу се претвори мука!
И сутра ће одговарати неко,
Ал` брига нас, сутра је далеко!

Јована Јовић, 5/2

,

Неки се дани заборавити не могу... Због догађаја који су их
бојили. Због људи са којима смо их делили.

Некако, с пролећа, осврнемо се на прохујале победе и поразе,
на успоне и падове, на доживљено и проживљено. Осврнемо се и
сетимо ... Умели смо да будемо успешни. Често смо могли мало боље.
Понекад смо могли много боље. Али, умели смо да будемо и одлични

Сваке године пролеће нас изнова подсети... Делићемо дане и
године које следе. Многе ћемо још мостове заједно прећи.

Некако, с пролећа, осврнемо се на прохујало и кр немо даље.
Кроз ходнике и учионице драге школе У дане и године које на

нас чекају!
Срећан нам Дан школе!

Захваљујемо се свима који су помогли при стварању овог ,,Зрачка”!
Редакција!

!

e
!Заједно.

ДРУГАРСТВО ЈЕ СРЕЋА!
ОД СВЕГА ЈАЧА, ОД СВЕГА ВЕЋА!



ДО НЕБА СЕ ВИНИ! ЗВЕЗДЕ СКИНИ!
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СВАШТА ЗНАМ

Сва сам слова научила
И свашта друго знам:
Читам, пишем, певам, цртам,
Одлично рачунам!
За музику имам дара!
Много знам иако сам мала!
Тако каже учитељица,
Па јој много хвала!

Анастасија Станковић, 2/3

ДРУГАРСТВО

Када не лажеш,
Када истину кажеш,
Када за друга чиниш све,
Другарство то је!

Када тајну чуваш,
Када пола ужине даш,
Када делиш све,
Другарство то је.

Када другу сваку ману знаш,
А ипак му пола срца даш,
Другови с прави,
Другарством се похвали!

Јована Јовић, 5/2

те

Сањај, сањај
Лептире лепе,

Радости без краја
Што их воли дете.

Наталија Михајловић
4. . Топлацр

ПРОЛЕЋЕ

Пролеће стиже у мој крај,
Земљу купа сунчев сјај.

Живот буја, природа се буди,
Весела су деца, насмејани људи.

Лишће зелени, цвета цвеће,
У Бањи царује пролеће!

К`о између беле раде две,
У школи се рађају симпатије

Катарина Љубић, 5/4

!

ПРОЛЕЋЕ
Пролеће је стигло,
Лептириће расуло,
Пробуђену земљу
Цветићима засуло!

Пчела, весела, мала,
На цвет стала,
Из гнезда ласта вири,
Пољем ветрић пири!

Сунце се са неба смеје,
По свету радост сеје,
Скакуће скакавац луди
Живот се буди!

Анастасија Радић, 5/3

,

„ Страхуј мање, надај се више!
Цмиздри мање, диши дубље!
Причај мање, реци више!
Мрзи мање, воли више!
И све добре ствари биће твоје!“

Шведска народна изрека

„ О !“ЛОВКА ЈЕ ЈАЧА ОД МАЧА
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ТРАГОВИ У ВРЕМЕНУ...
О м

з ђ а г п а а је
Јелица Анђелковић ,
за спортисте генерације

Теодора Ненић 8/3
и Лазар Ристић 8/3 .
Награду за ликовно

стваралаштво добила је
Тамара Ненић 8/3.

длуко Наставничког већа
а ак енерције рогл шен

8/2

Школске 201 /201 . године у 1. разред уписано је првака,
дечака и девојчица.
У централну школу пошло је 63 првака, 33 дечака и

30девојчица.
У издвојеним одељењима имамо 10 првака, 5 дечака и

5 девојчица.

4 5 73
38 35

ГЕНЕРАЦИЈА 20 /201 . ГОДИНЕ

Драгипрваци, срећно вамиуспешношколовање !

14 5

ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ
,,ВУК КАРАЏИЋ’’ 20 /201 .

НАТАЛИЈА МЛАДЕНОВИЋ 8/1
ТЕОДОРА ИВАНОВИЋ 8/1
ДУШАН АНТИЋ 8/1
ЛАЗАР ИЛИЋ 8/1
ЈЕЛИЦА АНЂЕЛКОВИЋ 8/2
ЗВЕЗДАНА НИКОЛИЋ 8/2
ЈОВАН ЕФТИМОВ 8/2
АНАСТАСИЈА ЈОВИЋ 8/2
ЈЕЛЕНА АНТАНАСИЈЕВИЋ 8/3
ТАМАРА НЕНИЋ 8/3
ТЕОДОРА НЕНИЋ 8/3
СЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВИЋ 8/3
АНЂЕЛА ТРАЈКОВИЋ 8/3
МИЛАН СТОЈАНОВИЋ 8/3
ЛАЗАР СТОШИЋ 8/3
НИКОЛА БОЈЧИЋ 8/4
ЛАЗАР КОСТАДИНОВ 8/4
НЕМАЊА ТАСИЋ - ПРВОНЕК

13 4
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МОЈА ШКОЛА

Моја школа је лепо место
ва деца долазе често.

У школи растемо, добри смо ђаци,
Када порастемо, постајемо јунаци.
У мојој школи је много доброте и љубави,
У њој се стичу најбољи другови.
Волим школу ми је дала,
Велико јој, велико хвала!

Катарина Јовановић, 3/1

,

, e

Ту с

знањ

„
!

“
Завештање
Стефана Немање

ЧУВАЈТЕ, ЧЕДО МОЈЕ МИЛО.
ЈЕЗИК КАО ЗЕМЉУ

РЕЧ СЕ МОЖЕ ИЗГУБИТИ
КАО ГРАД,
КАО ЗЕМЉА,
КАО ДУША!

ДОДЕЛА ВУКОВИХ ДИПЛОМА - ЈУН, 2014.
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ДАНИ КОЈИ СЕ ПАМТЕ! ЗРАЦИ КОЈИ ПЛАМТЕ!
,,ДЕЧЈ НЕДЕЉ

октобар
A A,,

6-10. 2014.
,,

!
Свако дете срећног лица
чува једна породица

НЕК СВЕ ПРАТИ ЂАЧКА СРЕЋА
У ШКОЛИ ЈЕ УВЕК ЛЕПО И С ЈЕСЕНИ И С ПРОЛЕЋА '’

”

,, `
, !

ДАН ЗА ЛЕПОТУ И ДОБРОТУ

ДАН ЗА ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО

ДАН ЗА ЕКОЛОГИЈУ

СПОРТСКИ Д

ДАН ЗА ДРУЖЕЊЕ

АН

:

:

:

Понедељак, . октобар

Уторак, октобар

Среда, . октобар

Четвртак, . октобар

Петак, . октобар

6

7.

8

9

10

...

''

2.

Изложба ликовних радова ученика
Прикупљамо школски прибор за наше мале другаре
( веска, оловка, гумица поклон за ученике у издвојеним
одељењима

Цртање на тему: Моја породица
Изложба цртежа ђака првака
Ревија шашавих фризура

Посадимо Дрво генерације
Окитимо дрво дечјих права, обавеза, жеља
''Желим да се поштује моје право на... Обећавам да ћу...

Дан за игру прваци се играју омиљеним играчкам
Дан за спорт и спортска надметања ученика 3. и 4. азред
Лутајуће позориште

Дружење са првацима тих и слик деци, за децу и за оне
који децу воле

.

с
наше школе).

.
.

:
!

!

:
: а.

р а.
.

кроз с у: О
!
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На такмичењима у оквиру
,,Светосавске недеље 2015 ” награђени
су наши ученици:

- Лука Миленковић 4/2 за освојено
2. место на ликовном конкурсу,

- Наталија Димитров 5/3 за освојено
2. место на такмичењу рецитатора.

Желимо вам пуно успеха у даљем раду!

.

 

 

 



ЗНАЊЕМ СЕ ЧОВЕК ВИНЕ
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Интервјуисали смо, с великим задовољством, господина Драгана Антића, некада ученика
наше школе, данас познатог и признатог доктора гинекологије и акушерства у Београду.

-

-

Реците нам нешто о почецима Вашег школовања?

У основној и средњој школи били сте међу најбољим ђацима, а на
факултету студент за пример. Кад данас размишљате о тим данима, чега
се сећате ?

- Завршили сте средњу школу. Како даље тече Ваше школовање?

- Шта Вас је инспирисало да одаберете гинекологију ?

- Како се осећа доктор гинеколог док је активни учесник у рађању новог живота ?

- Где данас радите ?

- Ваш највећи професионални успех ?

- Прати Вас глас познатог и признатог гинеколога . Такав глас се не стиче само образовањем ?

- Наљути ли Вас каткад пацијент ?

1962.
1970.

,

.

1974. г , а
,

,

,
,

, ,

,

,
.

.

. , .

, ,

У ОШ “Предраг Девеџић “уписан сам а завршио сам је
1970. Гимназију “Бора Станковић”у Врању уписао сам а
завршио сам је 1974. Похађао сам природно математички смер. У
основној и средњој школи био сам одличан ђак и носилац дипломе
„Вук Караџић“.

Моја мајка Радмила и отац Никодије су били учитељи па се
подразумевало да треба да будем ђак за пример што ми није
причињавало никакав напор. Најлакше се учи на часу пажљивим
праћењем наставе,ако после наставе обновите градиво обрађено на
часовима, а уз то редовно радите домаће задатке, на сигурном сте путу
до успеха. Овакав начин рада оставља време за разоноду која је

неопходна детету. Такав начин рада ми је омогућио да и факултет завршим без проблема

Медицински факултет у Београду уписао сам дипломирао сам 1980. са
одличним просеком (8,66). Након обавезног лекарског стажа и служења војног рока радим у
Клиничко болничком центру “Др Драгиша Мишовић-Дедиње” у Београду, а после стажирања
добијам специјализацију из гинекологије и акушерства. Специјализацију сам завршио
1989.године.

За гинекологију и акушерство сам се заинтересовао током студија а привукла ме је могућност да
проникнем у тајне стварања и рађања новог живота. Имао сам среће приликом запошљавања јер
сам на конкурсу добио посао у Болници за гинекологију и акушерство. Гинекологија је иначе
била једна од две специјализације које сам прижељкивао

Гинеколог акушер мора да буде активни посматрач који је увек на опрезу. Сам чин рађања је
својеврсно чудо природе. Од многих околности зависе живот и здравље мајке и детета. Природа
зна да приреди болна и сурова изненађења а онај активни посматрач о свему мора да води
рачуна, да запажа и да делује када је потребно.

У Клиничко болничком центру “Др Драгиша Мишовић-Дедиње” у Београду
у истој Болници за гинекологију и акушерство у којој сам добио посао

Тешко је од неколико хиљада операција и порођаја издвојити појединачне као успех Свака
пацијенткиња је посебан свет коме морамо потпуно да се посветимо како би разумели какве је
муке муче и како би могли да јој помогнемо. Ипак, својим највећим успехом сматрам то што сам
успео да потпуно реконструишем и опремим Болницу која је разрушена приликом НАТО
бомбардовања 1999.године и вратим је у функцију Била је отписана а сада је болница за пример

Образовање које се стиче у школи на факултету и током специјализације само је део стручног
живота. Потребно је стално самообразовање кроз проучавање стручне литературе, израду
стручних и научних радова и кроз презентацију резултата на стручним састанцима. Потребна је и
лична храброст да се стане иза својих ставова када је у питању решавање стручних проблема.

одине

Не. Уколико лекар и пацијент остваре однос заснован на поверењу и поштовању личности
пацијента као и на праву пацијента да одлучује о свом лечењу онда нема места љутњи.,

године,
године,
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Био сам присутан у болници када су у непосредној околини падале
бомбе.Заглушујући тресак експлозија,мртву тишина након експлозије као
и кишу шрапнела који потом засипају болницу никада ећу заборавити.

У школу нас је увела учитељица Станислава Цаца Зхваљујући њој у
школовање смо ушли без проблема. Имали смо занимљиве часове
математике и српског али и часове лепог писања. Током школске године
водили смо евиденцију о метеоролошким условима мале сличице смо
уцртавали на великом панелу на крају сваког дана. Из старијих разреда
памтим дружења у гимнастичкој секцији. У новој школској згради
часове физичког смо имали у великој и добро опремљеној спортској сали
где смо на партеру изводили гимнастичке бравуре уз сталан подстицај и надзор наставника
физичког. У тој сали смо тренирали и стрељаштво. У ликовној секцији су многи од нас открили
по које зрнце кративности и искорачили из уобичајених школских форми цртања и сликања.
Незаборавна су и дружења током летњег распуста, целодневно купање и лудорије на брани а
током вечери и шепурење на корзоу

Гоца са којом сам седео у клупи

Срећно дете као и сва деца из тих генерација Осим школских нисмо имали друге проблеме.

Презаштићена и прилично несамостална када треба да се сусретну са животом. Расту
дружења са родитељима и подвргнута значајаном утицају таблоида и мобилних технологија и
врло често су усамљена иако су у друштву.

То што су моја деца одрасли, образовани и интелигентни људи који су се већ отиснула у
самостални живот

Дружењем са пријатељима

Роман “Хамам Балканија” Владислава Бајца ме је подстакао да се вратим домаћим класицима
као што је Иво Андрић

Филмове доживљавам искључиво као забаву, брзо их заборављам и никада не памтим реплике.

Одрастао сам уз рокенрол и та ме љубав још увек прати . Често слушам џез а у последње време
ужива у српској хорској црквеној музици.

Као студент сам интензивно тренирао аикидо а сада са пријатељима планирамо пешачење кроз
предивну земљу Србију

Снови и циљеви у животу се мењају. Као основац сам желео да постанем космонаут, после
гимназије нисам знао који ћу факултет уписати, медицински или електротехнички а постао сам
гинеколог. Желео бих да ускоро постанем деда.

Сваки циљ је достижан а пут не мора да буде ни дуг ни трновит ако сте посвећени раду
Ух! Живи и пусте друге да живе

Учите и дружите се. То је једино што се од вас очекује у школи

Зорана Анђелковић и Јована Ристић,

,
...

.

,
,

,

,
.

. ,

.

,

,
.

,

, .
.

.

8/1

- Неки догађај из Ваше каријере кога ћете се заувек сећати ?

- Каква Вас сећања вежу за Основну школу у Врањској Бањи ?

- Ваша прва љубав?
- Какво је дете био доктор Антић ?

- Каква су, Вашим очима виђена, данашња деца ?

- Шта Вас чини срећним ?

- Чиме себи улепшавате живот ?
- Ваши најдражи писци ?

- Филм који је оставио снажан утисак на Вас ?

- Какву музику најрадије слушате ?

- Волите ли спорт ? Који посебно ?

- Јете ли испунили своје младалачке снове ?

- Колико је дуг и трновит пут од снова до остварења ?

- Ваш животни мото ?
- Шта би доктор Антић поручио ученицима наше школе ?

.

н

.

,

без
су

,

.

м

, ,
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ЉУБАВ
Љубав шта је, питају се сви,
Питам се ја, питаш се ти.

Дубока као плаво море,
Бујна као зелене горе,
Лепа као сунчане зоре,
Љубав то је.

Љубав је мајчино крило,
У пролеће шарено цвеће,
Осећање драго и мило,
Од свега јаче и веће.

Љубав је чудесна лепота,
За њом се трага целог живота.

Милош Анђелковић. 4/2

ЉУБАВ
Искра у твом оку што сја
и немир који осећам ја,
чуда су за мене нова
не схвата их глава ова.

Муче ме немирне мисли,
разлог томе сигурно ти си.
Од часа када смо се срели
везује нас нешто што нисмо хтели.

Кажу да је љубав таква,
а она нас је већ дотакла,
незвана међу нама се рађа.
Ко је кривац што је испала свађа?

То су прве варнице,
то су прве искре,
то је први жар,
који с смо добили на дар

Наталија Станковић,

,

,

.

6/3

ТАЈНА
Моје срце тајну крије,
За најлепшим дечаком оно бије,
Дуго већ дуго волим ја
Једног дечака из 6/2.

Волим га, волим, нећу да лажем,
Али како да му то кажем?!
Сазнаће друштво, сазнаће сви,
Брујуће школа, знаће наставници!

Биће бруке, биће срама,
Десиће се страшна драма.
Неизбежна трагедија!

Тајну чувам, мудро ћутим,
Све теже ће ми бити...слутим.

Чекам звоно, одмор од пет минута,
Да сретнем га бар пет или шест пута.
Или да прошетам до 6/2
И макар на кратко, видим га ја?

Катарина Љубић, 5/4

6 3

5

5

8

6

8

8
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Данило Младеновић, /

Кони Ристић, /3

Милица Младеновић, /3

Лазар Јовановић, /4

Мирослав Јоксић, /1

Миљана Радојчић, /4

Миљана Стошић, /3

Анкетирал ученике
Мила Јоксић, /2

ЉУБАВ ЈЕ ...

„Љубав је кад ми наставник поклони
двојку!“

„ Љубав је фудбал.“

„ Љубав је одбојка.“

„ Љубав је када играш кошарку, а шака
ти је напрсла.“

„ Љубав је када дође моја комшиница.“

„ Љубав је хемија између оних који се
воле.“

„ Љубав је дечко.“

,,ЉУБАВ ДИЖЕ  У ВИСИНЕ

И БАЦА У ДУБИНЕ!”
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ЧЕСТИТКА
Добих честитку, ал` не знам од кога,
Дал` је твоја, ил` није, чија ли је,
Дал` у срцу твоме љуб в траје,
Ил` одавно тамо мене није?

Ко ли се то мене сећа,
У чијем то срцу живим,
Коме ли сам ја то срећа,
Светлост у данима сивим?

Моји и твоји су прошли дани,
И добра дела и неки греси,
Знам, твоје срце тада раних
Не желећи да се тако деси.

Ко ми то честитку пише,
Да ли си ти или други неко,
Да ли сам од твог срца далеко
Или оно за мене још увек дише?

Наталија Станојевић, 8/1

а

МАШТА
У мојој глави збива се свашта,
свему је крива немирна машта.
Чудне идеје у глави се роде,
у невољу ме понекад одводе.
Ех, да можеш завирити само,

мисли немирне моје,
свашта би могао видети тамо
можда и име своје!

Анђела Костић,

у
,

6/4

ЉУБАВ
Када кренем, па станем,
када ме зовну, а ја руком манем,
не значи да нећу да говорим
и није да не могу...
Само ме нешто обара с ногу..
Нешто ме мучи, уздахе буди...
Од тога може да се полуди,
кажу брижно људи.
Само нека траје,
нека лепоту пробуди!
Срце срцу љубав нека даје,
волимо се  људи!

Кристина Томић,
,

6/4

,,КО ЈЕ ЉУБИО, ТАЈ НЕ ЉУБИ ВИШЕ!

ИЗГОРЕЛОГ НИКО НЕ ЗАПАЛИ!”

ЈЕСЕЊИН
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ВРАЊСКА БАЊА

Лепа је ноћу, лепа је дању
волим много моју Врањску Бању
Од свих је бања дража и топлиј ,
живот у њој људима прија.
Лековита вода свима помаже,
и болесни и здрави је траже.
У центру Бање храм православља,
црква ,,Светог Илије “ вером обасјава
Бањштица, бистра река мала,
кроз Бању прошетала, њиве напојила.
Врањска Бања богаство је право
у њој се живи лепо и здраво

Весна Николић

,
.

.

,
!

, 7/3

a

je

ШТА НАС РАСТУЖУЈЕ ?

Ученици:

Бојан VIII/4:
Миљана VIII/4:
Маја VIII/2:
Никола VIII/1:
ЗоранаVIII/1:
Сара VI/4:
Маргарита VII/1
Маријела VII/1:
Срећко VI/3:
Владимир VII/4:
Игор VII/4:

:

Лоша оцена
Тужна песма

Сиромаштво
Пораз у фудбалу
Слаба оцена

Понављање разреда
Одговарање

Када ми неко чупа косу
Када ме девојка остави

Биологија
Физика

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

Наставници

Ката
Слађан:
Здравко:
Небојша:
Јадранка:
Данијела:
Сузана:
Марко:
Зоран:
Александар:
Маја:
Весна:

:

Данча:

: Немирни ученици
Несрећа
Штрајк
Нерад
Када морам да упишем јединицу
Неправда

Разочарење
Када су деца неваспитана
Када ученик нема опрему

Немар
Што ученици VIII/1 мање уче
Лажна пријатељства

Анкетирале ученике и наставнике:
Анастасија, Стефана и Миљана,

.
.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.

8/4

Сета.

Наставници:

Ката:
Слађан:
Здравко:
Марина:
Јадранка:
Данијела:
Марко
Слађана:
Зорица:
Александра:
Маја:
Весна:
Сузана:
Зоран А.:

:

Данча:

Љубав, здравље, срећни људи
Љубав
Рад с децом
Успех
Здравље и што се осмаци воле
Здравље

Породица
Здравље људи које волим

Дечји осмех
Племенитост, доброта

Ученици VIII/1
Моји ученици
Успех

ад видим Вукашина из VIII/1

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.
.

.
.К

Сјај у очима.

Ученици:

Маја VIII/2:
Иван VIII/3:
Зорана VIII/1:
Стефан VIII/2:
Анастасија VIII/4:
Лазар VII/2:
Тамара VIII/2:
Огњен V/2:
Вељко VII/3:
Лазар VII/3:
Незад VII/3:
Сара V/4:
Маргарита VII/1:

Певање.
Фудбал
Дружење,успех, смешни догађаји
Сестре

Одбојка
Кошарка

Породица и пријатељи
Компјутер
Мотор

Пријатељство
Девојка

Дечко
Добра оцена

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

ШТА НАС ЧИНИ СРЕЋНИМ ?

РЕЧИ СУ НАС ОТКУЦАЛЕ...
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СУБОТА
Субота ујутру, седам је сати,
Од раног јутра чекић млати.
Чују се разни звуци и сирене
Страшна бука допире до мене.
Мирис се бензина
Шири на све стране
Питам се, дал` ће
во некад да престане.
Аутомобили, велики и мали,
Баш сваком нешто фали!
Мајстори се муче, галаме и раде,
За своју дечицу новац да зараде.
На оделима
Мрље од уља и бензина,
Сваки час стигне нова лимузина.
Посла има, пршти на све стране,
Сваки ауто мора да буде без мане.

Емилија Стошић, 5/1

,

,

О

р

ШКОЛА
Кад се пробудим,
У школу журим.

Путем ауто пролази,
Учитељица у школу долази.

У школи стичемо знање,
Учимо читање и писање.

Када сам у школи
Срце ми од среће игра,
Душа школу воли,
Заједно сам са другарима.

Сви се слажемо,
Ал` посебно свако са неким.
Клупу делимо
Ја и моја другарица Теки.

Данијел Томић, 4. .
Топлац

,

ДРУГ
Друг се са тобом дружи,
Кад си тужан,
Руку ти пружи.
С тобом се смеје,
С тобом плаче,
С другом срце бије јаче.
Све што има с тобом дели,
Срце се с другом весели.

Миша Ђорђевић, 5/1

Предраг Девеџић

ПРОЛЕЋЕ
Природа се буди,
Ливада мирише,
Лети лептир малени,
Дрвеће дише.
Пчеле на цвет селе,
Радост оне деле,
Све буја и расте,
Враћају се ласте.
Цвета шарено цвеће,
Стиже нам пролеће!

Милосава Вељовић, 3. р.
Првонек

МОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
Одељење је моје мало,
о њега ми је јако стало.
Девојчице су дивне,лепе, фине,
брашчићи су им боје малине.
Дечаци несташлуке праве,
ли грешке сами исправе.
Колико смо вредни, да се зна хоћу,
Читамо, учимо чак и ноћу.
На часу пажљиво наставу пратимо,
ли са одмора заборавимо да се вратимо.
Без другара не могу да замислим дан,
а њима сваки дан као сан.

Милица Илић

Д

О

А

А

С је
, 6/4
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АСОЦИЈАЦИЈЕ

Школа:
Школско двориште:
Дежурни наставник:
Књига:
Ученици:
Фискултурна сала:
Трпезарија:
Библиотека:
Дневник:
Јединица:

Петица:

Школско звоно:
Разредни старешина:

Мицко курир:
Дуле мајстор:
Српски језик:
Руски језик:
Енглески језик:
Математика:
Физичко васпитање:
Т хничко:
Информатика:
Историја:

Географија:
Хемија:

Биологија:
Ликовна култура:
Музичка култура:
Веронаука:

Грађанско:
Родитељски састанак:

Наставничко веће:
Педагог, психолог:
Тужибаба:
Штребер:

Полугође:
Крај године:

e

Алкатраз!
Дивљи запад!
Ко те љуби док сам ја на стражи?

Штетна за вид!
Мученици!

Бојно поље!
За те паре тол`ко!
Непозната земља!

Збирка изгубљених снова!
,,Остала си увек иста!“ ,,Мама, мрзи ме

наставник!“
Далеко је сунце!  ,,Колико желим те, толико

немам те...“
Спас у прави час!

То само она може да издржи!
Чобанин са стадом од 15 до 20 оваца.

Чичин, боље бити пијан него стар!
Враћај фасонке!
Живео патриотизам!

Живео Путин!

Слом живаца на квадрат!
Шампиони без опреме!

Да нацртам то што причам, не помаже!
Интернет је чудо! Редовно долазимо!

Наука о мртвима која мучи живе!
Било, па прошло!

Да те не цуне цунами!
Попиј ме као лек, продужићу ти ил`

скратити век!
Разликујем мртве од жив ! Мало ли је?

Помешај ове ноћи црну и златну....
Знаш ону песму на, на, на...

Оче наш који си на небеси, кад загусти,
бре, где си?

Немогућа мисија!
Не слушај  мајко  шта причају о

мени!
Тренутак истине!
Није шија него врат!

Ја знам ко је крив!
Кажем му: Дај да препишем то што пишеш

или ћеш да престанеш да дишеш!
Изгубљена битка, не и рат!

Живот је казино, док већина губи,
Некима је фино!

Ученици 7. и 8. разреда

Живео!

, ,

их

Наставник: ,,Неки људи никада не одрасту.“
Ученик: ,,И остану тако са децом да им о томе
причају.“

,,Ко је луд, наставниче? Ја?“

,,Не, него ја!“

,,Ви стварно увек кажете истину!“

Наставница: ,,Зар ништа не знаш?

Кажи нешто!“

Ученик: ,,Н
ешто!“

,,Ш
та је било после

Х
итлерове смрти?“

,,Сахрана!“

,,Могу ли да изађем са часа?“

,,Дете, ти си потпуно промашило разред.“

,,Знам, зато и хоћу да изађем.“
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СА НАШИХ ЧАСОВА

ЛУДЕ НАШЕ ГОДИНЕ!
Ускоро ћемо завршити осми разред и

отићи из ове школе. Али, где год да одемо,
најсмешније догађаје заувек ћемопамтити.

Шести смо разред. Час историје.
Наш друг Бубац је питао наставника да
изађе. Изашао је на нормалан начин а
вратио се на чудесан. Ушао је јашући метлу,
готово да је летео на њој. Смејали смо се као
луди. Сви смо били одушевљени. Ипак, не
баш сви. Наставник није делио наше
одушевљење.

Сад смо осми разред. Наш друг
Вице, вероватно да би победио досаду, вуче
клупу на средину учионице, а затим јуриша
и баца се на њу. Клупа удара у праг и пуца
под нашим другом, а затим заједно, клупа и
он, леже на поду. Клупа је сломљена, Вице је
избезумљен. Догађај се није одиграо по
његовом плану иВице остаје да, без речи и у
шоку, лежи на сломљеној клупи. Брзином
муње стиже публика из других одељења и
сви се смејемо.

И Кика воли да шета клупе по
учионици. Померајући тако једну,
заборавила ју је тик испред врата. А онда
је наставник покушао да уђе у учионицу.
Врата су лупила у клупу, а наставник
главом о врата. Наочаре су му са очију
склизнуле на нос. Сви смо се смејали.
Смејао се и наш драги
наставник.

Најсмешнији, најузбудљивији и
најинтереснији догађаји из основне школе
спајаће нас и када више не будемо заједно.
Макар у сећању.

Наталија Станојевић, 8/1
Анастасија Станисављевић, 8/1

,

стрпљиви

Зорана Анђелковић,8/1

Он је
његов

човек.

Сви и
мају с

воје чо
веке.

Чак и да стварно

ниси ти крив,

ја знам да си ти.
Видиш ли тај зид испред себе

Ако прођеш кроз њега,

слободно иди са часа.

Кроз врата, не може!

?

Ученик: ,,Ето, викали сте на мене,
а испаде да ја нисам крив!“
Наставница: ,,Ма немој!
А што си прошле недеље био крив,
а ја ниса викала!“

Уче
ник:

,,А заш
то м

и на
став

ниц
е,

не у
чим

о он
у пе

сму
што

је да
нас

учил
о 5/1

?

Нас
тавн

ица:
,,Уч

ићет
е је

сутр
а. 5/

1 жу
ри

испр
ед в

ас.“

Уче
ник:

„А да л
и ће

они,
наст

авни
це,

жур
ећи

тако
, да

стиг
ну п

ре н
ас у

6. азре
д?“

р

“

Наставник: ,,Сомови гњурају у води,

а зашто ти хоћеш да гњураш по катедри?“

Ученик: ,,Зато што ја нисам сом!“

Наставник: ,,Ако ти ниси сом, ја сам будала!“

Ципеле служе
да их носиш на ногама,
а не да оне носе блато!

Не
жел

им
да з

нам
то ш

то ћ
еш

сад
сме

ста
да м

и ис
при

чаш
.
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ФУДБАЛЕР
Ја сам дечак мали,
Спортом се бавим.

Иако сам мали,
Фудбалер сам прави.

Дриблам старије и јаче,
А кад лопту шутнем
Цео стадион скаче.

Кони Ристић, 5/3

,

БАВИТЕ СЕ СПОРТОМ!

Бавите се спортом, то је децо, здраво,

бог тога се тренери облаче у плаво.

Није битно ко је први или трећи,

итно је пријатељ стећи.

Кондиције пуни, увек ведри  здрави,

вако дете треба спортом да се бави.

Разлога је много за славље
ајвећи успех су победе и здравље!

Злата Веселовић,

З

Б

С

Н

e
,

,

6/3

ТЕНИС
Мелбурн, Токио, Беч,

н добија сваки меч.

Сваки сервис шаље к о ракету,

ато је Ноле први на свету.

Надал и Федерер
Немоћно гледају,

а се на крају предају.

А ни Енди не прође даље,

ер га Ноле кући шаље.

је идол за целу Србију,

ви за њега навијају.

Сва деца о томе маштају,

ао Ноле тенис да играју.

Милица Стојановић,

О

З

П

Ј

Ноле
С

К

'

6/4

Фудбал - дечаци: 1. место на општинском такмичењу
3. место на окружном такмичењу 2014/2015.

Фудбал - девојке: 4. место на општинском такмичењу 2014/2015.

Фудбал - дечаци: 2. место на општинском такмичењу
,,Стоп вршњачком насиљу” 2014/2015.
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ОДБОЈКА
Одбојка је мисле многи, само спорт, рекреација или

забава. Замене је одбојкамного више.
Осећај који ме обузме када изађем на терен је моћан,

снажан, покреће ме и ја добијам крила. ве што је ван
терена, постаје небитно. Сви проблеми, све ненаучене и пропуштене лекције, све што ме је до
малочас притискало, нестаје из главе. Постоје само терен, лопта и игра. Публика је гласна, али се
трудим да она буде у другом плану. Део ње вас не воли и жели да изгубите, али баш мене брига , ја
играм за своју екипу, сви као један. Лепо је победити, али и порази нас јачају. Кроз све
пролазимо заједно, дајемо све од с бе. Све сузе, проливене због радости или због туге, бол, зној,
упорност, мукаи рига…свенас то годинама спаја и чини сл номекипом.

Било је лепих и мање лепих тренутака. Некада нападам, некада се браним. Примам ударце.
Боли. Падаш, устајеш, идеш даље. Проналазиш снагу у себи и покрећеш екипу. Блокираш
непријатеља, надмудрујеш слабије. Наш мото: ,,Веруј у себе! Иди напред свим срцем! Никад не
одустај!“ Поздрављам своју екипу. Драго ми је што сам њен део. Везују нас одигране утакмице и
напорни тренинзи. Толико лепих тренутака И свађе! И љубав! Међусобно поверењ ! Заувек сте у
момсрцу!

Посебно хвала нашем тренеру Зорану Анђелковићу. Веровао је у нас и када није било наде.
Показаонам је да оношто се чининемогућим,можепостатимогуће.ПамтићуВас заувек!

Одбојка ми је некад била утеха битка против самоће. Данас је одбојка мој живот.
портиста самиуживот !

Мила Јоксић, 8/2

,

С

смо

б ож

! е

, Н

e

е само
на терену с, у

С и - м
2014/2015.

тон тенис женска екипа: 3. есто



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

МАТЕМАТИКА... СТРАВА! ОД ТОГА БОЛИ ГЛАВА!

16.....................................ospdevedzic yahoo.com........................@

Аристотел

Талес

, грчки филозоф и
математичар, подржавао је Емпедоклеово
учење да је свет састављен од 4 елемен :
ватре, воде, земље и ваздуха. Био је и учитељ
Александра Македонског. Како је често на
питања одговарао да не зна одговор, људи су
се питали зашто га краљ плаћа. Аристотел би
одговарао : „ Краљ ме плаћа за оно што знам,
да ме плаћа за оно што не знам, читава
његова ризница не би била довољна за то .“
Једном приликом су Аристотелу рекли како
га неки људи оговарају када није ту. Он им је
на то одговорио : „ Ако ме оговарају у мом
одсуству, то ми не смета. У мом одсуству
могу ме слободно и изударати.“

Грчки филозоф између осталог,
предвидео помрачење Сунца које се
догодило 584. године пре нове ере, измерио је
висину пирамида помоћу дужине њихове
сенке, а доказао је и неколико геометријских
теорема, а једна се и данас назива по њему.
Једном приликом је гледајући више у
звездано небо него куда је ходао, прича се,
упао у јаму. На његове позиве за помоћ
одговорила је једна старица која се ту
затекла и тада га посаветовала: „Ти не видиш
ни куда ходаш, а хоћеш да сазнаш шта се на
небу дешава!“

та

је
,

,

1. Да би се нумерисале све странице неке
књиге биле су потребне 492 цифре. Колико
листова има та књига?

.2.

,

Дечак има браће колико и сестара, а његова
сестра има два пута мање сестара него браће.
Колико је у тој породици браће а колико сестара?

Решење:

492=19+290+3101.Тозначидакњига
имаукупно9+90+101=200страница,
односно100листова.

Решење:

Означимосабројсестара.Ондабраћеима

+1.Какоједнасестраимадвапутамање

сестаранегобраће,тоје=.

Одатлеје.Дакле,утојпородицииматри

сестреичетирибрата.

x

x
2 (х-1)х+1

х=3

.

Страницу уредили:
Јадранка Стошић и Дејан Стајић, наставници математике

...

.
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Лепо понашање се не учи на брзину, потребно је
време и стрпљење.
Учење лепог понашања почиње у првој години

живота, када почињемо да говоримо.
Први пример било каквог понашања, па и лепог,

деци дају родитељи.

Лепо васпитан човек је пристојан, ненаметљив,
у свакој ситуацији поштује друге, а при том чува
лично достојанство.
Лепо васпитан човек влада собом, својим емоцијама и понашањем

према другима.
Основни показатељ културе сваког човека је поздрав, он је најстарији

знак учтивости, а затим су то речи .
Нема оправдања ни извињења за ружно понашање: гласан разговор на јавном месту, у

биоскопу, позоришту, улици..., псовање,
вулгарне речи, непоштовање старијих људи,
грубост, агресивност.

Љубазност је темељ лепог васпитања. Све оно
најлепше што знате о љубави, пријатељству и
поштовању других људи основа љубазности.

Систем лепог понашања је смишљен да би се
лакше живело кроз сложене међуљудске односе.

Зорица Марјановић,
аставник грађанског васпитања

БОНТОН
Бонтон је француска реч која значи лепо

понашање.

,,Не чини другима оно што не желиш да други
учини теби!“ - Конфучије

Бонтон је више од лепих поступака, бонтон је
слика, огледало унутрашњег бића свакога од нас.

молим, хвала и извини

.

БИОЛОГИЈА

НАУТИЛУС
ПЛАНКТОН
ВОЛВОКС
СИМБИОЗА

ЈЕВРЕМОВАЦ

- главоножац са спољашњом љуштуром
- заједница лебдећих организама у води

колонијални бичар
узајамно корисна заједница између два

организма
ботаничка башта у Београду

-
-

-
Маја Велинов, наставница биологије

ГЕОГРАФИЈА

АНЕКУМЕНА
ДЕПОПУЛАЦИЈА

РЕСУРС
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

ДИСКРИМИНАЦИЈА

- ненасељени део емље
- опадањае укупног

броја становника (у једној области или
држави) због исељавања или опадања
наталитета, односно пораста морталитета

- извор сировина
- процес чињења

нечега  светским
-

Здравко Ђорђевић,
наставник географије

З

оспоравање
права одређеној групи или поједницима
због њихове расне, верске и националне
припадности

- Тужан си?

Проћи ће!

- Срећан си?

И то ће проћи!

- Глуп си?

Еееее... ,,Знање има границе,

незнање их нема!”

Нушић

,,Критичар је човек

који прича како би он

то боље урадио, само

кад би умео!”

Чапек
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ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА

БИОЛОГИЈА

МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФИЈА

ИСТОРИЈА

,,МИСЛИША 2014

ТИО - ,,Шта знаш о саобраћају

Катарина Илић 6/1 2.место

Јован Јовановић 6/1 1.место

Јован Петрушијевић 7/2 3.место

Никола Бојчић 8/4 .место

Катарина Илић 6/1 похвала

Алекса Недељковић 6/1 похвала

Анђела Стаменковић 6/2 похвала

Христина Стојилковић 6/2 похвала

Владимир Станојевић 6/4 . место

3

2

”

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

МАТЕМАТИКА

ХЕМИЈА

БИОЛОГИЈА

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

ТИО - ,,Шта знаш о саобраћају

Јован Јовановић 6/3 1.место
Катарина Илић 6/1 2.место
Анита Милосављевић 4/2 3.место
Христина Стојилковић 6/1 пласман за окружно
Лазар Тасић 6/1 пласман за окружно
Анђела Стаменковић 6/2 пласман за окружно

Јован Петрушијевић 7/2 3.место

Ђорђе Станковић 5/1 2.место
Драган Стошић 5/2 2.место
Меланија Митровић 5/2 2.место
Алекса Пешић 5/3 3.место
Катарина Илић 6/1 1.место
Лазар Тасић 6/1 .место
Анђела Стаменковић 6/2 2.место
Немања Манчић 2.место
Зорана Анђелковић 7/1 2.место
Анастасија Стошић 7/1 3.место
Анђела Недељковић 7/1 3.место
Меланија Стојилковић 7/3 3.место
Стефана Јовановић 7/4 3.место
Анастасија Јовић 8/2 2.место
Анђела Трајковић 8/3 3.место
Јелена Антанасијевић 8/3 2.место

Предраг Јовчић 8/3 1.место
Никола Бојчић 8/4 1.место

Никола Бојчић 8/4 3.место
Немања Тасић - 8. Р Првонек 3.место
Јован Петрушијевић 7/2 2.место

Владимир Станојевић 6/4 1. есто
Маријела Станковић 6/1 2. есто

м
м

3

6/3

.

ШКОЛСКА 2013/2014.
,, , !”

”

,, ”

”

”

”

”

Ликовни конкурс Здрав осмех леп осмех
похваљени ликовни радови

Општински конкурс ,,Најлепша реч мама

Литерарни

Ликовни

Општински литерарни конкурс поводом Борине недеље

Ускршњи ликовни конкурс Епархије врањске

Међуопштински ликовни конкурс

,,Пролеће у мом граду

Ликовни међуопштински конкурс ,,Шаренијада

Ликовни општински конкурс

,,Христос воскресе и радост донесе

Ликовни општински конкурс

,,Насиље нама ништа не значи, уз љубав смо јачи

Катарина Тасић 4/3
Катарина Илић 6/1
Денета Селистаревић 5/1
Јелена Тасић 5/1
Анастасија Костадинов
Стефан Златановић 5/3
Зорана Анђелковић 7/1

Ђорђе Станковић 5/1 3.место

Анђела Трајковић 8/3 2.место

Јелена Антанасијевић 8/3 креативни рад

Јелена Станимировић 4/1 оригинални рад

Зорана Анђелковић 7/1 3.место

Анђела Трајковић 8/3 1.место

Јована Ђорђевић 6/1 2.место

Зорана Анђелковић 7/1 награда за креативност

Зорана Анђелковић 7/1 креативан рад

Анастасија Јовић 4/2 2.место

Тамара Ненић 8/3 специјална награда

Анастасија Стошић 7/1 креативан рад

Групни рад 3/1 оригинални рад

Јована Јовић 4/2 есто

Миљана Николић 4/3 2.место

Тамара Ненић 8/3 1.место

Јелица Анђелковић 8/2 1.место

Анастасија Костадинов 7/1 креативан рад

Јелена Антанасијевић 8/3 креативан рад

Зорана Анђелковић 7/1 креативан рад

7/1

1.м
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КРОС МАЈ2014.Школско такмичење-

Алекасндар Пешић 8/2 1.место

Лазар Илић 8/1 2.место

Лука Стојилковић 8/2 3.место

Ивана Спасић 8/2 1.место

Теодора Ненић 8/3 2.место

Сања Цветковић 8/5 3.место

Огњен Милосављевић 7/1 1. есто

Стефан Николић 7/3 2.место

Филип Тасић 7/2 3.место

Ивона Павловић 7/2 1. есто

Наталија Стнојевић 7/1 2.место

Меланија Стојилковић 7/3 3.место

Лазар Пешић 6/3 1 есто

Лазар Ристић 6/2 2.место

Вељко Ристић 6/3 3.место

Мила Станојковић 6/2 1. есто

Анита Николић 6/2 2.место

Весна Николић 6/3 3.место

Данило Младеновић 5/3 1. есто

Ђорђе Стојилковић 5/2 2.место

м

м

.м

м

м

Лазар Тасић 5/1 3.место

Јована Ђорђрвеић 5/1 1.место

Наталја Максић 5/2 3.место

Меланија Митровић 5/2 3.место

Божићни конкурс Епархије врањске

”

п

”

Литерарни конкурс

поводом обележавања Дана града Врања

у

Ликовни

Литерарни

Општински ликовни конкурс

,,Правилна исхрана за добро здравље

охваљени радови

Општински ликовни конкурс

,,Дојење победнички поен за живот

организацији Центра за таленте

Анастасија Станисављевић 8/1 1. есто

Сара Стошић 4. разред Топлац похваљен рад

Зорана Анђелковић 8/1 2. есто

Наташа Максић 6/2

Зорана Анђелковић 8/1

Анастасија Стошић 8/1

Јована Јовић 5/2

Јања Митић 2/3

Јована Петровић 7/4

Милица Миљковић 5/1

Анастасија Цветковић 6/1

Марија Јовановић 5/1

Марија Анђелковић 6/2

Похваљени радови:

Јелена Тасић 6/1

Милица Миљковић 5/1

Емилија Милосављевић 6/1

Катарина Илић 6/1

Маја Митровић 8/3

Меланија Стошић 2/3

Лана Нешић 1/1

Јована Петровић 7/4 2. место републичка

награда

Зорана Анђелковић 8/1 3 есто

м

м

. м

м

м

м

м

Ј 1. м

Микица Јовановић 6/3 пласман за окружно

Катарина Илић 7/1 2. есто

Анђела Стаменковић 7/2 3. есто

Лазар Тасић 7/1 2. есто

Милица Станковић Првонек 3. есто

Немања Манчић 7/3 3. место

ован Јовановић 7/3 есто

Лука Трајковић 4/1 пласман за окружно

Валентина Станковић 4/1 пласман за окружно

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

МАТЕМАТИКА

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

ШКОЛСКА 2014/2015.

Да би стигао, мораш поћи,

Ако не клонеш, до успеха ћеш доћи!

Сва се врата отварају ђаку вредном,

На врху ћеш бити једном!

,,Рад је мост

од талента до успеха!”
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Здравствуйте! Меня зовут Наташа. Моя фамилия Максич. Я живу в городке Враньска

Баня, на юге Сербии. Мне 12 лет. Я ученица шестого класса школы Предраг Деведжич. Моя

школа большая и красивая. На первом этаже физкультурный зал, буфет и кабинет рисования.

На втором этаже библиотека, кабинеты

информатики и музыки. На третьем этаже

кабинеты биологии и химии. В моей школе и

много секций: драмкружок, литературный клуб,

хор, рисование и другие. Около школы и большой

школьный двор, где нам приятно проводить время.

Наташа Максич 6/2

РАЗЛУКА
Помните, когда мы первый раз сели за партой?

Нам было стыдно говорить, потому что мы не

знали друг друга. Се одня, мы этих

незнакомых любим больше себя. Сейчас нам

друзья важнее любви. Мы вместе жили 8 лет и

мы семья. Мысль, что мы скоро разлучимся,

ужасает. Думать не хочется. И поэтому я прошу

вас не забудьте  то, что было в школе, всё, и

любовь, и до неба горе. Всё, и друзей, и

врагов, и до драки споры, вы не забудьте!

Уходя, вы оглянитесь, пусть это всё вам

запомнится!

,

г

Ивона Павлович и Тамара Асенов 8/2

ХОББИ СКУЧАТЬ НЕ ДАЁТ- !

Я люблю кататься на роликах!

В свободное время я играю в карты!

Мне нравится биология!

А я люблю играть в теннис!

Фольклорные игры-моя любовь!

Футбол-моя жизнь!

Мой хобби-коллекцирование салфеток.

А я играю в монопол!

Мы занимаемся спортом!

Мне нравится помогать людям!

Когда ничего не делаю-я рисую!

Ученики шестого класса

МОЙ ДРУГ
Этот мальчик в очках, с

первой парты мой друг.

Его зовут Лазар. Он очень

симпатичный и

интересный мальчик. Он

высокого роста , худой.

Волосы его короткие,

светлые  Глаза зелёные

лицо круглое , с

веснушками. Он круглый

отличник. У него только

пятёрки. У него

распорядок дня, иначе

ничего не успеть

-

. ,

.

Кристина Томич 6/4

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ШКОЛУ!

ПОТОМУ ЧТО МЫ БОЛЬШАЯ, ВЕСЁЛАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

ЗДЕСЬ  ТЕБЕ  ОЧЕНЬ ПОНРАВИТСЯ,

Учител ниц :
Тат на ПавловичКата Димитров и

ь ы
ья
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ОСЛУШНИМО ШТА ПРИЧА ИСТОРИЈА!
БУДУЋНОСТ ЋЕ НАМ БИТИ СВЕТЛИЈА!

МАРТОВСКЕ

СЛИКЕ

8.3.1910.
a

je
,

1909
1914

1 5 . 3 . .
,

22.3.1895.

31.3.1889.

УКопенхагену одржанаДруга
конференцијажена социјалист на иницијативу
немачке револуционарке Кларе Цеткин. На тој
конференцији установљен празник, Дан
жена у знак сећања на демонстрације жена у
Чикагу 8. марта . Прва прослава Дана
жена уСрбији одржана .

4 4 . п . н . е Р е п убл и к а н с к и
завереници које су предводили Брут и Касије
убили су у Сенату имског диктатора,
војсквођуиисторичараГаја ЈулијаЦезара.

Пионири филма браћа Огист
и Луј Лимијер демонстрирали су уПаризу први
пут покретне слике, употребивши целулоидну
траку.

Отворена је Ајфелова кула,
тада највиша грађевина у свет , у оквир
Светске изложбе.

р

у у

6.3.1882. Кнежевина Србија подигнута у

ранг краљевине, а њен кнез Милан Обреновић

проглашен за првог краља Србије модерног

доба.

Creted&design:young historians&d@nc@j0vic

12.3.2003.

.

18.3.1780.

3. .

Извршен атентат на
председника Владе Републике Србије Зорана
Ђинђића

Рођен Милош Обреновић,
вођа Другог српског устанка, обновитељ
државностиСрбије

27. 1941 за ереничка група високих
официра Југословенске војске на челу са
бригадним генералом војног ваздухопловства
БоривојемМирковићеми армијским генералом
Душаном Симовићем, извела Војни пуч
збацивши с власти трочлано краљевско
намесништво и владу која је два дана
раније, 25. марта 1941. отписала ротокол о
приступању Краљевине Југославије Тројном
пакту.

.

в

је

,
п П

у Бечу
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МАТУРСКИ РАСТАНАК
Осам јесени. Осам нежних година, доба

када нам је ветар чувао успомене и носио нас у
будућност упркос нашој жељи да зауставимо
време.

Тачно је прошло осам година од дана када
смо се први пут срели, упознали и постали блиски.
Сећамо се свега. Незаборавних екскурзија, првих
несташлука, наставника и учитеља. Нисмо ни
сањали да ће нас судбина повезати у нераскидиви
чвор љубави и пријатељства.

Закорачивши у школу, запловили смо у луку
детињства. Још увек смо на истом броду, али је
питање времена када ће свако од нас запловити
својим чамцем. Док смо заједно, ни најјачи нам
ветрови не могу ништа. Ко зна где ће нас морска
струја одвести и у чије ћемо пристаниште
упловити

Ми смо попут јата галебова који прате свог
старешину. А оног тренутка када завршимо свој
лет, старешина ће се вратити по ново јато. А ми,
ми ћемо се разићи. Обући ћемо свечана одела и
испратити године које ће остати за нама у
прошлости. Кроз неколико година ћемо се можда
срести, али то нећемо бити ми, већ неки одрасли
људи који су се давно познавали.

Осам јесени. Осам нежних година одлазе у
неповрат. Заједно са осам јесени одлази и наше
детињство. Оно остаје у даху пролећа и осмеху
лета. Да ли ће нас судбина поново спојити? Ко зна?

Ученици

?

у

,

8/1
НАША РАЗРЕДНА

рагананамхемију предаје,
адост нашанепрестаје,
и обожавања ту буде,
ледамо је задовољно сви,
она оддеце ствараљуде.
екада строжа, некаданежна, блага,
ли увек свима јако, јако драга.

им смоодличанми!
на је најлепшабајка!
и смо јој важни, брине каомајка.
знервирамо молимо,
утимоо том, ал` јемного волимо.

ТамараСтојановић, 7/2

је, за опроштај

Д
Р
А
Г
А
Н
А

Т
О
М
И
Ћ
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КАД ЈЕ СВЕТ СИВ, ЈА ГА ОБОЈИМ!

БОЈАМА, МАШТОМ И СРЦЕМ СВОЈИМ!
„ СЛИКАРСТВО СЕ РОДИЛО

КАДА СЕ НА НЕБУ ПОЈАВИЛА
ПРВА  ДУГА “.

Драги моји мали, велики сликари,

остварујте своје снове и не
престајте да маштате!

Шарени букет ликовних
талената и љубитеља уметности...
Анђела, Наталија, Кристина,
Анастасија, Јована, Анђела,
Стефана, Наталија, Зорана,
Анастасија, Драгана, Јована,
Миљана, Сара, Лазар...
Многобројне награде на
ликовним смотрама су најбољи
доказ њиховог талента и рада.

смаци се спремају да
закораче на нови степеник

живота. Одлазе
нам остављајући за собом ознаке и
белеге. Склапам блок са радовима
из 2014 / 2015. Богатство линија и
боја кроз пејзаже, портрете, мртву
природу... Разливене боје и
разиграни потези четкицом остају
иза мојих талентованих осмака.

Тајна њихове особености и
драгоцености је у истини:

Анастасија Костадинов успешно
слика портрете. Анђела Стоилковић
пејзаже. Лазар стрпљиво ради
цртеже оловком и скице за графите
који ће ускоро красити фасаде наше
Бање.

У рукама Зоране Анђелковић
сваки фломастер постаје магичан. Анђела

Недељковић жели да упише
средњу уметничку школу у Нишу.

Хвала за дивну ликовну изложбу
коју сте својој школи поклонили за
рођендан!

Слађана Аризановић

О

наставница ликовне културе
,

Свет
виђен дечјим очима је леп  јер деца
посматрају душом.

,

„САЊАМ О СЛИКАРСТВУ И
СЛИКАМ СВОЈЕ СНОВЕ“.

Винцент ван Гог
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ШКОЛА
Учиш да читаш, пишеш и бројиш,
У школи ти постојиш.

Знање је злато, знање је све,
У школи учиш мудрости највеће.

Сваки дан ,
У школи су најлепше године.

Калина Кујунџић и
Валентина Рашић 4/3

школски к`о сунце сине

Спавај, малена моја,
Уживај у слаткој ноћи.

Можда ће ти неко драги
У сн слатк доћи.

Стефана Станковић, 4/1

ове е

МАМА
Мама је драга и мила,
Она ме мази и пази,
Ту је кад ме нешто боли,
Највише на свету ме воли.

Волим осмех на њеном лицу,
И звезду у оку што за мене сја,
Док се моја мама смеје,
Као сунце да ме греје!

Ђорђе Костадинов, 4/1

МАМА
Кад би ме мама
Неким случајем изгубила,
Одмах би оглас дала
Како би ме нашла и изљубила.

У огласу би тражила
Да се њено дете нађе,
И опис би мој дала:
Добро дете, лепо, најслађе!

Наташа Максић, 6/2

моја

ПРОЛЕЋНА ПЕСМА
Пролеће је, пролеће је,
Радује се цео свет,
Јарко сунце греје
А под росом блиста цвет.

Пролеће је, пролеће је,
Из сна буди овај сјај,
Славуј мали сунце хвали,
Земља је прави рај!

Марко Марковић, 5/4

,

ТАТА
У школу ме прати сваког дана,
Не жели да идем сама.

Музику много воли,
Добром ритму он не одоли!

Уме и да кува,
Маму и мене воли и чува.

Диван у свему и сваког сата,
То је мој тата!

Јована Јовић, 5/2

БАЛЕРИНА
Пахуља бела, мала,
На мој длан стала,
Као витка балерина,
Лагано је заплесала.

Сукњица од чипке беле,
Лепрша се и шири,
А круница на врх главе
Из сребрне косице вири.

Јован Костић, 5/2

Сунчани дани су дошли,Снега више нема!Хладни дани су прошли,За игру се дете спрема!Тамара Станковић,3. р. Првонек
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СВЕТ БИХ ДА ЗАГРЛИМ ЦЕО!

ЈА, ЊЕГОВ МАЛЕНИ ДЕО!

МОЈА МАМА
Како да се захвалим мајци за све што је за мене учинила?
Научила ме да праштам. Научила ме стрпљењу. Да слушам тишину и чујем поуке. Да

говорим ћутећи, али да кажем гласно и јасно шта мислим. Учила како се пружа подршка
када најдражи одлазе.

а јачи ветар који ме гура напред  Храбро корачам кроз овај, не тако ружичасти,
живот, волим и праштам, јер ми је она подршка у свему. Мајка... мој највећи пријатељ.

Руке су јој нежне, а очи миле и топле. Речи искрене, увек праве. Саветују, на прави пут
упућују.

Мајка ме свим срцем воли. Чува ме , мази, прашта. Брине кад ме нешто боли. Са мном
машта.

Заједно смо пролазиле кроз срећу и тугу, биле смо довољно јаке да преживимо све.
Немам оца. Никада никога нисам позвала: Тата. Тешко је. Кажу, судбина. Али, имам маму. Она
ми је мајка. Она ми је и отац. Кроз тешки смо период прошле, једна другој смо сузе брисале.
Тешко ми је када је моја мајка тужна.

Мама је моја срећа. Једина. Највећа.
Дуда Зећировић, 6/4

и ме

Она је н j .

СУСРЕТ
Срели смо се на ливади,

алеко од града и села,
а сам ти нудио све,

ти ништа ниси хтела.

Хтео сам да те волим
ежно да те љубим,
а уз тебе сваку бол преболим,
а од љубави полудим.

Срећан сам што сам крај тебе,
то више нисам сам,

е препознаје себе,
ео свет бих да ти дам.

Ветар је носио росу,
а сам се осмехнуо,
агрлио сам те нежно,
руком запловио твоју косу

Микица Јованови , /3
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ВОЛИМ ДА ВОЛИМ

Не можеш док једног волиш,
Другог брже да преболиш.

Лепо је кад се воли,
убав долази сама, за њу се не моли.

У љубави има свађе, туге и среће,
ваку невољу побеђују љубави највеће.

Немој се стидети љубави своје,
епше је све у двоје.

Све ћеш туге лакше да преболиш,
ад имаш неког ко те воли и кога волиш.

Милица Илић, /4

Ж
ељо моја,

као птица полет
и,

па му неж
но

на срце слет
и!

Толико бих ти тога

рећи хтела,

ал` не знам дал` бих смела!

Не могу
неж

ност

разум
ети сви.

Дал` ћеш
је

разум
ети ти?
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ПУТ ДО УСПЕХА НИЈЕ ЛАК!
КРЕНИ, ТИ СИ ПАМЕТАН ЂАК!

Решење:АСамурај;БРиба;ЦКомпјутер;ДЗемљотрес
Коначно:Јапан

В И Т Е ЗВ И Т Е З

М А ЧМ А Ч

Ч А С ТЧ А С Т

М О Р С К АМ О Р С К А

Р Е Ч Н АР Е Ч Н А

С УШ Е Н АС УШ Е Н А

A Б

Ц Д

Ч И ПЧ И П

Х А Р Д В Е РХ А Р Д В Е Р

С О Ф Т В Е РС О Ф Т В Е Р

Т Р У СТ Р У С

Х И П О Ц Е Н Т А РХ И П О Ц Е Н Т А Р

Е П И Ц Е Н Т А РЕ П И Ц Е Н Т А Р

По избору Стојана Тасића
наставника географије

Francuski jezik

Francuski jezik

Ujedinjenih nacija. jedini jezik

Frankofoni

je drugi jezik u svetu što
se ti e u enja (posle engleskog).

je zvani ni jezik
To je , osim

engleskog, koji se u i u svakoj državi sveta.
Maternji jezik je preko 75 miliona ljudi.

su ljudi koji te no govore
francuski jezik.

č č

č

č

č

Stefanija Kostadinov,

nastavnica francuskog jezika

НАЈЛАКШЕ
,Вене Давитков

наставник математике у пензији
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С У Д О К У

FRANKOFONIJA, TO SAM JA!

R E N O E G I R E P
S T R A Z B U R T V
S M E R O P M U N A
V O E R P A R O A L
N V D Š R R U A N A

NINOILSLOA
E R E I K Z I S C S

RANGULEMJL
R E LJ E P N O M F I

ZPLBONERGO

Pronađi francuske gradove:

Pariz, Marsej, Lion, Strazbur, Ruan, Nica,
Angulem, Nant, Orlean, Lil, Grenobl, Bordo,
Ren, Rems, Perige, Valans, Monpelje, Tur.

Ilija Novković, 5/2

,
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КАДА КРЕНЕМ У ДАНЕ НОВЕ, У ГОДИНЕ ШТО ПРЕДА МНОМ СТОЈЕ,

КАДА ЗАКОРАЧИМ У СВЕТ НЕЗНАНИ, ДЕО СРЦА БИЋЕ ОВИ ДАНИ...
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ВЕСЕЛО САМ ДЕТЕ! СТИЖЕМ СВЕТЕ!,


