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Ове школске 2020/2021. године нећемо бити у
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27. јануар, Св. Саву симболично, али увек са
истим циљем да се залажемо за адекватно
вредновање образовања и стварање свести о
његовој важности и моћи за покољења која ће
бити окосница нашег друштва.
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Наша школа је одувек водила рачуна о
квалитетном образовању својих ученика који су,
стога, и у наставку свог школовања показивали завидно знање и умеће у
односу на своје вршњаке из других школа чиме и оправдавамо епитет једне од
најбољих школа. Наш циљ је да и даље подижемо свест о важности
квалитетног образовања као и васпитавања генерација у духу светосавља и
промовишемо трајне вредности сваког друштва.
Данас, више него икада пре, јасан је значај школовања и просветних радника
који су последња одступница у друштву у коме се промовишу пролазне и
непримерене вредности. Уз то, пошаст која нас је „оковала“ већ готово годину
дана недвосмислено говори томе у прилог. Штавише, примећена је и
очигледна потреба интеракције између наставника и ученика у циљу бољег
усвајања знања. Тај наставни процес који је протицао „лицем у лице“, а што
се некада подразумевало недостаје свим учесницима у наставном процесу, а
посебно ђацима који су, као што сам већ навела, тако лакше усвајали знања.
Надам се да ће период који је пред нама карактерисати много повољнији
епидемиолошки услови који би нам омогућили да се вратимо нашим
навикама у вођењу наставног процеса и да самим тим и наши ученици поново
стичу знања на најбољи могући начин, што је наш заједнички приоритет.
Исказујем и овога пута неизмерну захвалнпст свим запосленима који су
својим преданим радом обезбедили несметано функционисање школе као и
наставног процеса, а одговорним понашањем сачували и своје и здравље и
животе наших ученика и осталих запослених.
Да у добром здрављу дочекамо нашу славу,
Ваш директор,
Марина Мишић Михаиловић

НАГРАЂЕНИ РАД НА ЛИТЕРАРНОМ
КОНКУРСУ ПОВОДОМ САВИНДАНА

СВЕТИ САВА МЕЂУ НАМА
Освануо је велики дан
Српском народу посебан.
Звона су се огласила,
Важну су вест разгласила.
Песма се свуда гласно чује,
Да се свуда прочује,
Да је данас велики дан,
Савиним духом обасјан.
Да се данас у Србији слави,
Дан посвећен Светом Сави.
Да се данас колач ломи,
У свакој српској школи.
Нека му је вечна слава,
И да увек буде међу нама.
Лена Лукић 6/5

Свети Сава отац је српске духовности, културе, оснивач
самосталне српске цркве и просветитељ. О Светом Сави
постоје бројне народне приче и легенде, он је за народ био
божји посланик који путује по српским земљама, доноси
ред и благостање. Поробљени народ у овом светитељу
видео је свог пастира, а народне легенде о њему умножавале
су се.
Свети Сава се слави као заштитник школе, учитеља и ђака.
Култ Светога Саве наставио је да живи и након његове
смрти. Поштовање и љубав коју српски народ изражава
према овом светитељу крунисано је велелепним храмом на
месту спаљених моштију.

НИКОЛА ГАШЕВИЋ,
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.
Одлуком Наставничког већа наше школе за ђака генерације
школске 2019/20. проглашен је Никола Гашевић. Жеља за
непрекидним
усавршавањем,
надареност,
радозналост,
мотивисаност, креативност и отвореност ка новим идејама
особине су које га красе. Никола је учествовао на бројним
такмичењима, манифестацијама, друштвеним активностима.
Остварио је бројне награде:
Општинско такмичење из биологије, V разред – друго место
Општинско такмичење у атлетици, V разред – друго место
Општинско такмичење из физике, VI разред – друго место
Општинско такмичење из биологије, VI разред – друго место
Општинско такмичење из српског језика, VI разред – друго место
Општинско такмичење у атлетици, VI разред – прво место
Градско такмичење из српског језика, VI разред – треће место
Општинско такмичење из хемије, VII разред – прво место
Општинско такмичење из биологије, VII разред – прво место
Општинско такмичење из српског језика, VII разред – прво место
Општинско такмичење у атлетици, VII разред – треће место
Градско такмичење из српског језика, VII разред – прво место
Градско такмичење из хемије, VII разред – друго место
Општинско такмичење из хемије, VIII разред – прво место
Општинско такмичење из физике, VIII разред – треће место
Општинско такмичење из руског језика, VIII разред – друго место
Пријем у Скупштини града Београда ове године је због
епидемиолошке ситуације изостао. Нашем Николи је поклон
уручио његов разредни старешина Бранко Новокмет у
просторијама школе. Такође су додељене и традиционалне
награде ђацима генерације Општине Младеновац под
покровитељством фирме „Браћа Мирчић“ и компаније „Грована“.
Поносни смо што је Никола био део ове дивне свечаности и
желимо и овим путем да му пожелимо све најбоље у наставку
школовања.
Марина Анђелковић, педагог
(текст је преузет из Летописа за школску 2019/20. годину)

У нашој школи продужени боравак је организован за
ученике првог и другог разреда. Рад се одвија у
групама. Радно време боравка је од 7:30 до 16:30.
Ученици имају могућност да дођу у боравак пре и
после наставе. Деца имају организован ручак који
није обавезан. Свакодневно проводе време напољу
на свежем ваздуху, усвајају нове игре, играју
фудбал, шетају. Доступне су им и друштвене игре у
учионици, као и логичкоматематичке игре.
У складу са предвиђеним планом организују се
креативне радионице. У слободне активности
спадају и емисије едукативног карактера, слушање
музике за децу, тематска израда ликовних радова,
као и уређивање паноа.

У нашем боравку међусобно повезујемо рад,
учење и игру, који имају своје педагошке,
васпитне, образовне, васпитне и социјалне
вредности. Наш рад смо ускладили са
васпитно-образовним радом у редовној
настави. Трудимо се да се ученици у овом
амбијенту осећају лепо и своју креативност
спроведу у дело.
Верослава Ивковић, учитељица

У продуженом боравку ученици самостално раде
домаће задатке уз надзор учитеља. Уколико учитељ
процени да је детету неопходан допунски рад,
осмишљава задатке како би дете савладало градиво
и прати његов напредак. Деца стичу радне навике,
друже се и уче како да буду одговорни. Своје
слодбодно време проводе корисно и садржајно јер се
преплићу учење и игра. Пружамо леп простор,
прилагођен дечјим потребама. Атмосфера у боравку
је пријатна, по потреби радна, а и забавна.
Опремљени смо неопходним техничким и
дидактичким средствима, која нам помажу да
остваримо своје планиране циљеве
Тара Ђукић, учитељица

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОДЕЉЕЊУ 4/4 и 4/7
Као и сваког октобра, с првим јесењим кишама,
промовисали смо бригу о деци кроз различите
активности. Мада траје седам дана, брига о деци и
њиховом одрастању треба да буде актуелна свих 365 дана
у години. Треба да знамо да и ми и родитељи, као и
држава у којој живимо, треба да будемо посвећени
једнако и да својим радом са децом обезбедимо свима
срећну и бољу будућност. Ученици 4/4 су овако дали свој
допринос.
Целе недеље смо имали радионице на различите теме:
- Заштита животне средине.
- Зашто волим Србију? Срећа је тамо где је дом.
- Зашто је играње важно и које су то игре које волимо?
Сјајно смо се забавили и свашта научили!

Послали смо поруке пријатељства свој деци света,
исказали љубав кроз уметност и показали другарство
према нашим посебним пријатељима!
ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ЈЕ ДВА ПУТА ВЕЋА!
Дечију недељу под слоганом ,,Подељена срећа два пута је
већа'', обележили су и ученици одељења 4/7. Заједничким
радом две групе ученика направљена је слика веселих боја
састављена из делова која симболизује јединство одељења.
Направљен је и пано са цртежима на којима су приказане
заједничке активности деце које их чине радосним и пано о
правилима понашања у школи која се односе на дечја права
и обавезе. Последњег дана Дечије недеље у одељењу је
одржан квиз општег знања у коме су учествовали сви
ученици одељења. Уз пуно радости због тачних одговора,
осмеха због шапутања друговима из других екипа и наде да
ћемо имати прилику да се огледамо у знању и са ученицима других одељења, проглашене су две
победничке екипе са истим бројем бодова, што је срећу учинило два пута већом!
ДАН ХЛЕБА И ДАН ХРАНЕ - 16.октобар

Ми смо се гостили изобиљем хране и плодова. Здравом
ужином, хлебом и џемом од јагода, воћном салатом у
којој је нар био фаворит, али и сланом салатом где је
кукуруз шећерац био победник. Награда за заслужен
труд и рад свим ученицима 4/4. Осмеси и пуна уста
говоре све.
Ана Костић, учитељица

МЕЂУНАРОДНА АКЦИЈА "ДАН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ" ПОКРЕНУТА ЈЕ СА ИДЕЈОМ ДА
СЕ ОБЕЛЕЖИ 1. ОКТОБАР КАО ДАН ОСНИВАЊА МЕНСЕ.
МЕНСА ЈЕ ОСНОВАНА 1.10.1946. ГОДИНЕ У ОКСФОРДУ У УЈЕДИЊЕНОМ
КРАЉЕВСТВУ.
Дефинисати појам интелигенције није лако. То је ментална
способност која укључује резоновање, планирање, решавање
проблема, апстрактно мишљење, разумевање комплексних
идеја, повезивање и увиђање релација, брзо учење и учење из
претходног искуства. Постоји на десетине дефиниција које
покушавају да се свеобухватно позабаве овом проблематиком.
Можемо рећи да је најприхваћенији став да интелигенција
представља способност да се учи из претходног искуства,
решавају проблеми увиђањем битних односа, као и способност
прилагођавања новим ситуацијама.
Интелигенција је сналажење у новим, непознатим ситуацијама. У жељи да обележе овај дан, али и
докажу и покажу своје способности, ученици IV/4 и IV/5 су кроз разне активности (игре,
слагалице, лавиринте, загонетне приче) вежбали своје вијугице и одлично се забавили.
ДАН ЈАБУКЕ у одељењима IV/4 И IV/5 – 20. октобар
Сласно смо обележили овај датум уз јабуке са циметом и мото
,,Јабука на дан, доктор из куће ван!“ Кроз разне активности
научили смо о јабуци много: о врстама, изгледу, укусу,
производима, лековитим својствима. Поред занимљивих
цртежа, разговора о здравој храни и благодети које нам јабука
доноси, сладили смо се и зрелим јабукама и разним врстама
колача од јабука. Осим што смо се сладили, стигли смо и да се
играмо.

ПРЕЛЕПА БАШТА У ШЕПШИНУ
Ова прелепа башта је изникла у нашем издвојеном
одељењу у Шепшину. Вредне руке учитељице
Ђурђе Клеут, али и љубав према цвећу коју
преноси на своје ученике, направили су од
просторија школе сјајно место за живот и рад.

ЛИКОВНИ ИЗРАЗ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА ИЗ ДЕЧЈЕГ
УГЛА – КРЕАТИВНИ ПРИСТУП АНАЛИЗИ
Како превазилазимо страхове причајући о њима и многе друге
садржаје, покушали смо да претворимо у слике и боје.
АНА КОСТИЋ, учитељица

Домовина се у срцу носи
Домовина се у срцу носи,
и са њом се свако поноси!
Лепо је волети
Љубав је велика тајна,
у моме срцу она бије.
Љубав је веома сјајна,
у љубави се ништа не крије.
У љубави се догађа чудо,
све ти ја тада мило.
Када си заљубљен, срце куца
лудо,
то моје срце никад није крило.
Љубав је кад се воле мама и
тата,
љубав је кад волим свога брата.
Љубав је као цвеће у ваузи,
љубав је кад те мама пази.
Исидора Димитријевић
(Трећа награда на конкурсу
Дечијег културног центра из
Београда ,,Лепо је волети'')

Воли се свака река и шума,
чува се небо и свака стена,
јер ту се родиш, учиш, радиш,
и ту своју срећу градиш!
Ту је све твоје,
и сви те воле,
и сунце најјаче сија,
и ваздух највише прија!
Петра Николић

Медаља за Србију
Много људи неше земље
не користе лекове из апотека,
јер у нашој домовини
расте много лековитих биљака.
Поглед је прелеп,
са наше земље сваког дела,
зато Србија и јесте
препуна дивних предела.
За лепоту она медаљу добија,
то вам је Република Србија.
Петра Жујевић

Домавина се брани лепотом
Моја домовина се зове Србија и она је за
мене најлепша земља... Природа у мојој
домовини је нешто најлепше што се може
доживети и видети. Где год да се налазиш,
било да си у равници или у брдовитомпланинском југу моје домовине, свуда има
нешто лепо и нешто што ће привући твоју
пажњу и поново те одушевити.
Филип Павковић

Петар Николић, Петра Жујевић и Филип Павковић похваљени су на конкурсу Дечијег културног центра из
Београда ,, Домавина се брани лепотом''

Вајари ............

Проналазачи необичних биљака из бајке Недовршена прича....

Градитељи Лазаревог града

Торба за патике

Срећа
Чему служи распуст
Знам да их не оставе на Месецу,
али где ујутру воде децу?!?!
Није важно да ли воле или не воле,
децу воде у вртиће и школе.
Сад знајте сви чему распусти служе,
да се деца и родитељи друже.
Тад деца остваре најлепше снове,
са родитељима смишљају игре нове.

Видак Бојовић

Шта је то срећа,
то знамо сви,
срећа је кад се
волимо ми.

Имам две секе
и једног брата,
најсрећнији на свету
су мама и тата.

Ја сам једна мала
за патике торба,
цела моја прича
велика је борба.

Ви знате: важимо
за породицу већу
и тако имамо
велику срећу.

Од наше љубави,
застаје дах,
све изгледа лако
у први мах.

Кад сам била мала
торба за патике,
имала су деца
добре радне навике.

Срећна сам зато
што не растем сама,
нас је четворо
родила мама.

Све се вишеструко
множи и кроји,
срећа се математиком
љубави броји.
Ива Тодоровић

Они би давали
две патике чисте,
а ја бих сва важна
враћала би исте.
Кад прве стигоше
патике прљаве
у мени осташе
наслаге мрљаве.

Сара Арсић

Лана Јанковић

Александра Мишић

Растко Југовић

Видак Бојовић

Матеја Марковић

Видак Бојовић

Зоја Костадиновић

Филип Павковић

Стеван Миливојевић

Вишња Анић

Лука Јаћимовић

Немања Пантић

Огњен Ристић

Неда Јанковић

Катарина Илић

Невена Васиевић

Матеја Марковић

Ива Тодоровић

Петра Жујевић

Како иде време
и судбина проста,
порастоше деца
ја малена оста.
Велике им ноге,
патике још веће,
ући ће у мене,
ал'уз мало среће.
Није било шансе
да ме не повреди,
чекам сад ташнара
да ми рупу среди.
Да поново глумим
крај зелене траве,
кад дечица слатка
лопту забораве.
Калина Жујевић

Анђелина Марковић

ПОКЛОН
Поклон је нака ствар
коју добијеш од пријатеља,
поклон је један дар
који добијеш од родитеља.
Када га добијеш, ти си срећан
и осећаш се тако,
али да га нађеш за другога,
није баш лако.

ИЛИЈА ПЕТРОВИЋ 3/2

Размисли шта други желе
да не буде свађе,
нека се сви веселе
да и њих поклон нађе.
ЛАНА МИЛИЈАНОВИЋ 3/2
ПЕТАР ПОПОВИЋ 3/1
АНДРЕЈ ФИЛИПОВИЋ 3/2

НИКОЛА ГОЈКОВИЋ 4/2

ВУК КАТИЋ 3/1
КРИСТИЈАН КРСМАНОВИЋ 4/5

Константин КИТАНОВИЋ 3/1

ЉУБИЦА ВИЋОВАЦ 4/2

НИНА ЛАЗОВИЋ 4/5

НИКОЛА ЗАВИШИЋ 4/3

ХЕЛЕНА МИЛЕТИЋ 3/1

ОМИЉЕНИ ЈУНАК ЦРТАНОГ ФИЛМА

Често гледам цртане филмове. Волим их јер ме увек развеселе.
Обично их гледам увече када немам обавеза.
Највише волим „Залеђено краљевство“, „Коко“, „Храбра Мерида“ и
„Вајана“. Омиљени лик ми је Вајана. Она је храбра Хавајка која спашава
своје племе. Лепа је и племенита. Има прелепу црну и коврџаву косу,
црне очи. Увек себе замислим како бих ја поступила да сам на њеном
месту.
Ликови из цртаних филмова уче нас да добро увек побеђује зло.

АНДРЕА ЂОРЂЕВИЋ 3/2

ДУЊА ЖИВКОВИЋ 4/2

ЛЕНКА ТОДОРОВИЋ 4/3

ОКТОБАРСКЕ БОЈЕ У МОМ ГРАДУ

Октобарске боје стигле су и у мом граду и донеле различите боје
јесени.
Поветарац је свукао одећу са дрвећа и оголио гране које су красиле
природу. Пресвукло је лишће из зелене боје у браон, црвену, жуту и
златну. Златно лишће покрива паркове , улице и шушти под ногама у
мом граду. Октобарско небо је навукло тамно и сиво и понеки златни
зрак сунца. Јутра су све хладнија и хладнија и види се понека капљица
јутарње росе. Октобарска јесен је донела разне мирисе који се шире
мојим градом јер људи спремају зимницу, пеку паприку и беру
мирисне дуње, слатко грожђе.
У мом граду чују се моторне тестере и звук секире која ратује са
дрвима. Јесен је баш мирна и људи су све мање на улицама и
ушушкавају се у своје топле домове, а чује се и лавеж паса.
Октобарске јесење боје волим јер доносе прелепе слике у мом граду.
У октобру сам највише срећан и испуњен јер има лепих мириса и укуса
јесени.
ЛАЗАР РИСТОВИЋ 4/2

ДРУГАРСТВО
Тешко је наћи оног сталног,
Тешко је наћи оног правог,
Ал кад га нађеш, он засветли,
Ти у загрљај њему полети.
Ухвати га за руку,
Кажи му да га волиш,
И да за љубав њега никад не молиш.
Нека зна да друг је друг,
А за право другарство пут је веома
дуг.
Другарство се гради споро ко кућа,
Ал кад сазри, љубав је немогућа.
Траје вечно, а значи ти много,
Кроз живот те води и увек те бодри.
МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ 3/2

НЕКА ПОБЕДИ ЖИВОТ
Живот. Шта је заправо живот? Нешто најлепше што нам је дато!
Живот нам је дат да га обликујемо онако како ми то желимо. Имамо могућност
да дишемо, певамо, волимо, вриштимо, плешемо, сањамо, маштамо,
радујемо се...
Али као што постоји бело, постоји и црно, као што постоји радост, постоји и
туга. Живот није само цвеће и пролеће, него и зима и снег. То је равнотежа.
ОГЊЕН АЛИМПИЋ 3/1
Када би било другачије, можда живот и не би био тако интересантан.
Не волим тугу, али да је нема, можда би се свакодневна срећа истопила,
временом би изгубила значај. Ја то замишљам као клацкалицу. Некада смо
горе, а нека доле. Јер тек када се деси нешто што није тако лепо, тек онда
спознамо право осећање среће и радости. То је опомена да никада не летимо
превисоко, јер можемо пасти и разбити се у ситне комаде.
Тренутно је на планети борба добра и зла, здравља и болести и можда нас бог
само опомиње да не радимо добро. Да се опаметимо, вратимо пририди и
својој породици. Да се више волимо и да загрљај више лечи него новац. Да
старост треба поштовати и да треба помагати болеснима. Да се планета треба
очистити, да нам треба више ваздуха да слободно дишемо и винемо се у
висине! Све је тако замршено и компликовано, а заправо, све је тако
једноставно. Треба само искрено волети и то је то!
НЕВЕНА ИВАНЧЕВИЋ 4/3
Ево, сада ћу написати нешто што свакоме од нас може бити пример колико је
живот драгоцен. Ја сам јако срећно и задовољно дете. Сваки дан ми је
испуњен и радостан. Учим, играм се, дружим, путујем, имам дивне родитеље.
Све око мене је сјајно. Али... Увек то али! Поред мене је неко за кога нисам ни
знала колику тугу носи у себи. Моја тетка. Она се сада налази на лечењу јер је
изгубила сина пре неколико година. Све ове године се понашала нормално,
није плакала, нити била нерасположена. Примећивала сам да није срећна, али
то се и очекивало. Тек после четрнаест година тешке туге, бола и таме,
решила је да направи један мали, а заправо тако велики корак. Напокон је
почела да избацује из себе шта је боли и шта је мучи. Сви ми који је волимо
помажемо јој у томе. Жао ми је. Све ове године је била затворена, није
показивала љубав, али сада показује колико ме воли. Чујемо се сваки дан,
прича ми лепе приче, мази ме, постала је нежнија. Жао ми је што раније ДУЊА ЖИВКОВИЋ 4/2
нисам знала како се осећа јер је то само за себе чувала. Уз њу сам, знам како
да јој помогнем . Шаљем јој љубав сваки дан. И мислим да ће успети да изађе
из свог тужног унутрашњег света. Може она то! Јака је! А можемо и ми.
Волимо је и показујемо јој то и речима и делом!
Срећа чини живот лепшим, а туга разумнијим. Воља је оно што нас покреће и
одржава, а она има вољу да „изађе из затворене шкољке“. Јер живот је наша
вера. Снага њена све побеђује. Наше позитивне и ведре мисли су извор
здравог живота и мира у души.
Живот је леп! Живот је изазов! У свему лошем, треба пронаћи зрно доброг и
лепог, само зависи са које стране се живот посматра. Зато, НЕКА ПОБЕДИ
ЖИВОТ!
БОЖИДАР ПАВЛОВИЋ 3/1

НАЂА РАДИВОЈЕВИЋ 6/3

Ученици 4/3 и ученици са посебним потребама су
имали час на тему Јесен – маштам и стварам (јесење
фризуре). Циљ часа је био да се кроз заједнички,
креативни рад боље упознамо. Били смо веома
успешни, а деца задовољна и радосна!

ЈЕСЕН НАС ЈЕ ПОСЕТИЛА
Покуцала је на наша врата, била је упорна и
морали смо јој отворити.
Дошла је у златножутој хаљини наша другарица
Јесен. Донела нам је пуну корпу јабука, грожђа,
дуња, крушака и разног поврћа. Увек волим када
она дође јер све око нас обоји прелепим бојама.
Растужи ме понекад што са собом поведе и своје
другове Тамни Облак, Хладан Ветар и жели да
нас упозна са својом другарицом Зимом. Али ми
је увек преваримо и задржимо што дуже можемо
зато што волимо да се играмо са њом, са њеном
златношушкавом хаљином и уживамо у златним,
последњим зрацима сунца.
Другарице Јесени, увек си нам добро дошла!

ЈЕСЕН ЈЕ ЈЕСЕН ЗЛАТНА, ученици 4/5

Сара Степић 3/2

Рад ученика 4/2

Рад ученика 4/5

Магдалена Гавриловић 3/2

Међупредметно
повезивање
подстиче
самоиницијативност и већу одговорност у
настави и животу. Један од циљева
савремене школе је да су ученици активни
учесници образовно-васпитног рада.
У одељењу 4/1 спојили смо многе предмете
кроз различите теме: Време и клима у
Србији, Маса и запремина, Гајење биљака и
домаће животиње, Здрава и нездрава
исхрана. Часови су били веома успешни, а
деци је посебно било важно то што су, уз
занимљиву обраду градива, добро одиграли
улогу учитеља. Такође смо кроз колаж
технику на часу ликовне културе са
наставницом енглеског језика применили
научене појмове везане за исхрану, обновили претходно научене фразе и изразе на
енглеском језику, презентовали урађене радове и кроз занимљиву игру на крају часа
утврдили научено. Ученици су били мотивисани, активни и максимално посвећени
темама.

Гост наше школе
био је, почетком
јесени, библиотекар
Градске библиотеке
Никола
Главаш.
Ученицима четвртог
разреда приближио
је лектиру „Алиса у
земљи
чуда“,
а
такође заинтересовао многе и за друга дела америчких и енглеских писаца. Ученици су
говорили о својим запажањима, утисцима, износили своје мишљење и подстицали једни
друге на размишљање. Изузетно смо поносни и задивљени сазнањем да су ученици нека
од споменутих дела прво прочитали на енглеском језику. Радујемо се наредном сусрету
када ћемо детаљније говорити о неким новим изабраним делима енглеске књижевности!

Додирнимо јесен !
Заједнички излет свих одељења ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом, реализован
је 24.9.2020. године, а предвиђен годишњим
планом Стручног већа дефектолога,под слоганом:
„Додирнимо јесен“.

Посета Селтерс бањи
Селтерс бању, најлепши део нашег града,
посетили смо 23.10.2020. године.

Изласком у локалну заједницу ученици су били
упознати са важним објектима и институцијама
нашег града као што су: Храм Успења Пресвете
Богородице, Дом здравља, Спортски центар...
Део „амбијенталне наставе“ реализован је у
диспанзерској шуми, где су ученици кроз
„очигледност“ у настави могли да осете јесење
плодове и уз игру размене искуства везана за
промене настале у природи. Стигли смо и до
Спортског центра.
Уз осмех,игру и рекреативне активности ученика
завршили смо и ово дружење!
За дечју срећу је потребно тако мало...

Ученици су имали могућност да се упознају са
рехабилитационим центром и природом која га
окружује. Проширивали су знања о бањама
Србије, могућностима лечења након повреда, о
значају рехабилитационих и рекреативних
активности за човека. Удисали смо свеж ваздух,
опробали укус термоминералне воде.
Нисмо заборавили ни на рекреацију. Шетња
трим стазом и физичке вежбе на справама за
рекреацију, употпунили су овај диван јесењи
дан!

Дечја недеља
Током Дечје недеље уживали смо у дружењу са
својим вршњацима из нижих разреда. Тренутна
епидемиолошка ситуација није омела наше
другаре да заједно са својим учитељима унесу
ведрину и осмехе у наше учионице. Пуно
поклона, пуно топлих дечјих срца! „Подељена
срећа два пута је већа!“
Јована Станковић, дефектолог

Ми смо одлучили да пожуримо у сусрет
наредној години. Нека нам буде много
боља и срећнија! Ваше 4/1

Долазе хладнији дани и полако нам стиже зима. Потребне су
нам рукавице и капе, кроз прозор гледамо снежне слике.
У сусрет зими, 4/5!

НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ ДУШКА РАДОВИЋА
Желим вам да будете потребнији другима него они вама.
Да желите и можете више него што вам треба, а да све што вам
претекне поделите са онима који не могу као ви.
Немојте узимати много више него што дајете.
Да вам оно што имате не буде мање од онога што немате.
Нова година ће, разуме се, стићи и онима који је не буду
чекали. Међутим, сва чар и јесте у чекању, а не у Новој
години. Лепо је чекати нешто у шта сте сигурни да ће доћи.
Чекали смо у животу разне ствари, а увек нам и сигурно долазе
само Нове године.
Немојте никад више туђим грешкама објашњавати и правдати
своје. Немојте радити оно чега би се ваши родитељи стидели и
чега ће се ваша деца сутра стидети.
ЈУСТИНА НИКОЛЕТИЋ 3/1

Поштујте друге људе, немојте их проглашавати пријатељима
само онда када су вам потребни.
Немојте стално викати и тражити још. Понекад реците доста и
нећу више, хвала, ни ово нисам заслужио.
Будите скромни зато што ви тако хоћете, а не само зато што
вам други не дају.
Желим Вам на крају да ова година има више среће са Вама
него претходна!
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Јуче сам видела Павлета. Не, не, јуче сам
видела Павла. Хм, можда је најбоље да кажем
да је наишао Павле и избегнем дилему.
Колико пута вам се десило нешто слично
овоме? Да ли је исправно Павла или Павлета?
Како треба деклинирати ово име? А шта ћемо
са следећим именима: Ђорђе, Раде, Миле и
слично?
Како бисте коначно у својој глави разрешили
ову веома честу недоумицу, следи текст који ће
објаснити читаву заврзламу.
У српском језику постоје три деклинације по
којима се именице могу мењати. Именице које
нас сада интересују јесу оне које се мењају по
првој деклинацији, и то властита имена и
мушка имена од миља која имају наставак -е
(Павле, Ђорђе, Миле, Дуле, Раде, Ђоле, Неле).
Имена Павле и Ђорђе имају следећи тип
промене: Павле, Павла, Павлу, Павла, Павле,
Павлом, о Павлу; Ђорђе, Ђорђа, Ђорђу, Ђорђа,
Ђорђе, Ђорђем, о Ђорђу. Присвојни придеви
изведени од ових именица би били: Павлов и
Ђорђев. Међутим, у свакодневном говору
имамо прилике да чујемо и нешто друкчије
облике (Павлета, Ђорђета, Павлетов, Ђорђетов
и слично) који ни у којем случају нису
правилни.
Када су у питању Миле и Раде, ситуација је
мало компликованија. Ови примери се могу
мењати двојако, а промена зависи од тога
одакле је особа и за који начин се определила.
Постоји и источни тип промене, те можете рећи
и Мила и Милета, Рада и Радета (Милов и
Милетов; Радов и Радетов).
Надимци – Дуле, Ђоле и Неле проширују своју
основу и правилно је рећи Дулета, Ђолета,
Нелета (Дулетов, Ђолетов, Нелетов).

Ако мало боље погледамо ситуацију и правила,
закључује се да су примери који проширују своју
основу утицали и на имена Павле и Ђорђе, те због
тога говорници и овим именима додају инфикс и
деклинирају их неисправно, а за то нема
оправданог разлога. Дакле, никако Ђорђу и Павлу
не проширујте име, а у осталим случајевима то
треба радити, сем када је у питању неки Раде или
Миле који је навикао на западну промену.
Надам се да смо овим текстом коначно разјаснили
недоумицу и да ћете убудуће користити исправне
примере. Када будете срели неког Павла, немојте
више размишљати да ли треба рећи да сте срели
Павла или Павлета. Исто тако, упознајте неког
Ђорђа или Милета, а можда чак и неког Рада.
Снежана Вуловић,
наставница српског језика
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ АТЛЕТИКЕ
Апсолутна доминација наших ученика на овом престижном
такмичењу у Београду!
Лана Спасојевић, ученица 4/2, освојила је ПРВО место и златну
медаљу у дисциплини трчање на 600 метара.
Лена Радоњић, ученица 5/4, освојила је ДРУГО место и сребрну
медаљу у дисциплини трчање на 600 метара.
Мина Спасојевић, ученица 8/4, освојила је ДРУГО место и сребрну
медаљу у дисциплини трчање на 300 метара.
Михаило Павковић, ученик 8/3, освојио је ДРУГО место и сребрну
медаљу у дисциплини бацање кугле.
Горана Живковић, ученица 8/4, и Душан Михаиловић, ученик 5/6,
освојили су ЧЕТВРТО место у дисциплини трчање на 600 метара.
Медаље су им замало измакле, али њихов труд тиме није умањен.
Честитамо нашим сјајним атлетичарима и њиховој наставници
Катарини Протић на невероватном успеху!

На педесетом јубиларном Интернационалном дечјем фестивалу цртања који је организовала
компанија „Пантел“ из Јапана, а који је одржан прошле године, наши ученици освојили су три
медаље: Ивона Аврамовић освојила је сребрну медаљу за рад на тему Ускрс у мом дому; Виктор
Павловић освојио је бронзану медаљу за рад на тему Јесењи дан; Матеја Пантић освојио је
бронзану медаљу за рад на тему Кишна ноћ.

Сташа Каралеић, ученица седмог разреда, освојила је златну медаљу на наградном конкурсу
Руског центра на Филолошком факултету у рецитовању на руском језику („КОНКУРС
МОЛОДЫХ ЧТЕЦОВ РУССКОЙ ПОЭЗИИ“) са својим видео-снимком песме Сергеја Јесењина
„Писмо мајци“.

СУДОКУ
МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАЦИ
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ЗАДАТАК 1:

1

У кавезима се налазе зечеви и фазани. Они укупно
имају 35 глава и 94 ноге. Колико је зечева , а
колико фазана у кавезима?
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ЗАДАТАК 2:

Сара свира на гитари и не зна немачки. Лара не
свира на хармоници и не зна немачки. Дара не
свира на виолини и не зна енглески. Она која зна
француски свира виолину.
Која сестра свира који инструмент и који језик
говори?

ЗАДАТАК 3:

Помоћу бројева 1, 2, 3, 4 и 5 састави израз тако да
сваки дати број и сваку рачунску операцију
(сабирање, одузимање, множење и дељење)
употребиш само једном, а да вредност тог израза
буде 11.
Јасмина Милојевић,
наставица математике
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Четири сестре говоре један од четири страна језика
и свирају један од четири музичка инструмента.
Мира свира на клавиру и не зна италијански.

4

2
2

4

5

6

7

