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„Реши проблем, не кукај!“
каже стара јапанска пословица,
а ми вам препоручујемо да прочитате
чланак о учењу на странама 9 и 10.

Поласком у школу у нама се
јављају нове емоције. Поносни смо, али у

исто време осећамо стрепњу, па, и
страх. Како су се осећали наши

прваци прочитајте на 2. страни.

Како смо прославили Дечју недељу?!
стр. 5

„ШКОЛО,
СРЕЋАН ТИ РОЂЕНДАН!“
поручили смо 6. септембра.

стр. 3

Вредиш онолико колико језика знаш!
стр.4

Чувајмо природу да нам дуже траје и рециклирајмо!
стр. 8

Већ од почетка школске године почели смо да нижемо успехе!
стр. 11. и 13.



Страна 2

АКТУЕЛНОСТИ

Пред сам почетак школске године одржан је пријем за најмлађе и најслађе ученике – ђаке
правке.

Сви су били веома узбуђени: и деца,
и родитељи и учитељи. Фискултурна сала
наше школе била је пуна. Петаци су нашим
првацима припремили приредбу која је
свима измамила осмех. Након свих поздрава и
лепих речи, првачићима се обратио и
директор школе који им је пожелео
добродошлицу и лепе тренутке које ће
провести у школи са својим будућим
другарима.

После приредбе уследио је и
најважнији део: учитељице сва четири
одељења првог разреда прозивале су своје
будуће ђаке који су мирно стајали у реду иза
њих. Сваки ученик поздрављен је аплаузом, а након прозивке, заједно са својим учитељицама и
родитељима упутили су се ка учионицама, где су започели упознавање и дружење.

Дружење је било лепо, причи никад краја, али морало се поћи кућама, као би се спремили за
свој први радни дан у школској клупи. Нестрпљење им се оцртавало на лицима и надамо се да ће
тако остати до краја њиховог школовања.

Нама остаје само да им поручимо: „ДОБРО НАМ ДОШЛИ И СРЕЋНО!“

*
*    *

Након извесног времена посетили смо наше нове другаре, прваке, и поразговарали са њима
и њиховим учитељицама о првим утисцима.

По њиховим речима школа је велика кућа пуна људи који су ти на неки начин посебни и та
велика кућа ти пружа знање које ће ти увек требати. Они са нестрпљењем чекају да науче нешто
ново или да се на неки начин покажу. У разговору са нама били су врло весели, али и радознали и
врло радо су, заједно са учитељицама, одговорили на наша питања. Учитељица I-1, Мира Мартић,
рекла нам је да су се прваци лепо снашли, да су мирни и прате наставу без потешкоћа, а такође су и
врло вредни.

Ученици су нам рекли да им је лепо, свако већ сада има омиљен предмет, а ученик Давид
Шебек нам је рекао да воли математику „зато што учимо бројеве а ја волим да рачунам са њима“.
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Актуелности

Ове године наши ђаци су школи за рођендан подарили представу
„Мачке“ и модну ревију од рециклираног материјала, а директор је
највреднијим ученицима у протеклој школској години уручио награде.
Сви су се марљиво припремали неколико недеља из дана у дан како би

све било добро и како би још
једном одушевили родитеље,
наставнике и остале
присутне. У представи
„Мачке“ глумили су осмаци
који су свој таленат за глуму
уз помоћ наставнице
Данијеле Кујунџић-Додек на
најлепши начин изразили.
Остали, млађи другари, уз
помоћ наставнице Ренате
Цветков припремили су модну ревију. Хаљине су сами
осмислили и направили од кеса и џакова. На позорницу
су и глумци и манекени изашли пуни самопоуздања и

вере да ће се свима свидети њихов рад, а публика их је наградила громогласним аплаузом.
Сви су били срећни и задовољни и пожелели су да и следеће године подаре својој школи још лепши
поклон за рођендан, још лепшу приредбу.

ШКОЛИ ЗА РОЂЕНДАН
Школа зове ђаке своје:
„Лето је прошло, учењу је време дошло!“
Весела деца журно стижу
да и ове године осмехе и петице нижу.
Школа у свој загрљај прихвата све ђаке:
петаке, осмаке и мале прваке.
Срећни и орни су сви:
наставници, родитељи и ђаци.
Учионице су постале прави мравињаци.
Деца су дала себи обећање:
„Важно нам је учење,
али и дружење и играње!“

Бојана Вуковић, VI-3

ШКОЛИ ЗА РОЂЕНДАН

Од свих слова и бројева,
разломака и појмова
настала је торта ова.
Торта знања и дружења,
лепих речи и учења,
а петице к`о свећице
нек ти красе Твој дан:
СРЕЋАН ТИ, ШКОЛО, РОЂЕНДАН!

Матеја Ћосовић, VI-3

МОЈА ШКОЛА
Школа је сјајна, школа је бајна,
у свакој клупи по нека тајна.

Од ђака првака, па све до осмака
шапутања се чују и планови кују.

Петице саме по свескама лете
и сваком ђаку оне су мете.

Али ђак зна и да се саплете
па понекад јединицу кући донесе.

Ања Подскоч, V-2

Соња Огњеновић, VIII-4
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Учење језика других народа помаже нам да
разумемо једни друге боље и да превазиђемо наше
културне разлике.

Ове године 26. септембра обележили смо
десетогодишњицу Европског дана језика који је
установљен 2001. године када је и цела година
проглашена Европском годином језика. Тог дана
промовише се учење језика, упозоравају људи на важност тог учења, промовишу се богате језичке и
културне разноликости Европе и подстиче се доживотно учење језика у школи и ван ње било ради
студирања, професионалних потреба или задовољства.

И у нашој школи је тога дана све било у духу европских језика. Наставници страних језика
организовали су радионице којима су присуствовали ученици 4, 5, 6, 7 и 8. разреда и који су тада

имали прилику да се опробају у игрицама и
караокама.

На почетку смо се разврстали у групе
(свака генерација је једна група) и били смо
спремни за први задатак. Прво је наставник
пуштао химне неких држава и требало је да их ми
препознамо. Након тога, уследио је други задатак
у којем је требало речи из једне колоне разврстати
по језицима којима припадају. То је био врло
занимљив задатак јер већину речи и језика (Аve –
латински; Tresna – шведски) никад нисмо чули.
Није чудно да су осмаци били најбољи, седмаци
други, шестаци трећи, петаци четврти и четвртаци

пети. Затим су пети и шести разреди добили задатак да споје земљу и њену валуту, док су осмаци
требали да се позабаве брзалицама. Ево пример једне брзалице:

The big black bug bites the big black bear and makes the big black busy blood.

Занимљивости:
Реченица

"The quick brown fox jumps over the lazy dog"
садржи сва слова алфабета.

Покушајте да нађете у било ком језику
придев који се односи на човека који

није жедан!

КЊИГА
На старој полици, прашњавих корица, пожутелих листова, чекам. Чекам неке вредне руке

да моје корице оживе, а странице полете.
У друштву сам паметних енциклопедија, сликовница које су утонуле у заборав, крупних и

озбиљних речника и веселих споменара. Питам се како да привучем пажњу те девојчице што седи за
компјутером и само се на тренутак погледа у огледало. Како да је убедим да ће наши разговори бити
дуги и занимљиви, а наше путовање незаборавно само ако ме почне читати? Смејаћемо се до суза
доживљајима главног лика. Путоваћемо у далеке прелепе крајеве. Боравићемо у неприступачним
крајевима света, истраживаћемо најдубља мора, видети најчудније животиње и најлепше биљке. Не
треба нам карта, ни новац, ни превозно средство. Данас можемо бити у Кини, шетати Кинеским
зидом, сутра можемо открити тајне сјајног Париза и обале реке Сене. Ја знам да ће доћи дан када ће
њена рука обрисати прашину са мога имена. Слова ће ми заблистати, отвориће моје тешке корице и
путовање ће започети.

До тада, у тамном куту њене собе, чекам...
Нина Благојевић, VI-1
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Од 3. до 7.
октобра у
Србији, па и
нашој школи,
обележена је
Дечја недеља.
Имали смо
богат програм (представе, квизове, луде фризуре,
маскенбал, реприза представе „Мачке“ итд). Традиција

обележавања Дечје недеље у свету и код нас веома је
дуга, више од педесет година. Ове године посебна
пажња посвећује се промоцији права деце са сметњама у
развоју, а овогодишњи мото Дечје недеље су стихови
Љубивоја Ршумовића:
"ДЕЦЕ ИМА РАЗНЕ, АЛ’ СВАКО ДЕТЕ ЈЕ ЛИЧНОСТ.
РАЗЛИКЕ НИСУ КАЗНЕ, У РАЗЛИКАМА ЈЕ НАША

СЛИЧНОСТ".
Поводом Дечје недеље у школи су одржани Дани
упознавања са светом. Сваки дан је тематски био
обележен представљањем једног континента: Европа, Африка, Азија, Америка и Аустралија. Били
смо веома маштовити што фотографије и показују. Сваког дана је по један, најкреативнији, ученик
6, 7 и 8. разреда био награђен. Колико смо били креативни, просудите сами.

За мене нема зиме зато не дижем галаму
имам право на име и право на тату и маму
То мора да буде закон ту нема другог Бога

зовем се тако и тако дете тога и тога
Хвалим се имам чиме свет је за мене сково

имам право на име и право на средње
слово

„Буквар дечјих права“
Љубивоје Ршумовић

Соња Огњеновић, VIII-4
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МЕДАЉА ПРИЈАТЕЉСТВА
Ове године у оквиру Дечје недеље одржана је специјална радионица под именом Медаља

пријатељства. Ово је радионица у којој су ученици надарени за ликовну културу и српски језик
удружили памет и умеће и створили медаље пријатељства.

Медаља је била направљена од разних материјала и њен унутрашњи садржај била је песма.
Ученици, учесници радионице потрудили су се на сликовит и речит начин да покажу шта је
пријатељство и како га неговати.

„Вероватно имате много пријатеља, а
можда ћете баш сутра стећи новог друга и зато
будите спремни и вољни да га свим срцем и
добротом прихватите“, поручују вам наши
другари с радионице.

„Пријатељи су попут анђела који те подигну из
невоље!“

„Тек када станеш на танак лед, видећеш
ко ти је пријатељ!“

„Љубав нагло букне, а пријатељство увек тихо пламти.“
„Будите и ви бар мало деца, бићете више људи.“

„Свако дете пријатељство треба, које склапа са дететом другим, па да заједно полете до неба,
уживају у шетњама дугим.“

ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ

Манифестација „Потрага за скривеним благом“ коју je под покровитељством Покрајинског
секретаријата за образовање и Града Сомбора организовала Школа за основно образовање одраслих
одржана је 9.10.2011. Мапа која је водила до шкриње пуне блага састојала
се из шест делова који су били сакривени широм Венца. Како би
пронашли те делове, такмичари су морали да, на основу задатака које су
добили, а било их је 19, пронађу сва значајнија места у центру града.
Ученици наше школе, Анђелко Катанић (VIII-3), Ивана Марјановић и
Данијел Осовникар (VI-3) и Стојана Клепић и Марина Перишкић (VI-1)
први су пронашли ковчег пун блага који је био сакривен у дечјој
библиотеци. У њему су се налазили слаткиши које су сви учесници
поделили. Од наших другара сазнали смо да је било веома напорно, али и
да се труд исплатио. Ми им ЧЕСТИТАМО!!!

Ево и неких од задатака:

Маестро је своме граду оставио преко хиљаду уља, пастела, акварела, темпера,
цртежа... које се могу видети у галерији с његовим именом, испред Трга уметности.

Турска сам кућа, још из 17. века, позната по томе што је у мени отворена прва пошта у граду.
Проглашена сам спомеником културе од великог значаја чиме се поносим. Пронађите ме.

У овој кући сам рођен 1884. године. Завршио сам гимназију у Сомбору, а права у
Пешти. Свој родни град сам прозвао Раванград, у својим делима узимао теме из
војвођанског живота, а знате ме по песми „Ратар“.

Некада сам имала 365 соба, за сваки дан у години по једну собу, данас имам Свечану салу
коју украшава слика – највеће уље на платну у нашој земљи „Битка код Сенте“, рад Ференца
Ајзенхута.

Проверите колико познајете свој град.
Одговоре ћете наћи на крају Листа, у рубрици Разонода.

Вања Малбаша, VIII-1
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ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ

Сваког дана ученик пролази једно наизглед неважно
путовање, од куће до школе. Широм Сомбора од 7:30 до 8:00 и од
11:30 до 14:00 часова деца полако, причајући, шетају улицама
града. Али свакоме је тај пут другачији. Много деце из предграђа
сваког дана препешаче и неколико километара. Али то им није
много, јер нису сами. Они полако шетају чаврљајућу са друговима
о свему и свачему: о утакмицама, филмовима, цртаним филмовима,
плану за игру, о томе ко није урадио домаћи, питањима за
контролни, и још о много чему. Неки наши другари који живе у
селима и аутобусом долазе у школу такође уживају на том путу јер
разговарају са својим сапутницима, разговарају о претходном и
праве планове за наредни дан. А када се сви сретну у дворишту,
почиње игра. Неки трче да пипну пречку гола, неки играју вије,
неки само причају и тако док не звони и док се овај пут од куће до

школе званично не заврши. Али, сутра почиње нови.

БОНТОН
Колико год нам пут од куће до школе био занимљив, не смемо заборавити ни на лепо

понашање, јер је оно огледало нас, наше породице, па и наше школе.
Бонтон није привилегија страних земаља. Бонтон није ни власништво привилегованих

појединаца нити богаташа. Бонтон је једноставно ваш ако Ви то желите.
Реч БОНТОН потиче из француског језика и значи „добро понашање“.
„Књига ритуала“ најстарији је документ из ове области. Ископан је у Кини и потиче из

времена династије Хан. Писан је на дрвеним плочицама, пре отприлике 2000 година. Једно од савета
у њему гласило је: „кад једеш. једи тако да слепци око тебе не знају да једеш. Ако желиш јести

бучно, пођи у планину и не враћај се међу људе.“ И данас ћемо у бонтону наћи исто правило, али на
много лепши начин речено.

Но, да се вратимо на наш свакодневни пут од куће до школе и назад. И ту нас бонтон
опомиње, али и саветује како треба да се понашамо. Ово су само нека од правила:

Улица се ИСКЉУЧИВО прелази на
пешачком прелазу и када се на семафору
појави зелено светло за пешаке.

Ако ти лопта оде на коловоз, прво стани,
размотри ситуацију, па тек онда предузимај
акцију. Лакше ћеш преболети и најскупљу
лопту, него и најмању рану.

Бицикл, тротинет, скејт, ролере и остале
справе које се котрљају, вози свим срцем,
али и читавим мозгом.

Сигурно већ знаш да на улици не звиждиш, не урлаш, не псујеш, не подригујеш, не
добацујеш, не показујеш прстом, не жврљаш фасаде и споменике, не плазиш се, не
имитираш и не исмеваш остале пролазнике.

Не свађајте се са онима који не мисле као ви. Боље би вам било да размењујете
знање и искуство.

Стојана Клепић, VI-1

Сара Крстић, VIII-4
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Под учењем подразумевају се сви процеси који воде до промене у менталном или
испољеном понашању неке особе које остају део искуства те особе. Учење обухвата усвајање
навика, информација и вештина.

Према намери учење може бити намерно и ненамерно. Најчешће се сматра да је учење само
оно које је намерно и када постоји јасно дефинисан циљ. Процес учења одвија се и без наше намере,
а промене понашања као последице учења често постајемо свесни тек у ситуацијама када постоји
потреба за наученим понашањем. На пример: не знамо набројати песме на CD, а знамо почетак
следеће када чујемо крај претходне.

У школи највише је заступљено намерно учење где су јасно дефинисани циљ и намера
учења. Такође, у школи се најчешће уче информације, а у мањој мери вештине (свирање, скок у
даљ, вођење лопте...).

Учење у школи почиње на часу, пажљивим слушањем наставника. Записивањем бележака
олакшавамо процес памћења и помажемо одвајању битног од небитног. Сваку нејасноћу треба
разрешити на часу, постављањем питања наставнику. Лекцију треба научити исти дан након

наставе, јер је тад „свежа“ и потребно је уложити
мање напора да би била запамћена.

Понекад је тешко започети са учењем. Често
се почетак учења одлаже другим активностима као
што су гледање серије, играњем игрица на
компјутеру... Понекад се то заврши тако да се
потроши све време које је намењено учењу. Због тога
треба планирати време у току дана које ће бити
посвећено учењу и направити план учења, тј. шта ће
се којим редом учити. Препоручљиво је учење
започети са интересантним градивом, да би се
мотивисали за учење, а онда прећи на неко теже
градиво. Које је лакше, а које теже градиво,
интересантно или незанимљиво различито је од
ученика до ученика.

Учење треба да се одвија на истом месту и у
приближно исто време. Понављање радње на истом
месту и у исто време служе формирању навика.
Навике се

могу
формирати и расформирати на било ком узрасту. Због тога
једном формиране радне навике треба неговати, а ако
радне навике нису формиране нема разлога за одлагањем.
Предмети који могу да скрену пажњу са учења, не треба да
се налазе у радном простору.

Током учења потребно је правити паузе. Распоред
пауза треба да буде сличан распореду звона у школи.
Кратке паузе од 5 минута између лекција, а после 90
минута учења - пауза око 20 минута. За време паузе не
треба радити ништа интересантно (гледање ТВ програма,
читање књиге или новина...), јер нови садржаји потискују
старе. Због тога не треба учити једно за другим слично
градиво и не треба прелазити на наредно док претходно
није добро савладано. Без обзира на време проведено у
учењу, паузу треба направити ако приметимо да нам мисли
лутају или да тешко памтимо.

o Пажљиво слушати
наставника на часу

o Лекцију научити исти дан
након наставе

o Учити на истом месту и у
приближно исти време

o Током учења правити
паузе

o Учити са разумевањем и
прво обратити пажњу на
суштину градива, а тек
онда на детаље

o Понављати научено у
почетку чешће

o Учити редовно
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За квалитетно учење није довољно само читање уџбеника и преслишавање. Прво се треба
упознати са лекцијом, погледати поднаслове, графиконе и издвојити главни смисао. Приликом
прегледа лекције треба поставити питања и тражити одговоре на њих. Ако постоје питања на крају
лекције, треба одговорити на њих. Затим пажљиво читати лекцију, издвојити идеју сваког пасуса,
уочити и запамтити значајне детаље који су повезани са главном идејом. С преслишавањем требало
би почети након неколико читања лекције и потпуног схватања њеног смисла. У току преслишавања
препоручује се повремено гледање у књигу ради провере тачности. Пожељно је дуже задржавање на
тежим местима. Истраживања указују да је заборављање у првим часовима након учења брже и да
се оно временом смањује. Због тога треба чешће понављати у првим часовима након учења, док се
после могу правити већи временски размаци између понављања.

Кампањско учење пред контролне задатке или одговарање је честа појава код ученика. Овај
начин учења није препоручљив јер при помисли на нагомилано градиво мотивација за учење опада,
а страх и несигурност расту. Редовним учењем ствара се задовољство, опуштеност, повећава
сигурност у себе и као последица повећава се вероватноћа остваривања бољег школског успеха.
Пратећа појава редовног учења је и смањење треме приликом одговарања или контролних задатака,
јер смо сигурнији у себе и своје знање.

За оне који желе више да сазнају о овој теми предлажем књиге
„Како опасно добро да научим лекцију?“ аутора Спомене Милачић и
„Брзо читање“, „Мапе ума“, аутора Тонија Бузана.

Љиљана Кнежевић, психолог

КАКО УЧИТИ...из угла једног ђака

„Учење смара? Учење убија? Учење је робија?“ Ако
га таквим направимо – такво ће и бити. Зато, потрудимо се
да учење не буде робија ни мучење, већ да учење буде
забава (или, бар подношљиво). Учење је обавеза коју сви ми
ђаци морамо да обављамо јер нам је то веома важно и много
ће нам помоћи у школи, али и животу. То није једноставан
посао и захтева много времена и упорности. Да бисмо
учили, морамо бити опуштени и смирени, јер у супротном
мозак нам „не ради“ и настају проблеми као што су
размишљање о завршетку учења, о игри са пријатељима...

Морамо да размишљамо о ономе што учимо, иначе
ћемо то брзо заборавити и мораћемо испочетка. Без стреса
нам је много лакше учити него са њим.

Место где боравимо док учимо је од велике важности. Ако је телевизор укључен или ако
неко од укућана прича, наш мозак слуша оно што они причају. а не оно што ми учимо. Када
пронађемо право место, бацамо се на учење.

Учење са пријатељима из разреда је одлично. Ово много помаже јер увек неко нешто зна:
неко зна математику, неко боље језике, неко има више смисла за музику...

Ако знамо да нешто морамо научити, боље нам је да то одмах урадимо, па онда да се
опустимо, а не да одлажемо. Треба често понављати научено како не бисмо заборавили. Учење нам
обнавља знање стечено на часу. Можемо полако да читамо док учимо, а онда да поновимо научено
јер тако боље памтимо претходно учено градиво.

Треба учити сваку лекцију како за контролни задатак не бисмо имали превише за учење,
већ само да поновимо научене лекције. Увек морамо да пазимо на часу јер тако стичемо предзнање.

Учење је важна ствар и зато учимо пажљиво и редовно!

 Колико знам да питам, толико ми знања припада.
 Учени је свугде учен, краљ је само у свом краљевству краљ.

индијска пословица
 Много зна онај ко зна да не зна.

немачка изрека
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Рециклажа је процес сакупљања и употребе већ коришћених материјала и одбачених производа, за
поновну употребу као сировине у прављењу истих или сличних нових
производа. Реч РЕЦИКЛИРАТИ потиче од енглеске RE – CYCLE што
значи поново кружити.

Рециклажа је кад, уместо да бациш флашу од воде или сока на
травњак или у обичну канту, ту флашу бациш у специјални жути
контејнер на којем пише ПЕТ, па онда неке чике ту флашу однесу у
фабрику за рециклажу и од ње направе неки сасвим нов производ. Тај
производ може бити нова пластична флаша или ПЕТ влакно којим се пуне
плишане играчке или намештај или, пак, ПЕТ трака којом се везују тешки пакети.

Рециклажа је кад лименку Кока-коле бациш у специјални контејнер за лименке, па се она у
топионици истопи и од тог алуминијума се производи потпуно нова лименка Кока-коле.

Рециклажа је и када своје старе свеске одвојиш у контејнер за папир да се од њих направе
новине које онда чита твој тата.

Рециклажа је и кад исечеш на пола пластичну флашу од воде, па је онда облепиш
омиљеним сличицама из новина, обојиш и у њој држиш оловке, па те мама хвали како си уредан
(уредна). Или када на картонску кутију залепиш украсни папир у који су били упаковани твоји

рођендански поклони, па у њој држиш играчке.
Дакле, рециклажа је кад од старог правимо ново, кад од

отпада правимо нове корисне производе. На тај начин смањујемо
загађење планете, штеди се енергија и природна богатства.

Веровали или не:
Грађани Србије у просеку потроше 35 килограма папира

годишње.
Да би се направила тона папира, потребно је посећи око 17

стабла.
Једно дрво, просечне висине, произведе готово 90 000 листова

папира.
Просечна буква даје на сваки сат 1,7кг кисеоника, а дневно

произведе кисеоника довољно за 64 особе.
Новински папир може да се рециклира најмање 7 пута.

Рециклажом половине светске производње папира
сачувало би се 800 000м² шума.

У Србији се тренутно рециклира између 10 и 15% отпада.
У току само једне године сакупимо толико ђубрета у

кантама за ђубре, да, када бисмо их послагали једну на
другу, дошле би до Месеца.

Рециклажа само једне стаклене флаше сачува енергије
толико колико је потребно да ТВ ради сат и по времена, а

рачунар 25 минута.
Рециклирана конзерва уштеди толико енергије да може да

је користи телевизор 3 сата.
Количина енергије која може да се добије из годишњег

садржаја једне канте за смеће може да омогући да
телевизор буде укључен 5000 сати.

Јована Везмар, III-2

Милан Гаћеша, III-2
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У оквиру Дечје недеље одржан је Јесењи крос.
Учешће на кросу организовали су наставници физичког васпитања.

Циљ кроса је развијање дечје свести и љубави према спорту као и развијање такмичарског
духа код деце.

Крос су измислили Енглези са жељом за надметањем. Прва трка одржана је 1837. године и
од тада се крос ширио на друге државе. Већина држава је прихватила овај спорт који је у неким
државама постао чак и традиција. Данас се велики број трка одржава на хиподромима, то јест на
великим стазама за трке коња. Међутим, данас је изгубио своје право значење. Реч крос значи ићи
кроз ливаде, имања, шуме... Крос који се дан-данас одржава не спомиње трчање кроз села и шуме,
већ се трчи по јасно припремљеним стазама на одређеном месту. У неким градовима и државама
реч крос још није изгубила право значење и она је у тим државама права мотивација за туризам.

Наши победници добијали су дипломе и целокупан догађај је прошао у одличној
атмосфери, а деца су била задовољна, што је и био циљ. ЧЕСТИТАМО награђеним ученицима!

ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ
I место II место III место I место II место III место

Стефан Гргуров,
V-3

Дејан
Мазињанин,
V-1

Немања
Љуштина, V-2

Александра
Мушикић, V-1

Александра
Вуковић, V-2

Јована
Стричевић, V-1

Давид
Борота, VI-2

Никола
Бикар, VI-3

Богдан
Бељански, VI-3

Јована
Дворнић, VI-2

Вања
Лађаревић, VI-1

Ирина
Зелић, VI-2

Владимир
Кемивеш, VIII-1

Милош
Павичић, VII-1

Александар
Росић, VII-3

Николина
Ђекић, VII-2

Љубица
Тривуновић,
VII-1

Ксенија
Пејић, VII-4

Драган
Илић, VIII-2

Андреј
Шкорућак,
VIII-1

Владимир
Милошевић,
VIII-1

Дона
Лекај, VIII-1

Соња
Огњеновић,
VIII-4

Невена
Брдарић, VIII-2

Од самог почетка школске године почела је да ређа успехе један за
другим. Истим жаром бори се и на школским спортским теренима, али и
изван њих, борећи се за клуб у ком тренира. Све успехе које је постигла ове
школске године представљајући нашу школу пронаћи ћете у нашем часопису
на спортским странама које следе. Она је Сандра Крајина, ученица VI-3.
Радосник: Када си први пут одлучила да се бавиш неким спортом?
Сандра: Када сам имала пет година, први пут сам почела да тренирам тенис.
Волела сам тај спорт, али сам морала да га напустим због повреда и тада сам
се посветила атлетици.
Радосник: Да ли ти је напорно да трчиш на дуге стазе?
Сандра: Мало је напорно, али све може да се издржи.
Радосник: Када си добила прву награду? Како си се тада осећала?
Сандра: Своју прву награду добила сам у петој години и била сам одушевљена јер сам постигла
добар резултат.
Радосник: Када ниси најбоља у својој категорији, да ли се предаш или настављаш даље и надаш се
бољим резултатима?
Сандра: Не предајем се јер знам да сам дала све од себе.
Радосник: Да ли би волела да постанеш спортски тренер?
Сандра: Да. Највише бих волела да постанем спортски тренер.

Сандри желимо много успеха у даљим такмичењима и да нас што пре обрадује неком
новом медаљом!



Страна 12

Спорт

АКТУЕЛНИ СПОРТОВИ ЗА ОВУ СЕЗОНУ

„Хватајући или бацајући лопту човек се преображава, бива другачији, лакши, лепши, превазилази
себе, приближава се бестежинском стању и висинском лету, тријумфу свог тела и у исто време

победи над њим.“
Иво Андрић

За овај период, један од препоручених спортова је КОШАРКА.

Кошарка је спорт у ком се такмиче две екипе од по пет играча. Оба тима
труде се да постигну што више поена убацивањем лопте кроз обруч коша
на разне начине и под одређеним правилима.

Екипа добија бодове тако што лопта са горње стране пролази кроз обруч
коша. Победник је екипа која постигне највише поена. Кош који је
постигнут унутар лука важи се ДВА поена, а кош који је постигнут изван
лука вреди ТРИ поена. Слободно бацање вреди један поен. Лоптом се
управља тапкањем о терен или међусобним додавањем између играча.

ТАКМИЧЕЊА И ПРАВИЛА

Најбитније је да лопта прође кроз обруч коша да би се освојио поен. Такође је битно не дозволити
противнику да убаци лопту у кош. Покушај убацивања лопте у кош зове се шут. Када играч
прекрши неко правило, каже се да је начинио фаул или прекршај. Када играч начини пет прекршаја,
бива дисквалификован (избачен) из игре. Нека од најпознатијих такмичења јесу FIBA и NBA.

ОПРЕМА

Све што је од опреме потребно јесу патике, дрес, лопта и, наравно, основни кошаркашки терен са
два коша на супротним крајевима.Терен је играђен од паркета и има пречник 22x15 метара.

ЗНАЧАЈ

Значај кошарке је, као и у осталим спортовима, јачање бутних и ручних мишића, али и у развијању
логике код детета.

КОРФБОЛ

Корфбол је једини мешовити колективни спорт, у њему мушкарци и жене
играју заједно. У основи подсећа на кошарку, али са неким врло битним
разликама. Настао је у Холандији почетком 20. века. Игра се на отвореном или
затвореном терену чије су димензије 40x20 метара. Терен је подељен на две
половине које се зову зоне. У обе зоне налази се стуб, висок 3,5м, на чијем врху
је корпа. Стуб је постављен на две трећине раздаљине између линије која
обележава центар терена и линије која представља крај зоне. У игри учествују
два тима, који се састоје од по осам играча. Сваки тим у обе зоне има по два

мушкарца и по две жене у одбрани.
Да ли сте знали...

да је прва званична кошаркашка утакмица одиграна 20. јануара 1892?
да је Београд три пута био домаћин Европског првенства у кошарци?

да је најнижи играч који је победио на такмичењу у закуцавањима био Спад Веб, висок 1,70м?
да је Радивој Кораћ, играчка легенда по чијем имену данас куп Србије носи име, седео у некој од

наших клупа и упијао прва знања управо у нашој школи?
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ОПШТАНСКА ТАКМИЧЕЊА
АТЛЕТИКА - Тробој
1. место – Сандра Крајина, VI-3
3. место – Мирјана Одановић, V-3; Милица Рончевић, V-2; Стефан
Гргуров, V-3

АТЛЕТИКА – по дисциплинама
девојчице:
- екипно – 2. место
- појединачно –
1. место – Сандра Крајина, VI-3 (даљ); Наталија Живковић, VIII-4
(кугла)
2. место – Кристина Храбовски, VIII-2 (100м); Николина Ђекић, VII-
2 (300м); Дона Лекај, VIII-1 (600м)
3. место – штафета
дечаци:
- екипно – 1. место
- појединачно –
2. место – Владимир Милошевић, VIII-1 (300м); Александар Јеличић, VIII-2 (вис); Драган Илић, VIII-2, (даљ);
Станислав Живковић, VI-1 (800м); штафета
3. место – Страхиња Левнајић, VIII-4
- и мушка и женска екипа пласирале су се на окружно такмичење

ОДБОЈКА
3. место – девојчице (Мила Брбаклић, VIII-4; Зорана Вулин,
VIII-4; Наталија Живковић, VIII-4; Соња Огњеновић, VIII-4;
Елена Шкорућак, VIII-3; Милица Шупељак, VIII-3; Марија
Матић, VII-3; Катарина Вучевић, VIII-4; Дона Лекај, VIII-1;
Дуња Алексић VIII-1

ПЛИВАЊЕ
1. место – Сања Галац VII-3; Јована Дудуковић, VII-3;
Тамара Дудуковић, VI-1; Невена Брдарић, VIII-2; Небојша
Богдановић, VIII-1 (сви се пласирали на окружно такмичење)
2. место – Ирина Зелић, VI-2
3. место – Владимир Брдарић, VII-1

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

ПЛИВАЊЕ
1. место – Сања Галац, VII-3; Јована Дудуковић, VII-3; Тамара Дудуковић, VI-1; Невена Брдарић, VIII-2;
(сви се пласирали на републичко такмичење)

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ШКОЛСКА АТЛЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ
– квалификације
1. место – Сандра Крајина, VI-3

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

ШКОЛСКА АТЛЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ
– финале - дели 2. и 3. место - Сандра Крајина, VI-3
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РАЗОНОДА

Хм, шта да радим? То је често питање нас, деце. Постоји много ствари које можемо да
радимо. Они који воле да читају, могу да оду до библиотеке или, пак, да се друже са књигом на
савремен начин – путем рачунара. Кад смо код рачунара, и помоћу њих се можемо забавити.
Можемо да играмо разне игре, да цртамо, дописујемо се...

Можемо и да играмо друштвене игре с пријатељима. И одласком на улицу можемо да
ублажимо, па чак и уклонимо досаду. Можемо се дружити с пријатељима, а време проведено с
њима није губљење времена. Много је забавније и корисније и од играња на рачунару.

Размислите пре него што седнете за рачунар зар не би тог тренутка било много забавније да
позовете друга или другарицу и одете негде у шетњу, уживате у лепотама природе, свежем ваздуху,
а можда сретнете и неког симпатичног дечака или девојчицу! До тада, уживајте у решавању
занимљивих задатака које смо спремили само за вас!!!

За почетак, ево једне географске укрштенице.

1

2 3

4 5 6

7

8

9

10
СРЕЋНО!

Водоравно:
2 копно са три стране окружено водом, а једним делом повезано са копном
5 једна врста падавине
6 место где отичу сви водотоци са једне територије
7 једна раса људи
8 број живорођених
9 број умрлих
10 узан водени пролаз који спаја 2 мора или океана
Усправно:
1 наша држава
3 сви људи на планети Земљи
4 место где на површину Земље избија магма
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Разонода

ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ

 Припада само теби, а сви га други користе више него ти. Шта је то?
 Ако у поноћ пада киша, може ли се очекивати да ће након 72 сата време бити сунчано?
 10 вагона воза прешло је 100км. Колико је километара прешао сваки вагон?
 Свака од три сестре има брата. Колико у тој породици има деце?
 Учествујете у трци. Престижете другу особу. На ком сте ви месту?
 Постоје ли два питања на која нико на свету не може одговорити са „Да“, већ само са „Не“?
 Маријин отац има 5 ћерки: Нана, Нене, Нини, Нуну. Како се зове пета ћерка?
 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?

Читајући књиге можемо се решити досаде, али и богатити свој речник, уживати у авантурама јунака, маштати...
Зато вам ми препоручујемо:

Књига за дечаке: како да будеш најбољи у свему, Енрајт Доминик;
Случај смрдљивог вулкана, Џеронимо Стилтон;
Мистерије Гинкове улице, Урош Петровић
Моја прва куца, Ана Вилсон

Географски бисери (занимљивости из наше школе):
Села се деле на сеоска и градска.

Густина насељености може бити без становника и са становницима.
Шумадијски значи да се у њему налази шума.

Према раси људи се деле на белце, црнце и жутце.

Решења:
Потрага за благом: 1. Милан Коњовић (Галерија на Тргу уметности), 2. Историјски архив, 3. кућа Вељка

Петровића, 4. зграда Жупаније - Укрштеница: водоравно – 2 - полуострво, 5 – киша, 6 – слив, 7 – европеидна, 8 – наталитет,
9 – морталитет, 10 – мореуз; усправно – 1- Србија, 3 – становништво, 4 – вулкан - Логички задаци: 1. Твоје име, 2. Не може,
јер ће после 72 сата бити опет 12 сати ноћу, а ноћу сунце не сија. 3. 100км, 4. Четворо, 5. Други. 6. „Спаваш ли?“ и „Јеси ли
умро?“, 7. Марија. 8. Миш ће умаћи мачки за један корак.

Да ли се и вама ово чини
занимљивим?

Ова година има четири
занимљива датума, а то су:
1.1.11, 11.1.11, 1.11.11. и
11.11.11. Узмите последње две
цифре ваше године рођења и
саберите са онолико колико
пуните година ове године и шта
добијате?

Обоји горњу слику према датим упутствима: 1.тамно
плава; 2. светло плава; 3. тамно зелена;

4. светло зелена; 5. браон; 6. наранџаста; 7. жута
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