
   

 

С Е П Т Е М Б А Р ,  2 0 2 0 .  

 

Ш К О Л С К И  Л И С Т  О С Н О В Н Е  Ш К О Л Е  „ Н И К О Л А  В У К И Ћ Е В И Ћ “  С О М Б О Р  

САДРЖАЈ: 

КОРОНА 

ВИРУС .................2-3 

АКЦИЈА НАШИХ 

УЧЕНИКА ............4 

СЛИКАОНИЦА....5 

ПЕСМАОНИЦА....6 

ВАЖНИ ДАТУМИ У 

СЕПТЕМБРУ. ........7 

КВИЗ.....................8-9 

РАЗОНОДА ......10-13 

КАКО СТИЋИ ДО 

ПЕТИЦЕ ................14 

РЕШЕЊА ..............15 

 



2  

 

 

 

 

 

Пандемија вируса корона 2019/20. избила је почетком децембра 

2019. године у Вухану, у централној Кини, и карактеришу је 

инфекција дисајних путева и упала плућа. Обољење изазива 

вирус из породице вируса корона под називом SARS-CoV-2, што 

представља друго ширење 

инфективне болести из ове групе 

вируса након епидемије SARS-a 

2002. и 2003. године. Пандемију 

овог вируса Светска здравствена 

организација прогласила је 11. 

марта. Пандемија је захватила 180 

од 193 (93,3%) држава чланица 

Уједињених нација. Многе земље су прогласиле ванредно стање, 

а са циљем сузбијања пандемије предузеле мере карантина, 

полицијског часа и затварања граница. Крајем марта 2020. 

године, готово четвртина светске популације била је у карантину. 

 

Избијање SARS-CoV-2 на мапи света (државе са смртима/умрлим 

[црно] и само потврђеним/оболелим [црвено])  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D
https://sr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%A1ki_akutni_respiratorni_sindrom
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Први случај вероватно настаје преношењем 

вируса са животиње на човека, што је 

вероватно био шишмиш са тржишта у 

Вухану. Иако подаци показују да је 

шишмиш преносилац вируса, ова 

информација није још увек потпуно 

утврђена.   

 

 

 

 

 

Инфекција се међу људима 

преноси капљичним путем. 

Период инкубације је најчешће 

око пет дана, а креће се од једног 

до 14 дана. Најчешћи знакови и 

симпотми су повишена 

температура, сув кашаљ, 

малаксалост, стварање испљувака, 

кратак дах, болови у мишићима.   

Извор: Википедија 

ПОРЕКЛО ЕПИДЕМИЈЕ 

ЗНАЦИ И СИМПТОМИ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%99%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BA
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Акција наших ученика 

„Остани код куће“ 

За време ванредног 

стања препорука 

свима била је да 

избегавају контакте и 

остану код куће. У 

кампању „Остани код 

куће“ укључили су се 

и ученици наше 

школе са својом 

наставницом  

ликовног Ренатом 

Цветков.  

Ученици су добили 

задатак да ураде 

плакат који ће бити 

упозорење за све 

грађане да, у циљу 

спречавања ширења 

корона вируса, остану 

код куће.Урађене 

плакате су затим 

залепили на прозоре 

својих кућа , ако да 

свако ко се нађе на 

улици, може да их 

види. Наставница 

Рената је акцију 

покренула са 16 одељења ученика 

од 5. до 8. разреда, а врло брзо 

прикључили су се и учитељи наше 

школе, тако да је укупан број деце 

која су се укључила у акцију био 

око 800 . 

Ученици су на врло креативан 

начин сликом и текстом израдили 

занимљиве плакате. На плакатима 

су се нашле кућице са маскама, 

породице ученика унутар кућа 

заштићене од вируса, планета у 

борби против пандемије, али и сами 

ученици како поштују мере 

безбедности. Врло брзо, плакати су 

осванули на прозорима многих кућа 

и станова у нашем граду 

Након ове акције, како би ширили 

свест о заштити пре свега себе 

самих, а онда и околине, од овог, па 

и свих осталих вируса, ученици су 

 

 добили задатак и да 

сваког јутроа цртају 

вирус на својој руци 

и, ако тај дан буду 

прали руке више пута 

и довољно дуго, 

цртеж вируса ће до 

увече нестати. Цртеж 

на руци их је 

подсећао на овај 

начин заштите од 

вируса. 
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Александра Бркић, 

први разред средње школе 
Сања Бјелајац, VII₄ 

Ирина Николић, VIII₄ 

Нађа Здјелар, VI₃ 

Вук Радовановић, VII₂ 

Сара Кунић, VII₄ 

Елена  

Дунклер, 

VI₃ 



6  

 

 

Хигијена 

 

Након јела трљам зубе, 

Ставим пасту, трљам сад, 

 

Цело тело сунђер пере, 

Руке, ноге, леђа, врат. 

 

С пеном нема циле-миле 

Побила је све бациле. 

 

Уна Личина, VII₄ 

Планета дише у истом ритму 

 

У кавезу од памука, 

Вришти тишина. 

Свуда је стрепња и страх. 

Аветно лети смртна прашина, 

Болест, очај и мрак... 

 

Зар пољубац сада 

Тако је злобан? 

Зар љубав убија нас? 

Зар загрљај може постати кобан? 

Зар даљина, једини је спас? 

 

Затварам и очи и пуштам сузу, 

Због оних које волим... 

Склапам руке, отварам срце 

И Господу за њих се молим. 

 

А кад невидљива смрт прође, 

И када живот поново дође. 

Кад уздахнеш слободе ближње 

И не пуштај у душу мрак. 

  

Даница Каралић, VII₁ 

 

 

Песма „Планета дише у истом ритму“ Данице 

Каралић освојила је прву награду на 

истоименом међународном литерарном 

конкурсу који је расписала организација 

„Наставничка мрежа“. У конкуренцији од 350 

литерарних радова, Даничина песма се 

посебно издвојила. 
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1. септембар 

Полазак у школу 

8. септембар  

Међународни  

дан писмености 

15. септембар  

Светска акција 

,,Очисти свет” 

     16. септембар 

   Међународни дан 

   очувања озонског 

            омотача 

29. септембар 

Светски дан 

гусака 

21. септембар 

Међународни 

дан мира 

26. септембар 

Европски дан језика 

6. септембар 

 

РОЂЕНДАН НАШЕ ШКОЛЕ 
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1. Како се преноси корона вирус? 

1) респираторним капљицама путем кашљања и 

кијања 

2) додиривање контаминираних површина, а затим 

лица 

3) све наведено 

2. Можете ли добити корона вирус од свог љубимца? 

1) да 

2) не 

3. На кога највише утиче корона вирус? 

1) на старије 

2) на млађе 

3) на све 

 

 

 

 

 

ШТА  

 

 

 

 

ЗНАШ 

 

 

 

 О 

  

 

 

КОРОНИ? 
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4. Да ли постоји лек или вакцина против короне?  

1) да 

2) не 

5. Колико дуго треба прати руке како бисмо смањили ризик 

добијања короне? 

1) 10 секунди 

2) 15 секунди 

3) 20 секунди 

6) Да ли је корона вирус исти као и грип? 

1) да 

2) не 

             0-2 

     

 

          2-4 

    

 

           4-6 
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Спој бројеве и изненади се сликом! 
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Укрштеница: 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

2) 

3) 

5) 

7) 

 8) 

  9) 

1) 2) 3) 4) 5) 

6) 7) 8) 
9) 

Реч коју си добио/ла у осенченим пољима је:________________ 

4) 

6) 

1) 
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 Помози доктору да победи корону! 

А1: Маска Б1: Свињски В1: Плућа Г1: Изолација 

А2: Рукавице Б2: Птичији В2: 

Температура 

Г2: Респиратор 

А3: Руке Б3: Сезонски В3: Умор Г3: Болница 

А4: Асепсол Б4: Куга В4: Суви кашаљ Г4: Тест 

А: Б: В: Г: 

Асоцијација 

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ: 
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  А   В    Б    Д    Г   Ђ    Е 

   Ј 

  Ж 

   Н   Љ    М    К    Л 

   Њ 

   З   И 

   О    Р   П    С 

  Ш 

   Ћ    У    Т 

   Џ    Ц    Ч    Х    Ф 

 

 

                                

                        

ѕ6 

 Шифровано писмо 

Откриј скривену поруку! 
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Пошто је септембар и почетак школске године, потруди се да 

оцене буду одличне! 
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1. 3) све наведено 

2. 2) Не 

3. 3) на све 

4. 2) не 

5. 3) 20 секунди 

6. 1) не 

1)      ЗЕЦ 

2)        ПЛУЋА 

3)МАЈИЦА 

4)        ДРВО 

5)      РЕКА 

6)        МАСКА 

7)  КЊИГЕ 

8)         ЈАБУКА 

9)        АВИОН 

10. страна 

11. страна 

12. страна 

А1: Маска Б1: Свињски В1: Плућа Г1: Изолација 

А2: Рукавице Б2: Птичији В2: 

Температура 

Г2: 

Респиратор 

А3: Руке Б3: Сезонски В3: Умор Г3: Болница 

А4: Асепсол Б4: Куга В4: Суви 

кашаш 

Г4: Тест 

А: Заштита Б: Епидемија В: Сиптоми Г: Лечење 

КОРОНА 

Шифровано писмо 

ПОБЕДИМО КОРОНУ 

13. страна 

8-9. страна 

12. страна 
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