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НАШИ ПРВАЦИ ДАН БАКА
У октобру 2009. године је обележен
међународни дан старијих лица и ево,
како су то обележили ученици I-1, I-2 и
I-3 разреда са својим учитељицама Зором
Стојић, Јадранком Бобић и Живанком
Стојановић.

СВЕТИ САВА
- ШКОЛСКА
СЛАВА

Тијана Петровић VI-3

ДАН ШКОЛЕ
Александар Јанковић VI-4

Софија Машовић VII-3

Александар Јанковић V-4
Јована Борковић V-4

Софија Машовић VII-3
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ПРЕТЕЧА
УНИФОРМИ

Првог дана школске
године наши ђаци
прваци добили су
на поклон мајице са
логом школе. Жеља
нам је да код наших
ђака првака од самог
почетка развијемо свест о припадности школи,
да је заволе као што и школа воли њих. Tиме
смо хтели уједно да их као најмлађе одвојимо од
старијих ученика. Прваци су их радо понели што
нам је знак да размишљамо и о увођењу униформи
за наше ученике.

Филип Ћировић V-1
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ОСНОВНА ШКОЛА

„ЂУРА ДАНИЧИЋ“
БЕОГРАД

Мештровићева 19а
2462-284, 2462-162, 3970-140
www.osdjuradanicic.edu.rs
djura_danicic@yahoo.com
Наша школа носи име најзначајнијег српског филолога Ђуре
Даничића.Он се родио у Новом Саду, 4. априла 1825. године. Отац
му је био врло учен и образован човек, који је желео да и његова деца
буду образована. Тако је и свог асина Ђорђа уписао у гимназију.
Ђорђе Поповић, како је право име Ђуре Даничића, био је веома вредан
ученик. Школовање је наставио на Лицеју у Пожуну (Братислава), а
затим је на даље школовање отишао у Пешту и потом у Беч, где је
уписао правни факултет.
У Бечу се Ђорђе упознаје са Вуком Караџићем и овај утиче
на младог Поповића до те мере да овај оставља започете студије
права, настављајући учење код врло познатог филолога онога
времена Фрање Миклошића. До те мере бива одушевљен Вуковим
идејама да почиње да говори и пише ијекавским дијалектом, а
своје име мења у Ђура Даничић, како се звао познати ускок. Тада
започиње и своје друговање са Бранком Радичевићем.
„Био је филолог, бранилац идеја Вука Стефановића Караџића
и велики обожавалац његовог рада. Један је од најзначајнијих
истраживача српског и хрватског језика. Био је библиотекар Народне
библиотеке од 1856. до 1859. године. За време тог периода изборио
се за политику у складу са којом је библиотека морала имати сваку
српску књигу и све књиге о Србији и Србима на било ком језику.“
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СНИМАЊЕ ФИЛМА

„КИКО И РУКА“
У оквиру реализације програма заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и програма превенције ризичног понашања, медијатори наше школе и
деца предшколске групе ПУ „Чика Јова Змај“ учествовали су на Наградном такмичењу
Инцест траума центра - Београд у децембру 2014.
Представљамо Вам најновији кратак едукативни филм „Кико и рука“ који је био
део нашег наступа и одушевио све присутне.
Желели смо да пошаљемо јасну поруку да је о теми сексуалног насиља неопходно
учити у вртићу и школи како би деца била спремна да препознају и супротставе се
сексуалном насиљу.
Инцест траума центар - Београд је препознао наше настојање и урадио
професионално снимање овог филма на енглеском и српском језику.
Намена филма је да се користи у свакодневном животу вртића и у учионицама
основних школа у оквиру редовног наставног програма.
Имена учесника и особља можете погледати на крају филма.
Погледајте филм на следећем линку на српском:
https://www.youtube.com/watch?v=OBKPDcGMnwE
Погледајте филм на следећем линку на енглеском:
https://www.youtube.com/watch?v=-4fPI6h-0EU
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Да се подсетимо:

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

1НОВ
112. члан Закона о основама система образовања и васпитања
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље,
односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика
преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке
етике.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда
изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

МОЈА ШКОЛА
Моја школа је велико здање,
У њој станује васпитање.
Сваког часа, сваког дана
Ја у њој стичем све више знања.
Учим да волим и да се дружим,
Да ценим, поштујем и да се не тужим,
Да волим људе свог овог света
И да знам права сваког детета.
Учим да пишем и да читам,
Старијег за савет увек да питам,
Да знам бројеве веће и мање
Множење, дељење и сабирање.
Хвала за моје одлично знање
И моје ђачко васпитање.
Матеја Јовановић 4/3

– Докторе, толико јако хрчем да
сам себе пробудим. Шта да радим?
– пита пацијент.
– Спавајте у другој соби! – одговори
доктор.
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ИЗЛОЖБА - БОРАВАК
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СВЕТИ САВА
Свети Саво, наша славо,
ти мудра главо,
Свети Саво!
Да се српски језик шири,
да се брат са братом мири,
да се слави славље,
да се држи Православље!
Да се слави наша слава,
то нам жели Свети Сава!
Радмила Пајкановић 3/1

Свети Сава
заувек у нама

Кад помислимо на месец јануар, помислимо на Нову годинз, Божић, али и на
великог просветитеља, Светог Саву.
Свети Сава је некада био Растко, син великог жупана Стефана Немање. Имао је
два старија брата, сасвим различита од њега; волели су мачевање и власт, а он је више
од свега волео да учи... Био је веома побожан и зато је са шеснаест година отишао у
манастир. Био је лекар, и учитељ и путник... Увек је помагао сиромашнима. Иако је
могао имати све што се пожелети може. Све је одбацио и посветио се Богу. Са оцем
је саградио Хиландар, једини српски манастир на Светој Гори. Целог живота је радио
на томе да Срби буду једнаки и цењени пред остатком света.
Кад помињемо Светог Саву, помињемо га са љубављу и топлином које заслужује.
Написане су о њему песме, приче, приповетке... Свети Сава је увек налазио начин
да помогне људима у невољи. Посебно волим причу у којој је он, путујући светом,
наишао на човека који је јаукао поред набујалог потока. Упитавши зашто човек јауче,
чуо је да је ту некад било брвно за прелазак, а да сад човек не може да пређе на
другу страну. Светац му је рекао да за паметног човека увек постоји више начина да
иде напред, а да за глупака постоји само један. Онда је човек помислио како можда
постоји неки други прелаз узводно или низводно, или да би чак и он могао да сам
стави ново брвно преко, па довикну Сави: „Хвала, светитељу!“, а Сава се само окрену,
погледа га и насмеши се.
Волим што није само помагао људима, него их пре свега учио да они помогну
себи и другима. С лакоћом би решио свачији проблем: успео је да помири и своја два
посвађана брата. Сви треба да се угледамо на њега, јер порука коју нам Свети Сава
свакодневно шаље јесте да будемо племенити, храбри, доброг срца и да ценимо оно
што имамо
Јелица Филиповић 5/4
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Скоро сам био у храму Светог Саве на Врачару. Огроман храм, као што је
огроман и наш светитељ...
Често слушам приче и Светом Сави и дивим му се: како је тако млад
оставио родитеље и двор, да би се замонашио на Светој Гори... Како му
није било тешко да сопствени живот посвети Богу и добру свог народа... Да
га просвећује и лечи, да гради и мири, да се Богу моли за свакога. Зато су
и њега сви волели и слушали. Кроз дуге векове, Срби су се молили Светом
Сави за помоћ и снагу у тешким данима. А светитељ је са неба гледао свој
народ у помагао му.
Наш народ је то што јесте захваљујући Светом Сави. Заувек ће он бити у
нашим срцима и са поносом ћемо изговарати његово име.
Урош Ђуричанин 5/2

СВЕТИ САВА
ЗАУВЕК У НАМА

Свети Сава
Зло растера,
Када у нама зло завлада.
Бистри нам мисли:
Да мислимо исправно и јасно
И свима добро чиимо.
Свети Сава
Од невоље спашава
Од лоших ствари нас одговара.
Светог Саву
Свака школа слави
И воли га Србин сваки.
Свети Сава је увек у нама
И зато, Боже,
Хвала Ти!
Петар Маловић 3/2
(1. Место у категорији
млађих разреда)
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ЛИЧНОСТ
КОЈОЈ
СЕ
ДИВИМ
Мој тата
Мој тата је јак,
велик и драг,
од њега могу све
да добијем ја.
Он је уз мене,
и у добру и у злу,
и када се надам,
он је ту.
Волим свога тату,
волим, волим га,
биће уз мене
када затреба.
Стрпљив, пажљив, нежан,
мој тата је
обожаван када
правимо забаве.
Верујте људи на жалост,
тата је један,
волети га мораш,
јер је много вредан.
Никола Вељовић 3/2
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Описивање личности
Захваљујући мојом драгој и лепој мами
доспео сам на овај свет.
Моја мама се зове Дијана. Она има лепе очи,
кратку црну косу и паметну главу. Ја њу волим
јер је праведна и великодушна, а и зато што
ме награди када урадим нешто добро. Мама ме
увек засмејава и помаже кад ми затреба. Чак и
кад се и посвађамо не осећамо мржњу, а и то
брзо заборавимо. Наша љубав је огромна као
цео универзум и још много већа. Моја мама је и
мој најбољи дру. Много је волим.
Она је најбоља мама на свету. Вероватно
свој деци је узор славна личност, а мени моја
мама.
Вук Николић 3/2

Мој тата
Стално док сам на тренингу мислим на мог
тату. Мој тата се зове Миодраг, јер је мио и драг.
Он ми попуњава један део срца, али мислим
да се са мном много шали. Обожавам када
правимо бродове, авионе, аутомобиле и камионе
од дрвета и картона, и када гледамо „Лигу
шампиона“. Очи су му браон, а коса црна. Висок
је 180cm. Јак је и покушава да ме спаси каква год
неволја била. Осећајан је, и воли када добијемо
утакмицу. Стално ме подржава. Посебан је по
томе што има најбољу децу. Једина мана му је
што проводи доста времена телефонирајући и
прича доста дуго са својим пријатељима. И кад
сам безобразан ретко ме бије. Стално испуни
оно што желим, али тек неколико дана касније.
Супер је пријатељ и градитељ.
Волим га јер је мој тата и јер је најбољи тата на
свету. Волећу га до краја живота.
Никола Вељовић 3/2

Песма за татине очи
Мој тата има
црну косу, витак стас
лепе очи, мушки глас,
воли маму, воли нас.
Веште руке могу све:
да подигну, да направе.
Мој тата је добар баш!!!
А какав је тата ваш??
Мина Милуновић 2/2

ЛИЧНОСТ КОЈОЈ
СЕ ДИВИМ

Мој брат
Црно око, витак стас
Мој је бата прави ас.
Кад на турнир оде он,
Увек заузме, највиши трон.
Његове груди медаља краси,
Као море таласи.

Песма за татине очи
Песма за татине очи
Тата је мој најбољи друг,
који ме у свему подржава,
и проблеме моје све решава.
Желим да једнога дана будем
спортиста као мој тата,
и да будем образован,
паметан и добар као он.
Његове очи ме воле и пазе,
Његове руке ме грле и мазе,
Његове речи су ту да ме уче
И многе ствари да ме науче.
Петар Арнаутовић 2/1

Мој брат је јунак прави,
Он мене увек чува и барани.

Ђоле и Лаза

Он за мене увек брине,
И са неба ми звезде скине!

Када се домаћи задатак пише
Лаза стално уздише и брише.

У фудбалу му нема премца,
Важи за најбољег стралца!

Ни Ђоле ништа бољи нијеОд Лазе своју свеску крије!

У школи му равног нема,
Све другарице ме моле и
кажу да мог брата воле...

Боље би било задатка да нема
Па да се трчи, игра ил` дрема.

Ја мог брата волим
Највише на свету,
Више него целу
Земљу планету.
Марија Миланов 2/2

Родитељи вичу, куме и моле
Да буде задатак готов пре школе.
Ђоле је успео, а Лаза није...
Зато га мама са прутом вије.
Кристина Јевремовић 2/2
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ОПИС ПТИЦЕ СЛАВУЈА
Славуј се у пролеће враћа кући. Он је птица селица.
Славуј се крије у жбуњу да би се заштитио од
нападача који желе да га поједу. Његово перје је смеђе
попут дрвета. Његов стомак је беле боје.
Његова песма јe прелепа када се чује.
Вук Пришић 1/4

С Л А В У Ј

СЛАВУЈ
Славуј је лепа птица, има смеђе перје
и репић му је црвен. Стомак му је бео.
Славуј лепо пева. Има висок и нежан глас.
Када пева звучи као да прича са неким.
Када пева често прави паузе као да чека
одговор од другара.
Кристина Јевремић
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Смрт војводе
Пријезде

Смрт војводе Пријезде је епска
песма из покосовског циклуса песама.
Она опева догађаје пеосредно после
Косовског боја. Главни ликови у песми
су: војвода Пријезда, Јелица и цар
Мехмед. Војвода Пријезда је јак, храбр,
мудар, поносан, на плаши се смрти,
родољуб и патриота. Част му је била
изнад свега па и изнад његовог живота.
Јелица је описана као верна суприга и
велики родољуб. Она је лепа, брижна,
забринута, самоуверена, одана и верна
супруга. Њена одлука је, са моје тачке
гледишта била сасвим очекивана, јер
није желела да погази своју веру, нити
да изда свог мужа. Понела се врло
разумно и одлучно, а у том тренутку
је и тако дошла до изражаја њена
оданост мужу. Цар Мехмед је храбар,
освајач, прек, осветољубив и зао. Он је
приказан врло реално у својој бахатости
и то почев од захтева који упућује

војводи па до тренутка када проклиње
читав град Сталаћ. Песма обилује
бројним стилским фигурама, сталним
епитетима: верна љуба, бојно копље,
бритка сабља, итд. Хипербола- када је
дат опис сабље. Такође су заступљени
контрасти, градација и метафора када
се војвода Пријезда обраћа осталим
војводама. Порука песме је да свако
треба да брани своју част, част своје
породице и државе. Војвода Пријезда
је велики војсковођа из града Сталаћа
и самопожртвованост војводе Пријезде
и његове жене Јелице. Народни певач
је опевао пему да се не забораве част
и достојанство ондашњих људи. У
песми ми се свидело што је војвода
Пријезда храбро и одлучно ушао у
борбу са много јачим непријатељем да
би одбранио оно што воли. Иако је у
тој неравноправној борби изгубио сва
своја добра и свој живот он је из ње
изашао као морални победник. Он није
изгубио своју част и своје достојанство.
Морална начела некада и сада се
нажалост битно разликују. Песма нас
учи да никада не треба да погазимо
своја уверења већ да се боримо за
њих. Жртва војводе Пријезде и његове
супруге Јелице остаје да живи и до дан
данас.
Младен Лаловић 7/1
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СВЕ ЗА
ЉУБАВ
ЉУБАВ СВЕ ПОБЕЂУЈЕ

Одрасли кажу да је љубај најјаче и најбитније осећање. Када осећамо љубав
срећни смо и насмејани.
Ја то нисам разумела док ми се није десило да толико заволим спорт који
тренирам да бих све учинила да одем на тренинг. Раније, када ми родитељи
траже да одем до продавнице или да се играм са млађим братом мене би
мрзело, али сада ми више ништа није тешко. Некако све радим лако јер што
више обавеза завршим пре ћу отићи на тренинг. А тамо уживам. Осећам се
пресрећно и успешно. Љубав према тренинзима теквонда у мени покреће вољу
и чини да ми ништа не буде тешко.
Када нешто волимо онда смо срећни и лепо се осећамо. Зато је поред здравља
веома битно да имамо љубав, јер само тада нам је осмех на лицу.
Теодора Џаковић 3/1

ЉУБАВ СВЕ ПОБЕЂУЈЕ

Љубав је када се две особе
воле, кад ново дете двође на свет.
Љубав је када се неко заљуби у
некога и тако моја прича почиње.
Љубав нас мотивише и чини нас
срећним у животу.Моја породица,
школа, пријатељи и рукомет ме
чине иззетно срећном и поносном.
Када сам на тим пољима успешна,
ја све побеђујем. Свака моја добра
оцена, гол и смех мојих другара ме
покрећу да остварујем још боље
резултате. Сваки плач мог брата
Вељка ме растужи и чини ми срце
пуно љубави. Љубав нема цену и
не може се купити.
Путеви љубави су веома чудни
и саткани од безброј тренутака.
Сваки је посебан и непоновљив.
Анђела Бајић 3/1

18

ЗАЉУБЉЕНЕ ЛАМПЕ
На прелепом Калемегдану између
цркве Свете Петке и зоо-врта налази
се мали парк. У паркићу су стајале две
старинске лампе од кованог гвожђа и
старих фењера, међу прелепим жбуњем
а красиле су ионако лепо место. Лампе
Мила и Лука.
У сумрак када мрак крене да осваја ,
лука крене да светлуца као да даје тајне
сигнале. А Мила се једно време прави да
важна, као права дама а онда одједном
засветли.

- Добро вече, Мила.- Добро вече, Лука.- умилним гласом свако вече одговара Мила.
Кажу да су ту сто годиина. Испод њих су се сакупљали голубови, играла се деца,
старци држали за руке и уживали у миру и магичној светлости.
Испод њих су се многи парови састајали и растајали. Сви су их волели и са
капицама од снега зими и са жутим лишћем у јесен, у лето, у пролеће. Нарочито
у пролеће кад су оне некако најлепше светлеле а око њих се ширили мириси
пролећног цвећа.
Али једног дана неки „важни“ људи решили су да их уклоне.
- Па знате, они су више за старо гвожђе. Ставићемо лепше и модерније.Мила и Лука почеше од страха прво да жуте а онда и рђају. Више нису тако
блистали већ само тужно светлуцали.
Јутро када су их склањали пришао је један стари господин и замолио важне људе
да му дају лампе. Пристали су а старац их је однео у своје двориште, наместио
их и ено их светле као две звезде свако вече. Старац је био срећан, а Мила и Лука
још срећнији. Они су знали да је стари господин испод њих упознао своју вољену
супругу.
Марија Каралејић 3/3
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ПОТОМАК САМ...

Нико од нас не може да бира време у коме ће да се роди и да живи. Сви светлост дана угледамо
у једном тренутку и од тада почињемо да живимо „пуним плућима“. Међутим, то нам не даје за
право да се не осврнемо на оно што је прошло и на људе који су живели пре нас, а то су наши преци.
Сигуран сам да на квалитет живота сваког од нас утичу и сазнања о рођацима који су живели у
ближој или даљој прошлости, а посебно разговори и савети оних који живе у времену када и ми.
Упознаћу вас са таквом једном особом. То је мој деда.
Мој деда се зове Радован. Већ пет година је у пензији. Био је професор и многе генерације ђака је
подучавао и спремао за даљи живот. Колико је био предан и успешан у том послу говори то што су
некадашњи његови ђаци данас веома успешни пословни и породични људи. Причао ми је о ђацима
који нису баш обећавали да ће постати неко у животу, али слушајући његове савете успели су у томе.
И ја сам био сведок када се сретне са њима да га културно и лепо поздраве уз много захвалности за
оно што је учинио за њих. Мој деда и данас има у себи изузетно много енергије и жеље за радом без
обзира на своје године. Вратио се свом давно напуштеном сеоском домаћинству које је обновио, па
је тако једну урбану средину заменио лепим природним окружењем. На овај начин је показао и нама
унуцима како треба поштовати и чувати све оно што су генерације пре нас стварале. То је постала
и за мене једна оаза мира где се лепо одмарам и прикупљам снагу за даље обавезе.мој деда је много
нежан и пажљив према свим унуцима, али највише пажње посвећује мени, јер сам најстарији. У
нашим разговорима увек ме доживљава као неког равног себи што ми, морам признати, изузетно
прија. Док говори у његовом гласу се осећа једна задивљујућа сигурност. Кад год имам неки
проблем, без устезања га питам за савет и сигуран сам да ћу све уз његову помоћ да решим. Тема
наших разговора су и неки несташлуци и смешни догађају из школе које му препричавам, па се тада
заједно смејемо. Наравно, ту су и озбиљни разговори као што је даље школовање и посао којим ћу
се у будућности бавити. Своје велико животно искуство деда користи у сваком тренутку да подели
самном како би ми помогао да моје одлуке буду што боље. Много га волим и поштујем и желео бих
да га здравље служи и да живи још дуго.
Родитељи су заслужни за квалитет живота који имамо помажући нам у материјалним стварима,
васпитању или разним саветима. Међутим, не треба занемарити ни оне особе које нису свакодневно
поред нас и које нису младе као мама и тата. Баке, деке и све наши даљи преци без обзира да ли смо
их упознали или не, завређују пажњу, јер ако не поштујемо прошлост сигуран сам да нећемо имати
ни добру будућност.
Стефан Михајловић 8/1

Портрет једног члана
моје породице
Одабрао сам мог тату за овај портрет.
Рођен је у Врању, а деветнаестог априла ове године ће напунити педесет година. Мој тата је
висок, мршав и веома паметан. Увек је насмејан, добро расположен и смишља најбоље шале. Он је
дипломирани електроинжењер.
У његовој школи био је ђак генерације. Освајао је многа такмичења из математике и физике, а био
је и изврстан шахиста.
На послу све време проводи за компјутером, а код куће ради на својој верзији квиза „Слагалица“.
Понекад нађе времена и да заигра своју омиљену игрицу. Програмирање му је хоби.
Иако радо кува и прави бољу торту од маме још увек је помоћни кувар у нашој кући. Пошто је из
Врања, дешава се да нас све насмеје својим јужњачким нагласком.
Успео је да своју наклоност према природним наукама пренесе на мене. Поред њега и ја сам
заволео да читам књиге.
Он је сталожен, пажљив и нежан отац и супруг.
Тата је мој узор. Волео бих да израстем у човека са врлинама које има мој тата, а исто тако знам
да би он био најсрећнији када бих га ја превазишао у свему.
Игор Јањић 5/3
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Резула са акмења
школске 2014/2015. он
СРПСКИ ЈЕЗИК
Вања Ђорђевић, 5-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Данијела Костић
Катарина Велисављевић, 8-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Данијела Костић
Никола Симикић, 5-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Јована Ђорђевић, 6-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Драгана Граховац, 7-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Ања Стевовић, 8-4,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Емилија Ђукановић, 8-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Марија Анђелковић, 8-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Игор Јањић, 5-3,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Светлана Миленовић
Јована Коцић, 5-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Светлана Миленовић

СРПСКИ ЈЕЗИК –
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Ања Стевовић, 8-4,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Јелисавета Коматина, 8-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Драгана Граховац, 7-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Ања Стевовић, 8-4,
градско такмичење, 2. место,
наставник Сунчица Ракоњац Николов
Алекса Стоименов, 7-2,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Светлана Миленовић

Маја Радосваљевић, 7-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Светлана Миленовић
Анђела Ћосо, 7-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Светлана Миленовић
Тара Пауновић, 8-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Светлана Миленовић
Тара Пауновић, 8-2, градско
такмичење, 2. место, наставник
Светлана Миленовић

РЕЦИТАТОРИ

Ања Цвијетиновић, 7-2,
општинско такмичење, похвала,
наставник Светлана Миленовић
Мирко Бабић, 4-3,
општинско такмичење, 1. место,
Снежана Матић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Марија Богдановић, 8-1,
општинско такмичење, 3. место
и градско такмичење, 3. место,
наставник Тања Цветковић
Ања Стевовић, 8-4,
општинско такмичење, 3. место
и градско такмичење, 1. место,
наставник Соња Богуновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Катарина Велисављевић, 8-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Весна Петровић
Бојана Крстић, 8-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник наставник Весна Петровић
Марија Анђелковић, 8-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Тања Чаревић
Тијана Симић, 8-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Тања Чаревић
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ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

Ања Стевовић, 8-4,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Емилија Ђукановић, 8-4,
општинско такмичење, 3. место
и градско такмичење, похвала,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Дуња Симић, 6-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Петар Вујко, 6-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Даница Лазаревић, 6-1,
општинско такмичење, похвала,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Ивана Костић, 6-1,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
ДраганаГраховац, 7-3,
општинско такмичење, 1. место
и градско такмичење, 2. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин
Александар Раденковић, 7-3,
градско такмичење, 3. место,
наставник Ирена Иванов Каличанин

Игор Јањић, 5-3,
општинско такмичење, 2 место,
наставник Ана Миловановић
Јована Коцић, 5-3,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Ана Миловановић
Никола Симикић, 5-1,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Зорица Мићевић
Вања Ђорђевић, 5-4,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Зорица Мићевић
Ђорђе Миланов, 5-4,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Зорица Мићевић
Јована Ђорђевић, 6-1,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Весна Сандић
Дуња Симић, 6-3,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Весна Сандић
Драгана Граховац, 7-3,
општинско такмичење, 3 место,
наставник Весна Сандић
Александар Камаљевић, 4-3,
општинско такмичење, 3. место
и градско такмичење, 1. место,
наставник Снежана Матић
Марко Бабић, 3-2, општинско
такмичење, 3. место,
наставник Јелена Крстић

ХЕМИЈА

Драгана Граховац, 7-3,
општинско такмичење, 1. место
и градско такмичење, 3. место
наставник Вера Стоисављевић
Александар Газикаловић, 7-1,
општинско такмичење, 1. место
и градско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стоисављевић
Владимир Радовановић, 7-1,
општинско такмичење, 2. место
и градско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стоисављевић
Александар Раденковић, 7-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стоисављевић
Марта Стаменковић, 7-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Вера Стоисављевић
Ања Стевовић, 8-4,
општинско такмичење, 2. место
и градско такмичење, 3. место,
наставник Вера Стоисављевић
Емилија Ђукановић, 8-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Вера Стоисављевић
Марија Анђелковић, 8-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Вера Стоисављевић
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ГЕОГРАФИЈА
Тара Булатовић, 7-1,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Дора Миленковић
Драгана Граховац, 7-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Дора Миленковић

ИСТОРИЈА
Игор Јањић, 5-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Ђорђе Миланов, 5-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Бранислав Јеремић, 5-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Урош Марић, 6-2,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Богдан Ђуровић, 6-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Михаило Лукић, 8-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Снежана Бојовић Вујовић
Јован Гвозденовић, 8-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Драгана Мандић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Стефан Михајловић, 8-1,
општинско такмичење, похвала,
наставник Ненад Михаиловић

БИЛОГИЈА
Александра Цоларић, 5-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ивана Јанков
Ања тадић, 5-2,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ивана Јанков
Дуња Симић, 6-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Бранка М. Стефановић
Алекса Стоименов, 7-2,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Бранка М. Стефановић
Владимир Радовановић, 7-1,
општинско такмичење, 1. место,
наставник Бранка М. Стефановић
Драгана Граховац, 7-3,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Бранка М. Стефановић
Емилија Ђукановић, 8-4,
општинско такмичење, 2. место,
наставник Ивана Јанков
Богдан Јовановић, 8-4,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Ивана Јанков

ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

Вељко Жорић, 7-3,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Вукосава Вишњић
Михајло Вуковић, 7-3,
општинско такмичење, 1. место
и градско такмичење, 3. место,
наставник Милан Спасић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Дечаци 7-8. разред, ФУДБАЛ,
општинско такмичење, 1. место
и градско такмичење, 2. место,
наставник Илко Пачић
Дечаци 7-8. разред, КОШАРКА,
општинско такмичење, 3. место,
наставник Илко Пачић
Дуња Симић, 6-3, ПЛИВАЊЕ,
градско 1. место
и републичко 2. место,
наставник Сања Вујко
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ÑÌÅÕÎÒÅÊÀ
Deca vole viceve, ali nisu svi vicevi za decu. Problem nije samo u neprimerenom sadrжžaju i ružnim rečima,
koje se često upotrebљavaju, već se često dešava da dete nema predznaњe ili иskustvo koje je potrebno da bi se vic
shvatio.
Izdvojili smo neke viceve, koje slobodno možete pričati deci:
************
Milica: Digitron je čovekov najboљi prijateљ.
Perica: Zašto?
Milica: Uvek možeš da računaš na њega.
************
Doktor: Perice, imaš li često problema sa ušиma i
nosem?
Perica: Da, svaki put kada skidam џemper.
************
Perica: Mama, znaš kako se uvek brineš da ću
polomiti tvoje omiљene šoљice?
Mama: Znam Perice.
Perica: E pa, ne moraš više da brineš.
************
Profesor: Perice, pročitao sam tvoj sastav o majci i
on je potpuno isti kao sastav tvog starijeg brata prošle
godine.
Perica: Naravno profesore, mi imamo istu majku.
************
Učiteљ: Perice kaži mi jednu rečenicu u kojoj se
spomiњe vatrogasac.
Perica: Vatrogasac je sišao niz merdevine trudan.
Učiteљ: Da li ti Perce uopšte znaš šta znači reč
„trudan“?
Perica: Znam, to znači nositi bebu.

************
Uplašeni putnik na Titaniku: Kapetane, koliko je
daleko najbliže tvdo tlo?
Kapetan: 3 kilometra.
Putnik: Na koju stranu?
Kapetan: Ka dnu.
************
Učitelj: Perice, zašto nosiš samo jednu rukavicu?
Perica: Zato što su na vremenskoj prognozi rekli
da će u neku ruku biti hlano, a u neku ruku ne.
************
Tata, da li je mastilo skupo?
Nije sine, zašto pitaš?
Pa, prosulo mi se po tepihu u dnevnoj sobi I mama
se strašno iznervirala.
************
Perica: U čemu je razlika između slona i miša?
Marica: Ne znam. U čemu je razlika?
Perica: Pa ako ne vidiš razliku, vreme je da nosiš
naočare!
************
Perica: Dragi Bože, molim te da je Berlin glavni
grad Holandije!
Mama: Perice, šta se to moliš?
Perica: Ništa mama, imao sam kontrolni iz geograﬁje.

БИОСКОП
За све оне који воле
Смешне ствари,
Страшне ствари,
Чудне ствари!
За све оне који жуде
Да путују,
Да маштају,
Да истражују!

ÑÌÅÕÎÒÅÊÀ
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За све они који желе,
Машти крила да уделе,
За све храбре који хоће,
Авантуре смеле, вруће.
Пажња,пажња!
Биоскоп је дивно место
Где одлазим и ја често.
Биоскоп још зову куће,
Где се ствара немогуће!
Матеја Јовановић 4/3
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ÏÐÅÏÎÐÓ×Ó£ÅÌÎ
ПАМЕТНО КОРИСТИТЕ ИНТЕРНЕТ !!!,
ПРЕУЗЕТО СА САЈТА: http://www.pametanklik.rs/
ЗАШТИТИ СЕБЕ

• Штити своју приватност на Интернету. То не значи да треба да дајеш лажне податке о себи . Користи
своје име или надимак (nickname) , никако пуно име и презиме.
• На Интернету има и злонамерних људи који се лажно представљају.
ЧУВАЈ ИХ СЕ!
• Никада НИКОМЕ немој откривати своју лозинку (Password) за имејл налоге, профиле на друштвеним
мрежама и чет сајтовима.
• Користи „јаке“ лозинке које се не могу лако „провалити“ (комбинацију малих и великих слова и
бројева)
• Имај на уму да све што напишеш и објавиш на Интернету постаје јавно и доступно великом броју људи
и више не можеш контролисати како ће други искористити твоје податке.

ИГРИЦЕ

• Немој да скидаш игре са непознатих сајтова, могу ти заразити рачунар вирусима.
• При игрању игара са непознатим људима на Интернету немој да откриваш своје личне податке.

КАМЕРА

• Комуницирај преко камере само са особама које познајеш и којима верујеш.
Буди паметан и омиљен, КЛИКНИ ДРУГАРСКИ
• Не снимај, не објављуј и не шаљи фотографије и снимке који могу некога осрамотити или изложити
исмевању .
• Пре него што напишеш поруку, причу или објавиш фотографију, размисли да ли ћеш тиме некога
повредити. Немој чинити другима оно што не би волео да други чине теби.
• Немој слати ни прослеђивати поруке које вређају и узнемиравају друге. Запитај се како би се ти осећао
да примиш ту поруку.
• Немој се укључивати у расправе и четове који неког оговарају или му се ругају. То је облик насиља.
• Ако ти неко пошаље претећу или злонамерну поруку, немој одговарати. Покажи је одраслој особи којој
верујеш.
• Помози другарима које неко малтретира путем Интернета, немој прикривати такво насиље и одмах
обавести одрасле о томе шта се догађа.

• Званично, мораш имати најмање 13 година да би отворио профил на Фејсбуку.
А ОНДА….

• Додај на свој профил само људе које лично познајеш.
• Не објављуј на свом профилу ништа због чега би ти било непријатно када би то видели твоји родитељи,
наставници, другари из твоје школе.
• Не објављуј своје личне податаке (телефон, адреса, лозинка) и информације о твојим кретањима (где ћеш
бити у које време, када си у школи, кад и где излазиш….)
• На свом профилу креирај поставке које штите приватност – у оквиру налога у опцији Подешавања
изабери опцију Подешавања приватности(Privacy setting ) и изабери опцију да све твоје податке и фотографије
могу да виде само пријатељи.
• Фејсбук ће уклонити са мреже фотографије које нису у складу са њиховом политиком (нпр. непристојне
слике). Али ако је неко објавио слику на којој си и ти обележен (тагован), а која ти се не допада, можеш
уклонити ту ознаку (таг) ако кликнеш испод те слике на „Уклони ознаку“ и та слика више неће бити повезана
са твојим профилом.

ÏÐÅÏÎÐÓ×Ó£ÅÌÎ
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• Свакога ко ти шаље нежељене или непримерене поруке и садржаје блокирај и пријави. Сваког корисника
ћеш лако блокирати ако на странициПодешавања приватности (Privacy settings) у одељку Блок Листе (Block
People) упишеш његово корисничко име.
• Можеш ограничити број људи који те траже на Фејсбуку путем опције заПретрагу (Search ), људе који ти
могу послати поруку, видети твоју листу пријатељ, и друго. Ове опције доступне су на страници Повезивање
на Фејсбуку у оквиру Подешавања приватности.
• Сваку непријатност или злостављање путем порука на Фејсбуку пријави на линку Пријави ( Report) који
се налази поред имена и слике пошиљаоца када видиш поруку или путем имејл адресе: abuse@facebook.com,
и обавезно реци родитељима.

ПРЕТРАЖИВАЧИ ЗА ДЕЦУ:

www.askkids.com

Овај сајт је одличан, шарени дечји претраживач. Потребно је да дете укуца своје питање односно реч на
енглеском језику и притисне дугме „Search!“

www.kidsclick.org

Висококвалитетни претраживач Веба за децу у оквиру Colorado State Library, са базом података у којој
има око 10.000 дечјих сајтова креираном од стране групе библиотекара. Садржи више од 600 категорија, деци
прилагођено упутство за претраживањe.

www.dmoz.org/Kids_and_Teens

Директоријум сајтова направљен искључиво за децу и тинејџере.

www.surfnetkids.com

Одличан преглед ресурса за децу и родитеље онога што је едукативно и забавно на вебу по мишљењу
Барбаре Ј. Фелдман.

http://kids.yahoo.com/

Веб претраживач за забаву и образовање за децу узраста од 6 до 12 година. Мисија овог сајта је повезивање
са најбољим и насигурнијим садржајем на Интернету. Забрањени су огласи који се тичу одраслих.

www.zvrk.rs

Домаћи веб сајт, „Информативно едукативни интернет центар“ намењен деци и родитељима.

БЕЗБЕДНЕ И БЕСПЛАТНЕ ИГРИЦЕ ЗА ДЕЦУ:
www.IgreZaDecu.com
http://free-games-for-kids.com/
КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

w www.theDoorThatsNotLocked.ca/app/en/parent (Енглески)
www.CyberEthics.info (Енглески)
www.KlikniBezbedno.rs (Српски)
www.ThinkUKnow.co.uk (Енглески)
www.stopcyberbullying.org (Енглески)
www.mingl.org/it_vodic (Српски)
www.SaferInternet.org (Енглески)
www.ConnectSafely.org (Енглески)
www.GetNetWise.org (Енглески)
www.media-awareness.ca (Енглески и француски )
www.surveillance-video.com/childsafety-nov-2009.html (Енглески)
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Није тешко, покушајте и ви:
ви:
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