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ПОШТОВАНА ДЕЦО, 

 

 
 Ево нас на почетку једног новог 
поглавља у нашим животима... 
У школске клупе  стигли су ђаци-прваци, 
њих 101. Пожелели сте им много лепих же-
ља са циљем да лакше спознају нова знања, 
као и лепоту дружења и учења. 
 
 Професорице Драгана Ралетић и Са-
ња Станков активно су учествовале у ства-
рању овог броја часописа и упознале нас са 
лепотама природе и природних наука. 
Јасминка Продана, професорица биологије 
и хемије, уступила нам је фотографије како 
би прича о нашој историји била лепше до-
чарана.  
 Чаопис је улепшан ученичким радо-
вима, а већину приказаних радова прило-
жио је Младен Каназир, професор ликовног 
васпитања. 
 
 Сазнаћете које књиге су актуелне за 
читање и које су доступне у школској 
библиотеци. 
 
   Позивам све вас да улепшате следећи број 
нашег часописа! 
 
 
 Срећан повратак у школске клупе, 
здрави и срећни били! 
 
 
 
 
 

 Ваша наставница, 
Сања Богојевић 

 
Фотографије  и податак  о броју ученика преузето са: 

        https://www.zabalj.rs/lokalna-samouprava-obezbedila-

 ЈЕСЕН 
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Када користим 
тачку, а када не? 

 Када желимо да означимо крај реченице  било потврдне, било 
одричне користимо интерпункцијски знак под именом тачка. 

 
 

Данас сам била у школи. 
Ниси дошао на родитељски састанак. 
 
 

 
 Тачку можемо да употребимо и за скраћивање речи . 
 
 
(М.Црњански;   
г. (господин) 

Тачка се не пише иза римских бројева. 
 
Косовски  бој одиграо се у XIV веку. 
Тата је рођен 01. VIII  1979.године. 
 

 
Када пишемо скраћенице које се састоје од једног или више великих 
слова једне речи, односно групе речи не пишемо тачку. 
ТВ (телевизија) 
МС (Матица српска) 
САД (Сједињене Америчке Државе) 
Сазнај више: Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2010. године....страна 98-101. 
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Д Е Ч Ј И   Р А Д О В И 

 

 

 

Јана Башкало  IV3 Мирјана Јегарац VI4 
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Пут до среће, Анабела Јеличић VI2 

Петроварадин, Милица Лугоња  VI2 

Наташа ФелбаповVI2 
Анастасиа Блажић 

Снежана Јанковић 

Јована Исаковски 

Пут поред планина, Невена Дудић VI2 
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Д Е Ч Ј А    Р Е Ч 

На крају претходне школске године, Драгана Ралетић, професорица биологије и хеми-
је, заједно са ученицима тадашњег петог разреда помогла нам је да разумемемо зашто 
је биологија важна наука. 

Анабела Јеличић, V2 

БИОЛОГИЈА 
 

 Биологија је наука која говори о живо-
ту, изучава биљке, животиње и сву ту лепоту. 
 Проучава животно станиште свих бића 
и упозорава нас шта је штетно од хране и пића. 
 Утицаји биљака су такође део биологи-
је, али мени је ипак најлепши појам екологије. 
 Истражује лептире и птице и говори 
нам да сви имамо другачије гене и лице. 
 За циљ има да заштити све угрожене 
врсте и загађиваче дели на течне и чврсте. 
 Има велики значај за примену још већу, 
јер проучава раст, развој и како се организми 
крећу. 
 
Анђела Божин V2 
 

Биологија 
 
 Биологија је предмет прави ту се уче ве-
лике и битне ствари. 
 У књигама све лепо пише, али у природи 
треба видети и јасније ће бити још више. 
 Како жаба са локвања од змије бежи и 
гледам тату како глисте из земље вади не би ли 
преварио рибу на Јегричкој бари. 
 Има једна справа микроскоп се зове, ту 
се све види као сове кад по мраку лове. 
 Има доста лековитих биља и корења од 
којих се чајеви праве и мелеми за ране. 
 Ветрови дувају са свих страна, али то не 
смета пчелама да скупљају полен из цветова са 
грана. 
 У биологији увек нешто ново– од нових 
сорти биљака до вируса короне која је ту и го-
дине ове. 
 Биологија је наука права ако је знаш 
не боли те глава. 
 
Невена Дудић V2 
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26. септембар се од 2001. године облежава као Европски дан језика. 
Овај празник нас подсећа на значај учења језика будући да ће нам то 
знање омогућава лакшу комуникацију са другарима из разних држава. 
 
У нашој школи се поред српског уче: енглески, немачки, ромски и 
руски језик. 
 
 
 

УЧИМО ЈЕЗИКЕ! 
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К У Т А К     З А   П Р И Р О Д Н Е    Н А У К Е 

О пријатељству (биљном и људском) 
 

Да ли сте знали да постоје биљке које се „воле“и оне које баш и „не воле“? Подсећа  вас 
на ситуацију  у вашем одељењу?  У сваком случају, то што нам се неко не допада не значи  
да не можемо да живимо једни  са другима. 
 Постоје такозване биљке „пријатељи“. То су оне  које добро утичу једне  на друге. 
Рецимо, ако посадите лук  поред  мркве, помоћи ће  једно другом  да успешније расту. Лук 
тера мрквину, а мрква лукову муву. Такође, комбинација високих  и ниских биљака  
значајно повећава принос. Високе биљке дају хладовину ниским (рецимо кукуруз 
бундеви), а ниске, врежасте (бундева)) задржавају тло влажнијим. Ту су, затим биљке „ 
замке“. Оне  се сеју како би на себе привукле  штеточине. Уколико посејете боб, 
сунцокрет или драгољуб , они ће привући  лисне ваши . Патлиџан поред кромпира ће  
бити привлачнији  за златице, него  сам кромпир и тако ћемо  га заштитити. 
 Да би смо  очистили земљиште  од глиста ,можемо претходно  посадити кадифице. 
Ево још неких  примера добрих  и лоших комбинација:  
Бели лук је пријатељ са  краставцима, парадајзом, мрквом, а „не воли“ грашак, пасуљ, 
купус. 
Црни лук „воли“ тиквице, јагоде, мркву, цвеклу , парадајз, а „не воли“ грашак, купус, 
пасуљ, кромпир.  
 Као што можете  и сами закључити црни  и бели лук имају неке заједничке 
пријатеље, али и оне са којима се „не слажу“ . Мада,  кувањем се то „непријатељство“  
неутралише ( нема доброг  пасуља  без црног  и белог  лука). 
 Невен је омиљени „лик“  у  биљном друштву.  Ипак, највише га воле  парадајз, 
купус, пасуљ,лук, шаргарепа и воћне врсте.  
 Као што видите ситуација је иста као и код људи. Чак и они који се међусобно не  
слажу имају неке  заједничке пријатеље.Тако да, хтели ми то да признамо или не-
пријатељ мог пријатеља  је и мој пријатељ. 

 

Журка у башт и (блитва, драгољуб,невен) 

 

 

Аутор текста:  Сања Станков 
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....Због пријатеља, читања и 

цртања. ..(Мирјана Јегарац VI4), 

...Зато што су ми другари ту и зато 

што се дружимо. (Вукадин 

Имброњев VIII3), 

...Могу да се дружим са 

другарима. (Теодора Проле, VIII3) 

ВОЛИМ ШКОЛУ ЗАТО ШТО.... 

НОВА ШКОЛСКА  ГОДИНА 

….срећна школска година! (Мирјана 

Јегарац, VI4) 

….да читају, уче и да упознају нове 

другаре. (Вукадин Имброњев VIII3), 

...да уче! (Теодора Проле, VIII3) 

 

Ђацима првацима поручујем... 

НА РАСПУСТУ САМ ПРОЧИТАО/ПРОЧИТАЛА....  
За време летњег распуста сам прочитала Хари Потера. Свидела ми 
се јер има пуно авантура.  Волела бих да читам књигу о разним 
авантурама. (Катарина 
Чупић, V3); 

Волим да читам и занимљиво  је 
читати. Волела бих да читам о жи-
вотињама и хорор књиге. (Теодора 
Павлов  III4); 
 
Прочитала сам књигу по имену 
101 чаробна бајка. Волела бих да 
читам књигу о историји. ( Лара 
Вадлавек  V4); 
Прочитала сам књигу Бела Грива. 
Бела грива много ми се свиђа. Во-
лела бих да читам о историји и 
природи... (Тијана Топић V1) 

Прочитао сам књигу Бела Грива. Свидела ми се јер 
је лепа и занимљива. Волео бих да прочитам бајку 
Хајдуци. (Андреј Ковачевић, V1) 
 
Волим да читам Мали забавник јер је занимљив. 
Волео бих да читам о диносаурусима....(Иван Нова-
ков) 
 
Прочитао сам Хајдуке од Бранислава Нушића. Во-
лео бих да читам о историји. ( Алекса Козарев  V) 
 
Прочитала  сам Малу принцезу. Свидела ми се зато 
што је поучна и занимљива. Волела бих да читам 
књигу о сиренама и принцезама (Ана Стојановић, 
V4), 
 

Волела бих да прочитам књигу Господар прстенова 
(Драгана  Видовић V4), 
 
Волео бих да читам историјске приче и епске песме 
(Страхиња Петрић) 
 
Ја бих волео да прочитам енциклопедију о животи-
њама. ( Ненад Кнежевић) 
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Неретко помињмо митска бића  у 
лекцијама из историје, али и српског 
језика.  
 
 
Књига 101чињеница коју треба да 
знаш чаробњацима и митолошким 
бићима, је мала илуст рована енци-
клопедија која нас упознаје са  мно-
гим  ликовима из разних легенди... 
 
Сфинга, шта је она, шта та реч значи? 
 
Сазнај нешто више о Малој сирени, 
једнорогу... 

Слободан Станишић, наш познати 
писац, желео је да најмлађим чита-
оцима приближи српску историју и 
српске јунаке и успео је у томе! Ње-
гово дело Хајдук Вељко-јунак вре-
дан целе војске, на занимљив и поу-
чан начин описује овог познатог ју-
нака у његовој борби против Тура-
ка. 
 
Књига је богата илустрацијама и 
врло лако нам држи пажњу. 
 
Научимо историју! 
 
 
 
 
 
Књига је доступна у школској библиоте-
ци! 

Књига је доступна у школ-
ској  
библиотеци! 
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ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преузето са: 

http://www.muzej.mod.gov.rs/prvi-srpski-ustanak#.YVCIH7gzbIU 
 

Да ли знаш да је Први српски устанак почео далеке 
1804. године и да је вођа истог био Ђорђе Петровић-
Карађорђе? Место где су се јунаци овог догађаја  оку-
пили је Орашац, мало место близу Аранђеловца. 
 
Зашто је битан овај догађај? 
Први српски устанак представља прву велику српску 
револуцију у борби за ослобађања од  Турака и ствара-
ње модерне српске државе. 
 

Живко Завараго VI4 
Хајдук Вељко 

Да ли знаш? 
Први српски устанак је трајао, како наводе историча-
ри, до 1813. године, односно до 1814. године када је 
почео Други српски устанак. Након завршетка овог 
другог ревулуционарног догађаја створена је Кнеже-
вина Србија. 

Фотографију споменика посвећеном Другом српском 
устанку  уступила Јасминка Продана 

Један од јунака Првог српског устанка био  
је и Хајдук Вељко.  
 
 
Овај јунак  је описан у многим књигама, песмама... 

Правитељствујушчи 
совјет је био централни 
орган власти у периоду 
устаничке власти. 

Споменик Хајдук Вељку у Неготину. Фотографисала Сања Богојевић 
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Да боље разумемо нашу историју, као и чињеницу зашто је хајдук Вељко заслужио да буде опеван и  у песмама помогла 
нам је Теодора Благојевић ученица VII4. 

 

О Хајдук Вељку писала 
је Данијела Узелац, а 
цртежом га представила 
Анђела Божић, 
 
ученице VII4 

Хајдук Вељко, рођен је 
у селу Леновцу, код 
Зајечара 1780. године. 
Са своје 22. године, као 
младић је реаговао на 
напад Турчина на њего-
вог стрица. У младости 
је био чобан и слуга. 
 
Од 1803. године био је 
хајдук у чети Станоја 
Главаша…. 


