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ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ 

 

Часопис  ОШ „Милош Црњански“ 
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Бескрајан плави круг. 

У њему, звезда. 

 

Милош Црњански 
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П О Ш Т О В А Н А    Д Е Ц О, 

 

  

  

 

Од нашег последњег дружења прошло је већ три месеца и 

од тада се десило много занимљивих догађаја, који заслу-

жују да буду записани у овом часопису. 

 Већ на самом почетку школске године имали смо 
многе активности, а заједно ћемо их  

сачувати од заборава баш кроз ове странице. Многи од Вас 
су били вредни сарадници  у стварању ових  редова и овим 
путем добијате и званично захвалност за труд. 

   У октобру смо славили Дан школе и тада смо показа-

ли да уметност и наука могу  заједнички да  прикажу сву 

лепоту знања које стичемо у школи. 

 Обележили смо и велики јубилеј- стогодишњицу од 

рођења Душка Радовића, песника са којим генерације  и 

генерације деце расте… 

  Нисмо заборавили ни рођендан Вука Караџића, ве-

ликог просветитеља, али ни 

Његоша, великана српске културе и светосавља. 

      Учили смо сви вредно и сада се ближе зимски празни-

ци , којима се радујемо...Читајте књиге, дружите се… 

 

          Ваша наставница 

Сања Богојевић 
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Ближи се писмени задатак…. 

 Глаголи винути се и извинити    

 Потребно је разликовати гагол винут и  се, који значи: узлетети („па се вину 

небу под облаке“),  

извинути који значи уганути, ишчашити („Јао, извинусте ми руку!“) - од глагола  

извинити, који значи: ЗАМОЛИТИ ЗА ОПРОШТЕЊЕ, ОПРАВДАТИ СЕ. (Ја сам му се 

учтиво извинио.) 

Милорад Телебак јасно поручује: „Извињење је знак учтивости и културе, па га 

треба правилно изразити. Не ваља уместо извињења изражавати-ишчашење!“ 

 

Правилно је:  Желим да ти се извиним. 

Погрешно је: Желим да ти се извинем. Треба да ми се извине! 

 

Извор: Милорад Телебак  Како се каже– хиљаду језичких савета,  

Прометеј, Нови Сад, 2011. стр. 150 - 153. 

 ИЗВИНИО СЕ! 

 

ИЗВИНУО СЕ! 
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Весна Картал 

Од куће до кућe, Мала Лагуна, 2022.године 

 

 Све је почело једног септембарског дана када је у Миличину собу улетела 

пчела, јер баш тада је отпочео разговор с пчелом и једно дивно познанство, а оно 

што се чинило немогућим почело је да се остварује.  

 Миличин брат Марко успео је да чује пужа Пужарка, да посети кућу Веце 

веверице, а наша јунакиња је била гост пчелице  у кошници… 

 Док читаш књигу присуствоваћеш магији и упознаћеш дивни свет животи-

ња. Открићеш и тајну како је могуће разговарати с животињама.. Сазнаћеш коли-

ко је важно бити добронамеран, прави пријатељ и силно желети да оствариш сво-

је снове. 

 

 

 

 

Драгана Пантовић, директорица библиотека из Сечња, поклонила нам је књиге 

“Немањићи“од Стојана Туркуља... 
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Никола, први разред 

Михајло Јанковић, V3 

Николина Стојшин, I 

разред 

Сања, први разред 

Тамара Пајић, II3 
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ЂОКА БЕЉИН, VI3 

„О ЊЕГОШУ“ 

O Петру Петровићу Његошу смо говорили, али његов уметничко дело је вечно и неисцрпно, те 

ћемо се увек са великом пажњом и поштовањем посветити овом великану српске културе.  

Да ли знаш? 

Да  ли знаш да Црна Гора обележава 13.  новембар, дан рођења Његоша као празник културе и 

то од ове године?  

извор: „Вечерње Новости“ од 13.11.2022. године, страна 8-9. 

 

Сети се Његошевих мудрих изрека: 

Коме закон лежи у топузу, таргови му смрде нечовјештвом. 

У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци! 
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Шта су сеобе? 

1. Сеобе су селидбе у роману Сеобе Милоша Црњанског. (Јована Ћутило, VIII4); 

2. Сеобе су људи који се селе. (Ленка Ћурчић, VII1); 

3. Сеобе значе селидбе са свог кућног прага. (Марија Ачански, VIII); 

4. Сеобе су период у историји човечанства– селидба. (Анђела Божић, VIII4). 

Tврд је орах воћка чудновата 

Не сломи га, ал зубе поломи!, речи су  

Петра Петровића Његоша. Шта је писац тим стиховима поручио? 

1. Да ће Турци сломити зубе. (Михајло Јанковић,V3); 

2. Турци кажу српском Владици, као да ће орах сломити. (Вања Злоколица, V4); 

3. Не смеш отети туђу државу, јер оно што је туђе и одузмеш, то ће ти се светити. 

(Јована Исаковски, VII2); 

4. Када неко некад ради нешто на силу, то се никад добро не заврши.  

(Николина Димитров,  V3); 

5….Треба да се потрудимо око нечега што је тешко.(Катарина Чупић,VI3). 

МОЈ ОМИЉЕНИ НАСТАВНИК ЈЕ… 

1. Мој омиљени наставник је Дарко Лугоња зато што нам допушта да се 

бавимо омиљеним спортом. Омиљена наставница је Сања Богојевић, 

зато што нам помаже за тестове из српског језика.(Јована Ћутило, VIII4) 

2. Моја омиљена наставница је Б. Кнежевић, зато што волим математику 

(Анђела Божић, VIII4). 
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Волимо књиге. Желимо да читамо и растемо уз нове приче, па 

смо започели  акцију прикупљања новца за куповину нових 

књига. Акција ће трајати до краја марта 2023. године. 

Ученици четвртих разреда имали су час упознавања са библиотеком и 

њеним значајем у животу свих нас. 

Мале библиотекарке уредиле су кутак 

за изнајмљивање књига. 

У православном храму је 18.9.2022. године , уз молитву, обележен 

почетак нове школске године...Фотографија преузета са сајта Храма Све-

тог Николаја из Жабаљ https://www.facebook.com/photo?

fbid=2273215299509058&set=pcb.2273215502842371 

У сусрет  прослави Дана школе спремали смо сувенире  

са мотивима  Жабља. 
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7.10.2022. године организована је хуманитарна 

трка за срећније детињство , а покровитељ је био 

Црвени крст. Мото трке био је „Имамо циљ, дођи 

на старт“. 

Наша школа, сада већ традиционално, на дан рођења Милоша  

Црњанског, организује Фестивал науке.   

Дана  26.10. 2022. године у спортској хали имали смо огледе из  хемије,  

предавање из биологије, било је ту и оних који су овај дан посветили  

српском језику, али и оних који су нам приказали своју креативност  

изражену кроз сувенире са мотивима Жабља. Млађи школарци су нам  

показали и своје знање из пружања хитне помоћи! 
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На овогодишњем фестивалу науке из географије презентоване су теме везане за градиво петог 

и шестог разреда. Циљ је био да се наставне теме прикажу на занимљив и креативан начин ко-

ристећи пре свега принцип очигледности. Ученици су сваку презентацију комбиновали са 

игром, тако да је сваки посетиоц могао да се тестира, играјући квиз, који су ученици заједно са 

наставником осмислили.  

    Учесници су били: Матеја Грујић, Миа Крес и Симон Фан који су израдили модел вулкана, А-

лекса Козарев који је такође израдио модел вулкана али је користио друге смесе како би прика-

зао експлозивнију реакцију вулкана. Циљ је био да се прикажу типови вулкана, са лавичним и 

експлозвним видом ерупције. Милица Чупић и Јована Столић су презентовале модел Сунчевог 

система, направиле су симулацију планета у Сунчевом систему, помоћу сијалица, стиропор 

кугли, при чему су испоштовале редослед планета, њихов изглед и однос величина. Александар 

Пустајић је презентацијом приказао етапе месечевих мена, њиховог узрока као и помрачење 

Сунца. Тијана Бузаџин и Кристина Топић су направиле модел унутрашње грађе Земље, а Вања 

Гаврић, Ненад Кнежевић и Милица Доведан су направили макету рељефа, који су представили 

методом боја и изохипси.  

Све је протекло у најбољем реду, уз пуно дружења, игре и смеха при чему су се сви учесници 

заиста потрудили и испоштовали сваки договор са наставником. 

 

                                                                                                                                     наставник: 

                                                                                                                                Павле Стојковић            

Јелена Злоколица, ученица седмог разреда, већ четири године тре-

нира пливање , а ове године  освојила је треће место на Окружном 

такмичењу у дисциплини прсно пливање одржано у Новом Саду. 

 

 

 Сара Самац освојила је друго место на школском такмичењу– трчање на 200 

метара које је одржано у Сремској Митровици. 

 

Ч Е С Т И Т А М О! 
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Душко Радовић , песник, афористичар и новинар  је рођен далеке 1922. године у Нишу. 

Свако од нас  зна бар неки стих Душка Радовића, што јасно говори  колико је овај песник  

мио  свим генерацијама.    

Поводом обележавања сто година од рођења песника, наши најмлађи ђаци су  читали 

стихове  Душка Радовића,  а  библиотеку смо  украсили  плакатом у част обележавања 

предметног јубилеја. 

Сетимо се неких стихова: 

Био једном један лав.   
Какав лав? 
Страшан лав! 
Нарогушен и љут сав! 

 

 

 

Плави зец, 

чудни зец, 

једини на свету!  

Душко Радовић је познат и по одличним афоризмима: 

Бирајте за своју децу лепа и озбиљна имена. Увек морате мислити на то да ће 

нека од тих имена носити будуће улице, школе и тргови.  

https://antologija.in.rs/aforizmi-dusan-dusko-radovic-tekst-video/ 
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Учитељица Радмила Дудић и њени ученици су 8. но-

вембра 2022. године изучавали ретке животињске и 

биљне врсте кроз радионицу, као  облик групног ра-

да….У циљу реализације часа позајмили  су дечје 

енциклопедије из школске библиотеке.  Чудесан је 

овај свет, зар не? 


