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Основна школа „Милош Црњански“ Жабаљ 

 

БРОЈ: 7 

Бескрајн плави круг. 

У њему, звезда. 

 

Милош Црњански 

Породица некада.... 

у Жабљу, 1958. године. 

Извор:  приватни архив 
породице Богојевић 

                      Породица данас....https://nsuzivo.rs/

istaknuto/danas-je-sveti-praznik-porodice-obicaj-iz-stare-srbije-se-

„Доста је било 

бајке 

Браћу не доносе 

роде 

Већ их рађају 

мајке .“ 

Љ.Ршумовић 
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ДРАГА ДЕЦО, 

  Верујем да се радујете лепом 

времену које нам долази заједно са 

првим весницима пролећа!  

 Дани су дужи и сви имамо више 

времена да се дружимо са породицом, 

другарима, али и са природом! 

 Пролећни дани нам враћају старе  

познанике - роде и ласте, баште нам 

постјау зелене и све буде као бајка... 

 Погледајте само наш парк у 

центру: много је деце и чује се њихова 

граја, све је оживело, зар не? 

      Празник Врбица и звук звончића, па 

убрзо и Васкршњи дани  донели су нам 

још једну прилику да заједно са 

родитељима, браћом и сестрама, бакама 

и декама осетимо срећу породичног 

живота. 

 Заједнички рад у башти са мајком  и рад 

на њиви са татом је  такође одлика  

породичног заједништва! 

 Овај број часописа настао је 

захваљујући  Вама, али и захваљујући 

професорима који увек одвоје део свог 

времена да улепшају странице  „Плавог 

круга“. Хвала професорици Сањи 

Станков која нам је и овог пута отворила 

пут који показује зашто је биологија 

важан предмет. 

 

Ваша наставница, 

Сања Богојевић 

 

 

 

 

Жабаљ, април 2022. године. 

Никола Зељко II 
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Милорад Телебак, наш познати лингвиста, истицао је да грешке у говору 

компромитују човека и да откривају низак ниво његове опште културе. 

 

Н Е Г У Ј Т Е     К У Л Т У Р У     И З Р А Ж А В А Њ А! 

 

НЕПРАВИЛНО                                                                                 ПРАВИЛНО 

Мириши кафа.                                                                                   Мирише кафа. 

Попењем се на сто.                                                                     Попнем се на сто. 

Ево, шетам!                                                                                      Шетам се! 

Одмарам!                                                                                         Одмарам се! 

Прочитај више: Милорад Телебак, „Како се каже-хиљаду језичких 

савета“, Прометеј, Нови Сад, 2011. године. 
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27. јануара 2022. године 

обележили смо  скромно 

школску славу-Светог Саву! 

Наши прваци су  у цркви 

Светог Николаја у Жабљу 

на овај диван дан  

говорили стихове 

посвећене нашем 

просветитељу и награђени 

су  за свој труд и знање .  

14. фебруара прославили 

смо дан посвећен љубави и 

виноградарству.  Ученици 

су писали  поруке  

пригодне  за овај празник,  

а балони су нам 

представљали симбол 

грожђа. 

У библиотеци су почеле припреме  за 

завршни испит  из српског језика. 

 

 

Послушајте песме: 

https://www.youtube.com/watch?

v=wxhH9hlXlHs 

https://www.youtube.com/watch?v=GV8WGILruqQ 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 
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И ове године обележили смо акцију „Читајмо гласно“ и тиме дали мали, али значајни 

допринос  промовисању значаја читања. У акцији су учествовали ученици трећег и  шестог 

разреда. Сви учесници су добили скромне захвалнице. 

 

Вредни ученици су у 

школској библиотеци 

правили пригодне 

честитке поводом 

Дана жена. 

У марту је одржана смотра 

рецитатора! 

Васкршњи  празници,  

Рад ученика III 1 разреда 

и учитељице Марије  

Глишић 
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13. априла  2022. године у  школској библиотеци 

одржана је  продајна изложба у организацији ученица 

седмог разреда: Анђеле Божић, Данијеле Узелац и 

Марије Ачански... 

Од прикупљеног новца  купљене су књиге: 

 

9. априла 2022. године наши ученици су у  циљу 

обележавања Дана планете 

учествовали   у  акцији 

Еколошки дан. 

Теодора Благојевић, VII 
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Ана Стојаковић V4 

Наталија Узелац  IV3 

У прошлом броју  грешком је као аутор  цртежа  

српског манастира наведен КАЛАЈЏИЈА 

ЈОВАН, уместо  КАЛАЈЏИЋ ЈОВАН, те овим 

приликом исправљамо грешку. 

Ђока Бељин 

Ђока Бељин 

Милка Кушић 
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ХАЈ,ХО ПРИРОДО 

 

Хај, хо природу ми чистимо, 

Хај-хо отпад ми не бацамо 

Хај, хо ми сад рециклирамо. 

Док чистимо ми певамо 

Свима радост делимо. 

Смећа се не бојимо 

Природу ми волимо. 

 

Смеће не бацамо, 

Природу чувамо 

И позитиву ширимо. 

ПРИРОДА 

Природо, природо зашто си баш 

прљава? 

Природо, природо, постани зелена! 

Док природу чистимо, 

Нови живот делимо. 

Док ми природу чистимо  

Нову песму смислимо. 

Николина  Вујић и  Лана Дугоњић V2 

Мој изум 

 Има данас свакаквих изума, али  још никада нисам ни видела, ни чула за  огледало које те 

само шминка. То би било обично огледало, али са две мање металне руке. Ставиш му нешто у 

шаку, нпр. кармин, огледало скенира производ, онда нађе део лица где треба да се стави 

производ, па га лаганим покретима наноси на  исто. 

 Било би заиста сјајно, јер ако негде журиш, ти шминкаш усне, а огледало очи и обрнуто. 

Тако чак не бисмо морали ни да идемо код шминкера... 

 Мој изум би радио на струју, јер тако је много лакше, него да мењамо батерије. Кад боље 

размислим  огледало би могло да прави и фризуре. Надам се 

да  вам се свидела идеја за мој изум. 

 

Ленка Ћурчић VI1 
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Најлепши празници су  празници у друштву породице.... 

Ученица: Вања Гаврић V3 

Проф. енглеског: Миланка Павловић 
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 ДЕЦА ИМАЈУ РЕЧ 

....цвеће цвета и почиње сезона пецања. 

Вукадин Имброњев,VIII 

Пролеће волим зато што.... 

 Моја симпатија..... 

Нема је, али  када је буде, биће ко Горска вила. 

....не волим хладно пролеће. 

Теоодора Јандрић ,VIII 

Али, ја немам симпатију. За симпатију сматрам 

да буде пристојан и племенита срца. 

...се птице враћају са југа. 

Анђела, VIII 

….тајне су тајне, да их чувамо у срцу и 

кријемо.... 

...опада прелепо лишће, појављују се висибабе и 

љубичице које уберем и поклоним мајци. Кад је 

пролеће не знам  шта се збива у мојој глави. 

Смиљан Балинт   VI 

...немам симпатију, али замишљам како би 

моја симпатија била слатка и паметна. 

...топли дани, можемо да се купамо у базену. 

Лука Милановић,IV1 

....имам симпатију, али нећу да говорим о 

томе. 

....могу да се пењем по дрвећу. 

Душанка Злоколица, II 2 

...нећу да пишем о симпатији, зато што ме је 

срамота. 

...не могу да одговорим, зато што не волим... 

Урош Баварчић, IV1 

...још увек немам...ипаки имам 10 година. 

...има пуно лепог цвећа. Волим да се играм 

напољу са другарицама. 

Анастасија Његован,  

...моја симпатија је Алекса.Он ми се допада 

зато што је леп и добар у  души. Јако је смешан 

и забаван. 

...лепо је, дивно, срећно. 

Вељко Јовановић, IV 

...немам симпатију. 

...је лепо, прелепо, има цвећа, животиња и 

лептира. 

Лина Ковачевић,II4 

...моја симпатија је Урош, а презиме му је 

Тривуновић. Он је леп и зна све, зна 

математику. 
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Селена Ловрен 

Мало зелено дрво 

       Пред нама је књига чији наслов Мало зелено дрво 

допуњује одредница Магична прича о рањеној природи. 

 Рањена природа је слика наше свакодневице . 

Небрига људи је обезличила значај природе. 

Ово је позив на буђење свих који су заборавили важност 

биљака, воде, живог света уопште. 

 А зашто је прича баш магична показаће 

фантастични ликови Облутка, Облака, Малог зеленог 

дрвета, Безимене виле која нерадо открива своје име... 

 А да ли ви верујете у виле? 

Маја је веровала. Веровала је у Зубићку и у Звончицу. 

 Упознаћеш вилу која није личила ни на једну од 

поменутих вила. 

  Маја има необичне моћи, чудесну косу која 

наликује вилинском свету, а надасве љубав према 

живом свету. Сазнаје шта се све збива у скривеној шуми 

и ко је све спреман да је заштити. 

 Свет фантастичних ликова и простора постаје 

стваран, опомињући и упозоравајући.  

 

 

Београд, Лагуна, 2019.године. 

 Теа Стилтон 

„Љубав на  сцени у Мишфорду“  

 

 

За млађе основце биће занимљиво  да 

прочитају „Љубав на сцени у 

Мишфорду“ ауторке Тее Стилтон. 

    На колеџу се припрема представа на 

тему „Ромо и Јулија“ и поставља се 

питање ко ће да  добије улоге у истој?   

 Велики број илустрација у овој 

књизи даје нам још већи мотив  да 

уживамо заједно са јунацима дела... 

Припремила: Сања  

Богојевић 
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Рода  

 

 Рода је  птица коју људи дефинитивно 

воле. Видети је, некако је добар знак. Срећни 

смо. (Када сте чули рецимо: „Јао! Види врану! 

Баш је симпатична.“)  

 У египатској митологији рода је била 

симбол људске душе.  Као што душа у току сна 

напушта тело и  враћа се при буђењу, тако роде 

одлазе и долазе. Код Старих Грка и Римаљана је 

била симбол родитељске привржености. У 

нордијској митологији такође представља 

породичне вредности. 

 Сви знамо за причу да роде доносе бебе 

(насталу због повратка  након 9 месеци). 

Симбол је  среће  и  мајчинства. Да  ли је и  наш 

назив за ову птицу  случајност (РОДА - родити)? 

 Према једној легенди рода је настала 

тако што је Бог претворио човека у ову дугоногу 

птицу.  Зашто? Зато што је  радозналац отворио 

врећу  у коју је Бог сакупио змије да не би биле 

опасност за људе. Бог се наљутио, претворио 

човека у роду и натерао да сакупља змије током 

живота. 

 

У египатској митологији рода је била симбол људске душе 

 Постоји 19 врста рода. Бела рода се 

гнезди у централној  и јужној Европи, Малој 

Азији, Блиском истоку, делу централне Азије и 

северне  Африке. Зиму проводи у подсахарској 

Африци и Индији. То је наша најпознатија 

селица. Гнезди се у близини насеља, углавном 

на оџацима и електричним стубовима.  

 Храни се инсектима, водоземцима, 

рибама, гмизавцима, па и мањима сисарима.  

Приликом гнежђења углавном се враћају на 

иста гнезда. Такође су читавог живота везане за 

једног партнера (моногамне су). Женке снесу 3-

6 јаја и на њима наизменично леже заједно са 

мужјацима (34 дана).  

 Највећа популација рода (белих) код нас 

живи у Банату у плавној зони Тисе (мада, нису 

значајно утицале на популацију Банаћана). Да 

ли знате шта је заједничко за Тису и Нил? Роде. 

У току нашег лета оне су на Тиси, а током зиме 

се брчкају у Нилу на путу за Јужну Африку. 

 Данас су угрожене, због уништавања 

њихових станишта, а и склоност ка електричним 

стубовима им не иде на крило ( да не кажемо -

руку). У Србији се гнезди око 1400 парова  ових 

птица. 
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Иако смо навикли да су лабудови пример љубави за читав живот, ту су још неке животиње, 

па и роде.  

Моногамија је, иначе, ретка у животињском свету (мада не и код птица). У сваком случају, 

данас када су нам породица и њене вредности веома угрожене и када је доживотна љубав  

све ређа свакако бисмо се могли угледати на ове птице. Ако су оне могле схватити да им 

овакво понашање у току силних сеоба и опасности који их прате доносе успех, ваљда може 

и човек. Уосталом, зар нисмо себи дали титулу најразумнијих и најинтелигентнијих? 

 

 

  

Бела рода 

 

                                                                                                                              

Аутор:   Сања Станков 
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Јован Калајџић,V3, Породични тренутак 

Улога родитеља 

Старац Порфирије је говорио да 

родитељи треба постепено да 

одвикаваји своју децу од лоше навике 

да буду у центру родитељске пажње. 

Родитељи треба да их уче и навикавају 

да буду попустљива, да умеју да се 

прилагоде сваком човеку и свакој 

ситуацији, зато да не би имала 

тешкоћа када буду ступала у живот и 

долазила у додир са хиљадама 

различитих људских карактера,и да се 

не би свађала и стварала себи 

непријатеље због својих ситних 

себичлука и прекомерног самољубља. 

Види више: Свети Порфирије Кавсокаливит 

“Поуке о васпитању деце“, Беседа, Нови Сад, 

2015. године. 

Породица је наша основа, наш 

загрљај, наша кућа. 

Васпитање, формирање личности потиче 

управо из окриља породице. За заједничку 

одредницу у разматрању и формулисању 

кључне карике формирања личности др 

Владимир Димитријевић у књизи „Нови 

школски поредак“ наводи именицу 

РОДИНА. ,,Овде су ми отац и мајка, не само 

физички, него отац и мајка свега што у мени 

постоји.“ 

У сложну породицу , срећа сама долази. (пословица) 

 

Да ли знаш да постоји празник породичне среће? 

У Русији се од давнина на дан 8.јул празнују благоверни Петар и 

Февронија Муромски – покровитељи супружничке љубави и 

породичне среће. 

Извор:http://www.spc.rs/sr/

sveti_petar_fevronija_istorija_vechne_ljubavi_0 

Да ли знаш ....? 

Светски дан породице обележава се 15. 

маја! 


