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П Л А В И   К Р У Г 

Часопис 

 

• Број:  8/ 2022. 

            ОСНОВНА ШКОЛА  

„М И Л О Ш       Ц Р Њ А Н С К И“,  

ЖАБАЉ 

Жабаљ, Трг Светог Саве 4 
 

„Бескрајан плави круг. 
У њему, звезда.“ 
 

Милош Црњански 
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Наши нови ђаци, сели су у школске 
клупе 1. септембра 2022. године, а 
добродошлицу им је у име свих нас 
пожелео директор школе!  
 
Срећно! 

Извор: 
 
http://www.formatzabalj.rs/opstina-zabalj-i-ove-godine-
obezbedila-udzbenike-za-prvake/  

 
ДРАГА ДЕЦО, 

 
 
       Верујем да сте се одморили на 
летњем распусту и да сте бар на 
трен помислили: „Када ће већ та 
школа,  па да видим другаре!“ 
 
      Школско звоно у нашој школи  
огласило  се 1. септембра 2022. 
године, а први пут у школске клупе 
село је 124 ђака првака. 
 
        Први школски дан је одисао 
емоцијама, срећом, 
узбуђењем...Нисмо се видели више 
од два месеца и јасно је да  нам 
недостаје не само дружење, већ и 
учење, сазнање ... 
 
       Надам се да сте за време распуста 
прочитали бар једну причу или 
песму и да желите и даље да 
негујете српски језик и културу 
изражавања. 
 
        Овај број часописа већим делом је 
настао у мају 2022. године 
захваљујући вредним ђацима, који 
активно учествују  у разматрању 
актуелних тема. Позивам и вас да се 
прикључите нашем заједничком 
раду у стварању новог броја 
часописа. 
 
 
 

СРЕЋАН И УСПЕШАН ПОЧЕТАК НОВЕ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ! 

 

Ваша   наставница, 
 

САЊА БОГОЈЕВИЋ 

 

Лина Ковачевић,  III разред 

http://www.formatzabalj.rs/opstina-zabalj-i-ove-godine-obezbedila-udzbenike-za-prvake/
http://www.formatzabalj.rs/opstina-zabalj-i-ove-godine-obezbedila-udzbenike-za-prvake/
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Ево нас код још једне дилеме... 
 
Често на излозима  продавница видимо следеће натписе: „Снижење 
обуће“, „Снижење одеће“.– уместо: Снижење цена обуће, одеће.... 
 
Не каже се: „Изложба ликовних уметника“, већ  
 
„Изложба слика ликовних уметника.“ 
 
 
Шта нам наведени  примери показују? 
 
У циљу неговања српског језика, неопходно је да правилно формулишемо 
реченице и на тај начин неће настати неспоразум у комуникацији. 
 
Види више: Милорад Телебак, Како се каже, Прометеј, Нови Сад, 2011. године, 
страна 67-69. 

Како да напишем, 
како да кажем... 

Борислава  Танасић 
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Весна Алексић „Дуго мачје лето“,  
Креативни центар, Београд, 2021. 

 

            Упознаћеш Адама, дечака који још 
увек није ђак. У његовом свету, мачке 
су важне, а читајући књигу открићеш 
зашто. 
                  Све појаве које запажа, главни 
јунак овог дела дели са  сестром 
Аном, мамом и татом, односно са 
породицом! 
           Снажан утисак на Адама оставља 
изненадни распуст због појаве 
вируса и то у целом свету.  
                 Мала згради са четири стана и 
огромним двориштем је уједно и свет 
који је њему познат. Кроз реакције 
свог окружења сагледава 
новонасталу ситуацију. Била је то 
прилика да много више времена 
проводи са татом, који му преноси 
своје закључке и неке важне животне 
ставке... 
            Пријатељство је мотив који је 
присутан у овом дечјем роману. 
 „Не бринем се ја кад имам другаре! 
Адаме, да знаш- најважније је да 
стекнеш добре другове!“ 

Благоје Баковић Стварнија од снова, 
Јабучка гора, Врбас: Прометеј, Нови 

Сад, 2022. 
 

                 Одредница која прати наслов песничке 
збирке Стварнија од снова истиче 
тематски слој песама. 
                 Уплив свакодневног, уобичајеног 
присуства световних празника надилази 
осећај љубави-Сваког дана је осми март/
Када се искрено даје. 

Мотив осмеха је препознатљив у 
песми Стварнија од самих снова си. 
Осмех се оваплоћује у (осетној) ведрини 
Видех кад засја ведрина. Љубав као танана 
нит улази у сферу чистог, готово 
сакралног Док чекајући те по души.  

Љубав и њена јачина исказана је и 
у песми Верујеш ли мени куме-Верујеш ли 
мени куме/ Да бих дао оне шуме…..и три 
јутра са планине/за обрве Драганине. 

Песма посвећене савременцима 

Пери Зубцу, Матији Бећковићу носе у 

себи духовну повезаност са идејним током 

збирке.  Стихови ове збиреке указују и на 

повезаност световног и духовног живота и 

немерљивост снаге љубави , што је јасно 

уочљиво у стиховима Над Љубостињом 

сјај жубора/Кроз ваздух крштен 

молитвени.... 

Види више на страни број 6. 

часописа. 
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Смиљана Балинт III4 Летњи распуст волим зато 
што могу да се играм,, 
возим са другарима и да 
провдим време са њима. 

Ђацима првацима 
поручујем да воле 
што иду у нашу 
школу јер је најбоља! 

Највише у школи 
волим ужину, 
друштво, 
библиотеку. 

Ачански Елена  III4 
Летњи распуст волим зато 
што се дружим са 
другарима и идем на море. 

Ђацима првацима 
поручујем да уче, буду 
паметни и да прођу 
5,00. 

У школи највише 
волим 
библиотеку , 
ликовно, физичко 
и ништа више. 

Милош Плачкић V2 
Летњи распуст волим 
зато што имам пуно 
слободног времена и 
не морам д.а учим и 
идем на море 

Првацима поручујем да 
имају добре оцене и да се 
лепо понашају на часу као 
и да буду добри другари. 

Највиш волим код 
школе је што имам 
пуно другара и идемо 
на екскурзије. 

Немања МарковићV2 
Распуст волим зато што 
могу да уживам у читању 
књига и стрипова. 

Првацима поручујем да 
прочитају што више 
књига и песама током 
летњег распуста. 

У школи 
највише волим 
то што могу да 
уживам са 
другарима и 
наставницима. 

У школи волим да 
идем у библиотеку и 
читам књигу. Волим 
и час српског и 
историје. 

Ачански Мариja VII4 

Распуст волим зато што 
се дружим са 
другарицама, идем на 
турнире и једем 
сладолед... 

Првацима желим да 
буду добри и да 
вредно раде и уче. 

Данијела Узелац VII4 

Летњи распуст волим 
зато што нема школе и 
што је топло. 

Првацима поручујем 
да буду добри у 
школи. 

У школи највише 
волим одмор и 
математику. 

Николина КрстинићV3 

Распуст волим зато 
што се дружим са 
другарима и читам 
књиге. 

Првацима поручујем 
да уче ново градиво и 
читају књиге. 

Највише волим 
школу , јер волим да 
учим нове предмете. 

Славко Злоколица VI4 

Распуст волим јер идем 
на плажу да се купам и 
да се дружим са 

Првацима 
поручујем да 
вредно уче и да 
раде домаћи. 

Највише воли у 
школи да видим 
нечји осмех, али 

Д Е Ч Ј А    Р Е Ч 

Напомена: Одговори ученика су писани маја 2022. године, што значи да су они сада већ у вишим 
разредима. 
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   Дани ћирилице обележавају се од 2002. године у 
циљу заштите нашег писма, обичаја, старих заната. 

Значај ове манифестације 
препознало је и Министарство 
просвете, те је уврштена у  
програм републичких смотри. 
Централна манифестација се 
одржава у Баваништу када се 
награђеним учесницима 
додељују награде. Нашу школу 
представљао је рад Теодоре 
Благојевић, која је израдила 
лутку у народној ношњи и за 

исту добила похвалу.    
 
(У претходном броју часописа види награђени рад). 

Претхоне школске године започели смо сарадњу са 
Градском народном библиотеком из Зрењанина, која већ 
годинама организује манифестацију Читалачка значка. 
 
Наши вредни ученици, љубитељи књига добили су 
захвалнице за учешће и кретаиван рад.  

                У организацији  
Народне 
библиотеке Вељко 
Петровић, 
ученици  наше 
школе 
присуствовали су  
15. јуна 2022. 
године промоцији 
књиге  „Тајне моје 
баште“, аутора 
Душана 

Ловренског, одржане у просторијама 
наведене институције.  Том приликом  
ученици су активно учествовали у 

радионици на 
тему предметне 
књиге. 

                         У Жабљу је гостовао Благоје 
Баковић, наш познати песник, те смо били 
на књижевној вечери. 

 
 
                                           Школска 
библиотека је 
богатија за  збирку 
песама  Стварнија 

од снова. 
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Отишла је је још једна генерација осмака...Уз песму, пожелели смо  им 
срећан одлазак у средњу школу. 
 

Куртиновић Дамјан, ученик осмог 
разреда освојио је друго место на 
републичком такмичењу из 
биологије, освојивши чак 99 од 
могућих 100 поена.  
 
 

 На завршном испиту остварени су следећи  резултати: 
 
• српски језик:10,99 бодова; 
• математика:11,08 бодова; 
• комбиновани тест 13,73 бодова. 
 

Види више на: 
https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/PrimarySchools? 
 

Носиоци дипломе Вук Караџић добили 
су  на дар  књиге Историја Срба чији је 
аутор Владимир Ћоровић. 
 
 
Види више на: 
https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/
PrimarySchools?
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Бојана Мијатов ,V 

Ђока   Бељин 

Никола Зељко, II 

Ђока Бељин,V 

Р 

А 

Д 

Сара Цветковић III4 

Наташа Продана VI3 

Теодора Калајџија , II 
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Новчић са жељама 
 

 
     Када нађеш новчић на улици, значи да је то 
срећа и пожелиш једну жељу и та жеља ће ти се 
остварити кад тад. 
 
 
Ја сам замислила и остварила ми се! 

 
Лара Доведен II4 

Новчић среће 
 
 
 

Новчић среће даје неком срећу...и ко 
има или нађе има среће. 
 
Новчић среће може да оствари и више 
од једне жеље. 
 

 
Тамара Михајлов II1 

Вања Дугоњић, 

Ј Е С  Е  Н  

 
Јесен је лепа,  
жути се све. 

Опада лишће са дрвећа, 
роде и ласте лете на југ. 

 
 

Кукуруз се бере, 
граби се лишће, 

животиње се спремају за симски сан. 
 

А киша лије, лије и деца се спремају  за кишни дан. 
 

Теодора Калајџија,  II4 

https://sr.jf-
staeulalia.pt/collection
-printable-umbrella-
template 

 
 
https://www.poljosfera.rs/agrosfera/agro-teme/trziste/pad-cena-kukuruza-i-soje/ 
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С В И Т А Ц 
 

 
Сигурно је неко од вас боравећи у шуми 
видео како у мраку светли нека 
бубица...Да, то је свитац! Мали инсект, 
који производи светло. Светло се 
производи на доњем делу стомака инсекта 
и  при томе се не емитује топлота. Чудно 
зар не? 
 
 
Види више на: https://besnopile.rs/zasto-svitac-

svetli-kako-zbog-cega-zmirkaju-bubice-u-letnjoj-noci/ 

 
  

 
 

Величанственост овог призора, описао је 
и Добрица Ерић у песми „Чудесни 
свитац“...ево неколико стихова:  

 
„Он само за те сјаји у ноћи 
и само због тебе постоји, знај, 
али ти никад нећеш моћи 
да пружиш прст и кажеш –тај!“ 

 
 
 
 

Чувајмо природу, кажу да је свитац угрожен. Види више на: https://orca.rs/svitac/ 
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Да ли знаш да је бој на Мишару био  13. августа 1806. године?  Тада је 
устаничка војска  однела једну од првих победа над турском војском током 
Првог српског устанка. 
 
Песму  Бој на Мишару је Вук Караџић забележио 1815. године од Филипа 
Вишњића, који ју је сам испевао : 
 

 
Полећела два врана гаврана 
Са Мишара, поља широкога, 
А од Шапца, града бијелога, 

Крвавијех кљуна до очију 
И крвавих ногу до кољена 

 
 
Песма  осликава трагику и несрећу ратовања, али доказује и да се непријатељ  
може осетити и као човек... 

Да ли знаш да се 4. августа обележава Дан сећања на све 
страдале и прогнане Србе у оружаној акцији „Олуја“ , која 
се догодила  на наведени датум 1995. године?  
 
Овај датум се обележава и у свим православним храмовима 
у Србији. 

19. август  познат је  као датум  обележавања Церске битке (1914. године), 
једне од најпознатијих битака Првог светског рата. Битка 
је трајала неколико дана. Како Владимир Ћоровић, наш 
познати историчар, каже:  Већ прва велика борба показала 
је српску духовну и јуначку надмоћ. Мимо сваког 
очекивања. 
Види више: Владимир Ћоровић, Историја Срба, Зограф, Ниш, 
стр.727. 

 
 
Један он најзначајних војсковођа ове битке био је Степа 
Степановић. 
 

Види више на: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/kalendar-obelezavanja-istorijskih
-dogadjaja-oslobodilackih-ratova-srbije 


