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                      Пријатељство 

П Л А В И   К Р У Г 

 Трг Светог Саве 4 
Жабаљ 
 

http://oszabalj.edu.rs/  

О С Н О В Н А ШК О Л А  “М И Л О Ш Ц Р Њ АН С К И “  

 3/2021 

 

Исидора Шилић II2 

Бескрајни 
плави круг. У  
њему, звезда. 
 

http://oszabalj.edu.rs/
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П О Ш Т O В А Н А   Д E Ц О, 

  
 
 Важно је да увек имамо неког 
поред себе и када смо срећни и када 
смо тужни... 
 Стигло је пролеће и све је пуно 
мириса... Птице нам певају најлепше 
песме, али ако немамо другаре све је 
то некако мање снажно и мање 
радосно. 
 Овај трећи број часописа 
посвећујемо свим нашим другарима, 
јер живот је лепши уз њих! 
 Захваљујем се ђацима, 
наставницима и сарадницима на 
активном учешћу у стварању овог 
часописа. 
 

Ваша наставница, 

Сања Богојевић 

 
 

Никола Ивковић  II2 
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Како се 
пише... 

Када желимо да нагласимо неки 
придев користимо суперлатив. 
Довољно је да знамо да суперлатив 
настаје тако што додамо префикс 
НАЈ на придев у компаративу. 
 
ЛЕП, 
ЛЕПШИ......(компаратив), 
НАЈЛЕПШИ....(суперлатив) 

Облици суперлатива придева и прилога  који почињу са гласом ј, 
пишу се овако: 
 
ЈАК, ЈАЧИ, НАЈЈАЧИ; 
ЈЕДНОСТАВАН, ЈЕДНОСТАВНИЈИ, НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ; 
ЈАСАН, ЈАСНИЈИ, НАЈЈАСНИЈИ! 
 
Уочавате да се удвостручује глас Ј... 
 

ПРИМЕРИ: 

Сазнај више:  Правпис српског језика, Матица српска 2010. године, страна 41. 
https://zelenaucionica.com/gramaticka-lekcija-kako-se-grade-superlativi/ 

ПРАВИЛНО  НЕПРАВИЛНО 

Најбољи Нај   бољи 

Најдражи Нај   дражи 

Најмањи 
 

Нај мањи 

ПРАВИЛНО  НЕПРАВИЛНО 

Најједрији Наједрији/нај једрији 

Најјаснији Најаснији/ нај јаснији 

Најјужнији Нај јужнији/ Најужнији 

ЗАПАМТИ 



БИЛТЕН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ЖАБАЉ                                                                                         БРОЈ: 3 

4 

 

Дејан Маријановић 

 

Дејана Стевановић 
II3   

Ђорђе Јуришин VII 3 

Анђела Лазин II2 

Сара Цветковић II4 

Ђорђе Блажић 

Теодора  Стојшин II2 
Јелена Видовић 
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Теодора Павлов  II4 

 

„Кад нисам у својој школи, 
мене моја душа боли. 
Нема оне дружине  
да делимо ужине“ 
 
(одломак из песме „Ау што је школа 
згодна“, Љубивоје Ршумовић) 
https://www.youtube.com/watch?v=9vZ1pcuD5RY 

„Међу друговима нема тајне. 
Међу друговима нема свађе. 
Чак и неке ствари безначајне 
међу друговима лепше су и слађе.“ 
 
( одломак из песме „Другарство“) 
https://www.youtube.com/watch?v=F-
Y8qdSAXOU 
 

„Ако имаш доброг друга 
невоље ће брзо проћи. 
Кад наиђе болест, туга, 

без позива ће доћи.“ 
 
(одломак из песме „Другарска“, 
Перо Зубац) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5fCQbNhNUFI 

 

“Улога пријатеља је да буде уз вас 
кад грешите.  Кад сте у праву, сви 
ће бити поред вас.“ (Марк Твен) 
 
 

Ако желиш 
доброг друга, 
Потражи га, 

упитај га. 
 

Пружи руку, 
своме другу, 

с њим подели 
радост тугу. 

 

   „Друг“ , С. Маринковић 

 

https://www.mojedete.info/pesme-za-
decu-o-drugarstvu-branislav-crncevic-
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Шта је пријатељство....                                                         Име ученика и разред 

Пријатељство је најлепше и 
налази се у срцу! 

    Марко Матић II3 

Пријатељство је када се неко 
воли  и када  нема тајни и када се 
не туче и када говори лепе речи. 

 Смиљана Балинт II4 

Пријатељство је када се Сара и ја 
не свађамо! 

 Елена Ачански II4 

Пријатељство је фудбал и 
дељење! 

   Небојша Пајић II3 

 Пријатељство је да играм 
фудбал са другарима. 

 Вељко Дугоњић II 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Милан Вујков  II2 
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Силвија Ронкаља  
 

„Заувек другарице“ 
 
 

 

 Сигурно имате пријатеље са 
којима сте нераздвојни и баш због 
тога ће вас заинтересовати и прича 
о другарицама које себе упоређују са 
мускетарима. 
 
 
  Да ли су њихове авантуре 
вредне пажње и да ли се лако 
сналазе у изазовима, сазнај читајући 
књигу Заувек другарице. 
 
 

Јасминка Петровић  
 

„Ово је најстрашнији  дан у 
мом животу“ 

 
 

 Мотив књиге приказан у 
самом наслову је уједно и увод у 
сваку причу кроз коју нас води 
ауторка. 
 Упознајемо дечака 
Страхињу којег муче разни 
страхови. Одрастање није лако... 
 Можемо да уочимо да је 
Страхињина пажња усмерена на 
лик наставнице српског језика, 
али зашто? 
 Како један тинејџер 
доживљава свет одраслих и шта је 
то што му дан чини 
најстрашнијим, сазнаћеш лако, 
будући да је књига занимљива и 
држи пажњу. 
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Наша школа је и ове године имала 

представнике на Републичком такмичењу из 

српског језика и језичке културе, као и на 

такмичењу Књижевна олимпијада и то Елену 

Марић и Весну Злоколицу, обе ученице осмог 

разреда. 

 

 
 
1. Елена Марић је освојила одлично треће место и на 

Републичком такмичењу из књижевности 
(Књижевна олимпијада) и на Републичком 
такмичењу из српског језика и језичке културе; 

2. Весна Злоколица освојила је треће место на 
Републичком такмичењу из српског језика и језичке 
културе. 

 
 
 

ЧЕСТИТАМО УЧЕНИЦАМА И  НАСТАВНИЦИ  

РУЖИЦИ   СТЕПАНОВ ! 
 
 
 
 

СРЕЋНО У ДАЉЕМ РАДУ. 

 

 

 
https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/05/30/rezultati-republickog-

takmicenja-iz-srpskog-jezika-i-jezicke-kulture/ 
 

https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/05/23/rezultati-republickog-
takmicenja-iz-knjizevnosti-knjizevna-

olimpijada/ 
 

 
 

 

НАЈНОВИЈА ВЕСТ 
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 У С К Р Ш Њ Е   М А Ш Т А Р И Ј Е  

 
 Ускршње машатарије су традиционална  
манифестација  која се организује већ другу 
деценију у сарадњи са основним школама на 
подручју општине Жабаљ у циљу неговања 
народних обичаја. 
 29. априла су у сваком одељењу 
представници Општинске библиотеке 
прогласили најлепше јаје и доделили награде. 

 
Вест саставила: СНЕЖАНА ЛУКАЧ  УБИПАРИП 

Ученици наше школе су 22. априла 2021. 
године обележили  Дан планете земље. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. априла 
обележили смо и 
Светски дан 
књиге... 

 У Општинској управи општине Жабаљ 
18.05.2021. потписан је пројекат "Социјална инклузија 
Рома и других осетљивих група у Србији 2019-2022". 
 Пројекат организује ЕХО у сарадњи са 11 
јединица локалне самоуправе (Ђурђево и Жабаљ из 
наше општине) у Р. Србији уз финансијску подршку 
ХЕКС/ЕПЕР-хуманитарне организације швајцарских 
протестантских цркава. Имајући у виду да се настава 
организује и онлајн, школска деца из ромске заједнице 
и других маргинализованих група немају једнаке услове 
да похађају наставу  на новоорганизован начин  те нису 
у једнаком положају као друга школска деца. Деца ће 
добити таблете и бесплатан интернет. 
 Циљ пројекта је додатна индивидуална и 
дигитална подршка школској деци. Подршку ће 
реализовати тутори  3 пута недељно по два сата. Два 
пута недељно по два сата (онлајн) и један 
индивидуални, директан, контакт недељно, суботом у 
просторијама школе. Пројекат се завршава крајем 
децембра. 

Вест саставила: Снежана Лукач Убипарип 

Чувајмо 
природу! 
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П Р И Ј А Т Е Љ С Т В О 
 

 
Пријатељство је правa ствар, 

има свађа, али оно је ипак дар. 
 

Пријатељи су увек ту за тебе, 
када си тужан, увек ће покушати да те насмеју. 

 
 

Ту су за тебе и у добру и у злу 
и све је боље кад су ту, 

поготово твој најбољи друг! 
 
 

Пријатељство је нешто најлепше,  
што се неком десити може. 

Пријатељи имају осећања разна, 
али ти  кажу сваку своју тајну... 

И када се свађају или смеју - за тебе су увек ту! 
 
 

                                                                              ТЕОДОРА ДОВЕДАН V I 3  

Илустрација преузета са:   https://hr.meatloaf-oifc.com/collection-child-clip-art 
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К У Т АК  З А    П Р И Р О Д Н Е    Н А У К Е   

Људи неретко користе разна хемијска средства како би сузбили раст траве и на тај начин 
уништавају природу. Шта је то Тотал и зашто га не би требало користити? У разјашњавању 
свих питања из предметне области помогле су нам ученици осмих разреда Оливера Петковић, 
Нина Јовановић, Милица Мирков, Софија Балинт и Андрија Ралетић. Захваљујемо се и 
наставници Јасминки Продана  будући да на часовима хемије указује ученицима о потреби  да 
чувамо наша поља, нашу природу! 

 

Нина Јовановић 

Оливера Петковић 

Шта можемо да закључимо?  
 
Цитираћемо Андрију Ралетић, ученика VIII3 разреда: “Кошење траве је 
традиционалнији и захтевнији начин преуређивања траве, међутим пуно је 
здравије за околину.“ 

 Eлена Чолић VIII3 
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Милица Мирков 

           Софија Балинт VIII3 

ТРАВЊАК ТРЕТИРАН 
ТОТАЛОМ. 

ЛЕПШЕ ЈЕ ПРИРОДНО! 
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 Сви сте читали књигу Том Сојер и 
знате ко је био Марк Твен...Да ли сте се 
некад запитали  ко је био најбољи 
пријатељ овог дивног писца? 
 Замислите, то је био Никола Тесла! 
 Два великана - научник и писац, 
пријатељи који су задивили читав свет. 
Постоји предање да је Никола Тесла за 
време док је био болестан највише читао 
књиге свог другара... 

 
 
 
 
 
 
 
 Никола Тесла је 
имао још једног доброг 
пријатеља-владику 
Николаја Велимировића и 
о том пријатељству постоји 
забележена  дивна прича 
коју можемо чути на: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kn1rMooR
Xjw 

   

 Прве стихове које научимо у 
раном детињству су стихови чика 
Јове Змаја и свима нам је драг.   
 
 Да ли сте знали да су Јован 
Јовановић Змај и Ђура Jакшић, 
били пријатељи? 

 Кад год видимо неку лепу 
слику са мотивима сунцокрета, 
увек се сетимо познатог сликара 
Винсента Ван Гога. 
 
 У једном периоду свог 
живота Ван Гог се дружио са 
Гогеном. 
 
 
 

 

 Десанка Максимовић и 
Мира Алечковић обележиле су 
српску књижевност најлепшим 
стиховима. 
 
Биле су искрене пријатељице. 

 


