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Сајт школе: https://oszabalj.edu.rs/ 

Часопис Основне школе „Милош Црњански“, Жабаљ 

П Л А В И   К Р У Г 

Борислава Танасић,VII4 

Бескрајни плави круг. У 

њему, звезда. 

Милош Црњански 
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ПОШТОВАНА ДЕЦО, 

 

 

 

  Након зимског распуста, поново смо сели у 

школске клупе жељни нових сазнања и наравно 

дружења.                                                                       

 Готово на самом почетку другог полугодиш-

та почели смо убрзано да се спремамо за  најваж-

нију приредбу у току године - приредбу у част 

школске славе. Самим тим, већ вам је јасно да овај 

број часописа  посвећујемо Светом Сави, нашем 

великом просветитељу.   

 Вредни ђаци  су и овог пута били активни 

сарадници у стварању  нових редова Плавог круга 

дајући свој допринос обележавању не само ново-

годишњих и божићних празника, већ и празника 

Светог Саве. 

 Хвала свима и видимо се на пролеће кад све 

озелени и оживи бојама и веселим цвркутом пти-

ца. 

 

 

Ваша наставница, 

Сања Богојевић 

Први снег у Жабљу,2023. 

Коринђање 
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Како нам се ближи празник Светог Саве све чешће размишљамо о нашем пореклу, а 

о тој теми су се бавили  и Милан Шипка и Иван Клајн у књизи „Име моје и твоје“. 

 

Хипокористици 

 

Хипокористици су речи одмила. Сви ми, волимо своје најближе, зато брата зовемо 

брацо или бато,  

сестру – секо,  

бабу– бако…  

Лична имена могу бити хипокористична. Нпр. када уместо  Милице, кажемо Мицо. 

 

Супротно од значења хипокористика (имена одмила) употребљавају се  

аугментативи, односно увећанице, нпр: 

Олга-Олгетина, 

Пилип-Пилипенда, 

Никола– Николетина 

 

Види више:Милан Шипка, Иван Клајн  Име моје и твоје (стр. 59-60). 

 

Сутра је празник. Нисам сигуран 

како се пише... 
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Славка Петковић Грујичић „Волим да ме воле“,  

BOOKLAND, Београд, 2015. године 

 

 

 Већ насловом прве приче Досадно ми је  

упознајемо с каквим се све проблемима срећу тинеј-

џери, јунаци ове књиге. Кроз монолог и уједно испо-

вест Јоване откривамо зашто у животу сусреће доса-

ду.  

 Открићеш шта је узрок јунакињиног нестабил-

ног унутрашњег стања, упркос томе што ниже похва-

ле у школи: „Седми разред сам завршила с одличним  

успехом и примерним владањем“ (стр. 7). 

 Једна игра, Тајанствени пријатељ била је по-

вод да се током екскурзије манифестује искрено пра-

во, пријатељство и то кроз низ животних ситуација. 

Резултати игре су показали колико се замршени дечји 

проблеми решавају добрим намерама и делима. 

 Јунаци неприметно уче како да постану добри 

људи, поштују, разумеју и воле људе, а љубав побе-

ђује неразумевање, осуђивање различитости.  

Љубав их учи да препознају и прихвате праве 

вредности. 

 

Градимир Стојковић „Хајдук у Бе-

ограду“ , Мала  Лагуна, Београд, 

2022. 

 

 Чувени серијал романа о одра-

стању дечака Глигорија, чији је аутор 

Градимир Стојковић води нас у даље 

дружење са главним јунаком, али овог 

пута у Београду.  

 Глигорије звани Хајдук наилази 

на низ препрека обзиром да  градска 

средина носи нови менталитет, нови на-

чин схватања и прихватања различито-

сти и вредности. 

 Глигорије већ похађа осми раз-

ред и самим тим тај период одрастања 

бурно уводи једног дечака одраслог на 

селу са сасвим обичним спознајама прве 

љубави, свађе и правог пријатељства. 

 Нови животни изазови су само 

показатељ колико су породичне вредно-

сти, васпитање и љубав битне за слобо-

ду  избора, препознавање правих прија-

теља и спремност да се погрешни 

поступци исправе и из њих изнесу 

закључци како бити бољи и једино тако 

бити срећан. 

 Прича о првој љубави, изазови-

ма средине и уплива вршњачкоких 

сплетки, неслагања и неприхватања учи-

нила је да Глигорије постане бољи мла-

ди човек.  

 

Достуне су у 

библиотеци 
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Душка Јовановић II 4 

Михајло Јанковић, V 

Наташа Фелбапов, VII 

Теона, први разред 

Лана, први разред 

Стеван Чонкић II3 
Лена Петрић, II3 



П Л А В И     К Р У Г                                                                                                                                                      БРОЈ: 10А/23 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божић 

 

 Божић је предиван празник који се  

прославља сваке године седмог јануара. За овај 

празник се праве чеснице и  пече хлеб у који се 

стави дукат. 

 Чари Божића су те да се деца радују и 

добијају пакетиће и сви буду срећни. 

 Моја породица  и ја се сваке године на 

овај празник окупимо и за ручак, на широки 

сто украшен новогодишњим столњаком стави-

мо много лепе хране. Имамо и велику јелку са  

шареним украсима. 

 Дан пре Божића  прослављамо Бадњи 

дан. Деца иду да коринђају и добијају слатки-

ше, а после сви идемо у цркву и чекамо Божић. 

Испред цркве се пали бадњак и сви су срећни. 

 

Данијела Узелац, VIII разред 

 

Божић 

Освануо је благи дан. У мојој 

души блиста радост и мир. Звук 

црквеног звона позива нас да не зака-

снимо на Божићну службу. 

Блиставе снежне пахуљице 

поздрављају ме , пролазе мом лицу и 

говоре ми: „Христос се роди!“ Моји 

другари са свих страна иду ка цркви 

и примећују тај позив пахуљица. 

Пред улазом у цркву, прекрстим се и 

заједно са осталом децом припремам 

се за почетак службе. 

Свештеников глас је знак да је 

служба почела. Уз песму „Рождество 

твоје Христе“ сви заједно упућујемо 

захвалност за тренутак радости. 

Христос се роди! 

Ваша, 

 Марија Ачански, VIII разред 

 Божић 

 Божић је дан када се хришћански верници  

присећају чудесне ноћи када се у јаслама 

Витлејемске пећине родио Исус Христос. 

 Српска православна црква учи своје 

вернике да се присећају доласка Исуса Христа 

и уносе у своја срца стрпљење, мир и љубав. 

Бадњак обично стоји  у кући где се фамилија 

окупља. 

Божићно јутро је победило таму, светлост нас 

је позвала да будемо срећни, добри и радосни. 

    Александар Пејановић, VII1 

 Божићни дан 

Божићни дан је када треба да опростиш свима 

И дотакнеш срца несрећнима. 

Да загрлиш сестру и брата и даим од  

срца отвориш врата. 

Да своје родитеље дотакнеш миром и своју  

Доброту дарујеш широм. 

Кад ти мила дечица звоне на врата 

Ти им од срца даруј и сувог злата. 

Ујутру кад свети бадњак палиш ти тад  

Осмехом сва срца разгалиш. 

Чим драга мати чесницу прави 

Тад се свећа пали,  

тад се  БОЖИЋ СЛАВИ! 

Борислава Танасић VII4 
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                                                                „Светлости ми душа хоће“ Свети Сава 

 

Светлост у души сија добротом када је неко толико добар да би и задње парче 

поделио  са особом која је гладна. Та светлост је сијала у нашем Растку Нема-

њићу, потоњем Светом Сави. Волео је Бога, а Бог је љубав. 

Љубав је када некога очински волиш, а Свети Сава је Србе волео више него 

себе. Волео је људе доброг срца. Браћа Светог Саве су се око територије посвађала, а затим изаз-

вали немир у душама српског народа.  У срцу светог Саве пробудила се жеља да помири посва-

ђану браћу. 

Душа је најчистија, најнежнија, реч и  мисао, коју је важно да својим делима чувамо. 

Марија Ачански 

 

 

БОГОЈАВЉЕНСКА НОЋ 

 

Православци верују у Бога и славе празнике. Родитељи су ме 

научили да би за Богојављење требало да  да се у поноћ изађе 

напоље, да се погледа у небо и замисли жеља. Важно је да се 

онај који се моли прекрсти. 

Ове године сам помислила жељу и видела како је небо лепо! 

 

 

Јована Ћутило, VIII 

БОГ СЕ ЈАВИ! 
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Ред-

ни 

број 

Најлепши обичај за Бо-

жић…. 

Да ли имаш симпатију? 

Опиши је. 

Име и презиме, разред 

1. …..је коринђање. Ј а  волим 
сваке године да научим неку 

другу песмицу јер једно те 
исто песмице брзо сморе. 

Такође волим кад скупим 
пуууно слаткиша па их имам 

на бацање наредних месец 
дана. 

НЕ. Не пада ми на памет да је 
замишљам. 

Ленка Ћурчић, VII разред 

2. ….је кад сам са својом поро-
дицом. 

Да!  Има плаве очи или браон очи 
и воли тренерице. Има све петице 

у школи. 

Марија Радоја 5/1  

3. ...је када добијем поклоне на 

дан Нове године и прослава 

исте.  

Имам. Зове се Јован. Иде у осми 

разред. Не живи у мом селу. Јако је 

леп и не понаша се примерено. 

Снежана Јанковић, VII разред 

4. ...је уношење Бадњака пред 

Божић. Божић је најрадоснији 

празник. Божићно јутро се 

започиње молитвом у Цркви. 

Имам, али не смем да кажем. Сва-

ки дан је гледам с уживањем. Црне 

очи има и дружимо се, али бих ја 

волео да је уз мене. 

Арсеније Темеринац, VIII3 

5. ...је ручак са породицом и 

после проналазак новчића из 

чеснице –после молитве у 

цркви. 

...моја симпатија има плаву косу, 

нижег је раста и воли да слуша 

музику. Не псује и примереног је 

понашања. 

Душан Гајицки, VIII3 

6. ...што славимо рођендан  

Исуса Христа. Моја породица 

буде на рођендану, а дођу и 

баба и деда. Мама увек за 

Божић направи чесницу. 

Симпатија значи-дечко. Свидео би 

ми се чист дечак и добар. 

Валентина Марјанов, II3 

7. ….За Божић идем код баке 

ујутру, онда добијем чокола-

ду, торте, воће, а она баца 

жито по мени, а за Бадње вече 

идем да коринђам. 

Имам! Зове се Лука и фудбалер 

је. Анђела и ја смо требале да 

идемо код Луке на фудбал, али 

нисмо отишле , па ми је било 

жао… 

Јована Ћутило, VIII 

 

 

 

 

 

 

Најлепши обичај за Божић је када печемо прасе. За Бадње вече постим, а за Божић једем прасе.. Сим-

патију немам, а неко се заљубио у мене. Милорад се зове, али ми се не свиђа јер пева нa часу и вија 

ме по школи…. 

Тамара Пајић, II3 
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Вредне руке ђака првака,  

су инспирисане песмом Плави зец уз помоћ учитељице Сање 

Проданoв кроз игру направиле  мале зеке. 

Овим гестом је обележен 

дан рођења Душка Радовића. 

У децембру смо промовисали специјално издање Плавог 
круга  

посвећено Ромима. Приредбу је организовао Радомир 
Миљојковић, професор српског језика. 

Добили смо поклоне од породице 

 Продановић из Новог Сада. 

Мини шаховски турнир одржан је 

25.1.2023. године 
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Наш први шаховски турнир организовао је Славко Злоколица, ученик седмог разреда. 

Сви учесници турнира су добили  захвалнице, а  победници  симболичне 

поклоне. 

Победници: 

Прво и друго место: Славко Злоколица и  Бојан Кузмановић 

Треће место:  Лука Максимовић 

Надамо се да ће следећи пут, учешће у овом креативном турниру узети и наставници и 

дати подршку младим шахистима! 

Светог Саву смо обележили присуством на литургији, 

након које су најмлађи ђаци говорили стихове песама 

посвећеним светитељу.  

Светосавска академија је уприличена у биоскопској 

хали. Ове године свечаност је  организована у сарадњи  

са Средњом школом „22. октобар“ и  Општинском на-

родном библиотеком „Вељко Петровић“. 
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ДА ЛИ ЗНАШ? 

 

Православни манастир Хиландар се налази 

на Светој Гори. То је мушки манастир  што 

уједно и одређује житеље манастира као и 

његове посетиоце.  

Хиландар је културно и духовно благо 

Срба. Манастир је основан 1198. године на 

иницијативу Светог Саве и великог  жупа-

на Стефана Немање, потоњег монаха и све-

титеља Св. Симеона. 

Манастир Хиландар је први српски уни-

верзитет и један од најстаријих у свету.  

 

Види више на:https://hramsvetogsave.rs/crkve-i-manastiri/

manastir-hilandar/ 

Свети Сава— Растко Немањић, најмлађи 

син Стефана Немање, симбол је српског 

просветитељства.  

 

Свети Сава, рад ученика IV2 

(учитељица Радмила Дудић) 
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 Већина  ученика је на питање зашто воле  божићне празнике дало одговор— због много-
бројних обичаја. Један од обичаја односи се на уношење бадњака, те сходно томе упознајмо се 
ближе са овом чудесном биљком. 

 Веселин Чајкановић је у делу Мит и религија у Срба (Српска књижевна задруга, Београд, 
1973. година, страна 8.) написао „Храст је у старим индоевропским религијама познато дрво бо-
га громовника. Код нас се храст по правилу узима за бадњаке и за записе. Где се поред цркве на-
лази храст или храстов гај, то су вероватно света дрвета преостала још из времена паганизма. И 
обичај да се под храстом одржавају зборови и врше суђења старински је и у вези са религијским 
уважењем тога дрвета.“ 

 Неспорно је да се за Бадње јутро сече грана храста, јер се код Словена то дрво сматрало 
светим дрветом.(види више на: http://volimpravoslavlje.com/pr-v-sl-vn-riznic/595-kako-pravoslavni-
vernici-obiljezavaju-badnji-dan.html) 

 За храст многи кажу да се користи од давнина и то не само за религијске обреде, већи за 
градњу стамбених објеката и што је најбитније користи се у исхрани и  лечењу.  

 Лист храста се користи за припрему чајева, а плод-жир користи се у исхрани (види више 
на: https://www.agrosaveti.rs/blog/lekovita-moc-hrasta-div-koji-leci-svojim-liscem-korom-i-plodom/ ). 
Наиме, жир може да се самеље и од њега добије - брашно. Познато је да се пре употребе пшени-
це у исхрани махом користила ова врста брашна. (види више: https://nationalgeographic.rs/priroda/
biljke/a38297/Znacaj-hrasta-kroz-istoriju.html). 

  

 

 

 

 

 

Како храст изгледа: 

 

 Храст је листопадно дрво, има плод – жир. Постоје различите врсте храста, али су у Србији нај-

познатији  лужњак и цер. Због симболике јаког и светог дрвета која 

постоји од давнина, често је храст био украс на државним симболима 

Србије, те и данас на грбу Србије имамо два храстова листа. 

Задатак: пронађи на грбу Србије лист храста...линк за грб је:  

https://www.predsednik.rs/dokumenta/nacionalni-simboli 

 

 

 

Припремила: Сања Богојевић  
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