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новембар-децембар 2019.године

Драги моји,
Као што сви знамо, полако се приближавамо крају још једне
календарске године у којој смо доста тога добили, а вероватно и
нешто пропустили или изгубили. Године у којој смо се сигурно
радовали и смејали, а понекад били и тужни, јер, сви ми имамо
жеље, прохтеве, саткани смо од надања, циљева, крећемо, јуримо
ка нечему, а живот пролази поред нас. А, ви, драги моји, пажљиво
смислите шта желите да тражите од Деда Мраза. Желим вам само
да вам живот буде попут бајке, бајке у којој ће вам друштво
правити само праве особе, живота у којем нећете знати за лоше
дане, бол и тугу.

"У туђој кожи - улози"
И ове године, 8. новембра, у боравку наше школе обележили смо Дан
просветних радника. Боравкаши и учитељица веома се радују овом дану пошто
тада замене улоге.Тог дана ученици "одглуме" учитељицу из боравка, а она се
нађе у улози вредне и послушне ученице. Циљ активности је да ученици осете
одговорности које учитељица има у раду са њима, али и дражи њеног позива.
Тим поводом, ученици су осмишљавали задатке за учитељицу из различитих
наставних области.
Са задовољством и озбиљно схватајући своју ролу, учитељица је исте
решавала.
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инструкције, решила је све дечје захтеве, зарадила похвале и оцене, а од
појединих добила и домаћи задатак. Дани викенда ће бити радни за
учитељицу!

Атмосфера је била пријатна, ведра и забавна. Лепо је било учитељици,
присетити се ђачких дана, најлепшег животног доба!

Дан просветних радника на исти начин обележили су и ученици осталих
одељења наше школе. Било је занимљиво њима, а сигурно и наставницима
који су имали прилику да виде како их ученици доживљавају, а можда да
нешто и науче од њих...

... Овај празник смо прославили заменом улога са нашом учитељицом.
Ми смо предавали, а она је била ученица. Било нам је лепо док смо
били учитељи и учитељице зато што су нас нека деца слушала. Није нам
се допало кад нас неки другари нису слушали...
Маша Екмеџић и Јана Драгаш II-1
... Моја најбоља дргарица је је била учитељица на часу ликовног, а ја на
математици. Свидело ми се то што сам могла да исправљам свачије
задатке. Теодори се допало то што је могла да пише оцене. Мислимо да
нашој учитељици није лако..
Дуња Абаџија и Теодора Николчић II-1

.... Било нам је лепо данас на часу физичког васпитања. Анђелко и ја смо
заменили учитељицу. Радили смо вежбе и трбушњаке на рипстолу.
После су дечаци играли фудбал. Било нам је лепо јер су нас скоро сви
другари слушали и радили оно што им кажемо. Није било лепо када нас
неки дугари нису послушали....
Новак Ромац II-1

Дан примирја у Првом светском рату
Поводом обележавања Дана примирја доносимо вам једну дивну и потресну
причу из Првог светског рата. Извор за ову причу је Историјски забавник који
вам најтоплије препоручујемо...

Чарапе краља Петра

У лето 1914. године моћна Аустроугарска монархија напала је Србију. После
очајничке и херојске борбе много мање и слабије опремљене српске војске, избора
више није било – једини пут за спас Србије водио је преко врлети неприступачне и
негостољубиве Албаније.
И ту почиње ова прича …
Године бола и поноса
За време повлачења са командом се ка мору кретао и велики број становништва, као и
цела српска Влада и остарели краљ Петар Карађорђевић.
Међу обичним становништвом које је бежало од непријатељске војске била је и
Макрена Спасојевић. Кренула је из села Словац код Лајковца да тражи Маринка, сина
јединца који је као добровољац отишао заједно са војском.
После више недеља безуспешне потраге није имала снаге да настави. Бескрајна
колона избеглица и уморне војске тада је већ одавно прешла Косово и почела да
улази у Албанију. Управо ту, у снегом окованој Албанији, Макрена је срела краља
Петра.
Када је старица схватила да више не може, зауставила је краља и заветовала га да
пронађе њеног сина. Дала му оно једино што је имала – пар вунених чарапа које је
плела за Маринка.
Трагедија без краја
Макрена се после овог сусрета вратила у своје село. Њен плач због несталог сина и
несреће која се надвила над цео народ чуо је један рањени непријатељски војник.
Макренина туга га је подсетила на његову мајку која је остала негде далеко.

Последња жеља му је била да га Макрена оплаче на сахрани и она му је ту жељу
испунила. Прича каже да је на његовом гробу после сахране и издахнула.
Краљ Петар своје обећање нија заборавио. Маринка је пронашао, али умрлог од
хладноће негде у планинама Албаније. Вест о смрти његове мајке и о њеном
несебичном гесту примио је после рата, када је послао свог саветника да је тражи.
Краљ Петар је наредио да се Макрени и Маринку на гробу подигне споменик и
постави спомен-плоча на којој ће писати: “Овај споменик подиже Петар
Карађорђевић Макрени Спасојевић, која лежи овде, и њеном сину Маринку, који се
вечним сном смири у гудурама Албаније”.

Тако је он постао једини владар који је дигао споменик обичној сељанки и њеном
сину.
Ипак, ово није крај приче!
Недуго после овога, умро је и краљ Петар. До краја живота се није одвајао од
вунених чарапа мајке Макрене. Држао их је испод јастука на коме је спавао, а
предање каже да је на самрти тражио да му их обују и да је у њима умро.
Пола века касније, власти су наредиле да се споменик Макрени и њеном сину сруши.
Споменик је 2011. године обновило Друштво српских домаћина и он и данас стоји у
селу Словац код Лајковца да сведочи о несебичној љубави мајке, “народном” краљу
коме није било испод части да носи сељачке чарапе и једној невероватној причи коју
је у својој књизи овековечио Милован Витезовић.

Квалитетно образовање за сву децу
У оквиру обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета,
организован је Фестивал права детета у Војводини. У оквиру Фестивала, 19. новембра
је у образовним установама организована активност под називом Квалитетно
образовање за сву децу, којој се прикључила и наша школа и то бројним
активностима.
У гостима су нам били и ученици и наставници ШОСО „Антон Скала“ из Старе Пазове.
Гости су најпре учествовали на часу ликовне културе у одељењу III – 2, затим су
имали су прилику да разгледају изложбу друштвених игара које су ученици одељења
II – 2 самостално израдили током Дечје недеље. На часу музичке културе у одељењу
IV – 1, гости и домаћини међусобно су разменили поклон – песме, а наши ученици су
другарима поклонили и Орфов инструментариј и игре памћења које су својеручно
израдили.
На крају дружења гостима су уручени поклон – пакетићи у којима су биле наруквице
за девојчице и дечаке које су исплели ученици одељења III – 1, као и друге
занимљивости.
Још једна занимљива активност тога дана био је квиз у коме су учествовали ученици
од петог до осмог разреда. Пет екипа састављених од ученика петог, шестог, седмог
и осмог разреда такмичиле су се у играма Ко зна зна, Погоди личност, Асоцијација и
Пантомима, док су их бодрили њихови другари и наставници. У борби знања и
вештина победила је екипа „Паметњаковићи“!

20. новембар - Дан детета

Деца су украс света јер су паметна, добра, лепа и мудра. Својим
породицама деца доносе срећу. Рођењем деце породице имају више
чланова и више љубави.
Трудимо се да будемо добри, да учимо и да будемо послушни. Тада су
наши родитељи срећни и задовољни!
20. новембар је посебан дан. Певамо пеме о деци, цртамо и уређујемо
наш пано у учионици. Деца из нашег одељења уживала су у свом дану!
Ученици II-1

Посета школској библиотеци

2. децембра 2019. године посетили смо школску библиотеку са
учитељицом. Дочекала нас је наставница Јелена Петровић. Причала нам је о
нашој библиотеци и о правилима понашања када смо у њој. После тога нам је
причала о нашим познатим песницима.

Рецитовали смо неколико песама

наших писаца: Драгана Лукића, Добрице Ерића и Љубивоја Ршумовића
У библиотеци нам је било лепо јер смо знали и заједно
рецитовали неколико песама. Драго нам је што у нашој библиотеци ради једна
тако добра наставница.
Ученици II-1

Препоручујем вам одличну представу
У четвртак, 28.новембра, ишли смо у позориште „Дадов“, у пратњи наставнице Миреле
Вјештице. Гледали смо представу „ Кад причамо о љубави, да ли причамо“. Представа
је била врло занимљива и поучна. Схватили смо да треба да се дружимо и причамо
што више са својим пријатељима из школе. У представи је описана екскурзија
средњошколаца, ученика 4/2 одељења. На почетку су представљени ликови. Мени је
најдража била девојка коју су назвали 4/1, јер се само са њима дружила. На много
представа сам ишла, али ово је једна од најбољих, сви су то коментарисали. На крају
представе се доста њих расплакало. Када смо се враћали кући, сви су били тужни и
замишљени, јер нас је представа заиста дирнула.
Ксенија Илић, 8/1

Радови наши другара...
Чувајмо природу!
Природу чувај, не бацај смеће,
посади дрво, посади цвеће.
Не труј реку, ливаду, море,
многи се животи у њима боре!
Не пали шуму, не загађуј воде,
ниси једини на свету, роде!
И после тебе живети треба,
са чистом средином и ваздухом до неба!
Озелени шуму, очисти реку,
не испуштај отрове, отпад и гас!
Без чистог ваздуха, воде и земље,
нема планете, нема ни нас!
Рециклирај, скупљај пластику,
скупи и картон, и стакло, и чеп,
јер само уз Земљу, чисту и здраву,
живот је диван, живот је леп!
Тијана Рајиновић 5/2
Чувајмо природу!
Чувајмо природу,
чувајмо онај мали цвет,
чувајмо реке, потоке,
чувајмо цео свет.
Чувајте шуме и оно лепо дрвеће,
јер кад кисеоника више не буде било,
ни шума више бити неће.
Чувајте оне мале рибице
што пливају лево-десно,
у рекама све је мање воде,
рибама постаје тесно.
Ова прелепа природа је нама
као друга мама,
зато ми треба да се бринемо о њој,
као што се и она брине о нама.
Лазар Николин 5/1

Чувајмо природу
Човек јесте део природе, али је и део друштва у коме живи. Стварајући боље услове за свој живот,
он полако уништава своју планету и отежава опстанак будућих генерација. Више није тајна да је
храна која нам је неопходна све загађенија. Што је средина урбанија, и ваздух је загађенији. Без
њега не можемо, али је и он пун отрова који штете нашем организму и природи. Вода је загађена
отпацима и осталим штетним састојцима, које је тешко набројати.
Зато Ви, не будите загађивачи! Ваш један покрет, један минут у којем ћете бацити, рециклирати
нешто, много значи здрављу и природи! Не буди загађивач!
Ружица Драгаш 6/2
Чувајмо природу
Природа дише као људи,
зато је чувајмо као своје ћуди.
Чувајмо, заливајмо, посадимо јелу,
сви ће вам завидети на добром делу.
Природу волим, природи се дивим,
не бацам смеће, већ само берем цвеће.
Зелена трава, росно цвеће,
све прелепо дрвеће
природа нам дала,
зато чувајмо у ходу све то
велико њојзи хвала!
Природа је здравље,
учимо друге,
сачувајмо природу,
да не буде туге!
Чувајмо природу
Не треба бацати свуда смеће
јер нико за нама купити неће.
Ако не будемо имали среће,
природа се сама обновити неће.
Упамтите, отпада бацамо
у канте за смеће!
Чувајмо шуме, реку и поље
да би деца живела боље,
а за то је потребно
само мало воље.

Теодора Шолић 6/2

Дуња Грујић 5/2
Ја као еколог
Да сам ја еколог, доста ствари бих променила у свом селу. У сваку улицу бих убацила контејнере
веселих и шарених боја, како би их сви приметили, а и посадила бих доста цвећа и дрвећа.
Моје село је доста загађено. Волела бих да се организујемо и направимо неку акцију у којој бисмо
прикупљали смеће и скупљали отпад за рециклирање. Када бисмо се сви удружили и учествовали
у тој акцији, свет би постао лепши и чистији.
Када порастем, потрудићу се да моји другари и ја очистимо и улепшамо наше село. Осим што ће
бити чисто, биће пуно цвећа и дрвећа, тј. биће као мали рај на Земљи.
Чувајмо природу
Природа је лепа и пуна чари,
увек нам нешто ново подари.

Јелена Инђић 5/1

Смеће и отпад бацајмо где треба
зато нам канте за смеће служе,
нека наша планета остане чиста што дуже.
Чист ваздух и ведрина неба
свима нам увек радо треба.
Људи, чувајте биљке,
јер те биљке ваздух нам дају,
зато треба дуго да трају.
Чувајмо природу, кажимо гласно,
да свима буде потпуно јасно!
Чувајмо природу
Деца могу много да помогну,
јер деца воле природу.
Треба им само мало помоћи
да се присете како све то да учине.
Флаше не треба бацати у реку,
јер ћеш тако уништити планету.
Смеће и разне отпатке бацити
у одређене канте.
Биљке не треба чупати,
јер ћеш свој кисеоник смањити.
Дрвеће и јелке остави,
јер ћеш шуму спасити.
Сваког дана ради све ово што треба,
и природа ће ти бити захвална до неба!

Бојана Капуран 5/2

Чувајмо планету
Сва деца света сад дижу глас
хоћемо чисту планету за нас.

Хана Јовановић 5/2

Сад смо деца, ал' будући људи,
хајде, свете, разуман буди!
И после нас нека деца стижу
зато нека се паметни дани нанижу.
Хајде да сви заједно чувамо планету
без престанка од њеног нестанка!
Андреј Ћурчин 5/1

Д КАО ДРУГАРСТВО
ДОБАР ДРУГ :









помаже нам,
дели са нама оно што има,
не туче нас,
позајми нам нешто што нам је потребно,
слуша нас када причамо,
воли нас,
културно се понаша,
не одаје наше тајне...
ЈЕСИ ЛИ ТИ ДОБАР ДРУГ?
Ученици II-1

ЦРТАЊЕ
Цртање је активност која се природно развија код детета. Већ у
најранијем периоду дете само почиње да црта различите облике,
које касније усавршава. Многи историјски подаци сачувани су
захваљујући овој људској вештини. Археолози и историчари
открили су многе важне ствари захваљујући натписима на стенама,
пергаменту и сличним материјалима. Неки научници сматрају да је
цртање дар или таленат, док психолози тврде да је ова активност
основна људска потреба изражавања и комуникације.
Не знам да ли ви волите да цртате, али нас цртање опушта и ми
уживамо када цртамо.

Магдалена Зековић и Јелена Инђић 5/1

НАГРАДНИ РЕБУСИ боравкаша 
(Исте реши, решења на папиру запиши, жељно их очекују
боравкаши! Ако решиш ребусе све и једном нађеш грешку,
имамо награду за тебе, за „муку“ову тешку!)

Марко Росић 1-2

Александар Инђић 1-2

Ана Павковић 2-2

Димитрије Инђић 1-2

Стефан Екмеџић 2-2

Н.Ч.

Невена Чобановић 2-2

Николина Станишић 2-2

Сергеј Милановић 2-2

Новогодишња играрија боравкаша...
Почела је дизајнирањем вунених капица,
плела их је спретна ручица,
сатима вредна наша...

Онда смо Деда Мраза и божићну јелку
израдили користећи јапанску,
оригами технику...

Јелку за учионицу купили нисмо,
зашто да парицу беспотребно трошимо?!
Од папирних Деда Мразића и јелкица
исту ми саставили смо,
капицама је украсили јесмо!

Празничној еуфорији нашој не би ту краја,
изникла брзо нам је нова идеја,
да слагалицу и колор страницу направимо,
Снешка Белића требало је да саставимо и обојимо.

За крај наше играрије,
оставили смо писање.
Драгом Деда Мразу,

написали су боравкаши писмо,
у истом жеље своје...

Отвори писмо јелкицу, Деда Мразе,
и сазнаћеш ко добар ове године био је!

Новогодишњи сајам
Још један леп догађај у нашој школи...У петак 27. децембра 2019.године, у
школској трпезарији одржан је новогодишњи сајам. Било је свега...слаткиша,
сланиша, украса, музике...долазиле су маме, тате, баке, деке. Сав новац који је
прикупљен дали смо у хуманитарне сврхе. Диван гест наших ђака! У овом
периоду, када пред новогодишње празнике припремамо поклоне за драге
особе, сетимо се и оних којима је наша помоћ потребна...наше мало може
некоме спасити живот...

СРЕЋНА НОВА
ГОДИНА!

