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ПОЛУГОДИШТЕ 2016/2017. ГОДИНЕ
Школска 2016/2017. година почела је 1. септембра, а прво полугодиште завршено је 23.
децембра. Трајало је 81 наставни дан. Током полугодишта ученици и наставници наше школе
урадили су много тога: осим редовног одвијања наставе и учења било је и других активности –
обележавање важних датума и јубилеја, учешће на спортским такмичењима и конкурсима
различите тематике, школске журке, предавања... У другм полугодишту, које почиње у понедељак,
16. јануара, чека нас још више посла јер нам предстоје такмичења, школски пројекат „Србија и
околне земље у средњем веку“, обележавање Савиндана и још много тога. Распуст који је пред
нама биће предах и прилика да се одморимо и орни вратимо на заједнички посао.
У ђачким књижицама наших ученика су оцене и просеци зарађени током протеклог периода.
Од 70 ученика, осморо првака је оцењено описно, сви су били марљиви и успешно су завршили
прво полугоиште. Честитамо им на стеченом знању и уложеном труду! Остали ученици су
постигли следећи успех:
одличан – 22 ученика (35,48%)
врло добар – 27 ученика (43,55%)
добар – 11 ученика (17,74%)
недовољне оцене имају два ученика (3,23%).
Сви ученици имају примерно владање.
Честитамо ученицима који су успешно завршили полугодиште, а посебно похваљујемо
одличне ученике:
2. разред

5. разред

1. Салак Василије

11. Радуљ Немања
12. Жарин Владимир
13. Аћимовић Немања
14. Дрча Милица
15. Егреџија Наташа

3. разред
2. Јекић Јелена
3. Кнежевић Марина
4. Шујица Милица
5. Самарџија Душан
4. разред
6. Рибић Ана
7. Глигић Урош
8. Накомчић Петар
9. Савић Милица
10. Јањеш Лука

6. разред
16. Јавор Анђела
17. Сирар Никола
18. Јањеш Јелена
19. Јањеш Драгана
8. разред
20. Вукојевић Анђела
21. Карлаш Анђела
22. Сирар Ивана

Свима честитамо Божић и Нову годину и желимо пријатан и разигран распуст!
До поновног виђења 16. jануара 2017!
ШКОЛА
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ДАН ДОСЕЉЕЊА ПО ДРУГИ ПУТ У
НАШОЈ ШКОЛИ
Када се поставило питање како по други пут обележити Дан досељења овде код нас у школи,
међу нама запосленима није било пуно двојбе. После онако успеле свечане академије од пре годину
дана, које ћемо се с поносом још дуго сећати, било је неукусно и претерано да покушамо да
поновимо нешто слично. Зато смо се сложили да овог пута приредимо нешто чиме ћемо оживети
традицију усменог казивања и то баш оног које је необично важно за одржање колективне свести
једне заједнице. Одлучили смо да позовемо учеснике документарног филма који је снимљен
поводом прошлогодишњег jубилеја 70 година од досељења у Честерег, и да у амбијенту школског
дворишта нашим ученицима представимо казивања ових драгих људи о неким прошлим временима
када се живело сасвим другачије. На жалост нису сви могли да се одазову позиву. Неки су били
спречени обавезама, а неки болешћу. Ипак када су се појавили Драго Вуковић и Мићо Згоњанин
знали смо да ће деца, и сви ми остали чути лепог разговора, а када им се придружио и стари чика
Нина Петровић били смо сигурни да ћемо се сви и насмејати. Њима су се придружили председник
месне заједнице Раде Обрадовић и секретар Раде Бјелајац. Тако смо, а да то нисмо ни планирали
добили саговорнике који су деци могли да осликају целокупну хронологију живота у Честерегу од
првог дана доласка, па све до скоријих времена. Оно што се показало посебно важно, је то што је
свако од њих причао своја искуства из детињства и младости, а да се при том због различитих
годишта наших гостију обухвате сећања на прве године по досељењу, на то како се живело
педесетих, шездесетих, седамдесетих па све до осамдесетих година прошлог века. На тренутак је у
школском дворишту оживео дух прошлих времена када су у дугим зимским ноћима крај ватре, или
лети, у хладу неког дуда, на сред банатске њиве у паузи тежачког посла, старији досељеници
испредали приче и по неку шалу о људима и догађајима, да би их тако, и без намере, сачували од
заборава и својим искуством помогли млађима да се лакше изборе са оним што живот носи. Тог
мирног и септембарски сунчаног дана ми смо захваљујући овим гостима обновили овај, већ
прилично потиснут обичај да старији причају деци о свом детињству. Разговор је био спонтан, без
унапред припремљених питања, онако како и приличи лепом и искреном дружењу. Водитељ
програма се трудио да тек ту и тамо дискретно наведе причу на теме које би деци биле важне и
забавне. Могли су да чују и како је једну Милку некада давно, на захтев родитеља учитељ пустио
недељу дана са наставе не би ли научила да меси хлеб и кува како би могла да се спреми за удају. А
онда је цело одељење играло у колу на свадби, да би се Милка за недељу дана вратила у школску
клупу јер брак није успео. Чула су деца тога дана како је школа тих првих година по досељењу била
препуна деце као кошница пчела и да су деца ишла да раде са старијима у сеоској задрузи, како се
малим возом, чувеним Ћиром путовало у Зрењанин и како су организоване игранке и биоскопске
пројекције у Дому културе.
Како би атмосфера ових прича оживела и била још боље дочарана мирисима и укусом, неки
вредни житељи Честерега потрудили су се да припреме аутентична јела која су донета из завичаја
подно Козаре. Било је ту љевуше и цицваре, курузе и уштипака и неке фине пите од кора које се
пеку, а које ретко која бака још уме да направи. Тако смо по завршетку овог лепог разговора, сви
имали добар разлог да наставимо дружење уз закуску.
Нека нам поживе наши стари и њихове приче,
они су живе књиге које могу да нас науче много чему
важном за живот што не смемо да занемаримо у
времену моћних информационих технологија и
плитке забаве које оне најчешће носе са собом.
Дан досељења полако улази у традицију наше
школе. Не знам како ћемо га ове године обележити
али сам сигуран да ће се наћи нека добра и
оригинална замисао коју ћемо са задовољством
извести.
Иван Краљ, школски психолог
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Поштовани родитељи,
Планирамо да у среду, 14.09., обележимо Дан досељења јавним часом који би почео у 11 часова.
Жеља нам је да наше ученике упознамо са обичајима и начином живота њихових предака и
значајем очувања породичних корена и традиције. Много би нам значила Ваша подршка, а овај пут
би се она огледала у припремању неког традиционалног јела попут погаче, курузе, пите, цицваре,
омача, разљевуше, квасних уштипака... или већ нечега што сте научили да правите од ваших бака, а
потиче из њиховог родног краја. На овај начин би смо најмлађе упознали и са начином исхране
наших предака, а деца би имала прилику и да окусе помало заборављена јела. Учешће у овој
активности је на добротворној бази, а ако се одлучите да нам се придружите унапред Вам
захваљујемо!
Школа

Маме су се одазвале на наш позив и
обрадовале нас укусним, старинским
јелима. Захвљујемо на сарадњи!

Својеврсан час историје - неколико старијих
мештана у разговору са ученицима наше
школе. Говорили су о свом детињству,
досељењу у Честерег, школовању,
присетили се младости... Ученици су имали
прилику да сазнају много о негдашњем
животу и времену у којем се живело
скромно и са великом надом у бољу
будућност
Ивана Сирар, 8. разред
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У школама широм Србије, па и у нашој, обележава се Дечија недеља у првој
седмици октобра.
Одмах на почетку у понедељак, имали смо караоке које је организовала
наставница информатике за више разреде, док су нижи разреди гледали цртани филм
“Хајди”. У уторак је организован мали фудбал, такође за више разреде, док је среда
била посвећена нижим разредима за израду разних фигура од јесењих плодова. У
четвртак смо се сладили разним колачима које су продавали ученици различитих
узраста у оквиру традиционалне „Колачијаде“. По обичају, пријемом првака у
Дечији савез се окончала ова недеља.
Анђела Карлаш, 8. разред

Караоке
У оквиру Дечије недеље, 3.10.2016., у
нашој школи организоване су караоке.
Учествовали су ученици виших разреда. За
опрему
била
је
задужена
наставница
информатике Данијела Данић Куручев.
Наставница нам је донела микрофоне,
’’скинула’’ нам је музику и тада је почела
права забава. Ученици су се сами јављали јер
нису могли да дочекају да стигну на ред да
певају. Певали су се разни жанрови музике.
Било нам је јако забавно и надамо се да ће се
и следеће године организовати овако нешто.
ученици 8. разреда

Наш школски биоскоп - ’’Хајди’’
Ове године смо у оквиру Дечије недеље у школи гледали
прелепи цртани филм ''Хајди". Неким ђацима је тај цртани био
познат од раније, а некима не. Овај цртани су некада давно гледали
наши родитељи. Филм је рађен по књизи коју је написала Јохана
Шпири.
То је прича о пријатељству и помагању. Говори о једној
неисквареној и несебичној девојчици Хајди која је живела на
планини. Још као мала изгубила је родитеље, а бригу о њој преузела
је њена тета Дета. Након неког времена Дета је девојчицу одвела на планину деди упркос
томе што су сви људи говорили да је зао човек.Он је живео у колибици на планини, међу
прекрасним зеленим брдима.Преузео је бригу о својој унуци,а њој се на планини
свидело,била је срећна и задовољна.Након три године тета Дета се вратила и довела Хајди
у Франкфурт да буде пријатељица непокретној девојчици Кари.Хајди се у Франкфурту није
свидело и чезнула је за домом у планини. Разболела се и вратила деди. С њом на планину
отишла је и Клари где је уз Хајдину помоћ и пријатељство проходала.
Веома поучна прича која даје храброст другој деци да увек буду насмејана и да
верују да се са сваком невољом човек може изборити.
Милица Савић, 4. разред
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Колачијада
Драги моји другари,
6.10.2016., у четвртак, провео сам једно од
најслађих преподнева у школи. Не,не није то
била математика, енглески или српски које
такође волим. Било је то нешто много слађе.
Погодили сте наравно –реч је о ,,Колачијади'' !
Пошто нешто и нисам вичан кулинарству ставио
сам пар стотина динара у џеп, па правац школа.
Почетак је био у 11 часова али и пре тог
времена пуно мојих другара је било тамо. Сви
од првака , па до четвртака који су направили
колаче су их могли понудити на већ
припремљеним столовима у школском ходнику.
Е, да видите само каква је то гужва била када су колачи изложени! Гурао сам се са
осталима, а срећа у ону моју малу кантицу у коју сам стављао купљене колаче, па
их нисам згњечио. Било је ту слатких кифлица, чупаваца, облатни, чоко куглица,
чоко корнета... али понестало је и пара. Враћајући се кући по мало умазан од
колача и без динара и џепу, ипак сам имао осмех на лицу. Да ли због тога што
стварно волим колаче или због оног хормона среће из чоколаде, али свакако једва
чекам тај следећи октобар. До тада, драги моји другари ја ћу са тим истим осмехом
наставити да долазим у школу и испуњаваћу ђачке обавезе!
Ненад Старчевић, 4. разред

Друштвене игре
У трпезарији наше школе, 6. октобра, ученици
првог, другог, трећег и четвртог разреда играли су
друштвене игре.Било је ту разних игара као на пример
"Монопол", "Не љути се човече", шах...
Неки су се определили за слагалице, па су се
забављали слажући делиће.
По мени, најбоља игра је "Монопол" зато што
учествује више играча. Сврха друштвених игара је да се
сви лепо забављамо и дружимо. Нико се није наљутио
чак и ако је изгубио, добро смо се забавили пркосећи
лошем времену које нас је спречило да се бавимо
спортским активностима у школслом дворишту, како је
првобитно планирано.
Петар Накомчић, 4. разред
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Јесењи плодови
Сваке године када је Дечија недеља ученици од првог
до четвртог разреда доносе јесење плодове. Од плодова
праве права уметничка дела. Нађе се ту разноврсног воћа и
поврћа које међусобно делимо. Некада поједемо понеку
јабуку или шаргарепу. Штета што ми четвртаци нећемо
учествовати догодине јер ћемо тада бити у петом разреду.
Заправо је важно да сваке године долазе нови ђаци. Нека се
они догодине забављају, ми смо се забавили више пута
овом играријом и најели и науживали...
Лука Јањеш, 4. разред

Пријем првака
Ове године у нашој школи имамо осморо
првака. Њихова учитељица је Снежана Војновић. У
оквиру Дечије недеље организовали смо приредбу
у оквиру које смо их примили у Дечији савез.
Ђаци
другог,
трећег
и
четвртог
разреда
припремили су овим поводом рецитације, скечеве
и музичке тачке уз помоћ учитељица и наставника
Гојка Шевара, а прваци су нам се представили са
два скеча. Припомогли су и шестаци који су
свирали и певали. Најмлађима и најслађима ми,
четвртаци, закачисмо беџеве и примисмо их у
Дечији савез. Нека им у школи и међу нама буде
лепо и нека у весељу улазе у учионицу.
Милица Савић, 4. разред

Најмлађи - најслађи
Честерег, 05. октобар 2016. - У оквиру Дечије
недеље, данас је у вртићу Честерег одржан маскенбал.
Малишани вртића прошетали су кроз ОШ "Петар Кочић" и
посетили ђаке првог и другог разреда.
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КУД ”ПЕТАР КОЧИЋ”
У
нашем
селу
се
већ
генерацијама игра фолклор, па су тако
и садашње млађе генерације са
поносом
наставиле
са
овом
традицијом.
Дијана Рибић, која нас је све
првобитно окупила, организовала је
наступ и пут млађе групе у Стару
Пазову. Обезбедила је превоз и
повела и неколико девојчица из
старије групе како би јој помогле око организације. 26. октобра 2016. године, у суботу,
упутили смо се сви заједно на то узбудљиво путовање. Када смо стигли у Стару Пазову,
малишани су се спремили, са поносом изашли на сцену и бриљирали.
По завршетку наступа кренули смо кући и, као изненађење, свратили смо у ресторан
брзе хране, Мек Доналдс. Тамо смо заиста уживали у сласним залогајима и
препричавању доживљаја са наступа.
Било је касно када смо се вратили кућама, били смо и уморни, али смо се
феноменално провели и надамо се да ће бити још оваквих путовања.
Ивана Сирар, 8. разред

КВИЗ У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ
Дана
18.11.2016.
одржан
се
квиз
„Паметњаковић“ у Банатском Карађорђеву, у
којем су учествовали и ученици из Честерега. Нашу
школу су представљали Анђела Карлаш, Анђела
Јавор, Никола Сирар и Владимир Жарин.
Екипу Банатског Карађорђева чинили су
ученици: Петар Милеуснић, Ивана Јанков, Никола
и Милош Кнежевић. Водитељке су биле Анђела
Вукојевић, ученица осмог разреда из Честерега и
Александра Аврамов ученица шестог разреда из Банатског Карађорђева.
Судије квиза су били психолог Иван Краљ и педагог Славица Стојанов. Била је велика
борба, у којој су победили домаћини резултатом 27:26. Обе екипе су добиле поклоне и
почашћене су грицкалицама.
Лепо смо се забавили, а следећи пут очекујемо на реваншу у Честерегу.
Анђела Вукојевић, 8. разред
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ПОНОВО У ШКОЛИ
Почетак је школске 2016/2017. године. За све поздрав од Марине из 3. разреда!
Трећа је година како сам ђак једне прелепе школе, моје школе.
У њој сам стекла доста знања, а поред тога и добре другове. На школској табли смо
научили да пишемо прва слова и бројеве. Када уђем у школу, осетим топлину и
пријатност којом зрачи. У свакој клупи у учионици се чува по нека ђачка тајна. Дању
учионице личе на кошницу пуну уредних и
паметних пчелица. Ноћу личе на напуштен и
мрачан замак који једва чека своје становнике.
Радознале пчелице тихо и мирно слушају
учитељицу. Сваки дан у школи је посебан јер се
увек научи нешто ново.
Знам да ћу једног дана отићи у другу
школу али ова ће ми остати заувек у срцу.
Марина Кнежевић, 3. разред

ПОСЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА
Ове године наставница биологије организовала је
долазак екипе Црвеног крста како би нам показали да
можемо и ми да пружимо некоме прву помоћ, ако то буде
потребно. Овом часу присуствовали су ученици свих
виших разреда. Медицинска сестра нам је показала како
можемо спречити крварење и пружити прву помоћ док не
стигнемо у амбуланту или неко место где нам могу помоћи
лекари. Научили смо како треба ставити завој на рану,
спречити гушење, као и шта треба а шта не треба радити.
Демонстрирали су нам једноставније захвате, које смо после и ми сами изводили. Много смо им
захвални што су нас посетили, увидели смо да је познавање правила прве помоћи изузетно важно у
свакодневном животу. Надамо се да ће нам ова одлична екипа поново доћи у посету са новим
саветима.
Ивана Сирар, 7. разред

ЖУРКА
Дана 10.11.2016. уз помоћ психолога Ивана Краља,
осмаци су организовали журку. У госте су нам дошли
наши другари из Банатског Карађорђева. Купили смо
сокове и грицкалице и започели са играњем и певањем.
Као и увек, дивно смо се провели и надамо се новој
школској журци у најскорије време.
Ивана Сирар, 8. разред
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О ВЕЛИКАНИМА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ово је школска 2016/2017. година
и ове године се обележава годишњица од
рођења Вука Стефановића Караџића, и
од његове незваничне победе народног
језика у српској књижевности 1847,
године. Обележавамо и годишњицу
рођења Проте Матеје Ненадовића (рођен
1777.) и Јована Стерије Поповића (рођен
1806.) као и четрдесет родина од смрти
славног писца Милоша Црњанског.
Поводом ових јубилеја ученице осмог
разреда, Анђела Карлаш и Анђела Вукојевић су у сарадњи са Анђелом Јавор,
ученицом шестог разреда, направиле кратку презентацију. У почетку су причале о
животу српског народа за време велике сеобе у VIII веку под Арсенијем
Чарнојевићем, па све до тога како се Вук изборио за српски језик и правопис. Ту
смо се подсетили на догађаје од пре два века а који су оставили дубок траг у нашој
историји. Девојке су одглумиле и одломак из комедије Јована Стерије Поповића
’’Покондирена тиква’’ из кога смо научили да глупост уме да стреми високо. То нам
говори главни лик, Фема. Она о свему више прича него што ради. Хоће да има два
салона, да купи каруце и коње, има много планова, али мало акције. Она не долази
у додир са правим представницима друштвене ’’елите’’, него са варалицама и
хохштаплерима, који се издају за припаднике горњег слоја друштва, успут се
користећи њеном примитивном наивношћу. У неспретним покушајима да промени
саму себе и да постане део вишег друштвеног слоја, Фема чини лудости и
непромишљене ствари. На крају доживљава пораз, понижење и срамоту, и остаје
оно што је и пре била - једна обична, покондирена и приглупа мајсторица без
угледа и поштовања.
Заиста смо узивали у овом књижевном поподневу и надамо се да ће оваквих
часова бити још више. Обележавање ових јубилеја су са ученицима припремиле
наставнице Биљана Чалија Лудошки и Ванеса Степановић, а час је одржан у
школској библиотеци уз присуство ученика виших разреда и њихових наставника.
Анђела Карлаш, 8. разред

ПРЕДСТАВА ЗА НАЈМЛАЂЕ
Ученици првог и другог разреда су на позив другара
из забавишта и њихове васпитачице, присуствовали
луткарској представи ”Рибица и море”. Деца су са великм
интересовањем пратила дешавања на сцени посебно зато
што је представа осмишљена тако да повремено укључује
и публику.
Организатор гостовања је КПЗ Житиште.
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ЕКСКУРЗИЈА
Сваке године ученици наше школе имају организовану
екскурзију којој се много обрадују. Овај пут екскурзију је
организовао свештеник Бранислав Алексовски, а
дестинације су нам биле манастир Раваница, манастир
Манасија, Дино парк, Ресавска пећина и Смедеревска
тврђава.
Полазак је био у 5:30 испред наше школе. Када смо
се сместили у аутобус, уместо да спавамо, ми смо одмах
кренули са певањем и упустили се у топао разговор са
нашим другарима из Банатског Карађорђева који су нам
се придружили на нашем узбудљивом путовању. Возили
смо се три сата до нашег првог одредишта, манастира
Раванице. Манастир се налази у подножју Кучајских планина и задужбина је кнеза Лазара.
Посвећен је Вазнесењу Господњем, а изграђен између 1375. и 1377. године. Има јак одбрамбени
зид са седам кула а изнутра је осликан прелепим фрескама. После разгледања манастира могли смо
да купимо бројанице, иконе и крстиће. Овде смо се задржали око 45 минута, па кренули у Ресавску
пећину. Она је за мене нешто најинтересантније и најлепше што смо на овом путу обишли. Зове се
још и Дивљаковачка пећина, а налази се на око двадесет километара од Деспотовца. Спада у
најлепше пећине у Србији, дуга је 4,5 километара, а до сада је истражено 2 километра пећине. За
њу су дуго времена знали само чобани који су ту тражили склониште од невремена. Свилајначким
планинарима открио ју је један чобанин 1962. године. Пећину су детаљно испитали новосадски
спелолози, на челу са Др Јованом Петровићем. Радови на уређењу пећине трајали су око 10 година
а за јавност је отворена 1972. године. Стара је чак 80 милиона година. Температура у пећини је
константна и износи 7 степени. У горњој галерији има четири дворане, најзанимљивија нам је
била дворана Предворје историје. Тако је названа јер су у њој пронађени камена секира, врхови
копља, лобања поларне лисице и огњиште праисторијског човека. У дворани Стаза окамењених
водопада запевали смо химну Светом Сави, а ту се налазе и окамењене фигуре које подсећају на
старца и старицу. На изласку из пећине угледали смо светлост до тада тмурног дана. После
разгледања могли смо да купимо сувенире и упутили смо се у манастир Манасију. Овај манастир
задужбина је деспота Стефана Лазаревића, а зидао се у периоду од
1407. до 1418. године. Посвећен је Светој Тројици. Живопис
Манасије спада у ред највећих домета средњовековног сликарства.
Током радова на реконструкцији манастирске цркве откривени су
земни остаци за које се сматрало да припадају деспоту Стефану.
ДНК анализа тих остатака је са 99,93% тачности потврдила да се
ради о сину кнеза Лазара. Ово је био јако занимљив податак, али
нешто још занимљивије научили смо у Дино парку, где смо се
упутили по одласку из Манасије. Тамо је почела права забава.
Разгледали смо скелете диносауруса, мамута, људи, драго камење,
разне ископине, били смо у "времеплову"...То је била врло
занимљива дестинација, после чега смо отишли у Стари град у
Смедереву. Стари град је за време Првог светског рата био
бомбардован, а у Другом светском рату је доживео нова разарања.
Пред крај рата рушили су га и бомбардери из Енглеске. Без обзира
на то, нама је био прелеп. После разгледања тврђаве отишли смо на
вечеру, па у аутобус и нисмо стајали до Честерега.
Слободно могу да кажем да ми је ова екскурзија била
посебна и једна од најзанимљивијих до сада. Дуго ћу је памтити.
Анђела Карлаш, 8. разред
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Једног јесењег кишовитог јутра пробудили смо се
јако срећни јер смо тог дана
ишли на екскурзију. Ово нам је
била прва екскурзија у шестом
разреду. Устали смо око пет,
сместили смо у аутобус и
полако кренули.
У почетку смо били сви мрзовољни јер смо рано
устали, а касније када смо мало одспавали и јели, почели
смо да певамо и да се играмо док нисмо стигли у
Свилајнац. Најпре смо били у манастиру Раваница и
поклонили се моштима кнеза Лазара.
Затим смо се полако упутили ка Ресавској пећини.
Путовали смо до пећине око пола сата и када смо најзад
стигли, купили смо улазнице и добили водича. У пећини је
тло било много клизаво тако да смо морали бити
пажљиви. Пуна је разних пећинских украса који у
појединим деловима попримају облик статуа. Били смо на
надморској висини од 400 метара. Видели смо рупице у
стењу из којих су се појавили слепи мишеви који су до
тада спавали, опипали мермер и друге кречњачке стене, обишли четири ледене дворане
од којих смо у једној певали... Назива се “концертна дворана” јер је веома акустична. Пут
нас је даље водио ка Манасији.
Овај манастир је задужбина Стефана Лазаревића. Манастир је примао само жене за
монахуње. Саслушали смо све о манастиру, а говорила нам је игуманија. После
упознавања са манастиром целивали смо иконе и кренули у “Дино парк”.
И ту добисмо водича и упознасмо се са настанком Земље, начином настанка првих
организама, добом диносауруса и настанаком човека.
Видели смо многе лажне кости пра животиња које су изгледале као праве. Нађоше се
ту и кости мамута.
Када смо видели све што се налази унутар изложбе, изашли смо у парк у коме је
прелепо. Сликали смо се у глави
диносаура и обишли цео “Дино
парк”. Купили смо сувенире и
кренули у Смедерево. Посетили
смо Смедеревску тврђаву и
касније отишли на вечеру.
У повратку смо у аутобусу
певали и играли се. Било нам је
веома лепо и волели би да ово
ускоро поновимо.
Јелена Јањеш, 6. разред
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ПРЕДАВАЊЕ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ
И ове године је за ученике 7. и 8. разреда Спортски савез из
Житишта организовао веома корисно предавање и презентацију о
болестима ѕависности - пушењу, алкохолу и наркотицима. Сазнали смо
како млади људи попут нас веома лако буду изложени опасностима од
упадања у ове пороке, како да их препознамо и заштитимо се.
Потребно је много труда и подршке да не би млад човек кренуо путем
који води у зависност а још много више да би се од ње излечио.
Најбоље, најздравије и најсигурније је не пробати и не
експериментисати!
На крају презентације смо анинимно попуњавали анкету која се састојала од неколико
питања. Тражио се искрен одговор. Схватили смо да је ово веома важна тема којој сви морамо
посветити пажњу. Очекујемо да нам и следеће године дођу наши драги спортисти и укажу и
млађим ученицима на опасност од порока и науче их како да ову пошаст заобиђу у широком
луку.
Ивана Сирар, 8. разред

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ У ЧЕСТЕРЕГУ
Аматерско позориште Јовица Јелић гостовало је у
нашем месту, а извели су две позоришне представе. Прва
је била намењена најмлађој пиблици, деци, и звала се
"Чаробни пољубац", а друга је била за одрасле, под
називом "И тако...".
Обе представе су биле врло успешно изведене,
публика се фантастично провела, уживали смо гледајући
их, а добро смо се и исмејали.
Надам се да ће нам наши пријатељи из Карађорђева доћи поново и обрадовати нас
новим представама.
Анђела Јавор, 6. разред

ИНФОРМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ’’ДАБАР’’
Међународно информатичко такмичење ,,Дабар“ је организовано и ове
године, а ученици наше школе су учествовали у њему. Задатке смо израђивали и
решавали на рачунарима. Имали смо четрдесет пет минута да решимо тест. Лепо
сам се осећала док сам радила и желела сам да освојим неко место. Ове године сам
једино ја успела да освојим 3. место и тиме се пласирала даље на републички ниво.
Даље такмичење ме очекује у Новом Саду где ћу се такмичити за прво или друго
место.
Честитам свима који су учествовали и надам се да ће нас следеће године бити
још више!
Анђела Јавор, 6. разред
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ЗНАМ И ЈА
Културно просветна заједница Житиште је по
седми пут за редом организовала манифестацију
„Знам и ја“ на којој се кроз програм који изводе
ученици представе све Основне школе са територије
општине Житиште а такође и Предшколска установа
„Десанка Максимовић“. Манифестацију су отворили
заменик председника општине Житиште, Ђорђе Жужа
и директорица КПЗ Житиште г-ђа Едит Сарка.
У препуној сали Дома културе у Банатском
Двору госте својим наступом су обрадовали
најмлађи полазници ПУ „Десанка Максимовић“ и
школски центри „Свети Сава“ Житиште, „Никола
Тесла“ Банатско Карађорђево и „Милош Црњански“ Српски Итебеј са својим матичним
издвојеним оделењима. Публика је уживала у драмским комадима, рецитацијама,
музичким нумерама, ритмичком и модерном плесу, фолклорним секцијама.
Домаћини из КПЗ Житиште су се ове године потрудили да обезбеде скромне
поклоне за све учеснике манифестације „Знам и ја“.
Нашу школу су представљали ученици петог разреда са плесном тачком уз
нумеру „Side to side“ Ариане Гранде.

СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈА

Сусрет генерације 1981.
годишта. У школи су их дочекали
учитељица Весна Рибић и
одељењске старешине Цвета
Васиљевић и Илија Вујовић.
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Сусрет генерације 1991. годишта и
обележавање десет година од
завршетка основне школе. У својој
учионици са учитељицом
Радојком Тувић.
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БИОЛОГИЈA ИЗ УГЛА ПЕТАКА
Ове школске године добили смо нов наставни
предмет, биологију, коју нам предаје наставница
Валентина Савић. Биологија нам се од самог почетка
веома свидела.
На једном од часова наставница Вања нам је
показала како се саде биљке. Потом нас је поделила у
групе и дала нам домаћи задатак где је требало засадити биљке. У групи сам била
са мојом другарицом Милицом, а одлучиле смо да засадимо пасуљ. Семе ове биљке
смо положиле у саксију и добро залиле. Лепо смо га неговале и наш пасуљ је све
брже и брже растао. Однеле смо га у школу, а наставница је била веома задовољна
како смо га однеговале. За то нас је наградила петицама.
Пасуљ сада краси прозор наше учионице, а ми се надамо да ћемо имати још
овако занимљивих задатака.
Наташа Егреџија, 5. разред

ЧАС БИОЛОГИЈЕ
Понекад у нашој школи ученици могу да припеме један час по њиховом избору и да
држе наставу уместо наставника.
Тако су овог пута ученице осмог разреда Анђела Карлаш, Анђела Вукојевић и Ивана
Сирар припремиле час из биологије на тему „Еколошки систем“. Оне су самостално, а уз
претходне консултације са наставницом биологије обраиле и истраживале ову тему.
Веома успешно су нам представиле значај екологије кроз историјски развој и примену
очувања заштите животне средине наше околине. Употребом симбола ученици су
активно учествовали исхватили примену екологије и њен значај у свакодневном животу
како појединаца тако и укупног становништва. Разумели су колико је важно чувати
животну средину ради опстанка свих врста на Земљи. Час је одржан 22.09.2016. и
допринео је томе да се ученици ангажују и уреде учионицу и школско двориште.

УГЛЕДНИ ЧАС - БИОЛОГИЈА
У четвртом разреду је 20. октобра одржан угледни час
биологије. Петаци су нам представили ћелијски зид и све
што знају о ћелији. Ученици четвртог разреда су се
одушевили оним што су петаци припремили са
наставницом биологије. У склопу теме одиграли су скеч који
је написао Владмир Жарин. Мислим да се час биологије
свидео четвртацима и да ћемо обожавати биологију.
Дечаци петог разреда су спремили и ребусе. За тачно
решење награде су биле слаткиши којимаје наставница
почастила четвртаке. Желим да похвалим наставницу
биологије и другаре из петог разреда јер су нашли веома леп
начин да нас упознају са овим предметом.
Урош Глигић, 4. разред
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ЧАС МАТЕМАТИКЕ
У петак, 16.10.2016. године, одржан је час
из математике на тему ,,Талесова теорема".
Час су припремили ученици осмог разреда
заједно са наставницом Маријом Шавијом. Ђаци
су понављали научено градиво тако што су
објашњавали како помоћу сенке и два штапа
можете измерити нечију висину. Часу су
присуствовали наставница Анамарија Нађ и
наставница Надежда Капор.
Био је ово занимљив час и одлична прилика
да ученици примене стечено знање.
Анђела Вукојевић, 8. разред

ЧАС ИСТОРИЈЕ
17.11.2016.
на
часу
историје гледали смо филм
"Турци Османлије под Бечом".
Филм је трајао 57 минута. Ево
шта смо то ново сазнали.
Султан
Сулејман
Величанствени је позвао Беч на
свети рат и Беч је пристао.
Организација Беча је одбила да
се преда и Турци Османлије су
кренуле ка њему. Османлије су
пешачиле ка граду три дана.
Када су стигле пред Беч, Турци
су поставили шаторе. Први напад извели су 24.09.1529. када су великим тешким топовима
пробали да пробију зид али нису успели у томе. Потом су одлучили да копају дугачак
подземни пролаз како би прошли испод зида и директно упали унутар Беча. Бечки
војници су ископали велику рупу и поставили копља тако да ако би Османлије пробиле
зид - упали би у рупу. Ту су поставили кофе воде и када би Османлије копале, вода би
правила таласе. Са друге стране, Османлије су рупе пуниле барутом и план је био да га
запалиле, а у том случају - цео Беч би експлодирао! Османлијама се појавила препрека у
том плану, пала је велика киша и потопила је барут.
Османлије нису успеле да освоје Беч. Страдало је 16000 турских војника од 150000
колико их је кренуло у поход, а са друге стране убијен је један бечки војник од 3000
бранитеља. Током повратка кући велики број турских војника је умрло од глади и жеђи.
Крунослав Петровић, 7. разред
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ПОЛИЦАЈЦИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
Моје одељење је средином октобра угостило полицајце.
Разговарали су са нама о много чему-од понашања бициклиста у
саобраћају до примера насиља у школи и породици.
Сви моји другари возе бицикл и корисно је да знамо да можемо да
возимо један иза другога, а никако упоредо. Разговарали смо и о
наркотицима. Сазнали смо да уживаоци дроге не живе дуго, њихов
просечан век је 26 година. У борби против нарко дилера полиција користи
псе посебно обучене за откривање дроге.
Кад је реч о насиљу, ако се оно
дешава у породици, најчешће жртве су жене. Млађи ученици су
најчешће жртве старијих ученика, ако је насиље вршњачко.
Могли смо да питамо полицајце све што желимо и што нас
интересује. Објаснили су да су они ту као наши пријатељи и
заштитници.
Мислим да би овакве сусрете требало чешће организовати јер
се сазна и научи много.
Рекоше нам, и запамтили смо-кад си у невољи, позови 192!
Жарин Владимир, 5. разред

ОПАСНОСТ ОД ПЕТАРДИ
Дана 20.12.2016. године у посету нашој школи
дошла су два полицајца да нам одрже једно веомо
занимљиво и, пре свега, корисн предавање. Први део
презентације је био о петардама и ту су били присутни
сви разреди од првог до осмог. Говорили су нам колику
опасност доносе петарде и какве врсте постоје код нас.
Ученици су се јављали и говорили како и да ли су се
они икада повредили приликом бацања петарди. Други део
презентације је био само за ученике од петог до осмог
разреда, а реч је била о насиљу у породици. Сазнали
смо какве све врсте насиља постоје и да никада не
треба тако нешто да кријемо него да одмах обавестимо
полицију.
Драго нам је што смо
имали прилике да чујемо све
ово. Теме, иако озбиљне, свакако нису нешто што треба
прескочити, већ пробудити свест о њима код нас деце.
Ивана Сирар, 8. разред
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ЛИКОВНИ КОНКУРС
“Савез слепих и слабовидих” града
Зрењанина расписао је ликовни и
литерарни конкурс за ученике основних
школа, а на тему “Како можемо помоћи
слепим и слабовидим особама”. Ликовни
рад наше ученице, Милице Шујице, је
награђен а она о томе каже:
“На једном часу у школи причали
смо о слепим и слабовидим особама.
Учитељица је рекла да нацртамо како
треба помоћи слепим и слабовидим
људима.
Када
смо нацртали те
радове, она их је
послала на ликовни конкурс. За неколико дана дошла сам у
школу и учитељица је рекла да је мој рад освојио 3. место.
Отишла сам у Зрењанин да примим награду. Била сам тамо
најмлађа. Осећала сам се поносно!”
Милица Шујица, 3. разред

ПРЕДАВАЊE О ЂУРИ ЈАКШИЋУ
У нашој школи се одржавају
бројна предавања, па су нам тако у
госте дошли и пријатељи из Културног
центра "Ђура Јакшић" из Српске Црње
који су нам причали о нашем познатом
писцу и сликару Ђури Јакшићу. Ђура је
највећи српски сликар и песник епохе
романтизма. Било је пуно занимљивих
тема почев од његовог детињства,
преко његових доживљаја кроз живот
па све до његових последњих дана
уметничког живота. Све ово зачинили су
и песмом у којој смо и ми учествовали.
Било нам је јако занимљиво,
добили смо и позив да посетимо Ђурину
родну кућу - музеј, а ми би свакако волели да се опет дружимо са пријатељима
из Српске Црње.
Анђела Карлаш, 8. разред
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Обележавање стогодишњице Великог рата – 1916. година
Плава гробница и Кајмакчалан
Није једноставан задатак да се ученицима у
свега неколико школских часова представи таква
епопеја каква је био пут српске војске у Првом
светском рату. Зато смо се и одлучили да мимо
редовних часова историје сваке јесени почев од
стогодишњице почетка великог рата па до
обележавања сто година од његовог краја,
посветимо једну недељу овој, за нас, веома
важној теми. У овој школској години на ред је
дошла 1916 - та година и ратна збивања која су је
обележила. Наставник историје Душан Стајчић је
уз медиотекарску помоћ школског психолога 10.
новембра припремио и извео овај двочас коме су
присуствовали готово сви ученици наше школе. Његово излагање било је пропраћено видео
материјалом, а ученици су могли да постављају питања и стекну јаснију слику о овим ратним
збивањима од пре једног века.
Да подсетимо, та 1916 - та је година у којој се завршио херојски прелазак српске војске
преко албанских планина, познат као Албанска голгота. Када су се српски војници нашли на
обалама Јонског мора препуштени вољи и скромној милости савезничке морнарице која је
требала да их спасе и пребаци на сигурно уточиште грчког острва Крф. То је ратна година,
када су хиљаде изнемоглих и болесних српских војника умирале, а њихова тела спуштана у
морске дубине крај острва Видо, о чему нас и данас подсећа песма „Плава гробница“
Милутина Бојића. Али та 1916 - та је и година у којој су преживели српски војници,
опорављени и поново враћени у строј, извојевали своју прву победу на Солунском фронту над
Бугарима и Немцима у бици на Кајмакчалану. Овом победом чија цена је била превисока јер
је безмало 5000 српских војника погинуло и рањено и то само у периоду од 12. до 30
септембра, српској војсци се поново отворио видик ка отаџбини и толико жељеној слободи.
Година тешких јубилеја и баш зато вредна помена.
Иван Краљ, школски психолог

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПРИМИРЈА
Дана 10.11.2016. одлучили смо да посветимо пажњу Првом светском рату и нашим
прецима који су се тешко борили да ми данас имамо миран живот и срећно детињство.
Поводом тога, школски психолог Иван Краљ и наставник историје Душан Стајчић
организовали су презентацију на тему Првог светског рата. Тим путем су проверили шта
то ми већ знамо о овом рату, али су нас и научили нечему новом. Слушали смо о
победама Срба у многим биткама, али и о поразима. Многи од нас нису се устручавали да
поставе питања и да активно учествују у дискусији.
Било нам је веома интересантно и поучно и надамо се да ће бити још оваквих
догађаја у нашој школи.
Ивана Сирар, 8. разред
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ХВАЛА ДЕДИ НА ПОБЕДИ
У четвртак је у нашој шкoли низом активности
обележен сутрашњи празник, Дан примирја у Првом
светском рату. Најмлађи су уз помоћ учитељица
направили симбол празника "Наталијину рамонду" и
умесили и испекли војнички хлеб, таин, који су
поделили старијим другарима. Приказан је филм
"Мојковачка битка", а потом су наставник историје и
школски психолог одржали двочас уз предавање,
разговор са ученицима и емитовање краћих филмских
записа. Посебан осврт је начињен на битку на
Кајмакчалану јер је ове јесени управо стогодишњица
од када је српска војска однела победу на овом страшном и славном планинском врху.
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ОЛИМПИЈСКИ КРУГОВИ
Постоји пет олимпијских кругова. Сваки од ових пет међусобно
повезаних кругова разлиците је боје: плаве, зелене, црвене, црне и
жуте. Плава боја означава Европу, зелена Аустралију, црвена Америку, црна Африку, а
жута боја Азију. Боју кругова одабрао је Де Кубертен, француски педагог и историчар
који је један од оснивача Међународног олимпијског комитета.
Слађана Бркић, 5. разред

ПРВИ ТЕНКОВИ
У септембру 1916. године догодило се нешто што је заувек
променило начин ратовања. Британци су тада на Немце послали
тенкове и тако ушли у историју ратовања. Ако се вратимо у 1916.
годину, у пакао Првог светског рата, сукоб који се водио из
ровова био је невероватно мучан за све укључене стране.
Први тенк који се користио на бојном пољу био је
британски „Марк“. Било је то у септембру 1916. године, у току
битке на Соми, битке са највећим губицима у рату.
Ивана Сирар, 8. разред

СНОВИ
Сви људи сањају, а знамо да и животиње и птице могу да сањају.
Сањање помаже нашем мозгу да ради како треба. Ако спавате осам сати
ноћу, вероватно ћете имати два сата сна. Снови могу да нам кажу доста о
нашим осећањима, нашим надањима и страховима - али нису увек лаки
за разумевање. Стари Грци и Римљани су веровали да су снови били
поруке од богова.
Ивана Сирар, 8. разред

УНИЦЕФ
Дечији фонд Уједињених нација (United Nations Children`s Fund,
UNICEF) је установљен на Општој скупштини Уједињених народа
11.12.1946. године. Са седиштем у Њујорку УНИЦЕФ пружа дугорочну
хуманитарну помоћ за децу и мајке у земљама у развоју. Финансира се
добровољним прилозима од влада или приватним донацијама. У
програму УНИЦЕФА акценат је на промовисању здравља и добробити деце. 1965.године
УНИЦЕФ је добио Нобелову награду за мир.
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СПОМЕНИК НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ НА АВАЛИ
Споменик Незнаном јунаку на
Авали је монументални маузолеј на
врху
планине
Авала
на
југоистоку Београда. Творац овог
споменика је хрватски и југословенски
вајар Иван Мештровић. Подигнут је
1938. године.
У близини средњовековног
утврђеног града Жрнова (12 - 15. век)
на врху Авале становници околних
села подигли су 1922. године камени
споменик на месту гро а непознатог
палог ратника из Првог светског рата.
Након нешто више од једне деценије,
по жељи краља Александра I Карађорђевића, а у складу са општом акцијом подизања
споменика Незнаном јунаку у другим земљама савезницама у том рату (од 1920. године
Француској, Енглеској, Италији, Белгији, Канади, САД), порушени су остаци града Жрнова и на
том простору изграђено монументално спомен о ележје – маузолеј Незнаном јунаку,
најмонументалнији јавни споменик на највишој коти Београда. То је постало сим олично место
одавања почасти свим палим ратницима у ратовима 1912 - 1918. године.
На Видовдан 1934. године краљ Александар I Карађорђевић је повељу о подизању
меморијала положио у темељ споменика, који је потом освештан. При врху саркофага уклесан
је натпис: „АЛЕКСАНДАР I КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ“, а на супротној страни
година завршетка споменика „MCMXXXVIII“ (1938).
У постаменту споменика Незнаном јунаку је скривена крипта, подземна просторија, у
којој се налази ковчег са посмртним остацима непознатог ратника.

АЈФЕЛОВА КУЛА
Ајфелова кула или Ајфелов торањ је метални торањ саграђен
на Марсовим пољима у Паризу, данас је знаменитост и симбол
Париза. Саграђена је 1889. године као експонат за светску
изложбу поводом прославе стогодишњице француске револуције.
До 1930. била је највише здање на свету са својих 300 метара
висине. Име је добило по инжињеру који га је пројектовао Гиставу
Ајфелу.
Сашка Митровић, 8. разред
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МАСКОТА
Маскота је било која особа, животиња или објекат за који се
сматра да представља неко друштво, удружење или заједницу као
што су школе, спортски клубови, војне јединице или брендови.
Маскоте су такође измишљени ликови за потрошачке производе. У
свету спорта маскоте се такође користе у маркетиншке сврхе. Могу
бити у облику логотипа, особа, живих животиња, неживих објеката
или ношњи, а често се појављују за време такмичења и других
сличних догађаја. Спортске маскоте често се користе како би
привукле децу и љубитеље клуба. Званична маскота Олимпијских
игара у Рио де Жанеиру одржаних 2016. године је Виницус, жута
животиња која је спој мачке, птице и мајмуна, а која је име добила
по познатом бразилском музичару Винициусу де Мораесу.
Прва маскота Олимпијског тима Србије био је Срећко, младунче белоглавог
супа - једне врсте орла који је красио многе грбове у средњовековној Србији.
Немања Радуљ, 5. разред

КРАЉ МИДА (Грчка митологија I део)
Некада давно постојало је краљевство
Пригита. Тамо је владао један стари краљ. У том
краљевству је живео један Мида. Он је био успешни
трговац накитом, оружјем и разним миришљавим
зачинима. Богатство младог Миде је тако брзо расло
да су неки говорили да има златне прсте. Када је
стари краљ умро, Миду су прогласили за краља. Краљ
Мида је пре свега волео своју жену и ћерку по имену
Сибела. Оне су обожавале природу и радо су шетале у
краљевској башти. Једне веома хладне зиме краљица је помагала сиромашнима и
болеснима и она се разболи. Након што је краљица умрла, горчина и бес су испунили
Мидино срце. Био је убеђен да је краљица због њене неограничене доброте умрла и
зато је почео да мрзи сиромашне. Због своје похлепе краљ Мида се суочио са
многим изазовима. Био је ту и један маскирани лопов који је увек крао краљево
злато. Краљ Мида је био бесан и поставио је замку за лопова. То је испричао својој
ћерки Сибели док су шетали у краљевској башти. Следеће ноћи лопов се ушуњао у
палату И украо краљев златни мач. Стражари су га приметили и јурили, али је лопов
зајахао коња и ипак успео да побегне. Одјахао је до свог скровишта. Скинуо је
маску и то је био...

Наставиће се...
Аћимовић Немања, 5. разред
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ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Да је Есхил, антички драмски писац, умро зато што му је орао бацио корњачу на главу?
Да је Колумбо, приликом путовања до Америке бацао карте у море, да би умирио Бога који
му је слао олују?
Да је амерички председник Хари Труман држао потковицу заковану за зид канцеларије, да
би му потковица донела срећу?
Да је Адолф Хитлер веровао у астрологију, и да му је магични број био
број седам? (све веће офанзиве је покретао седмог у месецу)
Да је британски краљ Едвард VII толико био сујеверан да није
дозвољавао да му се кревет пресвлачи и намешта петком?
Да је Бохумил Храбал, чешки писац умро тако што је пао кроз прозор
док је хранио голубове?
Да је највиша температура измерена 1922. године у пустињи Ал
Азизија у Либији, и износи +57,70C. Најнижа измерена температура износи -88,30C и
измерена је 24.08.1960. године на Антарктиди.

РЕСАВСКА ПЕЋИНА
Ресавска пећина се налази у источној Србији, на 20 км од
Деспотовца у кречњачком брду Бабина глава, на ободу крашког поља
Дивљаковац. Спада међу најлепше и највеће пећине у Србији. Дуга је 4.5
км. За пећину су раније знали смо чобани, који су се ту склањали од
невремена са стадима оваца. Један од чобана открива пећину са
свилајначким планинарима. Радови на уређењу пећине су трајали 10
година. Пећина је званично отворена 22. априла 1972. године.
Представља једну од најстаријих испитаних пећина. Стара је око 80
милиона година. Пећина је истражена до 2850 метара, а део за туристички обилазак је дуг 800
метара. Температура је константна и износи 7 степени C.
Анђела Вукојевић, 8. разред

ЗАШТО ЈЕ КУЛА У ПИЗИ КРИВА?
Људску машту извесне ствари привлаче, без обзира да ли су оне значајне или
нису. Сви знају да у италијанском граду Пизи постоји крива кула, а само мали број
људи зна да тај град има богату и славну историју.
Наравно, сама кула је право чудо. Цела је саграђена од белог мермера.
Зидови су у основи дебели око цетири метра. Има осам спратова, а висока је девет
метара, што представља висину једне петнаестоспратне зграде. У зидове је уграђено
степениште са триста степеница које воде до врха куле. Људи који се овим
степеницама попну на врх имају величанствени видик на град и море. На врху је кула накривљена за преко пет
метара. Ако станете на врх и баците камен он ће пасти више од пет метара даље од основе куле. Зашто је кула
крива? Прави одговор нико не зна. Наравно, када је грађена нико није знао да ће да се накриви. Грађена је као
звоник оближње цркве. Започета је 1174, а завршена 1350. године. Основа куле су постављена у песак, а можда се
зато и накривила. Није се накривила одједном, већ је почела да се криви када су јој била саграђена три спрата или
"галерија". Зато је план нешто измењен, али је грађење настављено. За последњих сто година кула се нагнула још
тридесет центиметара. Према мишљењу неких стручњака требало би је звати "кула која пада" јер верују да ће се
она на крају срушити.
Анђела Карлаш, 8. разред
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Догодило се у на данашњи дан...
НА ДАН Ђурђица 16.11.
16.11.42. пре наше ере рођен је римски цар Тиберије.
16.11.1828. Француска, Велика Британија и Русија су признале
независност Грчке. Ову чињеницу Турска није хтела да прихвати.
16.11.1912. Почела је Битољска битка у Првом балканаском рату.
16.11.1914. Почела је Колубарска битка.
16.11.1941. У Другом светском рату започела друга немачка
офанзива на Москву.
16.11.1948. Рођен је Мате Парлов.
16.11.1965. Совјетски Савез је лансирао „Венеру 3“.

Догодило се у новембру...
22.11.1497. Тражећи морски пут за Индију, Португалац Васко
да Гама постао је први морепловац који је опловио Рт Добре
Наде, на крајњем југу Африке.
22.11.1868. Одржана је прва позоришна представа у Београду
у згради на Варошкапији, комад «Ђурађ Бранковић» Карла
Оберњика.
22.11.1783. Французи Франсоа Пилатр де Розје и Франсоа
Лорен извели су први успешан лет балоном напуњеним
топлим ваздухом, прелетели изнад Париза за 25 минута
раздаљину од осам километара.
21.11.1916. Умро је Франц Јожеф I
25.11.1877. Избила је Тополска буна, с циљем свргавања
династије Обреновић и довођења на власт кнеза Петра
Карађорђевића
25.11.1844. Рођен је немачки инжењер Карл Фридрих Бенц
25.11.1914. Умро је српски композитор словеначког порекла
Даворин Јенко
25.11.1950. Основан је Савез драмских уметника Србије.
Ослањао се на традицију Удружења глумаца Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца које је основано 1919. године
28.11.1520. Португалски морепловац Фернано Магела
упловио је у Тихи океан прошавши из Атланског океана кроз
мореуз који сада носи његово име
28.11.1878. Умро је српски писац и сликар Ђура Јакшић
3.11.1922. Хауард Картер је пронашао гробницу фараона
Тутанкамона

Изабрао и приредио
Немања Радуљ, 5. разред

26

Januar 2017.

Intervju sa nastanicom
Vanesom Stepanovi}
1. Koliko dugo radite ovaj
posao?
- Ovo mi je ~etvrta {kolska godina.

8. Nastavnik koji Vam je ostao u
se}awu?
Moj
razredni
stare{ina,
profesor Jovan Dmitrovi}.

2. Za{to ste ba{ izabrali
rad sa decom osnovne {kole?
- Mislim da od najmla|ih
mo`emo puno nau~iti i mi
stariji.Pored toga, osnovci su i
veoma kreativni, `eqni novih
znawa, ali i odgovorni prema
svojim obavezama.

9. Kada bi vratili vreme {ta bi
ste promenili?
- Iz ove perspektive, ne bih ni{ta
mewala.

3. Kako Vam se svi|a rad sa
u~enicima osnovne {kole?
- Veoma mi sesvi|a.
4. Da niste nstavnica engleskog ~ime bi se bavili?
- Smatram da sam prona{la
pravi poziv za sebe i ne mogu da
se zamislim u bilo kojoj drugoj
profesiji. Eventualno bih bila
nastavnik likovnog.

10. Koji ste znak u horoskopu?
- Jarac.
11. Da li se bavite sportom?
- Da, pomalo.
@elim da se zahvalim nastavnici Vanesi.
NEMA NA ^EMU!!!
Uro{ Gligi}, 4. raz.

5. Kako Vam se svi}a u
^esteregu?
- Veoma mi se svi|a u
^esteregu. Predavala samovde
i ranije, i ova {kola mi je
ostala u divnom se}awu. Sre}
na sam {to sam ponovo tu.
6. U koju {kolu ste i{li?
- I{la sam u Zrewaninsku
gimnaziju,
dru{tveno-jezi~ki
smer.
7. Koji ste predmet najvi{e
voleli?
- Engleski, naravno. Volela
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Putujemo...
РАСПУСТ ЈЕ БИО, А НА РАСПУСТУ...
Овог летњег распуста
била сам на Фрушкој гори у
малом месту Врдник. Тамо смо
посетили етно село, Врдничку
кулу, манастир, термални базен
и Лазин вир.
Лазин вир се налази у
близини Врдника, на потоку
Маринтово. Висина водопада је
око четири метра, а испод је
проширење у виду језерцета.
Лазин вир је тешко
пронаћи, не зато што се налази
далеко, већ због недостатка путоказа који воде до њега. Пут до Лазиног вира
пронашли смо тек трећег дана, распитивајући се код становника Врдника. Да би
стигли до њега, морали смо се спуштати низ планину и прећи преко потока. Код
Лазиног вира налази се извор воде за пиће коју смо пробали. Била је то најсвежија
вода коју сам икада попила. Обишли смо околину вира, узели мало воде и вратили
се у смештај.
Заиста сам се лепо провела на Фрушкој гори и дуго ћу памтити овај распуст
управо због тога.
Шујица Милица, 3. разред

Ове године, као и прошле, летовала сам у Бугарској. Моја породица и ја смо одлучили да
кренемо на одмор у место Приморско. Приморско је леп градић на обали Црног мора, и ту
долазе разни људи из целог света. Постоје две плаже, северна и јужна. Ми смо се купали на јужној
јер је топлија вода. Свако вече смо шетали и обилазили град. Дане сам проводила са родитељима
на плажи, сунчала се и купала. Последње вечери смо отишли да купимо сувенире, сели смо у
један врло пријатан ресторан и лепо се провели.
Већина људи из Србије летују
у Грчкој јер нису довољно упознати
са бугарским приморјем и не знају
за све његове лепоте. Ја бих
препоручила свима да посете
Бугарску и упознају се са том
дивном земљом и гостопримљивим
људима.
Ивана Гргић, 6. разред
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Један део лета сам провела код сестре у
Смедереву. Много волим моју сестру и свиђа ми се град у
коме она живи. Смедерево је чист град и кроз њега
протиче река Дунав. Често ме сестра са својим
другарицама води да шетамо покрај Дунава и када
прилазим води ваздух добија другачији мирис. Док
гледам остале пролазнике делују ми спокојно као да их је
вода омађијала. Често смо одлазили до Смедеревске
тврђаве. Сестра ми је причала да су ти зидови тако дебели
јер су служили да се наш народ заштити од напада у
прошлости. Свако јутро смо ишли на језеро да се купамо.
Уживала сам док сам се брчкала у тој бистрој води. Увече
смо шетали, а ја сам се трудила да запамтим сваки делић
овог прелепог града. Дошао је тренутак да кренемо кући. Била сам тужна док сам улазила у
аутобус. Остатак лета сам провела у свом малом, али лепом селу.
Софија Бабић, 5. разред

Део распуста сам провела на мору у Грчкој. Лепо време, топла вода,
уживала сам заиста! Јесте било лепо, јесте да сам се добро забавила, али
нешто друго ми је обележило ово лето.
Догодило се нешто посебно. У моје двориште се уселила прелепа
мачка. Брат и ја смо јој одмах дали име Мара. Убрзо смо схватили да јој је
стомак повелик јер је скотна. Заволели смо је, мазили, пазили и Мара је
постала члан нашег домаћинства. У татиној радионици је окотила четири
шарена мачета. Сви су били различити и бескрајно симпатични. Чували смо
их и сваком наденули име. Кад су довољно порасли однели смо их мојој
баки Вери. Она живи сама ибаш се обрадовала што ће имати друштво. Све
што ми се дешавало овог лета било је лепо и вредно памћења, али ме највише усрећује сећање на
бакину радост кад је угледала мачиће у наручју својих унука и мисао да она има друштво, да није
сама. Потрудићемо се и брат и ја да је чешће посетимо и причинимо јој радост.
Марина Кнежевић, 3. разред

Овог лета се моја породица одлучила да
проведе неколико дана на језеру у Белој Цркви.
Сместили смо се у два аута и кренули на пут.
Стигли смо после два сата вожње и сместили се у
одмаралиште на обали језера. Обрадовали смо се
кад смо схватили да је препуно деце и да ћемо
имати повелико друштво за игру.
Лепо време и топла вода су учинили да се по
цео дан купамо или возимо педалином.
Догодила ми се и једна непријатност. Пливала сам и несмотрено се нашла у
дубокој води. Ухватила ме је паника. Покушала сам допливати до оближњег сплава,
ухватити се за њега и тако пронаћи сигурност. Нисам успела. Страх је растао, а са
њим и моје запомагање и дозивање у помоћ. Одрасли су брзо реаговали, извукли ме на
обалу и убрзо сам се смирила. Убудуће морам да будем пажљивија. Ако овај догађај
оставим по страни, све друго је било савршено. Нарочито оне дивне пљескавице и
гомиле сладоледа које смо смазали моја браћа и ја!
Јелена Вуковић, 3. разред
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За време летњег распуста био сам на мору у Грчкој.
У путу сам посматрао природу и дивио јој се. Бујне шуме
простирале су се око нас. Зелене ливаде и цветна поља чинила су
незабораван пејзаж. Посебни доживљај је био када сам стигао а
испред нас се појавило велико плаво море које се спајало са
небом. То је било Егејско море. Вода је била плаво - зелена и
прозрачна. Свако јутро сам посматрао како сунце зрацима
милује површину бескрајног мора. Вечерње шетње биле су посебан доживљај. Морски таласи су
мирно ударали о пешчану плажу и правили дивну морску пену. Чуо се шум морских таласа,а
ваздух је мирисао на морску со. Размишљао сам како је море испред мене чаробно и тајанствено, а
велике стене крију тајну морског дна. Купао сам се, ронио, скакао по огромним таласима и сунчао
се. Град је био пун туриста, а посебно су ми се свиделе зелене палме којих у мом крају нема. На
хоризонту сам видео бродове који долазе и одлазе, а звук њихових сирена је одјекивао на обали.
Залазак сунца на мору је предиван. Сунце је изгледало као велика узаврела лопта која полако тоне
у мирно море и гаси се.
Веома се радујем сваком летњем распусту и доживљајима које ћу памтити целог живота, а
ово летовање је свакако један од њих.
Петар Драганић, 6. разред

Ове године сам први пут ишла на море. Била сам
у Задру, родном граду мог тате. Задар је центар северне
Далмације и по величини је пети град у Хрватској. У
њему се налази црква Св. Доната која је и симбол тог
града. Најпознатије шеталиште је Калеларга. У Задру се
налази и Мурај, градске зидине из 16. века, које су
сазидане од камена. Поред је лука Фоша, а недалеко од
тога су направљене Морске оргуље које стварају дивну
мелодију, али за разлику од обичних оргуља овима
енергију даје море и што су таласи већи и мелодија се
боље и јасније чује. Лепо сам се провела обилазећи те монументалне грађевине, и волела бих да
поново посетим тај дивни град!
Анђела Јавор, 6. разред

Овог лета сам са мамом била на летовању у
Сплиту. Град Сплит се налази у Хрватској и
средиште је Сплитско - далматинске жупаније.
Сплит је највећи град у Далмацији а други по
величини град у Хрватској. Значајно је историјско
и културно средиште Хрватске. У Сплиту имамо
рођаке и били смо код њих. Пуно смо се дружили,
забављали и шетали по граду. Ја сам поготово
уживала у друштву мојих сестара, Луције и Анмари.
Море је прелепо, као и сплитска рива којом је
пријатно шетати. Овај годишњи одмор ћу памтити
и надам се да ћу поново отићи у Сплит.
Ана Рибић, 3. разред
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ЗАНИМЉИВЕ ЧИЊЕНИЦЕ
*Саудијска Арабија: Једна од ретких држава
које немају реке.
*Сингапур: Највећа држава која не поседује
тракторе.
*Либија: Куд год се у овој земљи запутите,
наићи ћете на песак - 99 одсто Либије чини
пустиња.
*Хаваји: Хавајско писмо састоји се од само 12
слова.
*Индија: Ова земља дом је за 270.000.000 крава.
*Грчка: Национална химна Грчке састоји се од 158 стихова, што је чини најдужом
химном на свету.
*Кина: Јесте ли знали да укупна дужина Великог кинеског зида износи 21,196 км?
*САД: У САД се налази четвртина свих затвора на свету. У њима борави око 2,2
милиона становника.
*Сан Марино: Једина на свету има више аутомобила од становника.
*Дубаи: У Дубаију се налази највиша зграда, највиши хотел и највећи акваријум
на свету.
изабрала Анђела Вукојевић, 8. разред

ОСТРВО СОКОТРА
Сокотра,
„острво блаженства“, је
архипелаг у Индијском океану који се
састоји
од
четири
острва.
Они
административно припадају Јемену, иаку су
географски ближи Сомалији. На овом
архипелагу налази се чак 825 ретких
биљака од којих је више од трећине
проглашено ендеминма, односно врстама
које се не појављују нигде друго на свету.
Али биљке нису једини ендеми на Сокотри. Овде такође живе гмизавци и
пужеви од којих је 90% ендемично. Необично и шаролико копно прати море кога
окружују острва са 253 врсте корала, 730 врста риба и 300 врста јастога и шкампи.
Клима архипелага је сува и врућа, а опет овде успева невероватно велики број
биљака. Сокотра је насењена већ 2000 година, а данас само на главном острву живи
50 000 становника.
изабрала Ивана Сирар, 8. разред
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Galerija re~i
ПОМОЗИМО КУЦАМА БЕЗ ДОМА
Јесење лишће пуцкетало је под ногама док сам корачала према
школи. Посматрала сам околину. Јесењи призори су ме терали на
размишљање.
Угледала сам два напуштена кучета која тужно цвиле и
трчкарају по сеоском путу. Било је хладно и падала је ситна киша, а
они су мокри и изнемогли тужно цвилели као да су молили за спас.
Тужно су гледали у пролазнике као да су молили да их узму. Било ми
је јако тешко јер нико није обраћао пажњу на њих. У повратку из
школе видела сам да кучићи нису више тамо где су били. Надам се да
су нашли своје уточиште у нечијем топлом дому.
Молила бих све мештане да не избацују своје љубимце на улицу, већ да их поклоне некоме јер и
они су жива бића која имају осећања и имају душу!
Јекић Јелена, 3. разред

ВРУЋА ТАЈНА ЈЕЛОУСТОУНА
Посетиоци америчког светски познатог националног
парка Јелоустоуна одувек су били фасцинирани хиљадама
топлих извора и гејзира. Али, тек недавно су схватили у шта
заправо гледају. Сваке године више од три милиона људи пређу
преко највећег активног вулкана на свету. Јелоустоун је
супервулкан. Након последње велике ерупције која се десила пре
640000 година, пепео је прекрио већи део Северне Америке а
клима на земљи се променила. Током вулканске зиме која је
уследила, облаци тамног пепела прекрили су сунце. Било је
толико хладно да су многе врсте биљака и животиња изумрле.
Ерупција је направила толико велику рупу у земљи да је ми
можемо видети само из ваздуха. Она је 65 км дугачка и 45 км широка. Вулкан је још увек жив.
Тестови су показали да се 1000 земљотреса деси сваке године у Јелоустоуну. Обично су толико
мали да људи не могу да их осете, али они показују да је вулкан активан. Недавно је број
земљотреса у неким деловима парка порастао а ниво земље се подигао. Јелоустоун је имао три
супер ерупције у последњих 2,1 милиона година. Већина научника тврди да тренутно нема
опасности од још једне велике ерупције, али не могу бити потпуно сигурни. Алан Стјуарт,
научник из Лондона каже:" Десиће се још једна супер ерупција негде на планети. Већ су се
дешавале у прошлости и неће престати само зато што су се појавили људи!"
Са енглеског језика превела Анђела Вукојевић, 8. разред
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МЛАДИ БАЈКОПИСЦИ
Уредници сајта Најлепше бајке света протеклих месеци расписали су конкурс за избор
најлепше бајке. Право учешћа су имали ученици свих основних школа у Србији. Трочлана
комисија имала је тежак задатак, пристигло је на стотине радова из целе Србије. Према њиховом
избору најбољу бајку написао је Урош Глигић, ученик 4. разреда ОШ “Петар Кочић” из
Честерега. Од организатора конкурса Урош је награђен књигом “СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ“. Из
луткарског позоришта “Пинокио” младом бајкописцу поклонили су карте за позоришну
представу у термину по избору! Честитамо Урошу, а у наставку текста прочитајте награђену
бајку.

ЗАБРАЊЕНА ЉУБАВ
Био једном један краљ, звао се Арчибалд. Имао је кћерку Леју коју
је обожавао. Поклонио јој је старо вретено, још од његове баке, да
принцеза научи да преде.
Леји то није било занимљиво јер постоје занимљивије ствари, лаптоп на пример. Краљ се мало противио али јој је ипак испунио жељу.
Желела је да нађе нове пријатеље па је због тога отворила
Фејзбук. Стизали су захтеви са разних страна света. Једна особа јој је била посебно драга. То је
био један огроман младић из друге државе. Крила је своју љубав све док њен отац, једног дана,
није отворио лап-топ и видео поруку: “Волим те!”, твој Џин. Краљ је био јако љут. Рекао јој је да
ће пристати да се уда за Џина само под условом да бициклом пређе седам планина и гора и
запроси је.
Пошто је Џин много волео Леју, пристао је на краљеве услове, само да добије руку своје
вољене. Сео је на бицикл и полетео. Носио га је ветар љубави. Окретао је педале што је брже
могао.
Леја га је чекала. Када је коначно стигао, Леја је узела своје бицикло и заједно се винуше
у небеске дворе.
Погледајте у небо, ту су они негде!
Глигић Урош, 4. разред

БИЛА ЈЕДНОМ ЈЕДНА...
У дрвеној кућици на крају шумског пута живела је бака са прелепом унуком. Док је бака од
тек ишчешљане вуне исопредала нити, њена унучица је утонула у сан. Пробудило ју је јако светло
и гласови: „Хајде мала, обуци ово, хајде пожури ! Немамо времена, излазите ускоро!“ Нашла се у
мноштву младих девојака. Шта се ово дешава? Крупним очима је упијала блицеве фото-апарата.
Неко јој је облачио блиставу белу хаљину. Показаше јој фотографије на лап-топу, на свакој је
дивно изгледала! Пренуо је глас: „У финалу си, злато, пожури!“ Изашла је на писту, узбуђена и
срећна. Пришао јој је огроман младић носећи нешто у руци. Од страха није могла да се помери.
Подигао је високо, међу звезде, откинуо једну и закачио на њену главу, и громким гласом
узвикнуо: „Ти си најлепша девојка на свету!“ Одједном се џин смањио, спустио девојку на писту
и ... пробуди се! Отворила је очи и све је било као пре. Бакин осмех, рука која преде, топлота
камина. Устала је, села на бицикл. Он јој треба да га вози по писти детињства. Ниједна друга
писта још јој није важна. Ваљда ће ове зиме онај чика на санкама испунити њену жељу.
Ненад Старчевић, 4. разред
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ЖДРАЛ
Након обраде руске басне «Лија и ждрал», ученици су добили домаћи задатак да
истраже и пронађу податке о овим животињама. Овако је о ждраловима написао Жељко
Кечкеш:
ЖДРАЛ
Ждралови су породица птица из реда ждраловки.
Петнаест врста породица живе широм света, осим у Јужној
Америци. Ждралови су велике, дугоноге птице које лете
испруженог врата. Личе на чапље, али се разликују краћим
кљуном, углавном су доста веће. Одрасле птице су високе
до 120 центиметара при чему су женке мало мање од
мужјака. Распон крила им је 2,4 метара, а ноге су у лету
краће од репа. Преовлађујућа боја ждралова је сребрнасто
сива. Глава и врат су црни. Типична обележја су са једне
стране беле пруге које почињу код ока и могу досезати све до леђа, а са друге стране
црвени голи делови коже на глави и врату. Ждралови се хране малим глодарима, рибом
и водоземцима, а у јесен прелазе на житарице и бобице разних врста. Гнезде се у
мочварама тражећи удаљена места као што су артичке тундре, степе, висоравни и
мочварне шуме. Гнездо праве у близини воде најрађе у дубини око колена.

Василије Салак је о ждраловима писао овако:
О ЖДРАЛУ
Младунци ждралова су за десет недеља способни и спремни да лете. Ове птице
најчешће живе од дванаест до тринаест година, а у ЗОО врту могу доживети четрнаест
година. Они се окупљају у великом броју, чак од хиљаду јединки. Увек се селе у топлије
крајеве. У време њиховог парења, ждралови изводе врло гласан и леп свадбени плес. По
том плесу су веома познати.

Неколико дана касније, док смо у шкослком дворишту били на часу физичког
васпитања, јато ждралова нас је надлетало на свом путу у топлије крајеве. Исратила их
је одушевљена цика деце!

Први сусрет са епском поезијом кроз народну песми
«Марко Краљевић и орао...»
Буздован и бркови су ту, само Шарац фали...
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ГОДОВОЙ КРУГОВОРОТ В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ
Один год состаит из четырех сезонов. Это весна, лето,
осень и зима. У всех есть свое любимое время года. Зима
люубимое время дла детей которые любят снег. Зимой может
быть очень холодно. Это прекрасно когда идет снег. Нам можно
увидеть как снежинки покрывают сухие ветки за окном.
Снежинки горят в ночном небе и все наше село закутано в бело.
Все выглядит красиво и нереально. Дети зимние каникулы
проводят в горах. Это лучшее место для проживания во время
зимних каникул. Там можно кататься на санках, лыжах, играть в
снежки...., это интересно. И самый красивый из всех зимних
пказдников - это Новый год. Рождество-также. Некоторые любят день Сватого - защитника семьи.
Самое лучшее в день Рождества то, что вся семья вместе. После долгой и утомительной зимы
приходит весна. Весной все пробуждается, распускаются пистья, прилетают перелетные птицы...
Природа просыпается. Пролтает над рекой весенний туман и принесит с собой свежий воздух.
Весна пробудила жизнь во всех. Цветут цветы вокруг. Цветут подснежники, фиалки, розы... Все
пахнет свежестью. Все пахнет свежим воздухом. В моей деревне отмечаем праздник ,,Первое
мая,,. За весной - лето и летние каникулы. Лето мое любимое время. Летом можно поехать на
море. За летом - осень. Потом снова начинается школа. Этой осенью за ветренную и долгую ночь
сад сбросил сухую листву. Она лежала грудами на земле и от нее шло тусклое сияние. Так у нас
началась осень. В саду еще не было запаха прелой листвы и иней еще не лежал по утрам на
крышах. Она пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей, от
долекого гудка парохода на реке или от случайной улыбки. В саду суетились синицы, крик их был
похож на звон разбитого стекла. Листья падали дни и ночи. Леса моросили дождем облетавшей
листвы. Этот дождь шел неделями. Осень была красивая в этом году. Это годовой круговорот в
моей деревне. Все это немыслимо приятно. Кождая эпоха имеет свою собствунную историю, как в
сказке.
Aнђела Карлаш, 8. разред

A SCARY THING HAPPENED TO ME
It was like a fantasy.
Last night I had a horrible nightmare. I was walking
through a creepy forest when suddenly I saw a dark and
scary cave. I had the crazy idea of exploring it, so I went
inside. The cave was dark, wet and slippery! As I was slowly
walking deeper and deeper into the cave, I suddenly heard a
loud noise, which was more like a scream than anything else.
I soon found out what it was. It was a big bear who seemed to
be very hungry! I turned and run out of the cave, as fast as I
could, but my horrible dream had a most frightening ending:
the bear grabbed me and started shaking me.
Just then I woke up and found that instead of a bear
shaking me, it was my sister who was angry with me for
shouting in my sleep and waking her up!
Aнђела Карлаш, 8. разред
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Galerija slika
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ЈЕСЕН У МОМ КРАЈУ

Фото ученика 4. разреда
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Kultura i
nauka
МАКС ПЛАНК
Макс Планк је био немачки физичар. Он се сматра оснивачем
квантне теорије за коју је добио Нобелову награду 1918. године.
Потиче из академске породице. Отац је био професор права као и
његови даљњи рођаци. Макс је рођен у Киелу, у породици са шесторо
деце. Имао је дара за музику, тако да је учио певати и свирати клавир,
оргуље и виолончело.
Приликом избора факултета један професор му је саветовао да не
уписује физику јер је у физици већ све откривено. Планк се није сложио са
тим и уписао је студије физике у Берлину. Ужа научна област му је била
теоријска физика, 1878. године је одбранио дисертацију везану за други
закон термодинамике.Објавио је 1910. године револуционарну хипотезу
да сваки извор енергије може зрачити енергију само у дискретним
количинама, коју је назвао квант. На тој основи је извео закон зрачења –
Планкову формулу.
Планк је постао декан универзитета у Берлину на којем је био запослен и Алберт Ајнштајн
са којим је неговао пријатељство. У току Другог светског рата био је нападан од стране нацистичког
режима, јер није престао да предаје Ајнштајнове теорије, па су га звали „бели Јеврејин“. Након рата
сели се у Гетингем, где је умро 1947. године.
Анђела Карлаш, 8. разред

АЛБЕРТ АНШТАЈН
Алберт је рођен 14. марта 1879. године у Улму, а умро је 18. априла
1955. у Принстону у седамдесет шестој години. Научно поље које је проучавао
је теоријска физика. Познат је по специјалној и општој теорији релативитета,
фотоелектричном ефекту, Барнуовом кретању и многим другим достигнућима
за које је добио награде: Нобелова награда за физику (1921), Медаља Макс
Планк (1929). 1900. године Алберт је стекао диплому Савезног
политехничког института која му је омогућила да се бави наставним радом.
Исте године објављује први научни рад о капиларним силама. У јесен 1896.
године српкиња Милева Марић започиње своје студије медицине на
Универзитету у Цириху, а након првог семестра студије наставља на
Савезном политехничком институту, као једина жена на истом смеру као и
Алберт. Милевино дружење са Албертом прераста у љубавну везу која
опстаје упркос противљењу Албертове мајке. Сматрало се да му је управо она много помогла у научном
раду дајући математичку потпору његовим теоријским решењима. Па ипак, он јој никада за то није одао
заслужено признање, због чега је и данас често критикован.

Владимир Жарин, 5. разред
(цртеж Немања Радуљ, 5. разред)
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РОБЕРТ КОХ
Хајнрих Херман Роберт Кох (1843 - 1910) је био лекар и
микробиолог. Открио је бацил антракса и туберкулозе. Добитник
је Нобелове награде за медицину и физиологију 1905.
Уз Луја Пастера, сматра се оснивачем бактериологије.
Прва Кохова истраживања су се тицала антракса. Открио је методе
да издвоји чисте културе бацила из узорка крви. Закључио је да антракс
гради ендоспоре да би дуго опстао у спољној средини. Присуство ових
ендоспора
у
земљишту
био
је
узрок
до
тад
необјашњивих епидемија антракса. Кох је објавио ове резултате
истраживања 1876. и касније добио посао у Царском министарству
здравља.
Кох је почео да користи
напредне технике за анализу бацила.
Ово га је довело до открића бацила туберкулозе (Mycobacterium
tuberculosis).
То је било изузетно значајно откриће јер тада,
средином 19. века, туберкулоза је била узрок сваке седме смрти.
Путовао по далеким земљама истражујући колеру,
маларију и тропске болести.
Његови ученици користећи његове методе, пронашли
су организме изазиваче дифтерије, тифуса, пнеумоније, гонореје,
менингитиса, лепре, бубонске куге, тетануса, сифилиса и других
болести.
Умро је у Баден - Бадену, у Немачкој, 1910. Светска
здравствена Организација прогласила је 24. март за Светски дан
борбе против туберкулозе.
Нада Стојановић, 8. разред

ЕНРИКО ФЕРМИ
Енрико Ферми је био италијански и амерички физичар. Један од
највећих научника 20. Века. Најпознатији је по свом раду на распадању бета
честица, развоју првог нуклеарног реактора, те за развој квантне теорије.
Ферми је добио 1938. Године Нобелову награду за физику за рад на
нуклеарној фисији. По њему је назван и хемијски елемент фермиј (хемијски
симбол Фм). Енрико Ферми је рођен 1901. Године у Риму (Италија). Раних
1930 - их година Ферми је истраживао међуделовање неутрона с језгром
атома бомбардујући неутронима разне хемијске елементе.
Сашка Митровић, 8. разред

Pet.Ko

39

SME[NA STRANA SVETA
Наставница чита оцене са контролног. Скоро цео разред добио је јединице. Двојке ни од корова.
НАСТАВНИЦА ХЕМИЈЕ: Милане: 2,
МИЛАН: Тоооооо
НАСТАВНИЦА ХЕМИЈЕ: .....бода!!!!
НАСТАВНИK МУЗИЧКОГ: Шекспир је најбољи писац драме.
Милан се свађа са Анђелом и одједном на глас каже: „Мислиш?“
Наставник музичког попреко га погледа.
НАСТАВНИЦА ХЕМИЈЕ: Која је формула за киселину?
Богдан стоји и ћути
НАСТАВНИЦА ХЕМИЈЕ: Седи, један.
БОГДАН: Нека, нека наставнице, могу ја још да стојим! Може ли два?
НАСТАВНИЦА РУСКОГ: Редар може отићи по таблу (креду).
НАСТАВНИЦА БИОЛОГИЈЕ: Полако приводите краву (крају).
Анђела каже Милану: „Немој ми улазити клизећи у мисао!
ОЛИВЕРА: Која се држава улива у Тихи океан?
Ивана каже Оливери: Листаш књигу? Боље прелистај мозак!
Анђела Вукојевић, 8. razred

Наставница биологије: Што сте се овако скупили?
Миливој: Наставнице ми смо као овце, скупимо се кад је хладно.
Миливој: Анђела је дежурна будала.
Анђела Карлаш: Ко је дежурна будала?
Наставник музичког: Ја сам дежурни!
Наставник историје: Жарко, где је био Сарајевски атентат?
Жарко: У Аустрији, у Бечу!
Наставница биологије: Шта користимо за опекотине првог степена?
Милан: Мажемо се павлаком!
Наставница физике: Ко жели да каже у којој је групи угљеник?
Милан: У жутој групи.
Анђела В.: Дај ми даљински (уместо дигитрон)
Час енглеског: УК значи Украјина (уместо Уједињено Краљевство)
Анђела Карлаш, Сашка Митровић,
Богдан Гојић, 8. разред
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У разговору са забавиштанцем и првацима сазнали смо следеће:

1. Ирвас Рудолф има црвен нос зато што...
- хладно му је
- јер је такав од рођења
- јер је главни Деда Мразов помоћник
- црвен му је нос јерје црвена боја Божића
- да осветли пут
- прехладио се
- офарбао је нос да би се разликовао од других ирваса
- ујела га пчела за нос
- он је ирвас - кловн
- постидео се нешто
- срећан је, па се зацрвенео.

2. Шта је “медвеђа услуга“?
- кад неког медвед служи
- то је кад медвед са лакоћом узме мед
- то вам је медвед у радњи
- кад медвед сам нађе себи нешто за ручак, он се услужује.
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ЈЕСЕЊИ КРОС У БАНАТСКОМ ДВОРУ
Спортски савез општине Житиште у сарадњи са
професорима физичког васпитања организовао је
18.09.2016. традиционални, 16. по реду јесењи крос у
Банатском Двору на стадиону „Мирко Вучуревић“.
Све присутне је поздравила генерална секретарка
Смиљка Јакшић, захваливши се скупштини Општине
Житиште која је покровитељ свих спортских активности на
територији Општине Житиште. У име домаћина ОШ „ Ђура
Јакшић“ из Банатског Двора све присутне је поздравила
директорка школе Снежана Влаисављевић.
Пре сваке трке професор физичког васпитања,
запослен у спортском савезу, Нинковић, стручно је
загревао ученике који су спремни одлазили на старт. На
кросу су учествовала деца од 1. до 8. разреда, а нашу
школу су представљали:
2. разред: Мануела Николић и Василије Салак (заузели су
5. и 6. место)
3. разред: Марина Кнежевић и Душан Самарџија (заузели
су 6. место)
4. разред: Ана Рибић и Петар Накомчић (заузелу су 4.
место)
5. разред: Милица Дрча и Марко Самарџија (заузели су 6. и 5. место)
6. разред: Јелена Јањеш и Петар Драганић (заузелу су 4. и 10. место)
7. разред: Крунослав Петровић (заузео је 10. место)
8. разред: Сашка Митровић и Миливој Зорић ( заузели 6. и 2. место)
Медаљу је освојио Миливој Зорић (8.разред) који је по трећи пут освојио 2. место и тиме
осветлао образ нашој школи.
Ове године време нас није послужило, био је ветровит и тмуран дан. Међутим, нисмо
дозволили да нас то обесхрабри и дали смо све од себе да
будемо успешни на кросу.
Након поделе награда учесници су били исцрпљени
до те мере, да се појединцима морала пружити прва помоћ.
Било је учесника који су пали у несвест, као и оних који су
имали повреду колена али су се на крају сви успешно
опоравили и задовољни отишли својим кућама.
Свим учесницима честитамо и надамо се да ће
следеће године бити још бољи и успешнији!
Анђела Вукојевић, 8. разред
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ФУДБАЛ
У

четвртак, 27.10., на
нашем
рукометном
терену
одигране су фудбалске утакмце
на нивоу општинског такмичења.
Организатор
овог
спортског сусрета је Спортски
савез из Житишта. У првој
утакмици дечаци из наше школе
су победили екипу из Банатског
Двора са 2:0. Други сусрет је
било
надметање
између
девојчица и екипа из Банатског
Карађорђева победила је Торду
са 2:0.
У
наредној,полуфиналној
утакмици
одиграној
између
Честерега
и
Банатског
Карађорђева, још једну победу
су однели наши дечаци и то резулататом 1:0. У овој групи смо били најбољи, а у
наставку такмичења је резултат био далеко лошији. У Равном Тополовцу је пар
дана касније одигран меч између мушке екипе Честерега и Житишта у коме смо
изгубили са резултатом 8:1 и тако освојили 2. место у општини.
Све честитке нашим дечацима! Борили су се срчано и спортски!
Урош Глигић, 4. разред

ТРОЈКЕ
Ученици наше школе су веома добри спортисти и
освајају бројне награде и признања на школским
спортским такмичењима. И ове године, као и
претходних, одржано је такмичење у тројкама. Оно је
одржано у Торку у организацији Спортског савеза
Житиште. Ученици наше школе су се и ове године
прославили одневши бројне неграде. Из 5. разреда
такмичила се Слађана Бркић која је заузела четврто
место, као и њен друг Марко Самарџија. У 6. разреду је Никола Сирар
однео прво место, док је његова другарица Анђела Јавор освојила седмо
место. Из 7. разреда се такмичио само Стефан Боснић који се борио за
треће место, али је нажалост на крају заузео четврто. Наши осмаци су
прошли одлично. Богдан је заузео прво место, а Сашка Митровић шесто место. Честитамо нашим
другарима на постигнутим резултатима и желимо им да следећи пут остваре још боље пласмане.
Анђела Карлаш, 8. разред
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