Школски часопис, број XII, децембар-јануар (двоброј)
Срећна Нова година и новогодишњи празници! Надамо се да сте
се лепо одморили на распусту и да сте орни за учење и нове
школске успехе!
Погледајмо шта има ново у нашој школи!

Чланови новинарске секције

У сусрет новогодишњим празницима...

... новим идејама и радостима ...

... новим жељама себи и другима,

несебичном даривању...

...

Срећна вам Нова 2019. година,
од дружине из боравка!

Српске војводе из Првог светског рата
О јунаштву славних војсковођа и данас се
препричавају приче, певају песме и пишу
књиге.
Они су се својим делима и пожртвованошћу
у ратовима који су задесили Србију на
почетку 20. века, а нарочито у Првом
светском рату, златним словима уписали у
светску историју.

РАДОМИР ПУТНИК
Војвода РАДОМИР ПУТНИК се показао у
српско-турским ратовима, а онда и у
Балканском
рату
где
је
спретним
командовањем обезбедио победу у
Кумановској бици.

Вeштина,
знање и проницљивост овог
српског војводе још једном је доказана у
Првом светском рату , када је као начелник
Главног генералштаба Војске Краљевине
Србије организовао све ратне планове
српске војске.

Споменик Радомиру
Путнику у Београду.

Живојин мишић
Учествовао је у свим српским ратовима од
1876 од 1918.
Непосредно је командовао српском Првом
армијом у Колубарској бици, а приликом
пробоја Солунског фронта је био начелник
Врховне команде.
У ратној историји овај српски генерал и
војвода често се назива највећим
војсковођом Првог светског рата.

Гроб војводе Живојина Мишића у Алеји великана

СТЕПА СТЕПАНОВИЋ
Учествовао је у српско-турским, српскобугарским и Балканским ратовима.
Због одсуства војводе Путника, 23. јула
1914. године, Степановић добија задатак да
га заступа на месту начелника Главног
генералштаба. Прва и важна улога била је
мобилисање и концентрација српске војске,

која се због недостатка материјалних
средстава, муниције и униформи одвијала
изузетно тешко.

АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ
Био је краљ Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца а касније и Краљевине
Југославије.
У Првом светском рату био је врховни
заповедник српске војске у биткама на Церу
и Колубари.

Катарина Илијин 8-1

Да ли сте знали да…
је пре тачно сто година, 1. децембра 1918.године, проглашено стварање прве
Југославије, назване Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.

Југославија је на Балкану постојала у периоду између 1918-2003. године.
Кроз историју, ова држава је мењала називе.
СВИ НАЗИВИ ЈУГОСЛАВИЈЕ
1.

1918 - Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца .

2.

1929 - Краљевина Југославија

3.

1945 - Демократска Федеративна Југославија

4.

Крајем 1945 - Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ)

5.

1963 - Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ)

Јосип Броз Тито

6.

1992 - Савезна Република Југославија.

7.

2003 - Државна заједница Србија и Црна гора.

Државна заједница Србија и Црна Гора нестала је 2006. године када је Црна Гора
изабрала независност.
Валентина Бодирогић, 7-2

Ученички парламент
Међународни дан особа са инвалидитетом
„То што си другачији од мене, мене не плаши, штавише, обогаћује ме”.
Дана 1. 12. 2018. и 3. 12. 2018. године, чланови Ученичког парламента и
ученици осмих и седмих разреда су обележили Дан особа са
инвалидитетом и особа оболелих од АИДС-а. Они су преко паноа
приказали својим другарима да, иако су неке особе изгледом другачије од
њих, имају свој вредности и могу да обављају већину послова као и сви
остали људи. Такође су и упознали остале ученике са симптомима и
начином на који се преноси болест АИДС. Ученици седмих разреда су били
у посети једној нашој Војчанки са којом су обавили интервју и сазнали
какав је живот особе са инвалидитетом која вози аутомобил, путује
светом, и учествује у разним активностима.

Акција „Наше мало некоме значи много“

Акција под називом ,,Наше мало некоме значи много‟ је само још једна у
низу многобројних акција у којој је учествовала наша школа и која је
показала да су наши ученици увек спремни да помогну другима у невољи.
У сарадњи са хуманитарном огранизацијом ,,Српска солидарност храном‟,
чија је основна делатност помагање социјално угроженом становништву,
учествовали смо у акцији прикупљања слаткиша за божићне и
новогодишње пакетиће за наше мале хероје на Косову и Метохији.
Ученички парламент је урадио плакате који су се налазили на излозима
продавница, пекара, бутика; тако да су обавештени и наши мештани који
су се одазвали овој акцији. У петак, 7. 12. 2018. године, ова акција је
завршена, па су чланови Ученичког парламента спаковали све што је
сакупљено и спремили за испоруку. Надамо се да ће наше мало бар на
трен измамити осмех на лицу наших другара са Косова и Метохије.

Дан особа са инвалидитетом
Дан особа са инвалидитетом се обележава трећег децембра. Моји пријатељи и
ја смо са наставником веронауке посетили једну жену која је особа са
инвалидитетом, а зове се Вера Марковић.
Она нам је причала о свом животу и о врло поучним стварима. Прво нас је лепо
угостила, па је почела да нам прича своју животну причу. Причала је о томе како
је свуда путовала, да обожава путовања и да је врло друштвена особа. Један
период њеног живота ми се уопште није допао. У питању је Месна заједница
која није хтела да јој помогне. Она жели да свој живот води као и сви остали, али
она не може да се пење уз степенице када иде у Дом здравља, продавницу,
апотеку ... Потребне су јој рампице. На сваком састанку заједнице на ком је
присуствовала тражила је рампе и ништа више. После неког времена је добила
позив да дође у Месну заједницу. Дошла је и питали су је да ли је видела рампе

код Дома здравља. У продавницу "Медиус" није могло исто тако да уђе због
степенице. Тражила је књигу утисака, али је маркет није имао. Узела је обичан
папир и оловку. Мислила је да ништа неће вредети, али следећи пут када је
дошла видела је једно за њу велико изненађење, дочекао ју је шеф маркета и
рекао да су сада у сваком "Медиус" маркету направљене рампе. Причала је и о
свом путовању у Канаду. Каже да су тамо свуда прилагођени путеви за људе са
инвалидитетом.
За мене је ово био један прелеп догађај, како због сазнавања нечег новог, тако и
због упознавања са особом која је храбра.
Ксенија Илић

У жељи да употпуни дечију новогодишњу радост, ове године је наставница
Тања Бугарин заједно са ђацима унела новогодишњу атмосферу у школу.
Осим подстицаја школе да ђаци кроз игру и уче, циљ је да се деца уведу у
свет одрастања кроз активности заједно са учитељима и наставницима. Тог
дана наш труд је потврдио бескрајну дечију маштовитост, стваралачки дух
и спремност да уложе да би добили. Тако је и било - добили смо
прекрасно украшен школски хол декорисан новогодишњим мотивима.
Уживали смо радећи заједно са наставницом Тањом и од тог дана за нас су
почеле зимске чаролије.

Ружица Драгаш, 5/2

Поново у школи

Након тешке саобраћајне несреће и боравка у болници са
нама у клупи је поново наша другарица Каја.
Сви смо једва чекали да се врати. Мислили смо на њу, слали
јој поздраве и правили поклончиће како би јој дани у
болници били мало лепши. И она је желела да се што пре
врати и буде са другарима и учитељицом. Сада заједно
учимо , лепо се слажемо и посебно је чувамо да је неко не
повреди.
Срећни смо што ће са нама учествовати у прослави школске
славе.
Х. Урошевић
С. Инђић
Д. Умљеновић

Идемо...до победе!
Представљамо вам неке од успешних ученика наше школе, победнике у различитим областима.
У наредној години, желимо им још више успеха и вредних награда.
Поставиле смо им нека питања, ево шта су нам одговорили:

Милош Симетић
Милош је ученик 7/2 одељења, победник је на бројним музичким такмичењима-свира хармонику.
-Милоше, одакле ти идеја да почнеш тиме да се бавиш?
Кад сам био мали, гледао сам на телевизији друге људе како свирају хармонику, па ми се то
свидело.
-Да ли имаш идола?
Идол ми је Борко Радивојевић.
-Колико дуго се тиме бавиш?
Три године.
-Колико времена проводиш вежбајући?
Сваки дан свирам 2 сата.
-Какви су ти планови?
Желим да постанем познати хармоникаш.
-Које награде си до сада освојио?
У Крагујевцу сам освојио 3. место, у Земуну два пута 1. место, у Угљенику 1. и 2. место, у Смедереву
1. место, у Бечеју 1. место и у Грацу ( Аустрија) прво место.

Марина Николин
Ученица је 6/3 одељења, учествовала је и освајала награде на бројним такмичењима у пливању.
-Марина, одакле ти идеја да почнеш тиме да се бавиш?
Желела сам да се бавим неким спортом, а пливање ми се чинило забавно.
-Да ли имаш идола?
Идол ми је пливачица Нађа Хигл.
-Колико дуго се тиме бавиш?
Бавим се пливањем већ 6 година.
-Колико времена проводиш вежбајући?
Три пута недељно по 45 минута.
-Какви су ти планови?
Да се такмичим на светском такмичењу.
-Које награде си до сада освојила?
Освојила сам две награде за 1. место на општинском и окружном такмичењу.
-Да ли имаш трему пред такмичење?
Углавном имам.

Наташа Голубовић
Наташа је ученица 8/2 одељења, успешан је шахиста и победница на бројним такмичењима.
-Одакле ти идеја да почнеш да играш шах?
Било ми је занимљиво.
- Да ли имаш идола?
Немам.
-Колико дуго се тиме бавиш?
Играм шах од трећег разреда.
-Колико времена проводиш вежбајући?
Играм сваки дан по 2-3 сата.
-Које награде си до сада освојила?
Две године сам била победник на школском, општинском, и окружном такмичењу, и два пута
сам учествовала на републичком такмичењу.
-Да ли имаш трему пред такмичење?
Имам, углавном.

Анђела Радивојевић и Валентина Бодирогић, 7/2

ЖИВОТИЊЕ ЗИМИ
Почетком зиме у природи је све мење хране та животиње. Јазавац и меда већ спавају зимским
сном... Снег ће покрити ливаде и шуме. За срну, јелена, зеку и птице станарице наступају тешки дани.
Остала им је још само кора од дрвећа. Зими свуда има гладних птичица. Довољно је само на неку
стару, металну решетку ставити храну (поквашен хлеб са разним зрневљем житарица) и окачити је
на грану...или направити кућицу за птице и у њој редовно остављати храну...
Ту су и ловци који на шумска хранилишта доносе сено како би животињама обезбедили храну. У
градским парковима треба обратити пажњу на становнике паркова и обезбедити им храну...
Бојана Kапуран и Александра Томић IV-2

Кад почне зима дивље животиње налазе смештај за зимски сан...Медведи иду у пећину, веверице
у кућице на дрвету, а зечеви у јазбине, а лисице налазе пећине. Људи помажу животињама. Птицама
праве мале кућице за склањање од снежне олује. Неки људи лове животиње, тако што постављају
замке у које животиње упадају. Те животиње они поклањају деци да се са њима играју и да им буду
кућни љубимци.
Алекса Арсић IV-2

Школска слава
Као и сваке године, ученици и наставници наше школе посветили су време
припреми приредбе поводом школске славе, Светог Саве. Учествовали су и
на ликовном и литерарном конкурсу, а на часовима готово свих предмета
подсетили су се живота и дела нашег највећег светитеља.
Ове године се обележава 800 година од добијања самосталне српске
архиепископије, па је приредба гледаоце подсетила на важне догађаје из
наше богате историје.
Хвала свима који су се потрудили да свечано прославимо овај важан
празник!
Новинарска редакција

Лик и дело Светог Саве...
Ученици I-1 и IV-2, чланови новинарске секције, разговарали су о лику и делу Сетог
Саве. Прваци су својим радовима показали значај учења, а четвртаци су представили
асоцијацијама дела Светог Саве.

