Ветрењача

Школски часопис, двоброј (15. и 16. број), април и мај 2019. године

Ускршњи вашар
Сваке године се у нашој школи одржава Ускршњи вашар; па је тако и ове
године одржан 18.04.2019.
Учествовали су ученици од 1. до 7. разреда. Ученици петог разреда су новац,
који су зарадили, дали у хуманитарне сврхе. Продавали су се разни украси
који нас подсећају на Ускрс. У прављењу хране и украса помагали су и
родитељи ученика. Ученици 4. и 5. разреда организовали су печење
роштиља. Новац који је зарађен од печења је такође дат у хуманитарне
сврхе.

Валентина Бодирогић, 7-2

Боравак Вам поручује:

„На ОЗБИЉНО кратко заборави, време је шалилили!“
Замислите ово, људи?!

Прасе је побегло из штале.
Eно га, трчи по крају, као мува без главе!
Баш је смешно за видети, ха,ха,ха!
Још мало ћемо исто да гледамо,
и да се до суза смејемо,
па ћемо вратити то прасенце у шталу,
да не би направило неку штету „малу“ !

Пази, бежи ти кравица Милка са чоколаде!
Пих, штета, просуо ти се сок из празне чаше!

Једном сам се „томе“ баш смејала,
толико, да сам се цео дан „томе“ смејала,
прочитала сам „ту“ шалу,
и много је била смешна...
Колико је само била смешна?!
Да је се више ни не сећам!

Како јаја прелазе улицу?! „Залепљена“ за кокошку!

ХА,ХА,ХА...!

Провери своје знање.
Прочитај доле квиз питање.
Свако то питање,
једну реч, за одговор, крије.
Сво ово „масло“,
закували су ти боравкаши сласно!

1. Први весник пролећа је?
2. У пролеће, враћају се које птице?
3. Ко је аутор песме „Пролеће“?
4. Које воће се прво појављује у пролеће?
5. Најзначајнији празник који празнујемо у пролеће је?
6. Чиме се највише баве људи у пролеће?
7. Доласком пролећа, унапред се ШТА помера?
8. Да ли И ти волиш пролеће?

Висибака, селице, Воја Царић, јагоде, Ускрс, садњом, сат, наравно

УРАДИ САМ!
Изради као и боравкаши, лако и без муке,
рукотворине две - паззл слагалицу и игру меморије!

Еколошки мисли и делуј ти,
за израду истих, рециклажни материјал употреби!
Картон, илустрације разне (из новина, бојанки, са корица свесака, календара и сл.), лепак, маказице и којекакве кесице,
толико само средстава и један час рада, довољно ти је да не трошиш више парице!

Наши драги боравкаши, овим својим рукотворинама, учествовали су на, отвореној за јавност,
продајној изложби Ускршњег вашара, који је 18.04.2019. традиционално био организован у
дворишту наше школе.

Човек се учи док је жив

Колико сам пута, одрастајући, самоуверено размишљала како сам све у свом животу
научила и видела. Све сам научила и још учим школујући се и слушајући савете старијих
особа. У школи памтим све што научимо и после све то исто урадим код куће. Учим, учимдок не научим. Пре школе сам ишла у забавиште и учила како треба да се понашам, а
онда сам постала ученик Основне школе „ Милан Хаџић“ у Војки. У школи сам много тога
научила и добила многе нове предмете. Моји пријатељи су они које треба поштовати и
чувати као „мало воде на длану“. Треба учити и поштовати старије од себе. Ја све
поштујем, волим и чувам. Старије слушај, као и своје укућане и више ћеш научити!
Томић Александра, IV-2

Учећи друге и сами себе учимо

Када неком помогнеш, сам си себи помогао да будеш бољи човек, а можеш и ти
нешто да научиш од њега. Када прочиташ неку књигу, бићеш паметнији, богатиш речник и
дајеш млађој генерацији добар пример. Онда се они угледају на тебе и раде све што ми
радимо. Када се и ми можемо похвалити старијима чак и од нас. У тим тренуцима, ти си
учитељ и неко млађи од тебе учи.
Волим да помогнем другима и да се угледају на мене, поштујем старије и они мене.
Лепо је учити од њих и очекуј да ћеш од њих увек нешто ново научити.
Магдалена Чортановачки, IV-2

Драге личности мог детињства

Мој омиљени научник зове се Милутин Миланковић.
Када научник поседује дар за писање, онда сазнајемо пуно о његовој личности.
Ведрог духа, великих очију, широке маште, био је Милутин Миланковић. Смејао се
природним, звонким смехом и волео је да се шали. Када је био мали, имао је смеђу косу,
а када је остарио, коса му се проредила и оседео је. Како је само говорио! Имао је
истраживачки дух научника, способност да „намирише“ нове проблеме, као кад ловачки
пас намирише стоку. Није га било срамота да се стиди, очајава и љути се кад наиђе на
странпутицу док ради. Или кад његова размишљања крену погрешним током. Излаз је
тада проналазио у природи и размишљањима о свемиру.

Водимо вас…
Чешка/Праг
Праг је главни и највећи град Чешке. Налази се на
реци Влтави и има око 1,2 милиона становника. Праг
спада у најочуваније велике градове Европе. Град је
због свог богатства познат и као ЗЛАТНИ ПРАГ.

ФРАНЦ КАФКА

Франц Кафка један је од најзначајнијих чешких писаца јеврејског порекла, кога критика
данас сматра једним од највећих аутора 20. века. Стилом писања, Кафка је припадао
авангарди, правцу из средње фазе модернизма, али је својим деловањем увелико
утицао на бројне стилове касног модернизма, укључујући и егзистенцијализам. Његова
најзначајнија дела су приповетка Преображај, и романи Процес и Дворац.

КАТЕДРАЛА СВЕТОГ ВИДА

Град је достигао свој врхунац за време владавине Карла 4, који је изградио Карлов мост,
Катедралу Светог вида, прву готичку катедралу у Централној Европи. Катедрала Свети
Вид је доминантна грађевина у Прашком замку. Реч је о тробродној готичкој катедрали
са три торња, и она је седишна црква Прашког надбискупа.

KАРЛОВ МОСТ

Карлов мост је једна од највећих туристичких атракција у Прагу. Карлов мост је дуг
520м, широк 10м. Легенда каже да ко се пољуби испод великог луке Карловог моста
остане заувек заједно (зато добро размислите да ли је особа поред вас она права)
.На мосту се налази 16 лукова на којима стоји 30 статуа, које представљају свеце и
заштитнике тог времена, а служе и као чувари моста и Прага.

KАРЛО IV

Kарло IV, цар Светог римског царства ili Kарло IV Луксембуршки је био: краљ Чешке,
краљ и цар Светог римског царства, краљ Ломбардије, краљ Италије, краљ
Бургундије и гроф Луксембурга. Рођен је као Вацлав, а касније је одабрао име
Карло.

.

НАДАМ СЕ ДА ВАМ СЕ ОВО ПУТОВАЊЕ ПО ПРАГУ СВИДЕЛО КАО И МЕНИ!!!!!!!!
Игњат Инђић, V/1

Дан победе над фашизмом
Након
шестогодишњег
оружаног
сукоба, који је почео 1. септембра 1939.
године нападом нацистичке Немачке на
Пољску, Други светски рат на
европским просторима завршен је 9.
маја 1945. године ступањем на снагу
безусловне капитулације оружане силе
Трећег рајха. Други светски рат
представља највећи и по обиму
страдања најтрагичнији оружани сукоб
у историји човечанства.
Само на простору Југославије, током
четири године, погинуло је 1 700 000
људи. Организовани, оружани отпор,
тада највећој војној сили у Европи,
почео је већ током лета 1941. године

када је дошло до избијања устанка
против окупатора и квислинга, да би се
борбе
несмањеним
интензитетом
наставиле све до пролећа 1945. године.
Масовна страдања цивила у Београду,
Краљеву, Крагујевцу, Старом Сајмишту,
Новом Саду, Нишу и другим насељима
широм Србије остала су застрашујуће
сведочанство рата на њеном тлу.
Девети мај обележава се и као Дан
Европе и ове године се навршава 69
година од покретања иницијативе за
стварање данашње Европске уније. Дан
Европе установљен је као дан сећања
на декларацију француског министра
спољних послова Роберта Шумана из
1950. године, која се сматра првим
званичним кораком ка настанку ЕУ.

Декларација је била предлог бившим
непријатељима, Француској и Немачкој,
да успоставе организацију која ће
управљати њиховим индустријама угља
и челика, како се рат не би поновио.
Предлог је довео до стварања Европске
заједнице за угаљ и челик 1951. године,
претече Европске економске заједнице,

односно данашње ЕУ.
Милица Великић, VIII/2
Поводом обележавања Дана победе,
ученици VIII разреда одржали су
предавања својим млађим другарима
из петог разреда, и упознали их са
важним догађајима и личностима из
Другог светског рата.

Дан школе
У нашој школи је и ове године, у петак, 24.маја, обележен Дан школе.
Овогодишњи слоган је гласио: “Пусти бригу, узми књигу“. Ове године се
поред Дана школе обележило и 100 година од оснивања сеоске
библиотеке. Било је песме, игре и пуно осмеха, колико на лицима
гледалаца, толико и на лицима деце иза кулиса. Иза тог важног догађаја
стоји пуно уложеног труда и рада ђака и наставника. Излазили би са
шестог и седмог часа како би имали што више времена за пробу у Дому
културе где је и одржан Дан школе. Не замерајте нам, ми смо ипак само
деца која желе да све буде савршено и да задивимо наставнике и
родитеље. На крају програма су додељене дипломе и књиге
најуспешнијим ђацима и наставницима.
Хвала свима који су дошли на приредбу да нас подрже и испоштују труд
који смо уложили.

Милена Екмеџић, 6-2

Дан словенске писмености и културе
Дан наше школе је 24.мај, дан светих Ћирила и
Методија и Дан словенске писмености и културе.
Ћирило и Методије, Грци из Солуна, оснивачи су
словенске књижевности и творци првог
словенског писма - глагољице. То писмо су
створили
прилагођавањем
грчке
азбуке
словенским гласовним потребама, и на њега су
превели више црквених књига.

Ширење писмености код Срба тесно је повезано
са ширењем хришћанства. Све је почело 862.
године
захтевом
великоморавског
кнеза
Растислава; који је од византијског цара Михаила

тражио учитеље који ће да проповедају на
народном језику. Идеални за тај посао били су
учени философ Константин и његов брат, игумaн
Методије, родом из Солуна, у чијој је околини
живело мноштво Словена. Браћа су знала њихов
језик. Званично, Словени до тада нису имали
писмо, па су солунска браћа саставила азбуку
(глагољицу) помоћу које су превела јеванђеља
на словенски језик.

Са
тим
преводима
кренули
су
у
моравскопанонску мисију – просветитељско
дело међу словенским народима. Са књигама,
које је тамошњи народ разумео, проповед
хришћанства ишла је много лакше. Преводили су
и друге богослужбене књиге, и служили су
литургију на словенском језику, такође су
рукополагали и домаће свештенике.
Тако су многи (моравски и панонски) Словени
примили православну веру. Константин се
замонашио и добио име Ћирило (Кирило).
Солунска браћа су имала проблема са немачким,
латинским свештенством, и већ ту је почела
борба за превласт између римoкатоличанства и
византијског православља. Били су и прогањани,
а њихови ученици су наставили њихово дело,
али у земљама Јужних Словена – у Бугарској и на
Охриду. Најпознатији међу ученицима су Свети
Климент и Наум. Они су саставили друго,
једноставније писмо – ћирилицу и назвали је

према светом Ћирилу. Тако су словенска
писменост, а са њом и хришћанска вера, делом
са севера, из Паноније, а делом са југа, из
Охрида, стигле и у Србију. Многи Срби, а најпре
владари и властела, поверовали су у Христа и
примили хришћанску веру.
Филип Руњо, VI/1

