Школски часопис, број XIII, фебруар
Погледајмо шта има ново у нашој школи!

Чланови новинарске секције

Зимски пејзаж
Зима није моје омиљено годишње доба. Уживам у њој само док је гледам кроз
прозор, уз шољу чаја и књигу са које повремено скрећем поглед. Најлепше је код моје
баке. Седнемо у удобне фотеље код прозора, једемо колачиће и причамо о зимама
које су давно одлепршале и остале у прошлом времену.
Бака и ја задивљено гледамо кроз прозор. Напољу се раширио брег прекривен
недирнутим снежним прекривечем. Листопадно дрвеће ме подсећа на празне
чивилуке. На њему јата врана. Људи их не воле, али мени оне одувек делују као чувари
наших грана. На једном дрвету сместило се стотину врана. Издалека они изгледају као
црно лишће које шушти и лагано се помера на ветру. Чујем њихово крештање, али га
не разумем. Мора да је то неки битан разговор или такмичење у певању. Четинари су и
даље поносно зелени. Ипак њихово зеленило као да одвраћа птице. Њихове оштре
бодље личе на штит неког средњевековног витеза. Снег сипа прко јелки и борова, а
шишарке се назиру као најлепши украси природе. На врху борови праве снежне капе.
Гране се савиле под тежином снега. Када се накупи превише белих пахуља, јелка их
отмено стресе са себе и подигне своје гране ка небу. Нама сунца, само непрегледна
маса једноличних облака, који прекривају ову зелену разгледницу. На крову бакине
куће нахватале су се леденице, провидне, оштре и хладне. Ако замислим овај пејзаж
као слику, леденице су симпатичан, необичан рам.
Углавном је тишина. Чује се само хармонични хук ветра, који као да потиче из неке
бајке. Онда ме бака мрдне.... Тада схватим да ме је предивни пејзаж потпуно занео,
однео у неки други свет, у неко бајковито краљевство. Скренем поглед са прозора и
насмејем се. Насмеје се и бака, свесна лепоте зиме, те оде да донесе још једну шољу
топлог чаја.
Хана Јовановић IV-2

Светски дан борбе против пушења!
Порука пушачима:
Не треба пушити цигарете, јер је то штетно по здравље људи. Цигаретама се „
кваре“ плућа и пикавцима се загађује наша околина. Дувански дим штети људима, а
посебно штети трдницама. Молимо будуће маме да не загађују животе својих беба!
Томић Александра IV-2

Забрањено пушење
Једног дана сам био код бабе и деде. Изненадио сам се јер је кућа била пуна дима
јер су многи гости пушили цигарете. Нисам могао нормално дисати, па сам морао
отићи кући. Следећег дана, кад сам кренуо у школу, видео сам у књижари знак на коме
је писало „Забрањено пушење“. То ми је дало идеју да код куће на папиру напишем
исту поруку. На следећој слави, ставио сам папир код бабе и деде на зид. Гости нису
пушили цигарете и свима нам је било лепо.
Алекса Арсић IV-2

НТЦ систем учења
Гајене биљке и домаће животиње
- Гајене биљке:
Раније је у природи човек прикупљао биљке, а касније земљиште је почео да их гаји. У
низијској области Србије земљиште је подно и клима повољна.
- У брдскопланинској области повољан је развој воћарства и виноградарства. Ту су гајене
следеће биљке: шљиве, вишње, јабуке, малине, крушке, јагоде и грожђе.
- Раније је човек ловио животиње да би себи обезбедио храну. Касније их гаји у Војводини.
Гајене животиње су: свиња, говедо, кокошка и овце.
-У брдскпланнском пределу гајене су овце и говеда. Стока је у време топлих дана на
пашњацима, на испаши, а зими је склоњена у стаје.
-Како би се здраво хранио, човек мора да обезбеди себи здраву храну и да негује биљке и
животиње.
Ана Миловановић IV-2

Никола Тесла центар (НТЦ) програм је систем учења кроз игру, који је намењен деци школског и
предшколског узраста, родитељима, васпитачима и наставницима. Он за циљ има да подстакне децу
да максимално развију свој биолошки потенцијал, а помаже да се примете даровита деца и
подстичу њихови таленти. Кључни фактор НТЦ програма је игра као унутрашња мотивација детета.

Изради „КОКОРО“ (СРЦЕ) са боравкашима,
на два, техником, различита начина,
па га поклони особама најдражима,
истим, ти им искажи ...

ЉУБАВ,
осећање које сваки дан треба да важи!
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Дан заљубљених из угла првака и четвртака
Дан заљубљених се прославља тако што драгим особама дајеш поклоне,
љубав и желиш им све најбоље. Срећан Дан заљубљених!!!

ученици I-1

Дан заљубљених
Заљубљеност, то не боли,
То је кад те неко воли.
Љубљв то је као тајна
једна дивна, лепа, бајна.
То је као слаткиш,
можеш да га осетиш.
Чак и као чоколада
да на њу мислиш сваког дана.
Заљумљеност, то не боли, То је кад те неко воли.
Кад се девојчица хвали свима
да симпатију она има.
Прву љубав осетићеђ једног дана
кад не будеш толико млада.
Бојана Капуран IV-2

ученици IV-2

Мали песници...:)
Ружно паче

Мало паче је било тужно,
Јер су му говорили да је ружно.
Напустило је свој дом
И кренуло у потрази за срећом.

Нико га није прихватио
Онаквог какав је био
Никоме се није супротставио
Јер је увек сам био.

Браћа га нису волела
И та неправда га је болела
Јато лабудова је срео
И један од њих да постане је хтео.

Најзад је схватио
Да је узалуд патио
Коначно је био свој на свом
Јер је пронашао прави дом.
Ања Грудић IV-1

Зима

Зима је као нека бајка
И са собом доноси свашта
Она нам је као мајка
И увек са њом долази и машта.

И поток се тада заледи,
Па се у њему одраз сунца види,
А иза високих планина сунце вири
И хладан ваздух се шири.

Медведи тад снивају зимски сан,
И чекају да осване пролећни дан,
Док не стигне пролеће зима влада,
И снег нам свуда пада.
Ања Грудић IV-1

Лепота раног пролећа

Стигло је пролеће
цвета дрвеће и цвеће
и лaста полако долеће.

Бака по цели дан
на клупи само дремуцка,
а Сунце је нежно
по образу куцка.

Хајдемо брзо!
Са свих страна,
пролеће је сад пред нама.
Поток жубори, шума шуми,
шаренило је на све стране.
Дошло је Сунце да окити гране!

Мирјана Росић IV-2

Сретење, Дан државности Републике Србије

Државни празник, 15.фебруар, обележили су и ученици наше школе,
разним активностима.
Зашто је овај дан значајан за нашу државу?
Зато што је на Сретење 1804.године подигнут у Орашцу Први српски
устанак, и тиме је почело ослобођење нашег народа од турске власти.

Такође, на Сретење 1835.године, објављен је први устав савремене српске
државе, назван Сретењски устав.

Ученици наше школе спремили су ликовне и литерарне радове поводом
овог празника. У њима су на свој начин показали љубав према
домовини...радови се налазе у холу наше школе.
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