
Школски часопис Ветрењача 

 
 

 

Септембар-октобар 2019.године 

Другари, 



Поново смо са вама у новој школској години.Писаћемо вам о 
дешавањима у нашој школи, занимљивостима из света науке, 

значајним догађајима и још много тога. 

Придружите нам се, пошаљите своје приче или радове који вам се 
допадају, а ми ћемо их објавити. 

                                                            Новинарска редакција    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОДИЛОСЕУСЕПТЕМБРУ... 

У нашу школу дошли су ђаци прваци. 

Били су јако срећни, једва су дочекали први дан 
школе. 



Школско двориште било је пуно малишана и њихових 
родитеља. 

Препричавали су летње доживљаје. 

Упадали су једни другима у реч, од жеље да све 
испричају. 

Онда се чуло звоно! Ушли су у хол школе, упознали 
директорку и своје учитељице. Примили су и лепе 
поклоне у својим учионицама. 

Отишли су кући радосни и насмејани. 

Вест написала АНА ПАВКОВИЋ (2-2) 

 

А шта о истом догађају каже                 НИНА 
СТАНИШИЋ (2-2)... 

У новој школској години примили смо и нове ђаке 
прваке. 

За дочек првачића била је припремљена приредба. 

Добили су балоне, флашице за воду, кесе за опрему за 
физичко, свеске... 

Ма, свашта су добили! ; ) 

Лепо је бити ђак првак 1. септембра! 

 

 

 

 

 

 

Илустровао: Александар Инђић (1-1) 

 

 

 

Илустровала: Ирена Лончар (1-2) 

 

  



Јесен је стигла, а уз њу и многи појмови, 

пољасликовнихукрштеницареши, 

поновићеш кроз игру и који?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Укрштенице за вас израдили боравкаши: Анђела, 
Стефан, Сергеј, Нина и Нена. 

 

ЈЕСЕН ПРЕД ВРАТИМА 
ВОЈКЕ...     
(извештавају најмлађи новинари: Аки Инђић 
1/2 и Стефи Екмеџић 2/2; илустровали: Анђела 
Зековић 1/2, Огњен Милановић 1/1 и Василије 
Срећковић 1/1) 

Јесен је стигла 23. септембра, око 7 сати 
ујутру. Постаје хладно. Лишће пада. Биће 
кише. Обавезно треба понети кишобран или 
кабаницу. Сада се носе дугачки рукави, 
топлије јакне. Деца се радују игрању у лишћу. 
Газе по барицама, скачу, прескачу је. Не воле 
када грми и сева.  

 

 

 

 

 

 

 



Драго наше дрво, 

Желимо да живиш много година и да порастеш! Захвални смо на чистом 
ваздуху који нам дајеш, на хладовини илепом простору за игрукоје нам 
обезбеђујеш! Обећавамо да ћемо те неговати, заливати, волети и пазити! 
Нећемо дозволити да те неко оштети и  поломи ти гране, јер без тебе наш 
школски парк не би био леп и пријатан за игру! 

Воле те другари из II-1 

 

 



 

 



 

 

 



Бројна су дешавања у нашој школи у октобру, 
посебно у току Дечје недеље... 
              Мали природњаци, ученици од првог до четвртог разреда, 

на часовима природњачке секције правили су поклоне 

добродошлице за ђаке прваке. Поклонили су их првог дана Дечје 
недеље.  

 

Хуманитарни турнир 

У четвртак, 10. 10. 2019. године, одржан је хуманитарни турнир у 
школском дворишту наше школе. Учествовали су ученици од петог 
до седмог разреда. Упркос томе што турнир није био посећен у 
мери у којој смо очекивали, сакупили смо одређену количину 
новца која ћебити прослеђена нашој бившој ученици Ањи Вујновић 

ради наставка лечења. У наредном периоду биће још оваквих 
активности, а нашој Ањи желимо брз опоравак! 



 

Ученици 5/1 и 5/2 одељења на ЧОС-у су 
правили пано посвећен правима деце... 

 

А ученици 8.разреда бавили су се истом 
темом...  Припремили су презентације 
поводом обележавања 30.година Конвенције 



о правима детета, и испричали својим 
млађим другарима шта знају о томе. 

 

У петак, 11.октобра, одржан је Крос, а ево ко 
су најбоље пласирани учесници: 
 I разред девојчице 

 

1. Дуња Чобановић I -2 

2. Ина Инђић I-2 

3. Миња Росић  I-1 

 

II разред девојчице 

1. Дуња Абаџија II-1 



2. Ана Павковић  II-2 

3. Лена Стојановић  II-1 

 

 IIIразред девојчице 

1. Хана Урошевић III-1 

2. Ана Чобановић III-2 

3. Милица Перић III-2 

 

IV  разред девојчице 

1. Андреа Ђекић  IV-1 

2. Милица Стојанов  IV-1 

3. Атина Ђекић  IV-1 

 

  V разред  девојчице 

1. Маша филиповић V-2 

2. Марија Ћурчин  V-1 

3. Дуња Лебхерц  V-1 

 VI разред девојчице 

1. Емина Зековић  VI-2 

2. Теодора Миловановић  VI-2 

3. Катарина Рашић  VI-1 

 



 VII разред девојчице 

1. Александра Николић  VII-2 

2. Лена Лебхерц   VII-1 

3. Анђела Радојчић VII-3 

 

 VIII разред девојчице 

1. Анђела Радивојевић  VIII-2 

2. Сандра Симић  VIII-2 

3. Милена Шојић  VIII-2 

 

 I разред дечаци 

1.  Милош КомљеновићI-1 

2.  Никола Радивојевић    I-2 

3.  Давид Јовановић  I-2 

 

 II разред дечаци 

 

1. Драгољуб Ћурчин II-1 

2. Матија Елез  II-2 

3. Филип Миловановић  II-2 

 



 IIIразред дечаци 

1. Даријан ФилиповићIII-2 

2. Давид Радојчић III-1 

3. Војин Јовановић  III-1 

 

IV  разред дечаци 

1. Јован Кујунџић   IV-1 

2. Стефан Стојановић IV-1 

3. Марко Росић  IV-1 

 

  V разред  дечаци 

1. Немања Солдатовић V-1 

2. Андрија Терзић  V-2 

3. Михајло Тодоровић  V-2 

 

 VI разред дечаци 

 

1. Игњат Инђић  VI-1 

2. Вук Павковић  VI-2 

3. Стефан Ранков  VI-1 

 



 VII разред дечаци 

1. Огњен Савић  VII-3 

2. Лазар Јовановић   VII-2 

3. Миленко Лапчевић  VII-1 

 

 VIII разред дечаци 

1. Алекса Ромац   VIII-1 

2. Александар Ковачевић  VIII-2 

3. Стефан Средојевић  VIII-1 

ЧЕСТИТАМО СВИМА! 

 

 



 

 

Још мало о успесима... 

Мини-тини фест   

И ове године, ученици наше школе су 
учествовали и освојиливредне награде: 

У мини категорији-Софија Инђић и Хана 
Урошевић, треће место; 

У тини категорији-Валентина Бодирогић, 
треће место. 



Атмосфера је била одлична, конкуренција 
јака, али смо сви изашли срећни и весели-

каже наша другарица Валентина Бодирогић. 
ЧЕСТИТАМО! 

 

ПОСЕТА АДРЕНАЛИН ПАРКУ 

У четвртак, 17.10.2019. ученици седмог разреда су 
традиционално, трећи пут, посетили адреналин парк 
„Земља чуда“ у Новом Саду. Погледајмо како су се 
провели: 

 



 

 

 

 

 



Радови наших ученика 

 

 

Литерарни конкурс Имам право 

У оквиру Дечје недеље организован је литерарни конкурс 
на тему ,,Имам право'' или ,,Моје право на...ˮ. Ово су 
само неки од успешних радова: 

Имам право  

Послушај ме, свете, 

баш је лепо бити дете. 

Уживам јер имам право 

да живим срећно и здраво! 

 

Мени стиже са свих страна 

здрава храна. 

Каже мама, кажу тете, 

најбоље је наше дете. 



 

Загрљаји, пољупци 

и осмеха два. 

Мене чине срећним, 

па се смејем и ја. 

     Велимир Игњатовић 5-2 

Моје право на... 

Моје је право 

да живим здраво, 

да се здраво храним 

и природу браним. 

 

Право је моје  

да волим боје, 

да се играм с њима 

кол'ко год да их има. 

 

Ја имам право  

да певам и скачем, 

а не да будем тужна 



и да плачем. 

      Милица Рашић 6-2 

 

Имам право 

Имам право да живим, 

учим, читам и пишем. 

Имам право да се играм, 

дружим, певам и смејем. 

Имам право да маштам, 

сањам и уживам 

у чарима природе. 

Имам право да живим, 

срећно и здраво, 

без икаквог вида насиља. 

Хоћу да будем срећно дете 

које увек краси осмех на лицу!      Лука Симић 5-2 

 



 

Имам право 

Имам право, имам право 

да сад живим срећно и здраво. 

 

Најлепше се дружити 

и другима љубав пружити. 

 

А и храна је важна 

да сад будеш снажна. 

 

Још једно право које ме мучи, 

то је да мора више да се учи. 

 



А сад нешто да вам кажем право, 

љубав је најлепше право. 

 

     Дуња Грујић 5 

 

 

 

Кад смо код успешних радова, представљамо вам 
један леп састав,заправо писмо... 
Писмо драгој особи            22.10.2019. 

   Драги деда, одавно се нисмо видели и много сам те пожелео. Иако се често 
чујемо телефоном, много ми недостајеш. 

   Ја сам добро, полако се привикавам на нову школу, а и добио сам нове другаре. 
Сада имам више предмета у школи, а и морам више да учим. Знаш да волим дуго да 
спавам, али сад устајем врло рано. Увек сам прва смена. Пошто путујем аутобусом, 
морам да устанем на време да не бих закаснио. Једва чекам распуст, па да дођем 
код тебе. Волим с тобом да радим у радионици, увек нешто ново научим да 
направим. Спремио сам штапове, па ћемо ићи у Дрину у риболов. Надам се да ће 
пасти снег кад будем на распусту, јер обожавам да се санкам са друговима. 
Прошетаћемо се мало у шуми, можда нађемо и понеку млешницу. С тобом ми никад 
није досадно и распуст ми увек брзо прође. 

  Деда, чувај се! Поздрави стрику и моје другове. Ускоро се видимо! 

        Твој унук Лука 



 

 

     Аутор: Лука Симић 5/2 

 

 

 

 

 

 

ХУМАНИ СМО... 

Ученици II-1 учествују у хуманитарним акцијама, које се 
спроводе у нашој школи. На часу новинарске секције 
разговарали смо, писали и цртали о тој теми... 

→→→→←←←← 

.... У нашој школи сакупљамо чепове, лименке и стари 
папир. Желимо да помогнемо људима којима је потребна 



помоћ. Да купе лекове, инвалидска колица и слично. 
Лименке и стари папир се рециклирају, а од новца који 
добије наша школа купујемо папир и оно што треба нашим 
ученицима. 

 

 

Николчић Теодора II-1 

 

 



 

Абаџија Дуња II-1 



 

Стојановић Лена II-1 



 

Чикош Софија II-1 



 

Букурецки Лука II-1 

 

Чикош Матеја II-1 

 



 

 

 

 



 

ЗАШТО ЈЕ НАША ШКОЛА ЗГОДНА? 

 

.... Наша школа је „згодна“ : 

- јер у њој има пуно другара; 
- јер смо у њој безбедни; 
- јер се теткице брину да буде чиста; 
- јер нас учитељица води на излете; 
- јер имамо укусну ужину; 
- јер учимо кроз игру; 
- јер нам учитељица приказује разне филмове; 
- јер  на часовима физичког играмо разне занимљиве игре; 
- јер смо поносни што имамо лепу учионицу; 
- јер дежурни ученици записују ко долази у нашу школу; 
- јер наша директорка брине да имамо све што нам је потребно за учење! 

 

Абаџија Дуња и Николчић Теодора II-1 

 

...НАША ШКОЛА ЈЕ ДОБРО МЕСТО ЗА УЧЕЊЕ... 
 



....Наша школа је посебно  лепа јер имамо два паркића и велико двориште. 
Учитељица нам приказује много лепих филмова на платну и имамо много лепу 
учионицу. Учимо енглески језик и имамо часове веронауке и на тим часовима 
увек нешто ново научимо. 
 

Екмеџић Маша и Драгаш Јана II-1 

 

 

 

....Ученици наше школе бирају шта ће јести за ужину и шта ће од напитака пити. 
 

Чикош Матеја II-1 

 

 

БАШ ЈЕ ДОБРО БИТИ УЧЕНИК НАШЕ ШКОЛЕ! 
 

.... Моја школа је лепа и много је волимо. Има много ученика. У мом одељењу 
има нас 17. Нама се свиђа наша учионица. 
У школи имамо право да учимо и право да се играмо. Ми, у ствари, учимо кроз 
игру. Директорка нас воли и брине о нама. 
 

Софија Чикош и Лена Стојановић II-1 

 

КАКО ЈЕ ЛЕПО У НАШОЈ ШКОЛИ! 
 

....Наша школа је посебна по изгледу и по томе што учимо кроз игру. Имамо 
много ученика и много лепих учитељица. Имамо директорку која брине о нама. 
На одмору нам је лепо јер се играмо и смишљамо добре форе. Баш се лепо 
забављамо! Много волимо нашу школу!!! 
 

Андреј Дудић и Новак Ромац II-1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечија недеља у нашој школи 

 

     Током Дечије недеље било је много активности у нашој школи... 
У понедељак смо разговарали о дечијим правима и уређивали пано у нашој 
учионици. 
 

 

 

     Баке су нас посетиле у школи. Првог дана смо са њима правили друштвене 
игре које су оне играле када су биле мале: икс-окс, мице и „ Не љути се човече“. 

Када смо направили игре, играли смо се заједно са њима. Баш је било забавно! 



    Баке су нас опет посетиле! Обележили смо Дан хлеба. Донеле су нам много 
мирисних пецива и тесто, које смо заједно са њима месили и правили: кифлице, 
переце, славски колач и друга пецива.  
     Радујемо се новом дружењу са нашим драгим бакама! 

 

Ромац Новак и Ранисављевић Денис II-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЈЕСЕЊИ КРОС 

 

     Са вршњацимо смо трчали крос на стадиону. Имали смо трему. Желели смо да 
будемо што бржи. Схватили смо да на кросу није важно победити, него 
учествовати. 
      Честитамо свима који су освојили дипломе! 
 

Стојановић Лена и Дудић Андреј II-1 

 

 

 

 



            У петак смо у оквиру Недеље спорта играли занимљиве игре.Играли смо „Игре 
без граница“ у нашој учионици. Неколико игара је испунило час физичког васпитања. 
Прво смо се такмичили у брзини ширења веша, затим слагања својих чарапа и на крају у 
брзини  преношења пинг-понг лоптица у кашичици. Овакве игре смо први пут играли и 
веома су нам се допале. Екипа „Ватрене змије“ су победиле, а екипа „ Брзи змајеви“ им 
је честитала на победи. Договорили смо се да и убудуће играмо сличне игре јер је било 
много занимљиво.  

Теодора Николчић и Дуња Абаџија II-1 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Из историјског забавника 

ЗАБЛУДА У КОЈУ ВЕРУЈЕ ЦЕО СВЕТ: КОЛИКО ЈЕ 
ЗАПРАВО НАПОЛЕОН БИО ВИСОК?

  

 

    Далеко од тога да је славни француски освајач био џин, али Наполеон 
није био ни низак. Са својих 168 центиметара заправо је био виши од 
већине мушкараца оног времена. 

    Наиме, ова висина нама данас може изгледати мало, али према 
историјским подацима просечна висина мушкараца у Француској крајем 
XVIII века била је 165 центиметара. 

    Мит о Наполеоновом ниском расту делимично потиче из разлике 
између енглеских и француских мерних јединица, али и у чињеници да се 
освајач у јавности углавном појављивао у друштву своје личне гарде коју 
су чинили изузетно високи и снажни мушкарци поред којих је Наполеон 
заиста изгледао ситно. 



    Још за његовог живота народ је почео да га зове “мали каплар”, али то 
је у прво време било у знак симпатије. Тек много година касније, након 
што је на овај податак набасао психолог Алфред Адлер, контекст је 
постао увредљив, а комплекс од кога понекад пате ниски људи несигурни 
у себе постао је – Наполеонов комплекс. 

 

Валентина и Снежана, 8/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТОБАР - месец правилне исхране ... 
16. октобра боравкаши су обележили Светски дан????? 

Реши асоцијацију, погоди ЧЕГА,  

и нашу занимацију дана тога?! 

 

 

 

Кад ОН два, три дана одстоји, 

ти га не бацај, решење друго постоји! 



Истраживали су боравкаши, 

како„стари“ да искористе,  

баке, деке, родитељи наши, 

дали су следеће савете: 

 

 



 

 

 



 

Древна индијска изрека каже: „Без правилне исхране лек је бескористан, са 
правилном исхраном, лек је непотребан!“ 

Да важна је здрава исхрана, боравкашима је та мисао јасна, 

сендвич може да буде ужина, и здрава и сласна! ПРОБАЈТЕ НАШЕ 
РЕЦЕПТЕ!                       

 

 

 

 



 

 

 

Илустрације рецепата здравих сендвича (потребних намирница) 
припремили боравкаши: Сарита, Анчи, Нена, Теа и Мита. 



 

И за крај, стална рубрика наших боравкаша... 

УРАДИ СА БОРАВКАШИМА... 
Оригами „book marker“ са јесењим поврћем 
и воћкама 

 



Исеци папир у боји у облику мањег квадрата. Пресавиј као на сликама.

 

 

 

 

 



 

Рашири поново савијене крајеве, један врх савиј надоле да би добио 
„џепић“.  Потом леви и десни крај савиј као малопре и врхове убаци у  

„џепић“.  

 



Обоји јесењи плод по жељи и залепи на врх 

обележивача.  

 

Поступак израде: Ана Павковић (2/2) 
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