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Поштовани читаоци, 

 

Пред вама је дванаести број школских новина 

„Школарац“. У овом броју смо забележили успехе 

наших ученика, али и низ њихових активности којим су 

обележили школску 2020/2021. годину. Пратили смо 

њихова такмичења и изложбе. Уживајте! 

 

 

 

 

 

 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА И КОЛЕГАМА 

КОЈИ СУ ПОМОГЛИ СТВАРАЊЕ ОВИХ НОВИНА. 

 

Наставница српског језика: 

Александра Станишић 

Наставница историје: 

Рада Стокановић 

Ученици: 

Марина Радојчић, Анастасија Лукић, 

Јана Миљевић, Марија Станојчић, 

Душица Остојић, Милица Остојић, 

Нина Лацковић, Анђела Зорбић 

 

 

 „ШКОЛАРАЦ“ 

Школске новине ученика и 

наставника 

ОШ „Лаза К. Лазаревић“ 

Школска 2020/2021. 

Број 12, 2021. годинa 

 

Уредници: 

Александра Станишић 

Рада Стокановић 

Издавач: 

ОШ „Лаза К. Лазаревић“ 

Дринска 1, 15 357 Клење 

Директор:  

Драгана Којић 

Телефон/факс:  

015/457-026 

Имејл:  

os.klenje@ptt.rs 

Веб-сајт:  

http://www.skolaklenje.edu.rs/ 

  

 

„Будућност имају сви они  

који желе да уче!“

 

Најлепше је кад одрастеш, 

а останеш дечји створ, 

па сви мисле да си велик 

зато што си професор... 

mailto:os.klenje@ptt.rs
http://www.skolaklenje.edu.rs/
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очетком прошле године појавила се нова болест, вирус корона. Овај вирус је 

позатварао школе, биоскопе, продавнице, тржне центре и изоловао нас од 

друштва. Уведено је ванредно стање и у нашој и у другим државама, а вирус је 

после неколико месеци окупирао цео свет. С доласком вируса прешли смо на онлајн 

наставу, тачније учење на даљину. Изненађење, неповерење, све је било присутно. Како 

ћемо се снаћи? Како ће то функционисати? Да ли ће бити тешко као редовна настава или 

лакше или ко би знао, теже? Све су то била питања која смо постављали себи и другима 

и то не само ми, већ и наши родитељи и наставници. Већина је ову промену прихватила 

лако, али само су се родитељи као и увек бринули.  Рачунари и телефони нам служе за 

забаву, играње игрица, а постали су основно средство комуникације како са другарима, 

тако и са наставницима. У току овог периода сви задаци, истраживачки радови радили су 

се управо преко рачунара и телефона, ипак ништа није могло да замени живу реч, 

предавање, размену мишљења. Наставници коју су нам предавали преко телевизије су се 

трудили да нас науче, али и забаве и заинтересују, међутим недостајао је разговор, уживо 

одговарање и разумевање наставника и ученика. Сваки дан на сајту школе налазила су 

се разна обавештења како бисмо били што боље упућени у овај начин рада. Трудили смо 

се да редовно шаљемо домаће задатке, наставници су нас упућивали на грешке и како да 

их исправимо. Слушали смо наставу и трудили се да  проведемо време што корисније. 

Најважније питање које су родитељи постављали јесте да ли смо ми реално оцењени. 

Сви родитељи желе најбоље за своју децу и зато је ова пандемија била и корисна, 

повећала је многима просек. Овај период је заиста био тежак, да ли ће почетак следеће 

школске године бити још тежи остаје нам да видимо. Многи ће можда пожелети да се 

врати онлајн настава јер им је било лакше. Ипак, ма колико тешко било учење у школи, 

морамо се сложити да је оно боље, сигурније и потпуније. 

П 
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НАПРАВИ ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО 

Током пандемије корона вируса средства за дезинфекцију су била 

веома тражена. Пошто их није увек лако наћи, дајемо вам кратко и 

једноставно упутство како можете направити гел за дезинфекцију 

руку. Све што вам је потребно јесу 70% медицински алкохол и гел 

алоје вера. Користите шољу као мерицу. Напуните прву трећину шоље 

алоје вера гелом. Остатак шоље допуните алкохолом. Добро 

промешајте састојке и левком преспите у бочицу  у којој ћете држати 

своје средство за дезинфекцију. Уколико вам мирис алкохола не прија, 

можете ставити неколико капи етеричног уља. Користите га након 

изласка из аутобуса, продавнице, додиривања заједничких површина, 

итд. Чувајте се и редовно перите руке!  
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КОЈЕ СУ МАСКЕ У МОДИ? 

Због новонастале ситуације ученици су присиљени да носе маске током боравка у школи. 

Питали смо ученике старијих разреда шта они мисле, да ли је боље носити једнократне 

или памучне маске. Сложили су се да је лакше носити памучне маске, јер је под њима лакше 

дисати, али су такође и лепше и модерније. Такође, могу се комбиновати са разним 

одевним комбинацијама.  

Ученице које сматрају да је боље носити памучне маске припремиле су нам фотографије 

истих. То су: Ема Илић, Хелена Лацковић, Нина Лацковић и Милица Зорбић. 

 

Припремиле: 

Марина Радојчић VIII1  

Анастасија Лукић VIII1 
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ИНТЕРВЈУ СА КАТАРИНОМ МАШИЋ, 

НАСТАВНИЦОМ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Припремила: 

Нина Лацковић VII1 

Колико је било тешко поделити 

одељења? 

 

Мени лично је било тешко што уопште 

морам да делим одељење у две групе, 

осећала сам се као да делим породицу. 

 

 

Како сте се снашли и прилагодили 

новом систему рада? 

 

Што се тиче новог система рада, човек 

се на све навикне. Сви смо се снашли, и 

колеге и деца. Међутим, сматрам да 

настава није довољно квалитетна као у 

редовним околностима. 

 

Које су врлине, а које мане 

комбиноване / онлајн наставе? 

 

Не видим врлине онлајн наставе. Мана 

има толико да их је практично немогуће 

набројати. Издвојићу само недостатак 

техничких могућности. Час није прави 

уколико се не одвија у учионици са 

ученицима. 
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ШТА ВАМ НАЈВИШЕ НЕДОСТАЈЕ ТОКОМ КОМБИНОВАНЕ 

НАСТАВЕ? КОЈА ВРСТА НАСТАВЕ ВАМ СЕ НАЈВИШЕ ДОПАДА?  

 

 

Недостаје ми дружење са другарима. Највише ми се 

свиђа комбинована настава.  

Николина Тешмановић V2 

Највише ми недостаје боље објашњење наставника. 

Више сам за нормалну наставу.  

Наталија Игњатовић VI2 

Недостаје ми друшто, али ми се допада онлајн настава.  

Мирјана Вуковић VII2 

 

Припремила: 

Нина Лацковић VII1 
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ИНТЕРВЈУ СА НИНОМ ЛАЦКОВИЋ, 

УЧЕНИЦОМ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

Коју средњу школу желиш да упишеш? 

 

Саобраћајну средњу школу у Шапцу. 

 

Како проводиш слободне време? 

 

Слободно време најчешће проводим са 

друштвом и родитељима. 

 

Како ти се чини настава на даљину? 

 

За сада је у реду,али више волим редовну или 

комбиновану. 

Припремила:  

Јана Миљевић VII2 

ИНТЕРВЈУ СА МИЛИЦОМ ОСТОЈИЋ, 

УЧЕНИЦОМ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

Коју средњу школу планираш да упишеш? 

 

Медицинску школу. 

 

Који ти је омиљени наставник и због чега? 

 

Сви наставници су ми подједнако драги, али 

наша разредна Катарина Машић заузима посебно 

место. Има највише разумевања за наше 

несташлуке, и увек је ту за нас. 

 

Који ти је омиљени предмет? 

 

Волим све предмете подједнако, али 

најзанимљивија ми је биологија. 

 

Да ли више волиш онлајн наставу или 

редовну и због чега? 

 

Редовну наравно, јер проводимо време са 

другарима. 

 

Који ти је најлакши, а који најтежи предмет? 

 

Најлакши предмет је физичко, а најтежи предмет 

тренутно ми је физика. 

 

Да ли волиш да учиш и колико дневно? 

 

Искрено и не баш, али морам. Обично то буде 

око сат или два, а некада и дуже. 

 

  

 

ИНТЕРВЈУ СА КРИСТИНОМ ИЛИЋ, 

УЧЕНИЦОМ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

Коју средњу школу планираш да упишеш? 

 

Саобраћајну школу бих волела да упишем. 

 

Који ти је омиљени наставник и због чега? 

 

Катарина Машић, зато што има много 

разумевања за ученике. 

 

Који ти је омиљени предмет? 

 

Биологија. 

 

Да ли више волиш онлајн наставу или 

редовну и због чега? 

 

Онлајн. Зато што је лакше. 

 

Који ти је најлакши, а који најтежи предмет? 

 

Најлакши предмет је физичко, а најтежи 

предмет је математика. 

 

Да ли волиш да учиш и колико дневно? 

 

Наравно, око сат времена.  

Припремиле: 

Марија Станојчић VII1 

Анђела Зорбић VII1 
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Прва недеља октобра у читавом свету као и у Србији посвећена је деци.  Ове 

године Дечија недеља је одржана под слоганом „Подељена срећа два пута је 

већа”. Ова манифестација је још једна прилика да се створе што квалитетнији 

услови за остваривање права детета. С обзиром на епидемиолошку ситуацију у 

којој се налазимо дошло је до измене активности, како би све мере биле 

испоштоване и како бисмо сачували здравље деце и целокупног колектива.  

Прва два дана ученици наше школе су се представили као ликовни уметници, 

показали су своје вештине у цртању и сликању. Теме су биле слобдне, ученици су 

се препустили машти и тако осликали своје радове, најзанимљивији радови који 

су могли да оправдају овогодишњи слоган нашли су се на огласној табли у 

ходнику школе. 

Како бисмо истакли слоган, уз помоћ наставнице ликовне културе одабрани су 

ученици који су се посветили изради слова, сваки од ученика добио је задатак да 

одабере једно слово из слогана и украси га по жељи, потом су се ова креативна 

слова нашла на огласној табли у главном холу школе, а слоган „Подељена срећа 

два пута је већа“ добио своје почасно место и тиме обележио ову дечију 

манифестацију. 
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Следећа два дана посветили смо језицима и ове дане обележили као дане језика, 

како матерњег тако и других језика који су нам се учинили занимљиви. 

Заједно са наставницама српског језика, наставницом руског и енглеског језика 

обележили смо ове дане и тако научили основне појмове из немачког, пољског, 

шпанског  и турског језика, а утврдили појмове из енглеског и руског језика. 

Затим смо поставили пано и оставили га као подсетник. 
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Последњег дана Дечије недеље педагогица 

наше школе је у одељењима спровела тајну 

анкету, а уз помоћ ње смо сазнали ко је 

ученицима омиљени наставник.  

Прво место је заузела наставница енглеског 

језика Катарина Машић, друго место је припало 

наставници биологије Јелени Стевановић, а 

треће место је освојила наставница српског 

језика Бојана Милосављевић.  

Ово смо  такође оставили у холу школу и тиме 

наградили наше најбоље наставнице. 

 

Kатарина 

Машић 

Јелена 

Стевановић 

Бојана 

Милосављевић 
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DCVAVKALVNAKVNAKLNK 

 

 

 

Празник Светог Саве, I архиепископа српског, ове године прослављен је 

нешто скромније него претходних година. 

Поред скромности, која иначе треба да краси сваког хришћанина и чији је 

дух владао тог дана, пререзан је славски колач у част овог дивног 

светитеља који је школска слава и духовна тврђава сваке школске установе. 

Славски колач пререзали су свештеници храма Успења Пресвете 

Богородице у Клењу уз учешће директора и радника школе. 
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Свети Сава 

благосиља Српчад 

Анђела Мијатовић VIII2 
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Школа је 24. фебруара обележила Међународни дан борбе против вршњачког насиља и на тај начин 

јасно показала свој став у борби за толерантније и безбедније друштво. Ове године активности за 

подизање свести и знања о потреби и начину превенције и заустављања насиља у школским клупама 

спровели су ученици одељења V2 и Ученички парламент. Овај дан, у знак подршке покрету 

ружичастих мајица, наши ученици, али и наставници обележили су обучени у розе. Борба против 

вршњачког насиља и јачање капацитета ученика за мирно решавање конфликата, толеранцију и 

уважавање туђих потреба један је од свакодневних задатака целог колектива. Наша школа ће и у 

будуће тежити да буде место где се сви, ученици и наставници осећају сигурно и заштићено. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

Школско такмичење: 

Анђела Мијатовић, VIII2, 1. место 

Анастасија Остојић, VIII2, 2. место 

Николина Стевановић, VIII2, 3. место 

ФИЗИКА 

Школско такмичење: 

Алекса Којић, VI1, 1. место 

Дамјан Ерцеговчевић, VI1, 2. место 

Наталија Видојевић , VI2, 3. место 

Лазар Ерцеговчевић, VII1, 1. место 

Марија Станојчић, VII1, 2. место 

Општинско такмичење: 

Дамјан Ерцеговчевић, VI1, 1. место 

Алекса Којић, VI1, 2. место 

Марија Станојчић, VII1, 2. место 

Лазар Ерцеговчевић, VII1, 3. место 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

Школско такмичење: 

Наталија Видојевић , VI2, 1. место 

Дамјан Ерцеговчевић, VI1, 2. место 

Алекса Којић, VI1, 3. место 

Јана Миљевић, VII2, 1. место 

Ема Чоњагић, VII2, 2. место 

Ивана Теодоровић ,VIII2,  1.  место 

Анастасија Остојић, VIII2, 2. место 

Николина Стевановић, VIII2, 3. место 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Школско такмичење: 

Лука Илић, IV1, 1. место 

Страхиња Симић IV2, 2. место 

Соња Станојчић, IV1, 3. место 

Марија Станојчић, VII1, 3. место 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Општинско такмичење: 

Ивана Теодоровић ,VIII2, 3. место 

Окружно такмичење: 

Ивана Теодоровић ,VIII2,  1.  место 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Школско такмичење: 

Јана Миљевић, VII2, 1. место 

Ема Чоњагић, VII2, 2. место 

Нина Лацковић, VII1, 2. место 

Филип Илић, VII1, 3.  место 

Николина Стевановић, VIII2, 1.  место 

Ивана Теодоровић ,VIII2,  2.  место 

Василије Тривуновић, VIII1,  3.  место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Школско такмичење: 

Ема Чоњагић, VII2, 1. место 

Марко Пурешевић, VII2, 2. место 

Александар Лацковић, VII1, 3.  место 

Василије Тривуновић, VIII1,  1.  место 

Анђела Мијатовић, VIII2, 2. место 

Анастасија Остојић, VIII2, 3. место 
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У духу празника Васкрса ученици шестог разреда су имали задатак да осмисле 

своје математичко јаје. Идеја је да се нацрта васкршње јаје, али да његово 

украшавање буде у вези са градивом из математике и то из области геометрије 

која је рађена у току ове школске године. Најбољи рад добија један слаткиш.  

Након завршеног задатка организатори овог занимљивог конкурса наставница 

математике Јасмина Цветиновић и наставница ликовне културе Данка Милићевић, 

одабрале су три најбоља рада. То су: 

1. место Дамјан Ерцеговчевић VI1 

2. место Наталија Видојевић VI2 

3. место Алекса Којић VI1 
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Пре 170 година 13. маја рођен је познати књижевник и лекар Лаза 

Лазаревић. Зато на овај дан прослављамо Дан школе.  

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију у којој се налазимо, 

морали смо да променимо концепт обележавања, али упркос томе 

нисмо у потпуности одустали.  

Ученици и наставници наше школе припремили су занимљиве 

активности поштујући све епидемиолошке мере.  

  

Есеј о Лазином животу и раду можете прочитати на следећој страни. 
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Усамљен и болешљив, продуховљена лица и брижљиво неговане браде, очију из којих је горео плам, Лаза 

Лазаревић је са само девет приповедака заузео веома важно место у српској књижевности. Рођен је 13. маја 

1851. године, рођени Шапчанин, одрастао је у трговачкој породици и кући препуној књига, а често је њихов 

дом посећивао надалеко чувени Вук Караџић. Гимназију је завршио у Шапцу, а онда на даље школовање 

отишао у Београд. Након много перипетија успео је да упише медицину у Берлину. Права никада није волео, 

студирао их је тек тако, да би их завршио. Одувек је желео да постане ,,господин доктор“. Био је октобар 

1873. године када је упознао прву љубав, у кући у којој становао, а идилу коју је живео тих дана у облику 

тринаест писама преточио је у своју прву приповетку ,,Швабица“. Сав у љубавном заносу, писао је: ,,Пратим 

је на клавиру кад пева; додајем јој игле кад испадну; огрћем јој кабаницу кад пође у шетњу.“ Тако је 

поменута приповетка постала први љубавни роман у српској књижевности.. 

Лаза се вратио у Шабац, учествовао је у српско-турском рату, са народном војском је ушао у Ниш, а онда се 

опет обрео у Берлину и то ни мање ни више него у стану у коме је некада живела његова вољена Ана 

(Швабица). Ту завршава студије и постаје ,,доктор целокупног лекарства.“ Враћа се у родну Србију, добија 

посао у Београду и чврсто решава да заснује породични дом. Избор је пао на Полексију – Полу. Венчање се 

одржало 22. маја 1881. године, а Лаза је чак и том часу у мислима чувао драгу му Швабицу. Можда је љубав 

поклонио Ани, али је у Поли пронашао одану пријатељицу која је у њихов дом унела спокој и сигурност. 

Направили су кућу прекопута кафане ,,Два голуба“, а ту су им се и деца родила: Милорад, Анђелија, Кузман 

и Владан. 

Лечио је друге, а сам боловао. У српско-бугарском рату се намучио, видао је рањенике, а са својим 

здрављем кубурио. Међутим, ниједно зрно га није окрзнуло. Жив се вратио у Београд својој Поли. Бесплатно 

је прегледао оне најсиромашније, па им је чак и новац за лекове давао. Толико је велики човек био. Био је 

члан  Главног санитетског савета, редовни члан Српског ученог друштва, дописни члан Српске краљевске 

академије, па чак и лични лекар краља Милана. На породичном пољу пратила га је црна коб. Синови Кузман 

и Владан су као мали умрли од туберколозе, а затим је Лазу и мајка напустила. На  крају 

четрдестогодишњег Лазу је савладала туберколоза. Последње лето 1890. године провео је у хладовини 

своје бујне баште. Јесен је дочекао болестан, а једино што га је обрадовало било је признање Академије 

када је са Симом Матавуљем поделио прву награду за најбољу приповетку. 

У подне 10. јануара 1891. године рекао је својој драгој Полексији: ,,Путоваћемо у осам и по!“ Када је 

преминуо казаљке на сату показивале су осам и три четвртине. Остаје нам да се надамо да је негде у 

другом свету коначно био срећан са својом Швабицом Аном и да су наставили тамо где их је живот сурово 

прекинуо. 

Најпoзнатије приповетке: Први пут с оцем на јутрење, Вертер, У добри час хајдуци, Швабица, Школска 

икона, На бунару, Он зна све, Све ће то народ позлатити. 
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13. маја 2021. године када ОШ “Лаза К. Лазаревић” у Клењу прославља 148 година 

свога постојања Одбор за веронауку Епархије шабачке у оквиру своје мисионарске 

делатности, одговарајући на духовне потребе ученика веронауке  и наставника школе, 

даривала је иконе првог српског просветитеља и учитеља Светог Саве, I архиепископа 

српског, за опремање учионица.  

Директорки школе, Драгани Којић, иконе је уручио Данијел Стокановић, надзорник за 

веронауку Епархије шабачке. Директорка је изразила посебно задовољство и 

захвалност Одбору за веронауку и на указаној бризи за децу и просветне раднике у 

нашој Епархији.  

Иконе су прозор у вечност, неодвојиве од Православља и свако ко је загледан у лик 

овог дивног светитеља може видети непролазну славу Божију и свој живот усмеравати 

путевима Његовим. 
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РАДОВИ УЧЕНИКА ДРУГОГ ЦИКЛУСА 
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РАДОВИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 
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Улица мог детињства 

 

 Недалеко од реке Дрине, између два реда кућа, лежи мала улица. Мала, али мени 

најлепша. 

 Моја улица је најлепша у пролеће када све процвета. Разнобојни јорговани, кајсије и 

јабуке пружају пријатан хлад и прелеп изглед улици. Под тим хладом када дође лето и топли 

дани на клупама испред својих дворишта седе старији људи. Сећам се како су седели и 

посматрали наше игре док смо били веома мали. Из ограда извирују цветови ружа и поносно 

показују своју лепоту, што даје додатну чар мојој улици. Улица у којој сам одрастао издалека 

изгледа као танка црта развучена између кућа, али тек  када се приближиш видиш њену лепоту. 

Гледам у њу и присећам се првих корака, прве вожње бициклом, као и првих падова и полупаних 

колена. Радо се сећам наших дечијих игара и омиљене жмурке пред мрак, док су уличне 

светиљке сијале и откривале нам тајну позицију. У јесен моју улицу окити шарено лишће како 

какав тепих, а ја из топле собе кроз замагљени прозор је посматрам и дивим јој се.  У даљини 

моје улице, пред сами крај дана може се уочити како сунце мирно залази и улицу боји у све 

нијансе наранџасте боје. 

 Људи одлазе у друге градове, друге улице, али увек остаје она једна коју носимо у себи 

где год кренемо, а то је улица нашег детињства. 

Алекса Којић VI1 

Моја јесења прича 

 

 Јесен је недавно стигла у златним кочијама које су пуне разних чаролија.  Својом 

палетом боја, она осликава најлепше призоре. 

 Јесен је опчинила све око мене. Сада сва природа мења своје зелене хаљине у златно-

жуте. Топле и сунчане дане полако смењују тмурни и кишовити. Крошње дрвећа више не краси 

густо лишће, већ само понеки жути лист и напуштено гнездо. Ветрови нижу лист по лист и тако 

правe шарени тепих од разнобојног лишћа. Више нема оне раздрагане песме птица, која се 

орила по шумама и њивама. Сунчеви зраци се лагано пробијају кроз оголеле гране дрвећа и 

допиру до већ влажне од росе траве. Веверице скакућу са гране на грану и тако скупљају залихе 

хране за предстојећу зиму. Златна поља кукуруза полако се гасе, а шарени воћњаци нам 

поносно дарују своје најлепше плодове.  Из винограда нас мами опојни мирис љубичасто-плавог 

грожђа и нуди изобиљем овог слатког воћа. По пољима ливадско цвеће које је до недавно 

поносно гледало у сунце, сада стидно обара своје главе и као да се предаје јесењој идили. 

 Јесен је такво годишње доба да из дана у дан мења природу и тако је боји у разнобоје 

боје, драго ми је што је то њена особина јер захваљујући њој природа је све лепша и лепша. 

Лука Савић VI2 
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Ученица Ивана Теодоровић се истакла својим знањем и упорношћу о чему 

говоре многобројна такмичења на којима је учествовала. Ивана је својим 

знањем, радом, залагањем, ставом и лепим понашањем заслужила да 

понесе титулу Ђака генерације. Њен успех је плод великог рада и 

упорности, а с обзиром да је красе доброта, одлучност, њени успеси тек 

предстоје. 
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У пратњи директорке школе и својих одељењских старешина, ученици су данас у 

Богатићу на Видовданској свечаности примили новчане награде, књиге и дипломе. 

Као носиоци дипломе ,,Вук Караџић“ у 

нашој школи издвојили су се следећи 

ученици: 

 Ивана Теодоровић 

 Анђела Мијатовић 

 Николина Стевановић 

 Анастасија Остојић 

 Мирјана Вуковић 

 Марина Радојчић 

 Душан Ђаламић 

Награђени ученици и наставници за 

учешће на Републичким такмичењима у 

нашој школи су: 

 Ивана Теодоровић и ментор 

Катарина Машић – Енглески језик и 

књижевност 

 Анђела Мијатовић и ментор Данка 

Милићевић – Ликовна култура ,,Мали 

Пјер“ 
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слике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од првог разреда сви ми маштамо о својој малој матури. Замишљамо како ћемо бити 

обучени, ко ће нам бити пратилац, наш први плес... У разговору са матурантима наше школе 

откривамо шта планирају да обуку.  

Девојчицама је хаљина најбитнија, али оне обраћају пажњу и на пропратне детаље као што су 

фризура, шминка, нокти, као и остали аксесоари који морају да се уклопе уз хаљину како би 

цео изглед био потпун. 

Дечаци су заузели исти став и сложили се да на матури треба да се појаве у панталонама које 

би уклопили уз неку лепу кошуљу. За обућу су се одличили углавном за патике или ципеле, 

без превише детаља. 

Како су изгледали наши матуранти можезе погледати на следећим фотографијама. 

 

VIII2 VIII1 
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У току школске 2020/2021. одржане су две наставничке екскурзије. 

Прва екскурзија одржана је у септембру на релацији Клење – Етно село 

„Тигањица“ – Клење, а друга у јулу на релацији Клење – Лозница – Сунчана река – 

Тршић – Бања Ковиљача – Клење. 

Колектив наше школе је искористио ове екскурзије ради дружења, уживања у 

природи и одмора од свакодневних обавеза. 
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З К А Ч И Л З А Р П  
БОТАНИЧКА ОСМОСМЕРКА 

 
АГАВА, БАГРЕМ, БАМБУС, БАНАНА, 

БРЕСКВА, ГАВЕЗ, ЖАРА, ЗОВА, 

ЗУМБУЛ, КИВИ, КОВИЉЕ, КОМОРАЧ, 

КРУШКА, КУКУРУЗ, КУПИНА, ЉУБИЧИЦА, 

МАНДАРИНА, МАСЛИНА, ПАПРИКА, 

РАБАРБАРА, РАЗЛИЧАК, СИРАК, 

СУНЦОКРЕТ, ХМЕЉ 

С У Н Ц О К Р Е Т А 

У К М Ч И Г Н К А П 

Б У О Б А Ч А Н Р Р 

М Р Љ В У Р И А А И 

А У Е Р И Л О Б Ж К 

Б З М С С Љ А М У А 

А О Х А К Р Е П О Љ 

Г В М Ц Б В И В А К 
Р А А А А Н А Н А Б 

Е И Р Г А К Ш У Р К 

М А Н Д А Р И Н А С 

 

      МУЋНИ ГЛАВОМ                                               СУДОКУ 

не треба 

јави ћу 

до виђења 

имејл 

ми би смо 

ја бих 

каиш 

 
КАКО СЕ 
ПИШЕ? 

 

 

нетреба 

јавићу 

довиђења 

е-маил 

ми бисмо 

ја би 

кајиш 

 

 

 4   6   2  

7  2 4      

1 5  9  2   6 

6 9   1   7 4 

  1    9   

3 7   5   6 8 

5   1  7  8 2 

     5 7  9 

 2   3   1  

 

ЛОГИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ 

1. Маријин отац има пет кћери – Нана, Нене, Нини, Ноно. Како се зове пета кћерка? 

2. Учествујете у трци. Престигли сте особу која је била на другом месту. На којем сте ви месту 

сада? 

3. Никада га није било, никада га неће бити, а има га још мало. Шта је то? 

4. Лежао човек на плажи и читао књигу. Да није било месеца прочитао би је до краја. Зашто? 

5. Ако у трци престигнете последњу особу онда сте... 

 

(1.Марија, 2.на другом сте месту, 3.данашњи дан, 4.помрачење Сунца, 5.не можете престићи последњег у трци) 
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ДА ЛИ СМО ЗАИСТА НАПРАВЉЕНИ ОД ЗВЕЗДА?                

Цео наш организам, наше кости, кожа и други делови тела су састављени од атома. Атоми 

угљеника, кисеоника и азота првобитно су настали у звездама. Након великог праска (момента 

настанка свемира) постојали су само водоник и хелијум. Остали елементи су настали касније 

експлозијом унутар звезда, када су се створили одговарајући хемијски процеси (нуклеарна фузија). 

Када звезда експлодира створи се супернова и тада се у свемир испусти велика количина 

звездане прашине. Та прашина се полако скупљала и међусобно привлачила, а онда су се из ње 

стварале планете. Тако је настала и Земља. Сви елементи на земљи, дакле од којих смо и ми 

састављени су некад били унутрашњост звезда. Сетите се тога када будете гледали у небо. 

                                                                                                       

 ЗАНИМЉИВЕ ЖИВОТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ 

 Твоја баба никада неће прихватити чињеницу да ниси гладан!                       

 Мајку сваког дана мораш да увераваш да је њена кухиња најбоља! 

 Краткорочно памћење може садржати само до седам информација 

инстовремено, али само 20 секунди! 

 Твој отац мисли да сви Кинези имају црни појас. 

 Кад год су ти родитељи рекли ,,Видећемо“ никада ништа није било од тога. 

 Могуће је избрисати лоша сећања. 

 Док ово будеш читао родитељима они ће ти рећи: ,,Еј, стани мало. То није баш тако!“ 

 Када хрчемо, не сањамо. 

 Особе које су престале да пуше цигарете имају живље снове.                             

 Родитељи те зову ,,сине“ без обзира да ли си дечак или девојчица.  

                                                                                           

Следеће издање излази на крају школске године.  

Будите вредни и креативни! Очекујемо занимљиве прилоге. 

Ваша редакција 


