ЂУРИНО ПЕРО

СР
Н ЕЋ
О Н
ВА А

Д
И
Н

ГО

2О

А

15

.

ШКОЛА СА ТРАДИЦИЈОМ

Лист ученика ОШ “ Ђура Јакшић”

ОШ “Ђура Јакшић”
Кајмакчаланска 59
os.djurajaksic@open.telekom.rs
www.osdjurajaksickg.edu.rs
Телефон/факс:034/302-136
034/302-135
034/334-282
ДЕЦЕМБАР 2014. година

НАШИ МАЛИ УМЕТНИЦИ

Лана Момчиловић II2

Ана Ивановић IV1

НАШИ МАЛИ УМЕТНИЦИ

Ивана Раденковић IV1

Ања Радивојевић II2

Валентина Маринковић IV1

Александра Јездимировић III2

Михајло Савовић III2

Ђорђе Тадић II1

Душан Јовановић III1

Милица Нешић IV1

Андријана Бабић I2
Вељко Манић I2

Борис Ђорђевић I2

Илија Рачић III1

Нађа Марковић I1
Бошко Устаменко I1

Сара
Димитријевић I1

Душица Анђелковић IV1

Ивана Миленковић III1

Софија Анђелковић II2

Олга Симоновић II1

Сара Савић II1

Стефан Спасић II1

Саша Јездимировић I2

Урош Кањевац II2

Војин Миловић I1

Матеја Сигалевић III2

РАДОВИ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

Алекса Банчевић I1

ЗАБАВА

ДРАГА ДЕЦО,
КВИЗ
1. Када је био Први
светски рат?
а) 1914-1917
б) 1914-1918
в) 1914-1920

НАСМЕЈТЕ СЕ МАЛО...

Перице опиши рад мотора
- рече професор.
- А могу својим речима?
- Наравно.
- Брррррррм, брррммммм,
бррммм.

2. Једна од
највећих птица
на свету је:
а) орао
б) галеб
в) соко
4. Колико је
2+4*3?
а)18
б)14
в)24

Шта каже беба Земунац
кад’ се роди?
-Значи, кмееее.
Полицајац се обраћа возачу
кога је управо зауставио:
-Је л’ знате да пса не смете
возити на предње седиште?
*Возач
-Али то је плишани пас.
*Полицајац
-Раса није битна.
Зашто плавуша учи на
крову?
-Жели да буде високо
школована.

Милорад Ратковић VIII2
Душан Филиповић VIII2
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6. Који је
највећи орган
човека?
а) кожа
б) длака
в) кости

8. Заокружи
правилно
написану реч:
а)незнам
б)авион
в)хемиска

3. Мерна
јединица за
силу је:
а) паскал
б) секунда
в) Њутн

5. Који је главни
град Србије?
а)Београд
б)Крагујевац
в)Ниш
7. У време ког
владара је Србија
први пут постала
краљевина?
а) Стефан
Немања
б) Стефан
Првовенчани
в) Душан Силни

9. Која је највећа
српска река?
а)Јужна Морава
б)Западна
10. Ког датума се
Морава
слави ,,Дан школе’’
в)Велика Морава
а)22. октобра
б)21. октобра
в)29. октобра
1. б), 2. а), 3. в), 4. б), 5. а), 6. а), 7. б), 8. б), 9. в), 10. а)
Магдалена Петковић VIII2
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Мина Милојевић VIII2
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО

СПОРТ

ИГРЕ ГЛАДИ
Игре глади (The Hunger Games) је амерички авантуристички
филм снимљен по истоименом роману ауторке Сузан Колинс.
Радња филма смештена је у дистопијску постапокалистичку будућност, где су становници државе Панам
узраста између 12 и 18 година приморани да учествују у Играма
глади - борби на живот и смрт која има само једног победника.
Од 12. године она је више него једном ставила своје име за
извлачење данака, освајајући тиме право на додатно жито и уље
за своју породицу.
Прим, сада са 12 напуњених година, први пут има своје
име у ,,жетви’’, извлачењу за Игре глади, и њу бирају да се
бори у Играма. Кетнис се добротвољно јавља како би заменила
своју сестру и бори се са другим посвећеницима, укључујући и
истрениране ,,Каријере данке’’, који су се припремали за Игре
цео живот.
Хејмич Абернати, пијанац и једини победник из округа 12, служи као ментор
Кетнис и Питу Маларику пре и током Игара глади.
,,Игре глади’’ је фантастично снимљен филм, пун одличних специјалних
ефеката и костима.
Улоге:Џенифер Лоренс (Кетнис Евердин), Џош Хачерсон (Пита Маларик), Лијам
Хемсворт (Гејл Хоторн)
Анастасија Ђорђевић VIII2

САМ У КУЋИ

Андриана Вулић VIII2

Тема филма је комична прича о осмогодишњаку, Кевину
Мекалистеру, најмлађем детету породице Мекалистер, којег
родитељи заборављају у кући и одлазе у Париз не би ли у
Француској прославили божићне празнике. Остављен сам
у богатом кварту постаје на први поглед лака мета Мокрих
бандита - Харвија и Марва, аматерских провалника. Међутим,
испоставиће се да Кевин и није баш лака мета.
Организује одбрану себе и свога дома на такав начин да ће
лопови зажалити што су се уопште намерили на његову кућу. За
то време гледаоци се смеју до суза, док гледају смицалице које је
мали Кевин припремио лоповима...
Улоге: Маколи Калкин (Кевин Мекалистер), Џо Пеши ( Хари),
Данијел Стерн (Марв), Џон Хеард (Питер Мекалистер), Кетрин
О`Хара (Кејт Мекалистер).
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Ђорђе Тадић II1

Светско првенство Шпанија 2014.

2014. године одржало се Светско првенство у кошарци. Србија је на том првенству
отишла са новим селектором и са подмлађеним тимом. Наши кошаркаши испраћени су са
доста неверице. Јавност није веровала у њихов квалитет, очекивало се да ће доживети дебакл
с обзиром на њихову младост и неискуство. Чак ни велики оптимисти нису могли ни у сну да
очекују тако велики успех.
Имамо среће да је репрезентацију преузео један од најбољих бивших кошаркаша
Александар Ђорђевић. Он је на те младе момке пренео оптимизам и веру да су најбољи и да
ће постићи велики успех. Захваљујући изванредној сарадњи репрезентације и стручног тима ,
наши момци су редом побеђивали објективно много јаче репрезентације од нас. Редом су падали
великани светске кошарке: Француска , Грчка, Бразил и многе друге репрезентације.
Дошли смо до финала где нас је чекала Америка, најјача кошаркашка сила на свету, којој
смо пружили достојан отпор али смо на крају поражени у једној великој утакмици где уствари
нисмо изгубили већ добили репрезентацију која ће дуго бити на самом светском врху.
Ванеса Маринковић VIII/2

НАЈБОЉИ ТЕНИСЕР СВЕТА
Наша земља позната је по спортистима и
по спортовима којим се они баве. Првак света у
тенису је из наше земље а то је Новак Ђоковић.
Имамо и доста фудбалера који играју за домаће
тимове као и за стране. Александар Коларов
тренутно игра у репрезентацији Републике
Србије као и у клубу Манчестер Сити.
Ту је и Матија Настасић који такође
игра у репрезентацији републике Србије и у
клубу Манчестер Сити. Новак Ђоковић рођен
је 22.маја 1987. године у Београду у тадашњој
Југославији. Први пут је узео рекет у руке у
тениском кампу на Копаонику када је имао
четири године. Његов први тренер била је
Јелена Генчић.
Са 12 година почео је да похађа
минхенску тениску академију Николе Пилића.
Сада живи у Монте Карлу а тренирају га
тренутно Словак Маријан Вајда и Немац Борис
Бекер.

У браку је са Јеленом (рођеном Ристић)
а венчали су се 10. јула 2014. године после
девет година забављања. У априлу 2014. је
објављено да Јелена и он очекују дете.
Дана 21. октобра 2014. године Јелена је
родила сина.
Александар Ђокић VI2
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РЕПОРТАЖА
РЕПОРТАЖА СА ЕКСКУРЗИЈЕ
Смедерево – Виминацијум - Пожаревац
И тако, наставник једнога дана вам уђе у учионицу,
протрља руке, значајно вас погледа и кобајаги пита за
мишљење: ,,Па, драги моји, шта мислите да ми мало
одпутујемо?``
Има и оних који од тога дана су већ помало на
путу што на јави што у сну. Аутобус који полако преде,
другарски смех, песма, грицкалице и надглашавајући
гласови али за чудо не изазивају оштре погледе наставника
јер екскурзија је, а то је ипак посебан дан, то је нешто равно
празнику.
Као и претходних година у октобру и ове године смо ишли на екскурзију Верске
наставе. Овог пута смо обишли Виминацијум, Пожаревац и Смедерево. У Археолошком парку
Виминацијуму, који се налази код Костолца, имали смо прилику да видимо добро очуване остатке
из римског доба, као што су маузолеј, терме катакомбе и фреске. Посетили смо и реконструисани
амфитеатар и пример римске виле, који је и музеј.
Такође смо имали прилику и да видимо Вику, скелет мамута, највреднији такав примерак у
Европи. Након паузе у Пожаревцу, наставили смо наш пут ка Смедереву. По доласку у Смедерево,
обишли смо велику Смедеревску тврђаву, а након тога смо са брода Ада током крстарења имали
прилику да видимо тврђаву и овај леп град са Дунава.
Након крстарења смо обишли центар града и цркву Светог Ђорђа, а након тога прошетали
и разгледали лепо уређен градски трг. Умор нас је стигао и само што је вече пало, кренули смо за
Крагујевац.
Дан се ближи крају, очи су препуне
утисака и у ушима одзвањају неке речи
водича и наставника ,разгледају се купљени
сувенири, чује се већ промукла песма,
желуци нам се буне од целодневног
третирања ,,Здравом`` храном, која је
наравно газирани сокови и грицкалице.
И штета, шта да вам кажем, шта
је у срцима кад већ почну да се разлежу
задњи тонови неке песме и схватимо, већ
препознавајући познате делове града, да
је наша авантура при крају... Ништа, до
следеће екскурзије, издржаћемо.

ЖИВОТ НАМ ВРАЋА ОНО ШТО
ДРУГИМА ДАЈЕМО
У суботу, 15. новембра, наша школа је у оквиру
радне суботе са Црвеним крстом организовала
акцију добровољног давања крви. Док се акција
одржавала у музичком кабинету, настава се
редовно одвијала, а на крају наставе одржан
је час на коме су представници Црвеног крста
за ученике старијих разреда излагали на тему
добровољног давања крви.
Циљ овог часа је био да пренесе све
важније информације о самом поступку давања
крви, као и свест о једном хуманом поступку,
који у условима ниских залиха крви у нашој
земљи, некоме може спасити живот.
Запослени, који су били у могућности,
у великом броју су се одазвали овој акцији и
давањем крви, речи часа пренели у дело, тиме
дајући пример ученицима, будућим даваоцима
крви, да неколико минута заиста некоме може
спасити живот.
Оваква акција по први пут је одржана у
просторијама једне школе, а о томе је и екипа
РТС - а у хроници „Србија данас“ извештавала.

Вујадин ЈелачаVII/1
Анђела Јовичић VII/1
Сара Савовић VII/1

Анђела Јовичић
VII/1
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СМИЉЕ

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Оно чиме се нарочито поносимо у
нашој школи је то што постоји изузетна
сарадња учитеља и васпитача из
предшколске установе Нада Наумовић.
Један од таквих видова сарадње је
и ликовна радионица која је од половине
новембра организована за предшколце.
Учитељице Љиља и Гоца, сваке суботе
од 10 часова до 11:30, са вредним и
креативним предшколцима стварају мала
уметничка дела. Деца са одушевљењем
приступају сваком послу и са радошћу
ишчекују наредни сусрет.
Наша мала галерија из суботе у
суботу постаје све богатија. Сви нови
другари су добродошли.

ИНТЕРВЈУ
1. Здраво Благана, ти си једна од најбољих ученица ове
школе, па нам реци како постижеш све то?
- Нема никакве тајне успеха, већ треба бити упоран,
истрајан, пажљив на часу.
2. Имаш ли хоби?
-Немам хоби, али у слободно време слушам музику и
гледам филмове.
3. Коју врсту музике слушаш?
-Све што ми се свиди, али претежно слушам нашу музику.
4. Који ти је омиљени филм?
-A Walk to remember
5. Омиљени певач и певачица?
-Владо Георгијев, Ивана Селаков и Милица Тодоровић.
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Српски ансамбл „Смиље“ ,КРАГУЈЕВАЦ
Српски ансамбл „Смиље“ из Крагујевца, добио
је назив по цвећу које је скоро ишчезло, а некада
је, уз босиље, било најопеваније цвеће у народној
песми. Таква је судбина и традиционалне песме,
игре, обичаја и ношње.
Српски ансамбл „Смиље“ отпочиње са радом
23.05.2005., са циљем да очува и настави рад на
неговању традиционалних културних вредности
српског народа. За рад ових преданих аматера,
своја врата љубазно и срдачно отворила је
Основна школа „Ђура Јакшић“, у којој „Смиље“
све до данас ствара и опстаје! Рад у том простору
омогућио је комплетно деловање секција,
играчких, певачких, музичких.
Настављајући тамо где је народни певач и
играч стао или посустао, „Смиље“ покушава и
успева да, кроз своје програме, сачува прошлост
у садашнјости, гледајући у будућност. Кроз своју
песму и игру ми смо дефинисани као српски
ансамбл. Темељ нам је Шумадија, а граница и ван
граница Србије.

6. Омиљена књига?
- ,,Кућа хиљаду маски’’ Игор
Коларов
,,Бела грива’’ Рене Гијо
,, Дечаци Павлове улице’’
Ференц Молнар

НОГЕ СУ НАМ У ОПАНЦИМА, А ГЛАВА У ОБЛАЦИМА. Са традиционалним
вредностима, који се за сцену филигрански брусе, ми се представљамо на сценама у землји и
Европи.. На певачко-инструменталном репертоару су мелодије Шумадије, али и читаве Србије и
свих српских простора.
Дечије играчке групе разврстане су у три узрасне категорије. Чланови мушке и женске певачке
групе су и чланови првог извођачког играчког ансамбла. Народни оркестар окупља аматере
музичаре. На челу оркестра је Небојша Николић. Рад са дечијим групама најпре је водила Драгана
Митровић, потом Ивана Којовић,а данас је на челу дечијих ансамбала Ивана Ђорђевић-Јовић.
Уметнички руководилац и кореограф „Смиља“ – Славица Михаиловић.

7. Имаш ли узора?
-Немам узора, следим своје
снове.
Хвала на издвојеном времену.
-Нема на чему. Ћао!
Магдалена Петковић VIII2
Мина Милојевић VIII2
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Дела Игора Коларова

РЕШИ РЕБУС

Помози Деда Мразу да
одабере прави пут којим ће
стићи до поклона.

Напиши листу поклона које желиш да ти
Деда Мраз донесе за Нову годину!

Велики број књига за децу имају у великом броју случајева
исту тему, а то је несрећно детињство. Том темом се бавио и бави се
велики број писаца,а међу њима је и Игор Коларов. Игор Коларов
је својим романима „Кућа хиљаду маски“ и „Аги и Ема“ желео да
улепша детињство свој деци и да се деца читајући ова дела осећају
срећно.
У овим делима описана су детињства деце која су усамљена и
која живе са родитељима који не обраћају пажњу на своју децу.
Књига „Аги и Ема“ је књига која приказује живот деветогодишњака Агија који је веома
усамљен и чији родитељи не обраћају пажњу на њега. Често се сели, па тако и не може да стекне ниједног
пријатеља. То његово стање се одражава на њега, па је тако Аги доста повучен и усамљен. Писац свим
читаоцима животом Агија показује да су у животу веома важни пријатељи и да живот није исти без њих и
са њима. Агијеви родитељи нису заинтересовани за њега, веома су запослени, па га и не примећују. Сваком
детету је потребна љубав родитеља, били они још увек деца или одрасли људи. Важна нам је у животу и
подршка мајке и оца, коју Аги нема и за којом он пати. Он је одбачен у друштву, а то се лоше одражава на
њега који се све више повлачи у себе и тако проживљава једно несрећно детињство.
Деца воле када имају неког да их подржава, брине се за њих и тада су деца срећна.
Агијев живот се мења после упознавања живахне, необичне и старе баке Еме. Ема уноси неку лепоту у
Агијев живот. Почиње да постаје срећан, да развија своју машту и да живи живот какав је одувек сањао
и има оно што је сваком човеку потребно, а то је прави пријатељ. Ема је била Агијев прави пријатељ, која
га је искрено волела као и он њу. Ема је дечаку била као мајка, али је она за разлику од његове праве мајке
бринула за Агија и чинила му детињство лепим. После неког времена Аги се опет сели и због тога постаје
тужан, а и бесан. Мислио је да више неће видети Ему, али она опет показује колико јој он значи, па се сели
у његов крај. Они тако остају заједно у свом свету, у зачараном свету, где је Аги срећан и вољен, али и где
неће бити тужан и усамљен.
Колико је овај роман добар и поучан показује и то да је по овом роману снимљен истоимени филм.
Филм као и књига прича деци све лепоте детињства и говори им колико значи нечија подршка и љубав за
децу.
Још један роман за децу Игора Коларова „Кућа хиљаду маски“ говори о том не тако срећном
животу деце. Овај роман говори о девојчици Ефи која живи са тетком, која обожава да путује. Ту је и
дебели мачак Ханибал Први. Има другарицу сликарку Елену од које добија писма. Њена другарица је у
Норвешкој и шаље јој разгледнице, али сваког дана из различитог града. Ефи је слична Агију јер и она
нема пажњу родитеља, и она је усамљена. Девојчица каже: „Не плашим се да будем сама. Могу много да
издржим.“. Тим реченицама она говори како је и сада сама иако живи са тетком, која и није неки пријатељ.
Једино што остаје овој девојчици јесу писма другарице. Ефи се никада није осетила као право дете. Сања
да добије љубав својих родитеља. Одувек је била као одрасла и не плаши се самоће, јер је свакодневно у
самоћи, сама и усамљена. Проналази маске на поткровљу своје куће које су шарене и фасцинантне. Као и
сви људи и Ефи жели да упозна цео свет и људе без својих маски, које људи имају некада и не само једну,
већ хиљаду.
Дела „Кућа хиљаду маски“ и „Аги и Ема“ су дела која су веома поучна како за децу тако и за
одрасле. Једна изрека из романа „Аги и Ема“ каже: „Живот је нешто што у почетку не може да се разуме,
а касније још мање.“ Овом изреком и свим романима писац Коларов жели да свим својим читаоцима
помогне у савлађивању једне препреке, која се зове живот.

РЕШИ РЕБУС

Благана Бојовић VIII1
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Зима
Деда Мраз
Да мени поклоне донесе
да обиђе сву децу света
да њима поклоне да,
да свима донесе срећу.

Веје, веје снег
покрио је брег.
Покрио и село
све је сада бело!

У сусрет Новој години
У години једном дође време
да на миру оставим проблеме
и све друге неважне ситнице
и да осмех монтирам на лице.

Душица Анђелковић IV1

Лете грудве,
санке лете,
радује се
свако дете!

Окитићу јелку нека шљашти
обућићу се као у машти
позваћу пријатеље своје
да играмо и певамо до зоре.

Белић Снешко сад са прави
црвени лонац на глави,
а у руци метла стара
па ми личи на стражара.

И док пахуље лагано лебде
кроз прозор их гледамо ми
као да скуп балерина плеше
док певамо сви.

Зима
Опало лишће, гране су голе
скоро ће снег, то деца воле.
Скоро ће санке брегом да лете
томе се радује свако дете.
Украси ту су, јелка се спрема
поклона биће, дилеме нема.
Још кад би снег прекрио стазу,
много би помогао Деда Мразу.
Са пуно поклона, с ирвасима шета
да обрадује сву децу света.

И северац ветар стиже
да пахуље редом ниже.
Нека буде јасно свима
да је дошла права зима!

Да ли ће Деда Мраз доћи ?!
остаје да чекамо
и поклоне донети
да процветамо.
Нова година стиже
ближе се дани радости и среће
надам се да ми ништа
неће покварити то вече.
Николина Костић IV1

Наталија Јовановић IV1
Божић
За мене је Божић посебан празник. То је најинтересантнији дан у години и сваке
године му се радујем.
Волим га зато што има пуно ритуала и обичаја. Јутро пред Божић са деком
и татом идем у шуму да сечемо бадњак. Ја увек бирам дрво. Увече бадњак уносимо
у кућу. На Божићно јутро моја сестра и ја идемо код наших бака и дека и тада смо
положаоници. Увек добијемо пуно поклона. Божићни ручак је увек свечан и цела
породица је на окупу. Сви се шалимо и пуно смејемо. Дека увек прича приче из његовог
детињства.
Све у вези Божића ми је лепо и мислим да се свако дете радује исто као моја
сестра и ја.

Софија Анђелковић II2
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ЗНАМЕНИТОСТИ
СРБИЈЕ
Национални парк - Ђердап

Зима

Налази се у североисточној Србији, на
граници са Румунијом. Сам Национални парк
Ђердап представља најстарије неолитско насеље
које има највећи број споменика из римског периода
на Дунаву. Године 1974. проглашен је Националним
парком. Основни природни феномен подучја је
грандиозна Ђердапска клисура Дунава, најдужа и
највећа клисура пробојница у Европи.

Отишла је јесен,
дошла нам је зима,
хладноћу носи
ал` и у њој среће има.

Ђердапску клисуру чине четири мање
клисуре, три котлине и два кањона. Овде можете
видети и највећу камену скулптуру у Европи – у
стени уклесан лик дачанског краља Децебала.
Овде се налази највећа и најстарија водена
пробојница у Европи, а Дунав је управо на овом
месту најдубљи и најужи. Врло повољни услови
за живот били су разлог сталног присуства
човека о чему сведоче многи археолошки налази
и културно – историјски споменици, као што
су остаци Трајановог моста, Трајанове табле,
римског лимеса, разноврсни кастели, до очуваних
примера народне српске архитектуре Ђердап.
Гвоздена врата , хиљадама година су изазов
за путнике, трговце, ратнике и миротворце.
То су врата између два важна културна и
економска дела света, између доњег и средњег
Подунавља. Ђердап је одувек био природно
стратешко место огромног значаја, у рату
и у миру. Зато је дуж Ђердапа велики број
историјских споменика. Она је један од
најзначајнијих рефигијума древне флоре и
фауне Европе.
Национални парк Ђердап је највећи
археолошки и природњачки музеј у природи у
читавој Европи.
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Драга наша зима
све госте прима.
Пхуљице мале
сунчеве зраке су покрале.

Зима

Нова година нам је све ближе
и сладоледа више нема да се лиже.
Снешка ћемо правити
и нећемо се жалити,
јер он не учи
и уопште се не мучи.

Срећа није купање лети
срећа је дечије играње зими.
Крај изразићу у једној рими:
„Боље зими бити јети,
него делфин лети.“

Зима нам се јака спрема
и ту нема проблема.

Теодора Симић IV1

Неда Симић IV1

Зима
Дошла је опет хладна и бела,
да нам подари сва наша хтења,
да нам подари све наше жеље
и усели у душу радост и весеље.
Низ брдо јуре веселе санке,
жагор се чује кроз пропланке.
Дечији жагор зими прија,
па нам буде још и боља,
дарујући снега белог све до крова.
Ђорђе Тадић II1

Милица Благојевић VII1
Сара Савовић VII1
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ПИТАЛИ СМО
УХ, ТА ШКОЛА!
КАКО ЗАПАМТИТИ ЛЕКЦИЈУ
Распуст је „пролетео“. Нисте стигли једни другима да препричате шта се све догодило током
лета, а наставници су већ почели да вас пропитују. Сетите се како је у јуну све „шкрипало“,
једва сте извукли просек и чврсто сте обећали себи да ћете од идуће године учити редовно. А
јесте ли одржали реч?Док још нисте затрпани домаћим задацима , одговарањем и разним другим
обавезама, пробајте да уредите простор у којем учите, направите распоред обавеза и одлучите
како ћете себе да стимулишете да учите.
Место за учење
Неко учи за столом, неко не. Ово друго није погрешно ако се ви тако боље осећате .
За учење је битно да то буде увек исти простор , миран и светао, да се ту налазе све потребне
ствари, тј. да узмете све потребне књиге , свеске и оловке одједном да не бисте устајали и
прекидали рад. Ако увек учите на истом месту, развићете навику да вам се мозак припреми за
учење чим се нађете у том окружењу. Много брже ћете фокусирати своју пажњу на градиво јер
ће ваш мозак и несвесно знати шта му је задатак када се нађе у учионици.Наравно, на дохват
руке не треба да вам буде све оно што вам одвлачи пажњу.
Разни часописи, играчкице, нехајно остављене ствари треба да се склоне одатле пре
учења да вас не би асоцирали на оно што нема везе са градивом и тако вас деконцентрисали.

Зима

Зима

Пао је снег
и покрио брег,
падају на лице
мале пахуљице.

Сви ми кажу
и знам да ме лажу!
Кажу да зима није лепа
јер је траву прекрила велика бела крпа.

Кад ветар дуне јак
бежимо у прави мах
јер грип није лак „ах“.

Лепше је зими се играти
него лети се купати!
Пахуљице мале
с неба су пале.
На кровове су пале
баш су мале.

Вунене рукавице,
стављамо на ручице,
шал и капице,
стављамо на главице.

Година Нова
ће нам бити
као из снова!

Возимо се на санкама ,
и машемо мамама,
волим снег,
и снежни брег.

Михаило Симић II/2
Нова година

Ана Ивановић IV/1

Распоред обавеза
Ако слушате на часу и редовно радите домаће задатке , више него пола посла требало би
да је већ урађено. Зато је одлично после школе прво урадити домаће задатке и средити белешке.
Ако се бавите неким спортом или идете на неку секцију, пробајте тако да распоредите
своје обавезе за недељу када идете пре подне у школу и за недељу када идете после подне у
школу и држите га се.
Ако сте добро организовали своје време, придржавање рапореда ускоро ће вам прећи
у навику и увек ћете имати довољно времена за све обавезе, али и за забаву. Немојте одлагати
учење неког градива зато што знате да вас наставник ускоро неће питати. И сами знате да је
лекцију потребно више пута поновити да би се запамтила. Зато учите редовно за сваки час.
У коначном збиру утрошеног времена, такво учење ће бити много брже, а да и не
спомињемо колико ћете се ви боље осећати јер нећете бити у стресу пред контролне и писмене
вежбе или накнадна пропитивања.
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Ево, зима нам долази,
стара година полако одлази.
Деда Мраз креће
да поклоне деци додели,
свако дете се сада весели.
Пахуље плешу, смеше се сви,
радујте се и ви,
јер Нова година долази.
Носи вам, децо, година Нова
пуно радости и лепих снова!
Лана Момчиловић II/2

Ђурино перо
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ПЕДАГОГА
Наградите сами себе

The mother says to her daughter, “Did you enjoy your first at school?”
The daughter answers, “First day? Do you mean I have to go back again tomorrow?”

A teacher is talking to a
student.
Teacher: Did your father
help your with your homework?
Student: No, he did it all by
himself.

Principal: “I’ve had complaints about you, Johnny,
from all of your teachers. What have you been doing?”
Johnny: “Nothing, sir.”
Principal: “Exactly!”
Teacher: What’s the past participle of the verb “to
ring?”
Student: What do you think, sir?
Teacher: I don’t think. I KNOW.
Student: I don’t think I know either, sir.

What is the longest word in the English language?
SMILES: there is a mile between the first and last letters!”
Teacher: Maria please point to America on the map.
Maria: This is it.
Teacher: Well done. Now class, who found America?
Class: Maria did.
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Будимо искрени!Није свакоме највећа награда лепа оцена. Али, поставите ствари овако:
за сваку недељу у којој сте испунили све своје обавезе, и ни једну обавезу нисте оставиле за
касније, ма колико да она може да се одложи, наградите себе одласком у биоскоп, на утакмицу,
или нечим другим што вас радује.
Направите дугорочни план. Одредите себи које оцене из којих предмета обавезно
морате да имате на тромесечју, полугодишту или крају године. Трудите се да вам просек не
буде никад мањи од постављеног. Упознајте своје родитеље са тим планом и договорите се са
њима како да будете награђени ако током целе године и у закључним периодима будете имали
планирани успех.
И пробајте да будете праведни према себи! Када се улењите или нешто забрљате,
немојте очекивати награду и тражити је под разним изговорима!
Практични савети:
Лекцију коју учиш прочитај једном пажљиво и подвуци све непознате речи. За
њихово значење питај маму, тату, пијатеље, а ако они не могу да ти помогну потражи
међу књигама код куће или код неког познатог – „Вујаклијин речник“. У њему ћеш
наћи објашњења речи које те муче. Затим поново прочитај лекцију да видиш да ли
разумеш о чему се у њој говори.
Ако мислиш да ти је то јасно, напиши у кратким цртицама оно што мислиш да
је најбитније у тој лекцији. После тога направи паузу од десетак минута. Ако у књизи
постоје питања на крају лекције, пробај да одговориш на њих помажући се белешкама
које си направио. Ако на све успеш да одговориш, значи да је лекција сигурно научена.
Запамти, све што учиш, а не знаш зашто је то тако, није ти јасно како то
функционише или чему служи, или не разумеш о чему се говори, неће ти дуго остати
у глави. Главни штос у учењу је да ти градиво буде јасно, односно да га , док учиш,
разјасниш себи и онда неће бити проблема с памћењем.
Битан је став
Без обзира да ли си спреман за одговарање или не, када те наставник прозове да одговараш
врло је битан твој став!
- Никако немој да кукаш и да се извлачиш.
- Устани из клупе брзо и мирно, без обзира колико добро знаш лекцију , а ако мораш стати пред
таблу, ходај сигурним кораком.
- Не окрећи се на све стране јер тиме губиш концентрацију која ти је сада преко потребна.
- Не сагињи главу и не мрмљај себи у браду, тако остављаш лош утисак на наставника.
- Стој усправно, гледај у једну тачку и говори гласно.
- Ако не знаш текст из књиге, размисли мало о питању и пробај да одговориш својим речима
сећајући се предавања и размишљајући самостално.
- Ма колико добро или слабо знао лекцију, на овај начин улићеш себи поуздање. Смиреност ће
ти помоћи да се сетиш и онога што можда мислиш да не знаш, а твоја спремност да се суочиш
са ситуацијом код наставника ће оставити утисак о твојој одговорности па ако оцена и не буде
сјајна, када се будеш јавио да је поправиш, наставник ће ти лакше опростити онај ранији пропуст.

Ђурино перо
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ДАН ШКОЛЕ
22. октобра наша школа прославила је јубилеј, 80 година од њеног оснивања. Наставници и
ученици подједнако добро су радили да прослава јубилеја изгледа што боље, да остави добар утисак
и да гледаоцима остане заувек у сећању.
На почетку припрема, Слободан Божић-наставник музичког, вежбао је са хором наше школе.
Све је морало да звучи како треба, свака нота да буде на свом месту и да све буде интонативно тачно.
За то време глумац Књажевско српског театра, Милић Јовановић, учитељи и наставници помагали
су ученицима драмске секције да што боље савладају текст који треба да изнесу. Веома дуго смо се
спремали за велику свечану приредбу. Вежбали смо такође и у Позоришту за децу где је приредба и
изведена. Пазили смо да сваки корак буде на свом месту али и да све изгледа спонтано. Директор је
испричао свој говор који сваки пут одушеви публику.
Даница Крстић и ансамбл „Смиље“ били су специјални гости као и глумац Књажевско
српског театра Саша Пилиповић, бивши ђак наше школе. Господин Божић, бивши ђак школе одржао је
говор који је развеселио и насмејао публику.
За ову приредбу сви смо дали најбоље од себе , што се може видети и по томе колико
је публика била одушевљена нашом изведбом. У школи је расписан литерарни конкурс на тему
„Осећања која у мени буди дело Ђуре Јакшића“. Ученици чији су радови освојили треће , друго и
прво место награђени су дипломама и књигама које су додељене на свечаности у Позоришту за децу.

Моја школа
Данас Основна школа „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу, слави 80. рођендан. Још мало па читаво
столеће. Ради пуном паром с циљем да њени ђаци буду пуни знања и својим учитељима понос. Наши
наставници и сви коју у њој раде су наш узор.Пођимо редом! Директор школе, не брине само о силним
папирима и законима које треба да ишчита и проучи, већ пре свега брине о нама, ђацима. Првацима
– како да заволе школу и о нама осмацима како да безболно одемо из ње. Мисли и на све остале ђаке
јер је брижан и пажљив. Брине о нашој сигурности и безбедности, поштује наше жеље и испуњава
их.Висок, усправан, увек подигнуте главе, са поносом прича о нашим успесима и победама.Сви ђаци
пре него што закораче преко прага који их уводи у свет учења и стицања знања, прво се сусретну са
педагогом школе. Моја школа има педагогицу са којом почињемо да слажемо дрвца, да спајамо линије
у круг, да кажемо шта је висак и шта не припада неком скупу. Онда идемо даље, а педагогица све време
завирује у наша лица и срца и даје нам праве и искрене савете. Дани проведени у школи „Ђура Јакшић,
остаће за мене велика и вредна успомена.Наставници нас уче како је најбоље и најисправније живети.
Они су наши други родитељи који нам несебично дарују себе и своје знање.Због њиховог разумевања,
савета и порука, школа нам се чини као други дом. Данас би желела у своје име и у име својих другара
да захвалим бившој наставници математике, Смиљи Петровић. Увек је умела да извуче најбоље из
нас, да лепо прича са нама. Када тако причамо о животу, увек чујем како неко гунђа у одељењу.“Па
наставнице, прође нам цео час а ништа нисмо урадили, а она нам каже:“ Овакав час никада неће бити
изгубљен час.“
У мојој школи постоје бројне секције које нам омогућавају да се креативно изразимо.Драмска
секција, коју води наставница српског језика, ради на радост свих који воле да играју и глуме.Имамо и
распевани хор којим диригује наставник музичког.Наставници поштују наше жеље и у складу са тим
организују ван наставне активности у нашој школи. Моја разредна, води нас у освајање планинских
врхова и учи нас како да поштујемо једни друге. Она је наш најбољи пријатељ.Ученици наше школе
освајају бројне награде на такмичењима из свих предмета и на свим нивоима, од општиског, па све до
републичког нивоа.
Данас, када моја школа слави 80. рођендан, има једну важну поруку за све будуће ђаке и њихове
родитеље: “Дођите у нашу школу, будите наши ђаци, унесите свој осмех, а ми ћемо вас дочекати
раширених руку и отвореног срца. Наши учитељи вас са нестрпљењем очекују, учитељи школе „Ђура
Јакшић“, који имају велико срце, широку душу и осмех за свако дете.”
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НАШИ
РАДОВИ
ПРВА НАГРАДА НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ
Осећања која у мени изазива дело Ђуре Јакшића

Ђура Јакшић спада у најзначајније песнике, а и сликаре. Он је писао
велики број песама, приповедака и романа који спадају у најлепша дела српске
књижевности. По њему је назван велики број школа, а међу њима је и моја школа.
Ја се поносим тиме што идем у школу која носи име једног великана српске
књижевности као што је Ђура Јакшић.
Дело Ђуре Јакшића које је на мене оставило јак утисак је песма „Падајте,
браћо“. Ова песма говори о туги Срба и у њој песник описује како то Срби гледају
на сва злодела и како то заборвљају. У овој родољубивој песми он их наводи да
то не заборављају и да се боре за братство Срба. Дело „Падајте, браћо“ је у мени
изазвало осећања туге, сажаљења, а и подршке. Песма показује слику српског
народа који заборавља прошлост и све ствари који су српски преци чинили за
народ.
Ђура Јакшић у овој песми наводи на борбу за слободу, јер је она и
најважнија за сваког човека. Током читања песме осетила сам ту атмосферу, која
је владала у Србији. Ова дело је изазвало и патњу код мене. Та патња као да се
пренела са народа на мене. Дело нам показује колико је важно братство, јединство
народа, а и на томе потенцира песник. Песма у мени буди и узбуђење. У овој
родољубивој песми се осећа и горчина и плач народа. После читања овог дела у
мени се пробудило осећање велике подршке. Осећање које је било присутно током
целе песме је туга. Ја сам осетила и видела ту тугу српског народа.
Ђура Јакшић је у овом делу покушао да критиком пробуди свест код
српског народа. И у овом делу као и у својим другим родољубивим песмама писац
је показао ту приврженост српском народу. Ово дело је важно за Србе јер оно
представља једно од дела који показују историју Срба.
Из ове песме можемо да извучемо више поука, па је због тога ово песма
једна од најлепших и најпознатијих дела Ђуре Јакшића.

Благана Бојовић VIII1

Јелена Михајловић
VIII 1
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ПРИЈАТЕЉСКИ ЗАГРЉАЈ АТОСА
Свако путовање је само по себи лепо, узбудљиво и
занимљиво. И ове године награђени ученици и наставници
из наше школе су учествовали у наградном путовању у Грчку
које организује за награђене ученике шумадијског округа
Саборна црква са Школском управом и Скупштином града,
током Госпојинских свечаности. Путовање је трајало од 08.09.
до 12.09.2014. године, а наш пут смо започели 08. септембра,
после молебана у Саборној цркви који је служио вођа нашег
пута, свештеник Зоран Врбашки.

ДАН ШКОЛЕ

Према плану пута, награђени дечаци су посетили
највећу српску светињу, манастир Хиландар на Светој Гори
Атонској, а девојчице предворје Свете Горе и Уранополис.
Девојчице су првог дана бродом обишле југозападну обалу
Свете Горе Атонске, а другог дана метох манастира Хиландар
у Какову. Приликом посете упознали су се са историјом
Хиландара и православних манастира на Светој Гори.
Дечаци су бродом из Уранополиса пристигли на
пристаниште Хиландара где их је чекао превоз
који ће их одвести до манастира. Након послужења
и одмора посетили су манастирску цркву, а
имали су слободног времена за шетњу. Сутрадан
после литургије посетилили су богату ризницу
Хиландара. Тог дана су се бродом вратили у
Уранополис и придружили се осталим члановима
групе.
Последњег дана путовања посетила смо Солун. У Солуну смо посетили српско војничко гробље
Зејтинлик, а потом смо обишли цркву Светог Димитрија, који се сматра заштитником Солуна, где смо
се поклонили његовим моштима. Црква потиче још из периода раног хришћанства. У Солуну смо
такође посетили Белу Тврђаву, као и Аристотелов музеј. Панорамским разгледањем упознали смо се са
знаменитостима Солуна, прелепим грађевинама и живописним улицама и трговима.
Током путовања смо се упознали са велелепним црквама Грчке, обишли дивне обале Свете
Горе и видели лепе градове и дивне пределе, а посебно вредно су нова пријатељства која смо стекли
упознавши друге награђене ученике. После посете смо ипак били уморниа али својим духом срећни због
свега што смо посетили у Грчкој.
Током овогодишњих Петих Госпојинских свечаности, послато је пуно радова ученика основних и
средњих школа. Са великим задовољством и поносом можемо да кажемо да је жири одабрао и наградио
ликовне и литерарне радове пет ученика из наше шлоле. Честитамо Ивони Раденковић (4/1), Теодори
Симић (4/1), Анасатасији Васиљевић (5/2), Вујадину Јелачи (7/1) и Сари Савовић (7/1) на освојеним
наградама али и многим ученицима из наше школе на запаженим и похваљеним радовима, а већ се
радујемо учешћу у свим активностима следећих Шестих Госпојинских свечаности.
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ПРЕДШКОЛЦЕ

КУТАК ЗА
Наши мали другари из предшколске групе су били јако вредни и послали нам
ове лепе цртеже!

Милош Ђорђевић
Огњен Јевтић

Милица Савић
Александра Симић

Анастасија Вукмировић

Анђела Остојић

Огњен Јовановић
Мина Димитријевић
Нађа Ћосић

Андрија Николић

Лазар Гајић

Богдан Тодоровић

Снежана Јовановић
Ева Радосављевић
Ђорђе Левентијевић

Лена Пешић

Ђорђе Савић

Страхиња Симоновић

Марта Симоновић

Теодора Ћокић

Сретен Панишић
Данило Глођевић
Лука Живић
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Ђурино перо

Матеја Савић

Ђурино Мартин
перо Васић
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