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ЗАБАВА ДРАГА ДЕЦО,

Изашао је још један број часописа “Ђурино перо”.
Редакција се потрудила да вам уз разноврсне 

садржаје улепша новогодишње празнике.Забавите 
се уз лепе цртеже, интересантне текстове и друге 

занимљивости које вам “Ђурино перо” нуди.
Уколико имате предлоге како да побољшамо наш 

часопис, молимо да нам се обратите.
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НАСМЕЈТЕ СЕ МАЛО...

Зашто балерине ходају на 
прстима? Да не пробуде публику.

Каже тата Перици: „Ако 
данас из математике 
добијеш јединицу више се 
не познајемо!“
Када се Перица вратио 
из школе, тата га је 
упитао: „ Шта си добио из 
математике? “ А Перица ће 
на то: „ Ко си ти ? “

Пита бака таксисту: „Колико сам 
дужна за вожњу?“ Таксиста каже: 
“ Десет еура !“ Бака му даје пет 
еура. Таксиста јој каже: „ Није пет 
него десет!“ Бака ће на то: „ Па шта 
хоћеш, и ти си се возио!“

Каже полицајац плавуши: 
„ Дајте ми молим вас ваше 
име!“ Плавуша: „ А како ћу 
се онда ја звати?“

Плавуши гори кућа. Панично зове ватрогасце.       
„ Само мирно госпођо, реците нам како можемо 
доћи до куће?“ „ Па са оним великим црвеним 
камионом“, одговара плавуша.

Пролазе две длаке 
улицом, једну прегази 

камион а ова друга 
каже: „ За длаку!“

Каже Перица тати: „ Поправио 
сам ону јединицу из историје!“

Тата га пита: „Како?“  
„Наставник је написао обичном 

оловком“ , одговори Перица.

Марија Миленковић V/1
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО СПОРТ

КЊИГЕ

Женски фудбал

 Милена Николић је најбоља фудбалерка Србије у 2015. 
години. Сви дечаци који играју фудбал у овој дисциплини 
подцењују девојчице. Међутим ја, а и остале девојчице веома 
волимо фудбал. Сви треба да знају да не постоје ни мушки, а ни 
женски спортови.
  Милена Николић је на питање због чега је изабрала фудбал 
а не неки други спорт одговорила следећим речима:                   
  „ Још као мала, увек сам играла фудбал са браћом и дечацима 
у улици и одувек ме је привлачила лопта и тимска игра, која 
је карактеристична за фудбал. Пре фудбала сам тренирала и 
атлетику и кошарку, али чим сам чула да се отвара женски 
фудбалски тим одмах сам се уписала а остали спортови су 
остали у сени. Могу да кажем да је победила моја прва љубав 
према зеленом терену, бубамари (фудбалској лопти) и головима.“ 

 Девојчице се одлично сналазе у овом спорту, свесне 
су да је потребна тимска сарадња и да ништа неће постићи 
индивидуалном игром. Најбољи играч и капитен фудбалског 
клуба „Аполон“ из Краљева је управо девојчица.

Сара Димитријевић IV/1

  Едукативна књига за децу  „Шта треба да знаш“
 Наука и технологија за школарце!
Иза свакодневних активности крију се занимљиве приче. 
Јесте ли се икада питала шта се дешава кад позовете 
пријатеља телефоном, где одлази смеће или одакле стиже 
грејање? Одговоре на ова и још многа питања пронаћи 
ћете у овој књизи. 
Шта треба да знаш:
- Када притиснеш прекидач
- Кад куцаш на таблету
- Кад шаљеш поруку преко мобилног телефона
- Кад притиснеш принт на тродимензионалном штампачу
 Дођи и завири у разне уређаје – изненадићеш се куда 
ћете то одвести!
 Ова књига прича врло занимљиве приче о стварима 
које свакодневно користимо, а никада о њима не 
размишљамо. Технологија никада више неће бити иста!

Повратак у будућност
 Повратак у будућност је амерички филм из 1985. године. Режирао 
га је Роберт Земкис, док је извршни продуцент био Стивен Спилберг. 
Прича овог филма прати доктора Емета Брауна који је створио машину 
у облику аутомобила помоћу које се може путовати у прошлост и 
будућност. Поред тога, што му је ово био најбољи изум, ова машина је 
врло опасна јер нуди могућност мењања и утицања на ближу и даљу 
будућност. 
 Доктор Емет је постојање овог изума једино поверио његовом 
младом пријатељу Мартију, на коме, због низа несрећних догађаја, лежи 
обавеза да се врати у прошлост и спаси живот доктору Брауну. Марти 
одлази у 1955. годину и тамо се сусреће са доктором Еметом, али при 
идеји да га упозори на то шта га чека, Марти успева да утиче на ствари 
које ће диектно угрозити и његову будућност.

Жанр: 
Научна фантастика
комедија
авантура
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НАШИ 
РАДОВИ

Прво место на литерарном конкурсу поводом Дана школе
“Уметност Ђуре Јакшића, моја инспирација ”

Велики песник, родољуб је био,
српску земљу највише волео,

ал‘ среће никад није имао.

Био је песник, сликар је био,
утеху у сликама је тражио.

Ал‘ живот није лепо насликао.

Бол и горчину осећао је стално,
о томе слике је сликао,

а и песме писао.

Био је сам, сам против свих,
против људи, власти и других,
А највише против себе самог.

Његове песме узор су свима
јер много тога у њима има.
Испуњене су осећањима.

Његове песме и његове слике
цео један живот су осликале,

усамљеност, бол, тугу…

Он је инспирација нама свима, 
ма колико год да нас има.
Ђура Јакшић био је он.

Александра Јездимировић VI/2

Друго место на литерарном конкурсу 
поводом Дана школе

“Уметност Ђуре Јакшића, моја 
инспирација ”
С пером у руци

стекао је себи у роду глас,
својим родољубљем и песмама

Ђура вечно задужи нас.

Да га помињемо и славимо,
његове песме да не заборавимо.

Да нас оне опомињу и уче
како се воли, и вољеном срце даје

и када нас неке бриге муче.

И када га живот штедео није
не дозволи да га обузме јад

његово ЈА, драга отаџбина, народ
и природа што мије,

у његовим песмама оживеше тад.

Видна је Ђурина чежња за лепшим светом,
и сан о повратку природи,
из те огромне жеље и сна 
одмах се нова песма роди.

Схватих да није желео
ништа више него свако од нас.

Па ме зато његове песме инспиришу
да у то име и ја подигнем глас.

Љубав, срећу и пажњу
сматрам, заслужујемо сви,

а зато морамо и треба
да се боримо ми.

Ђурина борба, за бољи и лепши свет
коју у песмама испољи

нека нам буде инспирација
да стварамо живот

за све нас бољи.

Нек Ђурине песме у нама живе
јер оне носе печат његовог живота.

Његов живот је 
борба, храброст, родољубље и доброта.

Анастасија Банчевић VIII/1

НАШИ 
РАДОВИ

Позни јесењи дан 

 Јесен је стигла у мој крај и са собом донела хладан ветар, 
кишу и густу маглу. Ветар је одувао лишће са грана а улице 
прекрио тепихом од увелог лишћа. Ујутру се често питам зашто 
се сунце успавало, а увече пожури да оде на спавање.
 Кад је овако кратак дан моји другари и ја излазимо напоље 
и покушавамо да ухватимо задње зраке сунца. Највише волимо да 
газимо по барицама које је оставила јесења киша, да скачемо по 
опалом лишћу и тражимо плодове кестена. Мама се често љути 
јер долазимо кући умазани јесењим бојама, али чим нас види 
срећне и насмејане све брзо заборави. 
 Радујемо се сваком јесењем дану и жељно исчекујемо зиму 
и Нову годину.

                                                                          
                               Огњен Стаматовић II/1

Љубавна песма

Љубав је лепа,
фина, права

али од ње понекад 
заболи глава.

Љубав је лепа
горка и љута

чини да понекад
скренемо са пута.

Љубав је лепа
понекад кратко траје,

али сви желимо
те нежне загрљаје. 

Матеја Ђорђевић III2
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ У СВЕТУ  
ЖИВОТИЊА

ТАРАНТУЛА

 Тарантула је идеалан љубимац за екстремне 
љубитеље паукова. Јединствене су, мирне и не захтевају 
много простора, али са њима треба бити опрезан.
              ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
На свету постоји преко 800 врста тарантула које припадају 
породици Тхерапхосидае. Оне се по месту живота могу 
поделити на тарантуле новог света (западна хемисфера), 
пореклом из Северне и Јужне Америке и тарантуле старог 
света (источна хемисфера), пореклом из Африке, Азије или 
Европе. 

 У зависности од врсте, тарантуле нарасту од 5 до 33 цм дужине. Тарантуле које се држе као кућни 
љубимци су мање и обично су дужине имеђу 5-8 цм. Врста која је најпогоднија као кућни љубимац је 
Чилеанска ружа (Граммостола росе) - јер је миран и неагресиван паук. Препоручује се почетницима, јер 
није захтевна за држање.Тело је грађено од главе, са 4 пара очију на коју се надовезују снажна клешта, 
и задњег дела тела. Као и све друге врсте паукова, тарантула има 4 пара ногу. Спадају у бескичмењаке, 
а чврста кожа им даје потпору и правилно држање. Просечан животни век им је око 10 година. Мужјаци 
много краће живе 5-10 година, док женке могу да живе и преко 20-25 година. 
                  ТЕРАРИЈУМ
У зависности од величине и врсте тарантуле треба одредити и величину тераријума. Пре куповине 
тарантуле треба набавити и на правилан начин уредити тераријум, па тек онда населити паука. Минималне 
димезније су 30x25x25 цм, мада је боље имати више простора ради лакшег чишћења. Оптимална 
температура у тераријуму је 24-30°C, а влажност 40-60%. На нижим температурама паук постаје мање 
активан па не би смела пасти испод 18°C. У време пресвлачења треба повећати проценат влаге. Тераријум 
мора да има добар поклопац како тарантула не би побегла. Препоручује се густа мрежа која омогућава 
довољну количину кисеоника. Паук увек мора да има посуду са свежом водом, али мању од распона ногу 
како се не би удавио.

 ИСХРАНА
Тарантуле се у природи углавном хране инсектима, мањим глодарима, птицама или змијама. Све што је 
мање од њих може се наћи на јеловнику. Када тарантула ухвати плен, убризгава ензим који паралише 
жртву. Тај ензим им касније олакшава варење. У кућним условима довољно је да је храните инсектима 
(пчеле, осе, скакавци, цврчци) или црвима које можете набавити у бољим продавницама за љубимце. 
Тарантуле једу само једном или два пута недељно, па инсекте можете уловити у природи. Инсекте морате 
сервирати живе - јер је тарантула ловац, а не лешинар. 

КАКО ПОСТУПАТИ СА ТАРАНТУЛОМ
 Већина власника паука има неодољиву потребу 
да свог љубимца држи на руци. Тарантуле не воле додир 
са људима и ово су љубимци за гледање, а не за мажење! 
Два највећа разлога због којих не треба дирати паука јесу: 
опасност од угриза (ујед је отрован) и алергијска реакција на 
длачице које се налазе на абдомену паука.
 Након било какве интеракције са пауком или тераријумом треба добро опрати руке (длачице се 
налазе свуда око паука).
 Тарантуле су нежне грађе и ако вам испадну или их стиснете мало јаче можете их озбиљно 
повредити. Уживајте у посматрању паукова, а ако желите да се са животињом играте и мазите, ово није 
љубимац за Bас.

Ђорђе Тадић  V/1

 
Српски ансамбл „Смиље“ већ дуги низ година присутан је у нашој школи. Пробе се одржавају 
сваког понедељка и четвртка у две групе.
 Српски ансамбл „ Смиље“ основан је 2005. године под руководством Славице 
Михајловић. Наше пробе и наш рад предводи наша драга Ивана Ђорђевић Јовић. Она је јако 
драга и пријатна особа и сваки тренинг са њом је игра која не желим да се заврши. Она нас учи 
правим вредностима српске традиције. Са својим другарима гостујемо и наступамо на разним 
манифестацијама и приредбама. 
 Волим своју учитељицу Ивану и другаре , са њима се осећам опуштено и задовољно. 
Радујем се свакој проби и приредби коју припремамо, а свако ко жели да буде део нашег тима, 
нека изволи да нам се придружи. Уживаће у лепом дружењу!

                                                                                                                    Невена Вулетић V/1

  Вероватно да је мало ко упознат са одржавањем међународног фестивала дечијих и омладинских 
представа или скраћено ДОПС. Ове године је одржан у периоду од 23. до 29. октобра у Јагодини. 
 Од многобројних представа у дечијој конкуренцији из Србије и региона одабрано је пет  у финалу. Међу њима 
и представа “Ружно паче” , драмског студија “Петар Пан” из Крагујевца чији сам члан већ пет година.
 Могу да вам кажем да ја никада до сада нисам учествовао на дечјем фестивалу и једва сам чекао 
када ћемо моји другари и ја да стигнемо у Јагодину.  Мало смо били уплашени јер смо сада први пут поред 
публике имали и жири који је требало да оцени нашу представу.Трема је била још већа када смо сазнали 
да жири чине наши познати глумци Калина Ковачевић и Раде Маријановић. Трема је убрзо нестала  када је 
представа почела. Када се завршила представа чланови жирија су дошли да нас упознају . Било је лепо чути 
похвале од њих.
 Након неколико дана уследио је телефонски позив . Мој учитељ глуме Петар Лукић је саопштио 
одлуку жирија: мој друг Страхиња Мишковић (Ружно паче у представи) освојио је прву награду за најбољу 
главну мушку улогу , а ја сам освојио  прву награду за најбољу  епизодну мушку улогу ( Дивљи гусан  и син 
Ћира). Мојој срећи нигде није било краја.
  Наравно, то је значило поновни одлазак у Јагодину. Жири нам је уручио награде. Био сам јако 
поносан на себе, на мог друга Страхињу, на све моје другаре из представе и наравно на моје  учитеље  Перу 
и Тању који су од нас направили сјајан тим. Немања Ђелић V/1 

Немања Ђелић V/1 

СМИЉЕ
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ЗАБАВА
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САМ
Новогодишњи украси од ребрастог картона

Нова година се осећа у ваздуху и сви ми тражимо нове идеје како би могли настати 
новогодишњи украси. Картон и папир су увек нешто што имамо близу себе и што 
није скупо.
Да би настали новогодишњи украси од ребрастог картона биће вам потребно 
следеће:
- ребрасти картон у разним бојама
- перлице, шљокице
- лепак за папир, може дрвофикс
- канап, вуница или нека трачица
- маказе
Исеците картон на трачице тако што 
ћете ребрасти картон сећи попреко у 
односу на ребра. Смотајте ваљчиће 
које ћете касније залепити на 
крајевима како би остали чврсти.

 Залепите канап или вуницу како бисте окачили ваш украс. По жељи, површину 
можете премазити лепилом и посути шљокицама, залепити перлице или на неки 
трећи начин украсити овај новогодишњи украс. Уживајте у празницима!

Потом добијене ваљчиће 
групишите и залепите тако 
да добијете жељени облик 
новогодишњег украса. У овом 
случају, то је јелкица али 
можете их сложити да добијете 
круг или неки други облик. 

ИЛУСТРОВАНА ОСМОСМЕРКА
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НАШИ 
РАДОВИ

ЗАБАВА
Треће место на литерарном конкурсу “Уметност Ђуре Јакшића, моја 

инспирација”
Бојанка

Помози Деда Мразу да дође до 
својих санки са поклонима!

РЕШАВАМО ЗАГОНЕТКЕ:

ПУНА ШКОЛА ЂАКА, НИ ОД 
КЛУДА ВРАТА?
 _______________________________

БЕЛЕ КОКЕ ИСПОД СТРЕХЕ ВИРЕ!.
________________________________

БЕЛЕ КОКЕ С НЕБА ПАЛЕ ПА СУ 
ВРАТА ЗАТРПАЛЕ!
________________________________

РЕШАВАМО ПИТАЛИЦЕ:

1.Ко има много игала а не зна да 
шије?

2.Ко своју кућу носи на леђима?

3.Шта увек иде а с места не миче?

1- жута, 2-светло зелена, 3- тамно зелена, 4- светло 
плава, 5- љубичаста, 6- наранџаста, 7- браон, 8- роза

 Ђура Јакшић рођен је у Српској Црњи, не баш толико познат град за 
данашњу омладину.
 Као што сви знамо био је познати српски песник, приповедач, учитељ и 
сликар. Због школовања обишао је многе градове: Беч, Минхен, Пешту…
 Живот му је био тежак и мучан. Собом је био незадовољан. Већину 
живота провео је сам против осталих људи и Бога. Многа деца из Србије не 
знају Јакшићеву биографију, а ни биографију осталих познатих песника и 
приповедача. Баш зато пишем овај рад да бих научила нешто о особи чије име 
носи моја школа. Одувек ме је интересовао живот писаца. Шта мислите? Да 
ли се уопште исплати бити писац, песник или нешто треће? Па наравно да се 
исплати.
Пишеш дела, објављујеш их, допаднеш се људима, сви те поштују и 
пропутујеш цео свет и на крају будеш срећан.
То је најбитније имати срећу и здравље у животу. Али не мисле сви људи 
тако. Некима је стало само до новца и провода. Овај пример људи је 
негативан пример.
 Пример како не би требало нико да се понаша.Због тога постоје књиге. 
Да би их људи прочитали и запамтили неке ствари које ће им требати у 
животу.
 Зато свима препоручујем да што више читају, јер ће више знати, бити 
паметнији и снаћи се у животу као Ђура Јакшић.

                                                                  Ана Савић VI/1

Бата

Имам малог брата
име му је Јанко,

он је мали неваљалко.

Он је наш љубимац,
сви га пуно мазе

зато што је несташан
сви на њега пазе.

Од мене је пуно млађи,
ја га стално чувам
и причам му приче
понекад и љуљам.

Дуња Аризановић III2

Новогодишња чаролија

Тачно је поноћ, када се 
казаљке склопе

отићиће година стара 
а доћи ће нова.

Са брда јури Деда Мраз
сав румен и насмејан
на леђима носи џак

да свакоме да неки дар.

Верујте ми децо,
он стварно постоји,

то није бајка видећете
и ви, кад вам покуца на врата.

Јована Пејчић III/2
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ЗНАМЕНИТОСТИ
СРБИЈЕ

Тара
 Од Крагујевца преко Ужица и Златибора води пут до планине Таре. Смештена 
између реке Дрине и Златибора,  планина Тара вековима очарава све оне који на 
њу стигну. Тара је једна од најлепших планина Србије, под густим четинарским и 
листопадним шумама протканим пашњацима и ливадама.

Простире се на површини 
од 22 хектара, између Бајине 
Баште и Ужица, где је 75 % 
површине прекривено шумом. 
Уз много лековитог биља, на 
Тари најпознатија је Панчићева 
оморика. На Тари се налазе 
неколико туристичких насеља од 
којих су најпознатија: Калуђерске 
баре, Митровац на Тари, Заовине, 
Предов Kрст.   Кањон Дрине је највећи адут који 

Тару чини најлепшом. Вештачко језеро 
Перућац,  на обронцима Таре је још једно 
место, где на узбудљив начин можете да 
проведете викенд или одмор.

 Када природа подари једном месту 
оволике лепоте онда је оно предодређено 
за очување човековог здравља, лепоте и 
радости живљења.
Надамо се да смо у овом релативно 
кратком тексту навели довољно разлога 
за леп провод и одмор на Тари. 

Сара Савић  V/1
Милица Милошевић V/1

Песма о зими

Јесен је скупила
своје златне скуте
а зима је раширила
своје беле капуте.

Напољу мраз стеже
и биљке се леде
а деца кући беже

да загреју носиће црвене.

Снег је вејао и вејао
и све стазе завејао,
не виде се више ни 

гнезда ни птице. 

Пахуљица једна мала,
нервозно је лутала,

где би пала, где би пала,
стално се питала.

Да ли на кућу, да ли на брег,
бела пахуљица не зна где би пре.

На руку ми је пала 
и одмах заблистала!

Лена Радуловић III/1

Математика

Математика није баук,
а ни најстрашнији паук.

Један, два, три
круг није тешко нацртати.

Множење, дељење,
сабирање, одузимање,

за некога је то право уживање.
Некад је тешка, некада лака,
математика је стално таква.

Све је то лако,
само треба знати како.

Лука Богојевић III/1

Ја умем
Кад склопим очи ја могу

да возим бицикл без ногу.

Кад зажмурим ја умем
све језике да разумем.

Кад сањам, ја се сетим
да умем и да летим.

Марта Симоновић III/1

Храбра деца су најбоља

Када дете храброст има,
није проблем када се зуб клима.

Оно тада зубару иде
и зубобоља се тад прекиде. 

Зубара се храбра деца не плаше
и због здравих зуба се смеше.
                                              

                                                  Жељка Стјепчевић  III/1
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ПИТАЛИ СМО НАШИ
РАДОВИ

Математика

Математика се мора знати ,
не може се нагађати!

Све бројеве и све знаке
математика крије за добре ђаке.

Математика се само на табли 
брише, а у нашој глави тачно 

мора да се запише.

Неком је тешка, неком је лака,
али она није страх за одличног 

ђака.

Јединице, стотине, десетице
то су праве 

математичке мозгалице!

Математика је разноврсна:
сабира, одузима, 
множи и дели.

Лењир и шестар су ту, 
да је за петицу знамо
сви бисмо то хтели.

Софија Тмушић III/1

Мој бата

Мој бата је јако мали
мој бата ме јако воли

мој бата се са мном игра,
мој бата је права чигра.
Мој бата ми мрси косу,

мој бата ме понекад лупи по носу.
Мој бата је леп и јак,

мој бата је свима драг.

Теодора Ђокић III/2

ЕМ
ОЦ

ИЈ
Е

 Емоције су веома битан део нашег живота. Оне представљају аларм који 
нас обавештава да се нешто важно догађа и да треба да се припремимо на неку 
акцију. Иако су некад веома јаке и могу бити непријатне за нас, емоције нам 
помажу да се прилагодимо променама и подстичу нас да нешто предузмемо да би 
заштитили себе. На пример ако прелазимо уицу и опазимо ауто како јури ка нама 
то ћемо проценити као опасност по нас и осетићемо страх који ће нас подстаћи 
да се склонимо и побегнемо. Иако страх некад зна да буде јако непријатан он 
је користан јер нам помаже да се заштитимо. Можемо рећи да је емоција једна 
сложена реакција која обухвата :
- Промене у телу, као на пример убрзано дисање, напетост мишића, убрзан рад 
срца. Све ове промене припремају организам за акцију.
- Емоционалне изразе. Емоције се изражавају кроз израз лица, смехом, 
плачом, звуковима, бојом гласа, покретима тела. Изражавање емоција служи за 
комуникацију са другим људима. На тај начин им преносимо како се осећамо у 
одређеним ситуацијама. Израз лица нам често више говори о некој особи него оно 
што она каже.
- Сам доживљај туге страха, среће, љутње.
Промене у телу и доживљај неке емоције су лични и скривени за другу особу и о 
томе не можемо знати док нам неко не каже. Да ли некоме убрзано лупа срце или 
осећа љубомору према некоме не можемо знати док нас не извести о томе. Али 
оно што видимо и  што нам много значи у односима са  другим људима јесте како 
они изражавају оно што осећају. Да ли вичу, да ли се смеју, плачу и које изразе 
лица праве.. 
Као што култура којој припадамо одређује језик који користимо, наше обичаје, 
начин живота, ставове, тако утиче и на начин на који изражавамо емоције.

Први снег
 Пао је први снег. Брзо смо истрчали 
напоље.
 Пре тога смо обукли јакне, шалове, 
капе и наравно рукавице. Напољу је све већ 
било бело. Почели смо да правимо Снешка и 
да се грудвамо. Легла сам на снег да правим 
анђела  и гледала како ми велике беле пахуље 
падају на лице. Свака је била баш, баш 
прелепа.Увече смо промрзли ушлу у кућу. 
 Сутрадан сам јако била тужна , јер је 
почео да се топи снег.

Лена Ристић I/2Нова година

 Децембар је , снег је почео да пада. У 
децембру украшавамо кућу и китимо јелку за Нову 
годину. 
 То је задњи месец у години и тада пишемо 
писмо Деда Мразу. Правимо честитке за нама драге 
особе. Мој брат и ја се играмо у снегу.
 Радујем се Новој години. 
 Петра Љубисављевић I/2
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ПСИХОЛОГА

                           A Wise Old Owl  
A wise old owl lived in an oak.

The more he saw the less he spoke.
The less he spoke the more he heard.

Why can’t we all be like that wise old bird?

1.What occurs once in every minute, twice in every 
moment, yet never in a thousand years?
2.What can you catch but not throw?

Весна Обрадовић

 Изражавање емоција се разликује зависно од културе, традиције, друштвених правила. 
Тако неће сви на исти начин изразити љубомору, мржњу, разочарење итд. Мада постоји 6 
основних емоција које се јављају у свим културама и које прати исти карактеристичан израз лица, 
а то су радост, туга, љутња, страх, гађење и изненађење.
 Без обзира да ли је неко црнац, индијанац, дете, неко из Кине или Шпаније направиће 
исти израз лица кад је уплашен, без обзира на разлике у култури. Зато их и зовемо основне јер их 
испољава сваки човек на планети а и неке животиње. То су свакодневне емоије, брзо се јављају 
и кратко трају. Поред тих основних постоје и сложене као што су љубомора, мржња, љубав, 
кривица.. 
Емоције треба разликовати од осећаја, а то је оно што региструјемо нашим чулима,  чулом вида, 
слуха, укуса.. Тако  топло, хладно и глад спадају у осећаје.  Такође их треба разликовати од 
физичких реакција као што је осећај поспаности или умора . 

Покушај да одредиш осећај или емоцију 
дечака на слици

 Емоције се разликују и по интензитету 
и трајању.  Пошто емоције много утичу на наш 
живот, обликују нас, утичу на наше мишљење и 
понашање, јако је корисно да будемо свесни колико 
су интензивне наше емоције да би успоставили 
контролу над њима. Када више обрћамо пажњу на 
то шта и колио осећамо онда можемо и више и да 
владамо собом и да покшамо разним техникама 
да утичемо на наше емоције. Некада нам је лако 
да одредимо колико су јаке наше емоције а некада 
нам је теже да кажемо да ли су средње или јаке. 
Иако  је емоције теже меритити него на пример  
температуру, ипак можемо бар приближно одредити 
степен  осећања. У томе нам помаже термометар 
осећања.  Кад  доживљавате неку емоцију погледајте 
или замислите термометар и скалу од 1 до 10 и 
покушајте да одредите колико је јака та емоција. 
 Термометар је посебно користан када смо 
љути, јер јака љутња може да нас заслепи. Ако нпр. 
проценимо да је наша љутња достигла 8 или 9  то 
нам је знак да треба да се смиримо и да размислимо 
о узроцима љутње. Обуздавање љутње се учи и на 
љутњу се као и на сваку емоцију може утицати. 

Миломирка Савић
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РАДОВИДАН ШКОЛЕ

Прослава Дана школе
 

 Леп је освануо тај дан, 22.октобар, Дан школе, беле и обасјане, 
слављенички расположене, поносне...Загрцнути од узбуђења, притајеног 
немира и жеље да што пре прикажемо оно што смо припремили, слушали 
смо последње савете наших наставника пред наступ.                                       
                                          
 Иза нас су дани рада, припрема, проба... Жеља нам је била да све 
доведемо до савршенства, дали смо све од себе и нисмо штедели труд. Тако 
припремљени поздравили смо драге госте и запевали, заиграли, одглумили. 
Наша мала сала орила се од аплауза што нам је био подстрек да будемо још 
бољи.
 Хор је, добро увежбан, изводио песме уз пратњу наших ученика, 
инструменталиста;ученицима млађих и старијих разреда директор је 
уручио награде које су освојили на литерарном и ликовном конкурсу; 
победници међуодељењског квиза примили су пехар за освојено прво 
место; ученици петог и шестог разреда извели су представу ,,Капетан Џон 
Пиплфокс“. А онда су уследили аплаузи, па сликање за сећање на дан када 
смо прославили Дан школе, 22. октобар 2017. године.

 Ми, ученици осмог разреда који одлазимо, с поносом истичемо 
да смо били ученици школе ,,Ђура Јакшић“, ми који смо још њени ђаци 
трудимо се да се наша школа поноси нама и сви заједно позивамо будуће 
ђаке да у наредним годинама прославимо још много рођендана наше школе.      
                                                                          Ученици школе ,,Ђура Јакшић“          

Зима

Стиже зима
стиже снег
и прекриће
сваки брег.

Спремили смо
клиска, санке

и почињу нове игранке.

Скупили смо друштво цело,
на снегу је баш весело.

Пуно снега, грудве
лете , баш ужива

свако дете.

Снешко Белић сада чека
нове руке од дрвета.

И да игри нема краја
то нам зима обећава,
потрајаће она дуже 

зато на снег брже, брже.

Мина Димитријевић III/2

Зимска песмица

И док јесен златна
око нас мирише

зима нам се ближи
све брже нам стиже.

Док нас сладе јабуке
и мирисне дуње,

снегу се веселимо
на санке се селимо.

Пахуљица свака
чаролију носи

промрзлим врапчићима,
зима зна да пркоси.

И кад се забели
а димњак се пуши
топлина ми нека
порасте у души.

Волим кад је бело,
чисто и весело,

волим зимско доба,
волим моје село.

Софија Бабић IV/1Нова година
 

Пада бели снег
прекрио је сваки брег.

Из даљине звецкају звончићи
ускоро ће деци стићи поклончићи.

На јелкици звезда сја,
ура, стиже Нова година.

  
                                      Софија Бабић  IV/1
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НАШИ МАЛИ УМЕТНИЦИ

Андријана Бабић IV/2

Анђела Тодоровић IV/2

Денис Симићевић IV/2

I/2
Мухамед Алиу  I/1 Матеја Савић III/1

Александра Симић III/1
Миа Марковић I/2

Јана Милојевић II/2

Петра Ненадовић II/2 Викторија Младеновић I/1
Урош Радисављевић II/2
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕНАШИ МАЛИ УМЕТНИЦИ
Награђени ученици на ликовном конкурсу поводом Дана школе

12

Дечја недеља

 Манифестација Дечја недеља се одржава сваке године у месецу октобру. Њено 
организовање има за циљ скретања пажње друштва на децу и младе, на потребе деце у породици, 
друштву, право да свако дете одраста у што бољим условима.
 Слоган овогодишње манифестације је био „Градимо мостове међу генерацијама – за радост 
сваког детета“
 Предвиђено је било низ активности које су реализоване током Дечје недеље, као што 
су: Друг-другу, Дечји шкраб у дворишту школе на тему „Градимо мостове међу генерацијама“, 
маскенбал, Квиз “Покажи шта знаш“,  као и дружење са предшколцима.
 Последњег дана на маскенбалу имали смо прилику да видимо комбинацију добрих идеја, 
сналажљивости и креативности, а у реализацији су помогли старији, маме, тате, баке, деке, па и 
тетке су се латиле посла.
 Како је све то изгледало говоре ови весели осмеси.

IV/1 и IV/2 у гостима код предшколаца
Гордана Белошевић

Ивана Миленковић VI/1

Софија Нашпалић I/1
I место

Александра Јездимировић VI/2
I место

Анђела Кањевац VII/2           
II место

Матеја Сталевић VI/2 
III место

Лена Радуловић III1
Софија Тмушић III1 


