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Новогодишњи базар и Новогодишња одељењска забава
И ове 2016.године смо крајем децембра учествовали на
Новогодишњем базару - продајној изложби. Спремили смо
маштовите и лепе украсе, честитке, накит, играчке и још много тога.
Скоро све смо продали посетиоцима изложбе, а понешто смо и сами
купили. Било је много људи. Сва одељења млађих разреда су
спремила лепе украсе и било је забавно. Зарађене паре смо ове године,
као и остала одељења, дали у добротворне сврхе.
Традиционално смо и ове године имали Новогодишњу
одељењску забаву. Као и увек било је забавно и бучно.

У позоришту
2016.
Представа
Прича о 3 шкриње
у извођењу дечијег позоришта Бошко
Буха

(одржана у Београдском драмском позоришту

Новогодишња представа
(одржана у Академији 28 )

2017.
Представа
Бонтон
у извођењу дечијег позоришта
Бошко Буха
(одржана у
Дечијем кутурном центру
у Таковској )
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Дан здраве хране

На часовима
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Излет – Кошутњак и Хиподром

У октобру 2016.године смо ишли у Кошутњак и на Хиподром. У Кошутњаку смо прво
прешли Трим стазу , а затим се играли занимљивих игара.
Након тога смо отишли на Хиподром. Тамо смо се прво мало играли, трчали и превртали,
па смо слушали занимљиве приче о коњима и тркама, да би на крају и јахали коње.
Добро смо се забавили и истрчали иако је било прохладно..
Ленка Сурла и Гедеон Боровац
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ИЗЛЕТ - Панчево и Стари Тамиш

У мају 2017.године сам са учитељем и другарима отишла да посетим Панчево и пољопривредно
добро Стари Тамиш. Били смо лепо расположени и весели. У великом парку у Панчеву смо се играли
разних игара са аниматором и забављали се на разним справама . На Тамишу смо посетили ергелу
која има 27 коња липицанера, фарму крава са око 2500 говеда, фарму свиња расе јокшир, ландарс,
дурок, затим музеј коњских запрега, мини зоо врт , рибњак и баштенски врт . Била је ту и тета која је
објашњавала шта видимо и одговарала на наша питања. Био је то занимљив дан и научили смо много
тога о домаћим животињама. На повратку кући смо се дружили и слушали музику.
Нина Величковић
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Излет – Пионирски град

У априлу 2017. године смо са осталим одељењима млађих разреда наше школе били у
Пионирском граду. За сваку активност је постојао посебан рекреатор. Прво смо прелазили полигон
препрека, па смо играли фудбал и између 2 ватре, па смо се тркали, па смо имали штафетну игру са
скакањем у џаковима и вожњом на скејту - троколици. На крају смо играли хокеј на трави. Мало смо
се одморили и ужинали да би онда отишли у дискотеку где смо ђускали уз разне песме. Већ
прилично уморни смо сели у биоскоп и одгледали неколико цртаних филмова. Кући смо се вратили
срећни(бар ја), задовољни , са великим осмехом на лицу.

Уна Јованић
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Посета Музеју науке и технике

И ове године смо обилазили музеје. Обишли смо Музеј науке и технике, Педагошки
музеј и Етнографски музеј. У свим музејима је било врло интерсантно и занимљиво што се
може видети и по нашим лицима на фотографијама.
Пуно тога смо чули, видели и научили али се и добро забавили.
Надамо се да ћемо и следеће године обићи још неке музеје.
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Посета Педагошком музеју
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( када би се сада више поштовала тадашња правила
понашања свима би нам било много боље )
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Посета Етнографском музеју
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Мало активности у Студентском парку

Рођендан
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Моје путовање у Аустралију
Аустралија је али буквално на крају света (путовали смо око 20сати), међутим када
стигнете у њу заборавите на све муке путовања, трансфера и временских зона.
Месец дана сам са кумовима и мамом обилазио разне интересантне дестинације.
Сиднеј, као град, уопштено је много леп јер је изграђен на обалама, заливима, рекама и
лукама. Од плажа веома су интересантне и лепе: „Manly beach“, „Bondi beach“, „Dee Why
beach“, „Shell beach“ итд.

Посетио сам „Sydney Opera House“, „Sydney Harbour Bridge“, „Sydney Aquarium“,
„Darling Harbour“, „Sydney Tower“, зоолошки врт и многе друга занимљива места.
Видео сам Абориџине и слушао њихову музику, а као успомену од кумова добио сам
слику са њиховим традиционалним елементима као и бумеранг.
Реља Радојковић
Моје путовање у Беч
За време првомајских празника, са родитељима сам посетио Беч.
Беч је главни град Аустрије. Обишао сам палате Шенбрун и Белведере,
катедралу Св. Стефан, Природњачки музеј, Пратер,
зоолошки врт и многе друге знаменитости. Посебно ми
се свидела посета Природњачком музеју који има велику
колекцију минерала и стена, костуре диносауруса и
мамута и експонате људи и разних животиња. Такође ми
се веома допао и један од најстаријих зоолошких вртова
у Европи где сам видео коалу, панде, носороге, пингвине
и пуно других животиња. Још један део Беча ми се
посебно допао. То је Wursterlprater, односно Пратер, најстарији забавни
парк на свету са пуно интересантних атракција и великим покретним
точком, висине 65 метара, одакле може да се види цео град. Цео Беч је
занимљив и жаи ми је што нисам могао дуже да останем.. Надам се да ћу га
једног дана поново посетити.
Гедеон Боровац
Моје путовање у Аустрију
Ове године сам посетио једно веома
занимљиво место у Аустрији. То је
Minimundus. Налази се близу града
Клагенфурта. У њему се налазе умањене
најпознатије светске грађевине. Вреди
доћи и видети.
Андреј Ђорђевић

12

Поклони су израз најтоплијих осећања, видљиви доказ да
дајемо део себе онима које волимо. Резултат су жеље да некоме ( а
понекад и себи ) улепшамо живот. Покретачи су многих веселих
догађаја јер иду уз леп осмех и друге знакове пажње.
Нова година и Божић имају посебан значај за децу јер
доприносе неговању традиције, осећају припадности и властитог
идентитета. То је прилика да деца науче обележавање празника у
породици, а ишчекивање и тајанственост поклона доприносе
емоционалном повезивању свих чланова. Датим и узвраћеним поклонима деца стичу прва
сазнања шта може да обрадује друге и шта им је важно. Весеље при отварању поклона у које
је дете уложило свој труд може учинити празнике још значајнијим.
Познато је да поклони не морају да буду скупи да би постигли своју сврху. Често
скромнији поклони, али пажљиво одабрани, оставе бољи утисак од скупог и на брзину
купљеног. Немачки психолози сматрају да је за децу даривање заправо начин да се покаже
доброта и љубав и мање им је значајна вредност поклона. Они сматрају да децу не треба
обасипати скупим поклонима, јер ће изгубити осећај захвалности. Уколико су навикнути на
скупе поклоне неће се радовати кад добију нешто што је мање јер нису научили да се
задовоље малим стварима.
Иначе је даривање обичај остао од Римљана. Они су једни другима поклањали
гранчице имеле, а касније су под јелку стављали позлаћене орахе и лешнике и новчиће са
ликом бога Јануса који симболизује почетак по коме је месец јануар добио име. Персијанци
су за Нову годину поклањали јаја као знак благостања.
Запамтите, битно је да се поклон даје од срца, а то потврђује начин
на који се дарује и како је упакован јер поклон није обавеза већ знак љубави и
пажње.
магазин – политика

Храна и новогодишњи обичаји
Стари Римљани су за Нову годину поклањали орахе, урме,
смокве и округле колаче. Италијани су покушавали да привуку срећу
једући за Нову годину сочиво које симболише новчиће. Многи
Италијани једу слаткише за срећну следећу годину. Неки једу само суво
грожђе, док други праве колаче од бадема у облику змије, са
објашњењем да као што змија одбацује своју стару кожу и оставља је
иза себе, овај колач треба да симболизује остављање прошлости иза себе на почетку Нове
године. У Шпанији нова срећа призива се уз откуцаје сата и зрна грожђа. Уз сваки откуцај
треба појести по једно зрно и следећа година ће бити срећна. Такође је обичај појести
чоколаду са кексом или чоколадне колачиће, у рану зору првог јутра Нове године која ће са
пуно сласти завршити целоноћно славље. Ваљушци су традиционална новогодишња храна у
северној Кини, зато што изгледају као грумење злата и представљају знаке добре среће. У
Вијетнаму Нова година се слави касније у јануару и тада се једе једна врста шарана са
ваљкастим телом јер се верује да он на својим леђима носи божанство добре среће. У
Америци је традиционално новогодишње јело лонац пиринча са црним грашком и
свињетином, у коју се ставља по један новчић, обичај који су са собом донели афрички
робови. Онај ко пронађе новчић у тањиру биће сигурно добре среће следеће године.
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Јесен

Јесен

У наш крај стиже јесен,
са дрвета пада кестен.
Киша често пада сада,
лишће опада , мени се допада.
Лишће се суши и жути,
дрво се зато помало љути.
Птице ка југу лете,
а ја сам само једно весело дете.
Маша Радивојевић
Сан

Када лето прође, јесен брзо дође,
сваког септембра, године сваке
школа дочека нове ђаке прваке.
Лишће жути и опада
Није више зелена ни шума ни ливада.
Дуже су ноћи, краћи је дан,
меда се спрема за зимски сан.
Маша Радивојевић
Сан
Сањала сам један сан,
научница сам у сну била,
радила сам по цео дан
вредан изум свету подарила.

Једне ноћи сањао сам ја
да је моја васиона сва.
Обилазио сам је уздуж и попреко
не би ли нашао друштво неко.

За време тог санка
Нобелову награду добила сам ја,
и од тог данка
цео свет за мене зна.

Тражио сам и на Марсу,
обишао сам и све друге планете,
али не нађох ни једно друго дете.
Онда ми је досадило то лутање,
па се пробудих пред свитање.
Матија Васиљевић
Слатки сан
Сањала сам један слатки сан
да пијем сок по цео дан.
Сока је била пуна цела река
у њу смо скочили и ја и моја сека.
Укусну збрку сам решила ја
када сам се пробудила из слатког сна.
Ленка Сурла
Сан
Снови су као живот из раја
волим да их сањам до њиховог краја.

Много тога је у тај сан стало,
научница сам у сну била,
али све је нестало
кад ме је мама пробудила.
Марија Маркочевић
Мој остварени сан
Сањала сам сваке ноћи
да ће мени куца доћи.
Имала сам жељу ту
да бринем о кучету.
Једног је јутра испред школе
куца са мојим татом стајала
и весело ме дочекала.
Уна Јованић
Сан

Сањала сам да сам
позната, права балерина,
пијанисткиња или челисткиња
нека фина.
Сви волимо да сањамо снове
у којима нас сви поштују и воле.
Дуња Јаковљевић
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Кад се завршио диван дан
дошао је занимљив сан.
Долетела је једна вила
и донела ми прелепа крила.
Обишле смо читав свет,
виделе необичну птицу и прелеп цвет
Сан је трајао веома кратко,
али је било лепо и слатко.
Нина Величковић

Страшан сан

Мој сан

Сањао сам страшан сан , знај
јурио ме страшан змај.
Тражио ме целу ноћ,
викао сам – Упомоћ! –
Пробудих се , већ је дан,
мама рече – То је сан! Филип Здравковић
Чудан сан

Сањала сам једног слона
тежак је био пет тона.
Био је много велик и леп,
имао је дугачак, танак реп.
Слон Сима је био тата,
имао је сина и два брата.

Марта Јешић

Земља из снова

Сањала сам чудан сан
како је изгледао мој један дан.
Била сам у дечијем кампу
и са другарима играла одбојку.
Пустили ме родитељи,
као да није био сан,
ја сам вредно тренирала
и ноћ и дан.
Теодора Илић
Моја мама

Сањала сам једном сан
да сам у земљи из снова сваки дан.
Француска је та земља била,
земља из снова коју сам снила.
На Ајфеловој кули сам била
и са ње Париз гледала.
Поред реке Сене шетала,
кроз Тријумфалну капију прошла.
Тијана Бабић
Моја мама

Мама ме воли, то зна цео свет,
она је за мене најлепши цвет.
Мама сија и када јој се лице смрачи,
она и тада блиста и љубављу зрачи.
Маша Радивојевић
Моја мама
Моја мама је супер мама,
као малог носила ме је у рукама.
Она је била увек уз мене
и љубави научила ме.
Моја мама је најбоља од свих
о њој пишем и овај стих.
Зато ја њу много волим
и за њен живот се молим.
Филип Перовић
Моја мама

Кад год сам добар у школи
мама мене много воли.
Кад год заборавим домаћи,
па га радим у поноћ
маму молим за малу помоћ.
Гедеон Боровац
Моја мама
Моја мама је је најбоља мама,
а и домаћица права.
Чува ме и пази
и пуно ме мази.
Стално се са нама дружи ,
кад ми је потребно руку ми пружи.
Моја мама је увек са нама.
Стефан Ђурић
Моја мама

Мама, мама волим те ја,
зато што си ме на свет донела
и за све што си ми до сад дала.
Када сам био усамљен уз мене си била,
кад сам био уплашен ти се ме тешила
и зато мама, пуно ти хвала.
Алекса Николић
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Моја мама је сјајна,
за мене је прелепа и бајна.
Има црне очи и браон косу
и по који пегицу по носу.
Када ми се једе неки слаткиш
она направи неки колачић.
Нина Величковић

Моја мама

Моја мама

Мама има очи велике и сјајне
које су увек веселе и насмејане.

Мене мама стално чува
и сваки дан укусан ручак кува.

И кад пада киша и кад падне ноћ
моја мама је ту ако треба помоћ.
Марта Јешић

Исто чува и мог брата
да случајно не залупи врата.

Моја мама
Моја мама ме чува и пази
и не да ми да брзо трчим по стази.
И када идем у школу сама
увек ме надгледа моја мама.
Надимак је њен Тања
што се римује са сања.
Моја мама Татјана
добра је и паметна.

Моја мама воли мог тату
исто као мене и бату.
Реља Радојковић
Моја мама

Ирина Мутавџић

Моја мама
Моја мама је најлепша на свету,
као да је рођена у цвету.
Моја мама зна да лакира нокте,
a такође и да чита ноте.
Моја мама радосне сузе лије
када се много, много смеје.
Мама ме је свему научила
док је поред мене све време чучала.
Андреј Ђорђевић
Моја мама
Моја мама кува најбоља јела
каква ни најфинија господа нису пробала
Сва су јела да полижеш прсте,
свакакве прави она врсте.
Моја мама домаћица је права,
о томе нема шта да се расправља.

Моја драга мама
увек је са нама.
Воли да се дружи,
увек кадаје потребно руку ми пружи.
Тата је воли одувек,
а ја ћу је волети заувек.
Моја мама на мојој је страни,
мене и тату она увек брани.
Пази на мене цео дан,
пролази често и кроз мој сан.
Дуња Јаковљевић
Моја мама
Моја мама за сваког времена има,
здравље и доброта њен су сан
и то дели баш са свима,
смешка се по читав дан.
Поверења она у људе има,
важна јој није само лова,
дели све са вољенима
госпођа је мојих снова.
Свуда она са мном стиже,
образовање јој је моје важно,
а када је нови дан ближе
загрли ме она снажно.

Кад у двориште наше засади цвеће
сигурна сам стиже пролеће.
Засади увек висибабе и лале,
а нађу се често и љубичице и кале.
Мама воли да ми улепша дан, испуни сан,
урадиће све да задовољи ме.
Уна Јованић
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Мама је ту да ме много воли
и све би за мене дала,
ма ту нема шта да се моли
и зато јој много хвала.
Марија Маркочевић

Пролеће

Пролеће

Стигло је пролеће
јато птица долеће.

Пролеће се буди
а са њим и сви људи.
Шарени лептири лете
док трчи свако дете.
Мај је месец тај
за природу прави рај.
Река дубока плава,
крупни меда само спава.
Пролеће је свуда туда,
сви воле мирис дуда.
Лепа је та земља права,
осмех се диже до сваког мрава.
Дуња Јаковљевић

Трава се зелени,
цвеће се шарени,
смешкају се лица,
са прелепих улица.
Паркови су пуни
раздрагане деце,
а комшије наше
опет деле укусне переце.
Продавнице сада
изгледају живље,
а природа овде
подсећа на дивље.
Стигло је пролеће,
Јато птица долеће.

Пролеће у шуми

Уна Јованић

Мај
Стигао је месец мај
оживео мој крај.
Трава расте, сунце сија,
све је лепше , свима прија.
Волим када стигне месец мај
и кад улепша наш крај.
Нина Величковић

У шуми где сунце слабо сија,
ту се радује змија,
јер ће глодара више бити
па их може смазати.
Медвед се буди из зимског сна
да је пролеће он зна.
У шуми шетају мали јежеви,
паса се чују гласни лавежи,
лисица од њих бежи и бежи.
Филип Перовић
Пролеће и лето
У пролеће цвеће цвета,
све се зелени, башта шарени.
Радосна деца по дворишту скачу,
док мачке весело мјаучу.

Шуме
Шуме су плућа
наше планете
то мора да зна
сваки човек и свако дете.
Чувајмо дрвеће,
много су нашој планети важна,
кисеоник нам она дају,
од њих корист сва жива бића имају.
Душан Ђурић
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Кучићи се под дрветом хладе,
ускоро ће лето, деца једу сладоледе.
Андреа Станковић

Аутопортрет

Тијана Бабић

Гедеон Боровац

Матија Васиљевић

Нина Величковић

Андреј Ђорђевић

Душан Ђурић

Илија Здравковић

Филип Здравковић

Теодора Илић

Дуња Јаковљевић

Марта Јешић

Уна Јованић
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Аутопортрет

Михаило Лекић

Марија Маркочевић

Ирина Мутавџић

Алекса Николић

Филип Перовић

Маша Радивојевић

Реља Радојковић

Данило Симић

Андреа Станковић

Андреј Станковић

Ленка Сурла

Алекса Цветковић
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Алекса Ц.

Тијана

Теодора

Михаило

Душан

Нина

Андреј Ђ.

Ленка

Реља

Филип З.

Уна

Маша

Андреј Ђ.

Ирина

Дуња

Марта

Данило

Уна

Михаило

Михаило
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Мали кувар
Специјалитет од лиснатог теста
Потребно је 1 паковање лиснатог теста, 100 грама шунке, 2 тврдо кувана јаја, 5 краставчића, 100
грама качкаваља и 2 умућена јаја. Лиснато тесто треба развући оклагијом и направити кору. На један
део коре стави се шунка, качкаваљ, изрендана кувана јаја и изрендани кисели краставчићи. Затим
преклопити кору и премазати јајима. Пећи на 280 С, 10 до 20 минута. Пријатно !
Ирина Мутавџић

Пилетина у песто сосу
Састојци: 500 гр пилећег белог меса, 1 кеса тестенина пене, Песто сос, 1/2 литре павлаке за
кување , со , суви биљни зачин, босиљак и маслиново уље .
Бело месо исецкати на коцкице, посолити, ставити мало босиљка, једну кашику песто соса и
маслиновог уља, промешати, поклопити и оставити 1 сат у фрижидеру.
Извадити из фрижидера након сат времена и ставити у дубљу посуду за динстање. Динстати док
месо не добије златно жуту боју. Када буде готово прелити га павлаком за кување и кад павлака
проври додати 2 кашике песто соса и динстати још пар минута.
Скувати тестенину, оцедити је и додати пилетини уз мешање.
Служити топло са изренданим качкаваљем одозго. Пријатно!
Уна Јованић
Лава колач
Потребно је 4 јаја , 120 граам шећера , 250 грама путера , 250 грама чоколаде за кување и 160гр
брашна. Умутити посебно жуманца и беланца, а потом помешати па додати шећер . У посебној
посуди помешати путер са отопљеном чоколадом , затим помешати ове две смесе и у то додати
брашно. Смесу сипати у плех обложен папирним калупима за мафине (облик може бити по жељи).
Пећи у предходно загрејаној рерни на 200 C седам минута . Пријатно!
Алекса Николић

Корнфлекс куглице

Састојци: 250 грама корнфлекса, 200 грама маслаца, 4 супене кашике
меда, 200 грама чоколаде за кување, мало ситно сецканих ораха по жељи.
У дубљи суд отопити маслац, додати мед и ломљену чоколаду за кување
уз стално мешање. Када се чоколада отопи и све добро сједини, скинути са
шпорета и додати корнфлекс и орахе. Све добро измешати и кашичицом пунити
корпице. Оставити на хладном до служења.
ЈЕДНОСТАВНО, ЗДРАВО И УКУСНО. ПРИЈАТНО !
Нина Величковић

*Покушајте преко распуста, обавезно уз помоћ родитеља, да направите неки слаткиш по понуђеним
рецептима. Ако будете успешни одредићемо слатки дан у месецу када ћемо се гостити посластицама које
сте заједно са другарима и родитељима направили .
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Дан школе – прослава 90 година постојања наше школе

Ове године је школа прославила 90 година свог постојања. На свечаности, у хору, су наступили и
Ирина Мутавџић и Михаило Лекић. Поводом годишњице школа је штампала и Монографију коју су
заинтересовани родитељи могли да наруче и купе.

Такмичења из математике у 2016 - 2017.
И ове школске године смо се масовно пријавили за такмичења из математике . Задаци су ове
године били заиста тешки. Марија и ја смо ипак успеле да постигнемо значајан успех па смо зато и
награђени од школе лепим књигама.
Нина Величковић
Школско
такмичење из
математике
име и
број
презиме
поена
Марија М
78
Нина В.
58
Данило С.
58
Филип П.
48
Уна Ј.
42
Ирина М.
42
Реља Р.
36
Гедеон Б.
36
Матија В.
34
Душан Ђ.
16
Теодора И. 16

Општинско такмичење из
математике
име и
број
званичан
презиме
поена
пласман
Марија М.
80
2.место
Нина В.
70
3.место
Данило С.
40
-

Међународно такмичење из
математике - Кенгур
име и
број
званичан
презиме
поена пласман
Марија М.
88,75
похвала
Нина В.
82
похвала
Уна Ј.
76,25
похвала
Матија В.
67
Гедеон Б.
65
Реља Р.
58,5
Ирина М.
57,25
Андреа С.
52,75
Душан Ђ.
52,5
Филип П.
46,75
Михаило Л. 46,25
Данило С.
42,5
Теодора И.
38,5
Алекса Н.
28,75
-

Спортска такмичења
Ове године на општинском такмичењу ученика млађих разреда у спорту
смо били прилично успешни . Такмичили смо се у брзини, спретности и снази .
Дечаци наше школе су освојили 2.место, а девојчице 3.место у општини.
Андреј Ђ. и Алекса Н. су представљали наше одељење у мушкој школској
екипи, а Уна Ј. и Нина В. у женској школској екипи. Они су изабрани да
представљају наше одељење на основу предтакмичења које је учитељ
организовао у нашем одељењу.
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У близини старе куће мог тате имамо пчеле. Када
се ваде рамови са медом, кошницама се прилази
полако, без брзих покрета и уз ношење опреме.
Комшија нам је помогао да оформимо неколико
друштава пчела које нас награђују укусним, шумским
медом. Када немају довољно хране, тата и ја
дохрањујемо пчеле соком од коприве. Научио сам да
матица у кошници води главну реч, да радилице вредно
скупљају полен и да трутове-ленштине избацију из кошница. Закључио сам да у пчелињем
свету влада ред, рад и слога.
Ове 2017. године Позориштанце Пуж прославило је у априлу месецу 40 година
постојања. Пуж воде Бранко Коцкица и његова
жена Цаца, а важан део Позориштанцета су и
Бранкови Пужићи, чији члан сам и ја, који
играју, певају и глуме у представама. За јубилеј,
у Пужу су се окупили глумци који дуго година
играју представе на овој сцени. Певали су
сонгове из најпознатијих представа заједно са
Бранковим Пужићима, тј. са нама.
Срећан рођендан желим Пужу !!!
Душан Ђурић

Ова година ми је била заиста успешна. Освојио сам 1.место на Првој Звездарској
ролеријади, 2.место на такмичењу у свирању виолине, био сам члан спортске екипе наше
школе која је на општинском првенству освојила 2.место, а и у школи ми иде све боље.
Надам се да ће тако бити и идуће године.
Андреј Ђорђевић
Волим да рачунам и радим занимљиве задатке и да сам стално
у покрету. Освојила сам 3.награду на општинском такмичењу из
математике, похваљена сам на Међународном такмичењу из
математике, а добила сам медаљу и диплому и похваљена сам на
курсу Центра за развојну едукацију Малац генијалац. Била сам и члан
спортске екипе наше школе која је на општинском првенству освојила
3.место, а и у школи ми иде све боље јер мање причам на часу и боље
се дружим са другарима . Трудићу се да тако буде и следеће године.
Нина Величковић

24

Ја сам Катарина Обрадовић и ученица сам VII2. После биографија
многих мојих другара дошло је време да вам се и ја представим. Као и сви
који су претходних година писали за ваш часопис и ја сам сам једна од
ученица бивше генерације учитеља Дејана. Већ седам година успешно
одржавам одличан успех и наставићу да се трудим да тако и остане.
Учитељ је увек тежио да извуче максимум из нас, чак и када ми сами
нисмо знали шта у нама све постоји. Уз његову помоћ, ја и готово свако из
нашег одељења развио је љубав према неком предмету, некој науци у којој
постижемо позитивне резултате. Учитељ нас је увек учио да будемо
великодушни и да треба да волимо оно што радимо.
Мене је одувек интересовала географија. Посета великих светских метропола одувек је
била и остаће моја жеља коју ћу, надам се, испунити. До тада, такмичићу се на такмичењима
из географије. Ове године сам освојила 2.место на општинском и 2.место на градском
такмичењу. Иако се никад нисам такмичила на такмичењима из биологије, заиста обожавам
и биологију и уз ту љубав сам и открила да желим да постанем доктор.
Поред школских активности,волим да певам и сликам. Од петог разреда учествујем у
приредбама са школским хором и идем на часове
сликања. Јако волим животиње и волим да
проводим време са својим псом Мазом и својим
папагајима.
Најбоља порука за крај овог текста је да је
све могуће. Уз мало храбрости, воље и доста
труда и ваше име ће се наћи у школској витрини
награда, као моје име и имена мојих другара и
свих вредних школских главица.

Здраво. Зовем се Јелена Димитријевић. Ученица сам VII2. Прва четири
разреда сам провела у учионици у којој сте сада ви. Могу слободно рећи
да ми је то најдражи период детињства. Пуно сам научила од мог и вашег
учитеља Дејана Гигића. Савете које сам од њега добила заувек ћу памтити
јер су ми и до сада већ пуно користили.
Ове године сам учествовала на такмичењу из српског језика Књижевна олимпијада. Освојила сам 3.место на општинском такмичењу, а
и на градском такмичењу сам остварила запажен резултат.
Јако волим да пишем и да глумим. То сам још у вртићу схватила. Пре
4 године сам постала члан Студија глуме ,,Маска”. За сада ми предаје наставница,
дипломирана глимица, Тамара Драгичевић. У Театру 78 и Луткарском позоришту
,,Пинокио”смо одиграли многе представе као што су ,,Лајање на звезде”, ,,Мајстори
мајстори”, ,,Како је пропао rock and roll”...
Поручујем вам да будете упорни и стрпљиви у свему што радите јер су упорност и
стрпљивост кључ сваког успеха!
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En

Мала школа страних језика

Srbija
srpski

Engleska
English

Zdravo, moje ime je Dejan .
Kako se ti zoveš ? (Kako ti je ime ?)
Milan . Odakle si ti ? (Gde živiš ?)
Iz Beograda. (U Beogradu). A ti ?
Iz Leskovca.
Koliko imaš godina? (Koliko si star?)
Četrnaest.
Zdravo !
Vidimo se !
Da
Ne
Ne razumem
Volim te
Žao mi je / Izvinite (me)
Hvala
Mogu li dobiti jedan sladoled ?

Hello, my name is Sarah.
What’s your name?
David. Where are you from?
London. And you?
Birmingham.
How old are you?
Fourteen.
Goodbye!
See you!
Yes
No
I don’t understand
I love you
I’m sorry /Excuse me
Thank you
Can I have an ice
cream,please?

jedan , dva , tri , četiri , pet ,
šest , sedam , osam , devet , deset ;

Nemačka
German
Deutsch
рGerмGtsch
Hallo, ich heise Martin.
Wie heist Du?
Julia. Woher kommst Du?
Aus Berlin. Und Du?
Aus Wien.
Wie alt bist Du?
Vierzehn.
Tschuss!
Bis bald.
Ja
Nein
Das verstehe ich nicht
Ich liebe Dich.
Entschuldigung
Danke
Ein Eis bitte!

one , two , three , four , five ,
six , seven , eight , nine, ten;

eins, zwei, drei, vier, funf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn

Italija
Italian –
Italiano

Francuska
French
francais fr

Španija
Spanish
espanol

Ciao, io mi chiamo Roberto.
Tu come ti chiami?
Giulia. Di dove sei?
Di Roma, e tu?
Di Napoli.
Quanti anni hai?
Quattordici.
Ciao!
Ci vediamo
Si
No
Non capisco
Ti amo
Scusi
Grazie
Posso avereun gelato, per favore?

Bonjour, je m’appelle Pierre.
Comment t’appelles-tu?
Nicole. D’ou viens-tu?
De Paris. Et toi?
De Bruxelles.
Quel age as-tu?
Quatorze ans.
Au revoir!
A bientot!
Oui
Non
Je ne comprends pas
Je t’aime

uno , due , tre , Quattro , cinque ,
sei , sette , otto , nove , dieci ;

un , deux , trios , quatre , cinq ,
six , sept , huit , neuf , dix ;

Hola, me llamo Maria.
Tu como te llamas?
Juan. .De donde eres?
De Madrid. .Y tu?
De Barcelona.
Cuantos anos tienes?
Catorce.
Adios!
Nos vemos!
Si
No
No entiendo
Te quiero
Perdon
Gracias
Me puede dar un helado,
por favor?

Je suis desole(e)/Excusez-moi

Merci
Est-ce que je peux avoir une
glace, s’il vous plait?
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uno , dos , tres , cuatro , cinco
seis , siete , ocho , nueve,diez;

Bugarska
Bulgarian

Češka
Czech
čeština

Slovenija
Slovena slovensko

Ahoj, jmenuji se Lenka.
Jak se jmenuješ ty?
Honza. Odkud jsi?
Z Prahy. A ty?
Z Brna.
Kolik je ti let?
Čtrnact.
Tak ahoj!
Měj se hezky!
Ano
Ne
Nerozumim
Miluji tě
Promiňte / S dovolenim
Děkuji
Mohu dostat jednu
zmrzlinu,prosim?

Živijo, moje ime je Gregor.
Kako je pa tebi ime?
Simona. Od kod prihajaš?
Iz Ljubljane. Pa ti?
Iz Maribora.
Koliko let imaš?
Štirinajst.
Adijo!
Se vidiva!
Da
Ne
Ne razumem
Ljubim te
Oprostite
Hvala
Sladoled, prosim!

jeden , dva , tři , čtyř , pět ,
šest , sedm , osm , devět , deset ;

ena , dve , tri , štiri , pet ,
šest, sedem, osem,devet, deset

Grčka
Greek

Mađarska
Hungarian
magyar

Rumunija
Romaninan
romana

Γεια σου, με λένε Νίκο.
Πώς σε λένε;
Ελένη. Από πού είσαι;
Από την Αθήνα. Εσύ;
Από τη Λευκωσία.
Πόσων χρονών είσαι;
Δεκατεσσάρων
Γεια!
Τα λέμε!
Ναι
Όχι
Δεν καταλαβαίνω
Σ’ αγαπώ
Συγγνώμη /Με συγχωρείτε
Ευχαριστώ
Μπορώ να έχω ένα παγωτό ,
παρακαλώ;

Szia, Ildiko vagyok.
Mi a neved?
Istvan. Honnan jottel?
Budapestről. Es te?
Debrecenből.
Hany eves vagy?
Tizennegy.
Viszlat!
Szia!
Igen.
Nem.
Nem ertem.
Szeretlek.
Bocsanat/Elnezest!
Koszonom.
Kaphatok fagylaltot?

Bună ziua, mă numesc Elena.

rian –

Български
Здравей, казвам се Катя.
А ти как се казваш?
Иван. Откъде си?
От София. А ти?
От Бургас.
На колко си години?
На четиринайсет.
Довиждане!
До скоро!
Да.
Не.
Не разбирам.
Обичам те!
Извинявайте!
Благодаря!
Един сладолед,моля!
Едно , Две , Три , Четири , Пет ,
Шест , Седем , Осем , Девет , Десет ;

Ένα , δύο , τρία , τέσσερα , πέντε ,
Έξι , επτά , οκτώ , εννέα , δέκα ;

Pe tine cum te cheamă?
Ion. De unde eşti?
Din Bucureşti. Tu?
Din Arad.
Caţi ani ai?
Paisprezece.
La revedere!
La revedere!
Da
Nu
Nu inţeleg
Te iubesc
Imi pare rău/Mă scuzaţi
Mulţumesc.
Aş dori o ingheţată,vă rog.

egy , kettő , harom , negy
Unu , Doi , Trei , Patru , Cinci
ot , hat , het , nyolc , kilenc , tiz ; Şase, Şapte, Opt, Nouă , Zece;

 Moguće su greške u pisanju pojedinih slova !
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Languages in Europe
Here’s how to say ‘Good morning’
or‘ Hello’in just a few of these
languages.

Germanic
Danish - God morgen
Dutch - Goedemorgen
English - Good morning
German - Guten Morgen
Swedish - God morgon
Romance
French - Bonjour
Italian - Buongiorno
Portuguese - Bom dia
Romanian - Bună dimineaţa
Spanish - Buenos dias
Slavic
Bulgarian - Dobro utro
Czech - Dobre rano
Polish - Dzień dobry
Slovak - Dobre rano
Slovene - Dobro jutro

Basque - Egun on
Breton - Demat
Catalan - Bon dia
Estonian - Tere hommikust
Finnish - Hyvaa huomenta
Gaelic (Scottish) - Madainn mhath
Greek - Kalimera
Hungarian - Jo reggelt
Irish - Dia dhuit
Latvian - Labrīt
Lithuanian - Labas rytas
Maltese - L-Għodwa t-Tajba
Welsh - Bore da
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Једног дана миш је угледао фармера и његову жену како постављају мишоловке по
целој кући. Трчећи уплашено по дворишту упозоравао је остале животиње на нову опасност.
Кокошка, прасе и крава су рекли да им је жао али да то није њихов проблем и да се њима
неће ништа лоше догодити због тога. Миш се тужан и уплашен вратио у своју рупу у зиду.
У сред ноћи чуо је необичне звуке. У мишоловку се ухватила отровна змија. Када је
фармерова жена дошла да види шта се ухватило у мишоловку змија ју је ујела. Жена је
добила високу температуру па је фармер од кокошке направио супу јер је кокошија супа
добра против високе температуре. Како се женино тешко стање одужило фармер је испекао
прасе да би имао чиме да послужи пријатеље који су долазили да посете његову жену. На
крају је фармерова жена ипак умрла. Пошто је у њиховом селу обичај да после сахране сви
дођу на ручак у кућу умрле особе фармер је морао да закоље краву да би имао чиме да их
послужи.
Миш је , са великом тугом у срцу, све то ћутке посматрао из своје рупе у зиду .
Зато, кад следећи пут чујеш да с неко суочио са тешким проблемом или да је тражио од тебе
помоћ, а ти помислиш да те се то не тиче, сети се – кад је један од нас угрожен, врло
вероватно је да ће и други бити у опасности. Сви смо ми на различите начине повезани и
наши животи густо испреплетани да морамо пазити једни на друге и потрудити се да
помогнемо и охрабримо оне којима је то потребно .

Паметни људи кажу да су, за оно што јесмо, заслужни они који су нас
васпитавали и помогли нам да одрастемо. Њих, окрени - обрни, у сваком животу има много.
У њих спадају и наши родитељи и наше деде, бабе, васпитачи, учитељи, наставници,
професори, рођаци, другови, паметне књиге, лепи филмови или добра музика. На нас су
утицале и лепе и ружне ствари које су нам се догађале, како добри тако и лоши људи које
смо сретали. Али и ми смо у томе итекако учествовали. Бирали смо кад год смо могли.
Између „ хоћу “ и „ нећу “, између два пријатеља, између две књиге, два филма ...
Драга децо, изгледа да свет у коме сви живимо и у који ви улазите није баш
најбољи. Бар тренутно. За њега смо криви сви ми који у њему нешто дуже боравимо, а
нарочито они међу нама који су имали лоше васпитаче, пријатеље , књиге и филмове. Који су
говорили „ хоћу “ кад је требало да кажу „ нећу “ и обрнуто. Све ово што нам се данас не
свиђа , како је рекао један уман човек, личи на „ освету лоших ђака “.
Да би ваш свет био бољи и праведнији, да би у њему били срећнији и
слободнији да радите оно што волите и да живите како желите ја вам предлажем да пре
свега боље од нас бирате! Предлажем вам да слушате своје учитеље, али и да мислите
својом главом. Да не прихватате ништа здраво за готово, да сами увек знате шта је за вас
најбоље. Немојте никада ићи „ негде “ зато што тамо „ иду сви “, идите само ако се вама иде.
Не дајте да нико од вас прави будалу, али увек кад се посвађате помислите да сте и ви за то
бар мало криви. Учините све да вас други разумеју, али покушајте и ви њих да разумете.
Волите друштво , али никако гомилу. Знајте да не постоје добри и лоши народи. У сваком
постоје само добри и лоши људи. Кад учите да се изражавате, учите и да слушате. Ако
волите песме онда је боље да их сами пишете него да рецитујете туђе. Али, ипак, од свега је
најважнији избор. Према томе бирајте, бирајте...
Срђан Карановић ( писац сценарија, редитељ и професор ФДУ, 1991. - поводом Дечје недеље)
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Дневник шоњавка је роман у стрипу и написао га је Џеф Кини, а
издаје и штампа књижара Дерета. Написан је за сада у девет делова и сваки
део носи своје име као што су: Дуго путовање , Лоша срећа , Лево сметало ,
Празнична грозница, Ружна истина , Пасији дани , Родрикова правила ,
Последња сламка. У роману су записане, у виду дневника, авантуре дечака
Грега , његовог брата и најбољег друга. Авантуре ових дечака су веома
узбудљиве и занимљиве .... Не бих да Вам откривам детаље препоручујем да
што пре прочитате .
Алекса Николић
Пацовски бургер је роман Дејвида Вилијамса, а издавач за Србију је
Прополис Боокс . Сва деца желе кућног љубимца . Ни Зоја није изузетак ,
само је њен љубимац мало другачији. Уз помоћ те различитости победиће и
злу маћеху.... Роман који ће Вас прво уплашити а потом до суза насмејати ,
чита се у једном даху . Зато што пре крените са читањем .
Алекса Николић

Moja омиљена књига je “ ЗAГOНЕТНЕ ПРИЧЕ”. Kњигу je написао
Урош Петровић, добитник награде Невен за најбољу књигу за младе и
задужен за Менсина истраживања у Србији. Намењена је деци која воле
мозгалице и садржи кратке приче у виду загонетки кoje треба решити.
Веома је интересантна, поучна и забавна.
Нина Величковић
Књига коју препоручујем за читање зове се ,,Јахање на курјаку",
нашег познатог писца Глише БабовићаУ књизи има пуно кратких, смешних и шаљивих причица о животу
главног лика ове књиге , чича Васе . Приче се одвијају у деветнаестом веку
у једном селу.
Најсмешнији делови књиге су кад баба Петра смета чича Васи док он
препричава своје догодовштине из младости и када исмева његове поступке
Уна Јованић
Књига коју препоручујем за читање је ,, Како се расте до човека " ,
писца Миомира Томића . У књизи се могу наћи корисни савети за мале и
велике, за оне који желе лакше и лепше да одрасту и о не који су одрасли,
али су нешто од тога и заборавили.
Ова књига је јако занимљива и зато вам препоручујем да је што пре
прочитатев.
Ирина Мутавџић
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Учење по НТЦ

програму

1. У следећим реченицама се крију називи држава.
Пронађи их и запиши, а затим сам састави неколико примера
Делфин скаче . Ф и н с к а
Зашто Меги пати ? (Данило) _ _ _ _ _ _
Шта ће вага на столу ? (Данило) _ _ _ _
Један скакавац је у соби . (Маша) _ _ _ _ _
Гага највише воли сладолед . (Нина ) _ _ _ _

Плавооки пара има . (Андреј Ђ.) _ _ _ _ _
Миру си јако удраио. (Матија) _ _ _ _ _ _
У октобру сија сунце . (Тијана) _ _ _ _ _ _
Матија паничиу лифту. (Андреј Ђ.) _ _ _ _ _
Ако улепе руке, опраће их. (Андреј Ђ.) _ _ _ _
Прикрада се и та лија . (Теодора) _ _ _ _ _ _ _
Другари та лија је опасна . (Уна) _ _ _ _ _ _ _
Кобру му ни ја не би дала . (Тијана) _ _ _ _ _ _ _ _
Ове послове ни ја не радим. (Уна) _ _ _ _ _ _ _ _
Франц у скафандеру скија. (Маша) _ _ _ _ _ _ _ _
Звао је мене и Мину . (Уна)
_ _ _ _
Ухватиће ме грч кад тад . (Уна) _ _ _
Да ли Банету треба помоћ ? (Уна) _ _
Отишли су дан пре Јане и Каће . (Уна)

Нека нада постоји . К а н а д а
Жито гори . _ _ _ _
Која панда спава ? _ _ _ _ _
Слатки нам се колач једе . _ _ _ _
Мене мачка гребе . _ _ _ _ _ _ _
Један скаче . (Душан) _ _ _ _ _
Чешкај ме. (Алекса) _ _ _ _ _
Бруси јако . (Душан) _ _ _ _ _ _
Уобразила си се . (Уна) _ _ _ _ _ _
Да ли рак штипа ? (Ирина) _ _ _ _
Да ли рана пече ? (Ирина) _ _ _ _
Причамо Рус и ја. (Ирина) _ _ _ _ _ _
Ја сам чича Данило . (Данило) _ _ _
Мама личи на оца . (Нина) _ _ _ _
Котур скаче јаче. (Тијана) _ _ _ _ _ _

_
_ _
_ _ _
_ _ _ _ _

Кројач је чики направио панталоне . ( Алекса) _ _ _ _

Нисам добила дупликат, а Рони јесте .(Уна) _ _ _ _ _
Филип и Никола иду у град. (Ленка) _ _ _ _ _ _ _ _
Синди, ја и Лара идемо у шетњу . (Ленка) _ _ _ _ _
Видела сам познату светску балерину . (Уна) _ _ _ _
Тај лан добар је за здравље . (Марија )
_ _ _ _ _ __
Вајару сија нова направљена чинија . (Марија) _ _ _ _ _ _
Одиграо је меч и Лена је навијала за Ђоковића .(Уна) _ _ _ _
Кутије су тешке, ни ја их не могу подићи . (Уна) _ _ _ _ _ _
Пољубац у образ или руку исказује поштовање . ( Марија) _ _ _ _ _ _
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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2. У следећим питањима се налазе и одговори на та питања .
Пронађи их и запиши , а затим покушај да сам саставиш неколико примера.
Чији врх расте у густој шуми ? х р а с т Чија је глава чупава ? л а в
Ко би лако прескочио јарак ? _ _ _ _ _ _
Ко лако забрсти грм ? _ _ _ _
У колико сати петао кукуриче ? _ _ _
Ко високо лети ? _ _ _ _
Ко немо стоји у воду и гледа ? _ _ _ _
Шта би крава без њега ? _ _ _
Она нема шта не може да замисли . _ _ _ _ _ Кажу те је боје пиле . _ _ _ _
Кога је у шуми видела Нена ? (Уна) _ _ _ _ Ко заклања мало јаре ? (Ленка) _ _ _ _
Шта мама купује за колаче ? (Уна) _ _ _
Како се назива река у Паризу ? (Ленка) _ _ _ _
Ко са пуно пене пере руке ? (Ленка) _ _ _ _ _
Коме је природа дала велики кљун ? (Ленка) _ _ _ _
Шта јутро само прекрива благородном водом ? ( Марија ) _ _ _ _
На чему јаше тетка Миланова кроз пустињу ? (Ленка) _ _ _ _ _
__________________________________________________
__________________________________________________
3.

Песма je изражена низом цртежа . Пробај и ти .
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ПОСЛОВИЦЕ
За свађу је потребно д _ _ _ е .
Без р _ _ _ _ в _ _ а нема ни договора.
Боље је ситом у раду него г _ _ _ _ _ м у хладу .
Ни у шали не треба вређати п _ _ _ _ _ _ _ а .
Кад лед почне да пуца знаћеш ко ти је п _ _ _ _ _ _ љ .
П _ _ _ _ _ _ _ и се не вуку за нос већ један другом чувају понос.
П _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ о је као биљка, ако га не негујеш – увенуће.
Тешко оном ко сваког с _ _ _ а , а још теже оном ко никога не слуша.
Нема зиме док не падне иње, ни пролећа док сунце не сине, ни радости док не д _ _ _ ш с киме.
Штовишезнашвишевредиш. _______ _______ _______ _______ ____________ .
Знањејеправоимање.
__________________________________________________.
Благо оном ко зна да не зна, а хоће да зна. Тешко оном ко мисли да зна, а не зна..
Састави сам пословицу о пријатељству! __________________________________________________

ЗАГОНЕТКЕ
Ко без ногу кроз планину иде.
Увек иде, а никад се не умори.
Вози златну кочију, на репу му сто очију.
Навади се вран гавран долази нам сваки дан.
Шта се боље види ноћу него дању.
Кад се види не види ме нико, кад се не види види ме свако .
Оре као орач, црно као ковач.

___________
___________
___________
___________
___________
___________
__________

Састави сам загонетку ! ________________________________________________________________
БРЗАЛИЦЕ
Појео Павле питу пекара Петра поред Пириног плота плетеног прућем, па попио пун пехар пива и
питао Петра пошто пита.
Састави сам брзалицу тако да све речи почињу словом (гласом) С.
______________________________________________________________________________________
ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ
Напиши 8 речи које почињу словом (гласом) Т тако да свака следећеа буде дужа за 1 слово од
претходне.
__,___,____,_____,______,_______,________,_________ ;
Напиши 8 речи које се завршавају словом (гласом) И тако да свака следећа буде дужа за 1 слово од
претходне.
__,___,____,_____,______,_______,________,_________ ;
Следећа слова крију називе 4 станишта биљака и животиња: а а а а е е и и в в в р р о о њ њ ј л п д з т к
____________________ ____________________ ___________________ __________________
Следећа слова крију називе 4 животиње које живе у бари и околини баре:
а а а а а а о о р р м м д ж б к ц з и ј ____________ ____________ _____________

____________

Премештањем слова у речи другарство састави што више речи, а да не мораш да употребиш при
састављању увек сва слова из те речи.
______________________________________________________________________________
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1. Колико цифара мораш употребити да напишеш све бројеве прве стотине?______________
2. Марија је купила свеску од 40 листова, дошла кући и исписала редне бројеве страна.
Колико цифара је при при том употребила (написала) ? _____________________
3. На ком месту у низу свих троцифрених бројева се налази број 200 ? __________________
4. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара 3? Напиши их. _________________
5. Милан и Јана су пре 4 године имали укупно 12 година.Колико ће укупно година имати за
4 године?

_________________________________________________________________

6. Допуни низове: а) 93 , ___ , 65 , ___ , 37 , 23 , ___ ;
б) ___ , 203 , ___ , 407 , ___ , 611 , 713 , ___ , 917 ;
7. Помоћу датих једнакости одреди цифре које представљају поједини знакови.
 -  = 47

  40  00

 = ___

8. Колико има троуглова на слици ?

 = ___

 = ___

____________________

9. Попуни магични квадрат бројевима 3,4,5,6,7,8,9,10,11 тако да збир у
свим правцима буде исти ( хоризонтално, вертикално и укосо- дијагонално).
10. Нина и Уна треба да поделе 140 динара тако да Нина добије 40 динара
више. Колико ће новца добити Уна , а колико Нина ?
___________________________________________________________________________
11. Деда је 6 пута старији од унука, а заједно имају 77 година. Колико година има деда, а
колико унук?
___________________________________________________________________________
12. На столу је увече горело 11 свеће. После вечере је угашено 8. Колико ће свећа бити
ујутру на столу ?
___________________________________________________________________________
13. У корпи има 10 јабука. Треба их поделити десеторици дечака ( сваком по једна)
тако да једна јабука остане у корпи. Како ?
___________________________________________________________________________
14. У дворишту је 6 глава, а 18 ногу. Колико има кока, а колико оваца у дворишту ?
___________________________________________________________________________
15. Напиши потребне знакове ( +, -, ( ), : , ) да би једнакост била тачна.
2 2 2 2 2 =0

2 2 2 2 2 =1

2 2 2 2 2= 2
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2 2 2 22 = 3

1. У школи има 937 ученика. Девојчица је за 19 више него дечака. Колико има
девојчица а колико дечака ? (метод дужи - нацртај и постави једначину)
________________________________________________________________
2. У возу има 636 места за седење. На почетној станици су ушли путници и сели на своја места. Кад је
воз пошао, празних места за седење је било 3 пута мање од попуњених. Колико је путника ушло у
воз и село на своје место?
____________________________________________________________
3. Воз се састоји од 9 вагона. Матија кондуктер је ушао у 5. вагон од почетка,
а Филип у 5. вагон од краја. Ко је ближи локомотиви ?
_______________________________________________________________________
4. Пуж се пење уз зид висине 12 метара. Преко дана се попне 4 метара, а преко ноћи се спусти 2
метра. Колико му је дана потребно да се попне ?
__________________________________________________________________
5. Ирина је ломла прут на једнаке штапиће. Колико је пута ломила прут ако је
добила 11 штапића ?
_________________________________________________________________________________
6. Упиши следеће бројеве у магични квадрат тако да збирови у свим правцима
(водоравно, усправно и по дијагонали) буду 6 : 1,1,1,2,2,2,3,3,3.
7. Унук има 9 година. Кроз 7 година биће 5 пута млађи од своје баке. Колико бака сада има година?
_________________________________________________________________________________
8. Мама има 36 година. Пре 4 година била је 8 пута старија од своје ћерке. Колико година има ћерка
сада ? ___________________________________________________________________________
9. Михаило и Реља су пре 8 година имали заједно 28 година. Колико ће заједно имати за 8 година?
________________________________________________________________________________
10. Кад свако друго дете затвори једно око, остало је отворено 24 ока. Колико је деце учествовало у
игри ? ___________________________________________________________________________
11. Колико је цифара потребно за нумерисање књиге која има 1111 страна ?
_________________________________________________________________________________
12. На ком се месту у низу свих троцифрених бројева налази број 444 ?
_________________________________________________________________________________
13. Од цифара 1,0,2,1 састави најмањи и највећи паран четвороцифрен број.
_________________________________________________________________________________
14.Дешифруј бројеве у следећим изразима:
15. Дешифруј. ♥0♥ + ♥0♥ = 00

_ 4 + _ 8 _ = 1000

0  2♥ = 000
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_5_ - 555 = 2_ 5

 = __

 = __ ♥ = __

•

из књиге '' Дидактичке игре '' , групе аутора, ЗУНС
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* из књиге '' Дидактичке игре '' , групе аутора, ЗУНС
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☺


Заокружи тачне одговоре
2.

а)
б)
в)
3.
а)
б)
в)

Место где вода излази на површину
земље назива се:
извор
ушће
ток
Јегуља је:
змија
риба
птица

5.

Од пуноглавца настаје:

6.

а)
б)
в)
7.

лептир
жаба
змија
Правоугаоник је страна:

а)
б)
в)
8.

а)
б)
в)
9.

коцке
квадра
квадрата
Основне боје су:

а)
б)
в)
10.

а) зелена, плава, жута
б) црвена, жута, плава
в) зелена, жута, црвена

а)
б)
в)

1.

а)
б)
в)
4.
а)
б)
в)

Електрична енергија се производи уз
помоћ снаге воде у:
термоелектранама
хидроелектранама
нуклеарним електранама
Речи сличног значења а различитог
облика су:
синоними
хомоними
антоними
Службу предикaта у реченици
најчешће врше:
глаголи
придеви
именице

☺


10 тачних одговора
7,8 и 9 тачних одговора
4,5 и 6 тачних одговора
1,2 и 3 тачна одговора
0 тачних одговора

Растојање центра од било које тачке
кружнице је:
пречник
полупречник
круг
Троцифрених бројева има:
899
900
901

Одлично, права си СВЕЗНАЛИЦА !!!
Врло добро, само тако настави !
Добро је, али ти можеш и боље !
Није баш сјајно, недовољно читаш и учиш !
Имаш велики проблем !!
Потражи помоћ родитеља и учитеља !
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☺


Заокружи тачне одговоре

1.
а)
б)
в)
3.
а)
б)
в)

Реч - Лепа - је:
именица
глагол
придев
Пшеница је:
воће
житарица
поврће

2.
а)
б)
в)
4.
а)
б)
в)

Обим правоугаоника је:
О = 2а + 2b
О = 2а  2b
О = 4a
Прози не припада:
приповетка
песма
бајка

5.
а)
б)
в)
7.

Део Србије је :
Македонија
Словенија
Шумадија
За нумерисање књиге од 100 страна
потребно је:
192 цифре
100 цифара
191 цифра
Реч лепо у реченици - Ана лепо
пева.- врши службу:
субјекта
објекта
прилошке одредбе за начин

6.
а)
б)
в)
8.

Половина ноте траје:
½ откуцаја
2 откуцаја
4 откуцаја
Ликовни рад урађен воденим бојама
се назива:
мозаик
скулптура
акварел
На тастеру за брисање на тастатури
рачунара пише :
Shift
Enter
Delete

а)
б)
в)
9.
а)
б)
в)

а)
б)
в)
10.
а)
б)
в)

☺


10 тачних одговора
7,8 и 9 тачних одговора
4,5 и 6 тачних одговора
1,2 и 3 тачна одговора
0 тачних одговора

☺☺
☺




Одлично, права си СВЕЗНАЛИЦА !!!
Врло добро, само тако настави !
Добро је, али ти можеш и боље !
Није баш сјајно, недовољно читаш и учиш !
Имаш велики проблем !!
Потражи помоћ родитеља и учитеља !
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