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УВОД
Почела је и нова школска
2012/2013. година. Као и
претходне године,
настављамо са извештавањем
о дешавањима и активностима
у нашој школи.
У овом броју ћемо се бавити
активностима које је наша
школа реализовала у току
првог полугодишта.
Трудићемо се да будемо
објективни и да обухватимо
све најбитније чињенице.

Аутори
ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
Првог септембра у осам часова
ујутру, зачуло се прво школско
звоно којим је званично започела
нова школска година. Том
приликом Новица Богдановић,
директор школе, поздравио је
родитеље и децу и пожелео им
пуно среће и успеха у овој школској
години. Ученици виших разреда су
затим са својим разредним
старешинама отишли на час
одељенске заједнице.

Успех ученика на крају првог
полугодишта школске
2012/2013.године

Од укупно 202 ученика од другог до
осмог разреда позитиван успех
постигло је 177 ученика, што
износи 87,62%, а негативан 25
ученика, односно 12,38%.
Нижи разреди:: од 77 ученика од
другог до четвртог разреда
позитиван успех постигли су сви
ученици (одличних 27, вр.добрих
34, добрих 15, довољних 1).
Виши разреди: од укупно 125
ученика позитиван успех постигло
је 100 ученика, а негативан успех
25 ученика ( са једном слабом 13,
са две слабе 6, са три и више слабе
6). Одличних ученика је 27,
вр.добрих 35, добрих 36, довољних
2. Сви ученици првог разреда (28)
постигли су позитиван успех.
Наставници су се сложили да је
успех ученика бољи у односу на
прво тромесечје школске 2012/13.
Тамара Миладиновић, педагог
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ДОГОДИЛО СЕ....

ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЈЕНТАЦИЈА
ОТВАРАЊЕ
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
Након дугог ишчекивања,
18. 09.2012.год. свечано је
отворена фискултурна сала.
Овом догађају присуствовале
су бројне званице: председник
општине Мајданпек ,
директор школе, чланови
колектива, ученици,
мештани села Рудна Глава,
чланови месне заједнице и
локалне самоуправе. Том
приликом одиграна је
пријатељска утакмица којом
је званично отворена
фискултурна сала.
Изградњом сале знатно се
олакшала реализација наставе
физичког васпитања.

Наша школа ове године
учествује у пројекту програма
Професионалне оријентације
Министарства просвете
Републике Србије и Немачке
организације GIZ на прелазу
из основне у средњу школу.
Општи циљ програма је
подстицање младих да путем
активног учешћа у
петофазном процесном
моделу Професионалне
оријентације преузму
одговорност за своју
будућност, упознају себе и
своје способности, путеве
школовања и путеве каријере,
да промишљено донесу
одлуку о избору школе или да
се укључе у свет рада и на тај
начин постигну успех у
планирању своје каријере.
Активности ће се остварити на
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радионицама у раду са
ученицима 7. и 8. разреда у
току школске године.
Реализација програмских
задатака остварује се у оквиру
садржаја редовне наставе
(српски језик, информатика,
ликовно, грађанско), додатне
наставе, слободних и осталих
активности.

приредбом и спортским
такмичењима. Одржано је
такмичење у шаху. Прво
место освојио је ученик
осмог разреда Дарио
Шутуловић.

Традиционално, овог дана
одржан је и турнир у фудбалу
са ученицима из Основне
школе „Вук Караџић“ из Доњег
Милановца.

Дан школе

Као и сваке године, и ове смо
Дан школе обележили
20.09.2012. пригодном

У холу нове школе, приређена
је изложба ликовних и
литерарних радова. Исту су
припремили и реализовали
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ученици са својим учитељима
и наставницима.

( израда предмета од
природних материјала)
- Петак:: журка ученика

„ Дечја недеља “
У оквиру „ Дечје недеље “,која
је одржана од 01-05.10.2012.
реализоване су следеће
активности:

- Понедељак:: Одржана је
трибина са представницима
институција локалне заједнице
коју су организовали ученици 7.
и 8. разреда, чланови Ђачког
парламента. Циљ је био
објаснити осталој деци у школи
и представницима
институција локалне заједнице
укљученост деце са посебним
потребама у редовну наставу.
- Уторак:: спортске активности
- Среда:: приредба ученика нижих
и виших разреда и учлањење
ђака првака у Дечји савез
- Четвртак:: изложба играчака и
радионица са вишим разредима

Израда предмета од природних материјала

Пријем првака у Дечји савез
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...Одржан јесењи крос за
ученике од
I до VIII разреда...

Дана 05.10.2012. одржан је
јесењи крос на спортском
терену. Учешће су узели
ученици од првог до осмог
разреда. Сви су се показали
као одлични атлетичари, али
неко је ипак морао да буде
први.
Ученици првог разреда
трчали су на 100 m. Од
девојчица, прва је била
Амина Биберовић, друга
Каролина Николић, док је
трећа кроз циљ прошла
Дијана Првуловић. Од дечака,
први је кроз циљ прошао
Алекса Благојевић, одмах за
њим Данијел Илић, а трећи је
стигао Миљан Уршикић.
Ученици другог разреда
тркали су се на 200 m. Прва

међу девојчицама је била
Анита Марковић, друга
Анастасија Ивановић, а треће
место је освојила Наташа
Ђорђевић. Од дечака прво
место је освојио Филип
Лалић, други је био Никола
Стешић, а трећи Жељко
Бучановић.
Ученици трећег разреда
тркали су се на 300 m.
Најбржа девојчица је била
Сара Конатар, друга је стигла
Теодора Јаношевић, док је
треће место освојила
Нинослава Златић. Најбржи
међу дечацима био је Дамир
Уршикић, други је стигао
Стефан Павловић, а треће
место је заузео Никола
Кришановић.
Ученици четвртог разреда
трчали су на 400 m. Најбржа
девојчица била је Милица
Јанковић, друга је била
Мирјана Радуловић, док је
трећа на циљ стигла
Александра Бучановић. Од
дечака је први прошао кроз
циљ Матеја Илић, други је
био Лука Петровић, док је
треће место освојио Павле
Павловић.
Међу девијчицама петог
разреда најбрже је трчала
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Анита Ђорђевић, друга је
била Александра Николић,
док је трећа на циљ стигла
Милена Златић. Најбржи међу
дечацима био је Саша
Војиновић. Други је кроз циљ
прошао Марко Божиновић, док
је треће место заузео Вељко
Журкић.
Шести разред је такође
показао такмичарски дух. Од
девојчица најбржа је била
Сабрина Војиновић, друга је
стигла Далиборка Оларевић,
док је трећа била Ивана
Ивановић. Од дечака, први је
на циљ стигао Вељко Грујић.
Други је стигао Милан Илић,
док је трећи био Илија
Шаларевић.
У седмом разреду најбржа
девијчица је била Милена
Јовић, друга је кроз циљ
прошла Кристина Благојевић,
а трећа је била Невена
Јанковић. Дечаци су такође
били брзи и најбржи међу
њима је био Милан
Степановић. Други је стигао
Сенад Јовановић, а трећи
Дарко Стешић.
Најбржа девојчица у осмом
разреду је била Јелена
Сурдуловић. Одмах за њом је
стигла Милена Балановић, а

трећа је била Ирена
Бобојевић. Најбржи међу
дечацима је био Драган
Ђорђевић, други је кроз циљ
прошао Крста Петровић, а
треће место је освојио Горан
Пистолић.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Поводом обележавања „Дана
сиромашних“ чланови Ђачког
парламента, ученици Основне
школе „12. септембар“ из
Мајданпека, у сарадњи са
Црвеним крстом, донели су
гардеробу, коју су прикупили
у својој школи, и поделили
нашим ученицима којима је
била потребна и која ће им
пуно значити.
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МАТЕМАТИЧКА
ОЛИМПИЈАДА
У другом колу седме дописне
математичке олимпијаде
одржане у септембру и
октобру 2012. године за
ученике од 5. до 8. разреда
основних школа Србије,
ученица шестог разреда
Каролина Клокочинац
освојила је прву награду, а
ученик Стефан Њагојевић,
ученик петог разреда освојио
је трећу награду.

„ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ
ЗАДРУГАРА - ОРАЧА“

Дана 06.10.2012.године у
Житишту је одржано
37.републичко такмичење
„Младих задругара- орача“
ученика основних школа, на
коме је учествовала и наша
школа. Нашу школу
представљали су ученици
Денис Лазаревић и Дарко
Јовић и освојили треће
место.

*************************
„ На великим стварима људи
се показују онаквим какви би
хтели да буду, а на малим
онаквим какви јесу.“
Н.С.Рош- Шанфор
***************************
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... ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЕ...
Наша школа већ неколико
година уназад, практикује
одржавање огледних и
угледних часова за своје
ученике. Коришћењем
савремених метода и
иновација у настави,
постигли смо већи квалитет
наставе. Учитељица Весна
Машић је одабрала тему
„Наша прошлост“ и у свом
комбинованом одељењу
(I и III разред) у Црнајки
организовала један тематски
дан. Ову тему учитељица је
реализовала кроз следеће
часове:
- српски језик
- природа и друштво – свет
око нас
- музичка култура
У реализацији овог часа
учествовали су родитељи и
гости учитељи.

**************************
„ Ништа се не заборавља
спорије од увреде, а ништа
брже од доброчинства.“
Мартин Лутер
**************************

Гост, учитељ Града Антић,
некадашњи учитељ у овој
школи прича деци о
прошлости школе.

Изложба – Чувајмо од заборава!
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СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

Ове школске године одржано
је такмичење из стоног
тениса, на којем су
представнице наше школе
показале одличне резултате.
09.10.2012. године у
Мајданпеку, одржано је
општинско такмичење у
стоном тенису. Ученице осмог
разреда Љиљана Репеџић и
Јелена Сурдуловић освојиле
су прво место.
22.10.2012. године у Неготину,
одржано је окружно
такмичење, такође у стоном
тенису. Наше ученице
освојиле су прво место и
спремају се за републичко
такмичење.
21.11.2012. године у Кикинди,
одржано је републичко
такмичење.

Дана 26.10.2012. наша
фудбалска екипа гостовала је
у Доњем Милановцу поводом
обележавања Дана школе.

************************
„Тешко је улити памет ономе
ко нема воље, а још теже
улити вољу ономе ко нема
памети.“

************************
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САЈАМ КУЛТУРЕ У
МАЈДАНПЕКУ
Од 10.12. до 14.12.2012. године
одржан је сајам културе у
Мајданпеку. На сајму су
учествовали и представници
наше школе. Изложили су
презентацију и књигу о
школи, пано са
фотографијама, литерарне
радове ученика и билтен
„Наша школа“.

Дана 01.12.2012. године
обележен је Светски дан
против сиде у виду предавања
за ученике седмог и осмог
разреда као и заинтересоване
колеге, које су одржали
наставник биологије и
координатор Тима за заштиту
деце од насиља Ивана Минчић
и ученици осмог разреда,
чланови Ђачког перламента.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
ПРИМИРЈА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
У Основној школи „Бранко
Перић“ у Рудној Глави, дана
09.11.2012. године обележен
је Дан примирја у Првом
светском рату.
Професор историје, Габријел
Милосављевић, одржао је
ученицима виших разреда
предавање о Великом
рату,који је трајао четири
године (1914-1918). Примирје
је склопљено 11. новембра и
означило је крај
четворогодишњег рата.
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Песма о школи
Љубав
Септембар долази,
почињу нове радости,
школа нас зове песмом
младости!
У школи су другови,
и стари и нови,
све наше жеље, надања и
снови.
Септембар долази,
школа нас зове,
а песмица крије стихове ове:
Учење је игра,
игра је дар радости!
А школа ??
Школа је гола представа
на репертоару младости.

Љубав од Бога није дар
јер људи сами налазе свој
пар.
Погађа те у срце ко стрела,
она је тако неишчекивана и
врела.
Љубав те свом снагом вуче,
љубав страх из тебе извуче.
Љубав – нежност целог света,
љубав – полен најлепшег
цвета.
У срцу што расте и твоју срећу
нежно кове
то се знајте, љубав зове.
Штити те од зла и од
страшних црних ноћи, даје ти
нове неустрашиве моћи.

Милена Златић 51
Да полетиш до звезданог
неба,
љубав је све што ти треба.
Сабрина Војиновић 6
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Зима

Срећна песма

Са неба пахуљице лагано
падају,
деца се зими радују.

Ово је песма коју срећа краси,
ова песма биће ти утеха где
год да си.

Све је сада чисто и бело, што
веселим чини село.

У овој песми налазе се све
боје овога света,
да уклоне све оно што ти
смета.

У дворишту имам Снешка,
који се смешка.
Деца праве мале тврђаве,
у којима ће да се забаве.
Нека деца праве замак у снегу,
док се друга санкају на брегу.
Деца се весело играју,
док зимски распуст чекају.
Стефан Њагојевић 51

У њој су и разноврсни звуци,
да се супроставе свакој муци.
Порука ове песме врло је
јасна:
ово није никаква басна.
Ово је песма пуна љубави и
среће,
Не постоји особа коју
развеселити неће.
Из ове песме срећа лије,
ова песма тужна није.

************************
„ Учен човек има увек у себи
богатство.“
Федар I век н.е.

************************

Из ове песме лије срећа, ово
је срећна песма!
Никола Дурлић 51
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...ЗАНИМЉИВОСТИ...
У овој нашој сталној рубрици
имаћете прилику да
прочитате нешто занимљиво
из географије.

Вечна пустињска ватра
У Ираку, северно од главног
града Багдада, у близини
града Киркука, у пустињи већ
3500 година природно гори
ватра. У кругу пречника око 50
метара хиљадама година
непрестано гори ватра
захваљујући природном
земном гасу којим је тај део
пустиње, поред нафте, веома
богат. Сматра се да је ватру
некада давно запалио гром, а
она наставила да гори све до
данас, сагоревајући природна
подземна налазишта гаса.

помешају примесе нафте. Та
чињеница је и омогућила
тамошњем становништву да
закључи да се у близини
налазе велика налазишта
нафте. На око километар од
ове вечне ватре, за коју се
претпоставља да ће
горетијош најмање колико и
до сада, пронађено је велико
налазиште нафте, чиме је
потврђена ова претпоставка и
тамо се данас налази велика
савремена рафинерија нафте.

СВЕМИР
Сунчев систем- стварање
и будућност наше
галаксије
Сунчев систем, који поред
Сунца и наше планете Земље
садржи још 8 планета
(Меркур, Венеру, Марс,
Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун
и Плутон), настао је пре око
4,6 милијарди година.У
почетку, то је био облак гаса
од сићушних честица
свемирске прашине и леда:

Вечна пустињска ватра недалеко од
Киркука, северни Ирак
Повремено ватра гори веома
бурно, када се са гасом

Сунчев систем пре 5 милијарди година
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Када је гравитација почела да
сабија овај облик, хиљаду
година касније створено је
Сунце у центру будуће
галаксије:

Научници процењују да ће,
уколико Сунце настави да сија
и одаје енергију истим
интензитетом као сада, оно
бити активно још најмаењ 5
милијарди година, колико се
процењује да ће опстати и
наш Сунчев систем:

Сунчев систем 1000 година касније
Остаци материје су се, много
касније након стварања Сунца
(пре око 100 милиона година),
у међусобним спајањима
сабили и формирали планете:

Изглед Сунца сада и у наредних 5
милијарди година
Око милион година касније,
научници претпостављају да
ће доћи до гашења Сунца, тако
што ће се његова енергија
коначно потрошити:

Сунчев систем пре 100 милиона година
Сунчев систем данас изгледа
овако:

Сунчев систем данас

Сунце након 5 милијарди година
Тада ће на Земљи завладати
ново ледено доба и уместо
плодне плаво-зелене боје
пуне различитих облика
живота, претвориће се у
пусту,безивотну планету леда
и мрака:
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- Упркос популарном
мишљењу, нојеви не
забијају главу у песак.

- Пси не смеју да једу
чоколаду. 100 гр.
чоколаде може да убије
малог пса.

Изглед Земље у далекој будућности

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ?

- Дечаци имају бољи вид
од девојчица,
девојчице боље чују од
дечака.

- Да медвед изгуби 25%

-

-

-

-

-

своје тежине за време
зимског сна.
Мрав може да подигне
50 и да повуче 30 пута
већу тежину од
сопствене.
Да ноћу можемо видети
6.000 звезда без
телескопа.
Сваке године око 100
људи умире од
дављења хемијском
оловком.
За само 10 мин. ураган
ослободи више
енергије него укупно
постојеће нуклеарно
оружје на свету.
Динамит садржи
кикирики.

-

Да су слонови једине
животиње које не могу
да скачу.

-

Да је ајкула једина
риба која може да
намигне са оба ока.

-

Да камила, када је
жедна, може да попије
115 литара воде за мање
од три минута.

-

Бува може прескочити
350 пута већу дужину
од сопствене.

- Пуно име популарне
лутке Барбика је
Барбара Милисент
Робертс.
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ЗАНИМЉИВЕ ИЛУЗИЈЕ
Од цепаница направљено...?

Наставник, да би му
помогао: „ .... Која река
протиче испод савског
моста?“
Ученик: „Сава!“
Наставник: И, где се онда
развијају планинске
рудине?“
Ученик : „Па,..... испод
савског моста!“
-.... Сто посто процената......
-..... У другом светском рату
погинуло је два милиона мртвих.....

Да ли нешто препознајете на
овој слици?

ШКОЛСКИ БИСЕРИ
 На часу српског језика се
обнављао „Дневник Ане
Франк“
Наставница: „Ко је била Ана
Франк.“
Ученик: „То су били Јеврејци и
они су избегли из Немачке.“
 На часу географије су
одговарали Маја и
Никола.
Наставница: „ Седите вас
две.“
Ех, та биологија...
 На часу биологије
наставник испитује...
Наставник: „Где се простиру
планинске рудине?“
Ученик: „ Па, .....“
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НАУЧИМО НЕШТО О
ПРАВОПИСУ.....

У оквиру наше сталне рубрике НАУЧИМО НЕШТО О
ПРАВОПИСУ издвајамо вам нешто занимљиво и веома
корисно.
Овог пута употребу одричне заменице НИКО и НИШТА.
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Када се одричне заменице НИКО и НИШТА употребљављју са
предлозима ( за, око, по, у, на, о...), пишу се и изговарају на
следећи начин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нисмо ни са ким у завади.
Ни о коме не мислим лоше.
Нисам га ни по чему препознала.
Посвађали су се ни око чега.
Ни према коме нема сажаљења.
Ни за шта не брине.
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