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Школски часопис
Сарађујмо!
Школски часопис је једна од многобројних ваннаставних активности наше школе. У прављењу часописа
главну реч водимо ми, ученици. Наш рад обављамо групно како би овај пројекат испао што ефикаснији и бољи. Свако
има свој део који мора да заврши (интервју са неком славном личношћу, најбољим учеником, да сакупе ученичке
бисере, напишу чланак о неком спорту, плесу...). На крају све то спојимо и испадне једна савршена целина.
Сви заједно учествујемо у доношењу свих важних одлука. Наравно велику помоћ добијамо од наставника који
су увек спремни да нас упуте. Заједно исправимо све грешке (ако их има) и на крају све буде онако како треба.
Најбоље од свега је што међу нама влада једна пријатна и лепа атмосфера у којој и наставници и ученици
уживају. Време које проведемо заједно врло је корисно и забавно. Много можемо да научимо једни од других.
Надамо се да ће наш пројекат бити успешно обављен и да ће остварити запажене ефекте. Наравно и помоћ
других ученика школе нам је потребна, зато и ви ако имате неку идеју, јавите се код наставника информатике, и
наставника грађанског васпитања, који ће вам дати више информација.
УРЕДНИЦИ
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ХИМНА ШКОЛЕ »БРАНКО РАДИЧЕВИЋ»
У част јубиларне прославе Дана школе, наша наставница српског језика написала је химну школе. Одлучили
смо да текст химне поделимо са Вама, нашим верним читаоцима!
У БРАНКОВО ИМЕ ДАНАС ЗВОНЕ ЗВОНА:
У ГАБРОВЦУ ДАНАС СЛАВИ ШКОЛА ОНА!
ДАНАС ЈЕ ШКОЛЕ НАШЕ ДАН,
ДАНАС ЈЕ МОГУЋ СВАКИ САН.
И ПЕСНИК НАШ МАШТОВИТИ РОМАНТИЧАР ЈЕ БИО
И ДИВНЕ ПЕСМЕ НАМА ОСТАВИО.
ВОЛЕО ЈЕ УМИЛНУ ЛИРСКУ НОТУ
И БРАНИО БЕСПРЕКОРНУ ЈЕЗИЧКУ ЧИСТОТУ.
И ЗБОГ ТОГА РАМЕ УЗ РАМЕ ПОРЕД ВУКА,
ДАНИЧИЋА И ЊЕГОША СТОЈИ,
ЈЕР ТО СУ ПРАВИ ЗНАЊЕМ НАОРУЖАНИ ХЕРОЈИ.
А СТРАЖИЛОВО И ФРУШКА ГОРА ГЛАСНО ПОРУЧУЈУ
ЖЕЛЕЋИ ДА ИХ СВЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ ЧУЈУ:
ДА, БРАНКО ЈЕ ЗНАО ДА ЈЕ ЂАЧКИ ЖИВОТ ОНАЈ ПРАВИ
И ЗБОГ ТОГА СЕ ТАЈ ДЕО ЖИВОТНЕ ДОБИ НАЈВИШЕ
ОПЕВА И СЛАВИ!
ШКОЛА НАША И МИ ДОСТОЈАНСТВЕНО
БРАНКОВО ИМЕ НОСИМО,
ПРАВДАМО ЊЕГОВО ИМЕ И ЊИМЕ СЕ ПОНОСИМО!!!

НА СВЕТОГ САВУ
КАД СТЕ ЈУЧЕ, МИЛА ДЕЦО,
СВИ РАДОСНИ БИЛИ,
ЧИСТОМ ДУШОМ СВЕТЕ ПЕСМА,
УГОДНИКУ ВИЛИ.
ПЕСМЕ ВИЛИ НА ЊЕГОВУ
И НА СВОЈУ ДИКУ,
СВЕТОМ САВИ, СРПСКОГ РОДА
ПРВОМ ПРОСВЕТНИКУ.
НА МЕ ПАДЕ, НЕ ЗНАМ ЗАШТО,
НЕКА БРИГА ЉУТА,
УЗДАНО САМ ТОГА ДАНА
НЕКОЛИКО ПУТА.
ПРИПРЕМИЛА ВЕРОУЧИТЕЉИЦА: СУНЧИЦА МИТРОВИЋ
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
Наша школа кроз векове
Самостална четвороразрeдна школа постоји већ једну осмину милeнијума. Од тога, као
осмогодишња основна школа „Бранко Радичeвић“ постоји већ пола века. Будући да је школа у
Габровцу вршњакиња независне Кнежевине Србије, делила је све туге и радости становника
Габровца, Бербатова, Вукманова, Доњег Власa. Своју образовну улогу вршила је не само међу
децом, него и међу одраслима. Још од двадесетих година прошлог века одржавају се курсеви
описмењавања, курсеви о здравственој заштити, курсеви о побољшању приноса пољопривредних
производа.
Још од првих дана школе, рад учитеља у Габровцу, Бербатову, Вукманову и Доњем Власу,
школски надзорници оцењују оценом «одличан». Ова пракса се наставила до данас. Како и не би,
када је школа даривала репрезентативце у разним спортовима, професоре, учитеље, лекаре, војна
лица, добре домаћине.Нарочито последње три деценије, школа «Бранко Радичевић» у Габровцу
прeноси име овог села и о њему оставља сведочанство у времену. Колики је значај ове школе,
добро знају и становници овог краја, јер знају да се гаси читаво село када се угаси сеоска школа.

Документ из 1938. године, који говори о почетку рада школе (школска архива)
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Интервију са дирекорком школе

Глорија Радојчић
Радозналко: Како су изгледали ваши почеци и како сте се определили за биологију?
Глорија Радојчић: Одувек сам волела биологију. Боље су ми ишле природне науке, па сам са задовољством похађала
часове и ишла на предавања. Труд се на крају увек исплати.
Радозналко: Како су изгледали ваши први професорски кораци?
Глорија Радојчић: Прво радно место било је у Панчеву, село Качарево. Мењала сам колегиницу. Тада сам имала 23
године.
Радозналко: Колико сте дуго директор школе и шта сматрате својим успехом у улози директора?
Глорија Радојчић: Директор ове школе сам 10 година. Постала сам директор 2002. године. Мој највећи успех је то што
су услови за рад сада много бољи од оних које сам затекла. Наравно, поносна сам на то што су међуљудски односи у
колективу јако добри, кадровска структура се променила на боље, а ученици показују завидно знање и постижу сјајне
резултате на такмичењима.
Радозналко: Како се школа трансформисала и напредовала од ваших почетака до данас?
Глорија Радојчић: Школа се претворила у једну модерну образовну установу.
Радозналко: Како изгледа данас школа после 135 година постојања? Да ли се повећава број ученика?
Глорија Радојчић: Наша школа је на 5 км од центра града, али упркос близини Ниша дели судбину целе Србије. Бела
куга узима данак. После 135 година постојања ми смо дошли у ситуацији да имамо 145 ученика и једно одељење по
разреду. Последње две године ситуација се побољшава па се број ученика повећава. Мој циљ је да квалитетним радом
привучемо децу из околине, и да из године у годину будемо све бројнији.
Радозналко: Какве резултате има школа ? Могу ли бити бољи?
Глорија Радојчић: Увек може бити боље. Тренутно се трудимо да средимо библиотеку, а већ 5 година покушавамо да
добијемо услове и средства за надградњу школе. Тиме би се услови за рад подигли на максимални ниво, јер би се
формирали кабинети за природне науке.
Радозналко: На којим такмичењима сте учествовали и колико је награда освејено?
Глорија Радојчић: Имамо пуно резултата, али треба издвојити успехе које постижемо из техничког образовања, где
сваке године учествујемо на Републичком такмичењу и освајамо једно од прва три места. Традиционално смо добри
музичари. Неколико година за редом освајамо прво место на Републичком такмичењу оркестара.
Радозналко: Колико је последњих година уложено у школску инфраструктуру? Будућа улагања?
Глорија Радојчић: Последње 3 године, утицај светске кризе осећа се и код нас. Град јако мало уложио у нашу
инфраструктуру. Добијамо само минимална средства за одржавање зграде и објекта. Надамо се да ћемо добити
средства за надградњу над школом, с обзиром да имамо урађен пројекат и грађевинску дозволу. То ће бити наша
активност у будућности.
Радозналко: Како видите будућност?
Глорија Радојчић: Обзиром да спадамо у ред малих школа, са малим бројем ученика, будућност нам је неизвесна.
Свих ових година боримо се за опстанак. Мало ме плаши што 2014. године ступа на снагу систем финансирања „по
броју ученика“, што може да доведе до затварања наше школе тј. припајања некој суседној великој школи. Али,
требамо бити оптимисти и борити се да до тог не дође.
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На такмичењима школске 2011/2012. године, нашу школу представљали су ученици: Војиновић Борис, Марковић Марко,
Митић Кристина, Бранковић Александра, Маринковић Далибор, Стојић Андрија, Цајић Андрија, Михајловић Тамара, Вацић Лазар,
Илић Ненад, Стевановић Никола, Златковић Милица, Живковић Емилија, Јелић Андријана, Ранчић Миљана, Ранчић Милица,
Јовановић Никола, Јелић Анђела, Митић Милун, Милутиновић Емилија, Јовановић Тијана, Миленковић Димитрије, Стевановић
Марија, Стојић Наталија, Милошевић Теодора, Петковић Андрија, Крстић Тијана, Младеновић Милица, Милановић Вељко,
Ђорђевић Ђорђе, Стојановић Зорана, Јовановић Ања, Миленковић Емилија, Петковић Анђела.
Сви они су се потрудили да достојно представе школу и покажу своје знање, које су стекли на часовима из различитих
предмета.

Најуспешнији су:
Ученица Александра Бранковић учествовала је на такмичењу из Српског језика. На општинском је освојила друго место,
на окружном друго место и пласирала се на републичко такмичење.
Ученик Ненад Илић учествовао је на такмичењу из Техничког и информатичког образовања, освојио друго место на
општинском, прво место на регионалном и пласирао се на републичко, где је заузео једанаесто место. У области Роботике заузео је
треће место на републичком такмичењу.
Ученик Никола Стевановић учествовао је на такмичењу из Техничког и информатичког образовања. На општинском је
заузео друго место, на регионалном друго место, а у области Роботике треће место на републичком такмичењу.
Ученица Кристина Митић учествовала је на такмичењу из Техничког и информатичког образовања. На општинском је
освојила друго место, а на регионалном четврто.
Ученик Далибор Маринковић учествовао је на такмичењу из Техничког и информатичког образовања. На општинском је
освојио друго место, на регионалном друго место и четврто место на републичком такмичењу.
Ученик Лазар Вацић учествовао је на такмичењу из Техничког и информатичког образовања. На општинском је освојио
прво место, прво на регионалном и пето на републичком.
Ученица Тамара Михајловић учествовала је на такмичењу из Техничког и информатичког образовања. На општинском је
освојила прво место, а на регионалном седмо место.
Ученици Борис Војиновић, Марко Марковић и Милица Златковић учествовали су на такмичењу из Техничког и
информатичког образовања и и освојили прва места на општинском и пласман за регионално такмичење.
На спортским теренима, ученици наше школе освојили су многобројне похвале, медаље и пехаре. На турниру за дан
школе наши дечаци освојили су прво место у одбојци. Наши фудбалери су на турниру у Јелашници и Малчи и освојили треће и
друго место. Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су на градском такмичењу у малом фудбалу и пласирали се у четврт
финале.

Слика најуспешнијих у 2011/2012. Години

Успеси у 2012/2013. Години
Ученица седмог разреда Александра Бранковић освојила је друго место на општинском такмичењу „Књижевна
олимпијада“ и пласирала се за окружно.
Ученица петог разреда Емилија Живковић учествовала је на општинском такмичењу из Српског језика и пласирала се
даље за окружно.
Ученик петог разреда Андрија Петковић учествовао је на општинском такмичењу из математике и пласирао даље за
окружно.
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Ученица четвртог разреда Марија Стевановић учествовала је на општинском такмичењу из математике и освојила прво
место и пласман за даље.
Како су општинска и окружна такмичења у току, свим ученицима који представљају нашу школу желимо много успеха.

ПОШТУЈЕМО ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА
У ШКОЛИ:
Пд свих захтева за лепп ппнащаое у щкпли најважније је да будещ пажљив и активан на шасу,
Да ппщтујещ старије. Када некп старији уђе у ушипницу, пбавеза је да устанещ, и тп пплакп не щкрипећи
стплицпм, вукући нпге или гурајући стп такп стваращ велику буку.

СЛУШАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ.
ДИЖЕМО РУКУ КАД ХОЋЕМО ДА ГОВОРИМО. Кад те прпзпву да пдгпваращ, устани мирнп, немпј да се
врппљищ, клатищ, пслаоащ на клупу или држищ руке у чеппве.
На шасу немпј да жваћещ жваку, или једещ бпмбпне или др. храну.
Пази да свпм другу из клупе не сметащ свпјим стварима, држи се свпје пплпвине стпла. Немпј пришати са
оим, щапутати и смејати се за време шаса

ПОМАЖЕМО ЈЕДНИ ДРУГИМА.

ДЕЛИМО СТВАРИ.

У щкплу треба да идещ уреднп умивен, пшещљан и пбушен. Пбавезнп ппери зубе, пшисти пбућу.
Акп си закаснип пбавезнп ппкуцај, извини се щтп каснищ и зампли да ипак присуствујещ шасу. Али пвп не
сме шестп да ти се дещава.

НЕСПОРАЗУМЕ РЕШАВАМО РАЗГОВОРОМ. (НЕ СВАЂОМ И ТУЧОМ)

ОДРЖАВАМО УЧИОНИЦУ УРЕДНОМ И ЧИСТОМ.
КРОЗ ШКОЛУ СЕ КРЕЋЕМО КОРАКОМ, НЕ ТРКОМ.

ДА НАМ СВИМА У ШКОЛИ БУДЕ ПРИЈАТНО.
Не мпрамп сви да будемп исти. Не мпрамп сви да мислимп истп.
НЕ МПРАМП СВИ ДА СЕ ППНАШАМП ИСТП.
Не мпрамп сви да се пблашимп истп.
Не мпрамп сви да верујемп у исте ствари.
Имамп правп да будемп свпји. Дппада ми се тп щтп су људи разлишити.
ЗНАМП ДА НАС НАШЕ РАЗЛИКЕ ЧИНЕ ЗАНИМЉИВИЈИМ И ЈЕДИНСТВЕНИМ.
Ппщтујемп разлишите нашине размищљаоа и ппнащаоа – шак и када се не слажемп са оима.
Реагујемп акп приметимп да се некп неправеднп ппнаща.
ППНАШАМП СЕ ПРЕМА ДРУГИМА ПНАКП КАКП БИСМП ВПЛЕЛИ ДА СЕ ДРУГИ ППНАШАЈУ ПРЕМА НАМА.
Ппхпдимп се једни према другима с ппщтпваоем.

И НАРАВНО - ПРАВИЛА ВАЖЕ ЗА СВЕ!
ПОНЕКАД, ИПАК, ПОГРЕШИМО, СВИ ГРЕШИМО.
ЉУДСКИ ЈЕ ГРЕШИТИ.
ВАЖНО ЈЕ ПРОНАЋИ НАЧИН КАКО ДА ГРЕШКУ ИСПРАВИМО.
7

\KAKO DA REŠIMO PROBLEM/
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ПРАВОПИС И ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ
НЕТАЧНП
МИ БИ...
ВИ БИ...

ТАЧНП
МИ БИСМП...
ВИ БИСТЕ...

ПБПЛЕОЕ

ПБПЉЕОЕ

ПЕЧУ, СЕЧУ, ВУЧУ
3.л.мн.презента

ПЕКУ, СЕКУ, ВУКУ

ЗАШТП?
Ппмпћни глагпл БИТИ у 1. И 2.
Лицу мн. гласи БИСМП, БИСТЕ
РЕш је настала пд снпве ПБПЛ и
наставка – ЈЕОЕ па је глас Ј
изазвап јптпваое

К,Г,Х испред –И прещлп је у
Ц,С,З у презенту К,Г,Х испред
–У пстаје

Интернет заврзламе
Twitter
Шта је twitter ?
Twitter је бесплатна друштвена мрежа и микро – блогалат који омогућава својим корисницима да читају
туђе и шаљу своје микро- текстуалне уносе такозване твитове.
Шта су твитови ?
Твитови су текстуални уноси не дужи од 140 карактера. Уноси се објављују на корисниковом профилу и
испоручују другим корисницима који су се пријавили да их добијају. Они који шаљу твитове могу да
ограниче испоруку само на оне из свог круга пријатеља, док је услуга у старту подешена тако да шаље
уносе свима који се на њих пријаве.
Популарност:
Од марта 2009. Твитер је забележио раст популарнос у свету. Твитер се често описује као „Интернестски
СМС“ у том смислу да сајт пружа корисницима да шаљу и примају нове уносе помоћу разних алата тако да
често није да ни потребно користити и сам сајт. Ова флексибилност је омогућила сајту да добије већу
популатност него што би то био случај да су корисници били приморани да посећују оригиналан сајт како
би користили ову мрежу.
Myspace
„Мајспејс“ је интернет страница која служи као сервис за социјалну мрежу. Почео је са радом у
августу 2003. Сједиште Мајспејса је у граду Беверли Хилс у Калифорнији.
Популарност:
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Са растом популарности Фејсбука, Мајспејс је почео да губи све више корисника. Истраживач тржишта,
компанија comScore је процијенила да је Мајспејс само између јануара и фебруара 2011, изгубио 10
милиона корисника, а да је у протеклих 12 месеци број јединствених корисника Мајспејса пао са 95 на 63
милион.

Занимљивости
Током свог живота човек ходајући пређе око
160.000 километара.

Јесте ли знали да на планети Уран лето и зима
трају по 21 годину?
Људско срце ствара толики притисак у телу док
пумпа да може избацити млаз крви више од 9
метара.

ЛИКОВНИ РАДОВИ

Да ли знате да се све веће планете у сунчевом
систему преко ноћи виде голим оком, док већина
мисли да су то звезде. Иначе најсјајнија и
највећа тачка која се запажа голим оком са
Земље је Јупитер.

“Mexico city” годишње потоне за по 25
центиметара..
Тијана Маринковић

Да ли сте знали да је “Boing 747” Дужи од првог
лета браће Рајт?

Катарина Суљић
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Никола Јовановић
Ива Марковић

The English page

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

There is no egg in eggplant or ham in hamburger,
Neither apple nor pine in pineapple…
Is cheese the plaural of choose?
If a vegetarian eats vegetables,what does a humanitariann eat?
In what do people recite at a play, and play ,and at a reciotal?
Ship by truck,and send cargo by ship?
Have noses thate run and feet that small?
Park on driveways and drive on parkways?
We take English for granted.But if we explore its paradoxes,
We find that quicksand can work slowly, boxing rings are square,
And a guinea pig is neither from Guinea nor is a pig.
And why is it that writes write, but fingers don’t fint,
Grocers don’t groce, and hammers don’t ham?
If the plural of tooth is teeth,why isn’t the plural of booth beeth?
One goose, two geese.So,one moose,two meese?
How can the weather be as hot hell one day and cold as hell another?
When a house burns up,it burns down.
You fill in a form by filling it out,and an alarm clock goes off by going on.
When the stars are out, they are visible,
But when the ilights
English muffins were not inveted in England or French fries in France
How can “slim chance and fat chance” be the same,
While “wise man and a wise guy” are opposites?
11

My school
School is one of the most important places of the childhood of every person.It represents the
source of happiness and sadness as well,knowledge,friends and love,of course.The school I attend is
located in Gabrovac near Niš.It is one of the oldest schools in our district with rich history.
My school was founded in 1878. and it proudly carries the name Branko Radičević,who was very
important poet of serbian romanticism.
This is the last year for me in this school but I will always call it my MY school and it will always
be the part of my best memories.
Tijana Jovanović, 8. grade

ПОКРЕНИ КЛИКЕРЕ
ИЗМЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ
Труди се да решиш а да не погрешиш:

1. Шта се налази на слици?
a) фараон који се сунча
b) сфинга
c) маскирани лав

a) М – 48
b) Сунчев систем
c) Млечни пут
4. Доврши матични квадрат:
4
5
1

2. Колико је висока Кеопсова пирамида?

a) много
b) 146 метара
c) 153 метара 27 центиметара

5. Линијски систем се састоји:
a) пет линија и четири празнине које
бројимо одоздо на горе
b) четири линије и пет празнина које
бројимо одоздо на горе
c) пет линија и пет празнина које бројимо
одозго на доле

3. Како се зове наша галаксија?
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6. Атом се састоји од:
a) протона
b) неутрона
c) електрона
d) маратона

b) око 200 000 km
c) око 100 000 km
8. Који владар је ујединио и одобрио
проповедање свих вера:
a) Цар Константин
b) Цар Тројан
c) Цар Душан

7. Укупна дужина наших крвних судова заједно
са капиларима износи:
a) око 500 000 km

РАДОВИ УЧЕНИКА
Ама, што ја волим школу!
Волим је као што волим кишни дан!
Што нешто не могу да заспим и усним дугачак сан!
Да сањам летњи распуст, море, фудбал, уживање...
Али у школу се мора.
Морам да учим и није ми лако.
Добро, није баш све тако црно; волим ликовно, велики одмор и онај
мали.
Али то је мали разлог да би ме баш сваки дан у школу слали.
И ако не добијем петицу сада за ову искрену песму о школи,
ја нећу имати снаге баш имало школу да волим.
Моје срце пуно Вас воли и свакога дана мене душа заболи.
Касандра Бериша, 5.разред

МИШ И КИШA
ДАНАС ЈЕ ПАДАЛА КИША
И НАКВАСИЛА МАЛОГ МИША,
МИШ ЈЕ САВ ЉУТИТ И НЕВЕСЕО,
У СВОЈУ РУПУ БРЗО УЛЕТЕО.
ОНДА ЈЕ НА САВ ГЛАС ВИКАО
И АКО ГА НИЈЕ ЧУО НИКО:
„БАШ ЈЕ МОРАЛА ДАНАС ДА ПАДА
ОВА ДОСАДНА КИША,
И ДА НАКВАСИ МЕНЕ, МАЛОГ МИША!!!“
АНДРИЈАНА КОЦИЋ III
ЗИМА
Зима , зима, беле зубе има
Сва је зима обукла бело,
Као да носи бело одело.
Када је дошла зима,
Радост је донела свима.
Зима, зима, бела зима,
Јаке зубе има.
Зима, зима, беле зубе има,
Бежи, бези ујешће те њима.
Миленковић Димитрије, IV разред

Један узбудљив догађај
Ближи се крај школске године, а са тим и један узбудљив
гoдишњи догађај који никад нећу заборавити. Дека и ја смо пловили
планинском реком. У почетку сам се мало плашила те снажне брзине
планинске реке. Вода је била бистра и освежавајућа. Најбоље је било
када смо чамцем наишли на подводно стење. У почетку су ми мало
сметали кацига и заштитни појас али дека је инсистирао да то морам да
носим. Разумела сам због чега је то тражио од мене, када нас је у једном
тренутку река замало преврнула. Наравно, ја нисам бринула јер је дека
све држао под контролом. Била сам очарана природом, брзином реке,
декиним искуством и мудрошћу. Дуго ћу памтити те слике, звукове и
осећај који ме води целим путем. То је био узбудљив догађај за мене.
Емилија Пешић, четврти разред

Захвалница Стефановићу Караџићу
Захваљујемо ти се Вуче, што си измислио слова, да би сви знали да
читају и пишу.
Хвала ти Вуче што си нас све описменио.
Захваљујемо ти се што си записивао народне песме и приче да би се
догађаји памтили.
Сара Младеновић, ученица другог разреда

Јесен
Стигла је јесен, јесен рана,
Лишће опало са грана,
Мале птице отишле на југ,
У свој мали, топли југ.

Зимски пејзаж
Стигло је још једно моје омиљено годишње доба, зима. Зато
сам ја решила да опишем свој крај под снегом.
Једног јутра сам се пробудила и погледала кроз прозор. Снег
је толико крупно падао, да сам једва чекала да изађем какво је напољу.
Чим сам изашла напоље видела сам да је све под белим покривачем.
Дрвеће је обукло своје беле хаљине , а на њима нема више ни једног
јединог листа ни птичица. Кровови су били покривени снегом, само су
се видели димљаци из којих је излазио дим. Све око мене било је лепо,
чак су и улице биле покривене снегом. Онда сам позвала своје
другарице да се санкамо и играмо на снегу. Спуштајући се низ улицу
дошле смо до реке, која је била залеђена, а вода се једва видела кроз њу.
У двориштима је било пуно снега, а људи су седели у својим топлим
домовима и грејали се. Толико брзо је пао мрак да сам да сам ја
схватила да је стигла зима.
Ето то је мој зимски пејзаж и један мој састав.
Емилија Пешић, 4.разред

Сада лишће више нема,
Меда за дубок сан се спрема,
Природа је променила хаљине своје
И сада царују разну разне боје.
Марија Стевановић, четврти разред

Искрена песма о школи
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Брак је кад момак и девојка оду прво у цркву, а после у банку
или пошту, нисам баш сигуран.
Код нас се мушкарци могу оженити само с једном женом. То се
назива "мороторија".
Љубав?
То је када неког волиш и љубиш и кад ти срце дрнда.
Како настају бебе?
Праве се ноћу, зато бебе жмуре кад се роде. Бебе се праве кад
си добар па ти роде брата,
а онда је он главни па си забадава био добар.
БИСЕРИ - КЛИНЦИ

НАЈБОЉИ ФАЗОНИ

Шта је дијета?
Дијета је кад не смеш ништа да једеш, осим онога што смеш.

Долази плавуша код часовничара и каже:
-Можете ли да ми дате резервне батерије ове су ми се
поквариле.
Часовничар:
- Не ради вам тај сат на батерије него на навијање.
Плавуша:
- Ахаааааа хвала! ЗВЕЗДА, ЗВЕЗДА!

А факултет?
То је кад учиш и никад не научиш.
Рекламе?
Оне служе да идеш да пишкиш, ако ти се пишки.
Богатство?
Богатство је кад купујеш, купујеш, купујеш па ти опет на крају
буде досадно.

Казе Федерер Надалу:
- Ја сам за тебе бог!
А Надал ће на то:
- А ја сам за тебе Новак Ђоковић!

Политичари?
Политичари су људи који праве политанке.
Шта је Аеробик?
У то верују само ружне тете.

Како се зове медвед који зна кунг фу?
- Гриз Ли

Презиме?
Презиме служи да се људи не би звали са "еј".

Иза седам гора и седам мора, иза седам река и седам планина,
иза седам долина и седам котлина и још седам језера и седам
пустиња, седам сума и прасума, седам бунара и седам вулкана,
на једној с...трашшшшнооој и кршшшнооој планини снегом
окованој, у једној мрачној и дубокој пећини живела једна
велика зелено-плава аждаја. Једног дана пробуди се она, изађе
из пећине и каже:
- У брате, где ја зивим!!!

Где је Америка?
Тамо су живели каубоји и индијанци, али су се поубијали па
сад живе само глумци.
Венчање?
Венчање је кад се удаш за неког лепог момка. А прво... као што
моја тетка има дечка Владу, сад га гледа, спава с њим, да види
да ли је добар, да је случајно не превари!
Брак?
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ЗРНЦА МУДРОСТИ

КЊИГЕ СУ ХЛАДНИ,
АЛИ ПОУЗДАНИ
ПРИЈАТЕЉИ.
(СОКРАТ)

ОДГОВОРНИ СМО ЗА ТО
ШТО РАДИМО, АЛИ И ЗА
ОНО ШТО НЕ РАДИМО
(ВОЛТЕР)

Није знање знање дати, већ је знањезнање дати.
(ЗНАЊЕ)

ТРИ ПУТА ВПДЕ ДП МУДРПСТИ,
РАЗМИШЉАОЕ – ПНП ЈЕ НАЈПЛЕМЕНИТИЈЕ
ВАСПИТАОЕ-ПНП ЈЕ НАЈЛАКШЕ
ИСКУСТВП-ПНП ЈЕ НАЈНЕУГПДНИЈЕ.

(КОНФУЧИЈЕ)
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