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Европски дан језика

У суботу 26. Септембра обележен је 
Европски дан језика у нашој школи. 
Организоване су различите активности у 
којима су ученици имали прилике да се 
упознају са пореклом неких језика и да 
схвате зашто је важно знати што више језика. 
Организатори су биле две ученице из седмог 
разреда Тамара Обретковић и Моника 
Ђорђевић и наставник српског језика Јован 
Ивковић. На тему Европски дан језика 
реализован је и литерарно-ликовни конкурс 
за ученике од 5. до 8. разреда. Прва три 
места на ликовном конкурсу освојиле су 
ученице: 

1. место - Дијана Стевановић (7. разред) и 
Емилија Гавриловић (6. разред)
2. место – Анђела Радовановић (7. разред)
3. место – Теодора Богдановић (6. разред)

На литерарном конкурсу награда за прво 
место припала је Викторији Јовановић (6. 
разред), а за друго место Анђели 
Радовановић (7. разред).

Анђела Радовановић, 7. разред



Током Дечје недеље издвојиле су се две Шуберт ученици 8. разреда за скеч; друго 
активности које су ученицима биле место Тамара Обретковић и Моника 
најинтересантније - Игре без граница и Ја Ђорђевић ученице 7. разреда за изведбу 
имам таленат. У оквиру Игара без граница самосталног драмског приказа, док је треће 
ученици су имали прилике да покажу своје место освојио ученик петог разреда Немања 
способности у играма: Германовић за имитацију. Жири је доделио и 

специјалне награде Кристини Грујић, ученици 
 - Скакање у џаковима; 4. разреда за интерпретацију песме 
- Трка са јајима; „Молитва“ као и ученицама 5. разреда 
- Вучење конопца; Катарини Петровић, Дијани Радуловић, 
- Преношење воде кофама; Катарини Ристић и Јелени Миљковић за 

изведбу сплета народних изворних песама.
На такмичењу Ја имам таленат ученици су и 
ове године показали на који начин умеју да Маја Јевтић, 5. разред
забаве публику и изборе се за награде. По 
мишљењу жирија и публике прво место 
освојили су Александар Тафлага и Филип 

Дечја недеља



Сајам књига

И ове године ученици су имали прилике да отпутују у чаробан свет књиге. Тачније , на 60 . 
Међународни сајам књига у Беграду. Ученици су заједно са наставницима, могли уживати у 
ексклузивним, новим издањима, познатих издавача Србије. Имали су прилике и да се друже са 
многим писцима и песницима, обогате своју библиотеку новом кнјигом, и са собом понесу 
мноштво успомена и знања. Слоган сајма ове године гласио је: “Шта би било да није било”.

Верујемо да је ученике навело на размишљење шта би било да нема књига. Заинтересовало нас 
је ово питање па смо одлучили да сазнамо утиске неког од ученика.

Валентина Вујић, VII                                                                                                         

1. Зашто ти се допао излет?    
                                                                                                                        
Било је занимљиво. Дружили смо се, забављали... Пуно лепих књига.

 2. Да ли је оправдао твоја очекивања?                                                                                                                                                    

И јести и  није. Мислим да су књиге биле превише велике... Али ми се допало то што смо се 
шетали, дружили се и сликали са писцима,песницима и разним ликовима из цртаних филмова.
                                                                                                                                                                                       
3. Да ли би волела да идеш и следеће године?                                                                                   
   
Наравно, волела бих. Постоји могућност да следеће године купим неку књигу.   
        
4. Шта ти мислиш, шта би било да књиге не постоје?
                                       
 Јупи! Онда не бих морала да учим.
   
Надајмо се да само мало њих овако размишља... Дакле, позивамо вас и следеће године да са 
нама отпутујете у тај чудесан свет!

                                                                          Тамара Обретковић , 7. разред



Наша школа је учествовала у  неколико - Јован Колеровић из Рановца 2. разред 
литерарно-ликовних конкурса, у којима освојио је 3. место за литерарни рад.
су ученици освајали и неке награде.

Још један конкурс у коме је наша школа 
- Ликовни конкурс под називом : учествовала је ,,Како ја штитим природу“ 
,,Октобар, месец правилне исхране“, на који је расписао Одред Извиђача 
коме је Емил Петровић, ученик 2. ,,Млава“. На том конкурсу награде су 
разреда освојио 3. место. освојили:
- Литерарно-ликовни конкурс ,,Ја сам 
срећно дете“ који је расписала Народна - Тамара Обретковић и Моника 
библиотека ,,Ђура Јакшић“ на коме су  Ђорђевић 1. место за филм и 1. Место за 
награђени ученици: ликовни рад;

- Јована Колеровић 1. место за ликовни 
- Лидија Гавриловић из Кладурова  2. рад;
разред освојила 3. место за ликовни рад. - Одељењска заједница 4. разреда је 
- Милица Кокорић из Рановца 4. разред д о б и л а  п о ч а с н у  н а г р а д у  з а  
освојила 3. место за ликовни рад. ангажованост.
- Кристина Грујић  из Рановца 4. разред                                                                                                   
освојила је 1. место за ликовни рад. Невена Колеровић, 6. разред

Конкурси у нашој школи



Екологичарење 2

Министарство пољопривреде и заштите организован 10- 11. октобра, а други 31. 
животне средине је прошле године покренуло окотбра – 1. новембра. Учествовали су 
пројекат „Екологичарење“. Пројекaт су извиђачи одреда, као и неки ученици из наше 
спроводили и чланови Одредa извиђача школе. Дружење, излети и учење нових 
„Млава“који су трачарења о природи ове занимљивих ствари само су неки од многих 
године обележили на другачији начин. активности који су овај догађај учинили 
Организована су два еко-викенда у посебним. 
извиђачком дому у Ждрелу. Први је 

Да бисмо дружење сагледали из другог угла, рад. А посебно можемо издвојити ученике 
поразговарали смо са Марком Благојевићем, који су усликали налазе на терену.
вођом пројектног тима: 4.Да ли сте задовољни постигнутим?
1.Како сте дошли на идеју да се Задовољан сам јер мислим да су ученици 
„Екологичарење“ одржи у дому извиђача? стекли трајна знања о разноврсности 
На идеју смо дошли педагог Сања и ја. Зато биљака, гљива и животиња у нашем крају.
што је простор погодан за одржавање 5.Да ли сте се надали оволиком броју 
оваквих активности. Дом се налази испод учесника?
Вукана и на почетку Хомољских планина. Искрено, нисам очекивао толико велики 
2.У чему је био циљ „Екологичарења“ и да одзив и заинтересованост. И овим путем 
ли је по Вашем мишљењу остварен? захваљујем свим ученицимана на уложеном 
Циљ је био упознавање ученика са живим труду и залагању током кампа.
светом Хомољских планина и значајем Следеће године ће се догађај обележити на 
његове заштите. Сматрам да су ученици веровтано још занимљивији начин. А до тада, 
показали заинтересованост за ову тему и да уживаћемо у лепоти природе и наравно 
је циљ у потпуности испуњен. заштитити је.
3.Који су се ученици посебно истакли у 
активностима? Тамара Обретковић, 7. разред
Сви су били подједнако заинтересовани за Невена Колеровић, 6. разред



Екологичарење у школи

Поводом дана Екологичарења који је 3.Има ли нових ученика који су се ове 
обележен у нашој школи интервју смо године придружили?
обавили са педагогицом Сањом Стјепановић. -Да, има. То су ученице, Моника Ђорђевић и 

Тамара Обретковић из 7. разреда, као и цела 
1.У нашој  школи се одржао Дан одељењска заједница из 4. разреда из 
екологичарења, а Ви сте били један од Рановца.
главних организатора. Који је био циљ 4.Шта мислите да ли сте успели да им 
Екологичарења? приближите природу?
-Циљ је био да се ученици упознају са -Мислим да је то област на којој би требало 
природним вредностима и мерама заштите стално да се ради и да није довољно само 
природних вредности. Основна порука коју једном говорити о природи да би се природа 
смо хтели да пренесемо ученицима је да разумела. Разговори о природи могу се 
природу нисмо наследили од наших предака водити у оквиру различитих предмета. 
већ смо позајмили од наших потомака. 5.Обећавате ли да ћете идуће године бити 
2. Шта мислите да ли је то заинтересовало оваква лепа организација?
ученике? -Свечано обећавам, часна извиђачка и 
-Мислим да јесте заинтересовало оне педагошка реч.
ученике који воле да истражују, откривају 
нове ствари и који су свесни потребе да брига Теодора Богдановић, 6. разред 
о природи истовремено значи брига о и Маја Јевтић, 5. разред
човечанству.



ФОТОГРАФИЈОМ КРОЗ НАЈЗАНИМЉИВИЈА ДЕШАВАЊА У НАШОЈ 
ШКОЛИ









Светски дан борбе против сиде

Првог децембра обележава се Светски дан 
борбе против сиде. Први пут је обележен 
1988. године. Тим поводом се и у нашој школи 
одржало предавање  о тој болести. 
Ученицима је био пуштен поучан филм о сиди 
.Упознали су се са њом, заштитом од ње и са 
начинима преношења. Предавање су 
одржали наставник биологије Марко 
Благо јевић и  педагог  школе Сања 
Сјепановић. Потом је уследио разговор у коме 
су ученици доста сазнали о свему што их 
интересују о овој теми. 

 Невена Колеровић, 6. разред



Предлози за читање

Софиа и у овом броју даје своје предлоге 
књига које треба прочитати. Прочитајте 
макар једну са овог списка, нећете се 
покајати. Пробајте да се сетите неких књига 
које нису наведене и посаветујте ваше 
другове да их прочитају. Добрих књига има 
безброј, ово су само неке од њих...

Списак препоручених књига:

-Кроз пустињу и прашуму, Хенрик Сјенкјевич

-Пут у средиште Земље, Жил Верн

-Доживљаји Хекл Берија Фина, Марк Твен

-Авантуре Шерлока Холмса, Артур К. Дојл

-Чаробњак из Оза, Л. Френк Браун

-Леси се враћа кући, Ерик Хајт

-Рат дугмића, Луј Перго

-Црни гусар, Емилио Салсари

-Прадевојчица, Десанка Максимовић



Занимљивости

Неки наши ученици су били врло радознали и сазнали су неке врло занимљиве ствари. 
Прочитајте какве су све занимљивости открили...

Како живе делфини?

Група делфина назива се јато. Младунче 
делфина има малена уста. Оно мора да удара 
храном по води како би је уситнило на 
комадиће које може да прогута. Младунче 
делфина већ од рођења зна да плива. Храни 
се мајчиним млеком. Кад мали делфин 
напуни 6. месеци, почиње да једе рибу. 
Питање: Шта то делфини имају, а ниједна 
друга морска животиња нема?

Анђела Радовановић, 7. разред

Најмањи диносауруси

Када посетите музеј, обавезно потражите 
најмање диносаурусе. Неки су били тако 
малени да сте могли да их ставите на длан. 
Многи мали диносауруси имали су перје и 
изгледали попут  необичних  птица.  
Микрораптор је најмањи до сада откривени 
диносаурус.

Анђела Радовановић, 7. разред

Молим? Немогуће! -Фламингоси су розе боје јер једу ракове који 
имају црвени пигмент.

-Просечан човек укупно попије 60 567 литара 
воде. -Финску зову и Земља хиљаду језера зато 

што има 188 хиљада језера.
-Лимун садржи више шећера него јагода.

-Највише дрво на свету високо је 117 метара.
-Вода се прошири за 9 % када се заледи.

-Кокошке губе перје када су под стресом.
-У Француској се поједе највише сира 
годишње. -Лав једе само једном у четири дана.

-Корнет за салдолед настао је 1904. године. -Славни слика Салвадор Дали би нешто 
нацртао на чек и тако избегавао да плати 

-Када је настао, тенис се играо голим рукама. рачун у ресторану, зато што је знао да ће било 
коме бити јако жао да уновчи такав чек.

-Први воз ишао је брзином од 8 километара 
на час. Тамара Обретковић, 7. разред



Софина играоница

Квиз
5. Који је највећи планински венац на свету?

1. Од којих елемената се састоји вода?
а) Хималаји

а) цинка и угљеника б) Швајцарски Алпи
б) јода и сумпора в) Стеновите планине у Америци
в) водоника и кисеоника

6. У коју звезду гледамо ако хоћемо да 
2. Шта се налази у центру Сунчевог система? откријемо правац севера?

а) Црна рупа а) Сунце
б) Сунце б) Андромеду
в) Месец в) Северњачу

3. Који мишић у нашем телу је најјачи? 7. Колико грама има у килограму?

а) језик а) 100
б) трицепс б) 1000
в) леђни в) 10

4. Када је откривена ватра? 8. Без чега рачунар не може да ради?

а) 1960. Године а) веб камере
б) за време прве Олимпијаде б) процесора
в) у каменом добу в) штампача

Тачни одговори:

1.в; 2.б; 3.а; 4.в; 5.а; 6.в; 7.б; 8.бРешите судоку



Ребуси

Аутор: 
Анђела Радовановић



ЗАБАВИ СЕ

НАПРАВИ САМ!
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