НАША РЕЧ
ОШ „Вук Караџић“ Шабац

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ
ПРЕДСТАВЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ
УСПЕШНИ УЧЕНИЦИ

новембар 2016.

Основна школа „Вук Караџић“ у Шапцу је једна од најстаријих образовних установа у Србији.
Изграђена је 1887. године и део школске зграде до улице Вука Караџића је под заштитом државе. Школа има
четири издвојена одељења: Мачвански Причиновић (осморазредна школа) и три четвороразредне школе у
Касарским Ливадама, Табановићу и Шеварицама.
Нашу школу похађају и ученици ромске и
муслиманске мањинске заједнице, тако да се
поред наставе православног катихизиса реализује
и настава илмудина, уз изразито висок степен
толеранције на различитости. У нашој школи се
већ четири године реализује и програм „Друга
шанса“ – функционално основно образовање
одраслих, где наставу држе наши наставници.

Из огледа и пројекта од националног значаја, овај
програм је прерастао у део образовног система и
наша школа је добила верификацију за бављење
делатношћу образовања одраслих, по моделу
ФООО.
Ученици нижих разреда имају могућност
продуженог боравка у школи, где им се, уз помоћ
учитеља, свакодневно пружа подршка у
испуњавању школских обавеза, али и исказивању
креативности кроз
различите
радионице.

Родитељима који су запослени овакав облик
организованог рада свакодневно помаже у томе
да њихово дете корисно, занимљиво и на
безбедном месту проводи време пре и после
редовне наставе.
У делу зграде предшколска установа „Наше дете“
реализује
програм
предшколског
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васпитања и образовања, а у дворишту школе
налази се и вртић за млађе узрасте.
Наставни кадар наше школе је стручан,
оријентисан ка резултатима и спреман да уложи
додатни
напор
за
њихово
постизање
(реализовање пројеката, додатна припрема
ученика за завршни испит, такмичења и остале
ваннаставне активности).

Наш циљ је да постанемо савремено
опремљена школа у којој је настава ефикасна и
прилагођена потребама и интересовањима
ученика и наставника и у коју ће радо долазити
деца и њихови родитељи.

ВОЛОНТЕРИ НА ДЕЛУ
У нашој школи је 14. маја 2016.
године
одржана
волонтерска
акција
чишћења и сређивања школског дворишта,
под слоганом "Промени себе – промени своју
околину – промени свет". Идеја је настала
као производ рада Вршњачког тима за
медијацију, уз велику подршку Ученичког
парламента и Наставничког већа.
Велики подстицај смо добили
захваљујући учествовању наставника и
ученика на семинару у организацији Caritas-а
са темом оснаживања активизма и
волонтеризма код ученика.
За акцију је пријављено преко 130
ученика, односно сваки други ученик од V до
VIII разреда. Учествовало је 70 ученика који
су скупљали отпад по школском дворишту,
уклањали траву, бавили се сађењем и
фарбарским радовима. Акција је била
успешна, нарочито ако бисмо успех мерили
оним што нам је и био циљ да подстакнемо –
заинтересованошћу и ентузијазмом ученика.
Остварена је добра сарадња са ЈКП
"Стари град" – Зеленило, који су нам
донирали саднице и компанијом Tikkurila
Zorka, од којих смо добили боје.

Вршњачки тим за медијацију

За лепши изглед ограде на школском дворишту заслужни су директор школе Драгослав
Павловић, наставници математике Борисав Костић и Марко Обрадовић, пензионер Момир
Глишић Глиша и удружење „Светлост“.
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Дух народне традиције у нашој школи
У оквиру културне манифестације Ноћ музеја, одржане 21. маја 2016. године,
наша школа је посетиоцима представила изложбу радова ученика и музичко–сценски
приказ настао као резултат упознавања са народном традицијом нашег краја. Сви
заинтересовани су имали прилику да учествују у едукативној радионици, где су се учили
вештинама израде разних предмета. Ученици одељења V₂ и IV₂ представили су се
драматизацијом текста Торта на пет спратова Добрице Ерића. Исти комад ученици су
извели на Сабору народне традиције Крчаг, одржаном 28. маја 2016. године у Равном
Селу, општина Врбас.

ЧАСОВИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ТАБАНОВИЋУ

ЧИВИЈАШКИ КАРНЕВАЛ
Ученици наше школе су и ове године
били учесници Чивијашког карневала. Заједно
са учитељицама Снежаном Поповић и Миленом
Мањенчић
припремили
су
наступ
„Новогодишња бајка“, а све је било пропраћено
адекватном музиком и занимљивим костимима.
Ученици су се сјајно забављали, као и посетиоци
карневала, уживајући у веселој атмосвери која
је тих дана владала на улицама града. Нашу
карневалску групу очекује гостовање на
карневалу у Пернику, у Бугарској, 27. јануара
идуће године.
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СПИСАК УЧЕНИКА
НОСИЛАЦА ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА
И ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ''
ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Ђаци генерације школске 2015/2016. године

НосиоциПРЕЗИМЕ
посебних
диплома и дипломе
„ВукПРЕДМЕТ
Караџић“
ОДЕЉЕЊЕ
И ИМЕ УЧЕНИКА

Р.Б.
1.
2.
3.
4.

НАИФОВИЋ ВАЛЕНТИНА
ЗЕЈИЋ ЗОРАН
ЈОКИЋ ЈЕЛЕНА
АЋИМОВИЋ ЉУБИЦА
ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“

8/1
8/1
8/2
8/2

БИОЛОГИЈА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
БИОЛОГИЈА

5.
6.

ЈОВИЧИЋ ЈОВАН
БОШКОВИЋ ИВАН
ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“

8/2

ДЕЛИЋ БОГДАН

8/2

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ХЕМИЈА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
БИОЛОГИЈА
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
БИОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА

7.

ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“

СРПСКИ ЈЕЗИК

8/2

8.
9.

РАЈИЋ НАТАША
ИСАИЛОВИЋ ДРАГАНА

8/3
8/3

10.
11.
12.
13.
14.

ЈОВИЋ ПЕТАР
УГЉЕШИЋ СТРАХИЊА
ЕМИНОВИЋ АЛЕКСА
БЕРИЋ СОЊА
ЈОВИЧИЋ ИВАНА

8/3
8/3
8/3
8/4
8/4

15.

АРСЕНОВИЋ ТЕОДОРА

16.

ЛОЛИЋ САРА

17.

ЛОЛИЋ МИЛИЦА

ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“
ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“
ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“
ДИПЛОМА „ВУК
КАРАЏИЋ“

8/4
8/4

БИОЛОГИЈА

8/4

СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
БИОЛОГИЈА

На републичком такмичењу Књижевна олимпијада које је одржано 15. маја 2016. године у
Београду, наши ученици, уз припреме наставнице Весне Вуковић, остварили су сјајне резултате:
Марија Бурсаћ (VIII₃) освојила је друго место, а трећепласирани био је Владислав Станковић (VIII₂).
На окружном такмичењу у рецитовању,
које је одржано 22. априла 2016. године у
Крупњу, Трифковић Теодора (IV₂) освојила је III
место у својој категорији.

За све награђене ученике и њихове наставнике и учитеље 24. јуна 2016. године школа је
организовала излет на Дивчибаре.
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Дан школе
Централну свечаност претходног Дана школе улепшала је драмска секција
матичне школе, заједно са наставницом Весном Вуковић. Том приликом су извели „Јутра
плавог сљеза“, приредбу посвећену стогодишњици рођења Бранка Ћопића.

Организатори приредбе у Мачванском
Причиновићу биле су наставница српског
језика Слађана Вујаковић и наставница
музичке културе Снежана Шалаи Тибор.
Чланови драмске секције извели су
хумористичну
представу
„Награда
професора Вујадина Костића“, у којој је
приказан однос ученика и наставника у
данашње време, као и однос наставника и
ученика у прошлости.

Турнир у малом фудбалу
Ове године је у дворишту матичне школе, у оквиру прославе Дана школе, одржан
традиционални турнир у малом фудбалу за ниже разреде. Прво место заузела је екипа из
Шеварица, друго место екипа из Шапца, а трећепласирана је била екипа из Касарских ливада. По
завршетку турнира директор школе је победничкој екипи уручио пехар.
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Ђачка посета Дому за стара лица у Шапцу

Ученици OШ „Вук Караџић“ посетили
су Геронтолошки центар 31. октобра.
Пријатно су изненадили кориснике Дома за
старе одломком из представе „Поп Ћира и
поп Спира“, као и лепим песмама.
Организатори ове посете били су професори
српског језика Јованка Гајић и Жарко Мркић.
Са професорима, Геронтолошки центар

посетили су и ђаци који похађају драмску секцију:
Љиљана Ђуровић, Оливера Ивановић, Марко
Гајић и Стефан Трифковић, и рецитатори: Невена
Вујковић, Петар Станковић и Теодора Ранђић, а
Вељко Вуковић је читао своју поезију. Ученицима
и наставницима било је велико задовољство да
измаме осмехе наших најстаријих суграђана.

ПРВА ПОМОЋ
У ОШ „Вук Караџић“ у Шапцу 13. маја 2016. године одржано је општинско
такмичење из прве помоћи. Екипу наше школе
чинили су капитен Катарина Срдановић, Милица
Пајић, Драгана Павловић, Емилија Цветиновић,
Наташа Симић и Немања Васић. Два ученика 3.
године средње медицинске школе су им држала
предавања о разним обољењима и повредама
попут
прелома,
посекотина,
опекотина,
несвестице, алкохолизма, хистерије, епинапада... После неког времена су научено
примењивали у пракси вежбајући давање прве
помоћи другима. Имали су и реквизите (завоје, марамице, газе), а након што су
савладали основне вештине, такмичили су се са другим школама. Сви учесници су се
сложили са тим да им је ово такмичење, поред дружења и стицања нових сазнања, било
веома занимљиво и поучно.
Момчило Михаиловић, VII₃
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Завршни разред основне школе
доноси много брига и обавеза, али и оних
лепих догађаја који остају заувек урезани у
сећању сваког осмака. Један од њих, који смо
сви ишчекивали са великим нестрпљењем,
био је одлазак на матурску екскурзију 9.
октобра 2016. године. На ово незаборавно
путовање кренули смо заједно са нашим
разредним
старешинама,
Снежаном
Ранковић Ђерић, Браниславом Ђурић и
Јеленом Гмизић.

Првог дана обишли смо Смедеревску
тврђаву, где смо имали прилику да уживамо
у предивном погледу који се са ње пружа, а
затим Голубац и археолошки парк
Виминацијум.
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Одсели смо у хотелу Лепенски вир у Доњем
Милановцу, одакле смо се сутрадан упутили
ка Неготину. Након обиласка града, посетили
смо Музеј Хајдук Вељка и етнолошке и
историјске поставке које се у њему налазе.

На крају овог занимљивог дана, по повратку
у Доњи Милановац, у хотелу је за нас
организована журка.

налазишта и упознавање са мезолитском
културом.
Следећег дана смо обишли Ђердап и музеј и
археолошки комплекс Лепенски вир. Пут до
музеја је био веома занимљив зато што је
водио кроз шуму, а још занимљивији био је
филм који смо тамо имали прилику да
погледамо. Посебан утисак на нас оставио је
обилазак ископина овог праисторијског

Матурска екскурзија је протекла у
најбољем реду, а похвале од стране водича и
кустоса музеја говоре у прилог томе. У родни
град смо се вратили испуњени лепим
утисцима и позитивном енергијом, спремни
да се суочимо са изазовима који су пред
нама.

Ана Митровић, Александра Гајић VIII₁
Марија Бурсаћ VIII₃
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
Ученици наше школе су 30.
септембра 2016. године, у оквиру наставе
физике, посетили Центар за стручно
усавршавање
на
Летњиковцу.
Са
наставницом
физике,
Александром
Комановић, ученици Лазар Јанчић, Милош
Дамјановић, Урош Филиповић, Виктор Митар
Ракић, Богдан Јанковић и Теодора Ранђић
имали су прилику да присуствују Ноћи
истраживача. Овогодишња тема овог
дешавања у нашем граду било је време кроз
математику, музику, уметност, физику итд.
После занимљивих презентација, ученици су
са наставницом обишли двориште Центра за

стручно усавршавање. Утисци су позитивни, а
ученици се надају да ће и следеће године
посетити ово дешавање, које се одржава у
дванаест градова Србије.

Александра Комановић

ОДЛАЗАК У ПОЗОРИШТЕ
Дана 31.10.2015. у 17 часова у позоришту „Душко Радовић“ у Београду извођена је представа „Плави
чуперак“ Мирослава Мике Антића. Ученици ОШ „Вук Караџић“ су заједно са својим наставницама српског
језика присуствовали извођењу ове представе. Било је укупно 57 ученика. Наставнице које су органозовале
одлазак у позориште су Слађана Вујаковић, Јелена Гајић и Јованка Гајић.
Представа је деловала надахњујуће и оплемењујуће на ученике. Гледање представе доста ће бити
од значаја ученицима у раду драмске секције, али и на часовима српског језика. Чланови секције су
ученици од петог до осмог разреда, што значи да је велики број ученика већ био упознат са делом, јер се
песме из збирке „Плави чуперак“ обрађују од петог до осмог разреда. Представа ће им помоћи у анализи и
тумачењу песама, а биће и веома добар и квалитетан материјал за компарацију са прочитаном збирком.
Слађана Вујаковић

Пажљивкова правила
У спортској хали у Шапцу 14. октобра 2016. године за ученике првог разреда одржана је
манифестација „Пажљивкова правила“, под покровитељством градске управе. Циљ окупљања био је
подизање свести о безбедности деце у саобраћају. Прваци су са пуно интересовања пратили представу у
извођењу васпитача из дечје установе „Наше дете“.
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НАЈУСПЕШНИЈИ СПОРТИСТИ
ПЛИВАЊЕ
На окружном такмичењу у пливању 6. октобра 2016. године наши ученици су, као и претходне
године, остварили сјајне резултате. У категорији пионира првопласиране су биле Ива Марковић IV₂
(делфин), Мартина Гајић IV₂ (краул) и Теодора Ранђић VI₃ (прсно), другопласирани су били Андреа Суботић
VIII₂ (прсно) и Филип Цвејић V₃ (леђно), а треће место су освојили Немања Заставниковић VII₂ (краул) и
Исидора Савић V₂ (краул).

РВАЊЕ
Немања Глигорић из одељења VII₃ освојио је прво место у рвању у категорији 60кг на међународном
турниру Dorćol open у Београду.

СТОНИ ТЕНИС
Регионално такмичење
у стоном тенису одржано је 11.
октобра 2016. године, а
ученици наше школе, Марија
Бабић, Теодора Мањенчић и
Јована Жикић из одељења VII₄
су освојилe I место у екипној
конкуренцији и тиме се
пласирале на републичко
такмичење. У појединачној
конкуренцији Марија Бабић је
освојла II место.

КОШАРКА
На
општинском
такмичењу у кошарци 22.
марта 2016. године ученици
наше школе освојили су II
место. Екипу је предводио
наставник Јовица Делић, а
чинили су је Алекса Еминовић,
Петар Јовић, Богдан Делић,
Душан Радовановић, Страхиња
Јовић, Страхиња Угљешић,
Андреј Мушицки, Петар Гачић
и Јован Миладиновић.

КАЈАК
Ученици наше школе
Вељко и Стева Радосављевић
освојили су II место на
државном првенству у мини
кајаку, док је ученица VIII₂
Андреа Суботић, заједно са
својом екипом из кајак клуба
Зорка, два пута освојила
прво место у такмичењу за
кадеткиње и за пионирке на
1000м.

Атлетика
Након освојеног првог места на окружном
такмичењу, екипа наше школе је, предвођена
наставником Зораном Гајић, 21. априла 2016.
године учествовала на међуокружном првенству у
атлетици које је одржано у Сремској Митровици и
освојила II место (екипно). Њени чланови били су
тада ученици VIII разреда, Јовичић Јован,
Еминовић Алекса, Грковић Михаило, Гачић Петар,
Јовић Петар и Дражић Стефан.
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E NG LI S H
Car Dušan Nemanjić
Stefan Uroš Dušan Nemanjić known as Dušan The Mighty
was Serbian medieval king and the first Serbian emperor.
He was the son of king Stefan Uroš Dečanski and Teodora
Smilec. Dušan The Mighty was among the most powerful
local rulers of Europe and the most powerful ruler of
Serbian middle ages. Dušan is known as a great military
leader and ruler, but it is less known that he was physically
very striking figure. He was 214 cm tall, had a pretty face
and gentle look. He drank wine in two liters cup, which is
now kept in the treasure of Hilandar. His soldiers were
over two meters high, gathered from all over Europe. In
1331 Dušan overthrew his father from the throne and shut
him in the prison, declaring himself king. During his reign
the Serbian state had the biggest rise. He expanded the
territory of Serbia, won a big part of Albania and even
some cities in Greece. He proclaimed himself Emperor of
Serbs and Greeks in 1346 in Skopje. Serbia then was
stretching from Belgrade to the North, the Adriatic Sea to
the West, the Aegan Sea to the East, to the South to
Athens. In 1354he made a law "Dušan code", a set of laws
that were supposed to restore order in the country. Emperor Dušan married the beautiful
Bulgarian princess Jelena, who bore him son Stefan Uroš V, know as the Uroš The Weak. It is
interesting that the emperor Dušan was the only Serbian ruler who was declared a saint
because he built churches and monasteries. One of the reasons he was against his father was
that he cursed Dušan and his family. Emperor Dušan died 1355, followed by unsuccessful reign
of Uroš The weak and fall of Serbia under Turkish rule.
Anđela Đurđević, VI₁

Ћирилица
Одређене појмове које смо преузели из енглеског језика, а често их употребљавамо,

обично транскрибујемо на следећи начин:
facebook – фејсбук
twitter – твитер
tweet – твит
blog – блог
email – имејл
Instagram – инстаграм
Google – гугл
Moodle – мудл
Mindomo – мајндомо
Теодора Ранђић, VI₃
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Најбољи литерарни рад у 2016. години на конкурсу Вукове школе поводом Дана поезије

Слати светлост у дубину људског срца, то је позив песника
Циљ сваког песника је да својим делом продире у срце читалаца, да га запањи, одушеви и инспирише
својом досетљивошћу и својом маштом. Многи су то постигли и остали запамћени по томе, а многи ће то и даље
постизати.
Много пута ми се десило да толико заволим неко дело, или само цитат из тог дела, који ме поново мами да
га читам изнова и изнова. И сваки пут се дивим том песничком умећу и способности да дело учине вечито
занимљивим. Угледам се на њих, покушавам да нађем и добијем ту њихову дубину мисли, њихову досетљивост,
креативност. Одушевљава ме што песници пишу у складу са својим емоцијама, својим животним искуством, што
песму савршено обоје тиме и пруже нам је на уживање. Неке песме, не само мене, већ и многе друге, дотакну у
срце и пруже нам просветљење. Неке и огреју човека, а неке дају утеху када нам је то најпотребније. Зато упорно
говорим да су нам песници, ма шта други мислили, најбољи пријатељи. Њихове песме су увек ту за нас и увек су
нам доступне. Шаљу нам разне поруке, уче нас, мотивишу, инспиришу и у животу и у писању.
Песме су богатство јер свака песма има тајну поруку. Њу мајстори-песници завију у метафоре, симболе, у
бројне друге стилске фигуре. А онда ја кренем полако у тај свет тајних порука, залазим дубоко у песму, дубоко у
осећања лирског субјекта, који заузврат буди у мом срцу сјај и одушевљење.
Читам одмалена, песме су ме увек мамиле и привлачиле, а сада сам коначно добила и ту моћ да могу и ја
да се поистоветим са неким и да га разумем. Обожавам да пишем. Писање је одувек било део мене који ме
испуњава, олакшава, просветљује. И то је остало и до дан-данас. Све што сам читајући заволела истински, из срца,
постало је део мене, и то не дам ником.
Желим да сви осете што и ја, желим да сви схвате шта је позив песника, желим да песници допру до
свачијег срца, као што су до мог. Желим да у сваком пробуде тај осећај поверења и љубави према песмама и зато
говорим свима: „Читајте, читајте“.
Теодора Мањенчић, ученица VI4 ОШ „Вук Караџић“ у ИО Мачвански Причиновић
Наставница српског језика Слађана Вујаковић

Језичке недоумице
Вишљи или виши: компаратив придева висок је виши, никада
вишљи, а суперлатив гласи највиши. Марко је виши од Ивана.
Ићићу или ићи ћу: енклитички (скраћени) облици глагола хтети
у футуру првом гласе:
1. ћу 1. ћемо
2. ћеш 2. ћете
3. ће 3. ће
Уколико се инфинитв глагол завршава на -ти, пишу се спојено
са глаголом: Купићу нове ципеле.
Међутим, ако се глагол у инфинитиву завршава на -ћи,
енклитика се пише одвојено од глагола: Идуће године ићи ћу на
летовање.
Контактирајте нас или контактирајте са нама: глагол
контактирати значи комуницирати са неким, односно, ступити
у контакт са одређеном особом. Исправан облик је
контактирати са неким, а не контактирати некога.
За више информација, контактирајте са нама.
Милицин или Миличин: код оваквих присвојних придева врши
се палатализација. Исправни облици су Миличин, Славичин,
Радичин, никако Милицин, Славицин, Радицин.
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Преводиоц или преводилац: једини исправан облик је
преводилац, мислилац, тужилац, читалац, гледалац, давалац
итд.
Он је већ годинама добровољни давалац крви.
Разочарење или разочарање: именица је разочарање, а
глагол разочарати се. У последње време се често чује и облик
разочарење.
Углавном се ни он не сматра неправилним, међутим, предност
се ипак даје облику РАЗОЧАРАЊЕ. За њу је његов одлазак
велико разочарање.
Строжији или строжи: исправан облик је строжи, никако
строжији.
Стара професорка је била строга, али је нови професор строжи.
Уствари или у ствари: пише се одвојено, једини исправан
облик је у ствари.
Гледао сам у под и ћутао. У ствари, нисам ни знао шта бих у
том тренутку рекао.
Теодора Ранђић, VI₃

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...?
На часу историје.
Наставник: „Ко је Колумбо?“
Ученик: „Колумбо је Америка“.
На часу српског.
Наставница: „Које врсте бројева
постоје?“
Ученик:
„Парни
и
непарни,
једноцифрени и двоцифрени“.
На часу српског.
Наставница: „Кад прочиташ неко
дело, по чеми препознаш да је то
дело бајка?“
Ученица: „Хмммм... по љусорозима!“
Наставница: „По чему?!“
Ученица: „Паа... по љусорозима“.
Наставница: „А шта су љусорози?“
Ученица: „А не знам, наставнице, она
ми шапуће, ништа је не разумем“.
На часу српског.
Наставница: „Ко је отац Светог Саве?“
Ученик: „Свети Хиландар!“
На часу биологије.
Наставница:
„Шта
биологија?
Ученица: „Биос и логос“.

проучава

зове

наша

На часу географије.
Наставник: „Шта је то Африка?“
Ученица: „Знам ја, наставниче, знам
ја“.
Наставник: „Хајде, хајде, кажи“.
Ученик: „Сандра је Африка!“
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… да је вампир једина српска реч која се
као интернационализам користи у свим светским језицима?
... да лењивцу треба две недеље да свари храну коју је појео?
... да балерина, кад игра на врховима прстију, потроши исту количину
енергије као дрвосеча?
... да мачке могу произвести преко 100 гласовних звукова,
док пси могу само око 10?
...да човек у просеку изговори око 31.500 речи дневно?
… да мачке проведу око две трећине свога живота спавајући?
Немања Васић, VII₃

На часу биологије.
Наставница: „Чиме је прекривено
тело птице?“
Ученик размишља. Наставница, да би
га навела на тачан одговор, каже:
„Хајде, па знаш то. То је оно чиме се
пуне јастуци“.
Ученик одједном изусти: „Сунђером!“
На часу географије.
Наставник: „Како се
планета?“
Ученик: „Србија“.

… да звук путује три пута брже кроз воду него кроз ваздух?
... да врста жабе названа отровна стрела има довољно отрова у
себи да усмрти око 2.200 људи?
… да је сиви соко најбрже живо биће на планети? При обрушавању
достиже брзину до 320 km/h.
... да је сликар Винсент ван Гог за живота продао само једну слику? То
je Црвени виноград.
... да 70% живог света на Земљи чине бактерије?
... да људи плавих очију боље виде у мраку?
... да су слепи мишеви једини сисари који могу да лете?
... да човек у просеку трепне око 15.000 пута на дан, и да сваки
трептај траје око 0,15 секунди?
... да је литар морске воде у просеку за 25 грама тежи од исте
количине слатке воде?
... да је плави кит највећа животиња на планети и да може достићи
тежину од 125 тона?
... да се Кока-кола у почетку могла купити једино у апотеци?

Најчешће грешке у говору и писању
ЖУРКИ ИЛИ ЖУРЦИ?
Да ли је правилно рећи Био сам на журки или Био сам на журци? Датив
именице журка гласи журки, тако да ће и у говору и у писању правилно бити
само журки: био сам на журки; разговарали смо о журки и слиЧно.
НЕЗНАМ ИЛИ НЕ ЗНАМ?
Негација се увек пише одвојено од глагола, осим у Четири случаја (нећу,
нисам, немој, немам). Стога, правилно је не знам, не могу, не умем, не
разумем...
НАЈ ЈАЧИ ИЛИ НАЈЈАЧИ?
Префикс нај се увек пише спојено (најбољи, најмањи, најлепши), а у случају
да је компаратив придева почињао на слово ј, тада се врши одступање од
губљења сугласника, односно пишу се два слова ј (најјаЧи, најјаснији...)
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Марија Бурсаћ, VIII₃
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Александар Aличић VII₂

Андријана Шербула VIII₂

Сара Димитријевић VII₂

Анђела Ранковић VI₂

Урош Антонић VI₁

Анђела Ранковић VI₂

Теодора Влајковић VI₃

Никола Лукић VII₃

Ангелина Николић, Марија Бурсаћ, Драгана Павловић VIII₃

