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ЗАНИМЉИВОСТИ 

КАКО ЈЕ НАСТАЛО ПОЗОРИШТЕ 

 

Позориште је настало у Старој Грчкој. Представе су се одржавале на отвореном простору. 

Глумци који су глумили богове и владаре носили су обућу са дрвеним ђоновима, котурне, 

да би се истицали од осталих глумаца. На лицу су имали маске од глине или дрвета.             

У позадини позорнице налазила су се троја врата. На средња врата  су улазили главни, на 

лева и десна, споредни глумци. Глумили су само мушкарци, представе су могле да трају и 

по неколико дана.                                                                                     

                                                                                                                   Валентина Манојловић 

                                                                                                                     

 

 

                                                                     ВЕВЕРИЦЕ                                                                                             

       

 

Веверице су сисари. Оне су глодари и преко јесени скупљају храну за зиму. Веома су 

слатке и дружељубиве. Када се роде, младунци немају длаку. Имају дуге репове и због 

њих их лове. Веверице могу да живе до пет година. 

                                                                                                                   Валентина Манојловић 



                                                                         ВУК                                                                  

 

Вукови су месоједи. Они су сисари. Најчешће имају сиву длаку. Непријатељи су им људи. 

Људи су их ловили због крзна. Данас су у Европи заштићена врста. Ноћу завијају. Добри 

су ловци, имају добар њух и  веома су брзи. 

                                                                                                                         Варја Ђорђевић 

 

                                                

                                                       

                                         ШТА СВЕ НИСТЕ ЗНАЛИ О МЕДВЕДИМА                             

Гризли медведи имају снагу од 8000000 паскала, довољно да смрве куглу за куглање.     

Могу намирисати плен, удаљен и до 30 километара. Медвед се борио у Другом светском 

рату! Преносио је муницију и био је научен да салутира. Житељи града Чурчила у Канади 

остављају откључане аутомобиле  у случају да пешаци наиђу на медведа, да би имали где 

да се сакрију.                                                                                                                              

Поларни медведи  су трећи по величини међу свим копненим животињама, могу да 

препливају и до 100 километара и то без престанка. Могу да развију брзину и до 40 

километара на сат. На копну немају непријатеље али су му у води  највећа претња 

моржеви и китови убице.                    

                                                                                                                       Андреј Шимпрага          

 



ФЛАМИНГО 

                                                                                                    

 Фламинго је најпознатија птица мочварница, коју ћете најлакше препознати по 

ружичастој боји перја и закривљеном кљуну који је на врху црн. Храни се рачићима.  

 У свету постоји свега шест врста али живе на различитим местима, од 

Јужне Африке до Европе, од Јужне Америке до источне Азије.                                                                                       

Име су добили по необичној боји свог перја. Фламенко на шпанском језику значи ватра.  

За време оброка, фламинго мора да окрене своју главу наопачке, како би филтрирао храну 

из воде, а у овом наизглед незгодном положају проведе по неколико сати дневно.      

Велики фламинго висок је као одрастао човек, док је најмања врста висине ђака првака. 

Најчешће живе 20 до 30 година, мада могу доживети и пола века. Родитељи не хране своје 

птиће црвићима, као већина других птица, већ им сипају у кљун тамноцрвену течнст 

богату машћу и протеинима, познатију као млеко из гуше. Нема много 

природних непријатеља зато што живи у неприступачним пределима, са мало биљака, где 

остале птице и животиње ретко долазе.        

                                                                                                                       Маша Топаловић 

 

 КОЛИБРИ 

 

Колибри су најмање птице на свету. Имају дугачак кљун. Хране се поленом и капима росе. 

Посебне су због свог предивног гласа и шареног перја. 

 

                                                                                                                                Милан Мрђен 

 

 



СЛЕПИ МИШ 

 

                                                                   
 

Слепи мишеви или шишмиши, нетопири, љиљци или летеће веверице.                              
Једине су животиње које лете, немају перје. Између зглобова и прстију имају танку 

кожицу која им помаже да лете. Живе свуда, сем на Леденом полу, на тамним местима. 

Хране се инсектима и воћем. Спавају дању, висећи наглавачке. Лове ноћу. Иако својом 

ружноћом плаши људе, они су једна од најплашљивијих врста животиња. 

                                                                                                                       Филип Миловановић 

 

 

 

АЈКУЛЕ    

 

Ајкуле су велике животиње. Воле да једу рибе. Имају невероватан њух. Могу да осете крв 

на великој даљини. Постоје разне врсте ајкула: тиграста, чекић ајкула, бела ајкула... 

Ајкула је позната по томе што, иако је риба, рађа живе младе. 

                                                                                                                     Сава Наранчић 

 

 



 

                                      

 

Јапански језик (Nihongo) - написано канђи словним знацима 

 Јапан се налази у Азији, састоји се од четири велика острва (Хокаидо, Хоншу, 

Шикоку, Кујушу), као и већи број мањих острва у Тихом океану. Веома је интересантна 

земља, технолошки напредна и историјски веома богата.    

      Географски положај Јапана                            Застава Јапана 

  

 

 

 

 

 

 

Јапанци своју 

државу зову (日本)  Nihon или  Nippon. Јапански језик  (日本語, nihonho) службени је језик 

Јапана, а говори се  и у деловима Кине, Кореје, САД и Бразила. Настао је од следећих 

речи: 

 

日 (ni, niči) – дан, сунце 

本 (hon) – извор, извори, књиге, књига 

語 (go) – реч, језик, говор 

 

Јапански језик пише се са три знака, од којих први означава Сунце, а други књигу или 

порекло, трећи означава језик. Одатле је Јапан у свету познат као „Земља излазећег 

Сунца“ . 

Јапанци користе три писма, сва три се истовремено користе јер свако писмо овавља 

засебну улогу, а зову се : 



 (漢字)- Канђи (буквално значи кинески знаци) знакови су преузети из кинеског језика. 

То писмо садржи око 50.000 знакова. Мали број јапанаца зна све ове знакове напамет. По 

правилу се не користи више од 2000 знакова. Јапанац кроз школовање од 9 разреда научи 

око 2000 знакова. Остали знаци се ретко појављују и многи јапанци се користе речником 

када су ти знаци у питању. 

 

 

 

 

Јапански бонтон: 

✓ Јапанци не воле да се рукују приликом упознавања, благо се наклоне. 

✓ У Јапану је обавезно изување пре уласка у нечији дом. 

✓ Гласно причање у јапанској култури је неприхватљиво. 

✓ Сркање супе је сасвим ОК и сматра се да уживате у јелу. 

✓ Играње штапићима за јело сматра се непоштовањем. 

 

                                                                                                                  Лука Гламочлија 

 

 



НАШИ САСТАВИ 

 

ПРИЧА ЈЕДНОГ УВЕЛОГ ЛИСТА 

 

Био је један леп, зелени лист. Волео је: сунчане дане, кишне дане и благо ветровите дане. 

Када је сунчан дан, волео је да се осуши од јутарње росе. Када је кишни дан, волео је да 

прича са храстовима о свему и свачему. Када је благо ветровит дан, волео је да плеше са 

другарицом.  

Стигла је јесен, тада му ништа није пријало, ни киша, ни ветар, ни сунце. Одједном, дунуо 

је јак ветар. Лист је опао, а ветар га је однео на један жбун, па на једну клупу...  

 

 
 

...па на ограду и на крају је завршио у неком дворишту и заљубио се у ружу.  

                                                                                                                              Петра Срдановић                                                           

 

 ПРИЧА УВЕЛОГ ЛИСТА 

 

Некада давно био један врло млад лист, звао се Јоца. Јоца је много волео лето јер је само у 

то годишње доба могао да се игра са другарима листовима. Када је дошла јесен све их је 

мање било. Једнога дана, остао је само Јоца. Трудио се да остане на дрвету. Ускоро је и он 

отпао и отишао је на острво листова где се поново играо са другарима. 

 

                                                                                                                     Милан Мрђен 

 



ДОБАР ЗМАЈ 

 

Били једном принц и принцеза. Они су се волели, дружили, заједно живели и радили друге 

сјајне ствари.                                                                                                                          

Једнога дана у краљевство је дошао змај. Људи су покушали на све начине да обавесте 

друге.                                                                                                                                               

За пар недеља змај је отео принцезу, а принц је отишао да је спаси.                                     

На том његовом путу наишао је на једно чудно биће, сићушног тела и огромне главе. Биће 

му је рекло да га помази и показаће му пут. Помазио га је и неким чудним светлом, пут се 

означио. Тако је дошао до змајеве пећине. Принцеза и змај су га позвали на игру. Принц се 

насмејао и живели су срећно до краја живота. 

                                                                                                                           Петра Срдановић   

 

 

 

 
 

 

МОЈА ОМИЉЕНА ЖИВОТИЊА 

 

 

 
 

Моја омиљена животиња је тигар. Тигар је велика мачка. Има пруге по целом телу. Може 

добро да се камуфлира. Брз је и може да скаче високо. Добар кје ловац. Не волим да 

гледам тигрове у кавезу. Волим када су на слободи. Волео бих да имам тигра. Тигар ми је 

омиљена животиња зато што је брз и леп ми је. 

 

                                                                                                                   Илија Миладиновић 



 

ПОРОДИЦА 

 

МОЈА БРАЋА 

 

Мој старији брат Андрија се прошле године изгубио на мору. Сви смо се уплашили.  

Имам и млађег брата, од тетке који живи у Италији, ускоро креће у први разред.Мој други 

млађи брат од тетке је много смешан и забаван. Имам и другог старијег брата, Николу. Он 

се према мени понаша као да сам пуно млађа од њега али је сјајан брат.                            

 

                                                                                                                           Луција Јешић 

 

СЕСТРЕ 

 

Сестре су понекад досадне али су и забавне, па и смешне. Понекад претерају али их 

волимо. Нема везе ако су безобразне. Некада не желимо да се дружимо са њима  али се 

ипак помиримо. 

                                                                                              Христина Спасић, Хана Држаић 

 

 

 

                                                      

                                                 МОЈА МАМА  

 

Мама, страшно те волим! Хвала ти за све бесане ноћи. Све моје најбоље успомене су са 

тобом. Када одеш на посао ја тугујем јер нисам са тобом. Сада волим школу јер ти 

заслужујеш да те послушам!                                                                             Алекса Брачко 

                                                                                                                           
 

 

 



❖  

Мама је предивна ружа која се брине о својој деци. Моја мама вреди више него цела 

планета! Мама, ти имаш пуно посла али имаш времена за мене. Када сам болесна, ти не 

идеш на посао и не спаваш. 

Мама, волим те! 

                                                                                                                            Маша Топаловић 

 
 

❖  

 

Мама, ти си најлепша мама на целом свету! 

Ти си топла, блага и најјача!  

У тешким тренуцима ниси ни једну сузу пустила, мене си тешила својом топлотом и 

меком руком која се нежно спуштала на мене. 

Твоји загрљаји су ме увек умиривали.  

Мама, ти си ружа! 

Одмах ти се види по изразу лица и очима твојим дивним, да си најбоља мама на свету! 

Мама, за све ти хвала! 

 

                                                                                                                       Николиа Пауновић 

 

❖  

 

Драга мама, знам да си заузета али ме подржаваш из даљине. Када паднем ти дотрчиш. Ти 

си добра и нежна. Желиш најбоље за мене макар ишла на крај света! 

Ти си најбоља мама на свету! 

Хвала мама!                                                                                          Валентина Манојловић 

❖  

 

Мама, много си лепа! Ти си најбоља мама на свету! Када паднем, ти се највише бринеш. 

Свиђа ми се твоја смеђа, кратка  коса! Волео бих да можемо да се играмо као пре. Слагали 

смо коцке, пузле и животиње. 

                                                                                                                     Богдан Живковић 

 

❖  

 

Мама, извини што сам стално тражио да ме водиш у парк. Знао сам да си трудна, знао сам 

да те боли, могао сам да кажем баки да ме води али ми је било лепше с, тобом. Родила си 

ми брата и то је још једна жеља коју си ми испунила.  

                                                                                                                     Милан Ковачевић 

 

 



 

❖  

Моја мама је добра. Она ми прави фризуре. Мама ме научила многим стварима. Моја мама 

је добра према мени. Пази да се не повредим. Она је мени нешто највеће на свету, као и 

цела породица! 

                                                                                                                      Тара Ђорђевић 

❖  

 

Нико нема такву маму као ја. Њене очи су бистре као плаво море, а коса јој је дуга и плава. 

Руке су јој топле, а образи су мекани. Кад ме пољуби и загрли, осећам љубав између нас 

две. Кад порастем хтела бих да будем иста као моја мама.  

                                                                                                                            Христина Спасић 

 

           

                                                             
      

 

МОЈА БРАЋА 

 

Мој млађи брат Милош је сладак и смешан. Нас двоје се стално играмо. Некада се 

посвађамо али се брзо помиримо. Он ће у мају напунити 4 године.                                    

Мој старији брат Урош и ја се не дружимо баш много зато што он мора пуно да учи. Када 

заједно идемо кући, он нам купи чипс. На лето ћемо играти тенис. Волим своју браћу! 

Када порастем често ћу их посећивати. 

                                                                                                                            Маша Топаловић 

 
МОЈА СЕСТРА 

 

Омиљена боја: розе, омиљено место: Бабина река, омиљена храна: сладолед, омиљена 

животиња: коњ. 

Иде у вртић, не воли Страхињу (дечака из вртића). Највише воли мене. 

                                                   

                                                                                                                           Петра Срдановић 



 

МОЈА ПОРОДИЦА 

 

Моја породица је добра. Волим их највише на свету! Они су добри према мени. Пазе ме и 

брину о мени.  

Заувек ћу их волети, то се никада неће променити! 

 

 

БЕЛЕГИШ 

 

Јуче смо били у Белегишу код наших пријатеља. Правили смо роштиљ, бацали смо мрежу 

и пецали. Није било пуно великих риба па смо упецали само рибице.  

Моја мама је брала коприву и правила је сок. 

                                                                                                                 Варја Ђорђевић 

 

 

 

 
 

ПОЗНАТИ 

                               ЛИОНЕЛ МЕСИ 

 

 Лионел Андрес Меси рођен је 1987. године у Аргентини, у Росарију. Треће је дете својих 

родитеља. Када је био мали, имао је проблем са хормонима за раст. Многа деца су му се 

смејала зато што је примао ињекције како би порастао.                                                       

Када је имао 13 година позвала га је Барселона.                                                                  

Меси не би био Меси да га бака није спремала за тренинге, водила га на стадион и 

долазила по њега после завршеног тренинга.                                                                           

Пет година за редом освајао је ,,Златне лопте''! 

                                                                                                              Илија Миладиновић 

 

 



                                      БОРИВОЈЕ , БОРА КОСТИЋ  

 

Бора Костић је мој омиљени играч Црвене Звезде.Он је за овај тим одиграо 580 утакмица и 

постигао је 539 голова! Шутирао је левом ногом, као и ја. Био је центарфор, имао је јак 

шут и шутирао је и давао голове из даљине. Говорили су за њега да је бомбардер у 

копачкама. Умро је три дана пре мог рођења. Ја ћу бити његов наследник! 

                                                                     

                                                                                                                 Богдан Живковић 

 

 

 
 

 

 

НЕЈМАР 

 

Нејмар је рођен 1992. године у Бразилу, у граду Moji das Cruzes-u у  Sao Paulu. Живео је у 

сиромашној породици. Добио је име по оцу  Нејмару да Силви Ср. Прво је играо за 

Сантос, четири године. Касније за Барселону, такође четири године. Сада игра за Париз 

Сен Жермен.                                                                                                                           

Нејмар има сина Давида Луку и воли да се игра са њим.                                                  

Волим Нејмара због његовог стила игре и његове одличне прецизности.  

                                  

                                                                                                             Илија Миладиновић 

 

 

 

                                                         

 
                 4.11.2018.године 

 Сара, ја и глумац, Стефан Бузуровић.                                                         Лука Календаровић 

                                            

                                  



                СПОРТОВИ КОЈЕ ВОЛИМО                                                

 

КОШАРКА  

 

Кошарка је веома леп спорт. Играм је већ годину дана. Веома ми се свиђа. Тренирам 

кошарку свакога дана. Са другарима са тренинга се ,,супер'' забављам, лепо се дружимо 

док тренирамо.                                                                                                                                

У суботу сам играо утакмицу и мој тим је победио.                                                          

Замишљам како ћу једнога дана постати амерички кошаркаш.  

 

                                                                                                                      Лука Календаровић 

❖  

Кошарка је забаван спорт зато што има занимљива правила. Добија се пуно поена. Нека 

правила су лоша. Судије понекад нису фер. Кошарка је и груб спорт, кошаркаши падају на 

зубе и често се свађају.                                                                                                          

Најбоља лига је НБА. Најбољи кошаркаши су Стеф Кари, Леброн Џејмс и Џејмс Харден. 

Почело је НБА финале. За кога ћете ви навијати? Ми ћемо за Golden State Warriors. 

 

                                                                                  Лука Календаровић и Илија Миладиновић 

 

 

ПИШЕМО ПЕСМЕ И ПРИЧЕ 
 

 
                ШТА ЈЕ ТО ТАМО, Петра Срдановић 

 

Шта је то тамо? 

Да нису два миша? 

А, не! Почиње киша. 

Да ли знамо? 

Можда су то купине плаве. 

Не, оне би привукле мраве! 

Шта је то? 

А, то су Саша и Сашка! 

За сакривање добијају једно ,,Браво!'' 

    Хеј, Саша,Сашка, ,,Здраво!''                                   

            Сашка ми се смешка.                                                                                                                                                                  



ЈА ТЕ ВОЛИМ ДЕДА  

 

И кад, сунце сија 

и кад, пада киша, 

                                                               ја те волим деда, 

одавде до Ниша. 

 

   Док седим са бабом,  
                                                              она серију гледа, 

                                                              ја мислим на тебе, 

                                                              јер те волим деда. 

 

   Учи ме да играм шах 

                                                             твоја глава седа, 

 постао сам шахиста, 

                                                             јер те волим деда.  
                                                                                                        

 

                                                                                                               Богдан Живковић 

            
 

 

 

ДРУГАРСТВО 

 

Другарство је сјајно и лепо. 

Другарство има сјаја! 

Ми смо као звезде на небу и као ракете, 

Ми смо другари! 

Једном ти, једном ја, 

Дружимо се до краја! 

Дружимо се сви, 

И песме певамо ми! 

                                                                                                              Јана Жерађанин 

 

 

 

 

 



МОЈ ЉУБИМАЦ 

 

Мој пас се зове Нера. Боји се великих лопти. Брза је као муња. Има прелепу црну длаку. 

Јауче када нисам код куће. Воли да једе коске и да хвата тениске лоптице. Много воли да 

иде у шетњу и увек ме штити. Када сам добио зеца, била је љубоморна. Ја је волим више 

од зеца.  

                                                                                                                              Милан Мрђен 

 

 
 

ВРАБАЦ И ЛАСТЕ (препричавање, са другачијим крајем) 

 

Једног сунчаног дана седео је дечак у дворишту и посматрао је ластино гнездо. Ласта је 

отишла по храну. Врабац је видео празно гнездо и улетео је у њега. Када се ласта вратила, 

видела је врапца у гнезду и одлетела је. Касније је до врапца долетело читаво јато, па је 

поново одлетело. Тако су ласте долетале и одлетале и носиле су у кљуновима блато. 

Зазидале су врапца и одлетеле.                                                                                              

Дечак је узео мердевине, попео се и ослободио је врапца. Направио му је кућицу и окачио 

на дрво. Сада је и врабац имао своју кућу. 

                                                                                                                               Варја Ђорђевић 

 
 

 

 

 

 

 



НАШЕ ОДЕЉЕЊЕ 
На часу грађанског васпитања рекли су о свом одељењу: 

 

Варја, Вања, Лука К. Илија, Христина, Јана, Алекса Б. Маша, Луција, Николиа, 

Филип, Урош, Ања, Алекса К. Милан М. : 

 - Наше одељење је сјајно и другарство је бајно! За физичко се облачимо споро, играмо 

коло! По учионици  ми трчимо, учитељицу тада изнервирамо.  

 - Занимљиво је што правимо новине, лепо је што често идемо на излете и у позориште. 

Добро је то што се сви слажемо.  Лепо је што смо спортски настројени. Јако смо 

креативни. 

 - Стално учимо математику, разбијамо!  

 - Српски баш и не знамо,  а енглески, онако. Физичко сви волимо и на часу 

се стално знојимо! Ликовно је час бољи од света око нас. На музичком певамо  и 

помало играмо!  

 -. Сви једва чекају велике одморе! Дечаци играју фудбал, а девојчице ,,Чистаче''. На 

одмору се играмо Јурке и Жмурке. Идемо на излете и у позориште и лепо се проводимо. У 

позоришту су представе сјајне. Наше одељење је најбоље! 

 - Сложни смо, паметни и мудри. Најчешће добијамо петице. Имамо сјајну учитељицу. 

Она нас је научила да поштујемо друге. 

 - У нашем одељењу има пуно добрих другара. Понекад се посвађамо али се брзо 

помиримо. Пријатељство нам је важно. Волимо да се такмичимо и да побеђујемо.  
 
 

 

МОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

Моје одељење је ,,супер''. Сви су забавни. Играмо се и шалимо. Волим кад имамо физичко 

и када се гађамо лоптом. У боравку радимо домаће задатке уз помоћ другара. Волим своје 

одељење и не бих га мењао ни за шта! Волим што нас има пуно. Надам се да моји другари 

воле мене. Најбољи друг ми је Илија. Понекад се посвађамо али се брзо помиримо. 

                                                                                                            Лука Календаровић 

 



НАШИ ДЕЧАЦИ 

Дечаци шутирају, а девојчице навијају, 

Урош је права фаца док лопту баца, 

Милан има топовски шут, 

Филип пролази даље и узима медаље. 

                                                                                   Јана Жерађанин, Варја Ђорђевић, Милан 

 

ПОСЕТИЛИ СМО... 

НА АДИ 

На излету на Ади Циганлији је било занимљиво. Играли смо разне игре, највише ми се 

допало када смо убацивали џакове у кругове. Није ми се допало што смо кратко играли 

хокеј. Било је лепо када смо шетали и када смо се дружили. Видели смо мост на Ади. 

Многи су пожелели да се купају. 

                                                                                                                   Лука Календаровић, Милан Мрђен 

 

 

❖  

На излету смо се провели сјајно. Било је сунчано време и  били смо узбуђени. Шетали смо, 

играли смо се и јели смо сендвиче. Највише нам се свидело када смо играли хокеј. 

Слушали смо учитељицу и она нас је похвалила. 

                                                                                                      Јана Жерађанин, Луција Јешић 

                                                                                                                                                                 



НА ЗЛАТАРУ 

На рекреативној настави на Златару смо учили разне ствари. Забављали смо се и играли. 

Имали смо времена и да учимо.  Задаци из математике су били тешки па смо радили 

заједно. Рекреатор Влада нам је организовао различите игре. Шутирали смо лопту и сјајно 

смо се забављали. Алекса Костић је толико лепо намештао кревет да смо му сви 

аплаудирали.  

                                                                                                                 Урош Марковић и Алекса Костић 

❖  

Највише нам се свидело када смо свако вече ишли у дискотеку. Ишли смо напоље и 

куповали смо...                                                                                                                          

Били смо у манастиру Милешево. Тамо смо видели ,,Белог анђела''. Највише нам се 

свидело када смо јели палачинке и када су девојчице победиле у квизу.                      

Шетали смо шумом. Нека деца су ходала каао планинари, уз помоћ штапова.  

                                                                                                                Христина Спасић, Маша Топаловић     

 

 

У ПОЗОРИШТУ 

Били смо у позоришту ,,Бошко Буха''. Гледали смо представу Снежна краљица. Било нам 

је смешно када су се краљица и Герда посвађале. Најлепши нам је био крај јер су се Герда 

и Кај пољубили. Најстрашније је било када је краљица улетела кроз прозор. Било је тужно 

што је краљица отела Каја.                                                                                                      

Лепо смо се провели у позоришту, представа је била лепа!                                             

Волимо да идемо у позориште, глумце увек наградимо аплаузом.                                    

Седишта нам се не свиђају, када устанемо, морамо поново да их спустимо.  

                                                                                Валентина Манојловић, Николиа Пауновић 

                                                                     



❖  

У позоришту ,,Бошко Буха'' смо гледали и Петра Пана. Петар је причао приче изгубљеним 

дечацима. Звончица са смејала када је Петар Пан тукао гусаре. Тигрица Лили преврће очи. 

Венди је храбра. Глумци су сјајни, награђујемо их аплаузом! 

                                                                                               Ања Вукелић, Хана Држаић 

 

                                                           

 

ПОЗИВ НА ИГРУ 

Жао ми је што су нека деца заборавила да се играју. Имају своје телефоне. Они им служе 

за играње игрица. Мисле да је занимљиво да свако седи код своје куће, држи телефон у 

руци и тако са друговима игра ,,Човече не љути се''.  Видео сам да то раде и одрасли. 

ПОЗИВАМ СВУ ДЕЦУ ДА ИЗАЂУ НАПОЉЕ!  Можемо да трчимо и играмо кошарку. 

Можемо да се сакривамо и играмо Жмурке. Возићемо бицикле и јурити свице читаво 

лето! Обећавам, биће забавно!  

                                                                                                                       Богдан Живковић 

 

                               



                                                       ТАКМИЧИЛИ СМО СЕ!                                      

13.10.2018. Смотра рецитатора -  Варја Ђорђевић 

30.10. 2018. Градско  такмичење у пливању – Андреј Шимпрага 

20.12.2018. Школско првенство у шаху - општинско такмичење -  
 
I Урош Марковић, II Варја Ђорђевић, III Филип Миловановић 
 
6.03.2019. Школско такмичење рецитатора -  Варја Ђорђевић 
 
14.03.2019. Математичко такмичење ,,Мислиша 2019''  -  
 

Варја Ђорђевић, Богдан Живковић, Луција Јешић, Лука, Календаровић  

Валентина Манојловић, Урош Марковић, Филип Миловановић,  

Милан Мрђен, Сава Наранчић, Христина Спасић, Петра Срдановић, Вера  

Станић, Маша Топаловић, Андреј Шимпрага. 

16.03.2019. Општинско првенство у шаху  - Урош Марковић и Филип Миловановић 

21.03.2019. ,,Језицима рушимо границе'' - приредба на страним језицима -    

     Лука Гламочлија, Валентина Манојловић, Милан Ковачевић,  

     Сава Наранчић, Урош Марковић 

24.04.2019. ,,Читалачка значка''  - Маша Топаловић и Милан Ковачевић 

 

                                              БРАВО!                                          



                                                           

Илија  и Милан М.                                                                                  Јана и Луција                      

                         

                                                                  

           Алекса Костић                                                                                Алекса и Алекса 

 

                                

     Христина                                       Тара, Варја и  Николиа                        Богдан и Филип 

 

 

 



˶НАЈ - ФАЦА˝ ОДЕЉЕЊА II/3 

БОГДАН ЖИВКОВИЋ 

Његове омиљене животиње су дивље мачке. 

Омиљени слаткиш му је сладолед. 

Највише воли да буде у селу Горобиљу. 

Када ти треба помоћ позови Богдана зато што ће ти увек помоћи. 

Богдан је добар дечак јер воли да дели ужину. 

Када се неко повреди он прискочи у помоћ. 

Никада се нисмо посвађали јер је он брижан. 

Није тврдоглав и често спречава туче. 

Све решава разговором. 

Тренира фудбал. 

Има поштовања према почетницима у спорту. 

Каваљер је прави. 

Замишља себе за 20 година као голмана Црвене Звезде. 

 


