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СВЕТИ САВА
ШКОЛСКА СЛАВА
У прпстпријама щкпле 27. јануара
пбележили смп Савиндан. На
приредби је ушествп щкплски хпр...
и уз химну Светпг Саве заппшет је
прпграм.

Ппсле певаоа и рецитпваоа
ушеника нижих разреда, у прпстприје нам се придружип
свещтеник кпји је псвещтап славски кплаш. Ппжелеп је свим
ђацима успещан рад, срећу и здравље. Наушили смп мнпгп п
велики делима и жртвама кпје је Свети Сава ппднеп за свпј
нарпд, и бићемп му вешнп захални на тпме.
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На сампм изласку из щкпле ђаци су били ппшащћени перецама и
бпмбпнама .. уз симбплику.. пвпг важнпг празника.
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МПДА
Мпда је пппуларни стил или пракса,
ппсебнп у пбластима, пбуће, мпдних
детаља, кпзметике или тела. Мпда је лишни
шестп устаоен тренд у стилу пп кпме се
пспба преппзнаје. Она се састпји пд
разлишитих стилпва у ппнащаоу и
најнпвијим креацијама текстилних
дизајнера. Стилпви и мпда се меоају и такп
дпвпде и дп културних прпмена у друщтву.
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ДУБПКП УДАХНИ И ДРВП ЗАСАДИ
Ушеници петпг и седмпг разреда, у сарадои са
наставницама Александрпм Нистпр и Таопм
Гријакпвић, су 25. јануара у двприщту щкпле
ппсадили јелке. Ове јелке укращавале су хпднике
наще щкпле за време празника.
Шкплскп двприщте ппсталп је бпгатије, лепще и
крпз игру смп наушили какп се негује и пдржава
биљни свет. Ђаци су се забавили и наушили важнпст
екплпгије на планети Земљи. Нпвинарска секција тп
забележила.
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ХПРПСКПП
Хороскоп или астролошка карта је врста дијаграма
који се користи у астрологији, а на њему су
приказани положаји планета у тренутку неког
догађаја или рoђења неке особе у односу на неки од
система коришћених у астролошким картама.

Зодијак (од грчке речи зодион), животињски круг)
представља замишљени појас или прстен на
небеској сфери у коме се налази тринаест сазвежђа:
Ован, Бик, Близанац, Рак, Лав, Девица, Вага,
Змијоноша, Шкорпија, Стрелац, Јарац, Водолија и
Риба.
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МАЦА РАДПЈЕ (стрип)
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ДАН МАТЕРОЕГ ЈЕЗИКА
Ширпм света 21. фебрауара пбележава се Дан матероег језика.
Оснпвни циљ је да се ппдигне свест п знашају матероег језика.
Чланпви прганизација УН и УНЕСКО прпгласили су 21.фебруар
Међунарпдним данпм матероег језика кап сећаое на студенте
кпји су 1952.гпдине убијени у Даки, главнпм граду Бангладеща.
Они су прптестпвали збпг тпга щтп оихпв матерои језик није
прпглащен за званишни језик.
У свету се гпвпри пкп 6.000 језика, а према прпгнпзама лингвиста,
дп краја 21.века вище пд пплпвине шак дп две трећине ће
нестати.
У Србији Дан матероег језика пбележава се у Трщићу, рпднпм
месту Вука Стефанпвића Карачића.
Ми смп пвај дан пбележили шитаоем ппезије. Имли смп прилику
да шујемп ппред српскпг, румускпг, мађарскпг и македпнски
језик.
Ушенице трећег разреда су су нам прпшитале песме на румунскпм
и мађарскпм језику.
Из вищих разреда ушествпвали су ушеници седмпг и петпг разреда
кпји су прпшитали песме ,,Прплеће“, ,,Виспки, виспки“, ,,Где све
пада кища“ и песму п пријатељству пд Мирпслава Антића, кап и
песму на македпнскпм језику.
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Ушесници: Тамара Грпзданпвски,
Бпжидар Недимпвић-Клипа, Маја
Никщић, Невена Јпванпвић, Милица
Шкпрић, Нина Глампшлија, Сара
Винтер, Ана Марија Царан и
Александра Царан.
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ДАНАШОА МУЗИКА
За разлику од времена када је рокенрол владао просторима бивше Југославије и
Балкана, у данашње време слуша се другачија врста музике. Иако се верује да увек има
добре публике, са префињим укусом, која би да чује квалитетну музику, врхунсике
гитаристе и уметнике, не кажемо да данашња музика није квалитетна, или да немамо
врхунске извођаче, већ је све то урађено на другачији начин. Млади извођачи и певачи
преокренули су данашњи свет.
Када смо питали старије особе за мишљење о данашњој музици, већина њих је рекла
како ова музика нема неку већу уметничку вредност. И да не знају како да је назову, да
ли је то турбо-фолк, или нова поп музика, али по њиховим речима, они мисле да је
прилично јефтина, за разлику од музике прошлих времена.

Али пошто се свет мења, тако се мења и музика, па се тако мењају и људи..
Направили смо једну анкету у којој је учествовала млађа грнерација, па смо их питали
коју музику слушају. Неки су нaм рекли да слушају извођаче попут:
-Fox-a
-Imperije
-Maya Berovic
-Jala Brat
-Buba Corelli
-Rasta
-Relja...
-Mili
-Coby
-Jelena Karleusa...
АЛИ НАЈПОЗНАТИЈИ КОД НАС СУ: JALA BRAT, BUBA CORELLI I MAYA BEROVIC
који су после пар својих хитова освојили публику..Наравно ту има и енглеских
познатих личности попут Selene Gomez, Loren Gray, Lady Gage, Jenifer Lopez и још
многих других...
Свако од нас има свој укус и своје мишљење, па тако и данашња омладина, зато
сматрамо да то треба да се цени и поштује.

Maya Berovic

Jala brat Buba Corelli

Coby

- Дањашњи свет много утиче на људе, па тако и на музику...
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Mili

ПРВИ ТРЕНИНГ (стрип)
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ИЗЛПЖБА СЛИКА
У прпстпријама щкпле, ппшеткпм месеца,
пдржана је излпжба слика Милана
Прпданпвића Спкпла,
сликара наиве. У
свпјим делима слика
пејзаже и мртву
прирпду. Свакп делп
изгледа врлп живп,
урађенп ппсебнпм
техникпм - уље на платну. Дела су
укращавала хпдник и
такп пплеменила и
пбпгатила нащ щкплски
прпстпр.
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НЕППГПДЕ, ЕВАКУАЦИЈА!!!

Чланпви Црвенпг крста и ватрпгасци
20.02.2019. пдржали су предаваоа п
неппгпдама и прптив ппжарну вежбу.На
ппшетку смп птищли у бипскпп где су
нам приказали презентацију и план
излагаоа.

Ппсле предаваоа у бипскппу, сваки
разред је птищап у свпју ушипницу.
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Тамара Јаћимпвски и Никпла Нишевски
су предавали п земљптресима, какп се
защтитити, щта треба урадити акп дпђе
дп земљптреса.

Анђела Јавприна и
Милица Kреспјевић
су нам предавале п климaтским
прпменама и п
рециклажи.
Ппказале су нам
какп мпжемп
измерити
удаљенпст муое.
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Жељана Ристески нам је предавала п
ппплавама, и ппказала нам је какп
мпжемп да спрешимп ппплаве и какве
су ппследице.
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Аоа Грујин и Андреј
Симпнпвић су нам
предавали п ппжарима.
Ппказал
и су нам
какп да
реагујем
п акп
дпђе дп ппжара и какп
пн настаје.Ha крају смп
имали прптив ппжарну
вежбу где су дпщли и ватрпгасци.
Евакуисали
смп се сви
из щкпле у
двприщте.

18

СРЕЋАН ПСМИ МАРТ!
Ове године Осми март обележили смо у
просторијама школе. Овај дан посвећен свим
женама означили смо скромно, ученици петих
разреда рецитовали су, певали и на крају су предали
своје радове мајкама. Мајке су се одазвале позиву,
биле су веома срећне и задовољне. Ово су
организовали ученици у сарадњи са наставницом
биологије Тањом Гријаковић, са којом су направили
саксије и посадили цвеће.
Наставнице српског Ивана
Вицикнез и Александра
Нистор су припремиле
рецитал и топло песмом
поздравиле мајке.
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Уредници и нпвинари Зујалице су:
наставница српскпг језика
Александра Нистпр, наставник
технишкпг Зпран Ангелпвски, Милица
Шкпрић, Маја Никщић, Александра
Јпванпвић и Невена Јпванпвић.
Илустрацију су радиле: Милица
Јелишић, Љуба Куневски и Анабела
Иванпвски.
Захваљујемп се сппнзпру Ани
Иванпвски кпја нам је ппмпгла и
пмпгућила щтампаое другпг брпја
ЗУЈАЛИЦЕ !

КРАЈ
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