
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
Априлски број  издање бр. 3                      школска година2016/2017. 

У овом издању открићете: 

 Интервју са наставником  

 Трик са бројем 11 

 Неке занимљивости и још пуно тога 

 

         

 

Иду два балона пустињом, и један викне 

-Пази кактусссссссс! 

-А други ће: Сад ми кажешшшшшшшшшш! 
 

 

 

Сачини  две речи ( име и презиме твог 

наставника) од понуђених слова!   

  М  И  К  Ј  Ћ  В  Е  О  А  Р  Е  С  Р  А  Н  И 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __ 

Мала помоћ у питању је наставница. 

Прочитај сваку  реч  посебно  с' десна на 

лево (обрнуто од уобичајеног читања, с'краја 

ка почетку речи) и открићеш нешто о себи! 

МИМАС МИТ  ОТШ  ШЕЈУДЕСОП  ЕЊЕЉПРТС И 
ЉУОВ АД ОВО ШАТИЧОРП, ЈАРТАМС ЕС 
МОНБЕСОП,  МОНРОПУ И МОНШЕПСУ МОБОСО 
!!! ОВАРБ АЗ ЕБЕТ!!! ЕН  ЈАТСУДО!  ИДУБ  КЕВУ   
ВАКАТ, ИДИ ОД АЈАРК !!!  
С.П.ШАМИ ИШПЕЛЈАН  ХЕСМО, ШАНЗ ИЛ ОТ ?!!! 
 

Како Босанци зову ананас? 

- Машала шишарка 

 

Was passt nicht? Schreib das Wort und die Nummer auf. 
a) a) 1 Flur – 2 Eingang – 3 Straβe – 4 Treppe     
b) __ Straβe _____     __3___ 
c) b) 5 Garten – 6 Schlafzimmer – 7 Küche – 8 Bibliothek    

______________    ______ 
d) c) 9 Bert – 10 Fenster – 11 Tisch – 12 Schrank        

______________    ______ 
e) d) 13 Rudern – 14 Leichtathletik – 15 Tischtennis – 16 Tauchen 

______________    ______ 
f) e) 17 Tennis – 18 Weitsprung – 19 Hochsprung – 20 Werfen  

______________    ______ 
g) f) 21 Probm#lem – 22 Streit – 23 Durst – 24 Angst       

______________    ______ 
h) g) 25 weit – 26 fertig – 27 hoch – 28 schnell      
i) ______________    ______ 

 
 

Räume in der Schule. Such und schreib 
sieben Wörter. 

  
________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Wie gut kennst du das Horoskop? Finde das ensprechende Sternzeichen 
____________ (20. Januar – 18. Februar): groβzügig, idealistisch, originel 
____________ (19. Februar – 20. Mätz): mitfühlend, sensibel, scheu 
____________ (21. März – 20. April): impulsiv, selbstsicher, unabhängig 
____________ (21. April – 20. Mai): geduldig, entschlossen, treu 
____________ (21. Mai – 20. Juni): aufmerksam, klug, temperamentvoll, ambitioniert 
____________ (21. Juni – 22. Juli): sensibel, launisch, klug, mitfühlend 
____________ (23. Juli – 22. August): edel, enthusiastisch, temperamentvoll 
____________ (23. August – 22. September): intellektuel, gelassen, taktlos 
____________ (23. September – 23. Oktober): gerecht, ordentlich, mitfühlend, gesellig 
____________ (24. Oktober – 21. November): treu, philosophisch, eigenwillig, herrisch 
____________ (22. November – 21. Dezember): praktisch, fantasievoll, gerecht 
____________ (22. Dezember – 19. Januar): direkt, treu, ehrgeizig, beharrlich 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик: Када Вам се десио први пољубац??? 
Наставник: (Смех) Па, то није за причу... 
Ученик:  Које Вам је омиљено јело / посластица? 
Наставник:  „ Pastramajlija “ и риба. 
Ученик: Где сте студирали ??? 
Наставник:  У  Новом Саду. 
Ученик: Да ли сте имали омиљене предмете на Вашем факултету ? 
Наставник: (Смех) Као и сваки студент –физиологија и физиологија спорта су били за мене број 1. 
Ученик: Како стојите  са хобијима ??? 
Наставник:  Чак и у своје слободно време преферирам  СПОРТ ( то ми је у крви ), уживам у узгоју  
птица певачица ; такође се опуштам уз кинологију, акваристику, пчеларство, лов, риболов, 
кунићарство. 
Ученик: Занимају ме разлози због којих сте изабрали баш ово звање ? 
Наставник: (Загонетан смех ) Каже се у ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ . Ово није речено без разлога јер 
физичка активност утиче  на правилан раст и развој организма у целини и ако нисте здрави не можете 
остварити своје жеље , а физичка активност Вам помаже да будете здрави и да испуните све своје 
жеље и  очекивања. 
Ученик: Који Вам је несташлук из детињства  најупечатљивији ? 
Наставник: Када сам био мали, мој друг и ја смо гледали како возови пролазе кроз тунеле и 
покренути том идејом узели смо бицикле и кренули кроз бетонску цев . Срели смо се на средини 
цеви и  како смо покушали  да  се окренемо – заглавили смо се. Неко време смо провели унутар 
цеви,  окупио  се  сав  комшилук , мајке су плакале јер никако нису успевали да нас извуку. 
Ученик: Где  сте се родили ??? 
Наставник:  У болници ( ха ха ха ). 
Ученик: Шта  бисте поручили  ученицима ? 
Наставник: Оставите мобилне телефоне, компијутере, узмите лопте, бицикле, ролере!!! Изађите из  
куће,  дружите се и што више времена проводите на свежем ваздуху, у природи - верујте  биће  
Вам боље јер права радост је баш ту!!!! 
 

 

Да ли сте знали да постоји трик који можете 

користити кад множите неки број са 11? 

Јасно је да је лако множити једноцифрене бројеве са 

11, али мало је теже када су у питању двоцифрени 

бројеви.  

Када научите овај трик, моћи ћете да импресионирате своје пријатеље и наставнике ( а можда има и 

наставника који не знају овај трик)! На пример, када желите да помножите 45 са 11. Прво треба да 

саберете цифре у том броју (4+5=9) и добијени број само треба да ставите између те две цифре (4 ) у 

овом случају би то било 495. То је и резултат који вам је потребан. 

Уколико сабирањем цифара двоцифреног броја добијете број већи од десет, треба да урадите 

следеће: Број који множите са 11 је на пример 58. Када саберете 5 и 8 добићете 13. Додајте 1 првој 

цифри (5+1=6) и онда убаците број 3 између прве и друге цифре (6 ) и решење ове математичке 

операције би било 638. Покушајте сами на овај начин да помножите (36, 25, 84, 97) са 11 или неке 

друге бројеве које сами одаберете како би сте што боље увежбали. 

 

 

Напиши  следећи  текст  у свеску  супротном  руком  од оне којом иначе  редовно  пишеш! 

Ближи  се  пролеће,  милина  ми нека на  осмех  долеће.   

Напољу  је  сунчано, топло, светло,  а  срце  ми је  све  веће  и  веће. 

 

 
Џиновска кишна жаба, која 

изгледа као велики камен са 
рукама, живи у Јужној Африци  
и настањује напуштена 
земљишта, али и урбане 
средине. 

 
Саига антилопа има 

врло чудна уста која 
подсећају на она код 
мравоједа, а у ствари 
служе као систем за 
филтрирање ваздуха. 
Преживеле су ледено доба, 
али се данас налазе           
на листи угрожених 
животиња. Срећом, од 
недавно постоје напори за 
њиховим очувањем. 

Хоботница звана Дамбо карактеристична је по 

својим лепршавим ушима, које јој омогућавају да 
плута по дну океана, у потрази за храном. Може се 
пронаћи у дубинама свих океана на Земљи и 
величине је око 20 центиметара. 

   
Најнеобичније фоке откривене су у Северном 
Атлантику. Њихова специјалност је завођење 
женки. Да би импресионирали даме, они 
једноставно надувају балон из једне ноздрве. 

Окапи по свом изгледу и шарама на телу веома 

подсећа на зебре, међутим ове животиње немају 
везе са зебрама већ су најближи сродници жирафа. 

  
Jода шишмиш је откривен 2010. године, у удаљеној 

прашуми у Папуи, Нова Гвинеја. Овај шишмиш својим 
изгледом невероватно подсећа на Yodu из Star Wars-a. 

 

 

Glaucus Atlanticus је у 

ствари пуж који плута океаном 

изврнут наопачке и храни се 

врстом медузе по имену 

Португалска крстарица. Након 

јела, Glaucus сакупља и чува 

отров свог плена на врховима 

„прстију“, и користи га за 

одбрану од нападача. 

 

 
Пругасти тенрек личи 

на јежа, не само да 
изгледа јединствено са 
телом прекривеним жутим 
и црним перима, већ је 
такође и једини сисар који 
комуницира путем 
стридулације (трљањем 
ногу производи продоран 
звук). Комуницирају 
толико високим тоном да 
људске уши нису у стању 
да га чују. 
 

 

Ова риба, са надимком “Mr. Blobby”, 
откривена је 2003. године у Новом 
Зеланду током експедиције која је 
имала за циљ да направи попис 
морског живота. Mr. Blobby  
настањује обале Аустралије и 
Тасманије на дубини од око 600 
метара па све до 1.200 метара. Ако 
мислите да сте ви данас имали лош 
дан – само погледајте лице Mr. 
Blobby-ja 


