
  

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембарски број                              издање бр. 1                школска година 2016/2017. 

 На слици је приказан квадрат на 

чијим су врховима и срединама 

страница мали кружићи. Средина 

тог квадрата су врхови мањег 

(унутрашњег) квадрата. На слици 

је укупно 10 редова, у сваком реду 

има 3 кружића. Распоредите 

бројеве: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, тако да збир бројева на 

свакој линији износи 20. 

 

      У овом издању открићете 

 Неке занимљиве детаље из 

живота нашег наставника 

 Занимљивости о „ 

Pahicefalosaurusu “  

 Интервју са учеником 8. 

разреда  

 И још неке занимљивости из 

царства  животиња  

Слика коју је насликао Ђуро Поповић,  

ученик 7. разреда 

 

 

ЈЕ БИО ПОЗНАТ САМО ИЗ ФРАГМЕНАТА СВЕ ДО 1940., КАДА ЈЕ ПРОНАЂЕНА ЦЕЛА ЛОБАЊА, ДУГА 

ГОТОВО 60ЦМ. НА ТЕМЕНУ ЈЕ ИМАО КОПОЛУ ОД ЧВРСТЕ КОСТИ, ИМАЛА ЈЕ ШИЉКЕ НА ГЛАВИ И ПО 

ЊУШЦИ. ПОПУТ ДАНАШЊИХ ОВНОВА, МУЖЈАЦИ PAHICEFALOSAURUSA КОРИСТИЛИ СУ ГЛАВУ У 

МЕЂУСОБНИМ БОРБАМА ЗА ЖЕНКУ, ИЛИ ДА СЕ ОДБРАНЕ ОД НАПАДА ГРАБЉИВАЦА. ЛОБАЊА 

PAHICEFALOSAURUSA БИЛА ЈЕ ПРИЛАГОЂЕНА ДА УДАРАЦ ЗАДОБИЈЕН ПРИ СУДАРАЊУ ГЛАВАМА 

ПРЕНЕСЕ НИЗ КИЧМУ, ШТИТЕЋИ МОЗАК. УЗ КИЧМУ СУ БИЛИ ДЕБЕЛИ ЛИГАМЕНТИ КОЈИ  

СУ АПСОРБОВАЛИ ВИБРАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ СУДАРОМ ГЛАВА. ЗУБИ 

 ОВОГ ДИНОСАУРУСА БИЛИ СУ ШИРОКИ И ЗАШИЉЕНИ, И РЕЦКАВИ СА  

СТРАНЕ, ШТО МУ ЈЕ ПОМАГАЛО ДА ЗАСЕЦА ЛИШЋЕ, СЕМЕЊЕ И 

ЈЕЗГРАСТЕ ПЛОДОВЕ. 

БОРБА ЗА ЖЕНКУ: PAHICEFALOSAURUS ЈЕ БИО БИЉОЈЕД И  

ПОНАШАО СЕ ВЕРОВАТНО ПОПУТ ДАНАШЊИХ ЈАРАЦА И ЈЕЛЕНА.  

БОРБЕ МУЖЈАКА У ВРЕМЕ ПАРЕЊА БИЛИ СУ СУРОВИ ОКРШАЈИ ГЛАВАМА  

ПРИ ЧЕМУ СУ ГЛАСНИ ПРАСЦИ ОДЈЕКИВАЛИ ОКОЛИНОМ. 
 

 

РЕБУС 

 
   _   _  _  _  _  _        _  _  _  _  _  

ПИРАМИДА 

 
1. Исток (скраћено) 

2. Ознака за иридијум 

3. Мера за површину 

(множина) 

4. Животиња у води 

5. Јеврејски свештеник 

6. Јединица јој је m/s 

 

 

1. Темпо 

2. Италија (скраћено) 

3. Наша глумица Рина 

4. Певачица Тарнер 

5. Украс  

6. Пелерина (друго име) 

7. Учесник устанка 

8. Јединица за силу је добила 

име по њему 

 

ВИЦ МЕСЕЦА: 

Каже учитељица Перици да преведе на 

енглески: „ Мачка је пала у воду и 

утопила се .“ Перица :  „The cat BUM in 

the water glu glu glu no more MJAU 

MJAU. “ 



 

 

 

 

Лана: Која ти је омиљена боја? 

Ученик : Црвена(смех). 

Лана : Да ли тренираш нешто? 

Ученик : Фудбал. 

Лана : Због чега баш фудбал ? 

Ученик  : Волим осећај када сам на  

терену и дајем све од себе, а искрено уживам у такмичарској атмосфери и чини ми се  

за сада да ми та врста спорта најбоље “ лежи“. 

Лана : Како ти је почела  ова  школска година и како ти се чине нови наставници? 

Ученик : За сада је све ок. Немам никаквих примедби. 

Лана : Како си се провео на матурској  екскурзији ? 

Ученик  : Одлично. Могу ти рећи да сам уживао. Тара је предивно место за забаву и дружење 

 али искрено ни ваздух ми не би тако користио  без мог друштва. 

Лана : Да ли си тамо упознао неку девојчицу ? 

Ученик : Иххх(смех)још питаш!!!! Једна мала из Хајдучице и до скоро смо били у контакту. 

Лана : Како ти прија очигледна популарност код девојчица ? 

Ученик  : Трудим се да им пружим пажњу али ипак моје срце припада само једној. 

Лана : Шта би волео да се деси у току  школске године ? 

Ученик  : Желео бих да наша школа настави да добија у фудбалу и наравно што више успеха  

у спорту. 

Лана : Имаш ли неку реченицу за крај? 

Ученик  : Пааа(смех), само свима желим ведру, позитивну и успешну школску годину!!! 

Лана : Хвала а и ми теби желимо да оствариш своје снове! 

 

 

Лана : Ових дана имали смо велику част и задовољство да разговарамо са нашим цењеним и 
уваженим наставником о животу. 

А ево неких стварчица које нам препоручује човек богат радним, животним и најпре 
племенитим, хуманим искуствима.Погодићете и сами о коме је реч. 

Лана:Када се осврнете на свој живот у тинејџерским годинама шта бисте нам препоручили? 
Наставник А. Дулка : Мислим да је најбитније радити, рад је заиста једина тајна успеха,  

онај ко је поштен и радан, сигурно ће успети у животу. 
Лана : Коју основну школу сте похађали ? 

Наставник А. Дулка : Ишао сам у Ново Милошево до 4. разреда. Из те школе највише памтим 
 своју учитељицу.Она је једна дивна жена коју смо сматрали анђелом, заиста ми је улепшала 

 те 4 године школовања. У Зрењанину сам ишао у школу од 5. – 8. разреда као и у Гимназију. 
Факултет сам уписао у Новом Саду. 

Лана : Да ли се сећате свог разреда и неких заједничких несташлука ? 
Наставник А. Дулка : Један од несташлука који сам урадио јесте да сам док је моја разредна 

предавала другом разреду кроз прозор учионице убацио своје патике за физичко. 
Још нека лепа сећања везују ме за разредну због које је мој  разред заволео класичну музику. 

Водила нас је на концерте у Зрењанин које смо после заволели па и сами желели да идемо на 
њих. 

Лана : Због чега волите историју и због чега сте се одлучили да Вам баш данашње занимање  
буде животна професија? 

Наставник А. Дулка : Одлучио сам да будем наставник историје како бих предавао другачије  
од свог тадашњег професора у Гимназији. Није ми се допао начин на који је предавао као ни  
његово схватање историје и зато  сам себи обећао да ћу предавати деци историју на нов, 

 друкчији начин од оног којем су мене учили. У то доба није постојала слобода мишљења нити 
схватања историје на различите начине. 

Лана : Која Вам је омиљена књига ? 
Наставник А. Дулка : Бела Ханваш – Антологија Хумана - Сто књига. Заправо у њој једна од 

мојих омиљених списатељица говори о својим омиљеним књигама и даје препоруке за сваку од 
њих. 

Лана : Чиме се бавити у своје слободно време ? 
Наставник А. Дулка : Председник сам цивилних организација у Новом Саду. Често  учествујем у 

окупљањима. Такође сам организатор  рецитаторских  такмичења.  Уз то поседујем  
тридесет јутара земље коју са великим и посебним ужитком обрађујем. 

Лана : Какве филмове волите да гледате ? 
Наставник А. Дулка : Волим руске филмове а највише оне снимљене по познатим новелама. 

Мислим да Руси умеју да пренесу причу и праве веома квалитетне филмове које сав сјај  
Холивуда не може да замени. Омиљени ствараоци су ми Достојевски, Дери Узама. 

Лана : Какву музику слушате и каква се музика слушала у ваше време??? 
Наставник А. Дулка : Тада су најпопуларнији били Битлси, Ролс Ројс . 

Такође волим изворну народну музику а уживам и у класичној музици. 
 

 

 

 

 

  

 

 

Другарство 

„ Прави 

пријатељи су 

особе које знају 

све о теби а и 

даље те воле. “ 

ВИЦ УЧЕНИКА: 

Долаз и Перица кући и пита га мама:“Сине како је 

било у школи?“ 

Перица: „Добро ,на часу хемије смо радили са 

експлозивним материјалима.“ 

Мама: „А шта ћете сутра радити у школи?“ 

Перица: „У којој школи?!“ 

 


