
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Децембарски  број  издање бр. 2          школска година2016/2017. 

У овом издању открићете: 

 Интервју са наставницом  

 Цртеже ученика првог разреда на тему „Илустрација бајке“ 

 и још много тога,00 

 

 

Фасада куће сложена  је од 11 

шибица као на слици. 

Премештањем само две шибице 

може се добити 11 квадрата, а 

премештањем 4 шибице може се 

та иста кућа претворити у фигуру 

која садржи 15 квадрата!  

 

 

__   __  ___  ___  __   __ 

 

 What is  black and white and black andwhite? 

¡sɹıɐʇs ǝɥʇ uʍop buıןןɐɟ uınbuǝd ɐ 

 What is a polygon? 

¡ʇoɹɹɐd pɐǝp ɐ 

 Why are cats good at video games? 

¡sǝʌıןǝuıu ǝʌɐɥʎǝɥʇǝsnɐɔǝq 

 What was the elephant’s favorite sport? 

¡¡¡ɥsɐnbs 

 Where does a 200 ton elephant sit? 

¡sʇuɐʍǝɥǝɹǝɥʍʎuɐ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаус је рано показао своју математичку даровитост. Позната је анегдота која каже да је 

једном приликом Гаусов учитељ задао да се саберу сви бројеви од 1 до 100, вероватно да 

би „запослио ученике“. На његово велико изненађење , Гаус (који је тада имао 7 година) 

одмах је донео свој резултат: 5050. Ево како је млади математичар то решио: 

Посматрајући низ 1,2,3,4,....,98,99,100, чије је чланове требало сабрати уочио је извесну 

законитост, када спари 1 и 100 , 2 и 99, 3 и 98 и тако даље, увек добије збир 101. Таквих 

парова има тачно 50. Отуда је тражени збир једнак 50*101=5050. Овај поступак назван је 

„Гаусов поступак“. 

 

 

Правила за игру човече не љути се: Сваки играч одабере 4 фигурице исте боје. Циљ игре 

је све своје фигурице довести до своје "кућице". Игру започиње играч који бацањем 

коцкице добије највећи резултат. На почетку игре, сваки играч има право на 3 покушаја - 

али, само на почетку игре. Кад добије "шестицу", једну своју фигуру поставља на СТАРТ, 

затим баца коцкицу још једном и помера се за толико поља колико је показала коцкица. 

Након сваке "шестице", играч има право на још једно бацање, може стартовати са још 

једном фигуром или се помера за онолико поља колики је збир оба бацања. Ако играч 

мора стати на поље на којем је већ супарник, играч "руши" фигурицу супарника, који 

мора поново стартовати са шестицом, али има право на само једно бацање јер је игра 

већ у току. На одређено поље "кућице" се улази када коцкица покаже точно онолики број, 

колико је поља играч удаљен од одређеног поља "кућице". Нпр., ако је играч два поља 

удаљен од поља "кућице", коцкица мора показати број 2. Ако покаже више, играч остаје 

на месту и чека ново бацање. Уколико стане на поље -2 играч враћа фигурицу 2 поља 

уназад, уколико стане на поље +4 играч помера фигурицу 4 поља унапред, на бомбу 

играч се враћа на почетак и уколико стане на коцкицу играч баца још једном коцкицу. 

Победник је онај играч који први успе довести све своје фигурице на поља своје 

"кућице". 

 

 Да прва 4 потеза у шаху можете одиграти на 318.979.564.000 начина? 

 Да је Венера једина планета која се ротира у смеру казаљке на сату? 

 Да крокодили не могу да избаце свој језик напоље? 

 Да је Боинг 747 дужи од првог лета чувене браће Рајт? 

 Да је немогуће полизати свој лакат? 

 Да су слонови једине животиње које не могу скакати? 

 Да је немогуће кинути отворених очију? 

 Да се просечна особа смеје 15 пута дневно? 

 Да комарци имају зубе? 

 Да је код човека дужина од ручног зглоба до лакта једнака дужини стопала? 

 Да је лубеница поврће а парадајз воће? 

 Да се пустиња Сахара шири за 1 километар месечно? 

 Да неки Ескими користе фрижидере како би спречили потпуно смрзавање 

хране? 

 Да је нојево око веће од његовог мозга? 

 Да ледени брег или коцка леда вире само 10% изнад површине воде? 

 Да је због земљине гравитације немогуће да планине достигну висину већу 

од 15.000 метара? 

 Да се топла вода смрзава брже од хладне воде? 

 Да ако би носили слушалице само 1 сат повећали би број бактерија у свом 

уху 700 пута? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик :  Како  се осећате  током  Новогодишњих и Божићних празника? 

Наставница Ј. Антонијевић:  Током  Новогодишњих  празника се увек осећам усхићено  и 

свечано – кити се јелка, припремају се поклони  за  чланове  породице  и  блиске пријатеље  и  

шаљу  се честитке.Иако  је  то мало застарело ,  за мене је сва та представа  “ нешто посебно и 

чаробно “.Међутим, Божић  је  празник  који  за  менен  лично  представља  највећи  празник  и  

тада  се  осећам  свечано, испуњено  и надахнуто, посебно  у  прослављању  Бадње  вечери  ,  

ломљењу  погаче  са дукатом  ,  вином, житом, рибом, пребранцем, компотом и Бадњаком. 

Ученик: Да ли уживате  док украшавате  свој  дом? 

Наставница Ј. Антонијевић :  Наравно,  украшавање  дома је  један  посебан  чин  јер  је  сваки 

украс  један  дар  ,  једна  жеља  за  наредну  Нову  годину  -  баш као што јелка носи украсе 

благостања.И стварно волим светлуцање  новогодишњих  украса!!! 

Ученик: Да ли уживате у овом делу године и који део године  Вам је најлепши? 

Наставница Ј. Антонијевић :  Да, уживам колико могу у сваком годишњем добу, свако од њих 

има својих посебних чари. 

Ученик:  Које  Вам је најлепше место на којем сте били до сада? 

Наставница Ј. Антонијевић :  Најлепше  место,  не  могу  да се  одлучим  :  Венеција,  Рим,  “ 

Canterburry“ ,  “Bruggе“. 

Ученик:  Да  ли  планирате  ускоро  неко  ново  путовање? 

Наставница Ј. Антонијевић:  Да, са својим сином  путујем  на  Голију,  на  кратко  зимовање,  а  

затим у  Будимпешту. 

Ученик: Знамо  да  сте  живели  у  Енглеској  па  нас  занима  какав  је  живот  тамо  и  

каквог  су  менталитета  људи  који  тамо  живе? 

Наставница Ј. Антонијевић :  Живот  у  Енглеској  је веома уређен,  то  је предивна  земља  

високе  културе и   богате традиције,  коју веома поштују и уважавају њени становници, па и 

досељеници. 

Наравно,  другачијег су менталитета  и у  суштини  скромни  и одмерени  ,  али  врло  радни  ,  

културни  и  васпитани да поштују  друге. Уз  то  ,  у  Енглеској  има  пуно  различитих  раса  ,  

нација  и  култура  људи  и   чини  ми  се да  је Лондон  “ најкосмополитскији  “  град  у  овом 

делу  света.  

Ученик: Шта  Вас  чини срећном  и  испуњеном? 

Наставница Ј. Антонијевић:  Срећном и испуњеном ме  чини  моје  дете,  тренуци  проведени  са 

њим  и  љубав  коју  мајка  и  дете  могу  разменити,  духовни и паметни разговори, лепа  музика, 

добра књига, ново сазнање. 

Ученик: Шта  мислите  да  је важно за  нас  у  овом периоду  ,  чега  треба  да  се 

придржавамо  да  бисмо  били  успешни  у  животу? 

Наставница Ј. Антонијевић:  Мислим  да  је за вас,  наше  драге  ученике  ,  важно  да  будете  

радни и  вредни  ,  да  стварате  сопствени став  и  мишљење  као  и  укус  за  разне  ствари  из  

области  културе. Важно  је  такође  да осим школе и  учења  ,  развијате  способности  у  другим  

активностима – спорт,  музика, филм ( кинематографија ) ,  позориште  и  слично јер ћете се тим 

својим способностима и  општом културом касније показати  у  друштву.Изнад  свега,  важно је 

да се духовно  богатите  читањем, квалитетном музиком, спортом. Или  већ  неким  хобијем  

који  вас  чини  задовољнима.  

 

 

What’s the name of the city… 

New Now- Golden pine -LittleSaturday -WhiteChurch - 

WhiteCity - NewVillage – WhiteField – Inwire – Rollingox – 

Strawberryville – Heater - Ohwellmoney 

  

  

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» У  ИШЧЕКИВАЊУ   ЗИМСКИХ  ПРАЗНИКА «««««««««««««««««««« 

                   Осећа  се  неко  “слатко  прижељкивање “  у  дечијем осмеху,  сјају који избија из 

светлуцавих  им очију, окићеном дрвећу,  јелкама  које   врцаво  намигују и  првим пахуљама  које  

некако “ шереткси “  тек склизну низ образ. Ушетала је грациозно  у заводљивој  сивој   хаљини - 

Краљица дугих  ноћи, лед'них  јутара, дубоког сна, путева који пресијавају и цакле се на леду. 

Снежна, студена, стаклена, залеђеног погледа  - Зима је наизглед  недоступнија од хиљаду лета и 

осталих доба године. Но, она само тако делује  на  почетку   -  достојанствено, надмено, 

недоступно, пусто!!! Када полете  прве грудве снега нема јачег смеха нити разузданијих  усклика 

док се ђаци  јуре,праве трагове и “слике“ у снегу , санкају, узлећу и полећу у саоницама са 

поклицима усхићења, радости, наде, неизвесности. Јуриш   мале војске из кабинета   правоо  у снег 

не може ни једна друга игра заменити , једино звоно за почетак часа га може на краткто прекинути. 

Радост док се деца ваљају у снегу, праве Снешка, грудвају је јединствена, незаменљива и толико 

заразна да неретко и одрасли  ( макар и кришом ) уживају у њој. А кад маме испеку славски колач, 

умесе погачу за здравље, пошаљу  децу да коринђају, баце јелку на сред собе и оките је осмесима, 

нестрпљивим  прстићима  својих најмилијих , па још кад сакрију по неки поклончић у име 

предивног деке  који лети на  ирвасима  директно  Северног пола...  Тад нема краја дечијој радости. 

Он  у својим кочијама  носи  свој деци прегршт најлепших снова у којима завршава и започиње  

година Стара  тј. година Нова. За   тог   деку  нема лоше нити добре деце већ само сјајне јер у 

њиховим очима и срцима сакривене  су  најлепше и најслађе тајне.Прижељкују   деца  Бадње вече, 

Велики петак, Нову годину, Божић, али осећају и радост јер ће  предстојеће празнике провести крај 

пећи, на снегу, са другарима, у топлим зимским јакнама и најмекшим загрљајима својих укућана. 

Једном речју зима је почашћена  ђачким распустом. А нама само остаје да свој деци пожелимо 

пуно пуно колача (мрсних, посних),  књига у наручју, цртаћа,  филмова , свих могућих игара и 

забава у топлом дому, скакутања и цвркутања у родном крају јер је крај кућног огњишта сваки 

педаљ земље и мирис ваздуха најслађи и најдражи. СВОЈ ДЕЦИ ОД СРЦА ЖЕЛИМО ДА У 

РАДОСТИ, МИРУ, ВЕСЕЉУ ПОМИСЛЕ У ПОНОЋ 31.12. 2016. ЈЕДНУ ( УЗ ЊУ ОСЕТЕ ЈОШ КОЈУ 

НАЈСКРИВЕНИЈУ, НАЈОМИЉЕНИЈУ) ЖЕЉУ !!!! ЈЕР НИКАД НЕ ЗНАТЕ  КАДА ЋЕ НАСМЕЈАНА 

КРАЉИЦА СНЕЖНА, СНЕШКО БЕЛИЋ, ДЕДА МРАЗ ИЛИ  БОЖИЋ БАТА РУКУ ПУНИХ 

НЕОСТВАРЕНИХ ДЕТИЊИХ ЖЕЉА  У ТАЈНОСТИ ДА НИКО НЕ ЗНА ( ПОНАЈМАЊЕ МАМА И 

ТАТА ) У САОНИЦАМА НОЋИ И БУНДЕВА ДВЕРИ ПОКУЦАТИ БАШ НА  ВАША  ВРАТА!!! У 

МЕЂУВРЕМЕНУ ИМ ЊИХОВИ НАСТАВНИЦИ ОЗБИЉНЕ И ИСЦРПНЕ ДОМАЋЕ ЗАДАТКЕ ЗАДАЈУ 

И ПОД ОБАВЕЗНИМ ТЕСТОВИМА КОЈЕ ЂАЦИ РЕШАВАЈУ НЕИЗОСТАВНО ЖЕЛЕ ДА СЕ ОД СРЦА 

ИСКАЧУ, ИЗИГРАЈУ, НАОДМАРАЈУ , НАУЖИВАЈУ И КАО НАЈВАЖНИЈЕ ПРОВЕСЕЛЕ!!!! И КАД  

НАКОН   УЖИТАКА  РАЗНИХ ,   БЕЗБРИЖНИ  И  РАЗДРАГАНИ У ШКОЛУ  ЗАКОРАЧЕ ПЕТИЦА ЋЕ 

СВАКА КАО КОКИЦА ИЗ УЗАВРЕЛОГ ЗА КОКИЧАЊЕ  АПАРАТА  ПОПУТ ВАРНИЦА ИСКАЧЕ!!! 



 

  


