
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мајски број  издање бр. 4                      школска година 2016/2017. 

 

Ученик: Када сте рођени ? 
Наставница: 09. 01. 1991. 
Ученик: Дакле, у хороскопу сте ? 
Наставница: Јарац! 
Ученик: Ваша омиљена мисао је ? 
Наставница: Хм, мх, на препад си ме ухватила...да видимо ....(смех ) ИСКОРИСТИ ДАН ! 
Ученик: Када сте се одлучили за студије биологије и ко је “ крив “ за то ?? 
Наставница: Па, искрено желим то још од основне школе, а одлуку сам учврстила посебно у средњошколским 
данима ! И за то је највише “ крив и одговоран “мој наставник којим сам била инспирисана ! 
Ученик: Постоји ли неки несташлук из детињства који бисте нам овом приликом издвојили ??? 
Наставница: Ухххх, па било их је баш пуно и сад не бих издвојила ни један у том изобиљу !!!! 
Ученик: Какав је осећај имати брата ??? 
Наставница: Искрено, за мене је то најбољи осећај. Он је моја подршка, мој највећи ослонац у животу. 
Ученик: Коју сте основну школу похађали ???? 
Наставница: (смех ) Овуууу!!!! 
Ученик: Које Вам је путовање остало у сећању ???? 
Наставница: Хм, па било је то путовање са мојим колегама и другарима са факултета!!! 
Ученик: Кад сте се први пут заљубили ? 
Наставница: Имала сам 16 година. 
Ученик: Који је Ваш омиљени спорт ??? 
Наставница: Да видимо , то су : одбојка и тенис . 
Ученик: Ваш љубавни доживљај ??? 
Наставница: Хеј, па имам само један и то са мојим момком којег имам од 17. године и још увек смо заједно. 
Ученик: Незаборавни доживљај је : 
Наставница: Кад су ме моји осмаци изненадили за 8. март ( смех ) . 
Ученик: Место у које бисте пошли из ових стопа ? 
Наставница: ( осмех ) ПАРИИИИЗ! 
Ученик: Какав је осећај имати старешинство ? 
Наставница: Задовољство ми је да будем разредни старешина, обожавам своје осмаке као и вас све , наравно 
!!!! 
Ученик: Хвала Вам пуно на Вашем времену и овом разговору. Желимо Вам предивне тренутке у улози мајке и 
наравно пуно успеха у томе као и у осталим емотивним и пословним подухватима. 
Наставница: Хвала и теби. И ја Вама желим што више петица и осмеха на лицу !!!! 
 
Наградно питање :  
1. Ко је особа са којом је рађен ИНТЕРВЈУ ? 
2. Ко је урадио интервју ? 

 

Неколико модних предлога ученице петог разреда за предстојеће летње дане. 

 



 

               

ПРОМЕНА 

Одлази нам лето, 
Долази нам зима. 

Све у свему – мења нам се клима! 
 

Све птице нам селице , праве мале смејалице 
Лаганим плесним корацима одлазе на Југ 
И смеју се а знају да чека и поодужи пут. 

 
Зима је почела 

То сада већ сви знају, осећају. 
Код нас је већ увелико захладнело у нашем крају. 

 
Али лето када нам након пролећа дође 

Та зима ће у сав заборав да падне и прође. 
Одлази нам зима 

Мења нам се свакодневно клима. 
Долази нам топао и срећан сунчев зрак 

Сада више неће бити мрак. 
 

Ученик 5. разреда 

Ученик: Који несташлук памтите из детињства ? 

Наставник: Скијао сам на Јахорини са братом. Залетели смо се , скочио је 

 и улетео у снег. Лупио је снажно ногама и пао, али се јако и уплашио. 

Ученик:  Кад сте се први пут заљубили ? 

Наставник:  У четвртом и петом разреду. Моја симпатија се звала Татјана. 

Ученик:  Ваше прво љубавно разочарење ??? 

Наставник:  Било је то у средњој школи. Волели смо се али нисмо могли  
да заједно решавамо проблеме. Упркос љубави нисмо били једно за друго. 

Ученик:  Ваши омиљени филмови !!! 

Наставник:  Филмови Стивена Спилберга, Индијана Џонс и још многа занимљива остварења. 
 Омиљени филм за децу ми је Рат звезда ( научна фантастика ). 
 
Ученик:  Где сте завршили средњу школу ? 

Наставник:  У Лесковцу, завршио сам Музичку школу, а имам и две годиене Гимназије. 

Ученик:  Коју врсту музике слушате ? 

Наставник:  Слушам сву врсту музике, поп, Дуран Дуран, изворне народне песме, класичну  

музику. 

Ученик:  Које још културно уметничке догађаје волите да посећујете ? 

Наставник:  Волим позоришне представе, концерте, позоришну јесен у вршачком позоришту  

“Стерија“!  

Квиз 
 
1. Први светски рат је трајао од : 
А ) 1941-1945. 
Б) 1914 – 1918. 
В) 1969 – 1975. 
 
2. Прво словенско писмо је : 
А) глагољица 
Б) ћирилица 
В ) латиница 
Г ) азбука 
 
3. Први српски устанак је био : 
А) 1804. 
Б) 1926. 
В) 1975. 
 
4. Први српски устанак је отпочео као : 
А ) Буна на дахије 
Б ) Сеча кнезова 
В ) Убиство кнеза Лазара 
 
5. У епским песмама издајица на Косову је био : 
А) Милош Обилић 
Б ) Вук Драшковић 
В ) Вук Бранковић 
 
6. Бој на Косову је био : 
А ) 1451. 
Б ) 1917. 
В ) 1389 
. 
7. Ајкула, слон, мајмун – спадају у врсту : 
А) сисара 
Б) гмизаваца 
В ) водоземаца 
 
8. Волим те се каже ( повежи стрелицама  
језик са правом реченицом ) 
Ich liebe dich .  италијански језик 
Te amo .  шпански језик 
Se ayapo.   немачки језик 
I love you.  француски језик 
Ztem.    грчки језик 
 
9. Манчестер јунајтед је ( заокружи тачан и  
правописно исправан одговор ) : 
А ) кошаркашки клуб у Енглеској 
Б ) фудбалски клуб у енглеској . 
В ) рукометашки клуб у Француској 
Г ) фудбалски клуб у Енглеској. 
 

 
 
 
10. ФК ЛИВЕРПУЛ се пише : 
А ) фк Ливерпул ( кошаркашки клуб) 
Б ) ФК ливерпул ( фудбалски клуб ) 
В ) ФК Ливерпул ( Фудбалски клуб ) 
Г ) ФК ЛИверпул ( фудбалски клуб ) 
 
11. Играч средине терена Манчестер 
Јунајтеда је : 
А ) Златан Ибрахимовић 
Б) Пол Погба 
В ) Вејн Руни 
Г) Ђанлуиђи Буфон 
 
12. Роналдо де Асис Мореира је: 
А) фудбалер Реал Мадрида. 
Б) првак балета Португалије . 
В) Легендарни фудбалер Барселоне. 
Г ) Оснивач Капоере – Бразилске борилачке 
вештине . 
 

Препознај личности из школе 
Она је у патикама а опет – дама, 
Деца је из милоште “ teacher “ зову, 
И ускоро добија возачку нову, 
Име је њено М................... Ж.................! 
 
Ученик је 6. разреда 
Ватрени навијач Партизана, 
Од писања му понекад буде мука 
Његово име је О.................... Л.................! 
 
Прави је шмекер и многе падају на теме, 
Најбољи друг је Марка Спреме, 
Он фудбал игра жешће од Роналдиња, 
То је матурант Г.............................. С.................................! 
 
Нит' је плава нит' црвенокоса, 
А воли да Жила шета боса, 
Нит' је немица, нит' енглескиња, 
По брегу шета к'о Алпинисткиња, 
Иако има сијасет грешака и мана, 
Ал' само је једна В........................... М ...................................! 

РАСПУСТ 
 
Деца воле пролеће 
Када им на терен долеће 
Одговара им савршено клима 
Када што више одбојке, кошарке, фудбала има. 
 
Није њима ни до тога што долетеше ласте 
Колико од помисли на распуст летњи 
У грудима им срце узбуђено куца 
А понекад се учини и да од среће расте. 
 
Све су дуже по учионицама прозори широм отворени 
Чак је и кабинет почео од њихових осунчаних лица  
и пролетње гардеробе 
Све више да се на светлости пресијава и шарени. 
 
Ђаци жељно ишчекују пролеће 
Али не само зато што цвеће цвета, све пупи 
Сама природа у немилост буја и расте! 
Ма јок , ученици воле пролеће 
А томе нису сметња чак ни што им од удараца лопте 
по коленима 
Ничу бројне модрице, огреботине , красте . 
Ученици напросто жуде за пролећем 
Јер у њима тада жеђ за летњим коктелом „ Распуст “ 
Немилице и у бескрај расте!!! 
 

 


