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П Л А В И     К Р У Г 
Часопис Основне школе 

„Милош Црњански“, Жабаљ 

 

 

 

„Бескрајaн плави 

круг. У њему, звезда.“ 



УВОДНА РЕЧ 
  

 

НОВИ   ПОЧЕТАК 

 

Поштовани,                     

Одавно постоји идеја 

да наша школа има 

часопис који би на 

кратак, јасан и 

сликовит начин 

приказивао  не само 

дешавања у школи, 

већ и књиге које 

вредни ученици 

читају.  Како сви Ви 

имате много обавеза 

одлагали смо рад на 

стварању часописа, 

али сада је право време да 

искажемо креативност коју 

свако од нас поседује! 

Имајући у виду чињеницу да је ово први број 

билтена, сигурно ће бити много и грешака, 

али хајде да заједничким трудом свих 

учитеља, наставника и ђака учинимо да 

следећи број буде садржајнији и бољи!
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П Л А В И     К Р У Г 

 

        
ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ 

 

 

ДРАГА ДЕЦО, 

Надам се да ће у 
будућности бити 
још више ваших 
радова  који ће 
красити наш 
заједнички билтен. 

Овим путем се 
захваљујем 
ученицима који су 
учествовали у 
стварању првог 
броја „Плавог 
круга“! 

 

 
Ваша наставница, 

           Сања 
Богојевић 

 

МИЛОШ     

ЦРЊАНСКИ

ИЛОШ ЦРЊАНСКИ 
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ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ 

Писање негација 

 
 

ПРАВИЛО:   

Негација уз глагол се пише одвојено. Постоје и изузеци, када се негација уз 

глагол пише заједно, а то су: 

                                             

 

                                           

  Види више на: https://www.pismenica.rs/tag/negacija-glagola/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mxbBXDSeEkw 

https://www.youtube.com/watch?v=RFt9cUMsFR4 

 

 

 

 

НЕМОЈ

НИСАМ

НЕЋУ

НЕМАМ

Баш се лако 

памти, зар не? 

Немој, нисам, 

нећу , немам..... 

https://www.pismenica.rs/tag/negacija-glagola/
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ПРАВИЛО: 

 

Негација уз придеве се пише састављено. Примери:  

1. Он је несрећан. 

2. Мама је неуморна. 

3. Марко није добио одличну оцену и сада је мрзовољан и незадовољан. 
 

 

Провери знање: 

 

 

А) Филип је_________________стао на степеник и повредио ногу. (опрезно). 

Б) Он је подстанар, јер____________кућу. (има) 

В) Ко ради_____________се глади. (бојати се) 

 

Дати су примери, означи са Т оно што је правилно, а са Н неправилно.  
неиспаван  

неидем  

Не велик  

Не скачи!  

Нећу!  
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ЧИТАЈМО ГЛАСНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЈМО ГЛАСНО! 

У оквиру обележавања 

Националног дана књиге, 

Основна школа „Милош 

Црњански“ из Жабља се дана 

28.2.2020. године придружила 

акцији Друштва школских 

библиотекара Србије Читајмо 

гласно. 

Како би ученицима био 

приказан значај читања, 

библиотекарка школе је у 

сарадњи са учитељицама 

четвртих разреда и ученицима 

шестих разреда, чланова 

драмске радионице, 

осмислила акцију Кажемо 

јасно: читајмо гласно! 

Ученици шестог разреда су 

у школској библиотеци кроз 

гласно читање и глуму 

приказали својим другарима 

и присутним сарадницима 

школе одломке Нушићеве 

Аутобиографије, док су 

ученици четвртог разреда  у 

својим учионицама посветили 

пажњу делу Јасминке 

Петровић Од читања се 

расте. Како би све било још 

занимљивије, ђаци су 

осмислили и квиз знања о 

предметном делу... 

Након оваквог вида 

дружења са књигом и 

промоцијом матерњег језика у 

нашу школску библиотеку се 

уселио трачак вере да ћемо 

имати више читалаца и књига, 

а самим тим да ће дечји језик 

бити богатији, односно да ће 

култура изражавања ићи у 

корак са њиховим духовним 

растом. 

На самом крају ученицима 

су додељене пригодне 

захвалнице за учешће у овој 

значајној акцији. 
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ДЕЧЈА РЕЧ-Актуелно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Корона има пуно 

лоших страна, 

па могло би се рећи  

И много мана. 

 

Прва је та  

велика мана 

од ње људи обољевају 

са свих страна. 

 

Друго њено 

правило строго, 

је да се од ње  

умире много. 

 

Трећа, она најгора ствар, 

никад ништа нема на дар. 

само животе људи краде,  

врло често се болнице граде. 

 

 

Аутор:  Мирјана Радаковић  

                III-4 
 

 ВИРУС КОРОНА КОРОНА ВИРУС 
 

 

Корона вирус (Ковид – 

19) настао је 2019. године у 

Кини. Кинези су корону 

донели и код нас. Неки су се 

заразили, неки се 

излечили, а неки су 

умрли... 

Мене је Корона 

изненадила и када је 

почела on line настава, 

мени је недостајала школа, 

другари, а поготово 

учитељица. 

Када сам кренула у 

трећи разред није све било 

исто... Подељени смо у две 

групе А и Б, идемо у друге 

учионице и морамо да 

носимо маске и да држимо 

дистанцу.  

Не волим да носим 

маске, зато што ми касније 

уши буду клемпаве. 

 

Аутор: Марија Трнинић           

III-4 
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ЗАНИМЉИВЕ КЊИГЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Такарич, „Упомоћ! 

Изгледа да сам се 

заљубила“, Лагуна, 2020. 

године. 
 

Уз уводну препоруку 

коме јесте, а коме није 

намењена, ова књига 

почиње испитивање о 

теми одрастања... 

Сазнашћеш о 

разматрањима о 

заљубљености која је 

Оли прикупљала за 

Школски дневник и о 

томе да ли је и сама 

препознала -

заљубљеност... 

Многе тајне о 

предметној теми  биће 

разоткривене!  

 

Јасминка Петровић 

„Риба риби, гризе реп“ 

 

У књизи Јасминке 

Петровић „Риба риби 

гризе реп“, упознајемо 

пет прича које приказују 

проблеме одрастања. 

 

 

Како то изгледа 

спремање за школско 

путовање и шта је све 

садржај једне путне 

торбе, али и зашто 

Дарко 

не проналази место у 

аутобусу.... 

 

Упознаћеш и Ацу и 

његова размишљања o 

томе зашто су му зуби 

данас већи, него јуче... 
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ДЕЧЈИ РАДОВИ 

       
Песму Добрице Ерића,                                           илустрација: Катарина Павловић V-1 

илустровала: Вујић Јована III-3 

 

 

 

        
Илустрација књиге Јасминке Петровић:                  Илустрација патуљка Кукурузовића: 

Лела Самац III-1                                                          Марко Пена II-3 
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Корона ко је она? 
 

Корона ко је она? Одговор је покушала да нам да наша наставница Марија 

Јовановић, погледајте:   https://spark.adobe.com/video/9ABIuBPjmphYU 
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КУТАК ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 
 

 

СВЕТИ САВА 

Да ли знаш да је Свети Сава 

рођен далеке 1175. године као 

Растко Немањић и то као 

најмлађи син великог жупана 

Стефана Немање? 

 

Замонашио се веома млад на 

Светој Гори, где је и добио име 

Сава. 

 

 

 

РАШКА ОБЛАСТ 

 

 

Свети Сава је рођен у Рашкој 
области, престоници династије 
Немањића. 

Када погледамо географску 
карту, можемо да видимо да је 
то област у југозападној 
Србији.  

Родно место Светог Саве се 
налази у непосредној близини 
садашњег Новог Пазара. 

 
Извор: 
https://arhivvojvodine.org.rs/archivum/2

020/06/03/stari-ras-prestonica-prvih-

nemanjica/ 
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КУТАК ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
 

 
 

Камилица (латински Matricaria 

chamomilla L.) је лековита 

једногодишња биљка коју можемо 

да видимо у пролеће и на пољима 

нашег села. Будући да је лековита 

цветови исте се користе за припрему 

чаја. Може нам помоћи код разних 

упала и грчева, а неретко се користи 

и против прехладе... 

Будимо вредни и сами прикупимо 

цветове, осушимо их и ето нама 

дивног напитка. 

 

Види више на: 

https://www.mocbilja.rs/proizvod/c

aj-od-cveta-kamilice/ 

http://www.kirkapharma.com/srp/v

ademecum/?conid=372 

 

 

 
 

Јабука, воћка из рода Malus, 

породица ружа, најраспрострањеније 

је питомо воћно дрво у свету. Постоји 

на хиљаде варијетета, али воћари 

познају три главне класе: за кување, за 

јело у пресном стању1 и за припрему 

ракије. 

Јабуке су богате витаминима А и Ц, 

као и угљеним хидратима.  

 

 

 
 

1пресно: свеже, сирово, некувано 

Извор: Енциклопедија Британика, 

народна књига и Политика, 2005. 

године. 

 

 
 


