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Јануар, 2022. године 

ЧАСОПИС 6/2022 

ЈАНУАР, 2022. ГОДИНЕ 

                       СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ!!! 

Основна школа „Милош Црњански“ 

Жабаљ 

ПЛАВИ КРУГ 
Бескрајан  плави 
круг. У њему, 
звезда. 

Милош Црњански 

 

 

Свети Никола дели поклоне! 

http://kvdanas.com/index.php/vijesti/4337/ma-sta-kazes

-evo-kako-je-sveti-nikola-postao-djed-mraz 



ПЛАВИ КРУГ                                                                                                                                         јануар, 2022, године. 

 2 

 
Драга децо, 

 

 Зимски дани нам доносе прве пахуље, 
Снешка Белића, мирис снега...Доносе нам и 
празнике—божићне, новогодишње, али и онај 
за школарце најважнији – празник Светог Саве, 
школску славу. 

  Стварање овог броја часописа је било 
лепо и лако захваљујући вредним ученицима. 
Такође важно је напоменути да је професорица 
Сања Станков још једном дочарала свет 
природе на сликовит  начин, а учитељице  и 
ученици трећег разреда су кроз пројекат 
посвећен нашем Жабљу успеле да  укажу на 
све лепе стране нашег места... 

 

 У нади да ћемо сви бити достојни ученици 
Светог Саве, желим Вам свима здравље и 
срећу у овој Новој, 2022. години. 

 

Ваша наставница, 

Сања Богојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божићну песму– РАДОСТ БОЖИЋА Епископа 
зворничког—тузланског Фотија , послушајте на: 

https://www.youtube.com/watch?
v=yGRT6XbnOYw 

Први снег, Жабаљ, 
децембар 2021. 

Ленка Ћурчић  VI1 



ПЛАВИ КРУГ                                                                                                                                         јануар, 2022, године. 

 3 

 

Празник је...Требало би да 

напишем честитку, али како? 

Данас готово сви имамо мобилне телефоне и захваљујући њима 

шаљемо разне поруке рођацима и   

пријатељима. Не тако давно обичај је  

био да  за време празника  купимо 

честитке  са пригодним  

илустрацијама и  исте  попунимо  

најлепшим  

рукописом   и то  стиховима или 

речима и упутимо их на жељене адресе. 

 

Да ли је правилно:  Срећни Вам Новогодишњи и Божићни празници !  

                                                                             или 

                                     Срећни Вам новогодишњи и божићни празници! 

 

Будући да речи новогодишњи и божићни нису властита имена, правилно је да се пишу 

малим словима! 

Види више на: 

https://www.pismenica.rs/kako-se-pise/novogodisnji-i-bozicni-praznici-veliko-ili-malo-slovo/ 
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Данијела Костић   “О љубави и другим 

моронима”, Лагуна, Београд , 2018. године. 

 

 Већ сам наслов изводи нас пред 

сусрет са речју оспораваном и толико 

недозвољвајућом за кориснике исте. Реч је о 

адолесцентима. 

 Упознајемо  Милу, ученицу 8. 

разреда, а то би била тако обична и природна 

чињеница у развојној фази једне младе 

особе... 

 Али! Мила је дете разведених 

родитеља и оно што је необично значајно  је 

чињеница: “ Добила сам брата!” 

 Упркос привикавању, а надасве 

радости због  брата кога назива “прасенце“, 

Мила се суочава са свим проблемима које 

носи пубертет. 

 Љубавни проблеми посматрани из 

личне перспективе, али и из живота Милиних 

вршњака доносе тешке, чак трагичне 

спознаје о младима који су неспремни ушли 

у тај круг заљубљивања. 

Разорена породица је она која доприноси 

развоју непожељних догађаја... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књига Благоја Баковића, посвећана је 

као што и наслов каже нашем Светом 

Сави. На занимљив начин  кроз 

богате илустрације, стихове и 

закључке је прилагођена најмлађим 

читаоцима и зато је препоручујем ! 

Уживаћете! 

У књизи се налази и рецитал „Свети 

Сава“, чији је аутор Тоде  Николетић. 
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Име и презиме ученика Свети Сава је... Волим новогодишње и 
божићне празнике  
зато.... 

Марко Пена  IV3 Немањин син, човек 
плавих очију, дуге 
косе и спаситељ душа 
наших. 

...што се дружим са 
другарима, спавам код баке 
и славим са сестром. 

Ленка Ћурчић VI1 Човек који је основао 
школе и болнице. 

...што време проводим са 
породицом, једем месо, 
колаче и сарму. Добијам и 
отварам поклоне. Дружимо 
се, веселимо... 

Мирјана Јегарац VI4 Школска слава. ...добијамо пакетиће и 

идемо да коринђамо, а то су 

дечје радости. 

Андрија Трнинић ..принц, писац, 

оснивач школа, 

болница... 

...што се сви дружимо, 

веселимо, добијамо 

поклоне... 

Катарина Савин VI1 ..принц, монах и 

светитељ. 

...што се славе у породици у 

духу љубави. 

Давид Такач VI3 ...кул лик, прича се да 

је мит. 

...добијам поклоне, дружим 

се са породицом.. 

 

 

Стефан Шарин VI4 ...проширио веру. ...што нема школе. 

Свети Сава је оснивач школа, болница  и светитељ је. 

Волим новогодишње и божићне празнике зато што 

добијам поклоне и проводим време са драгим особома... 

Борислава Танасић VI 

Свети Сава је православни светитељ. 

Празнике волим  зато што добијам 

пуно поклона. 

Бојана Мијатов  VI3 

Волим новогодишње и божићне празнике зато што сам са породицом и пријатељима.. 

Свети Сава је православни светитељ који је учио људе да буду поштени...Вања Дугоњић VI3 
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Матeја  Марковић II4 

 

Јован Калајџија  V3 Лина Ковачевић, II4 
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Свет је поприште сукоба 

 

 Када споменемо појам сукоба многи од нас 

помисле на социјални феномен, али он може да има 

више значења. 

 У Његошевом делу „Горски вијенац,“ игуман 

Стефан помиње сукоб као филозофски појам. Када каже: 

“У њ ратује душа с тијелом “, мисли на душу као мудрост 

и рационалност, а на тело као на нешто нагонско и 

брзоплето. “У њ ратује море с бреговима“, брегови су 

метафора за људе, а море као таласи проблеми и 

препреке с којима мора да се избори, а човек као брег 

упркос свега остаје чврст.  

 Појам сукоба као друштвена појава такође је јако 

важан. Неки од њих су сукоб мушког и женског пола, 

нових и старих генерација, политичких странака и 

најактуелнији сукоб ваксера и антиваксера.  Разлог из 

кога је ово изузетно важно је то што је овде присутан 

сукоб мишљења који нас тера да размишљамо о 

исправности наших поступака и можемо да научимо оно 

што је најисправније како бисмо дошли ди правог 

закључка. Научи нас да нешто у животу нећемо добити 

тек тако и да је цео живот један велики сукоб којем 

морамо храбро да се супротставимо. 

 Живот ће нас стављати у тешке ситуације, сви ми 

морамо проћи и добро и лоше, али је важно да никад не 

посустамо, јер као што је Његош рекао у  “Горском 

вијенцу“: “Нека буде борба непрестана, нека буде што 

бити не може!“ . 

 

Аутор: Младен Миланков VIII1 

Д Е Ч Ј А    Р Е  Ч 
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Хуманитарна 

организација ЕХО 

поклонила је 

нашој школи  

неке од 

неопходних 

наслова 

лектира...Мали 

библиотекари су  

направили јелку  

од добијених 

поклона и 

показали да 

књиге  јесу  и 

украс и храна за 

душу. 

Школа је добила 

и  лопте, обруче и 

вијаче. 

У здравом телу 

здрав дух! 

 Захваљујући ученицима шестог 
разреда, организована је акција 
прикупљања новца за нове књиге. 

Наши мали 
читаоци, али и 
наставници  и 
ненаставно 
особље донирали 
су укупно 9750 
динара од којих је 
купљено двадест и 

две књиге. 
 

 

Неки од 
наслова: 
Ноћна школа, 
Ива и 
музика,Софија 
у канџама 
смора.... 
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МОЈЕ МЕСТО –ЖАБАЉ 

 

Жабаљ је моје вољено село, 

у њему имам друштво цело. 

Леп је кад га прекрије бели снег, 

Санкам се иако нема брег. 

У лето га купа сунце жуто, 

  а зими га хлади ветар љуто. 

Покрај њега велике су њиве, 

на њима мали срндаћи живе. 

Сваког пролећа њему ласта се враћа, 

тако да у њему живе људи к'о браћа. 

Ауторка: Васиљка  Крајнов 

  Актив наставника трећег 
разреда организовао је пројектну наставу на 
тему  МОЈЕ МЕСТО ЖАБАЉ. 
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                                              ВОДА  

Вода, течност у којој је настао живот и без које га 

нема. Не обраћамо пажњу на њу. Она се подразумева. 

Одувек је ту. Међутим, у питању је највећа   

мистерија на планети. 

Она је најраспрострањенија супстанца у природи- 

универзални растварач. Такође је и једина која се 

јавља у сва три агрегатна стања .Научиници до данас 

нису открили зашто је то тако. Случајно или не, на 

планети  и у нашем организму је има приближно исто 

(процентуално гледано).  

Вода пркоси законима физике - шири се приликом 

хлађења и због тога је лед лакши и плива по њој. 

Површински напон је још једна изузетна појава код 

воде, а захваљујући њему биљке могу да усвајају ову 

драгоцену течност. Замислите само шта би се све на 

планети пореметило уколико то не би било могуће... 

Научиници су дуго сматрали да је код воде битан 

једино хемијски састав, међутим најновија 

истраживања иду у правцу важности њене структуре . 

Утврђено је да вода –памти. У зависности од  утицаја, 

десиће се  промене у структури молекула, а то опет 

доводи до промена на ћелијском нивоу ( када су у 

питању жива бића). По хемијском саставу  вода остаје

- вода, али  промене у структури  доносе различите 

последице.  Да ли ће оне бити добре или лоше, зависи 

од тога  чему је била изложена. Током једног 

експеримента  води у двема чашама је пуштана  

музика. У једном случају агресивна,рок, а у другом 

класична (Моцарт, Бетовен, Бах). Од узорака из обе 

чаше, замрзавањем су добијени кристали леда.  Вода 

третрина класичном музиком је дала кристале 

правилног , савршеног облика, а други узорак  је дао  

неправилан, безобличан кристал . Исти резултати су 

добијени  и кда се води обраћамо грубим или благим 

речима. Замислите сада какве све последице имају 

фактори средине у којој живимо (радијација, 

магнетно зрачење, бука...) па чак и наше мисли и 

осећања (бес,агресија, туга...) с обзиром да смо већим 

делом- вода. Знајући ово, поставља се питање да ли је 

случајна веза између молитве и воде ? Све религије 

имају обреде са водом: крштење, освећивање воде, 

пост на води, купање у светој реци, умивање пре 

молитве код муслимана и још много тога. Ембрион се 

развија у плодовој води. Случајност? 

Вода је сила које често нисмо свесни и при томе не 

мислим на поплаве, бујице и цунамије. Док се 

налазите на пољу где клија жито ви сте сведок 

невероватне снаге. Притисак воде у семену при 

клијању може достићи око 400 атмосфера (сигурно 

сте видели како биљка пробија асфалт и клија). 

Људи су одувек били  везани за воду, као дете за 

мајку, али су  је током силног времена  почели  

узимати  здраво за готово. Међутим, осим што мајка 

детету даје живот, даје му и лекције. Очигледно је 

дошло време да данашње човечанство, огрезло у 

самољубљу, нарцисоидности и  мегаломанији, добије 

заслужену поуку. Чисте воде је све мање. Загадили 

смо сваки океан,језеро, реку, слап... 

У океан се свакодневно излива 10 мил. тона нафте. 

Само на атлантској обали налази се 900. 000 

контејнера са радиоактивним  материјама. Земље које 

имају приступ мору у њему чувају разне врсте 

отпада.То је оно чиме су људи  узвратили на 

најдрагоценији  дар  који је могуће добити- живот!  

Следећи пут када кренете да баците отпад у 

реку, сетите се-вода памти! 

                                Аутор: САЊА СТАНКОВ 
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СВЕТИ САВА је рођен око 1175. године као Растко Немањић, најмлађи 

син Стефана Немање. Као дечак читао је црквене књиге и тако стицао 

неопходно образовање за даљи животни пут. 

Године 1191, кад је имао око седамнаест година, 

Растко је отишао на Свету гору, један од 

најзначајнијих центара православног монаштва, са 

намером да се замонаши. .. 

Не треба заборавити да је  Свети Сава био први 

српски архепископ, али и један од законодаваца

(сигурно сте чули за Крмчију). Био је и 

књижевник (Службуа Светом Симеону )... 

Види више на: 

http://www.istorijskabiblioteka.com/art:sveti-sava 

Да ли знаш? 

Kнез Михаило Обреновић је 1840. 

године одредио да се Свети Сава 

слави као школски заштитник.  

 

У периоду од 1946. године све до 

1992. године прослава Светог Саве 

је у школама била забрањена ! 

Изградња Храма СВЕТОГ САВЕ у Београду 

започета је  далеке 1939. године , а  

завршена  је тек недавно. 

 

Види више на https://hramsvetogsave.rs/O-

Hramu/Istorijat-Hrama 

Борислава Танасић 


