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Školsko zvono

U ovom broju možete pročitati:







naše literarne radove
intervju s nastavnikom
o poseti Sajmu knjiga
o obeležavanju završetka Prvog svetskog rata
zameni uloga u našoj školi
kviz koji smo pripremili za vas 

Naša redakcija:

Ponešto o nama:

* Zovem se Agnesa imam 14 godina. Idem u razred 8-3.
Volim da slušam muziku, čitam i igram igrice.
* Moje ime je Milica, imam 14. godina i idem u razred VIII3 .Moji hobiji su crtanje i slusanje muzike.
* Zovem se Anja i idem u osmi razred. U slobodno vreme
volim da crtam i igram igrice na kompjuteru. Volim mačke i
životinje. Posle Osnovne škole planiram da se upišem u IT
ili elektrotehničku školu.
* Zovem se Una, idem u osmi razred. Sviram violinu i
igram u folkloru. Volim da čitam i planiram da upišem
Gimnaziju.
* Zovem se Mihailo, imam 12 godina, idem u 6. razred. Aktivno treniram odbojku, ali uključen sam i
u druge sportove. Pohađam muzičku školu ,,Josif Marinković” već 5 godina, sviram gitaru. Takođe
sam uključen u školski orkestar i hor.

Našu redakciju čine:
Agnesa Redžepi 8-3
Milica Gobeljić 8-3
Anja Matuš 8-3
Una Brtkova 8-2
Mihailo Pešić 6-3
Anđela Pjević 6-3
Filip Pjević 6-3

* Ukoliko želite da nam se pridružite, slobodno nam se javite! 

***Naši literarni radovi***
VO SVOJOM ŽIVOTE MÁ KAŽDÝ SVOJU CESTU

Predo mnou vztýčená neznáma cesta. Kráčam pomaly. Veľmi pomaly.
Krok za krokom.
Pri každom kroku, ako kráčam, zjavujú sa ešte dve úplne nové, dlhé a celkom
odlišné cesty. Som v pomykove: učiť sa alebo hrať sa na počítači, napísať slohovú
prácu alebo hľadieť obľúbený seriál, ísť do školy alebo povedať mame, že som chorá?
Tuším, že ste pochopili, o čo ide?
Tieto dlhé neznáme cesty sú môj život. Život, ktorý pozostáva z milión
drobností, rozhodnutí, záľub a aj problémov. Ľudia si často myslia, že je ich cesta
priama, rovná posypaná lupienkami kvetov. Vraj vedia, čo sa stane o 5 alebo 15 rokov,
ale nie je tak. Za každým krokom každý z nás odhalí niečo nové. Nové vedomosti,
informácie, nové tváre, známosti. Preto je nemožné poznať tú cestu, na ktorej si nikdy
nebol. Nemáš GPS. Nemáš smerovky vedľa ciest.
„ Život je plný rôznych kotrmelcov, “hovorí moja babka, „plný jamiek, jám,
kopčekov a kopcov, ktoré treba prekonať, osvojiť, ale sú tam aj zelené háje, kvety,
kvetné záhony. Len sa nevzdávať.“
Má pravdu. Naša cesta môže byť hrboľatá ale aj prekrásna ako ruža v rozkvete .Niekto
ju prejde poľahky a iný zasa bude kľučkovať, kým dosiahne cieľ.
A vari najzaujímavejšie na našej ceste života je to, že ak sa nám niečo nedarí,
môžeme sa otočiť vľavo či vpravo a tam možno zistíme, že tá pravá cesta je práve tu
pred nami. Čaká na nás.
Treba len správne vykročiť.

ANNA MURTINOVÁ 7-1

LÁSKA

Láska všetko premáha a ľudia žijú, nie pre to aby sa starali o seba ale z lásky,
ktorú cítia k iným. Láska je predsa len jedna ale jej napodobnenín je veľa.
Dočítala som sa, že láska je bolesť. Láska vraj vždy krásne bolí. O tom ešte neviem
nič. No viem, že láska nie je len slovo ale úprimnosť, dôvera, láskavosť, ktorú človek
v sebe nosí.
Láska je krása.
Bez lásky nemôžeme žiť. Láska, či je to láska k ľuďom, či k hudbe, je to jedno, lebo
láska je ohromná a nádherná. Vzplanie a hreje dušu a telo.
Mnohí ľudia hovoria, že lásku necítia, ale oni sami nevedia, že ju vlastne
hlboko v srdci ukrývajú.
Aj keď láska, ako mnohí hovoria, prináša len bolesť, máme byť šťastní
a spokojní, že ju máme. V srdci nosíme.
Keby vo svete všetci ľudia vo svojich srdciach mali lásku, nebolo by vojen
medzi národmi. Preto radím všetkým ľuďom sveta, aby otvorili svoje srdcia a
neskrývali a netajili lásku.

Svetlana Farkašová 7-1

Размишљам о значају Вука Стефановића Караџића
Пре Првог српског устанка и појаве Вука Караџића у очима Европе били смо несрећни
војници, одметнути или мирни турски поданици. Док су устанци широм Србије дизали
буну против Турака, Вук је користио своје перо као ново оружје у борби за ослобођење.
Устанци су нас Европи представили као храбре ратнике способне да се изборе за своју
слободу, а Вук као народ пун духа у дара који заслужује да равноравно стане са
осталим слободним европским народима! Схвативши да без културе нема ни слободе
ни напретка, Бук је сво своје знанје о народним обичајима, веровањима и
умотворинама, печима и правилима у језику пренео на папир. Вук је био реформатоп
српског језика, скупљач народних умотворина, борац за језик и да језик и књиге буду
свима доступне. Вук је рођен у породици у којој су деца умирала због чега му је макјка
дала име “Bуk” да би се борио са злим силама. Богатим и ученим људима се Вуков рад
није свидео и нису га подржавали. Рад на речнику су сматрали примитивним због слова
“J” које је користио из латинице. Мислили су да он хоће да покатоличи народ. Вуковом
пројекту помало је члан библиотеке и цензоп словенских и народних књига, Јернеј
Копитар.
Вук Стефановић Караџић је човек који нам је дао име, свест, самопуздање,
достојанство и отворио нам пут ка светлијој будућности. Захваљујући њему постали
смо оно што и јесмо данас, слободан, културан и писмен европски народ. Зато смо
поносни и срећни што смо га имали у најтежим тренутцима наше земље.
Марија Марков 8-3

Вук Стефановић Караџић

****Intervju s nastavnikom****
Intervju s nastavnikom matematike Janom Tomašem:
1. Koliko dugo radite ovde?
"Pa sa prekidima 8 godina. "
2. Zašto ste izabrali baš ovaj posao?
''Zato što volim da pomognem deci da bolje razumeju principe računanja zadataka. "
3. Po Vašem mišljenju,koja je najteža lekcija iz matematike?
"Stereometrija - površina i zapremina geometrijskih tela. Zato što učenici teško
zamišljaju i rešavaju zadatke u prostoru."
4.

Koji Vam je omiljeni film?
"Nemam omiljeni film."

Intervju s nastavnikom fizičkog vaspitanja Miroslavom Tomašem:
1. Koliko dugo radite ovde?
"9 godina."

2. Zašto ste izabrali baš ovde da radite?
"Zato što sam iz ovog mesta."

3. Šta Vas je toliko zainteresovalo za fizičko?
"Pa najviše zbog sporta i rad sa decom."

4. Koji je Vaš savet da motivišete decu da budu aktivniji?
"Treba da budu istrajniji, treba da imaju volje za odredjeni sport da bi postigli željene
rezultate i na kraju zdravom telu zdrav duh."

5. Da li ste zadovoljni svojim poslom?
"Jesam".

Intervjue pripremila:
Agnesa Redžepi 8-3

63. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu
Krenuli smo u 8 časova, nasmejani i euforični. Stigli smo u 9:30. Dogovorili smo se sa
nastavnicima oko termina. Imali smo 4 sata da obiđemo hale i svi smo maksimalno iskoristili
vreme. U 15 časova smo se okupili i krenuli kući. U autobusu su svi pokazivali knjige koje su
kupili i razmenjivali utiske. Kada smo stigli u Kovačicu sva lica su nosila osmehe. 

Pripremio: Mihailo Pešić 8-3

**Obeležavanje završetka Prvog svetskog rata
u našoj školi**
Povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, pripremili smo prigodni
program koji se održao 7. novembra u našoj školi. Program su pripremili
nastavnici istorije Zuzana Kutalek, Jan Hrćan i Miroslav Jurica zajedno sa svojim
učenicima. Na programu su đaci predstavili svoje prezentacije, čitali pesme a
učenica Una Brtkova je na violini odsvirala pesmu „Tamo daleko“. Učenici su
predstvili sledeće prezentacije:
 prezentacija o Prvom svetskom ratu
 prezentacija o Prvom svetskom ratu u književnosti
 prezentacija o najznačajnijim frontovima i bitkama u tom periodu
 recitacije pesama „Plava grobnica“ i „Matka“

Učenici koji su učestvovali u programu:
Igor Čižik 8-2, Patrik Cicka 8-2, Igor Urban 8-1, Daniel Valovec 8-1, Damir
Pavlik 8-1, Una Brtkova 8-2, Marija Markov 8-3, Agnesa Redžepi 8-3, Milica
Gobeljić 8-3, Stefani Černjoš 8-3, Kristina Poljak 8-3, Melania Jonaš 7-1,
Ruženka Cicka 7-1, Ana Đuriš 7-2

Pripremila: Una Brtkova 8-2

**Zamena uloga u našoj školi**
U našoj školi je 8. novembra 2018. godine bila zamena uloga. Stariji učenici iz škole su menjali
direktorku škole, nastavnike, nastavnice, učiteljice, administrativne radnike, pedagoga, psihologa,
školskog policajca kao i pomoćno osoblje škole. Đački parlament je organizovao zamenu uloga te se
učenici nakon toga obratili svojim nastavnicima koje su menjali da ih pripreme za ovaj zanimljivi dan.
Većina učenika osmog razreda je učestvovalo u zameni i svi su se odgovorno pripremili i lepo proveli
svoje vreme.

s

Pripremila: Anja Matuš, 8-3

**Za sam kraj
K V I Z**
1. Koliko ima trouglova na slici?
a) 14
b) 18
c) 22

2. Koje godine je počeo Prvi svetski rat?
a) 1913. godine
b) 1884. godine
c) 1914. godine
d) 1918. godine

3. Reka Sava i Dunav pripadaju:
a) jadranskom slivu
b) crnomorskom slivu
c) egejskom slivu

4. Molekulska formula sumporne kiseline je:
a) H2SO3
b) H2SO2
c) H2SO4
d) H2SO

5. Glavni grad Švajcarske je:
a) Cirih
b) Beč
c) Bern

***ZA KRAJ***

Želimo vam lep završetak prvog polugodišta, da postignete još
mnogo uspeha kako u učenju tako i u sportu a mi se vidimo u
narednom broju našeg i vašeg časopisa! 

Pridružite nam se i pišite nam na mejl:
skolsko.zvono.mpk@gmail.com

Pozdrav!

Vaša redakcija 

