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Апатин је стари индустријски градић који се 

налази у северозападном делу пространих бачких 

равница, на левој обали Дунава. У I веку, за време 

римских освајања, насеље је претворено у војни 

шанац са утврђењима и имало је велики значај у 

одбрани провинције Паноније. У VI веку 

насељавају га  Словени, а 896. године Мађари.  

Апатин се први пут спомиње у писаним 

документима 1011. године, а име је добио по 

опатији Калочке бискупије. Године 1417. Апатин 

се спомиње као посед Стефана Лазаревића. Под 

 

турску власт пада 1541. године и био је под њом 

пуних 140 година. 

Општини Апатин припадају села: Пригревица, 

Сонта, Свилојево и Купусина. У оквиру општине 

налази се и Ромско насеље. У околини Апатина 

постоје термални извори.  Године 1927. је 

извршена темељна анализа минералних својстава 

воде и утврђено је да термалне воде спадају у 

исти ред као и воде у Карловим Варима (Чешка), 

Харкању (Мађарска) и Липику (Хрватска). 

Крајем 1983. године завршена је прва фаза 

радова бање „Јунаковић“. Бања је данас познато 

лечилиште реуматских болести, неплодности и 

многих других.  

Оно што наш град чини поносним је Апатинска 

пивара Апатин која је сврстана у сам врх 

светског пиварства, а ове године прославила је 

260 година успешног пословања. Наравно, 

поносни смо и  на дугу традицију одржавања 

Рибарских вечери – манифестацију забавно-

туристичког карактера на којој се спрема 

надалеко чувен апатински рибљи паприкаш и 

специјалитети од рибе. 

„Школство у Апатину има дугу традицију. Почеци наше школе сежу у другу половину XIX века. 

Првобитна школа је била у згради данашње музичке школе, која је 

заштићена као споменик културе. Изградио ју је апатински 

архитекта Ђула Партош. 

Данашња школа формирана је 1972. године интеграцијом основних 

школа „Раде  Кончар'', „Моша Пијаде'' и „Жарко Зрењанин''. Школа 

је имала преко 1500 ученика. Налази се у центру града. Ученици у 

школу долазе пешке или организованим превозом. У школи су 

постојале вредне географске, археолошке и природњачке збирке.  

Ову школу су похађале многе знамените личности: Ференц Рајхл, 

архитекта - градитељ општине, Пал Абрахам, композитор, Јозеф Шпајзер, етнолог и Ервин Шинко, 

књижевник”.           

Припремила: Снежана Панковић        Извор:  http://zarko.edu.rs 

http://zarko.edu.rs/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82/


ENGLISH CORNER  
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Q. Why is Santa so good at karate? 

A. Because he has a black belt! 

Q. Where do snowmen go to dance? 

A. The snowball. 

 

William: What nationality is Santa Claus? 

David: What? 

William: North Polish.  

Pripremila: Milena Vojnović        Izvor: www.pinterest.com 



У ГОСТИМА И СА ГОСТИМА 
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Лепо је ићи у госте. 
 

Лепо је и имати госте. 
 

Лепо је због колача и због поклона које понеки гости донесу. А најлепше је због дружења и 

разговора. 
 

Кад нас неко позове у госте, рећи ће кад да дођемо. Ред је да не закаснимо, али и да не дођемо пре 

времена. Можда још нису припремили све што треба да нас дочекају. Ако ми пожелимо да посетимо 

некога, најсигурније је да се најавимо телефоном. 

Посета је свечана прилика, па ћемо се лепо обући. Ако се иде у посету да би се честитао рођендан, 

Нова година или нешто слично, обично се носи поклон. Иначе то уопште није обавезно, али 

домаћица ће се увек обрадовати ако добије цвет. Има људи који мисле да поклон мора бити велик и 

скуп да би био прави поклон. Није тачно! Много је лепши поклон који одговара оном ко ће га добити. 
 

Гост треба да сачека да му кажу у коју собу да уђе и где да седне. Због гужве. Онај коме гости дођу 

свакако мора да им отвори врата и поздрави се још у предсобљу. Наравно, неће цела породица 

појурити у предсобље чим неко зазвони. Ако останеш у соби, устани да се поздравиш када гости уђу. 

Током разговора не упадаш осталима у реч, љубазно одговараш на питања и томе слично. 
 

Ако се седи за столом, треба стварно седети. Кад већ седимо и једемо са одраслима, значи да нам 

верују да нећемо правити глупости. Провлачење испод стола и скакање са столице да бисмо мало 

пројурцали по соби свакако нису по бонтону. Сачекај да те понуде да се послужиш. Тек када су 

свима тањири пуни, може се почети. Лактове склони са стола. Не прича се пуним устима. 
 

Гости морају припазити да не остану предуго. Ако идеш у госте са неким старијим, пусти да они 

одреде кад је време да се иде кући. Ако си сам, сети се да и домаћини можда имају неког другог 

посла или да сутра рано устају због школе или одласка на посао. Твоји код куће ће се такође бринути 

ако те дуго нема. 
 

Чим гости изјаве да хоће да иду кући, домаћини ће почети да их задржавају. Те останите још мало, те 

сад ће кафица... Јер ред је малчице задржавати госта који одлази. Коме се баш јако иде кући, може да 

оде. Остали могу још мало да остану, али ни ту не треба претеривати. 
 

Поклон предај чим стигнеш у посету, али не одмах с врата. Прво уђи у стан, поздрави се, честитај ако 

се нешто честита. Тек када се сместиш тамо где су твоји домаћини предвидели, пружи поклон – уз 

обавезно „изволи“ или „ово је за Вас“. Ако си ти тај који добија поклон, лепо је да га одмах 

отпакујеш и погледаш шта је унутра и да се захвалиш. Чак и ако добијеш нешто што већ имаш или ти 

се не свиђа. Поклони су знак пажње. Најважније је што је неко мислио на тебе и желео да те обрадује. 

 

 

 

Припремила: Милена Војновић 

Извор: Лепа реч и гвоздена врата - ђачки бонтон, Звездана Шелмић и Небојша Ћалић, Stylos, 2001, 

Нови Сад 
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Читалачки клуб 

 

“МОЈ ДЕКА ЈЕ БИО ТРЕШЊА” Анђела Нанети 

 

О ПИСЦУ 

 

Анђела Нанети је савремена италијанска књижевница за децу и младе. Завршила је 

средњовековну историју. Радила је као професор италијанског језика у средњој школи. 

Написала је дванаест књига за децу, углавном о одрастању и свакодневним дечјим 

проблемима. Своју прву књигу „Адалбертова сећања“ написала је 1984. године, а 

захваљујући посебном стилу и занимљивим темама пажњу читалаца широм света 

привлаче и „Анђели“, „Смена годишњих доба“, „Посматрајући сенку“, „Филип и месец инаџија“, „Очи 

мора“, „Мистерија острва“, „Адам и Абелија“. 

 

Роман „Мој дека је био трешња“ написала је 1998. године и за њега добила пет престижних награда од 

жирија који су сачињавали стручњаци за дечју књижевност и многа деца читаоци.  

Књижевна врста: дечји роман 

Књижевни род: епика / епска поезија 

 

Издавач: Креативни центар, Београд, 2016  

За читаоце старије од 8 година  



Читалачки клуб 
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ЗАВИРИТЕ У РОМАН „МОЈ ДЕКА ЈЕ БИО ТРЕШЊА“ 

 

Кроз причу о дечаку Тонину сазнајемо о лепоти тренутака проведених са бакама и 

декама, о томе колико је важно чувати успомене, о природи и повезаности човека с 

њом. Тонино нас води кроз свој свет детињства који не може да прихвати све тешкоће 

света одраслих. Писац говори језиком дечака о његовом виђењу живота и смрти, 

живота који дете не уме да протумачи, али га живи пуним срцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То је и прича о необичном деки који може да чује дисање дрвећа и верује да особа не 

може умрети све док је неко воли. 

За ову књигу су чланови дечјег жирија рекли да „није као друге – то је посебна књига“. 

Припремила: Милена Војновић       Извор: www.angelananetti.it 



Спори лорис 

Уколико до сада нисте знали, спори лорис, наизглед безопасна и мила животиња која нас осваја својим 

слатким изгледом, крупним очима и успореним кретањем, уствари је веома отровна. 

Овај јединствени примат има специфичне жлезде на својим лактовима, које излучују токсин који спори 

лорис користи за заштиту и напад. Отров користи тако што га прво полиже са лактова, а затим уједе 

предатора или плен. 

Од лорисовог отрова људи често падну у анафилактички шок, а неки чак и умру. Симптоми тровања су 

свраб, осип, отицање грла и низак крвни притисак. 

Ипак, све ово не спречава љубитеље ових животиња да их купују као кућне љубимце, па је 

популарност ових животиња у последње време веома порасла. 

анафилактички шок = најтежи облик алергијске реакције 

токсин = отрoв 

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ? 

Страна 8 ПИНОКИО 



                    ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ! 
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 Просечни лептир је тежак као две латице руже. 

 Неке врсте лептира живе јако кратко, пар 

     седмица, пар дана, чак и пар сати. 

 Лептири могу да виде црвену, жуту и зелену  

      боју, а поред тога и низ ултраљубичастих које су 

невидљиве људском оку.              

 Најбржи лептири могу да лете 5,4 метра,а најбрже 

лептирице и до 11 метара у секунди. 

 Лептири су осликани и на египатским фрескама 

старим око 3500 година. 

 Људи који се баве проучавањем лептира зову се 

лепидоптеристи.                                                   

Неке врсте лептира, попут Монарх лептира, су 

селице и познато је да током зиме лете у топлије 

крајеве. 

Како помазити јежа? 

Када неко спомене јежа прво помислимо на његове бодље.Он се 

рађа гладак, а бодље му почну расти после неколико дана. Њима се 

брани од непријатеља тако што се склупча у бодљикаву лоптицу. 

Ипак, јеж веома воли да се мази. Када га преврнете на леђа 

видећете да има веома мек и гладак стомак и да ужива у мажењу. 

Помазите га, он ужива у томе! 

Да ли птице могу да спавају док лете? 

Мерењем мождане активности птица током дугих путовања 

(поготово морских птица које су познате по томе да чак недељама 

лете изнад океана трагајући за рибом) научници су успели да 

докажу да птице у лету могу да искључе једну половину мозга – 

што су и претпостављали, али доказано је и да птице имају 

способност да истовремено „затворе” обе мождане половине. 

Захваљујући малим уређајима које су научници са Орнитолошког 

института Макс Планк прикачили на 15 одраслих женки великих 

брзина, успешно је забележена спора фаза сна и фаза брзих 

покрета очију, односно РЕМ фаза сна. 

Такође, захваљујући овом уређају забележено је и да су птице у 

току дана увек будне и активне, а када зађе сунце долази до стања плитког сна, захваљујући чему се 

птице одмарају на својим путовањима дужим и од 3000 километара непрекидног лета. 

Лептир монарх –њихов пут траје 

хиљадама километара. 

Припремила: Вера Пинћир     Извор: www.zivotinje.rs, povratakprirodi.rs, zanimljivostidana.com 



 

КУЛТУРА 

Ово је прича о девојчици по имену Маша која је једног дана након брања јагода са другарицама 

залутала у шуми. Пронашла је неку кућицу и помислила како је спасена. У кућици је живео 

медвед који је закључио како ће му баш таква девојчица бити од велике помоћи. Куваће, 

чистити и прати док он буде у шуми. Тако је и било. Маша је напорно радила, али није била 

задовољна. Видела је да од плакања и мољења нема ништа, па је смислила план. Испекла је 

пуно колачића и рекла меди да однесе колачиће њеним родитељима у село. Строго му је 

напоменула да не сме појести ни један, а она ће сести на кров куће и гледати га да не би 

прекршио обећање. Пре него што је ставила колаче у велику корпу, и сама се у њу увукла и села 

на дно. Покрила се колачима, а меда је узео корпу и кренуо пут села. Све време је мислио о 

колачима и кад је помислио да је предалеко и да га Маша више неће видети, сео је на пањ и 

почео да једе колачиће. Маша је викнула из корпе: „Видим те, медо, видим! Сео си на пањић, 

јешћеш колачићˮ. Меда помисли: „Ух, баш је мудра та Маша. Високо седи, далеко видиˮ. 

Подигне корпу и настави пут. Исто се догодило још једном, али је меда опет одустао од намере 

да поједе колачић. Кад је стигао до куће Машиних родитеља, Машин пас је почео да лаје и режи 

на њега. Меда се уплашио, спустио корпу и побегао. Машини родитељи су се изненадили 

видевши у свом дворишту велику корпу, али још их је више изненадило кад из те исте корпе 

излази њихова Маша. Њиховој срећи није било краја. 

Дом културе Апатин, четвртак 29.12.2016. Представа почиње у 18:00 часова.  

Припремио: Милорад Баста 



КУЛТУРА 

 

Радионица „Развој писма и књиге кроз вековеˮ 

У Народној библиотеци „Миодраг Борисављевићˮ у Апатину, у сарадњи са директорицом 

Бранком Вејин и библиотекаркама Љиљаном и Бојаном, одржана је радионица за ученике  III 5 

одељења ОШ „Жарко Зрењанин” из Апатина, учитељице Снежане Панковић. Учитељица је у 

договору са љубазним библиотекаркама изабрала тему, а оне су припремиле занимљиву 

презентацију која показује развој књиге и писма кроз векове. Ученици су могли да виде како су 

изгледали први записи, прве ручно писане књиге, прве штампане књиге и прва штампарска 

машина. Библиотекарке су припремиле и најстарије књиге које библиотека поседује, а ученици 

су имали прилику да их прелистају. Ученицима је тема била веома занимљива, па су пожелели 

да креирају корице за омиљену књигу. Резултат рада је изложба дечјих радова на ову тему, а 

може се погледати у просторији дечјег одељења библиотеке. 

Веома љубазни домаћини учинили су да се осећамо пријатно у друштву књига и знања. Деца су 

обећала да ће чешће посећивати ову установу и прочитати књиге које су им представиле 

библиотекарке. 

                                                                                                  Припремила: Снежана Панковић 



ВЕСЕЛО, АЛИ 

ПАМЕТНО И 

ПАЖЉИВО!  

Новогодишњи празници куцају на 

врата, а иду руку под руку са 

разним пиротехничким средствима. 

Најчешће се користе петарде и 

варијанте ватромета, а колико је то 

опасно говори податак да сваке 

године страда велики број особа. 

Према неким истраживањима, 

најчешће се повређују деца између 

пет и седам година и адолесценти 

између четрнаест и осамнаест 

година. Неретко страдају и сами 

родитељи. Оно што највише брине 

јесте чињеница да је  међу 

повређенима највише оних са 

трајним инвалидитетом. „Петарде 

су опасне и по здравље, јер се у 

њима, поред хемијских састојака, 

налази и отровни селен. Након 

експлозије петарди у ваздуху се 

таложе отровни гасови које 

удишемо  и  ко ји  остављај у 

последице по наше здравље.  

 

ПОВРЕДЕ 

 

Н а ј ч е ш ћ е  п о в р е д е  с у 

о п е к о т и н е  и  п о в р е д е 

р а з л и ч и т и х  с т е п е н а  и 

величине, раздеротине коже и 

ткива, поткожног ткива и 

мишића, а понекад и преломи, 

са ампутацијом делова или 

целих прстију. Прсти, шаке, 

подлактице, лице, очи и уши 

су делови тела који најчешће 

страдају. 

Остале повреде  могу 

настати  од запаљене одеће  са 

најчешће тешким последицама

- трајним ожиљцима и 

инвалидности различитог 

степена, губитак функције 

прстију или делова шаке, ока, 

уха и слично. 

П р и л и к о м  у п о т р е б е 

у  затвореном простору и при 

довољно неконтролисаној 

б л и з и н и  е к с п л о з и в н о м 

п р е д м е т у  р а з в и ј а  с е 

довољно  висок притисак  ваздуха 

да  тупом силом делује  погубно на 

структуре ока. На отвореном 

п р о с т о р у  и  п р и 

већим  удаљеностима од места 

експлозије  око је изложено 

ситним  честицама које ће притисак 

ваздуха са места експлозије 

распрснути право у око. Последице 

могу бити фаталне  за интегритет 

ока. Чак и мало зрно прашине, које 

на било ком делу тела  не би 

изазвало  никакве последице, у 

унутрашњости ока  може бити 

фатално. Очи најчешће  страдају од 

опекотина и ситних честица 

петарди и ракета. 
 

ПРВА ПОМОЋ 
 

Како су најчешће проузроковане 

повреде опекотине различитих 

степена и захваћености, опечено 

место треба хладити водом, под 

млазом, у посуди  или омотати 

мокрим пешкиром. Хлађење 

успорава и зауставља даље 

уништавање ткива и ширење озледе 

на дубља ткива. Ни у којем случају 

не сме се за хлађење користити лед. 

Озлеђено место треба стерилно 

превити (газом, чистом испегланом 

марамицом или кухињском крпом), 

имобилизовати марамом или 

приручним средством, по потреби 

дати аналгетик и обавезно се јавити 

лекару“.  

 

Припремила:  

Снежана Панковић 
Извор: www.domzdravljanis.co.rs/

news.php?str_id=3292, 
  

НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ И ПЕТАРДЕ 

Страна 12 ПИНОКИО 

http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=3292
http://www.domzdravljanis.co.rs/news.php?str_id=3292


БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
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http://internetbezbednost.weebly.com/ 

 О ризицима коришћења интернета можете прочитати занимљив текст на страници  

 https://www.telenor.rs/media/TelenorFondacija/dokumenti/Building_digital_resilience.pdf  



КАКО СЕ ПРОСЛАВЉА НОВА ГОДИНА У СВЕТУ? 

Страна 14 ПИНОКИО 

 Пре око 4000 година у древном Вавилону први пут је обележена Нова 

година и до данас је славе људи широм планете. Према античким 

ауторима, прослављање Нове године је настало од светковине рађања 

Сунца, и током историје, како су се мењали религијски системи мењали 

су се и календари и начини рачунања времена, па и дан када се дочекује 

Нова година. 

Једни поштују лунарно (према кретању Месеца), а други соларно (према 

кретању Сунца) рачунање времена. За разлику од соларне, која има 

стално утврђен датум, они народи који време одређују према Месецу 

имају Нову годину променљивог датума и она се слави на дан младог 

Месеца у фебруару. Лунарну Нову годину данас више као део традиције 

обележавају у Кини, Јапану, Индији, Вијетнаму и још неким земљама, при 

чему такође прослављају и соларну, према грегоријанском календару.  

 

Ипак, најлепши дочек Нове године на свету организују се у земљама Скандинавије, које се 

утркују једне са другима у жељи да "присвоје" Деда Мраза. Године 1979. Лапонија, 

покрајина Финске, проглашена је за земљу Деда Мраза. 

Разне културе и религијски системи имају различите обичаје везане за дочек Нове године. 

Италијани имају обичај да бацају старе ствари кроз прозоре јер сматрају да што је већа бука 

зло ће брже побећи. 

Кинези пред Нову годину врата украшавају нечим црвеним јер верују да је то боја среће и 

благостања.  
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Данци имају обичај да скупљају старе тањире које тачно у поноћ ломе 

на кућним праговима својих пријатеља. Што више разбијених тањира, 

више пријатеља.   

Бразилци имају навику да у новогодишњој ноћи носе белу боју за срећу 

и мир, док они који живе на мору знају да оду на обалу и замисле 

жељу. Након тога, они прескоче седам таласа и баце цвеће у море. 

Онда само чекају богињу мора да им испуни жељу. 

 

Британцима је јако важно ко ће им први ући у кућу те године. Наравно, 

пожељно је да то буде мушкарац са поклонима, а не женска особа. Овај 

обичај је сличан нашем Божићном када ујутру рано положајник долази 

у госте. Традиционални поклони у Британији су хлеб за сто, уље за ватру и пиће за господара куће. 

 

У Јапану звона на будистичким храмовима звоне 108 пута како би се отерало 108 људских слабости, 

а након тога се сви смеју терајући зле духове. 

 

Шпанци у поноћ једу 12 зрна грожђа да би били срећни свих 12 месеци. Кубанци, с друге стране, 

једу 12 грејпфрута за 12 срећних месеци. Перуанци такође једу грожђе, али 13 зрна. 

 

Аустријанци на свечаној трпези имају печење које је симбол среће и благостања. За дезерт служе 

сладолед од ментола у облику детелине са четири листа. Симболика ове биљке јасна је. 

 

Грци једу колач у којем се налази новчић, који у новој години доноси срећу - прво парче хлеба је за 

малог Исуса, друго за оца куће, а треће за кућу, а ако се новчић нађе у трећој кришки, те године ће 

рано доћи пролеће, а породица се може надати срећи целе године. 

Норвежани се у новогодишњој ноћи часте пудингом од пиринча, а у сам пудинг сакрију бадем. 

Пудинг се сервира у великој посуди,у којој се налази само један бадем. Послужује се у чиније, 

верује се да ће особу која у свом пудингу пронађе бадем пратити срећа и богатство. 

Припремила: Вера Пинћир      Извор: http://zanimljivostidana.com 



                       

Страна 16 ПИНОКИО 

Ученици наше школе писали су 

писмо Деда Мразу. Било је ту веома 

интересантних писама у којима су 

ученици писали о себи и својим 

жељама. Жири је изабрао три, по 

њима најинтересантнија писма која 

су послале Мирјана Медић, Тамара 

Бјелотомић  и Вања Вукша. 

Пакетиће им  је уручио лично Деда 

Мраз.  

Конкурс је осмислио, расписао и 

пакетиће спонзорисао наставник 

српског језика Душан Штетић. 
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Драги Деда Мразе, 

Једном давно била је једна 

девојчица по имену Тања. Она је 

била сиромашна. Родитељи су 

сваки дан гледали њену тугу. 

Једном је сањала велику јелку, а 

испод ње безброј поклона. Када 

се ујутру пробудила угледала је 

јелку и поклоне. И моја жеља је 

да добијем за Нову годину 

велики сет школског прибора. 

                    Милица Медић V1 

                                                                                

Драги Деда Мразе, 

 

Ја желим да Нову годину дочекам са 

својом породицом. Знам да тражим 

много зато што то није могуће. Мама и 

тетка, кључни чланови наше породице, 

раде у Америци и знам да би и оне 

желеле исто што и ја. Када би оне биле 

у могућности, знам да би сигурно 

дошле. Мој тата стално ради и не знам 

да ли ће бити бити слободан за дочек 

Нове године. Мама се враћа тек у 

априлу, а тетка живи тамо. Срећна сам 

што ће мама доћи, али тетку нисам 

видела две године. Надам се да ћемо 

једног дана, за неки празник, бити сви 

заједно и на окупу цела породица. 

                                Срдачан поздрав, 

                     Тамара Бјелотомић VII2 

Драги Деда Мразе, 

Желим прво да ти се захвалим на испуњеним 

прошлогодишњим жељама. Знам да си имао прсте у томе... 

Хвала ти што сам ове године била савесна, пажљива, вредна 

и сналажљива. Хвала на свим пруженим шансама, на свим 

дивнм путовањима, на новим људима који су ушли у мој 

живот. А што се тиче нових жеља бићу скромна... желим 

поред оног најважнијег, а то су здравље и више времена 

проведеног са мојим најдражима. И сам знаш, километри и 

границе, државе... Желим мало више дана са њима у новој 

години, дана који ће бити празници баш као што је овај твој. 

Шта је то за тебе, права ситница?! 

                                                  Вања Вукша VII5 

Припремила: Вера Пинћир 



УЧИМО НА ЧАСУ ГЕОГРАФИЈЕ 

Страна18 ПИНОКИО 

На часу географије ученици седмог разреда упознали су различите културе континената, 

њихових регија и држава. Са наставницом Горданом Кљајић решавају појединачне 

проблемске ситуације, стварају заједничке продукте (текстове, цртеже, карте, скице, 

шеме,плакате...)  

ЗАНИМЉИВОСТИ О ЈАПАНУ 

 Јапан има око 130 милиона становника што 

значи да су 2 од 100 становника света 

Јапанци.  

 Површина Јапана је 378000 квадратних 

километара.  

 Јапанска култура обухвата: бонсаи, кабуки, 

сумо, садоу, оригами и кимоно. 

 Познат је по борилачким вештинама и 

назван је „земља излазећег сунца“. Древна 

борилачка вештина карате има КАТУ УНСУ

(ката излазећег сунца).  

 Возови у Јапану достижу брзину и до 300 km/h.  

 Мобилни телефони служе као кредитне картице и преносни ТВ.  

 У Јапану се деси око 1500 земљотреса у години. 

 Јапанци су један од најстаријих народа на свету, има око 50000 људи старијих од 100 година.  

Припремила. Вера Пинћир 



ВРЕМЕПЛОВ - Догодило се у децембру... 
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1639 - Енглески астроном Џеремаја Хорокс је 

обавио прво посматрање проласка Венере. 

 

1768 - Изашло је прво издање енциклопедије 

„Британика“. 

1808 - У бечком позоришту 

премијерно изведена једна од 

најпознатијих композиција 

класичне музике – Пета 

симфонија немачког 

композитора Лудвига ван 

Бетовена. 

1873 - У Србији је уведен динар као новчана 

јединица. 

1881 - У Београду основано Друштво новинара 

Србије, једно од најстаријих у Европи. 

1898 - Пјер и Марија Кири открили радиоактивни 

хемијски елемент и назвали га радијум. 

1903 - Браћа Вилбур и 

Орвил Рајт извела први 

успешан лет авионом у 

историји ваздухопловства. 

1937 - У Холивуду одржана 

премијера филма Волта 

Дизнија „Снежана и седам 

патуљака“. 

 

1968 - Лансиран АПОЛО 8, прва летелица са 

људском посадом која је напустила земљину 

гравитацију. 

 

1971 - МАРС 3-прва летелица која је слетела на 

површину Марса.  

14.12.1546. Рођен Тихо Брахе, дански 

астроном који је користио пре-телескопске 

инструменте сопственог дизајна за мерење 

позиција планета и звезда са великом 

тачношћу, а које је касније користио његов 

асистент Јохан Кеплер за своја три основна 

закона кретања планета. 

 

27.12. 1571. Рођен Јохан 

Кеплер  

Немачки астроном и 

математичар, упамћен по 

три закона кретања 

планета. 

 

25.12.1642. Рођен Исак Њутн, енглески 

физичар, математичар, 

астроноом, алхемичар и 

филозоф. Већину својих 

теорија је начинио још у 

раним двадестим годинама 

свога живота.  

 

 

28.12.1882. Рођен Артур 

Едингтон, енглески 

астрофизичар познат по 

својој подршци Ајнштајновој 

теорији релативности и по 

откривању односа масе и 

луминозности. 

 

12.12.1958. Умро Милутин 

Миланковић, српски 

математичар, астроном, 

климатолог, геофизичар, 

грађевински инжењер, 

доктор техничких наука и 

популаризатор науке.  

Припремила: Вера Пинћир   Извор:http://static.astronomija.org.rs , https://sr.wikipedia.org 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D1%80._5_%28%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%29
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%98%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%98%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%99%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_1937%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%99%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_1937%29


            ДЕТЕТОВ МЕМОРАНДУМ 
Порука деце родитељима 
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Не квари ме, знај да не треба да имам све што тражим, само те проверавам. 

Не бој се да будеш одлучан са мном. Ја то више волим. Тада знам где сам. 

Не користи силу против мене. То ме учи да је сила једино што се рачуна. 

Одговорићу спремније на упућивање. 

Не буди недоследан. То ме збуњује и чини да избегавам све што могу. 

Не обећавај. Можда нећеш моћи да испуниш обећање, а то ће нарушити поверење 

које имам у тебе. 

Не наседај на провокацију кад ти кажем да нешто радим само да бих те 

узнемирио. Онда ћу покушати да постигнем нове „победе.“ 

Не чини да се осећам мањим него што сам. Тада се осећам као беба и могу да 

наставим да тражим услуге. 

Не дозволи да својим лошим навикама одвучем превише твоје пажње. То ме 

охрабрује да са њима наставим. 

Не исправљај ме пред другима. Више ће значити ако то урадиш тихо, кад смо 

сами. 

Не критикуј моје понашање у ватри. Из неког разлога, у тим ситуацијама, слабо 

чујем, моја сарадња је још гора. Треба предузети кораке, али касније. 

Не покушавај са придикама. Бићеш изненађен колико знам о томе шта је добро, а 

шта лоше. 

Не претварај моје грешке у грехове. Морам да научим да правим грешке без 

осећања да нисам добар. 

Не тражи објашњење за моје лоше понашање. Понекад заиста не знам због чега 

сам нешто учинио. 

Не искушавај превише моју искреност. Понекад сам преплашен и говорим лажи. 

Не заборави да волим да експериментишем. Тако учим, навикни се на то. 

Не штити ме од последица. Морам да учим из искуства. 

Не одбацуј ме када постављам отворена питања. Ако то учиниш, видећеш да ћу 

почети да информације тражим на другом месту. 

Не одговарај „луцкастим“ или бесмисленим питањима. Ако то радиш, видећеш да 

само желим да ти досађујем. 

Не брини због тога што мало времена проводимо заједно, важно је како се оно 

проведе. 

Не дозволи да те забрину моји страхови. Тада ћу и ја бити твој пријатељ. Запамти: 

више учим из примера него из критике. 

И поред тога, ја те јако волим, молим те врати ми то с љубављу. 

Припремила: Марија Рапаић    Извор: riznicazlatnihideja.wordpress.com 
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Да ли размишљате о правопису када пишете празничну честитку? 

   

Називи празника пишу се великим 

почетним словом, а ако је назив 

празника вишечлан – великим 

словом пише се само прва реч (осим 

ако је у саставу назива празника 

властито име). Тако се актуелни 

празници пишу Нова година, 

односно Божић .  Исправно је 

Срећна Нова година! Срећан 

Божић!  

Међутим, ако некоме пожелите срећну одређену 

годину, то се онда више не односи на сам празник, 

већ на предстојећу годину, па је исправно 

Срећна нова 2017. година! 

Такође је исправно  Срећни новогодишњи 

и божићни празници ! 

 
Придеви новогодишњи и божићни пишу се малим 

почетним словом. 

Да ли је исправније срећан или сретан? Норма 

стандардног српског језика прихвата обе 

варијанте овог придева, али даје предност 

облику срећан. Ово правило изречено је 

у Правопису српког језика (Матица српска, Нови 

Сад, 2010) на страни 39; т. 23а: „Разједначавањем 

групе ћн у срећни, срећно, срећник, 

срећница добијени су облици сретни, сретно и 

слично, а промена је пренесена и у сретан. Мада 

норма признаје дублетизам срећан и сретан – 

предност треба давати облицима са ћ.“ 

Припремила: Вера Пинћир  Извор:www.pismenica.rs, https://
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   ТРЕЋЕ МЕСТО  НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ У КОШАРЦИ 

У организацији Спортског савеза града Сомбора 29.11.2016. године у Градској хали 
Мостонга, одржано је окружно школско првенство у кошарци за ученике основних и 
средњих школа. Такмичење је званично отворила Антонија Нађ Косановић, чланица 
Градског већа града Сомбора задужена за спорт и омладину која је уједно и 
поздравила све учеснике. 

Ученици наше школе освојили су треће место. 

1. место: ОШ“ Иво Лола Рибар“, Сомбор 

2. место: ОШ“ Мирослав Антић“, Оџаци 

3. место: ОШ“ Жарко Зрењанин“, Апатин и ОШ“ Петефи бригада“, Кула 



ТУРНИР У МИНИ ОДБОЈЦИ 
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На предлог ученица из школског парламента одржан је турнир у мини одбојци. На турниру су 

учествовале ученице 7. и 8. разреда. На четири одбојкашка терена учествовало је по 6 одељења 7. 

и 8. разреда. Ученици су са трибина бодрили своје другарице из разреда. Један леп пример и потез 

девојчица наше школе на ком су победници били сви ученици.  

Припремила: Вера Пинћир 



РЕЧ УРЕДНИКА 

 

 

Поштовани читаоци, 

Представили смо први број школског електронског часописа Пинокио. Часопис 

је у зачетку, а идеју желимо да развијамо уз помоћ ученика и наставника. 

Волели бисмо да неке од рубрика постану сталне, овде су смернице о чему бисте 

могли да пишете: 

 

ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ Наша школа је богата ваннаставним 

активностима, представите оно чиме се бавите, јер ваш труд и залагање могу да 

мотивишу и друге! 

ЕНГЛЕСКО ЋОШЕ (ENGLISH CORNER) Позив важи за све љубитеље 

енглеског језика, уз предлог да заједно креирамо и нову рубрику на немачком 

језику.  

ЂАЧКИ БОНТОН У школи се учи много тога што је јако важно у свету 

одраслих. Такав је и бонтон. Обично се каже да је бонтон скуп правила лепог 

понашања. Свако од вас зна много ових правила, али згодно је да их се понекад 

подсетимо.  

ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ Намењено свима који воле да читају и деле своја 

читалачка искуства. Након прочитане књиге, напишите препоруку и 

проследите нам је. Добре књиге стварају добре људе! 

СПОРТ  Наша школа је богата спортским активностима. Поделите са нама 

искуства са тренинга и успехе са такмичења!   

ЗАНИМЉИВА ИСКУСТВА УЧЕНИКА Посетили сте неки занимљив предео? 

Упознали неку значајну личност? Глумите? Цртате? Пишете? Компонујете? 

Учествовали сте на такмичењу? У школи или ван школе, свако искуство је 

вредно и чини богатијим и вас и оног с ким га поделите. 

 

Позивамо ученике да према својим интересовањима пишу и прилажу текстове 

за рубрике по избору или креирају нове! 

 

Колеге, позивамо вас да својим радовима из различитих области учините  

часопис занимљивијим и свој предмет ученицима приближите из неке 

другачије перспективе! 



Часопис излази једном месечно. Све текстове, радове, предлоге и питања 

примамо на адресу casopispinokio@gmail.com најкасније до 20. у месецу.  

У току су припреме за јануарски број. Сваки рад је добродошао! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

         Уредници часописа: 

         Снежана Панковић 

         Вера Пинћир 

         Милена Војновић 
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