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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“                   17. 12. 2021. ПЕТАК 

„А В И С“   ШКОЛСКЕ   НОВИНЕ 

ФИЛМ „ТОМА“ 

                                            

 

Једна од главних тема, како нас млађих, тако и старијих у последњих месец  дана јесте филм 

„Тома“. Ради се о певачу народне музике Томи Здравковићу (1938-1991). Имао је тужну животну 

причу. Филм Томе Здравковића угледао је светлост дана 20. августа 2021. године. Снимања су 

почела током лета 2020.  и трајала с прекидима до априла 2021. године на локацијама  у Београду, 

Пријепољу, Црној Гори, Чикагу и многим другим градовима. Мишљења о филму су подељена. 

Неки мисле да је филм намештен и да се ништа није тако дешавало, док други верују у све то. 

Неки нису ни једну сузу пустили  док су неки сузе ронили...   Мислимо да је више ових других. 

Мада све је то нормално јер нисмо сви исти.. Да ли сте ви одгледали филм?Ако нисте, топла 

препорука. Поред тога што ћете се одморити, сазнаћете и Томину причу као и приче многих 

других певача народне музике који се спомињу у филму.. Уживајте!. 
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ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ 
Пошто видимо да доста ученика који су нижи разреди не могу да се одлуче за слободну наставну 

активност коју желе, представићемо вам неке одређене секције тако да се можете упознати са 

радом, атмосфером и наставницима који су задужени за рад ових секција. 

 

Ручни рад: 

Пре пар дана имали смо слободну наставну активност ручни рад коју држе наставница Слађана 

Совиљ и Софија Милошевић. Ранијих година смо такође имали ручни рад где смо научили да 

плетемо, хекламо,  правимо разне украсе и слично. Поред  добре забаве и атмосфере на секцији н 

смо  научили много тога. Једна од ствари које смо радили јесте вез на платну и стару технику 

труковања (преношење шеме веза на платно). За све постоји први пут па тако и за ово. Па ево како 

је нама то ишло: 
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ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА: 

Еколошка секција се одржава сваке друге недеље и води је  наставница  Мирјане Вајагић. 

На еколошкој секцији учимо  о разним стварима везаним за екологију, правимо пројекте  

од рециклираног материјала, држимо  презентације   и такмичимо се  са другим школама. 

Неколико пута ишли смо до реке Јегричке, а били смо и у Сремским Карловцима. Уз све 

ово, ту је још и врсна атмосфера као и дружење.  
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 ЛИКОВНИ РАДОВИ 
Добили смо неке ликовне радове од наших другара из 4. разреда. Ово су само неки од 

најлепших радова. Шта ви мислите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ови радови рађени су темперама. 

 Честитамо онима који су их насликали. 
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ИНТЕРВЈУ СА 

НАСТАВНИЦИМА 
Питали смо неке наставнице и учитељице одређена питања за која мислимо да ће вас 

занимати одговор. Захваљујемо се свим наставницима и учитељицама које су пристале на 

интервјуе.  Ево шта смо их питали и неке од одговора које смо добили: 

 

1. Због чега сте се одлучили за овај посао? 

Мој  посао  је најлепши поготово јер волим децу. Љував према деци био је основни мотив 

у одлуци за моје занимање. 

2. Колико дуго се бавите послом наставника/учитеља? 

Просек радног стажа наставника са којима смо радили интервјуе  је 22 године. 

3. Шта бисте  променули у школи? 

У нашој школи променила бих много тога да сам у могућности. Од материјалних услова, 

односа ученик-наставник и наставник-ученик односно метод рада. Када би све карике 

имале разумевања једна за другу, рад би био много квалитетнији и ефикаснији. 

4. Најлепша анегдота од када радите? 

Са децом је увек лепо, има много анегдота и не бих издвојила ни једну. 

5. Која је најлепша успомена током Вашег школовања? 

Све је било лепо, у средњој школи и факултету сам уживала. 

6. Да ли за себе сматрате да сте строги? 

Не. Само праведна. 

7. Шта бисте поручили садашњим осмацима? 

Више стрпљења, да добро загледају себе, да се договоре са собом(шта желе и своје  

амбиције) , да иду напред, да сваким даном напредују. 
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10 НОВОГОДИШЊИХ ФИЛМОВА КОЈЕ МОРАТЕ ПОГЛЕДАТИ! 

1. Љубав и празници (The Holiday) 

• Љубав и празници филм је из 2006. године. Прича је то о две жене које замене  домове и 

земље те се заљубе у локалне мушкарце.  

2. Како је Гринцх украо Божић (How the Grinch Stole Christmas) 

• Како је Гринцх украо Божић је маштовита прича која прати у почетку злочестог лика који 

својом пробуђеном топлином освоји све људе из своје околине који заједно славе Божић. 

3. Божићна прича (A Christmas carol) 

• Ово је безвремена прича о старом шкртици који се мора суочити с духовима Божића 

прошлих, садашњих и будућих, а који покушавају унети барем мало доброте у његово хладно 

срце. 

4. Снежно краљевство (Frozen) 

• Иако сама прича није везана уз Божић, овај добри филм је због снежног амбијента и 

предивне приче пропраћене љубављу и добротом, а и предивним песмама ,неизоставан на 

малим екранима када говоримо о најбољим божићним филмовима.  

5. Гремлини (Gremlins)  

• Верујемо да не постоји особа која није чула за Гизма, преслатко малено крзнено створење 

које се не сме хранити иза поноћи и поквасити се.  

6. Породични камен (The family stone) 

• Овај филм је слатка и смешна прича о људској беби коју су подигли вилењаци у кући Санта 

Санта Пола. 

7. Деда Мраз  (Тhе Santа Clause) 

• Тим Аллен игра разведеног оца који случајно убије човека у оделу Деда мраза  на Бадње 

вече. Тада је магично превезен на северни пол, где сазнаје да је убио  правог Деда мраза. Сада 

мора да преузме дужности Деда мраза. 

8. Божићни одмор  (Christmas  Holidаy  Nаtiоnаl Lамpооn’s) 

• Доживите дрво, спољашња  светла , вечеру, непозване рођаке (укључујући рођака Еддие!) 

- све препознатљиве паклене сезоне. 

9. Еlf 
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• Овај филм је слатка и смешна прича о људској беби коју су подигли вилењаци у кући Санта 

Санта Пола. 

10. Игра судбине (Serendipity) 

• Игра судбине из 2001. један је од оних добрих филмова , а доноси романтичну причу о 

пару који се поново среће годинама након њиховог првог сусрета, уверени да требају завршити 

заједно…  

 

Како празници да прођу без колачића 

 

1. Састојци за медењаке: 400 г брашна ,180 г шећера у праху ,2 кашике соде бикарбоне,2 

јајета, 2 кашике меда ,30 г маргарина  и  1 кашичица зачина за медењаке. 

2. Припрема: Миксером помешати јаја, шећер, мед и отопљени маргарин. Додати брашно 

помешано са содом бикарбоном  и млевене зачине. Све добро помешати, замесити, и кад 

добијемо компактну смесу, ставити је у фрижидер да одстоји барем 2 сата. Након тога, оклагијом 

изравнати тесто и модлом вадити жељене облике. Пећи у загрејаној рерни на 180 степени око 10 

минута. Медењаци се могу украсити на разне начине: 1 беланце помешати са око 200 гр шећера у 

праху и мало сирћета, ставити у кесицу, одсећи крај и цртати по жељи. 

3. Украс: 200 г шећера у праху 1 беланце мало сирћета 
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УКРШТЕНИЦЕ- ИГРЕ РЕЧИ 

1.    т  

2.       

3 п         

4.     ч 

5.  е  

6.     

7.     

8. л   

9.   и   

 

1.Може бити слатка или слана.. 
2.Супротно од речи лаж.. 

3.Професија која прави компјутерске програме.. 
4.Чекић и ... 

5.Основна говорна јединица.. 
6.Има га и у математици и у граматици... 
7.Двоглави...Налази се на грбу Србије... 

8.Реч супротан од речи ружан.... 
9._____ сломићу ти крила, да не летиш она би ту била... 

 
 

1.   к    ц  

2.    р     т 

3. с        
4.   k    

5. у     
6.  н  г 

7.  o  т  
 
1.  Да ти не би било хладно рукама зими,користиш… 

2. Иде на месец… 

3. Сија …. 

4. Добијаш га за Нову Годину,рођендан,Ускрс… 

5. Стављаш на јелку… 

6. Кад падне први … 

7. Велика  рођенданска …. 
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ТИПОВИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 

1. ШТРЕБЕР 
 

Сто посто смо сигурни да у сваком разреду постоји онај ученик који све зна, штребер. Он учи по 
цели дан и све научи напамет само да би добио 5. И онда, кад наставник пита да ли је било 

домаћег, сви ће рећи не ,али само ће штребери рећи да је било јер ипак наставник мора видети да 
се он труди.. Он је најчешће ученик којег наставник највише воли.  

 
 

2. УЧЕНИК КОЈИ СТАЛНО КАСНИ 
 

Онај који готово сваки дан закасне на први час. И онда , наравно, има неки глупи изговор за 
кашњење, као нпр. морао сам чувати сестру, ишао сам код зубара (иначе се у 6 сати ујутро иде 

код зубара), изгубио сам школску торбу па сам је тражио итд. 
 

 
 

3. НЕЗНАЛИЦА 
 

То је онај ученик који пада из 3-4 предмета и буквално не зна ни оно основно као што је 2 x 2. 
Можда немају баш добро памћење или једноставно не могу нешто да науче али како да баш ништа 

не знају? Могу бар нешто да запамте на часу. Ако ништа, инструкције су одлична идеја за њих.  
 
 

4. ПРИЧАЛИЦА 
 

Знате ону особу која стално прича на часу и никако да престане? Е,то је причалица. Наставник 
објасни целу лекцију и онда на крају часа он каже да ништа није разумео. Па како ће разумети кад 

је причао цели час. Причам и ја на часу, али не баш стално као и он.  Када их наставник упише, 
онда се жали и одмах заћути.  

 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-T-awyWWoRVg/WHjXnMW9bzI/AAAAAAAAAww/7tDjAsC8wDcHnryPLw0WiDjuM8qBHLo5wCLcB/s1600/images-1.jpg
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5. ЗБУЊЕНИ УЧЕНИК 
 

Чим овакав ученик изађе пред таблу, он се почне трести и сав се збуни. Кад га наставник пита шта 
му је, он одговори да се боји. Овај ученик углавном све научи, али чим изађе пред таблу, постане 

друга особа. Сав поцрвени и збуни се. Ни овај тип ученика никад нећу моћи разумети јер се 
стварно нема чега плашити кад одговара. 

 
 
 
 

 

MEђУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ У ДЕЦЕМБРУ 

 

• 1. децембар - Светски дан борбе против СИДА-е (признат од УН) 
• 2. децембар - Међународни дан укидања ропства (признат од УН) 
• 3. децембар - Међународни дан инвалида (признат од УН) 
• 3. децембар - Светски дан борбе против лова 
• 5. децембар - Светски дан волонтера (признат од УН) 
• 7. децембар - Међународни дан цивилне авијације (признат од УН) 
• 9. децембар - Међународни дан борбе против корупције 
• 10. децембар - Светски дан људских права (признат од УН) 
• 11. децембар - Светски дан планина 
• 18. децембар - Међународни дан миграната (признат од УН) 
• 19. децембар - Дан Уједињених нација за ''Југ - Југ сарадњу'' 
• 20. децембар - Међународни дан људске солидарности 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A1%D0%98%D0%94%D0%90-%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/Svetski_dan_volontera
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%27%27%D0%88%D1%83%D0%B3_-_%D0%88%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83%27%27&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%99%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1


12 

 

С обзиром да је ово последњи број новина који ће 
изаћи у  овом полугодишту, желимо вам срећне 
празнике и да Нову годину проведете у  срећи и 
задовољству. Добро се одморите преко распуста. 
Захваљујемо се свима који су учествовали у изради 
школских новина. Драго нам је што смо успели да 
уведемо неку новину и промену у нашој школи. 

 

Колико само правих љубави има у главама 

основаца можемо сазнати  само онда када они 

одлуче да нам то кажу.  

 

Главни уредник АВИС новина, Никола Љубичић 8.д 


