
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА ОШ “ВАСА ПЕЛАГИЋ” У КРВАВИЦИ 

4. БРОЈ ЈУН 2019. 
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У табели пронаћи дате речи. 
Од преосталих слова добићеш једну реч. 

Андријана, Јана, Вељко, Ацко, Дача, Вика, Гога 

решење:    

 
 

 Која је то реч која може, 
када је умноже и двапут кажу 
да је уз хлеб смажу? 

 Која реч има свих 30 слова? 

 Ко има 6 ногу, а хода само на 4? 

 Ко има 22 ноге, 2 крила, а не може да лети? 

 Где је 11 плус 2 једнако 1? 

У датим реченицама пронађи: 

а) назив биљке б) име животиње 

Милану су родитељи купили патике за рођендан.  Све праве Верица је нацртала тачно. 

Мачку пусти да јури миша. Нов цариник данас почиње да ради. 

Да ли му неко помаже када ради домаћи? Супа сваког дана треба да се једе. 

в) члана породице или родбине г) музички појам 

Најлепши је месец мај када све цвета и расте. Ложи ватру баба Ната. 

Нота це је друго име за ноту до. Одмах им напиши своју адресу! 

Нина је јутрос три цвета убрала. У тај мах орао зграби зеца. 

д) називе географских појмова ђ) дане у седмици 

Ораси нам требају за торту. Затвори овце у тор ако пада киша. 

Ани шестар остао у клупи. Чарапе такође опери. 

Нина и Јанко иду на Власинско језеро. Данас редар не иде на одмор. 
 

Новину припремили и урадили ученици 4. разреда: 

Андријана Антић, Јана Вићентијевић, Вељко Грујић, Александар Љубичић, 

Дамјан Марковић, Викторија Милетић и Глорија Милетић. 

Учитељица: Драгана Димитријевић 

 
Ако не знаш питај четвртаке, 

они знају! 
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За четири године школовања стекли смо много знања. Учествовали смо у бројним 
ваннаставним активностима. Такмичили смо се у школи и ван ње. Нису изостали ни резултати. 

У новинама за децу „Витез“ објављивано је пет ликовних радова Дамјана Марковића, и по 
један рад Александра Љубичића, Јане Вићентијевић, Вељка Грујића и Глорије Милетић. Дипломом 
„Витез“ и учешћем на „Витезовом пролећу“ у Београду за ликовне радове награђени су Александар 
Љубичић и Дамјан Марковић, Јана Вићентијевић два пута, а Глорија и Викторија Милетић по три 
пута. 

Редовни смо учесници и победници школских такмичења. На школском такмичењу у лепом 
писању ове школске године, Јана Вићентијевић је освојила треће место. После добрих резултата 
на школском такмичењу Вељко Грујић и Јана Вићентијевић су такође, ове године учествовали на 
општинском такмичењу „Читалићи“. 

У трећем разреду на школском такмичењу рецитатора Викторија Милетић је добила 
похвалу, а Глорија Милетић је освојила друго место и учествовала је на општинском такмичењу. 

На „Пролећном маскенбалу“ који је у организацији Културног центра Крушевац одржан овог 
пролећа ми смо заједно са другацима наступили са тачком „Бубамаре“ и освојили друго место. 

Највише успеха је било из математике. „Математички лист“ објављивао је решења задатака 
Викторије Милетић и Вељка Грујића. Четири наша ученика: Дамјан Марковић, Вељко Грујић, 
Викторија и Глорија Милетић, у 3. разреду редакција „Математичког листа“ уврстила је у 
најуспешније решаваоце конкурсних задатака. На такмичењу „Мислиша“ Глорија Милетић је 
добила похвалу у другом, а Вељко Грујић у четвртом разреду. Запажене резултате наши ученици 
су    имали    и    на    школским   такмичењима   из математике    у 
трећем и четвртом разреду. На општинском такмичењу из 

математике   у   трећем   разреду   је   учествовала Глорија 
Милетић, а Дамјан Марковић и Викторија Милетић 
у трећем и четвртом разреду. Дамјан је ове године 
освојио похвалу и учествовао је на окружном 
такмичењу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За   ове   четири године у „Прос- 

ветном  прегледу“  би- ло    је   двадесет 
прилога  о  нашим  ча- совима и о другим 
нашим  активностима. У          „Едукином“ 
зборнику        примера добре праксе „Час 
за  углед  4“ нашле су се две     припреме     наших     часова.    На 
Саборима    учитеља    у Београду три наша часу су одабрана за 
презентовање (Аутобусом       до нових математичких знања, Играмо се речима и Час математике  
у комбинованом одељењу 1. и 3. разреда), а уз њих још четири часа и две активности су се нашле 
у електронском зборнику примера добре праксе. 

Надамо се да је ово само почетак наших школских успеха. 
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Узгајање и користи 

Коњи су крупне домаће животиње. Би- 
љоједи су, најчешће једу траву, сено и житар- 
ице. Треба их редовно изводити на испашу. 
Коцку шећера могу добити као посластицу. 
Коњи на свет доносе једно младунче. 

Коњи живе у штали, у боксу. Редовно их 
треба тимарити јер им се длака мрси. По- 
времено их треба окупати. Коњи се поткивају. 

У природи животни век коња је до 40 го- 
дина, док домаћи могу доживети скоро 60. 

У људској историји су коњи имали важну 
улогу као јахаће, теглеће и радне животиње. 
Данас се коњи најчешће користе само у спор- 
ту и као хоби. 

Годинама уназад у Крвавици нико не уз- 
гаја коње, а некада је свака имућнија породи- 
ца имала коња. 

Андријана Антић 
Јана Вићентијевић 

Александар Љубичић 

 

Типови и расе коња 

Постоји више типова коња. 
Пони има широку, кратку и елегантну 

главу, мале уши, мишићав врат и снажна ле- 
ђа. Реп и грива су му густи, а ноге снажне. 

Лаки коњи су темпераментни и интели- 
гентни и користе се за јахање. 

Тешки коњи су мирни, крупни и снажни. 
Најчешће се користе за вучу теретних запрега 
и у пољопривреди. 

Међу најпознатијим расама коња издва- 
јају се холштајнер и липицанер. 

Дамјан Марковић 

 
 
 
 

 
Коњи и спорт 

Из историје човечанства познато  је да 
су се коњи почели јахати још пре пет хиљада 
година. Временом су се створиле различите 
дисциплине јахања. Коњи се данас најчешће 
такмиче у прескакању препрека и тркама. Так- 
мичења се одвијају на хиподрумима. Галопер- 
ске трке јашу џокеји. Џокеји имају циљ да јашу 
право и што брже. Код касачких трка коњ се 
упреже на лагана колица у којима седи возач 
који управља коња. 

Вељко Грујић 

Коњи у књижевним делима 

Бројна су 
књижевна дела 
у којима су ко- 
њи јунаци. Ту су 
описани снага, 
понос, лепота и 
послушност 
коња. 

Први коњ 
кога деца упознају читајући књижевна дела је 
онај дрвени из песме чика Јове Змаја „Ђиха, 
ђиха“. Исти аутор говори о правом коњу у 
песми „Циганин хвали свога коња“. Уз Марка 
Краљевића је увек и његов верни пратилац 
коњ Шарац. „Бајка о белом коњу“ Стевана 
Раичковића говори о томе како слобода 
позитивно утиче на живот коња. Роман „Бела 
Грива“ осим што истиче значај слободе за 
коња, говори о једном дивном пријатељству 
између дечака Фолка и Беле Гриве. 

Викторија Милетић 
Глорија Милетић 
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Ово наше четворогодишње дружење памтићемо и по излетима и екскурзијама. Заједно смо 
обишли бројне знаменитости Крушевца и Србије. Путовали смо, учили 
дружили се и проводили. 

У Крушевцу смо обишли музеј, кућу Симића, градску библиотеку, 
зграду градске управе, Лазареву Донжон кулу, цркву Лазарицу, споменике 
кнезу Лазару, књегињи Милици и косовским јунацима. Заједно смо 
одгледали представе „Семафорко“ и „Аладин“. 

Играли смо се на разним пењалицама, тобоганима, љуљашкама, клацкалицама и другим 
справама у „Пионирском парку“ и парку „Костурница“. 

Путовали смо у Јагодину, Смедерево, Ниш, Тополу, Аранђеловац, Свилајнац, Нишку Бању и 
Врњачку Бању. Обишли смо зоолошки врт, видели споменике, тврђаве, манастире Велуће, 
Љубостиња, Манасија и Раваница, цркву Опленац, Ћеле - кулу, посетили музеје… 
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РАДОВИ УЧЕНИЧКИ 
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1. Волим школу зато што се 

играмо и учимо. 

2. Мени је било занимљиво 

када смо учили о прошлости. 

Шта ђаци мисле о школи сазнаћете на основу њихових одговора на следећа питања: 

1. Зашто волиш школу? 

2. Шта је било најзанимљивије што си научио у школи? 

 

      
 

 

1. Ја волим школу зато што 

учимо многе ствари и зато што 

се дружимо. 

2. Најзанимљивије ми је било 

када смо учили о прошлости на 

часовима природе и друштва. 

1. Ја волим школу јер сам упознала много сјајних 
другара који су ту за мене у сваком тренутку. 

2. Најзанимљивије ми је било када смо учили давну 
прошлост наше домовине Србије. 

1. Волим школу зато што 

смо научили много игара 

на физичком и због 

математике. 

2. Најзанимљивије што 

сам научио су нове 

технике цртања и писања 

на ликовном. 

1. Волим школу зато што у школи 

учим и спремам се за живот. 

2. У школи ми је било 

најзанимљивије када смо учили 

о прошлости Србије. 



 

 

 


