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Tko smo mi ili IMPRESSUM

Novinarsku skupinu u školskoj godini 2016./2017. čine učenici četvrtih i šestih razreda

Tko smo mi
Listopad u knjižnici
Iz školskih klupa
Jesen u 2.b
Obilježili smo ...
Svašta po malo
Dan sporta



Matej Bertić, 6.a,



Ana Bertić, 6.b,



Ivano Ikić 4.b



Magdalena Lešić, 4.b



Nikolina Tomašević,4.b



Antonela Župarić-Aničić 4.b

Oni vrijedno rade na prikupljanju materijala kako bi svaki
mjesec mogli izdati školske novine, mjesečnik. Naravno, za
što bolje i kvalitetnije novine potrebna im je i vaša pomoć
pa ovim putem želimo zamoliti sve učitelje i učenike da svojim radovima, fotografijama i crtežima obogate svako izdanje.
učiteljica Nataša Ćoraš

Novinari 4.b razreda na zadatku
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LISTOPAD U KNJIŽNICI
Interliber odnosno Interliber
- međunarodni sajam knjiga
i učila ime je za sajam koji se
održava sredinom studenoga
svake godine na Zagrebačkom
velesajmu u Zagrebu od 1977.
godine. Posjetitelji tijekom
trajanja Interlibera u paviljonima 5 i 6, mogu naći pregršt
novih naslova, predstavljanje
knjiga, dolazak hrvatskih i
inozemnih knjiških zvijezda,
neposredne razgovore s autorima uz potpisivanje knjiga,
susrete nakladnika, knjižara i
knjižničara, književne radionice, okrugle stolove, a sve to je
samo dio bogatog programa
koji se odvija u intenzivnom
ritmu na pozornici te na izložbenim prostorima izlagača.

Svi znamo kako se 15. listopada počinje obilježavati Mjesec
Hrvatske knjige. Manifestacija koja svoju kulminaciju doživljava
velikim sajmom knjiga pod nazivom Interliber.
Učenici naše škole sa svojom knjižničarkom sudjeluju u brojnim
aktivnostima vezanim upravo za obilježavanje Mjeseca Hrvatske
knjige. Neke od njih možete vidjeti u našim školskim novinama.

Tena Kovačević, 2.b

Izložba
U prostoru naše
knjižnice izloženi su
radovi učenika drugog i trećeg razreda
na temu „Knjižnica
iz mašte“. Možemo
tako vidjeti knjižnice
na mjesecu, u svemiru, a neku su se
smjestile i u krošnju

stabla.

Doris Lenić 3.b
Lana Knežebvić 3.b

Dan jabuka

Dan se jabuka obilježavao u
petak 20.listopada, no knjižničari su, mala smjena, uz pomoć knjižničarke, 23. listopada marljivo složili Ružice s
jabukama i zamijesili Kolač
od jabuka. Sretni i ponosni
što smo zamirisali cijelu školu zaboravili smo slikati degustaciju. Vjerujte bilo je jako ukusno!
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Posjet gradskoj knjižnici u Županji
Već tradicionalno drugu godinu za redom učenici drugog razreda odlaze u
gradsku knjižnicu u Županju. U ugodnom ambijentu, sa ljubaznim knjižničarkama i osobljem upoznali smo kako
radi i na koji način djeluje jedna velika
knjižnica. Naučili smo kako je sastavljena od
tri odjela
– posudbenog,
studijskog i
nama najdražeg i najzanimljivijeg dječjeg odjela. Nakon obilaska i teorije bili smo vrijedni i izrađivali kravate koje sada krase prostor knjižnice.

Gradska knjižnica u Županji je osnovana 1861.godine.

VILENJAKOV POTOK
promocija
eko slikovnice
Slavena Kusture
26. listopada 2016.
Na zanimljiv i kreativan način uz pomoć slika stare, napuštene, već pomalo i zaboravljene
osnovne škole na Šećerani, Slaven je djecu poticao na razgovor o ekologiji, očuvanju prirode, a prije svega o prijateljstvu. Slikovnica je kod djece naišla na veliki interes i pitanja su
prštala sa svih strana. U knjižnici je bilo veselo, razigrano, raspjevano, a na kraju druženja i
slatko.
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IZ ŠKOLSKIH KLUPA
Zovem se Nikolina i učenica sam 4.b razreda. U mome razredu ima 16 učenika, 10
djevojčica i 6 dječaka. Naša učiteljica je Ivanka Jozić. Naša nas učiteljica uči od prvog razreda i nije joj uvijek lako s nama. Lijepo nam je i zabavno u 4.razredu. Iako
imamo puno gradiva za učenje, mi uvijek nađemo vremena za zabavu pa smo zato
ponekad neposlušni i se učiteljica malo naljuti na nas, no polagano se pripremamo
za više razrede,a naša nam učiteljica puno pomaže u tome.
U razredu se svi slažemo i svi smo dobri prijatelji.
Napisala: Nikolina Tomašević, 4.b
Art group
My friends and I are in the art group. We're very good friends and we spend great
time together. When we are together, we talk, work, eat and have fun. Teacher let
us use our phones so we can listen to music while we are working. Every time
there is a new member. Art group starts at 1:30 and lasts 45 minutes. We decorate
our school so that looks beautiful. Now we are colouring columns in the school
hall and they are colourful. We are going to paint a Big Ben in our English classroom and that is what I like the most. We have more planes but I am not going to
discover them all.
At this moment we have 15 members but we expect more so you can join us. We
will be very happy.

Napisala: Veronika Kljaić, 6.a

Grah

Učiteljica 4.b razreda je svojim učenicima zadala
zadatak iz prirode. Učenici su trebali zasaditi grah i
promatrati njegov rast. Sadnice graha su učenicima
pomogle naučiti dijelove biljke.
Grah je zasađen 29.9.2016., a u školu su ga morali donijeti nakon 2
tjedna tj.14.10.2016.
Evo kako je izgledao dnevnik vođenja učenice Nikoline Tomašević:
1.dan – Namočila sam grah u vodu i ostavila čašu s grahom na toplo
i svijetlo mjesto.
2.dan – Grah je malo nabubrio.
3. dan – Grah je počeo puštati klice. Grah sam stavila u čašu sa zemljom i dobo ga zalila.
4.dan – Grah sam zasadila, ali se ništa ne dešava.
5.dan – Grah izrasta iz zemlje.
7.dan – Grah raste, a na stabljici sa strane počinju rasti mali listovi.
12.dan – Grah je narastao, a na vrhu stabljike pojavljuju se novi listovi. Redovito ga zalijevam.
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Koordinatni sustav
Na početku sedmog razreda, učili smo cjelinu KOORDINATNI SUSTAV. Naučili smo kako pridružiti točke brojevnog pravca racionalnim brojevima, kako odrediti točku koordinatne ravnine ako su joj zadane koordinate, kako očitati koordinate zadane točke, što je uređeni par itd. Ako smo pratili nastavu i redovito pisali domaće zadaće, cjelina nam nije zadavala veće poteškoće. Rješavali smo zadatke primjera: „Na brojevnom
pravcu naznači točke: A(-2.5), B(-0.5), C(3.5), D(6.5)“ ili „U koordinatnoj ravnini nacrtaj
trokut KLM ako je: K(-2, 1), L(-4, -2), M(3, 2)
Napisala: Ema Lešić, 7.a

Šahisti Gari Kasparov i Anatolij Karpov obilježili su
noviju šahovsku eru svojim dvobojima za prvaka svijeta. Njihove odigrane partije bile su šifrirane podacima koji su upućivali koju figuru valja pomaknuti i na
koju poziciju. Pritom je svako od 64 polja na šahovskoj ploči jednoznačno zadano dvama podacima.

Znate li kako koordinatni sustav možemo koristiti u
svakodnevnom životu?
Prilikom određivanja nekog mjesta na Zemlji koristimo se meridijanima i paralelama tj. geografskom
širinom i duljinom. Što su one, ako ne brojevni
pravci koorninatnog sustava. U našoj zemlji na nekoliko mjesta obilježene su geografska širina i geografska duljina.

Na slici vidimo
16.meridijan u Zagrebu na
Vukovarskoj ulici.

Opisani koordinatni sustav
danas je u širokoj uporabi,
a naziva se Kartezijevim
koordinatnim sustavom u
počast francuskom matematičaru i filozofu Renéu
Descartesu (1596.–1650.).

Kako na planu grada pronaći neku ulicu? U
popisu ulica ona će biti označena dvama podacima, primjerice (3, F). To će značiti da se naša ulica nalazi u kvadratiću koji je u presjeku
dviju pruga, horizontalne 3 i vertikalne F.
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Jesen u 2.b

Tena Matanović, 2.b

Mila Leaković, 2.b

Jesen
Lišće opada s drveta.
Dozrijeva grožđe.
Lišće je narančasto, žuto, smeđe.
Mama pravi zimnicu.
Tata ore na njivi.
Nikša Pavlović, 2.b

Jesen u dalekoj Australiji počinje u
ožujku, a završava u svibnju.

Mila Leaković, 2.b
Dea Brahaj, 2.b
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OBILJEŽILI SMO …
… Dane kruha

… (vrlo skromno i vrlo tiho) Dan učitelja 5.10.2016.
Svake godine u više od sto zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, 5. listopada obilježava
se Svjetski dan učitelja. Proglasio ga je UNESCO 1994. godine u spomen na 5. listopada
1966. godine kada je u Parizu na posebnoj sjednici Međuvladine konferencije o statusu
učitelja potpisana Preporuka o statusu učitelja.

… Halloween

… Dan jabuka 20.10.2016.
Razred učiteljice Marijane
Juzbašić je
pravio savijaču od jabuka u
školskoj kuhinji. Gulilo se,
rendalo se, čistilo se, smijalo se i bilo je veselo. Za opisati i dočarati miris koji se širio
školom je potrebno zamoliti kakvog pjesnika jer mi nemamo prave riječi.

… Dan sporta 31.10.2016.
Više o Danu sporta na idućim
stranicama
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SVAŠTA PO MALO
Tijekom 10.mjeseca anketirali smo učenike petih razreda kako bi otkrili kako im je sada na
novoj stepenici u njihovom obrazovanju. Ispitali smo otprilike polovicu učenika u svakome
razredu i otkrili kako je većini anketiranih učenika početak petog razreda bio odličan, genijalan i zabavan, dok je nekima bilo dosadno. Nakon mjesec dana njihovog školovanja početno veselje je
nestalo i zamijenjeno je umorom i obvezama.
Napisali: Ana Betić, 6.b i Matej Ber tić, 6.a

Anketa

Proveli smo malo istraživanje vezano za domaću zadaću.
Ono što smo otkrili jeste da ima razreda u kojima učenici prepisuju domaće zadaće puno
više i češće od ostalih, no otkrili smo i kako ima razreda u kojima su učenici bili fer prema sebi samima, ali i prema učiteljima pa su svoje domaće zadaće riješili upravo tamo gdje im je i mjesto –
DOMA.
Ovo su naši rezultati: U tjedan dana istraživanja došli smo do rezultata kako se za jedan naš školski predmet domaća zadaća prepisuje u rasponu od 3,25 do 17,65%, za drugi nastavni predmet raspon je veći od
3,25 – 27,94%. Kako naše istraživanje nije bilo dovoljno dugačko i opširno, odlučili smo ne otkriti o kojim
se predmetima radi kao i o kojim je razredima riječ. No, vjerujemo kako nećemo ostati na tome.
Obavijest piše: XXX, ;-)

Istraživanje

ovoj školi govori se o glazbi, u toj školi glazba je veliki dio žiŠkola u kojoj je glazba dio života U
vota, naime radi se o glazbenoj školi. Nama najbliža glazbena

škola je škola Srećka Albinija u Županji. Nalazi se u ulici Veliki
kraj 66. Zgrada se sastoji od velikog hodnika, čekaonice i 6 učionica. U jednoj učionici
se održava nastava na kojoj se uči teorija glazbe (npr.note, violinski ili bas ključ), taj sat
se zove solfeggio. Drugi predmet je sviranje. Sviranje se održava u ostalih 5 učionica.
Također, ima još jedan predmet u koji se kreće u petom razredu osnovne škole, taj pred
me je zbor ili limena glazba tj.skup harmonikaša ,ovisno o onome tko što svira. U glazbenu školu se upisuje u 3.razredu redovne osnovne škole te se u nju polazi sve do
8.razreda. Za upis u glazbenu školu potrebno je proći audiciju te se na audiciji odlučuješ hoćeš li se školovati ili ne te koji ćeš instrument svirati. Nastavu održava 7 učitelja,
a trenutno se može svirati tamburica, klarinet, klavir i harmonika. U glazbenoj školi se
također dobivaju ocjene, uglavnom odlične. Nekima bude teško uskladiti glazbenu i
osnovnu školu pa odustaju od glazbene škole, ali im poneka d bude i žao zbog te odluke. U glazbenu školu Srećka Albinija ide mnogo djece iz Štitara, Gunje, Gradišta, Bošnjaka..Glazbena škola je zapravo znanje za cijeli život te prekrasno iskustvo.
Napisala: Br igita Pejić, 6.b

Jedan dan našeg putovanja Zovem se Antonela Župarić-Aničić. Idem u 4.b

razred. Živim na Topoli. Idem u školu u Bošnjake. Svaki dan putujem autobusom u školu. Nisam sama, ima nas puno pa
nam nikada nije dosadno. Dok čekamo bus zezamo se i pričamo. Kada dođe autobus pozdravimo vozača koji se zove Željko. Počeo je voziti bus 4.10.2016.
Prije ovoga, vozio je kamion s mlijekom 29 god. Više voli voziti mlađe učenike,
nego starije. Kaže da smo dobri dok putujemo. On zahtjeva od nas da sjedimo na
mjestima i da ne hodamo po autobusu te da slušamo. Nakon što pozdravimo vozača i sjednemo na svoja mjesta krećemo na put. Vozač nam je dao nadimak
pilići. Tijekom vožnje gledamo kroz prozor, pričamo s vozačem o svojim doživljajima u školi. Bus nas doveze pred školu gdje nas čekaju ostali prijatelji.
Intervjuirala: Antonela Župar ić-Aničić, 4.b

Pisao: Ivano Ikić, 4.b
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DAN SPORTA
Zadnji je dan desetoga mjeseca u školi bilo jako
veselo, glasno i brzo.
Svake godine učenici naše škole imaju DAN
SPORTA. Svi se podjednako vesele tom danu jer
se sva znanja i sposobnosti pokažu u pravome
ruhu. Ove godine nije bilo drugačije. 31.10.2016.
dvorana naše škole se tresla od veselog i glasnog
navijanja te topota brzih nogu naših učenika koji
su se vješto provlačili kroz obruče, obilazili zapreke i vodili lopte u štafetnim igrama.Po hodnicima su se škole igrale igre kao ŠKOLICA i ČOVJEČE NE LJUTI SE sa živim, veselim i razigranim "figurama" učenika od 1.do 8. razreda te
se PRESKAKALO ili POVLAČILO UŽE. Bacale su se karike i igrao se gumi-gumi.

Učionice su bile rezervirane za DRUŠTVENE
IGRE: MEMORY, ŠAH i POGODI TKO SAM.
Novinarka Magdalena Lešić, 4.b, je provjerila kako
su učenici 3.a i 3.b proveli Dan sporta u periodu prije štafetnih igara u dvorani. Otkrila je kako su učeni
pokazali svoje znanje, vještine i sposobnosti u šahu,
memory igricama, igri „Pogodi tko sam“, školici,
gumi-gumi i bacanju karika. Naša novinarka je također otkrila kako neki učenici vole pobjeđivati pa
su im memory igre bile odlične za to, a svi su podjednako bili sretni danom provedenim u školi jer vole
Dan sporta.

