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Siječanj

U ovome broju:
 Siječanj
 Moj prvi intervju
 Pjesme na engleskome
jeziku
 Pametna ploča
 Izvannastavna aktivnost - društvene igre
 Predškola

Tijekom prvog
mjeseca ove 2017.
godine, zapadao je
snijeg, bilo
je hladno i
grijalo se
više nego
inače. No,
mi, kao
novinarska
skupina ove
škole, nismo
skloni upotrebljavati
senzacijske
naslove kao
naši stariji i iskusniji kolege.
“Ekstremna
zima…”,
“Sibirska hladnoća…”, “Hladna
fronta stigla u
Hrvatsku …” itd.,
itd.
Ma znamo mi
kako je hladno,
nije lijepo biti na
–20, ali nalazimo
lijepo u svemu što

nas okružuje.
čistili staze … Ma
Zima je i konačno bili smo vrijedni,
imamo pravu zimu marljivi, radišni,
zaigrani. Bili
smo djeca i
sretni smo zbog
toga. Istina,
malo smo usporeni, ali tko ne
bi bio?

i bijeli snijeg.
Stigli smo se
klizati, sanjkati po
nasipu, grudati s
prijateljima i rodbinom, unosili
smo
drva,

Uskoro će proljeće, a onda će
nas moriti neke
druge brige i
veselit će nas
neke druge radosti.
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Moj prvi intervju

Intervju (engl. interview;
fr. entrevue) je susret
radi razgovora ili dogovora.
Pohrvaćeni je to naziv i
za novinsku vrstu u kojoj se
sadržaj izražava u obliku
pitanja i odgovora.
Namijenjen objavljivanju
u tiskovnim medijima,
na radiju i televiziji,

razgovor s nekom
istaknutom osobom o njoj
samoj ili o nekoj

Novinar: Kako se zoveš?
Andrija: Andrija Babogredac.
Novinar: U koji razred ideš i koliko imaš godina?
Andrija: U 7. razred i imam 13 godina.
Novinar: Ideš li na natjecanja?
Andrija: Da išao sam na nekoliko.
Novinar: Na koja si natjecanja išao i na koja misliš ići?
Andrija: Išao sam na natjecanja iz informatike i matematike i mislim ići na natjecanje iz engleskog.
Novinar: Kako se pripremaš za natjecanja?
Andrija: Rješavam zadatke i idem na dodatnu nastavu.
Novinar: Zašto ideš na natjecanja?
Andrija: Zato što želim znati nešto što ne znaju svi, a moglo bih mi biti potrebno kasnije u životu.
Novinar: Koje ti je natjecanje ostalo u sjećanju?
Andrija: Županijsko natjecanje iz matematike.
Novinar: Zašto ti je to natjecanje ostalo u sjećanju?
Andrija: Jer sam na to natjecanje išao s najviše prijatelja.
Novinar: Bi li preporučio i drugim učenicima da probaju
ići na natjecanja?
Andrija: Naravno.
Novinar: Zašto?
Andrija: Zato što neki učenici mogu otkriti svoje talente
za koje nisu ni znali da ih imaju.
Novinar: Želim ti puno uspjeha u sljedećim natjecanjima.
Andrija: Hvala, doviđenja.
Novinar: Doviđenja.

zanimljivoj temi, u pravo
vrijeme i sa spretnim
pitanjima, jedan je od

najčešćih oblika
novinarskog izražavanja.

Napisao: Matej Bertić, 6.a
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Učenici osmih razreda postali su engleski pjesnici
Happiness sand sadness
Tena Šumanovac i Lorena Gačić, 8.a

Feeling
I feel lovely when …
I play with my friends,
When I eat an ice cream,
When I play on computer,
And get a good grade,

But I feel depressed when…
It’s an end of the day
And time to go to bed.
Nika Lenić, 8.b

Stjepan-Krešimir Bertić, 8.b

Josip Vinković i
Marko Aleksić, 8.b

Matea Lenić i Martina Babogredac, 8.a
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Učiteljica Tanja Babić je napisala…
Pametna ploča

Učenici i učitelji naše škole dobili su početkom drugog polugodišta vrijednu donaciju od
Općine Bošnjaci, dvije interaktivne bijele ploče. „Pametna ploča“ je uređaj koji bijelu školsku ploču pretvara u interaktivnu, a može ju
se koristiti i za digitalnu pohranu teksta ili crteža koji nastaju tijekom predavanja i pisanja
po ploči. Povezana s računalom, pametna
ploča upravlja
brojnim
računalnim aplikacijama poput PowerPointa,
Word dokumenata, Excel tablicama i interaktivnim CD-ima. Upotrebom s multimedijalnim
projektorom, ploča postaje interaktivni "ekran osjetljiv na dodir", koji omogućuje učeniciPametna ploča
ma i učiteljima veću pozornost
pretvara
i interaktivnost sa sadržajem
tradicionalnu
predavanja.
školsku ploču u
Naravno, uz bijelu, pametnu
interaktivan uređaj
ploču, koja može oponašati rukopis, stoji i klasična zelena
za podučavanje i
ploča, koja je i dalje osnovno
prezentaciju.
pomagalo u nastavi.

Učiteljica Tanja Babić pripremila je učenicima
2. razreda za sat hrvatskog jezika ponavljanje
gradiva o imenicama na pametnoj ploči. Zanimljiv i nov način ponavljanja svidio se učenicima,
a na fotografijama dvije razredne mudrice, Tena
Matanović i Mirjam Gačić, s lakoćom savladavaju i imenice i tehniku korištenja pametne
ploče.
Zahvaljujemo Općini Bošnjaci, te se i ubuduće
nadamo dobrim i vrijednim donacijama.

1.mjesec, 2017.

INA - izvannastavna aktivnost

Za vrijeme izvannastavne aktivnosti
društvene igre, održano je natjecanje
u igri križić-kružić. Učenici su sami
osmislili i napravili igru na papiru, s
dvobojnim kružićima, ekološki osviješteni jer ne trošimo papir jednokratno. Po završetku, igra se spremi do
sljedećeg sata izvannastavne aktivnosti. Pravilo igre križić-kružić je da jedan igrač stavlja kružić plave boje, a
drugi igrač kružić crvene boje na ucrtano polje za igru, sve dok netko ne
spoji tri ista znaka u nizu okomito,
vodoravno ili ukoso. Pobjednica napetog natjecanja je Lea Župarić koja
je zahvaljujući koncentraciji i smirenosti pobijedila sve učenike koji su
pristupili natjecanju. Smišljamo kreativnu izradu nove igre i natjecanje
može početi!

5

Glas mladih

6

PREDŠKOLA
Predškola pri Osnovnoj školi fra Bernardina Tome Leakovića u ovoj 2016./ 2017. godini
broji 29 učenika u tri skupine kod tete Vlatke. Što i kako rade vrijedne ruke naših najmlađih
pogledajte u ovoj galeriji.

1.mjesec, 2017.
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