Стварамо заједно!
Новине ђака и наставника Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Враново
Број 8 >>> Јануар 2021.

„Немојте помишљати
шта имате,
но шта сте
и због чега сте.“
Свети Сава
(„Житије“ Доментијаново)

Учио си народ божанској мудрости, учио га
труду, поштењу, милости
Сањајући најнестварније снове, летећи кроз непознате облаке и читајући
мноштво речи, ми упознајемо свет, људе, погледе.
Некада, заправо, врло често заборавимо на оне огромне људе који нашу
планету носе на својим раменима. Прате њене покрете и слушају откуцаје срца.
Поносно, па чак и онда када нас сви забораве и када грешимо. Један од тих великих
људи и великих срца јесте Свети Сава. Име које често срећемо у животу, нажалост,
не дајући му огромну захвалност за све. Није потребно много жутих скрхканих
папира и нити речи да бисмо сазнали какав је то човек. Волео је љубав. Борио се за
народ и слогу.

Велики човек може дохватити своју звезду, загрлити, пољубити док ситан
човек живи за дан када ће засијати. Велики човек лети, док је ситан причвршћен
за тло, дубоко у души несрећан. Свети Сава је учио људе да буду велики, борио се за
образовање, за писменост и речи. Стварао је бескрајно много добрих и чистих
срца. Учио је људе да праштају јер је праштање одраз човека у огледалу. Сутра,
када у глави прохухтају највећи немири, кајаћемо се. Када би живот био лак,
временом свима нама недостајали би немири у души. Рад, залагање и стварање
своје путање нас доводе до циља. Никада не треба чекати, већ ићи ка нечему за
чим стрепимо. Поделити макар своје мало парче хлеба није срамота, срамота је
имати а не делити, узимати а не захвалити.
Чиста душа, велико срце и поштене мисли. То од нас очекује Свети Сава.
Велика особа. Немојмо му пуштати руку.
Анастасија Марковић 6/1

Свети Сава – школска слава
У сусрет Савиндану, ученици другог разреда украсили су пано у школском холу
пригодним цртежима...

Saint Sava
The first Serbian archbishop Sava was born as Rastko Nemanjic and was the third
son of Serbian prefect Stefan Nemanja and his wife Ana. He was a favorite during his
lifetime, and in biographies he appears in the roles of miracle workers and teachers.
In folk tales, Saint Sava teaches people how to plow, forge, weave, sew.
In stories, he appears as a defender of the faith, while many legends about the origin
of certain lakes are related to his name.
Children in Serbia grow up with legends about a saint whom they have been
celebrating since they were little because Saint Sava is a school celebration.
These are the legends that Serbian people love the most...
Luka Nikolic 7/2

Saint Sava and the students
The saint was a teacher, too. One time, one of
his pupils had a speck of honey disappear. In
order to find the thief, Saint Sava said loudly
to his students: "Whoever stole the honey,
the bee will fall on his hat today". When the
students later went out to lunch, the one who
stole it was constantly careful not to let the
bee fall on his hat and so he was caught
stealing.
Luka Nikolic 7/2

Saint Sava says what is good and what is not
good to do on Friday
Travelling one Friday Saint Sava was so tired that he decided to stop by a house to ask
for some water. The hostess told him to wait for him for a while. "I'm baking bread
today, so wait a minute, the bun is going to be ready now!" and soon she took out the
hot bun and gave it to the saint, so he felt a little better.
When he got tired of walking in another village, he went into a house and asked for
water. The housewife did the laundry that very day, grabbed that dirty soap with a
pumpkin and gave it to the saint. This pope said nothing, but he cursed every woman
who washed clothes on Friday, and blessed the one who knead and baked bread.
Luka Nikolic 7/2

Saint Sava and the poor
Saint Sava came across a poor house just before
Christmas. There was some lament, because the family
with the little children had nothing to eat. Saint Sava
then gave the host a full glass of butter. The poor man
rejoiced and thanked him. And the woman took the
butter, collected the crust and prepared the popper. The
poor man used the butter for a year and it never ran out.
Only when he bragged to a friend did the butter start to
disappear, without him bragging, god knows how long
that butter would last.
Luka Nikolic 7/2

Свети Сава и бројеви
Једна од највећих непознаница српске културе јесте
начин писања бројева и година који је Свети Сава уредио
у Законоправилу, најважнијем правном документу Србије
у средњем веку. За писање бројева користила су се слова.
Бројеви су се писали са средњом тачком, испред и иза
слова, а изнад слова налазиле су се две тачке, понекад
повезане линијом. Приликом набрајања стављала се
средња тачка за раздвајање бројева. Да би се разликовали
бројеви од година, испред слова се стављао симбол за
време (коса цртица, прецртана два пута).
Емилија Милојковић 8/2

Saint Sava
Saint Sava, né Rastko, est un noble de Raska, un moine
du mont Athos, abbé du monastère de Studenica,
éducateur, écrivain, diplomate et premier archevêque de
l'Église orthodoxe serbe autocéphale. Il est considéré
comme l'une des figures les plus importantes de l'histoire
serbe et le fondateur de l'église serbe, qui le célèbre
comme un saint. Il est né entre 1169 et 1175 à Ras près de
Novi Pazar, et est mort le 12 ou 14 janvier 1236 (selon le
calendrier julien) à Trnovo, dans l'Empire bulgare, à son
retour d'un pèlerinage à Jérusalem.
Emilija Milojkovic 8/2

Saint Sava et une mère
L'enfant unique de la mère est mort, et elle, la pauvre, a entendu
parler de Saint Sava, alors elle l'a amené à lui, pour le faire revivre.
- "Je vais faire revivre votre enfant", - dit Saint Sava à sa mère en
deuil - "Si vous trouvez ne serait-ce qu'une maison au monde,
dans laquelle personne n'est jamais mort". En vain la malheureuse
mère chercha depuis longtemps, très longtemps une telle maison;
elle ne pouvait pas la trouver. Enfin il revint et dit à Saint Sava. Et
Saint Sava lui dit: "Maintenant tu as vu que tu n'es pas la seule
malheureuse dans ce monde, parce qu'il n'y a personne qui naisse
sans mourir. Dieu donne, Dieu prend".
Emilija Milojkovic 8/2

Пријем првака
Пријем првака одржан је у школској
трпезарији 31. августа 2020. године, а
будуће прваке и њихове родитеље
поздравиле су учитељица Лидија
Денковић и педагог Тијана Ђокић. Том
приликом деци су подељени и пригодни
поклони.

Дечја недеља
Мисао водиља овогодишње Дечје
недеље била је „Подељена срећа
двапут је већа“. Тим поводом,
педагог Тијана Ђокић одржала је
радионицу „Срећа је...“ са ђацима
првог разреда.

Музика
у праисторији
Наставница музичке културе Марија Филиповић и ђаци петог разреда
реализовали су током првог полугодишта пројекат „Музика у праисторији“.
Ђаци су своја сазнања о настанку музике и првих музичких инструмената
пренели на пано, па су и остали могли да сазнају нешто више о томе, а
израдили су и необичне маске које су се некада давно користиле при
ритуалним плесовима.

„Себе браним кад се здраво храним“
Одељење 2/1 је са учитељицом Зорком Матејић правило моделе здраве хране
од папира у оквиру пројекта „Себе браним кад се здраво храним“. Јабуке,
крушке, шаргарепе, јагоде, ммм...

„Сваки ђак прави саобраћајни знак“
Одељење 2/2 је са
учитељицом Наташом
Голубовић у оквиру
пројекта „Сваки ђак
прави саобраћајни
знак“ направило веома
лепе моделе и тако се
подсетило правила у
саобраћају.

„Школе за 21. век“
И ове године наша школа учествује у
пројекту „Школе за 21. век“, а неке од
тема о којима се говорило су: „Да
нема новца“, „Да нема школе“,
„Осигурање и безбедност ученика“,
„Професионална оријентација“,
„Једноћелијски организми“,
„Природни бројеви и дељивост
бројева“...

Носиоци свих активности су
наставница математике
Маријана Орозовић, наставник
биологије Никола Миленковић и
педагог Тијана Ђокић, а њиховим
предавањима се увек прикључио и
неко од колега.

Ђаци су били одушевљени што могу да уче и сазнају нешто ново помоћу
техника као што су „шест шешира“ и „мапа ума“.

Наш пројекат:
„Покажимо свету – Вранице за чистију планету!
Заштита животне средине тема је која у
последње време заокупља све више људи у
Србији. Допринос ширењу свести о важности
ове теме дала је и наша школа кроз
оригинални пројекат „Покажимо свету –
Вранице за чистију планету!“

„Посади свој хлад“
Школско двориште је добило још једну
садницу. Тијана Ђокоћ, педагог,
поклонила је четвртацима садницу
јасена добијену у акцији „Посади свој
хлад“, да га негују, пазе и брину о
њему као и о свом пријатељству.
Велику помоћ у садњи пружиле су и
веште руке домара Небојше Пантића.

Ђачки атеље

Ања Јанковић 5/2
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Милош Ђорђевић 5/2

Михајло Нешић 8/1

Софија Влајковић 8/1

Ксенија Станковић 8/1
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Анастасија Марковић 6/1

Анђела Јанковић 8/1

Софија Влајковић 8/1
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