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Драги наши ученици, 

 

Изашао је и 5. број Школског забавника. Хвала свима онима који су се 

потрудили да приложе текстове и радове. Надамо се да ћете следеће школске 

године бити  мало вреднији, јер многи од вас имају шта да поделе са нама... 

 

Уживајте у прилозима које су припремили ученици наше школе. 

 

Координатор новинарске секције и графичка обрада:  Милица Војводић, 

наставница енглеског језика 

 

Лектура: наставнице српског језика Јелена Игњатовић и Симонида Ђорђевић  

 

Захваљујемо се наставници енглеског језика Слађани Роксић и учитељицама 

Јадранки Мацури и Соњи Стошић на приложеним радовима својих ученика. 
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НА РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ... 

Ученици млађих разреда наше школе провели су незаборавне дане у Дечјем 

одмаралишту „Голија“на Златибору.  

Много тога смо научили о овој нашој лепој планини!  

Јесте ли знали да се Златибор некада звао Рујно? Данашњи назив добио је по врсти бора 

који има жућкасту кору боје злата. 

Највиши врх Златибора је Торник, надморске висине 1496 метара. 

Заштитни знак Златибора је веверица!То нам је дало идеју да покренемо часопис који ће 

нас подсетити на лепо дружење. Назвали смо га „Златиборска веверица“. 

„ЗЛАТИБОРЕ, ТИ СИ ДИВАН КРАЈ 

ВРАТИЋЕМО ТИ СЕ ОПЕТ, ЗНАЈ!“ 

P.S. Погледајте наше шарене стране из „Златиборске веверице“. 

Ученици 2. и 3. разреда, Мељak 
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ПЕСМА ТРЕЋЕГ ТРИ 

 

Сваког септембра весело стижемо 

у играоницу знања, 

где свако дете почне 

своје снове да сања! 

 

Паметни и вредни ђаци смо ми 

насмејаних лица, 

имамо и разлог- 

у ђачким књижицама носимо 

пуно петица. 

 

(Знамо, то од нас очекује наша учитељица!) 

Замислите... 

Обичан школски је дан, 

а необична драма. 

Скочи зелена табла, 

А свеска се отвори сама 

да олакша нама... 
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Замислите још... 

Неко скаче, неко виче, 

Неко гађа замишљени кош! 

Само неко у углу због оцене плаче... 

 

Пробуди се, ђаче! Не буди тужан! 

То је поступак ружан! 

Имаш другове са обе стране 

да ти улепшају школске дане! 

 

 

Ђаци весељаци 

баш редом смо сви, 

ето, то је наше 

ТРЕЋЕ ТРИ! 

 

 

Одељење 3/3, Мељак 

Учитељица : Јадранка Мацура 
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Школа 

 

Школа је зона 

Без телефона. 

 

У школи учитељица 

Ђаке воли. 

 

Ако избије свађа у школи 

Само учитељицу ти позови. 

 

Понекад ђаке душа заболи 

Кад нису у својој школи. 

 

Учитељица ђацима 

У школи све дозволи. 

 

Учитељице петице 

ђацима жели у школи. 

 

 

 

Николина Маринковић IV-1 

ОШ ''Павле Поповић'' Вранић 
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Нешто о најбољем летњем кампу - Супер кампу 

Мој задатак је да напишем како сам се провела на Супер кампу. Сада ћу вам пренети део 

тог предивног искуства. 

  На Супер кампу је било баш лепо. Имали смо  много занимљивих активности, али 

најзанимљивија ми је била''Сурвајвер'' (то је преживљавање у шуми). Тада сам научила 

много корисних ствари. Сазнала сам како да се одбраним од медведа: ако видим медведа, 

било би најбоље да се претварам да сам дрво, или да сам мртва, мада ни то није 

најсигурније јер је, можда, медвед ког сам срела гладан. Медведа не треба никако да 

гледамо у очи, нити да дижемо руке, јер би могао помислити да га изазивамо. Ако крене 

да нас јури, треба да трчимо низбрдо.Иста правила важе и за вука. Учило смо шта треба 

да урадимо ако нас уједе змија. Ако се то деси, треба да поцепамо мајицу и  завежемо је 

око места уједа, како бисмо спречили ширење отрова.. На кампу смо имали и активност 

по имену ''ХМФ'' (хју мен фудбал). Ту смо се баш испрљали. 

    Друштво је било супер, као и аниматори. Супер камп води децу на Дивчибаре, у 

Аранђеловац у Аквка-парк „Извор“, на зимовање на Копаоник, на летовање у Грчку и на 

предивно место Митривац на Тари. Ја сам се лепо провела и свима бих препоручила да 

иду на Супер камп! 

 Ленка Биочанин IV-1 

 

 



~ 7 ~ 
 

МАГИЈА НА ПАРКЕТУ 

 

Ирвина Џонсона Млађег данас сви знају по његовом надимку - Меџик, јер оно што је 

радио на кошаркашком терену, то је стварно била магија. 

Када је имао око 13 година ( можда као ви сад), Ирвин Џонсон волео је да замишља да је 

директор. Желео је кад порасте да буде свој човек, са сопственим предузећем и 

канцеларијом. Четрдесет година касније постигао је много више. Пет пута је освојио 

финале „Ен-Би-Еј” лиге, учествовао је у 

12 “ол стар“  утакмица, освојио је 

олимпијско злато у Барселони као члан 

првог “дрим тима“. Иако не игра већ 20 

година, његов рекорд за највећи просечан 

број асистенција по утакмици и даље је 

актуелан. 

Родио се у Лесингтону у савезној држави 

Мичиген 1959. године, у сиромашној 

породици. Његов отац, који је био радник 

у фабрици аутомобила и мајка, која је 

била чистачица у школи, једва су некако 

успевали да прехране десеторо деце. 

Мало је рећи да није растао у изобиљу. 

Није било довољно новца ни за основне потребе, а камоли за спортску опрему. Кошарку, 

коју је тренирао од малих ногу, често је морао да игра у патикама са бушним ђоном. 

Од родитеља је научио да буде марљив. Чим је довољно стасао, почео је да помаже тати у 

његовом додатном послу - сакупљању ђубрета. Возили би се по комшилуку, а Ирвиново 

задужење било је да покупи отпатке са травњака и плочника и натовари их у камион. 

Једном приликом, док је падао снег, истрчао је напоље, зграбио шта му падне под руку и 

брже-боље се вратио у камион. Тата га је натерао да поново изађе на мећаву и рекао: 

“Видиш, сине, то што си сад урадио је напола довршен посао. Ако овако сакупљаш 

отпатке, значи да ћеш и све друго тако да радиш. Бићеш напола добар ђак и напола добар 

кошаркаш.“ Те речи су му се урезале у памћење. Никада више није забушавао на послу, 

па макар га клинци из краја звали „ђубретарко“. Решио је да у свему истраје до краја. 

Када је дошло време да се упише у средњу школу, мали Ирвин је већ био одличан 

спортиста, али није све ишло онако како је прижељкивао. Да би искоренила расизам, 
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америчка влада је спајала ђаке различитих боја коже, 

па је Ирвина послала у школу коју су, углавном, 

похађали белци. Није наишао на топао пријем. 

Саиграчи су га игнорисали, нису хтели да му додају 

лопту на тренингу. Данас  Меџик сматра да му је 

одлазак у ту школу био животна прекретница. Тамо је 

научио да се бори за себе и стекао надимак који ће га 

пратити до краја живота. 

Пошто је на једној 

утакмици постигао 

„трипл-дабл“  (36 

поена, 18 скокова и 16 

асистенција), у 

свлачионицу је ушао 

новинар сав усхићен и рекао: „Мали, морамо да ти дамо 

неки надимак! Магични!“ Мало по мало, и Ирвина су тако 

и звали. Сваки пут када би на терену извео неки потез 

вредан дивљења, сви би рекли: „Јесте, то је стварно 

магично!“ 

„Лос Анђелес лејкерси“, тим у ком је провео читаву 

каријеру, изабрао га је као првог на драфту 1979.  године. 

Већ у почетној сезони освојио је и „Ен-Би-Еј“ титулу и 

признање за најкориснијег играча  лиге. Остало знате. 

Ушао је у историју као један од највећих кошаркаша свих времена.    

     

Мила Божовић 
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ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО 

ЛАЈОНЕЛ МЕСИ 

За Леа Месија сви су чули, чак и они који 

не прате фудбал, али иза те славе и 

милиона обожавалаца крије се једна права 

животна драма из које може доста да се 

научи, пре свега о упорности.  

Рођен је 1987. године у сиромашној 

породици. Отац је радио у фабрици, а 

мајка је била чистачица. Лионел је имао 

два брата. Пут ка звездама је почео да крчи 

кроз млађе категорије месног клуба „Њуел Олд Бојс“. Први тренер му је био Дон Апа, 

који је у више наврата сведочио о томе како је Меси већ са седам година почео да 

привлачи пажњу мештана – сви су хтели да виде клинца који може да „предрибла“ цео 

тим, па и голмана, и „ушета“ у гол.  

Кад је имао девет година, тренери су од Месија тражили да пимплује лопту што више и 

тако унапреди технику. За свких сто узастопних додира са лоптом давали  су му по 

сладолед. Једном приликом зарадио је чак 11 сладоледа, јер је премашио бројку од 1100.  

У једанаестој години фудбалском бисеру дијагностикован  је редак поремећај мањка 

хормона раста. Био је висок свега 132 центиметра и наредне три године, свако вече 

примао је инјекцију у ногу. Тада 

му је у помоћ прискочила 

„Барселона“. Чувени клуб знао 

је колико је даровит, па су му, и 

поред здравствених тегоба, 

понудили да дође на пробу. Лео 

је провео неколико недеља у 

Барселони, али су његови 

родитељи постали  сумњичави и 

забринути. Били су у ресторану 

кад је технички директор 

„Барселоне“, Чарлс Рексач, узео 

салвету и на њој руком исписао 

уговор који је умирио Месијеве 
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родитеље. „Барселона“ се обавезала да месечно плаћа лекове за Леа, а салвета данас стоји 

изложена у „Барсином“ музеју.  

Како је имао потешкоћа са каталонским језиком, био је прилично усамљен, те је сву 

пажњу усмерио на оно што највише 

воли – фудбал. Први је долазио на 

тренинге, последњи одлазио, што му се 

и те како вратило. Када је узнапредовао 

до прве поставе, чувени Роналдињо 

наглас је рекао током првог тренинга да 

ће овај мали бити бољи од њега. Сви су 

се смејали, укључујући и Месија.  

Сваки почетак је тежак, а Меси је то 

знао боље од других. Иако је сада један 

од најпознатијих и најомиљенијих људи 

на свету, Меси није заборавио муку са 

којом се суочио као дете, стога је 

основао фондацију која пружа  помоћ и 

образовање деци, а такође је и 

амбасадор Уницефа. Већину слободног 

времена проводи у добротворном раду и 

дружењу са најмлађима, а њихов осмех 

је, како каже, оно што га испуњава. 

 

Бојан Манојловић 
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МАГИЧНИ И МАГНЕТИЧНИ 

Норвешки поп састав чине браћа близанци који су навршили 16 

година, а иза себе већ имају три снимљена албума и  многобројне 

међународне концертне турнеје 

ШКОЛА ЈЕ НАЈВАЖНИЈА 

Близанци Маркус и Мартинус Гунарсен рођени су 21.фебруара 2002.године у градићу 

Трофорс у Норвешкој. И даље 

живе у истом месту са 

родитељима и млађом сестром 

Емом, која, по узору на браћу, 

воли да пева. Важе за веома 

дисциплиноване дечаке, који и 

поред новонасталих обавеза око 

снимања песама, нису прекидали 

школовање. Док је не заврше, 

школа мора да буде на првом 

месту. Поред тате учитеља није ни 

могло да буде другачије. 

ПУТОВАЊЕ КОЈЕ ЈЕ ТЕК 

ПОЧЕЛО 

Широј публици су постали 

познати када су 2012.године, на 

музичком такмичењу „Melodi 

Grand Prix“ однели победу са 

песмом „То draper vann“(Две капљице воде). Тај велики успех био је одскочна даска за 

ове надарене и одлучне, тада десетогодишње дечаке. Ипак су сачекали да напуне 13 

година пре него што су потписали уговор са дискографском кућом која је издала њихов 

албум првенац под називом „Hei“. Недуго наког тога, изашао је и други албум „Hei (Fan 

Spesial)“. Најпре су шармирали обожаваоце у Норвешкој, а потом и у читавом свету. 

Армију фанова имају на свим континентима, а у Србији најватренији фандом посвећен 

близанцима шири њихов утицај под именом „ММ-ери“.  
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Песма „Elektrisk“ са другог снимљеног албума била је најгледанији видео-снимак на 

„Јутјубу“ у Норвешкој у 2015. години. Нема стајања за 

браћу Гунарсен, бар што се издавања албума тиче. 

Крајем 2016.године обрадовали су обожаватеље новим 

албумом, који носи назив „Together“(Заједно) и преноси 

њихово заједничко путовање кроз свет музичке 

индустрије, концерата и лекција које су савладали 

удруженим снагама. У 2017.години видели смо их у 

финалу такмичења „Евровизија“, када су се из Осла 

јавили са резултатима гласања. Ко зна, можда их у некој 

од наредних година видимо у улози такмичара. А два 

месеца након тога, као израз великог поштовања, 

шведској принцези Викторији за рођендан су поклонили 

„On This Day“- песму написану посебно за њу. 

ЗАНИМЉИВОСТ - РАЗЛИКЕ ПОСТОЈЕ 

Иако су на први поглед веома слични, разлике између браће Гунарсен ипак постоје. Пре 

свега, Маркус је 15 минута старији од свог брата, виши је и косу често држи везану у реп, 

за разлику од Мартинуса, који се одлучио за нешто опуштенији „фриз“. Мартинус има и 

препознатљив младеж тик изнад усне и већи је шаљивџија. 

 

С Е З О Н А  П Р О М Е Н А 

 БЕЗ ПАУЗЕ 

Средином 2012.године гледаоци су имали прилику 

да виде документарни аутобиографски филм „Део 

мене“, који је Кејти желела да подели са целим 

светом. Хтела је да прикаже „читав пакет“, односно 

да стави свима до знања каква је иначе, шта се крије 

иза девојке у шареним папучама и „шљокичастим“ 

крпицама. Филм је добио углавном добре критике и 

победио је на избору за најбољи летњи филм у 

категорији комедија/музика. Није правила паузу, већ 

је упоредо са филмом радила и на новом албуму 

„Prism“ који је задржао ту сладуњаво-забавну нит по 

којој је Кејти Пери препознатљива, додуше, са мало зрелијим тоновима.  Две песме са тог 
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албума достигле су милијарду 

прегледа, чиме је Кејти постала први 

женски извођач у историји „Јутјуба“ 

који у исто време има  два спота са 

по милијарду прегледа.  

Пошто се опробала и у свету филма 

и музике, никога није изненадило 

што је Перијева 2014.године 

упловила у продуцентске воде и 

основала сопствену музичку кућу. 

ЈАЧА НЕГО ИКАД 

У 2017.години Кејти наступа са променама. Са новим албумом „Witness“, који је изашао 

почетком јуна и који је вртоглавом брзином оборио све рекорде на светским топ-листама, 

највећа промена коју запажамо јесте Кејтина фризура. Преображај од дугокосе црнке до 

плавуше потпуно кратке косе све нас је запањила! Кејти је тај поступак објаснила ставом 

да је њен духовни преображај морао да испрати и видљиве физичке промене. За разлику 

од претходних песама, најновије песме баве се нешто озбиљнијим темама – друштвеним 

неправдама, слободама и правима, унутарњим борбама. Дакле, Кејти више не гаји имиџ 

„бомбонице“ која ђуска и пева о журкама, плажи и момцима. Заокупиле су је неке друге, 

озбиљније теме. Нови албум је промовисала на концертној турнеји по Америци. У 

паузама између концерата увек се труди да одржи редовност у изношењу својих ставова 

на „Твитеру“ и оправда своју титулу најпраћеније особе са 100 милиона пратилаца на тој 

друштвеној пларформи.  

И ЈОШ ПОНЕШТО 

Право име јој је Кетрин Елизабет Хадсон.   

Дуго је учила оперско певање.  

Писала је песме за Селену Гомез.  

Позајмљивала је глас Штрумпфети у филму „Штрумпфови 2“.  

Постоји барбика са ликом Кејти Пери. 

М.Т. 

Избор текстова из „Малог забавника“ – Петра Радусиновић VI-2 
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ИНТЕРВЈУ СА НАСТАВНИЦОМ ЈАСМИНОМ ТЕШИЋ 

 

1. КОЈИ ВАМ ЈЕ ОМИЉЕНИ СПОРТ И ЗАШТО? 

 Моји омиљени спортови су одбојка и стони тенис. Бавила сам се овим спортовима, 

а и данас их веома радо играм рекреативно. 

 

2. ДА ЛИ СТЕ И КАО МАЛИ МАШТАЛИ О ПОСЛУ НАСТАВНИКА У ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ? 

 

 Одувек ми се допадао посао наставника физичког. Када сам била мала, 

одушевљавало ме је то што је наставник увек могао да се игра са децом. То ми је било 

веома занимљиво. 

 

3. ЗАШТО СТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗА ФИЗИЧКО? 

 Предмет Физичко васпитање обухвата низ веома различитих и разноврсних 

садржаја. Сам час је увек динамичан, има пуно кретања. Поред реализовања редовног 

часа, наставник често води децу на различита такмичења, а ту су још и летовања и 

зимовања. 

4. КОЛИКО СТЕ ГОДИНА У НАШОЈ ШКОЛИ? 

 Скоро 19 година. 

 

5. ДА ЛИ СТЕ СЕ НЕКАД БАВИЛИ СПОРТОМ И КОЈИМ? 

 У основној школи тренирала сам карате. У средњој школи тренирала сам стони 

тенис, а на факултету одбојку. 
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6.ЗАШТО СТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗА ТЕ СПОРТОВЕ? 

 У време када сам била у основној школи, за девојчице није постојао велики избор 

спортова. Тачније, само је карате клуб одржавао тренинге у сали. Почела сам да 

тренирам због друштва, а касније ми се тај спорт допао. Стони тенис сам волела одувек. 

Прво сам га играла код куће, а када је отворен клуб у Бождаревцу, почела сам и да 

тренирам. Поносна сам што сам једна од првих играчица у том клубу који данас 

остварује изузетне успехе. Због друштва са факултета почела сам да тренирам одбојку. 

7. КОЈИ ВАМ ЈЕ БИО НАЈЛАКШИ ПРЕДМЕТ У ШКОЛИ? 

 Најлакши и најлепши, наравно, физичко. 

8.КОЈЕ СУ ВЕЖБЕ НАЈБОЉЕ ЗА НАС У ОВИМ ГОДИНАМА? 

 Што разноврснија кретања: трчање, прескакање вијаче, прескакање раличитих 

препрека, различита пењања, провлачења, прескакање ластиша, ,,Између две ватре”, 

вожња бицикла, пливање, одбојка, кошарка, рукомет, фудбал. 

9.КОЛИКО ДУГО ТРЕБА ДА ВЕЖБАМО ДА БИСМО СЕ    РАЗВИЈАЛИ? 

 Потребно је да вежбате сваки дан. Односно, потребно је да се сваки дан крећете. 

Било да је то јутарње разгибавање, трчање за лоптом у дворишту, одлазак кући пешице 

(уместо аутобусом једну станицу), активност на часу физичког или организовано 

бављење спортом у неком клубу. Пожељно је један сат дневно да будете активни. 

10. ДА ЛИ СТЕ И КАО МАЛИ ВОЛЕЛИ ФИЗИЧКО? 

 Волела сам физичко. Моја омиљена игра је била ,,Између две ватре”, а волим је и 

данас. 

11.ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ДА СЕ ПРАВИЛНО РАЗВИЈАМО? 

 Редовна физичка активност и кретање доприносе јачању мишића, правилном расту 

костију, подстичу правилну координацију покрета и правилно држање тела, развијају 

осећај за равнотежу и спретност, доприносе јачању имунитета. 

 Дете које свакодневно вежба је одговорније, има више самопоуздања и мање          

је агресивно. Деца која су активна у детињству имају много мање шансе да у зрелом добу 

пате од вишка килограма, високог крвног притиска, холестерола, болести срца и 

крвотока. 
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12. КАКО ТРЕБА ДА СЕ ХРАНИМО ДА БИСМО БИЛИ ЗДРАВИ? 

 Свако дете би требало да има три главна оброка и две ужине.  

 Доручак је најважнији оброк и никако не смете да га прескачете. За доручак 

можете да поједете сендвич, парче гибанице, пециво, кајгану и сл., уз чашу јогурта или 

млека. 

 За ужину : свеже воће, млечни напитак, домаћи сок, сутлијаш. 

 За ручак је неопходно да једете разноврсно поврће са или без меса. Треба да 

ограничите количину хлеба, а пијење течности пре и за време јела треба да избегавате. 

Јела не смеју да буду исувише слана и јако зачињена. Пожељно је да једете рибу најмање 

једном недељно.  

 Вечера треба да буде најкасније два сата пре спавања. Оброк треба да буде лаган и 

не превише обилан. 

 

 

 

Ленка Биочанин 4-1, Кристина Весић 4-2  и   Сара Поповић 4-1 



~ 17 ~ 
 

English corner 

My mum 

My mum's name is Mirjana. She's 46. I love my mum very much because she's the 

best mum.  

When I’m sad she makes me happy. When I’m sick she heals me. She helps me 

when I’m doing my homework. In my free time I like to play board games with my 

mum. My mum makes me my favorite meals and cakes. When I go to the town my 

mum takes me and my brother to Mc Donald’s.  

Whatever happens in my life, I know that my mum is going to love me forever, just 

as much as I love her. 

 

 

Јован Радека  III-3 

 

 

 

Autobiography 

My name’s Ognjen. I am nine.  

My school is Pavle Popovic. My favourite subjects are Maths and PE. My best 

friends are Lana, Naum, Nebojsha and everybody else.  I like playing computer 

games and Play Station. My favourite games are Grand Theft Auto Five, Mortal 

Combat XL, Need for Speed Rivals. I like going outside and playing in the garden.  

I am a happy boy. 

Огњен Трифуновић III-3 
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Ovo je tekst koji je pre nekoliko godina napisala naša nastavnica engleskog jezika Milica Vojvodić. 

Objavljen je u časopisu „Roditelj & dete“.  Namenjen je prvenstveno roditeljima, ali i našim učenicima 

može biti od koristi. Najmlađi učenici mogu dobiti ponajviše ideja za učenje engleskog jezika. U tome im 

mogu pomoći roditelji, drugari, brat ili sestra. 

 

Enjoying English? 

 

Engleski se već više godina u našim osnovnim školama uči od prvog razred, a ovaj jezik je postao sve 

pristupačniji današnjoj deci. Ima mnoštvo sadržaja koji su deci bliski, a na engleskom su. Kao profesor 

engleskog jezika nailazila sam na decu koja već u prvom razredu mogu komunicirati na engleskom. 

Ne može se reći da su oni naučili ovaj lingua franca već su ga usvojili gledajući i slušajući sve ono što im je 

blisko i zanimljivo, kao što su crtani i igrani filmovi, pesmice, multimedijalni diskovi, muzika... Ako vaše 

dete nije baš jedno od ovih, evo nekoliko predloga kako mu možete pomoći da kroz zanimljive aktivnosti 

provežba kod kuće ono što je učilo u školi. 

Ove aktivnosti više odgovaraju mlađem uzrastu, s tim što i starija deca neke od njih mogu sebi prilagoditi 

i koristiti ih za učenje novih reči. 

 

Svima poznata igra memorije može se iskoristiti za učenje novih reči ili nekih struktura - sami napravite 

parove koje treba otkrivati npr. ispisanu reč i sliku koja je predstavlja ili reč i njen prevod... 

 

Sa tzv. flashcards (slike vokabulara koji se uči) možete igrati mnoštvo zanimljivih igrica, sve ono što i 

nastavnici primenjuju na časovima - evo nekoliko predloga: npr. brzo pokazivanje kartica - detetu će biti 

zanimljivo da pogađa šta je bilo na kartici.  

Pokažete nekoliko kartica, jednu sakrijete i pitate dete - What's missing?  

Diktiranje redosleda kartica: složite svoje kartice, diktirate detetu kako ste ih složili, a onda uporedite 

kartice. 

Dete ima pred sobom kartice, a vi otvaranjem usta bez izgovaranja kažete reč, dete pogađa šta ste rekli. 

 

Pantomima: pantomomom se predstavljaju reči koje dete treba da pogađa na engleskom, a prethodno 

treba da se dogovorite koju grupu reči (porcija vokabulara koji treba da nauči)  pogađa. 
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Pogađanje reči kroz crtež: crtate pojam koji dete treba da pogodi, s tim što će biti zanimljivije ako 

crteži nisu uobičajeni, već npr. Izduženi ili dati iz ptičje perspektive ili je dat samo jedan njihov deo... 

 

Wordsnake - za prepoznavanje napisanih reči deci koja tek uče da pišu na engleskom korisna je ova 

aktivnost: nacrtate dugačku zmiju i u njoj celom dužinom ispišete sve reči koje hoćete da dete nauči, ali 

spojeno, bez prekidanja, i, naravno, bez pravljenja pauze (ne zaboravite-deca su mudra),a dete treba da 

zaokruži reči. Možete oko zmijice i da nacrtate to što reči predstavljaju i kad zaokruži reči, dete ih 

spoji sa slikama. 

 

Možete igrati i igricu koju mi zovemo Na slovo, na slovo, a Britanci je zovu I spy - treba da kažete „I 

spy with my little eye something beginning with ... c„ (npr. cake). 

 

Slikovni diktat je deci jako zanimljiv: vi opisujete ili diktirate na engleskom ono što dete treba da nacrta, 

npr. ako treba da nauči delove lica, vi diktirate kako da nacrta čudovište; potrebno je da dete zna 

brojeve i reči big i small (It has a big head, 4 ears,5 small eyes, 1 big nose with 3 big teeth...).  Zatim 

možete diktirati kojim bojama da oboji koj deo lica i onda uporedite detetov crtež sa vašim na osnovu kog 

ste opisivali čudovište. 

 

Da bi dete naučilo pisanje određenih reči, može pomoći zadavanje reči sa ispremetanim slovima, npr. 

ouesm treba da da reč mouse, inlpec - pencil. 

 

Za obnavljanje većeg broja reči ili struktrura možete napraviti društvenu igru poput Ne ljuti se, čoveče, 

tako što će na određenim poljima biti zadaci ili slike, a oko pravila se možete dogovoriti; npr.: svaki tačan 

odgovor 2 polja napred, a netačan  - ostajete na svom mestu. 

 

Veoma je bitno da se ove aktivnosti usmere na određenu "porciju" vokabulara; ne treba u jednoj 

aktivnosti da bude previše nepoznatog. Najbolje se uči kroz prijatne aktivnosti i kada i nismo svesni da 

učimo, a to posebno važi kod dece. 

Bitno je da svaka od ovih aktivnosti ima cilj (naučiti npr. određeni vokabular), ali i svoju, za dete 

zanimljivu stranu. 
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Kartice možete nacrtati zajedno sa detetom ili odštampati sa interneta ( „izguglate“ simple drawings, 

printable flashcards, bingo cards...) 

Ovo su samo neki predlozi, a uz pomoć svog deteta možete zajedno osmisliti edukativne igre na koje će se 

dete navići i kojima će se vraćati, a posebno treba iskoristiti one u kojima dete najviše uživa jer će one 

biti najefektnije. 

Have a good time! 

 

 

 

 

 

 

 

 


