Školska godina 2016./2017.

ČAROLIJA

OŠ
„MATIJA
GUBEC“
CERNIK

RIJEČ UREDNIŠTVA…
Dragi učenici, učitelji, roditelji i svi ostali čitatelji
Čarolije..
Došlo je vrijeme da nam izađe novi broj lista naše
škole kojeg ste nestrpljivo iščekivali.
I ove godine Čarolija će vas zabaviti brojnim
literarnim i likovnim radovima naših učenika
(ispričavamo se svima čiji radovi nisu uvršteni, a po
svojoj kvaliteti su mogli biti). Posebno bogato smo
vas izvijestili o događanjima u školi i izvan nje u
školskoj godini 2016./2017.; gdje smo bili na
izletima, ekskurzijama i posjetima, kako nam je
bilo…
Neki su došli i u posjet nama pa smo ih ponešto i
pitali…
Pročitajte o uspjesima naše škole na natjecanjima,
koji su ove godine bili iznimni.
Na kraju školske godine smo se morali oprostiti od
naših osmaša. Mnogi od njih nisu otišli iz škole
praznih ruku. I ovim putem ih pozdravljamo i
zahvaljujemo na suradnji.
Uredništvo našeg lista Vas sve pozdravlja i želi
mnogo uspjeha. Uživajte i dalje uz Čaroliju.

PONOVNO U ŠKOLSKIM KLUPAMA
5. rujna 2016. godine nakon ljetnog odmora ponovno je
zazvonilo školsko zvono i označilo početak nove školske i
nastavne godine. Okupljanjem u školskoj dvorani i
svečanim zvucima himne Republike Hrvatske, te riječima
dobrodošlice naše ravnateljice Reze Benković započela je
kratka priredba na kojoj su sudjelovali učenici Učeničkog
zbora, Scensko-dramske skupine i Dramsko-recitatorske
skupine pod vodstvom naših učitelja. Naša škola ove godine
otvorila je svoja vrata starim i novim učenicima. 45 prvašića
sjelo je po prvi puta u školske klupe. Prvašiće i njihove
roditelje pozdravili su prigodnim programom stariji učenici
i učiteljice škole kako bi im prvi dan nastave prošao što
veselije. Uspješan prvi dan djeci i njihovim roditeljima
poželjele su njihove učiteljice Kristina Klarić i Klementina
Đurić nakon čega su svi učenici i roditelji bili upućeni u
učionicu na kraći sastanak s razrednicama.

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN
U petak 9. rujna održan je Hrvatski olimpijski dan koji je ove godine
naša Škola odlučila obilježiti u PŠ Baćindol.
Hrvatski je olimpijski odbor 2007. godine pokrenuo ovu manifestaciju
s ciljem masovnijeg uključivanja građana u različite sportske aktivnosti
kako bi se osvijestila važnost redovnog bavljenja tjelesnim
aktivnostima svakog čovjeka, a posebno djece i mladih. Po dolasku
učenika i učitelja u PŠ Baćindol i okupljanja na nogometnom igralištu
iza škole započeli smo s obilježavanjem HOD-a. Svečano otvorenje
igara započelo je zvucima Himne Republike Hrvatske, a potom je učitelj
tjelesne i zdravstvene kulture Zoran Dorontić pročitao Olimpijsku
povelju učenicima koji su skupa sa svojim razrednicima željno iščekivali
početak natjecanja.
Učenici od 1. do 6. razreda su se natjecali u raznim igrama i sportovima
kao što su graničar, mali nogomet, štafetne igre, povlačenje
užeta… Za to vrijeme 7. i 8. razredi išli su u šetnju do Kule Gračanice
uz pratnju učitelja Gorana Vincetića, Ivana Adžića i Bojana Bokana.
Za dobro i veselo raspoloženje cijeloga prijepodneva pobrinuo se učitelj
Hrvoje Golubić koji nije dopustio da prođe niti jedna sekunda bez
glazbe.
Lijepo vrijeme pratilo nas je tijekom sportskih druženja. Zahvaljujemo
svima koji su doprinijeli da Hrvatski olimpijski dan bude obilježen u
znaku sporta, učiteljici PŠ Baćindol Dajani Kudri, kao i svim učiteljima
i učenicima, te djelatnicima škole koji su pomogli u organizaciji i
provedbi ovog susreta.

DVD CERNIK POSJETIO NAŠU ŠKOLU
27.rujna 2016.godine na kraju 5.sata (11.55h) u našoj školi oglasio
se alarm za požar. Bio je to lažni alarm kako bi učenici i učitelji, te
ostali zaposlenici škole naučili i ponovili postupak evakuacije u
slučaju požara.
Polako smo izlazili iz škole na najbliži mogući izlaz. Potom smo
krenuli prema parku ispred škole gdje su nas dočekali vatrogasci.

Imali smo predavanje što bi i kako bi reagirali ako bi zaista izbio
požar.
Bili su postavljeni razni poligoni koje su učenici mogli isprobati.
Naučili smo kako se trebamo ponašati ako uistinu izbije požar. Bilo
je zanimljivo jer smo prelazili postavljene prepreke (preskakali smo
bazen i zid, prolazili kroz tunel, pokušavali smo vodom srušiti boce,
vezali čvorove , pumpali vodu…), te su nam vatrogasci pokazivali
opremu koju koriste u svojim intervencijama.
Cilj ove vježbe bio je naučiti učenike kako se ponašati u slučaju
izbijanja požara u školi.

DJEČJI TJEDAN U SLIKAMA

DANI KRUHA

MJESEC KNJIGE
Obilježili
smo
ga
sudjelovanjem
u
Nacionalnom kvizu za
poticanje čitanja u
kojem su sudjelovali
učenici
sedmih
i
osmih razreda: Dunja
Gusić, Marta Žakić,
Leonardo Tomlinović,
Srećko
Kapetanić,
Josip
Curić,
Magdalena
Došlić,
Nora Špoljarić, Anita
Živković, te Ivana
Živković. Kao najbolji
čitač
odabran
je
Leonardo Tomlinović,
učenik 7.a razreda.
S Gavranom su „letjeli“ i učenici naše škole:
U sklopu dvodnevnog događanja „Let s Gavranom“ koje se u Novoj
Gradiški održava drugu godinu za redom, jučer je u dopodnevnim
satima održana promocija knjige “Ljeto za pamćenje”. O knjizi je
govorila književna povjesničarka, kritičarka i metodičarka dr.sc.
Dubravka Težak. Između ostalog istaknula je kako je roman “Ljeto za
pamćenje” nagrađeno Nagradom “Mato Lovrak” za najbolji dječji
roman 2015. godine. Duhovita je to i zabavna priča o dječaku koji
godišnji odmor mora provesti s djedom koji se na proslavi mature
zaljubio u školsku kolegicu. Obitelj je zabrinuta za djeda, pa dječaka
šalje u špijunsku misiju. No sve će se dodatno zakomplicirati kada se
zaljubi i dječak. Ulomke iz romana interpretirala je autorova supruga,
glumica Mladena Gavran.
Na promociji knjige osim učenika naše škole gostovali su i učenici
osnovnih škola iz Nove Gradiške i okolnih općina kojima je autor, Miro
Gavran, pružio priliku da postavljaju pitanja. Kao i prošle godine
pitanja su bila od onih općenitih do “intimnih”, a autor se potrudio
odgovoriti na svako zaključno s zadnjim, predzadnjim i pred
predzanjim pitanjem. Na kraju ovog zanimljivog druženja učenici su
se mogli slikati s Mirom Gavranom, te dobiti njegov autogram.

23. SUSRET MALIH PJESNIKA
SLAVONIJE I BARANJE CERNIK, 2016.
Dana 25. studenoga 2016. godine po 23. puta odali smo zahvalu
jeziku i našem štokavskom izričaju. U lijepom i svečanom ambijentu
naše školske dvorane, te još ugodnijoj slavonskoj atmosferi održali
smo 23. susret malih pjesnika Slavonije i Baranje, ponos naše škole
i općine Cernik. Među mnogima uzvanicima posebno se zahvaljujemo
već poznatim, a nama uvijek dragim voditeljima i učenicima škola iz
Zlatara, Primoštena, Usore i Tavankuta koji su kao prijatelji riječi
svojim dolaskom obogatili ovaj susret.
Susret je počeo sviranjem himne i podizanjem zastava Republike
Hrvatske, općine Cernik i zastave Susreta malih pjesnika Slavonije i
Baranje, nakon čega je uslijedio pozdravni govor ravnateljice Reze
Benković koja je poželjela dobrodošlicu svim gostima i uzvanicima,
kako onim starim i već poznatim, tako i novim licima zbog kojih nam
je neizmjerno drago da su se javili na naš natječaj i prepoznali
vrijednost ove jedinstvene pjesničke manifestacije. Susret malih
pjesnika otvorila je Voditeljica Odjela za prosvjetu, kulturu, sport i
tehničku kulturu iz Ureda
državne uprave Brodsko-posavske
županije, gospođa Vesna Blumenšajn, dipl.iur, a sudionike je
blagoslovio gvardijan Josip Vukoja.
Nakon riječi dobrodošlice i blagoslova uzvanici su otišli na užinu, a
potom u školsku dvoranu gdje su ih dočekali školski pjevački zbor i
tamburaški orkestar, te naše voditeljice, učenice Paula Barišić i Inga
Valešić. Ove godine, na 23. susret malih pjesnika prijavile su se 34
škole s ukupno 125 pjesama, od kojih je odabrano njih 40. Odabranih
40 pjesama tiskane su u zbirci koja nosi naziv Na krilima leptira, a
posvećena je Vladimiru Nazoru povodom 140-te obljetnice rođenja.
Sve prispjele radove pomno su pregledale članice žirija: spisateljica
Evica Kraljić, profesorica Biljana Dakić, te profesorica i spisateljica,
ali i predsjednica žirija Đurđica Stuhlreiter koja je uručila nagrade i
diplome učenicima pet najboljih pjesničkih uradaka, te jednoj učenici
(Gabriela Sesar, OŠ „Mladost“ Osijek) za najbolji krasnoslov svoje
pjesme.
Velika nam je čast i postignuće imati dvije učenice uvrštene u
izabranih 40 pjesama, te da od pet nagrađenih pjesama jedno mjesto
pripada i pjesmi naše Marte Žakić.

Živi život
Živi život kao san…
Među zvijezdama leti
Zvjezdanu prašinu skupljaj
U nepoznato idi!

Živi život iz mašte…
Budi svoj car

Kovač svoje sreće

Vodi svoje zemlje

Hoćeš li kao kapljica

Nove ceste gradi!

s drugima se utrkivati,
ili svoje trke kao vuk trčati?

Živi život znatiželje…
Idi gdje te srce vodi

Hoćeš li svoje zlato

Ljubičaste livade traži

željom i trudom iskovati,

Rozi zalazak sunca gledaj

ili ćeš nečije tuđe

Poleti!

za vijeke otkupljivati?

Petra Sokić, 13 godina

Možeš more cijelo

OŠ „Matija Gubec“ Cernik

pod mjesečinom blagom

Voditeljica: Monika Štrk

preploviti…
Ili ćeš na početku bolno
potonuti?

Samo nemoj svoje zlato
prodati!

Marta Žakić, 13 godina
OŠ „Matija Gubec“ Cernik
Voditeljica: Monika Štrk

STUDENI – SJEĆANJE NA ŽRTVE
VUKOVARA

DAN ŠEĆERNE BOLESTI
HUMANITARNA AKCIJA
Svjetski dan šećerne bolesti u našoj školi obilježili smo ove godine
na poseban način. Vjeroučiteljica Ksenija Savi je tijekom Dana kruha
osmislila i provela humanitarnu akciju prodaje palačinki. Uz pomoć
roditelja i djece 6.a razreda koji su ispekli i prodavali palačinke.
Od dobrovoljnog iznosa koji se prikupio (300EUR) bilo je dovoljno
da naručimo senzorne aparatiće kojima se mjeri šećer u tijelu bez
uboda. Dvoje naših učenika iz prvoga i petoga razreda boluje od te
bolesti.
Naime naša učenica mora najmanje sedam puta dnevno provjeriti
razinu šećera u krvi, a s ovim aparatićem nema uboda.
Majka Antonija je naručila aparatić i četiri senzora iz Austrije te ih
je vjeroučiteljica Ksenija Savi uručila djeci i roditeljima na svjetski
dan šećerne bolesti uz riječi …“U ime naše škole, ravnateljice Reze
i djelatnika, učenika i roditelja primite naš dar i neka vam barem
malo olakšaju vaše tegobe s kojima se svakodnevno susrećete u
vašim životima“ te je nakon toga dobila jedan spontani veliki zagrljaj
od malenoga Frana. Božić može doći…

SVETI NIKOLA

ADVENT U NAŠOJ ŠKOLI
Vrijeme prije Božića, vrijeme Došašća obilježili smo postavljanjem
adventskih vijenaca na vidljiva mjesta po školi. Došašće je
započelo 28. prosinca paljenjem prve svijeće na „panju“ koji je
našao svoje mjesto u holu škole. Također, našu školu posjetili su
srebrni jeleni koji su sa sobom donijeli hladno vrijeme i pahulje.
Zbog toga u holu smo morali sazidati kamin oko kojega ćemo se
grijati ove zime. A božićni ugođaj upotpunili smo predivnim velikim
borom koji se raširio na sred hola i mami poglede prolaznika.

BOŽIĆNA PRIREDBA
Zadnjeg dana 1. polugodišta, 23. prosinca u Hrvatskom domu u
Cerniku održana je Božićna priredba koja je započela u 12 sati. Na
priredbi su prisustvovali svi učenici i nastavnici škole.
Voditelji programa bili su Marta Ciprić i Ivan Matošević .
Nastupili su veliki i mali pjevački zbor škole koji je veselim
zvukovima božićnih pjesama u naša srca unio radost i veselje.
Božićnu priredbu dodatno su „začinili“ mala dramska, dramskorecitatorska i lutkarska družina koje su učenike i nastavnike nasmijali
šaljivim igrokazima. Za kraj priredbe svi učenici i učitelji otpjevali su
svima poznatu pjesmu Sretan Božić svakome.
Čestit Božić i sretna i uspješna 2017. godina!

PUTOVALI SMO…
Advent u Zagrebu
Djelatnici naše škole dana 9. prosinca posjetili su glavni grad
Hrvatske, Zagreb. U vrijeme došašća ili adventa Zagreb nudi bogat
program događanja. Po dolasku u metropolu u grupicama smo obišli
najposjećenija mjesta kao što su: Trg bana Josipa Jelačića, Park
Zrinjevac, božićni sajam u Bogovićevoj i Gajevoj ulici, Oktogon,
Grič, Ledeni park na Tomislavcu, te smo pogledali žive jaslice na
Kaptolu i zagrebačku katedralu. Nakon što smo prošetali kroz sva
ta blještava mjesta, pojeli debrecinke, fritule i ostale delicije,
zagrijali se uz kuhano vino i rum punč, zaputili smo se Ilicom prema
Britanskom trgu. U 20 sati u kazalištu Histrion pogledali smo odličnu
komediju naziva Francekova tetka. Po završetku predstave zaputili
smo se prema autobusu koji nas je vratio našim kućama

ZLATAR

47. zbor malih pjesnika,
Zlatar 2016.
U subotu 24. rujna 2016. u
Zlataru održana je manifestacija
„Dani kajkavske riječi“.
Ova je priredba dugi niz godina
poveznica između Zlatara i
Cernika i prilika da se naša
narječja čuju i u Zagorju i
Slavoniji.
Učenice 7-og razreda naše škole
predstavile
su
se
kraćim
programom recitirajući pjesme
prigodne slavonske tematike.
Priredba je počela u 12 sati u OŠ
Ante Kovačića u Zlataru. Na njoj
su prisustvovale učenice: Marta
Žakić, Inga Valešić, Paula Barišić.
Poslije priredbe organiziran je
zajednički ručak u DVD-u Zlatar.

CERNIČKA ŠAGOVINA

Akcija „Šagovina“
U nedjelju 18. prosinca, u Cerničkoj Šagovini svečano je
obilježena 25. obljetnica Akcija „Šagovina“. Nakon Svete mise
zadušnice u crkvi sv. Luke za sve poginule hrvatske branitelje i
civilne žrtve Domovinskog rata, uslijedilo je polaganje vijenaca i
komemoracija kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u
Cerničkoj Šagovini.
Svečanost su, i ove godine, svojim programom upotpunili i učenici
naše škole čitajući pjesme prigodne tematike. Učenici koji su
nastupili su: Patricija Grgić – 5. razred i Martina Matošević te
Slavko Matošević – 7. razred.

PSUNJ
25. GODINA OTKAKO SMO OBRANILI SLAVONIJU!
U nedjelju 2. listopada 2016. godine na najvišem vrhu Slavonije
(985 m Nm) Psunju održala se 25. obljetnica osnivanja
Samostalne psunjske satnije koja je sudjelovala u obrani i na kraju
obranila ovaj dio Hrvatske od agresora u Domovinskom ratu.
Svečanosti obilježavanja prisustvovali su obitelji poginulih i
stradalih branitelja, zapovjednici i živući pripadnici Satnije te niz
drugih uzvanika iz javnog i političkog života novogradiškog kraja.
Ondje smo se okupili kako bismo zapalili svijeće i odali dužnu
počast žrtvama. Program je započeo hrvatskom himnom, zatim je
uslijedila molitva za poginule te niz prigodnih govora. Svečanost
su uveličale i dvije učenice naše škole Ema Bakunić i Marta Ciprić
u pratnji ravnateljice Reze Benković te učitelja hrvatskog jezika
Ivana Galića, koje su za ovu svečanost pročitale nekoliko
prigodnih učeničkih radova. Nakon programa svi su se prisutni
uputili na ručak u Planinarski dom na Strmcu gdje su se za ugodnu
atmosferu pobrinuli dečki iz Tamburaškog sastava „Merak“

PRIMOŠTEN
PRIMOŠTEN – GRAD UPOZNAVANJA I ZABAVE
I ove godine bili smo gosti na likovno-literarnom natječaju
„Poj riči materinske“ koji se već jedanaestu godinu održava u
Primoštenu, gradu domaćinu. Na slikama pogledajte kako
nam je bilo tih dana..

ZIMSKE RADOSTI
I ove godine došla je zima,
malo više snijega od
prošle. Zima puna snijega i
hladnoće došla je u naše
krajeve.
Dok
odrasli
vrijedno čiste snijeg, djeca
se zabavljaju u njemu.
Djeca se vesele u snijegu
grudanjem, sanjkanjem,
klizanjem i pravljenjem
snjegovića.
Ljepota
snijega je neopisiva! Lijepe
bijele grane na drveću,
bijeli krovovi, ceste bijele,
brda. Većinom odrasli ne
vole snijeg zbog klizavih
cesta,
auto
smrznut,
hladnoća… Bilo bi lijepo
kad
bi
mogli
pod
odmorom, pa čak i nekim
satom izvan škole biti na
snijegu.

BLAGOSLOV ŠKOLE

Dana 17.1.2017. godine u školu je došao velečasni Josip
Vukoja kako bi blagoslovio našu školu, učenike, učitelje i
ostale djelatnike škole.
Blagoslov je bio za vrijeme drugog velikog odmora u holu
škole.
Nakon blagoslova pomolili smo se, a zatim pjevali pjesmu:
„Radujte se narodi“.
Velečasni nam je zaželio uspješan nastavak školske godine i
dobre ocjene.

VELJAČAAAA
<3 14. veljače <3
Mjesec veljača prepun je šaljivih maski, ali i brojnih zaljubljenih srca.
Mnoga zaljubljena srca, ali i ona koja će to tek postati, pisala su
ljubavna pisma i ostavljala ih u kutije koje smo i ove godine postavili
u holu, ali i u školskoj knjižnici.
Najstariju čestitku za Valentinovo napisao je francuski vojvoda Charles
Orleanski. Namijenio ju je svojoj supruzi dok je bio u zatočeništvu u
Engleskoj. Simbol je Valentinova i Kupid, starorimski bog ljubavi.
Često se prikazuje kako drži luk i strijelu jer se vjeruje da se onaj koga
on pogodi svojom čarobnom strelicom odmah zaljubi. Svake se godine
za Valentinovo pošalje oko bilijun čestitaka, a nešto više pošalje se
jedino za Božić. Valentinovo je, uz Majčin dan, dan i kada se kupuje
najviše cvijeća. Svake godine djevojke i žene širom svijeta na
Valentinovo zajedno dobiju oko 50 milijuna ruža. U Veronu, rodni grad
Romea i Julije, svake godine pristigne oko tisuću ljubavnih pisama za
Juliju. U Americi, zanimljivo, čak 15 posto čestitaka za Valentinovo
djevojke pošalju same sebi.
Kada se brojna srca spoje sve je lakše i sve se može. Stoga i dalje
ljubav čuvajte u srcima, srca dijelite i ljubavi se veselite!
I ne samo u veljači! 

MAŠKAREEEE
Poklade ili maškare je svečano razdoblje prije korizme u kojem se priređuju
povorke maškara, kostimirani i maskirani plesovi. U Hrvatskoj, ovisno o regijama
u kojima se održavaju, maškare se još nazivaju i mesopust, karneval ili fašnik, a
često se u maskiranju moraju poštivati pravila i rituali karakteristični za kraj u
kojem se održavaju, te njihov početak i kraj.
I u našoj školi se tradicionalno održava maskenbal dan prije Čiste srijede ili
Pepelnice kojom počinje korizma.
Učenici naše škole, dana 28. veljače, okupili su se ispred škole u 16 sati. Zatim su
postavili povorku koja je u 16:30 sati krenula prema domu. U 17 sati maskirana
povorka stigla je pred dom, a kada su se svi skupili započelo je prijavljivanje
grupnih i pojedinačnih maski. Uz pjesmu sve prijavljene maske su predstavljene na
pozornici. Po završetku predstavljanja grupnih i pojedinačnih maski, ove godine,
po prvi puta mogle su se na natjecanje prijaviti i odrasle maske.
Za vrijeme pauze, dok je žiri odlučivao koje maske nagraditi, učenici su dobili
krafne i sendviče, a potom je započeo zabavni dio i ples parova. U plesu parova
nagrađeni su Patrik Žakić i Barbara Matošević, kao najbolji plesni par.
Oko 19 sati proglašeni su pobjednici kojima je ravnateljica Reza Benković uručila
nagrade.
Ugodno i veselo druženje učenika, učitelja i roditelja u prepunom domu nastavilo
se do 20 sati.
Razredna nastava:
Grupne maske:
1.mjesto dijele „Papige“ (PŠ Podvrško) i „Pingvini“ (1.b)
2.mjesto „Kodi“ (PŠ Baćindol)
3.mjesto „Vešmašine“ (3.b)
Pojedinačne maske:
1. mjesto „Jocker“
2. mjesto „Crnac“
Predmetna nastava:
Grupne maske:
1.mjesto „Čovječe ne ljuti se“ (8.b)
2.mjesto dijele „Rasplesani bilijar“ (5.a) i „Školski bećari“ (7.b)
3.mjesto „Štrumpfovi“ (6.b)
Pojedinačna maska u predmetnoj nastavi bila je samo jedna prijavljena, a to je bila
„Gejša“.
Za najbolju odraslu masku nagrađena je naša učiteljica Kristina Klarić u kostimu
„Pingvina“.

NATJECANJA

GEOGRAFIJA – Matko Trupinić, 8.a – 1.mj. žup.
natjecanje – voditelj: Ivan Adžić

FIZIKA – Matko Trupinić, 8.a – 1.mj. žup. natjecanje –
voditelj: Bojan Bokan, sudjelovanje na državnom
natjecanju

KEMIJA- Matko Trupinić, 8.a – 1.mj. žup. natjecanje,
sudjelovanjem na državnom natjecanju – voditelj: Ivan
Stojić

ENGLESKI- Leonard Janković, 8.a - 1.mj. žup.
natjecanja i sudjelovanje na državnom natjecanju –
voditeljica: Natalija Kovačević Terzić

VJERONAUK- Ema Marović, Petra Đurić, Mia Najhart i
Matea Dukanović - 1. mj. žup. natjecanju i sudjelovanje
na biskupijskom - međužupanjiskom natjecanju –
voditeljica: Ksenija Savi

MATEMATIKA- 2. mj. na žup. natjecanju - Marko
Živković, 7.a – voditeljica: Ivana Tvorek

Imamo i jednu pohvalnicu:
Za sudjelovanje u likovnom natječaju „Zlatna pruga
snježnog polja“ – Valentina Vonić, 4.a, učiteljica Karmela
Marić

Općina Cernik nagradila naše najbolje učenike
Dana 30. svibnja općina Cernik organizirala je prijem za
najuspješnije učenike Osnovne škole “Matija Gubec” koji su ove
školske godine postigli značajne rezultate na raznim državnim,
županijskim i općinskim natjecanjima.
Učenici su se u pratnji ravnateljice Reze Benković i svojih učitelja,
u zgradi općine Cernik, sastali sa novoizabranim načelnikom
Vitomirom Žakićem, zamjenikom načelnika Krunom Trupinićem,
predsjednikom vijeća Hrvojem Žakićem i bivšim načelnikom
Nikolom Jugovićem. Načelnik Vitomir Žakić zahvalio se učiteljima
što su prenijeli znanje na svoje učenike. Iako su pozvani učenici
već nagrađeni povodom Dana škole, zbog zavidnih rezultata koje
su postigli na županijskoj , ali i državnoj razini ovo nagrađivanje
bilo je od strane novog i starog rukovodstva općine Cernik.
Nagrađeni učenici su:
Leonard Janković, učenik 8. razreda koji je osvojio 1. mjesto iz
engleskog jezika na županijskom natjecanju. Njegova voditeljica
je učiteljica Natalija Kovačević-Terzić.
Zatim, grupa učenica šestog razreda koje su osvojile 1. mjesto na
županijskom natjecanju iz vjeronauka, a njihova voditeljica je
vjeroučiteljica Ksenija Savi. To su učenice – Ema Marović, Matea
Dukanović, Petra Đurić i Mia Najhart.
I na kraju, Matko Trupinić koji je odlukom vijeća proglašen
najboljim učenikom naše škole.
Učenik osmog razreda koji je
bio na tri županijska natjecanja iz geografije, fizike i kemije i na
svima osvojio 1. mjesto. Matko je prijavljen za olimpijadu iz
kemije, a zatim je pozvan na ljetnu školu fizike ispred Hrvatskog
fizikalnog društva.
Osim učenicima, načelnik Vitomir Žakić dodijelio je zahvalnice za
nesebičan trud, zalaganje i promidžbu općine Cernik i učiteljima:
Ksenija Savi, Bojan Bokan, Ivan Stojić, Ivan Adžić i Natalija
Kovačević-Terzić.
Nagrađeni učenici i učitelji idu na izlet koji organiziraju učiteljice
Ksenija i Natalija, a financira općina Cernik.
Nakon dodjele nagrada slijedilo je slikanje i ugodno druženje.

Matko

INTERVJU….

Za početak, čestitamo na izboru za učenika generacije!
Jesi li tijekom dosadašnjeg školovanja puno vremena provodio uz knjigu?
Jesam. Dnevno otprilike dva sata
Imaš li vremena za hobije i izvanškolske aktivnosti? Koje?
Imam vremena, ali ne bavim se niti jednim niti drugim. Ne igram vise igrice.
Koji su ti najdraži predmeti, a koji manje dragi?
Kemija, fizika, biologija, a manje dragi likovna kultura.
Da možeš izbaciti jedan predmet iz školovanja, koji bi to bio?
Vjeronauk
Na kojim si sve natjecanjima sudjelovao tijekom osnovne škole?
Fizika, kemija, geografija. 5. i 6. razred geografija i u 5. razredu natjecanje iz
informatika. A 7.i 8. razred geografija, fizika i kemija.
Kako si se odlučio baš za te predmete?
Jer su mi zanimljivi.
Na koji svoj uspjeh na natjecanjima si posebno ponosan?
Na natjecanje iz kemije ove godine, državno. Iako sam bio u 6. razredu na državnom
iz geografije i u 7. razredu iz kemije.
U kojem se gradu održavalo državno natjecanje te godine?
Sv. Martin na Muri
Sudjelujući na brojnim županijskim i državnim natjecanjima proputovao si
mnoge hrvatske gradove. Koji grad te se posebno dojmio?
Đurđevac jer je natjecanje bilo dva puta u istome gradu iste godine, pa mi je bila
poznata škola.
Uspješno si završio osmi razred, kakvi su ti planovi za budućnost? Koju
srednju školu želiš upisati?
Planiram upisati gimnaziju u Zagrebu. MIOC
Po čemu ćeš pamtiti osnovnu školu? Što ti je bilo najljepše?
Društvo.
Je li ti žao što napuštaš hodnike i učionice ove škole?
I da i ne. Da zato što idem u srednju školu gdje je novo društvo, moram upoznavati
nove ljude, sve novo. A ne zato što neću više viđat sve ovo što sam viđao osam godina
sa starim ljudima.
I za kraj, želiš li nešto poručiti generacijama koje ostaju iza vas u ovoj školi?
Čitajte knjige. Puno čitajte.

Leonard
Na kojim si sve natjecanjima sudjelovao?
Na županijskim natjecanjima iz informatike, geografije i engleskog jezika.
Jesi li se dugo pripremao za natjecanja?
Pa da. Ako se uključuje i u školi što smo radili… pa jesam.. A kod kuće, a nije
svaki dan, a kroz tjedan se nakupi 3-4 sata.
Kako si se odlučio na natjecanja baš iz tih predmeta?
Engleski mi je uvijek išao. I sjećam se da je učiteljica rekla da bi željela da
bar probam na natjecanje, jer je vidjela da mi ide engleski. Meni je bilo
svejedno, bilo mi je više fora ići na natjecanja. Engleski je bio više sporedno,
a prošao sam dalje, čak do državnog. A ostala natjecanja na koja sam išao,
ti predmeti su me baš zanimali, pogotovo informatika.
Od kuda znaš tako dobro engleski?
Od djetinjstva. Ne da ga znam, ali tad je krenulo, s crtićima na engleskom,
pa dalje.
Koje ti je natjecanje bilo najdraže?
Moram reći ovo državno iz engleskog jer mi je to bilo prvo državno natjecanje
na koje sam išao.
Kako ti je bilo na Državnom? Gdje ste išli na Državno?
Sveti Martin na Muri. Bili smo 5 dana u hotelu i bilo nam je baš lijepo. Neki
su se i kupali.
Koji će ti trenutak ostati najviše u pamćenju?
Sve pamtim, sve je tu lijepo, ali se možda najviše ističu putovanja sa
razredom.
Što misliš za sebe, kakav si učenik?
Ne fokusiram se na učenje, ne učim puno. Što nije dobar baš uzor, ljudi bi
trebali više učiti.
Da možeš izbaciti jedan predmet iz školovanja koji bi to bio?
Iz prve bih rekao tjelesni, a kada bi se malo razmislio onda bi to vjerojatno
isto kao što je Matko rekao vjeronauk. Jer mi se ne čini toliko potreban u
osnovnoj školi.
Što planiraš poslije osnovne škole?
Matematička gimnaziju u Zagrebu.

Skupa
Jeste li ikad markirali s nastave?
Nismo nikada.
Najdraži nastavnik?
Možda razrednik, Bojan Bokan. Ali svi su nam dragi.
Jeste li zadovoljni količinom znanja koju ste stekli u ovoj školi?
Jesmo.
Sada idete skupa u razred, dali bi i dalje htjeli nastaviti skupa?
Različiti su programi tako da vjerojatno ne bi bili u istom razredu. Ali
vjerojatno ćemo se susretat tamo.
Biste li se voljeli vratiti nakon školovanja u Cernik ili imate neke
druge planove?
Matko: To sad sve ovisi o tome kako će nam biti u Zagrebu.
Leonard: Ja nisam planirao toliko daleko u budućnost.
Volite Cernik?
Pa naravno!
Kako ćete provesti ljeto?
Leonard: Definitivno s prijateljima.
Matko: Idem s obitelji na more
Imate li hobije?
Ne neke razvijene, aktivne hobije. Ali obojica čitamo knjige.
Imate li curu/simpatiju?
Trenutno ništa. Bilo ih je prije.
Koju vrstu glazbe slušate?
Leonard: Ja slušam najviše elektronsku, ali i klasičnu.
Matko: Pop
Kakve filmove volite?
Znanstveno fantastične.
Jeste li član neke društvene mreže.
Ne.

BLIC
KNJIGA ili FILM?
Knjiga
NOGOMET ili RAČUNALNE IGRICE?
Igrice
ŠETNJA ili IZLEŽAVANJE PRED TV-om?
Šetnja
PIZZA ili ĆEVAPI?
Pizza
POVIJEST ili GEOGRAFIJA?
Matko: Geografija

Leonard: Povijest

GODIŠNJE DOBA?
Matko: Proljeće

Leonard: Zima

KAZALIŠTE ili KINO?
Kino
IMATE LI NEKOG KUĆNOG LJUBIMCA?
Imamo. Psa.
Matko: Labrador
Leonard: Američki retriver
ŠTO SMATRATE SVOJIM VRLINAMA, A ŠTO MANAMA?
Leonard: Ja bi rekao da je moja mana to što ljudima ne mogu reći ne.
Matko: Mislim da mi je mana ta što ne izlazim i ne družim se kao ostali iz
razreda.
A vrline…. Mi smo skromni 
REKLI STE DA VOLITE PUTOVANJA. DA MOŽETE BIRATI, KUDA BI
OTPUTOVALI?
Japan. Jer su drugačiji. Od znanosti do kulture, sve je puno drugačije.
KOJI JE VAŠ MOTO?
Leonard: Probaj, ako ne uspiješ probaj ponovno. Biti uporan.
Matko: Bez odustajanja!
Zahvaljujemo na intervjuu i želimo vam puno uspjeha u srednjoj školi!

METEOROLOŠKA STANICA GORICE
Dana 16. svibnja peti razredi u pratnji učitelja posjetili su
meteorološku stanicu Gorice. U tri školska sata koliko je posjet bio
predviđen vidjeli smo: uređaje za mjerenje vlage u zaštitnim
kućicama, uređaj za ispucavanje raketa, te uređaj za mjerenje
količine kiše. Slušali smo o različitim oblacima, što određeni oblaci
donose i kakvo vrijeme možemo očekivati. Gledali smo kako se
mjeri tjedna, mjesečna i godišnja temperatura. Sve smo mogli
slikati za uspomenu i kao podsjetnik. Bilo je lijepo vrijeme, pa smo
nakon obilaska mogli prošetati prirodom i okrijepiti se uz sok i
sendvič. Bilo je jako zabavno i poučno!

NOĆ KNJIGE
O NOĆI KNJIGE
Manifestacija Noć knjige pokrenuta je 2012. godine na inicijativu Zajednice
nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore i udruge Knjižni blok, kojima
su se u organizaciji pridružili Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
Knjižnice grada Zagreba, Udruga za zaštitu prava nakladnika - ZANA te portal za
knjigu i kulturu Moderna vremena.
Noć knjige je organizirana kako bi se, bez zatvaranja očiju pred često nelijepom
svakodnevicom, barem na jedan dan više govorilo o čaroliji stvaranja i radosti
čitanja knjiga, uz osnovnu nakanu predstavljanja knjiga domaćih i svjetskih
autora te druženja uz knjigu i čitanje. Priliku za to pružili su "Svjetski dan
knjige i autorskih prava" (23. travnja) te "Dan hrvatske knjige" (22.
travnja).
Podjednaka pažnja u okviru projekta daje se knjižarama i knjižnicama, kao
središnjim mjestima za prezentiranje, prodaju (bez prodaje knjiga nema niti
proizvodnje novih knjiga!) i čuvanja knjiga, posebno u slučaju manjih sredina
gdje su gotovo jedina mjesta s kulturnim predznakom, koja unatoč najčešće
skromnim mogućnostima sustavno pružaju mogućnost učenja, igre i kvalitetnijeg
provođenja slobodnog vremena.
Uz promicanje knjige, kulture čitanja, prevođenja, izdavaštva, knjižnica, autora
i čitatelja, ovakav događaj omogućuje i bolje povezivanje institucija, organizacija
te tvrtki koje se bave knjigom. Već je prva Noć knjige pokazala kako takva
manifestacija može pokrenuti čitave zajednice i okupiti ih oko čarolije čitanja i
uživanja u knjizi.
Osim samog predstavljanja knjiga, Noć knjige je i povod za druženje s autorima
u malo drugačijoj atmosferi od one koja vlada na promocijama ili književnim
tribinama. Naravno, prilika je i to i za dodatnu promociju nakladnika, knjižara,
autora… čiji se rad svakodnevno dovodi u pitanje trivijalizacijom i medijskim
zapostavljanjem.
Noć knjige se od 2014. godine, potaknuta iskustvima i uz pomoć organizatora u
Hrvatskoj, održava u Sloveniji i Crnoj Gori, a od 2017. godine i u Bosni i
Hercegovini.
OPĆE NAPOMENE
23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava, proglašen
1995. na Glavnoj skupštini UNESCO-a, kao simboličan datum u svjetskoj
književnosti jer su toga dana 1616. umrli Miguel de Cervantes, William
Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega.
Dana 22. travnja obilježava se Dan hrvatske knjige, koji se od 1996. godine,
odlukom Sabora Republike Hrvatske slavi u spomen na Marka Marulića, koji je
toga datuma 1501. godine dovršio "Juditu".
Obilježavajući Svjetski dan knjige i autorskih prava, UNESCO poziva čitatelje,
autore, prevoditelje, izdavače, nastavnike, knjižničare, javne institucije,
neprofitne organizacije i privatni sektor da promiču knjigu, čitanje i izdavaštvo,
uz zaštitu autorskih prava.

Obilježavanju ove manifestacije koja se temelji na promicanju
knjige, kulture čitanja i uživanja u knjizi ove godine se po prvi puta
pridružila i naša škola. Program kojim smo obilježili Noć knjige
trajao je od 17 do 20 sati u prostoriji školske knjižnice.
Nakon uvodne riječi koju je održala knjižničarka, čuli smo i omiljene
ulomke iz različitih knjiga koje su pročitali učenici. Slijedila je
prezentacija o filmu nastalom po istoimenom romanu Roalda Dahla
„Charlie i tvornica čokolade“ koji smo na kraju uz grickalice i sok i
pogledali. Ugodno druženje završili smo upisivanjem u Knjigu
dojmova.
Hvala svim učenicima na sudjelovanju, nadam se da vam je bilo
lijepo i da ćemo sljedeću Noć knjige obilježiti u još većem broju!
knjižničarka Maja Milanović Cvjetković

LIKOVNO-LITERARNI KUTAK

PREDSTAVA
Gospođica NEĆU
U ponedjeljak 20. ožujka na Svjetski dan kazališta učenici razredne
nastave naše škole posjetili su Pučko otvoreno učilište M. A. Relković
Nova Gradiška, gdje su imali priliku uživati u kazališnoj predstavi
„Gospođica Neću“ nastalu prema motivima istoimene priče Sunčane
Škrinjarić.
Gospođica Neću je priča o djevojčici Mini, naoko nalik svim ostalim
sedmogodišnjakinjama, koja međutim, ima jednu vrlo neobičnu i
tvrdoglavu naviku. Kroz svoj dan, Mina uporno i srčano odbija sve oko
sebe: mamu, baku, tatu, školu, pa čak i igru s prijateljima, sve dok
jednog dana, cijeli svijet ne počne odbijati nju.
Gospođica Neću svoju malu publiku uči što se sve događa ako
tvrdoglavo govore neću i što mogu dobiti kada počnu govoriti hoću!
Učenici su uživali u šaljivoj, ali i poučnoj predstavi, a nakon predstave
prošetali su gradom uz kraća stajanja ispred crkve Bezgrešnog začeća
BDM, fontane „Tri gracije“, na Ljetnoj pozornici i u Turističkoj
zajednici. Po završetku ovog kratkog obilaska svi učenici vraćeni su
autobusima u Cernik.

PROJEKT: PODUZETNIČKE
ŠKOLE EUROPE
Ovoga je tjedna u trajanju od 5.3. do 10.3. u organizaciji Osnovne škole
„Matija Gubec“ Cernik održan 1. sastanak projektnog tima međunarodnog
projekta Poduzetničke škole Europe financiranog iz fondova Europske Unije
u okviru ERSMUS PLUS, dijela Programa za cjeloživotno učenje posredstvom
Agencije za mobilnost i programe EU.
Projektni tim Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik sastavljen od 6 učitelja i 9
učenika zadužen za provedbu međunarodnog projekta Poduzetničke škole Europe
pokazao se izvrsnim domaćinom prvog sastanka 20 predstavnika učitelja i učenika iz
4 partnerske škole iz Europske Unije (Španjolska, Latvija, Bugarska, Češka
Republika). Sve aktivnosti su provedene u skladu s planiranim rasporedom.
Gosti iz 4 partnerske zemlje imali su se priliku upoznati s glavnim gradom Republike
Hrvatske Zagrebom, Plitvičkim jezerima te ponajboljim što se u okolici Nove Gradiške
ima za vidjeti i obići kao i s izdašnom gastronomskom ponudom.
Nakon turističkog obilaska Zagreba i Plitvičkih jezera koji su u maniri turističkih
vodiča u potpunosti odradili članovi našeg projektnog tima, gosti su se zajedno s
našim učiteljima i učenicima zaputili prema Novoj Gradiški. Tu su osim aktivnosti
predviđenih projektom obišli cernički dvorac i Franjevački samostan također uz
stručno vodstvo članova našeg projektnog tima.
Posljednjega su dana svim sudionicima uručene potvrde o sudjelovanju na ovome
susretu te prigodni pokloni sa simbolima cerničke škole i ovoga projekta. Prisutne je
pozdravila i ravnateljica Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik.
Petak popodne gosti su imali slobodno za obilazak Nove Gradiške dok su se njihovi
učenici, koji su se poradi truda učenika domaćina u čijim su obiteljima bili smješteni
ovdje zaista osjećali kao kod kuće, uputili u istraživanje grada u društvu učenika
Osnovne škole „Matija Gubec“ Cernik. Naši su učenici iskoristili ovu priliku kako bi
stekli nova prijateljstva i usavršili znanje engleskog jezika.
Valja napomenuti kako su naši gosti oduševljeni prirodnim ljepotama naše zemlje te
netaknutom prirodom, nezagađenim zrakom i vodom s čime se u većini zemalja
susreću kao nepremostivim problemom. Svakako valja istaknuti i ljubaznost i
pristupačnost domaćina iz Osnovne škole „Matija Gubec“, lokalnih ugostitelja i svih
ostalih ljudi dobre volje s kojima su se imali priliku susresti prilikom ovog boravka u
našoj zemlji.
Project manager: Ivan Galić, prof

OTKRIVAMO HRVATSKU
CERNIK
Prošli tjedan naš lijepi Cernik posjetila je ekipa s Hrvatske radiotelevizije,
povodom snimanja dokumentarne emisije naziva Otkrivamo Hrvatsku. U seriji
dokumentarnih emisija Otkrivamo Hrvatsku gledatelji će moći doznati sve o
malim mjestima koja dosad možda nisu imali prilike upoznati, a priče o
povijesti, običajima, životu i planovima ispričat će njihovi stanovnici.
U emisji o Cerniku, gledatelji će moći upoznati bogatu kulturno-povijesnu
baštinu, ovog malog mjesta smještenog sjeverno od Nove Gradiške, na
južnim padinama Psunja i zapadnim padinama Požeške gore. Ekipa je snimala
na nekoliko lokacija uključujući poznatu crkvu sv. Petra i Franjevački
samostan, barokni cernički dvorac, HPD „Tomislav“, ali i našu školu.
Za potrebe snimanja održan je sat povijesti, rad na mikrobitovima, rad na
lončarskom kolu, izrada maketa, te kuhanje bakinog džema.
Sve aktivnosti i snimanja odvijala su se pod budnim okom ravnateljice Reze
Benković koja je za kraj rekla nešto više o ostalim aktivnostima i događanjima
vezanim za našu školu.
Ponosni smo na naš Cernik i našu školu i sretni jer će zahvaljujući ovoj emisiji
i ostali stanovnici Hrvatske biti upoznati s našom povijesti, običajima i životu
u Cerniku.
Maja Milanović Cvjetković

KNJIŽNIČNI RUKSAK
Projekt „Knjižnični ruksak“, čiji je cilj poticanje čitanja i razvoj tehnike čitanja
na način da se roditeljima ukaže na važnost čitanja pred djecom i s djecom
uspješno smo priveli kraju.
Ove godine naprtnjača je krenula u krajem ožujka od obitelji do obitelji, od
učenika do učenika, svakog ponedjeljka i četvrtka. Kada je naprtnjača prošla
svoj put od prvog do zadnjeg učenika prijavljenih i zainteresiranih za projekt
u 3.A (uč. Snježana Abrić Ordanić) i 3.B (uč. Marija Galić) bio je početak
mjeseca lipnja. Naprtnjača je otputovala s knjižničarkom koja je pročitala
„Bilježnicu dojmova“ oba razreda i teškom mukom odabrala po dva rada iz
svakog razreda koji će biti nagrađeni. To su radovi učenika Mateja Solića i
Laure Vuković iz 3.A i Borne Bakovića i Marte Mikanović iz 3.B razreda.
Dojmove možete pročitati na panou u holu škole.
Na ovaj način djecu se uključuje u model čitanja radi razonode s ciljem razvoja
tehnike (vještine) čitanja. Roditeljima se skreće pozornost na činjenicu koliko
je nezamjenjivo da tijekom nižih razreda budu uzor djeci u čitanju. Isto tako
ukazuje im se na važnost svladavanja tehnike čitanja, te ih se upućuje kako
da pomognu svojoj djeci u svladavanju čitanja.
knjižničarka Maja Milanović Cvjetković
Čitajući knjige nećeš usavršiti vještinu življenja. Život je neobuhvatno
protjecanje: opire se svakom određenju. Čitajući knjige nećeš
doprijeti do istine. Sve što je napisano , izmišljeno je – stvarnost se
ne pokorava riječima. Čitajući knjige nećeš postati ni sretniji ni bolji
– ali knjige moraš čitati da bi to shvatio. - Miro Gavran

DAN ŠKOLE
28. travnja nije bilo redovne nastave. U poslijepodnevnim satima učenici i učitelji Osnovne škole
„Matija Gubec“ Cernik u svojim su se razredima družili uz sladoled. Nakon ugodnog druženja
odlazak u školsku sportsku dvoranu, na sada već tradicionalnu priredbu, značio je slavlje
povodom Dana škole. Priredbu su vodile učenice Marta Ciprić i Nora Špoljarić. Priredba počinje
uvodom zbora (Himna), a poslije je program tekao ovim redom:
Računalo Munja – Karmela Marić
Orkestar–Narodna: Dalmatinska poskočica – Dalibor Timarac
Orkestar.D.Mayers: Jack in the box – Dalibor Timarac
Kod kuće je najgore – Ivan Galić
Zbor Čokolada twist – Katarina Piljić
Zbor – Možda – Katarina Piljić
Domaća zadaća – Monika Štrk
Zbor – I love you – Katarina Piljić
Novo Računalo – Monika Štrk
Zbor – Prepoznat ću ljubav – Katarina Piljić
Zbor – Hej, odrasli – Katarina Piljić
Dodjela priznanja
Folklor
Pred kraj priredbe ravnateljica je dodijelila nagrade i priznanja učenicima pozvanima na
županijska i državna natjecanja u školskoj godini 2016./17.
GEOGRAFIJA – Matko Trupinić, 8.a – 1.mj. žup. natjecanje – voditelj: Ivan Adžić
FIZIKA – Matko Trupinić, 8.a – 1.mj. žup. natjecanje – voditelj: Bojan Bokan, sudjelovanje na
državnom natjecanju
KEMIJA- Matko Trupinić, 8.a – 1.mj. žup. natjecanje, sudjelovanjem na državnom natjecanju –
voditelj: Ivan Stoijć
ENGLESKI- Leonard Janković, 8.a - 1.mj. žup. natjecanja i sudjelovanje na državnom natjecanju voditeljica Natalija Kovačević Terzić
VJERONAUK- Ema Marović, Petra Đurić, Mia Najhart i Matea Dukanović - 1. mj. žup. natjecanju i
sudjelovanje na biskupijskom - međužupanjiskom natjecanju – voditeljica: Ksenija Savi
MATEMATIKA- 2. mj. na žup. natjecanju - Marko Živković, 7.a – voditeljica: Ivana Tvorek
Imamo i jednu pohvalnicu: Za sudjelovanje u likovnom natječaju „Zlatna pruga snježnog polja“ –
Valentina Vonić, 4.a, učiteljica: Karmela Marić
Ovim putem čestitamo svim učenicima na zasluženim nagradama i predstavljanju svoje škole.
Bio je to još jedan Dan škole u nizu. Sve pohvale sudionicima programa i glumcima, pjevačima,
sviračima, plesačima… Zahvaljujemo se i dragim gostima koji su svojim dolaskom uveličali
rođendan naše škole, ali i medijima koji su sve skupa budno popratili.
Vidimo se do godine!

NAJBOLJE U 2016.
Top 5 knjiga:
1. Paula Hawkins – “Djevojka u vlaku”
2. Jojo Moyes – “Tu sam pred tobom”
3. Nina George – “Mala pariška
knjižara”
4. Jo Nesbo – “Krv na snijegu i
Ponoćno sunce”
5. Elena Ferrante – “Genijalna
prijateljica”

Stjecanje navike čitanja:
Po teoriji kontrole postoji pet
osnovnih urođenih potreba:
- za opstankom
- zabavom
- slobodom
- ljubavi ili pripadanjem
- moći.
Čitanje je zabavno! Zar ne?!
Birajte što ćete čitati. To se zove
sloboda i moć.
U stjecanju navike čitanja ulogu
ima školski knjižničar i druge
stručne osobe.
Neka nam čitanje bude potreba!

ISPRATILI SMO…

8.A

8.B

www.os-mgubec-cernik.skole.hr

