
ПЧЕЛИЦЕ

БРОЈ 1 / ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2020.

ЧАСОПИС УЧЕНИКА  III 1

ОШ”ЈОВАН ДУЧИЋ” НОВИ БЕОГРАД

Учитељица Бранислава Ђорђевић



• САДРЖАЈ:

• Ми смо Пчелице

• Стем авантура-

Мали градитељи 

• Наше дружење у доба Корона 
вируса

• Дан интелигенције-
програмирање

• Јесен - наши радови

• Трагови прошлости

• Вук С. Караџић

• Експерименти

• Роботи

• Црвени крст

• У сусрет празницима и распусту...

Уредник
Бранислава 
Ђорђевић

Поштовани читаоци,
пред Вама је прво издање 

часописа ,,Пчелице” одељења,
III 1!

Садржај је искључиво труд и рад 
ученика овог одељења у току 

првог полугодишта ове необичне 
(Корона) школске године.
До неког следећег броја, 

Уживајте!
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децембар, 2020.година, Београд



МИ СМО ПЧЕЛИЦЕ

Ми смо Пчелице,

мале вреднице и 
веселе зујалице.

Обожавамо само 
петице!

Волимо песму игру 
и шалу,

и решавамо сваку 
загонетку малу.

Певамо, играмо , 
глумимо често,

и увек се за игру 
пронађе место.

Брана нам задаје 
велике муке,

за домаћи имамо 
пуне руке!

Али она нас воли до 
неба,

а нама само то 
треба!

Ми смо пчелице,

мале вреднице  и 
веселе зујалице!



СТЕМ АВАНТУРА
Мали градитељи...

У оквиру пројетне наставе, 
наступили смо  као мали 

пројектанти.
Осмисли смо свој торањ, брод..



Дружење у доба Корона вируса



Програмирање - ДАН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Програм  Од цртања до програмирања је програм 
развоја логичког и алгоритамског мишљења, и који је 
подржала Менсе Србије.
Циљ програма организованог кроз радионице, је да 
децу упозна са основама програмирања на занимљив  
и необичан начин кроз игру .

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ



Јесен...



Трагови прошлости...
Наши преци и изглед насеља 
наших предака некад...



Вук  Стефановић  Караџић
Дан посвећен Вуку...



У свету науке...
Експерименти!



Обележили смо Дан 
роботике.
Наши роботи...



Акција Црвеног крста ”Крв 
живот жначи” и прикупљање 
пакетића за децу...



У сусрет  празницима и
распусту...



МИ СМО ПЧЕЛИЦЕ

Ђорђе је  увек насмејан, 

Дамир је као чигра,

Мина је тиха и  у математици се успешно игра,

Теодора је као  златна књига!

Баковић је весео и речит   ,

Којичић је озбиљан и наочит!

Немања пише и црта  као машина, 

Дуња је нежна, лепа  и фина,

Саша је  веома марљив, 

Виктор никада није свадљив, 

Соња је спретна  и радна,

Петар је права Пчелица славна!

Наталија је брза и вредна,

Искра  је тиха, пажљива и медена,

Вукашин је брз и спретан. 

Стефан Хреља  је веома окретан!

Павловић мудро збори,

Урош  увек разговетно говори.

Матија је паметна и вредна пчела,

Сунчица је увек као  Сунце весела,

Хелена поставља питања зрела!

Ервин се само смеши,

Лина скоро никада не греши.

Васја тихо и нежно говори,

Лав никада   НЕ  не збори!

Поклањамо вам овај цвет вредан, 

и поздравља вас треће један.                                    Од срца,           

Бранислава Ђорђевић
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