
 4.      DOGAĐANJA 

Učenici sudjelovali na javnoj tribini Centra za 

promatranje ptica 

    Dana 12. rujna 2014. učenici 7. b i 8. a razreda su, u pratnji 

učiteljice hrvatskog jezika Silvije Landeka-Krtić i učiteljice 

biologije Nevenke Vujević, nazočili javnoj tribini Centra za 

promatranje ptica u Pastoralnom centru u Nijemcima.  

    Projekt Centar za promatranje ptica provodi Općina Nijemci 

zajedno s Turističkom zajednicom Općine Nijemci i Javnom 

ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Vukovarsko-srijemske županije. Cilj projekta Centra za 

promatranje ptica je doprinijeti razvoju i rastu turizma koji ne 

narušava biološku raznolikost te otvaranje novih radnih mjesta. 

Jedan od ciljeva javne tribine bio je potaknuti interes za 

promatranje ptica kod učenika.         

    Učenici su poslušali predavanja o odabranim ptičjim vrstama 

na području istočne Hrvatske, čuvarima prirodi i razlozima zašto 

se promatraju ptice. Svojim dolaskom učenici su podržali napore 

koji se ulažu u razvijanje lokalne zajednice i regije.   

                              Tonka Đurić, učiteljica hrvatskog jezika 

 

 

Jesen na školskim hodnicima 

Jesen je jedno od četiri godišnja doba. Postoje dva razdoblja u 

jesen: rana jesen, koja traje od 23. rujna do kraja listopada, i kasna 

jesen, koja traje od početka studenog pa sve do 21. listopada. Jesen 

je najbolje godišnje doba ako volite vidjeti lijepo lišće na podu 

različitih boja. Lišće je najčešće žute, smeđe ili crvene boje, a 

ponegdje i zelene boje. Lijepo je vidjeti kako lišće opada, ali teško 

ga je svaki dan kupiti. Kada opadne lišće, ljudi ostave lišće da 

istrune na podu ili ih skupe na hrpu i pokupe. Kako na ulici, tako je 

jesen stigla i u školske hodnike i učionice. Učenici su čitali pjesme 

o jeseni i izrađivali ukrase kojima su uredili panoe i prozore.                                                                                                            

Matea Geljić, 6. a 

 

Čajanka 

    Dana 25. rujna 2014. održana je čajanka literarne skupine. 

Učenici su pili razne čajeve i jeli keksiće. Neki su probali i nove 

čajeve, kao što je čaj od jasmina, i nije im se baš svidio. No bilo 

je zabavno vidjeti reakciju na čaj od jasmina! Obožavateljice One 

Directiona probale su engleski čaj koji Englezi svakodnevno piju. 

Tijekom čajanke slušale su se pjesme Dragutina Tadijanovića i 

Dobriše Cesarića, a najviše se razgovaralo o romanu Greška 

među zvijezdama. Poslije razgovora o romanu učenice su 

pogledale videospot i reklamu za istoimeni film. Čajanka se 

svidjela učenicama i odlučile su dogovoriti sljedeću. 

                                   Lorena Sikirmeštar, 5. b, i Nina Sučić, 5. a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


