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Настасија Вранчић V4 

 

Јао!! Тако сам 

уморна! Тек 

сам се вратила 

из школе. 

Сутра имам 

контролни! 

Морам да се 

подсетим 

градива, али 

превише је 

касно. 

ЈАО, 

НЕ!! 

Иди и лези 

у удобан 

кревет. 

Мораш 

да учиш! 

НЕ!! 
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На Конкурсу Друштва за српски језик и књижевност 

за најбоље школске часописе основних и средњих 

школа наш часопис Школске новости број 6, за 

школску 2012/2013. годину, освојио је другу награду. 

Прву награду освојили су часописи ОШ Танаско Рајић из 

Чачка и ОШ Руђер Бошковић из Београда. 

Честитамо свим члановима редакције и свим 

ученицима који су учествовали у стварању  новина. 

Нека награда буде мотив да наредних година радимо 

још боље и више. 

У школи је у току хуманитарна акција прикупљања чепова са пластичних боца 

сокова . Акцију је покренуло Удружење параплегичара Банат из Зрењанина како 

би се купила колица за децу са посебним потребама. Наша школа се врло радо 

одазвала позиву и до сада  смо прикупили поприличан број пластичних чепова. 

Придружи се и ти! Чепове доставити наставницама географије – Живославки 

Тирнанић и Мирослави Марковић. 

Традиционално, у време новогодишњих празника 

ученици млађих разреда са својим учитељима 

организују Новогодишњи базар. И ове године ученици су 

направили велику продајну изложбу најразличитијих 

радова и рукотворина и окупили велики број родитеља 

и гостију. Новац прикупљен на изложби Одељењске 

заједнице употребиће за излет, уређење кабинета  или 

хуманитарну помоћ. 

Ове године нећемо писати о екскурзијама и проводу, забави, дружењу, 

уживању..... Знате ли зашто? Зато што нисмо ни ишли на екскурзију. Осмаци су 

очајни и апелују на управу да се екскурзија ипак организује, јер је она доживљај 

о којем се највише прича и који се најдуже памти!!! 

Отишао Хасо у месару и пита:  Колико су вам ћевапи? 

Мујо одговара: Само 2 евра. 

- А пошто вам је лук? 

- То добијеш џабе са ћевапима. 

- Дај ми онда порцију ћевапа и врећу лука. 

Шта се деси кад Перица прогута комарца? 

Има више памети у глави негу у стомаку. 

Како се најбрже стиже у новине? 

Тако што их читате на пешачком прелазу. 

Где је најтеже скупљати маркице? 

На промаји. 

Перица: Имаш ли сат? 

Јовица: Имам. 

Перица: Па колико је? 

Јовица: 100 евра. 

Страхиња Радисављевић VIII4 

Матеја Радовић V6 

Учитељица замоли Перицу да пробуди свог друга из клупе. 

Перица ће на то: Пробудите га Ви, Ви сте га и успавали. 

Учитељица се већ десети пут  накашље  па  каже: Перице, не 

можеш да спаваш на часу! 

Перица: Ма, учитељице,  могао бих да Ви не кашљете 

толико. 

Пита мала камила маму камилу: Мама, чему нам служи грба? 

Да можемо дуго да издржимо без воде, одговори  мама 

камила. 

После пет минута мала камила опет упита: А чему нам служе 

дуге трепавице? 

Да нам не уђе песак у очи када дува пустињски ветар, 

одговори мама. 

После пет минута мала камила ће опет: Мама, а чему нам 

служе копита? 

Да нам не упадају ноге у пустињски песак, рече мама 

камила. 

После пет минута мала камила узвикну: Побогу, па  шта 

тражимо онда у зоолошком врту? 

Зашто је кожа слона смежурана? 

Зато што је сувише велики да би га испеглали. 

ЕНИГМАТИКА 

Л У П А Т И Б Р О Д 

Н О Г А Р И Ц П К К 

Н А В Л А К А А О О 

В О Р А О Н И К Р Л 

С Б Т Б Ч М О Ч Н К 

К О А А О К Е Е Е А 

О Л Р Њ О Д И Р Т К 

Ф О Т Ш А К А П У Т 

Е К К О Р Л О П А У 

Р А Ч Н О Л Б А Ч С 

ОПАНЧАР, ПРЕЧКА, ВАГА, ЛОНЧАР, НАВЛАКА, ОРАО, НОШЊА, 

ОРБИТА, ШТОФ, РАОНИК, КОКОШКА, КОЛО, НОГАРИ, СОВА, 

ЛОВАЧКИ, ПАС, КОРНЕТ, КАПУТ, БРОД, УГЛОМЕР, НОТА, 

КРАЦИ, КАКТУС, ЛУПА, ПАДОБРАН, БЛАЊА 

Када прецртате све појмове остаће пет непрецртаних слова 

које дају назив једне посластице. 

11 10 19 15 13

12
4 1 

5 
1 

21 
9 

6 
11 

5 
4 

 21 
25 1 8 

8 

18 
11 20 9 

20 
9 

12 
17 4 

19 
5 

  10 
1 

  15 
6 

  9 

У празна поља треба уписати бројеве од 1 до 9. Збир бројева 

у сваком реду и колони мора бити једнак износу који се налази 

са стране или изнад. Број може бити написан само једанпут у 

сваком низу. (Не може 4=2+2, већ 1+3 или 3+1) 

„Дан без смеха је изгубљен дан.“ 

Чарли Чаплин 

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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РАДОСТ ЕВРОПЕ 
Пре скоро 45 година неки добронамерни 

људи су смислили манифестацију под називом 
Радост Европе, коју су посветили деци. Идеја је била да се 
повежу деца која живе широм  нашег континента, да се 
упознају, друже и забаве. Та манифестације се догађа сваке 
године почетком октобра, јер је 5. октобар Светски дан 
детета. И ове године Радост Европе је посетила наш град,  
а наша школа је била домаћин балеринама из Немачке. 
Имала сам ту част и задовољство да угостим једну од 
учесница и са њом сам провела предивних пет дана. 

1.октобра 2013. гошће из Немачке су стигле у нашу 
школу где смо им приредили пригодан дочек. Следећег 
дана по програму је било отварање манифестације у 
Дечијем културном центру. Ове године учествовала су деца 
из 18 земаља, а тема сусрета била је рокенрол музика 

Поред планираног времена за саму манифестацију, 
било је доста и слободног времена. То време смо провели 
у обиласку града. Нашим гостима смо представили места по 
којима је познат Београд и по којима ће га памтити. Водили 
смо их на Калемегдан, у Кнез Михајлову улицу, 
Ташмајдански парк, шетали смо Савским кејом, а посетили 
смо и Делта сити, што им се, мислим, највише допало. Осим 
ових обилазака града, имали смо и једну приредбу у 
организацији наше школе, а дружили смо се и на журки коју 
је организовао Дечији културни центар. Поред свих ових 
активности, наше гошће из Немачке су морале и да 
увежбавају свој наступ за финално вече у Сава центру, које 
је било у суботу 5. октобра 2013. Њихов наступ је био 
фантастичан и приметила сам да се допао многима. 
Недеља је била тужна иако је време било сунчано и 
предивно. То је био тренутак када смо морали да се 
поздравимо и растанемо. Било је много сликања, смеха и 
понека суза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За крај бих волела да се захвалим оснивачима и 

творцима Радости Европе на свим лепим тренуцима које 
смо доживели и на бројним пријатељствима која су, 
захваљујући њима, склопљена. Тих пет дана наш град је 
центар Европе и поносна сам што живим у њему!                                                                                                                                                                                           

Јана Величковић V6 

 

 

 

Заједничка слика домаћина и гостију 

СНИМАЊЕ ФИЛМА 

Снимање четвртог дела омнибуса Једнаки одржано је 7. 

септембра 2013. године. Овај филм састоји се из осам 

делова и тема му је борба против насиља у породици. Део 

који је сниман у нашој школи зове се Софија и режирао га 

је Милош Петричић, бивши ученик наше школе. 
 Главну улогу у овом делу игра глумица Данијела 

Михаиловић, а режисер је одлучио да ангажује и групу 

наших ученика седмог и осмог разреда као статисте. Ми 

смо у филму оно што смо и иначе – ученици ове школе, тако 

да нам није било тешко да одрадимо свој посао на најбољи 

моући начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимању је било веома узбудљиво и напорно, зато 

што се доста кадрова морало понављати. Били смо поносни 

јер су се према нама опходили као према правим 

глумцима, иако смо били статисти. Само неки од нас су 

имали реченицу – две, што и није било тако лако.  Дивили 

смо се глумици Данијели, због тога што је чак и током паузе 

задржавала израз лица који је требало да буде озбиљан 

током читавог снимања. Била је веома љубазна према нама 

и допустила да се сликамо са њом и узмемо аутограме. 

Увек смо желели да видимо како изгледа снимање 

неког филма, а добили смо прилику да се појавимо у 

једном.  Једва чекамо премијеру. 

Јана Јовановић, Анђела Пушица,  

Љиљана Вуковић, Вања Ковачевић  VIII5                                                                                         

 

 

Миа, Ивана, Милана, Андреа, Анђела и Љиљана са глумицом Данијелом 

 

 

„Биоскоп је најлепша врста преваре.“ 

Жан-Лик Годар 

ЂАЧКИ И НАСТАВНИЧКИ БИСЕРИ 
 

Наставнички бисери 

- Имаћемо писмени задатак 90.  мартa  

- Па они су могли добити децу и у Бачу, мислим Бачкој...  

Овај... Бечу.  

 

- Жабе и црви и мрави су глисте. 

- Круг и квадрат чемо да возимо брм, брм. 

- Aу бре... Да се овде породимо док срачунамо. 

- Наставница : Како се каже велики и мали? 

Ученик: Groß(грос) и… 

Наставница: Јесте...  Groß(грос) и... сети се...  Добро рећи ћу 

вам, Groß(грос)и Лука. 

- Отворите врата на кип. 

- Па када ћете научити да бројите? Лепо вам иде...  1 па 5 

па 25.. Знате ви на шта сам ја мислио. 

- Одредите конг...  Конгу..  Мислим конгрецију.  Тачније... 

Конгруенцију. Ау децо, како немате појма.  Када су вас још 

учили да говорите, а не умете.  Смешно, а ?  

- Потерага..  Пот... Мислим потера..  Или је ипак потрага? 

- Ја вас не учим да певате, већ да певушите.  Шта је песник 

хтео да каже? Мислим на себе 

- Ово вам је сада чишчи терен...  Што ја волим ове мутаве 

задатке. 

- (Улази ученик у салу за физичко у чизмама) 

Наставник: Где ћеш ти у тим букагијама? 

- Ученица: Песма почиње неком ноћном мором 

Наставница: Да није можда твојом? 

- Уписаћу ти један у свеску, ма не у читанку... Како се беше 

зове... Мислим на дневник.  

- Наставница : Шта, ви сте беше радили ентеријер и 

екстеријер на писменом у 6. разреду? 

Ученик: Радили смо из техничког. 

Наставница: Писали сте састав из техничког? 

- Наставник: Алхемија је лажна наука, ма знате шта и 

метали су лажни. 

- Ученица отвара прозор и каже: Јаој наставниче, тајфун  

Наставник: Ајде, ајде децо... Померите се... Сада ће Тацин 

тајфун да нас покоси. 

- Сада ћу вам показати задатак који ћете имати на 

матералном, мислим матуралном... Матерском... Овај 

матурском. 

- Добијете 10 бодова или 15, па онда 20 јединица, па ни на 

занат. 

- A шта? Ти ћеш двојку на лутрији да добијеш. 

- Не може наставник да заборави нешто, сем ако није 

забораван... Зато ја имам досије.  

- Хајде да напишемо придев, односно на пример пример.  

- Ajaja, ja, ја, ја...  Шта ћемо сада и плус..  И да лупамо.  Ајде и 

корен убаци! 

- Ученик у зоолошком врту: Наставнице, да ли ној лети?  

Наставница: Па наравно! Све птице лете.  

- Каква ми је ово коса, као са вашара! 

 

ЂАЧКИ БИСЕРИ 
- Наставница: Наведите ми биљке у Северној Америци. 

Ученица: Паа. . . Кукуруз, пшеница. . . говедарство. 

- Наставница: Не прскај воду по тој свесци! 

Ученик: Па, водоотпорна је!  

- Наставница: Шта можемо са предметима од гвожђа? 

Ученица: Па, они могу да се ковају.  

- Наставник: Шта стално гледате кроз прозор, као да их код 

куће немате? 

Ученица: Ови су лепши! 

- Убиће ме живог! 

- Ученица 1: Знаш ли шта је ХИПОПОТАМУС? (на енглеском – 

нилски коњ) 

Ученица 2: Ваљда ТЕТАНУС.  

- Ученик 1: Кoристиш ли Аск? 

Ученик 2: Да ли је то она прича „Аска и вук“? 

- Наставник: Научно је доказано да је Земља мања него пре.  

 Ученик: А шта? Лењиром су мерили? 

- Наставница: Да ли је краљ Вукашин имао сина? 

Ученик: Пааа, јесте.  

Наставница: И како се звао? 

Ученик: Милош Обилић.  

- Наставница: Минићу, како се зову велике и високе особе? 

Он размишља...  

Наставница: Па хајде, сети се... има их у причама...  

Ученик: Да нису хибриди? 

- Ученица: У ком је беше агрегатном стању хром? 

Ученик: У цигли.  

- Напиши шта ти падне на главу... мислим, на памет 

- Наставница: Јеси ли прочитала „Малог принца“? 

Ученица: Не, али сам гледала цртани.  

 

 

ВИЦЕВИ 
Учитељица: Перице, који је најкориснији 

четвороножац? 

Перица: Kревет. 

 

Учитељица: Kолико знаш о Платону? 

Перица: Исто колико Платон о мени. 

 

Учитељица: Зашто си довео деду на родитељски 

састанак? 

Перица: Једино он у породици слабо чује. 

 



 

 

  

ПРВАЦИ 
Сваког септембра најнестрпљивији и најузбуђенији су, 

наравно, прваци. Њима је, уједно, и најтеже. Зато   се 

учитељи трећег разреда сваке године труде да их  дочекају 

песмом, игром и осмехом  -  приредбом  којом  их на свечан 

начин уводе у  школски живот. 

Другог септембра и ове школске године  Веће учитеља 

трећег разреда је, предвођено Горданом Стаменић и 

Аницом Алексић, организовало у великој сали свечани 

пријем првака. Уплашеним малишанима су већ велики 

трећаци рециталом, глумом и песмама показали шта ће све 

научити и како се у школи, осим што пуно радимо, и сјајно 

дружимо и забављамо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сада  су наши прваци већ прави ђаци и пуно тога су 

научили. Цртају, пишу, певају.... Овако су нам се 

представили ученици  I6: 

СРЦЕ 
 Срце служи да воли и да исказује љубав. Срце куца у 

ритму најлепше љубавне мелодије. Неки људи мисле да 

је срце орган, али за мене је срце извор љубави. 
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МУНДИЈАЛ 
 Светско првенство у фудбалу је међународно 

фудбалско такмичење у којем се такмиче мушке 

националне репрезентације. Такмичење надгледа ФИФА, 

међународно владајуће тело удружења светског фудбала. 

Од 1930. године светско првенство се одржава сваке 

четврте године, изузевши 1942. и 1946. када се није играло 

због Другог светског рата. Тренутно светски шампион је 

Шпанија.   

До сада је одиграно 19 турнира, а само је осам 

различитих репрезентација освојило ову престижну титулу. 

Бразил је освојио турнир пет пута, док Италијани имају 

четири освојена турнира. Осим њих Немци су освојили 

турнир три пута, Уругвај и Аргентина два пута, док су 

Енглеска, Француска и Шпанија победници били једном.  

 Последње светско првенство одржано је у 

Јужноафричкој Републици између 11. јуна и 11. јула 2010. 

године, а победник је била Шпанија, која је победила 

Холандију резултатом 1:0 након продужетака. Треће место 

су заузели Немци победивши Уругвај резултатом 3:2. Идуће 

светско првенство одржа ће се у Бразилу 2014. године.  

Од 1991. године ФИФА организује и светско првенство у 

фудбалу за жене сваке четврте године. Последње је 

одржано 2011. године у Немачкој.  

ПРВО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
На Олимпијади 1932. која се одржавала у Лос Анђелесу, 

САД, фудбал није уврштен у програм спортова због ниске 

популарности игре у САД-у (амерички фудбал је већ тада 

био високо популаран). ФИФА и Међународни олимпијски 

одбор нису успели да се сложе ни око статуса аматера, што 

је резултирало избацивањем фудбала са Олимпијских 

игара. Након што је већ одлучено да ће Уругвај бити 

домаћин првог светског првенства, појавио се проблем са 

европским државама које нису хтеле да шаљу своје 

репрезентације на скупи пут преко Атланског океана све до 

два месеца пре почетка такмичења. Ипак, тадашњи 

председник Фифе, Жил Риме успео је да наговори Белгију, 

Француску, Румунију и Србију да пошаљу своје 

репрезентације, наводно тако што је ФИФА финансирала 

пут. На крају је на завршном турниру учествовало тринаест 

репрезентација; седам јужноамеричких; четири европске, 

Канада и САД.  

Прве две утакмице светског првенства одигране су у 

исто време. Француска је надиграла Мексико резултатом 

4:1, док је САД савладао Белгију са 3:0. Први гол светских 

првенстава постигао је Француз Лусијен Лорен. У финалу је 

домаћи Уругвај пред 93. 000 гледалаца савладао Аргентину 

резултатом 4:2 (1:2) и тако постао прва репрезентација с 

насловом светског првака. 

ТРОФЕЈ 
Од 1930. до 1970. победнику првенства додељу је се 

трофеј Жила Римеа, а то име стекао је 1946. по Фифином 

председнику Жилу Римеу, једном од оснивача првог 

светског првенства. Пре тога, трофеј се звао једноставно 

Свески куп. На првенству 1970. године Бразил је освојио 

наслов светског првака трећи пут, што му је донело прво 

стално задржавање трофеја. Тај трофеј је украден 1983. 

године и до данас нико нема информацију где се налази.  

Након 1970. године, ФИФА користи име Трофеј светских 

првенстава у фудбалу, а одмах потом отвара конкурс за 

дизајнирање новог трофеја. Међу 53 представљена модела 

изабран је онај Италијана Силвија Гацонига. Трофеј је висок 

36 центиметара, израђен је од 18-каратног злата и тежак је 

6,175 килограма. Подлога се састоји од два слоја 

полудрагог камења, док су на доњем делу угравиране 

године одржавања првенстава и њихови победници од 

1974. године до данас. Данас се нови трофеј не додељује на 

стално чување, без обзира на број освојених првенстава, 

већ победник чува трофеј до идућег такмичења, а након 

враћања трофеја, додељује му се само реплика обложена 

златом.  Аргентина, Немачка, Италија и Бразил освојиле су 

овај трофеј по два пута, а Француска и Шпанија по једном. 

Овај трофеј додељиваће се све до првенства 2038. године 

када ће на дну понестати места за уписивање свих 

победника 
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ДОСАДАШЊИ ПОБЕДНИЦИ МУНДИЈАЛА 

1930. – УРУГВАЈ   

1934. – ИТАЛИЈА  

1938. – ИТАЛИЈА  

1950. – УРУГВАЈ  

1954. – НЕМАЧКА  

1958. – БРАЗИЛ  

1962. – БРАЗИЛ  

1966. – ЕНГЛЕСКА  

1970. – БРАЗИЛ  

1974. – НЕМАЧКА  

1978. – АРГЕНТИНА  

1982. – ИТАЛИЈА  

1986. – АРГЕНТИНА  

1990. – НЕМАЧКА  

1994. – БРАЗИЛ  

1998. – ФРАНЦУСКА  

2002. – БРАЗИЛ  

2006. – ИТАЛИЈА  

2010. – ШПАНИЈА  

 

 Срце је кад се неко воли. Ја сам много срећна кад ме 

мама загрли њеним топлим рукама, онда је моје срце 

срећно. Нама свима треба срце да бисмо живели. 

 Кад неко каже:“Имаш велико срце“, он мисли да је тај 

неко  великодушан и добар. 

ДРУГАРСТВО  И  ШКОЛА 

 Школа је извор знања. Деца треба да воле школу. Некој 

деци је школа досадна, али мени много вреди. 

 Другарство је за мене моћ! Човек не може да живи без 

друга. Другарство је највеће благо, али мора да се 

заслужи. 

 Школа је за мене лепота која ме обузима. Без школе не 

би било знања. У школи се упознају нови пријатељи. 

 Другарство је прелепо. Другови се воле и никада се не 

свађају,  понекад  се мало свађају, али најбољи другови 

никада. 

 Ја волим четвртак зато што после иде петак када имамо 

физичко. Четвртком кад осване дан, он буде радостан. 

 

МАМА 

 Када ме мамине руке мазе, осећам се сигурно. Топлина 

њеног погледа ме охрабрује. Њене  очи су пуне топлине 

и љубави. Не могу да замислим живот без маме. Када 

ме ушушка и пољуби за лаку ноћ, сан ми је лепши. 

 Мајчине руке служе да грле. Татине руке служе да раде 

и зарађују новац. А моје руке служе да уче и на тај начин 

ми омогуће да имам пуно  успеха у животу. 

 Мама је за све људе благо. Мајка је срећа. Она живи за 

децу, а за мене је мајка све. 

 

Са пријема првака 

Са приредбе у част првака 

 

"Од колевке па до гроба најлепше је ђачко доба." 

Бранко Радичевић 



 

   

    ИСТАНБУЛ ИЗ НАШЕГ УГЛА 
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ЛИГА ШАМПИОНА 

Лига шампиона (позната joш кao Eврoпски куп, УЛШ) je 

пoкренутa 1955. гoдинe кao Kуп првака Eврoпe и oкупљaлa 

je клубoвe првaкe eврoпских држaвa.  

Брoj клубoвa и систем такмичења сe мењао, а Лига 

шампиона je дaнaс најјаче и најбогатије фудбалско 

такмичење на свету. До сезоне 1991/92. такмичење сe 

нaзивaлo Kуп европских првака (KEШ), a од сезоне 1992/93. 

део се игра у групама и мења назив у УЕФА Лигa шампиона.  

Тренутни шампион je Бајерн из Минхена jer je у финалу 

25. маја 2013. на стадиону Вембли у Лондону победио 

Борусију из Дортмунда сa 2:1. Финале Лиге шампиона je 

највећа и најважнија утакмица у оквиру европског клубског 

фудбала. Стадион нa кoме сe финaлe игрa одабран je двe 

сезоне пре утакмице од стране Уефе. Првo финале je 

одигранo 13. јунa 1956. на стадиону Парк принчева у 

Паризу. Наш највећи успех у Лиги шампиона je остварила 

Црвена звезда. У сезони 1990/91. освојила је прву и зaсад 

једину титулу Лиге шампиона.  

Химна Лиге шампиона je свечана песма пo имену 
Champons League, композитора Тонија Британа. Химна 
трaje oкo три минута, a занимљиво je дa никaдa нијe билa 
пуштена у комерцијалну употребу.  

Марко Величковић и Лазар Ивковић V6 

 

 

 

 

 

 

СОЧИ 2014 
Сваке четврте године одржавају се зимске олимпијске 

игре. Ове године домаћин је био руски град Сочи који лежи 

на обали Црног мора. Зимске олимпијске игре су трајале 16 

дана,  од 7. до 23. фебруара ове године. Од 1984. године 

зимске и летње олимпијске игре се смењују сваке друге 

године, док су се до тада одржавале исте године.  

За потребе ЗОИ изграђен је олимпијски парк који се 

састоји од: Леденe дворанe Бољшој, Леденe дворанe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шајба, аренe Адлер, клизачкe дворанe Ајсберг, Леденe 

коцкe, Олимпијскoг стадионa Фишт, Олимпијског селa, 

Светскoг телевизијскoг и новинарскoг центрa. 

Србија је била представљена на ЗОИ са осам такмичара из 

разних спортова. Александар Бундало и Вук Раденовић - 

боб, Невена Игњатовић - алпско скијање, Ивана Ковачевић 

- крос кантри, Нина Мичић - сноуборд, Миланко Петровић - 

биатлон и крос кантри, Рејхан Смрковић - крос кантри и 

Марко Вукићевић - алпско скијање. Од наших такмичара се 

најбоље пласирала Невена Игњатовић- у супер 

велеслалому освојила је 28. место. 

Ово су прве зимске олимпијске игре које су се одржале 

на обали мора, познатом руском  летовалишту. Било је и 

туриста који су се окупали усред фебруара. Фаворити за 

освајање медаља су свакако било Руси, што су и оправдали. 

Свакако највеће изненађење је било увођење женских 

скокова као новог женског спорта. То је била једина 

дисциплина која није имала фаворита. Освајачица златне 

медаље у овој дисциплини је била немачка 

репрезентативка Царина Вогт која је скочила укупно 247,4 

метра. Међу најинтересантнијим догађајима који су се 

десили на ЗОИ издвојио бих наступ бившег америчког 

сноубордера Вика Вајлда који је узео руско држављанство, 

наступио за руску репрезентацију и освојио две златне 

медаље за Русију.  

Врло интересантан је био дуел хокејашке 

репрезентације Русије и САД, који су добили Американци 

на пенале после поништеног регуларног гола Русије, као и 

победа Русије у бобу четвороседу за 7 стотинки секунде у 

односу репрезентације Литваније. 

Отварање и затварање ЗОИ у Сочију је било 

импресивно, то су најскупље ЗОИ икад одржане. Посебан 

акценат стављен је на безбедност спортиста, тако да су 

завршене и без најмањег инцидента. Организатор је добио 

највеће оцене од стране Олимпијског комитета. 
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бисерима...Невероватна збирка, невероватно богатство као 

подсећање на оно што је Отоманска империја представљала 

600 година, оставило нас је без даха... 

А оно због чега путници намерници највише долазе у 

Истанбул данас је - куповина. Капали чаршија је огроман, 

покривени базар, читав мали град са својим пролазима, 

капијама, раскрсницама, има своју џамију, 21 хан, 7 фонтана, 

65 улица, око 5000 радњи. Овде можете купити буквално све- 

накит, крзно, свилу, ешарпе, сувенире, и још много тога.... 

Крстарење Босфором је најбољи начин да боље схватите 

обале Истанбула, да донекле разумете колики је заиста 

Истанбул и колико богатство поседују власници вила на обали 

Босфора, чија се вредност процењује на десетине милиона 

долара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На азијској страни најбоље се може осетити некадашњи 

оријентални карактер који је много боље сачуван него на 

европској страни. Ту се налази и брдо Чамличе са 

невероватним панорамским погледом на овај велелепни град. 

Васељењска патријаршија- двориште мало, предворје у 

ком се пале свеће, унутрашњост сјајна и топла...први пут смо у 

Истанбулу имали осећај да је нешто наше. Патријаршија се 

налази у делу града који се зове Фенер. У овој цркви налази се 

највећа реликвија хришћанства, део крста на ком је разапет 

Исус Христ, величанствени патријархов трон, и прелепе иконе 

у злату. 

И ето, видели смо много тога, али и остало је још много што 

нисмо стигли, а желели смо да видимо. Нас је Истанбул заиста 

задивио својим мегаломанским грађевинама на сунчаним 

местима, на брежуљцима крај мора, миришљавим зачинима, 

златом, дијамантима, свилом...Кренули смо назад пут 

Београда опијени и заљубљени у царски град. 

Наташа Милосављевић 

 

 

23. августа 2013. године, екипа мала, али одабрана, међу 

њима и чланови колектива наше школе, кренула је пут Царског 

града- Истанбула, на семинар „Корак ка култури“. Требало је 

доста времена да се среде утисци, јер оно што смо тамо видели 

и доживели заиста је вредно помена...тако да ево укратко 

нашег доживљаја Истанбула, Цариграда, Константинопоља... 

Истанбул, магични град на Босфору, спој разних култура, 

архитектура, метропола од близу 17 милиона становника, 

вредних људи, сналажљивих трговаца, дивна кухиња богата 

разним воћем и поврћем...Место за задовољење свих чула. 

Стигли смо у Истанбул у преподневним часовима и након 

смештаја у хотел и кратког одмора, кренули смо у обилазак 

овог заиста чаробног града. На раскрсници oсам великих 

булевара и почетку улице Истиклал кадеси сместио се трг 

Таксим кога ми од миља зовемо Славија Истанбула. Познати 

трг налази се на модерној, европској страни града. 

 Истиклал улица или Кнез Михајлова Истанбула пуна је 

радњи, ресторана, бутика, барова и реке људи.  Ту смо пробале 

чувени кумпир... 

Након јутарње радионице из програма „Корак ка култури“, 

кренули смо у обилазак старог, европског дела града. Кренули 

смо од Хиподрома, Теодосијевог обелиска и Константиновог и  

Змијског стуба. Све се налази на платоу испред Плаве џамије.  

Плава џамија је велелепна грађевина којом је млади султан 

Ахмет хтео да надмаши Аја Софију која се налази на пар минута 

хода. Има 6 минарета и прелеп тепих по коме морате да ходате 

боси – изување обавезно. А и непристојно обучени никако не 

можете ући у џамију. 

У време када је подигнута, Аја Софија је била највећа 

хришћанска црква на свету. Много пута је пљачкана, 

уништавана, и реновирана. Када су Турци освојили Истанбул, 

претворена је у џамију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топкапи је био дворац старих отоманских султана. 367 

година се одавде управљало моћном Отоманском империјом. 

После заузимања града на Босфору, резиденција је 

премештена у палату Долмабахче. 

Седеф, слоновача , злато, дијаманти, султанске сабље, 

кафтани, одећа и раскошан накит хасеки султана, златни 

престо са смарагдима, сребрно-златна колевка украшена 

 

 

Аја Софија 

 

Аја Софија 

 

Босфор 
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појављују се и нове препреке. За различити резултат добија 

се различита медаља: златна, сребрна или бронзана. 

Игрица се у ,,продавницама'' појавила у мају 2013. године. 

Међутим популарност је стекла тек у јануару 2014., када је 

Flappy Bird била најскиданија игрица iOS App Store 

продавнице. Током тог периода Нгијен Ха Ђонг (Nguyen Ha 

Јong), њен творац, стекао је највећу популарност, и тврдио 

да од реклама унутар апликације зарађује чак 50.000 

долара дневно. Велики број критичара се окренуо против 

ове игрице, сматрајући да је плагијат у графици, да је 

претешка за игру као и да изазива зависност. Због ових 

оптужби, Вијетнамац Ђонг, је неочекивано, 10. фебруара, 

уклонио игрицу са свих интернет продавница 

апликацијама. Незванично, након тога је због гриже савести 

извршио самоубиство. 

Убрзо су почели да се продају, по много већим ценама, 

телефони који су имали инсталирану ову игрицу. Такође, 

због велике популарности оригинала, након његовог 

брисања, копије Flappy Bird  су често скидане од стране 

корисника, али и брисане од стране iOS App Store и Google 

Play продавнице. 

 

DUMB WAYS TO DIE је игрица за једног играча. У већини 

нивоа задатак је да се савлада препрека и избегне несрећа 

у метроу. Постоји 21 лик у исто толико различитих нивоа, 

чије је временско ограничење све краће, чиме се повећава 

тежина задатка. 

Dumb Ways to Die је игрица која је настала у оквиру 

кампање за безбедност у метро саобраћају града Мелбурна 

у Аустралији. 

Кампања је почела у октобру 2012. године 

постављањем билборда и плаката по Мелбурну и 

рекламама на телевизији и радију. Њен наставак био је 

видео на YouTube-у објављен у новембру исте године који 

је имао огроман број прегледа за кратко време. У њему су 

приказане „смрти на глуп начин“ 21 лика. 

У мају 2013. кампања је добила и своју игрицу, али само 

за iPhone, iPоd touch и iPad. Игрица је едукативног 

карактера и позива кориснике да ,,безбедније користе 

метро'' и да ,, не раде глупе ствари близу возова'', како кажу 

њени аутори. У септембру 2013. године игрица Dumb Ways 

to Die појавила се и у продавницама за телефоне са 

оперативним системом Android. 

 

Dumb ways to die 

TEMPLE RUN 2  

Главни лик трчи без престанка. Препреке се избегавају 

прескакањем, сагињањем, скретањем лево – десно. Циљ је 

избећи што више препрека и што дуже трчати.  

Temple Run 2 је пуштена на App Store и на Google Play у 

јануару 2013 године, а у децембру и на Windows 

Phone.Четири дана након објављивљња на iOS App Store 

имала је 20 милиона скидања од чега је 6 милиона било у 

прва 24 часа. 

Temple Run, њен претходник је доживео велику 

популарност, али нису постојале техничке могућности да се 

унапреди, па су њени творци решили да направе потпуно 

нову игрицу.  Циљ је био да буде слична претходној али се 

користе нови елементи за игру, ново окружење са 

унапређеном графиком.  Главни лик сада трчи брже а 

уместо три мајмуна, јури га само један - Chuchank. Када је 

први пут објављена, имала је 4 главна лика да би у децемру 

имала 10, а међу њима су били и Хусеин Болт и Деда Мраз.   

 

 

 

Димитрије Васић VIII4 

БИБЛИОТЕКА 

 

Организација Уједињених нација за образовање, науку 

и културу – Унеско, 1967. године прогласила je 8. 

септембар за Међународни дан писмености, да би се сваке 

године, бар на тај дан, истакла важност читања и 

писмености, како у животу појединца, тако и друштва у 

целини. Овај дан је обележен низом предавања и 

радионицом у школској библиотеци. 

Међународни дан матерњег језика,  који се слави 21. 

фебруара,  Унеско је прогласио 1999. године. 

Генерална скупштина Уједињених нација признала је 

резолуцијом овај празник који смо и ми обележили 

предавањима и дискусијама. Овај празник редовно 

прослављају земље чланице Унеска како би промовисале 

језичку и културну разноликост и и мултилингвизам. 

Нашу школу и библиотеку посетили су писци и песници, 

Гордана Малетић, Рајко Лукач, Божидар Пешев, Бранко 

Стевановић и Љиљана Симић, сарадник Вукове задужбине. 

Представили су нам пето годиште Данице за младе, 

говорили своје стихове и прозу. Чланак о овом догађају 

објављен је у часопису Задужбина, а наша школа и ђаци 

похваљени су за диван пријем и изузетно интересовање.  

 
 

Ово је једна од акција којом у школи обележавамо 150 

година од смрти Вука Стефановића Караџића и 200 година 

од објављивања прве српске граматике – Вукове 

Писменице и његове Пјеснарице.  

Библиотеку и школу су посетили и са децом се, на наше 

велико задовољство, дружили у низу сусрета Слободан 

Станишић, као и песник Благоје Рогач. Станишићева дела о 

псу Цвонкију су веома популарна међу члановима школске 

библиотеке. 

Већ у септембру су и наши прваци били на првом часу у 

библиотеци. Убрзо потом су, поводом Дечје недеље, на  

 

поклон од Библиотеке Вук Караџић, са којом наша 

библиотека годинама одлично сарађује, добили бесплатне 

чланске карте које су им тог дана свечано уручене. 

Многи су решили и да се опробају у такмичењу 

Читалачка значка у којем традиционално и масовно 

учествују ученици свих разреда наше школе. 

Читалачка значка је традиционални програм намењен 

основној школи који популарише класичну и савремену 

дечју књижевност, и који, путем модела слободне и 

конверзацијске радионице, окупља значајан проценат 

новобеоградске ђачке популације. 

Ове године, на радионицама у библиотеци, урадићемо 

нова идејна решења за изглед беџа и похвалнице коју 

добијају сви који освоје Читалачку значку. Надамо се да ће 

баш наши цртежи красити дипломе и значке овогодишњих 

добитника.  

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „ЗАШТИТНИ ЗНАК” 

Подстакнути ликовним конкрусом У бојама Смотре 

ученици, чланови библиотекарске секције, учествовали су у 

радионици Заштитни знак. Задатак ове радионице био је 

да се ученици упознају са појмом и значајем заштитног 

знака, као и да осмислe лого за Смотру стваралаштва  
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У игрици Titanfall имате два избора кад кликнете плеј: Pilot 

Loaddouts и Titan Loaddouts, јер сваки играч има свог титана 

(огромни робот) . Кад почињете игру, бирате себи оружје (анти 

-титан оружје, разне пушке и пиштоље као и гранате). Пошто је 

игра тренутно у „бети“,  постоји само једна врста титана .  

Постоје три врсте игре.  

1. ATTPITTON је team deathmatch, само на titanfall начин.  

2. HARDPOINT је стратешко освајање одређених тачака на 

мапи које морате освајати, опет са титанима.  

3. LAST TITAN STANDING је мод који је фокусиран на титане.  

Почињете игру са титаном, а борите се против других играча.  

Можете да скачете по зидовима и ходате по њима вертикално 

(имате скок са лаганим џетпеком и  обичан скок). То је веома 

добар додатак у игри. Око два минута треба да се чека да се 

титан опет створи кад умре. Мапе су прилично велике, а 

мечеви су 6 на 6, тако да правих играча има укупно дванаест, 

зато су у игри додали минионе (играче којима управља 

компјутер. Стисните типку В и сачекајте мало. Кад се појави 

титан, стиснете Е да бисте ушли у њега. 

Кад сте титан, спорији сте, али можете брзо да се измакнете 

(dash), имате и штит, али то је једна од способности титана коју 

ви бирате по жељи. Кад вам униште титана, морате да искочите 

пре него што експлодира – то можете урадити кликом на Е.   

 Прича се да ће у „бети“ 2 бити 14 или 15 мапа. Са анти-титан 

оружјем можете да убијете титана после два или три поготка 

(хита). Други начин да убијете титана је да му се попнете на 

леђа и отворите поклопац, пуцати титану директно у главу - ни 

штит му не вреди кад сте му на глави. Ко победи или изгуби – 

није крај игри.  

Кад победите у игри, онда је поента да убијете цео 

противнички тим. А кад изгубите, поента је да дођете до тачке 

за спасавање, која је обележена на мапи, и евакуишете се, али 

то није баш лако.  

Уживајте у игрици  и  срећно! 

Михајло Гирић и Алекса Цветковић V6 

 

 

 

Снимак екрана - Titanfall 

школских библиотекара Србије. Радионицу су својим 

знањем и саветима обогатили  и наши ђачки родитељи. 

Били смо веома успешни! 

Наш  групни рад је одлуком жирија  од ове године 

званично изабран за заштитни знак Смотре стваралаштва 

школских библиотекара Србије. Честитамо свим 

учесницима радионице на успешном раду и залагању! 

 
 

У техници линорез, чланови секције су направили и 

оригиналне обележиваче страница књиге.  

Ови радови су привукли посебну пажњу свих учесника 

Смотре. 

 У радионици Новогодишња честитка од А-Ш су 

чланови секције научили како да сами направе, напишу и 

пошаљу новогодишње честитке. Овом акцијом желимо да 

очувамо дивну традицију слања празничних честитки! 

Ученици I3 су на часу одржаном у библиотеци свим 

посетиоцима библиотеке направили и написали своје прве 

честитке, а Деда Мразу писмa са новогодишњим жељама. 

Надамо се да ће се све испунити! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици I5 су се успешно и храбро упустили у међушколско 

такмичење Оштро перце. Читали су, писали, цртали и 

направили заједничку сликовницу. 

Очекујемо резултате и надамо се некој од награда! 

Током године у акцији Књига на дар – велика је ствар 

ученици су поклањали књиге школској библиотеци. 

Позивамо вас да то чините што чешће и тиме обогатите 

библиотечки фонд новим и занимљивим насловима. 

Поклањајте само оне књиге које су на вас оставиле утисак и 

лектире које вам више нису потребне. Продужите живот 

ваших књига, јер у библиотеци оне најдуже живе. 

Одржани су бројни часови у библиотеци, која је ове 

школске године окречена и промењен је распоред 

намештаја. Ускоро ће књиге бити сложене по УДК систему, 

као у свим великим и важним библиотекама. 

Година која је за нама, а у којој се обележава 200 година 

од рођења Петра II Петровића Његоша, песника и владара, 

била је  одличан  повод да се  на часовима секције 

подсетимо овог великана. 

У априлу нам у госте долази и Мр Љиљана Нинковић 

Мргић, песникиња која се поезијом бави дуже од две 

деценије. 

Наставиће се...  

Ваш библиотекар Тања Маљоковић 

 

НАША БИБЛИОТЕКА 

Књиге, па самим тим и библиотеке,  требало би да буду 

део наше свакодневице. Из дана у дан, уз наше професоре, 

родитеље и многе образоване људе које срећемо, учимо 

нешто ново и важно. А уз књиге учимо, путујемо, растемо и 

између редова сазнајемо многе важне поуке о животу и 

свету. 

Библиотека наше школе има много књига. Ту свако дете 

може поред обавезне лектире да пронађе и мноштво 

књига по свом укусу. А они најзаинтересованији за књиге и 

чудесни библиотечки свет редовно долазе на часове 

секције које организује наша библиотекарка Тања 

Маљоковић. 

Желећи да се упознамо са чудесним светом књига и 

делима бројних добрих писаца, она се труди да новим 

идејама и дешавањима привуче што више деце која ће 

редовно читати. 

И лице наше библиотеке је освежено кречењем и 

променом распореда полица, читалачких столова и 

распореда намештаја. Све је спремно за старе и нове 

читаоце. 

Јелена Граовац 55 

 

 

 

 

 

У августу 2012. компанија Valve  је објавила нови део чувене 

игре Counter Strike. Као и претходна верзија, Counter Strike: 

Global Offensive или скраћено „CS:GO“ је пуцачина из првог 

лица која се може играти са више играча преко интернета.    

Играчи се деле у два тима : Тим терориста и тим против 

терориста (Можеш бити полиција , SWAT тим итд.). Свака 

партија се игра на одређеној мапи са неком мисијом. Две 

најчешће мисије су :  

Постављање бомбе , где тим терориста мора да постави бомбу 

на одређено место, а други тим мора то да спречи или да 

деактивира бомбу пре него што експлодира.                                                                       

Спасавање талаца , где тим против терориста мора да поврати 

таоце на безбедну зону у року од 2 минута, а тим терориста да 

их спречи у томе. 

У CS:GO графика игре је побољшана и налази се више 

детаља на мапи.  Појединачно оружје је боље дизајнирано. 

Сами можете да мењате боју и изглед било које  пушке. Игра 

је доступна на програму  Steam. Преко овог програма можете 

лакше наћи друге играче и  скинути нове мапе које су сами 

играчи направили. Сваке друге  недеље  у игру се додају  нове 

мапе, ново оружје и друге ствари , што чини да ова игра никад 

не застарева. 

Владимир Јелача VIII5 

ИГРИЦЕ ЗА МОБИЛНИ 

Одувек су разне врсте игара привлачиле пажњу људи. Преко 

некада популарних друштвених игара, прешло се , у ери 

рачунара, на комјутерске игрице. Међутим, у последње време, 

за ову забаву више нису потребни ни рачунари нииграонице, 

већ се углавном користе мобилни телефони новије генерације 

са iOS и Android оперативним системом. Не много захтевне, 

углавном су базиране на брзини игре и стратегији. Углавном  

„лече нервозу“ и „убијају време“.  Како је телефон увек са вама, 

доступне су у свакој прилици. Можете их играти у превозу, у 

школи, напољу, у кући, нарочито када вам родитељи, због 

учења, ограниче употребу рачунара.  

Ево неких тренутно популарних игрица за мобилне 

телефоне:  

 

FLAPPY BIRD је игрица за једног играча, у којој је циљ малу 

птичицу, која пада, додиром екрана поново подићи, тако да 

без додиривања прође кроз рупе у вертикалним стубовима. 

Резултат је онолики колики је број стубова кроз који је птичица 

прошла, а након преласка већег броја стубова – нивоа 
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Од првог разреда сви ми маштамо о својој  малој 

матури. Замишљамо како ћемо бити обучени, ко ће нам 

бити пратилац, наш први плес... 

За малу матуру практикују се кратке хаљине, са 

дужином по жељи. Да би девојка изабрала хаљину, она 

мора да има свој стил. Сваки модел хаљине ће девојци 

добро да стоји, ако она зна да је носи. Самоувереност мора 

да нам буде на првом месту.    

 

ШТА ОБУЋИ ЗА МАТУРУ 

ИЗБЕЋИ ПРОБЛЕМ ИСТЕ ХАЉИНЕ 

Најсигурнија варијанта нам је да шијемо хаљину, да сами 

смислимо изглед и детаље или да нађемо слику. Девојчице 

најчешће гледају хаљине Sherri Hill и тако добијају идеје. Ако 

већ упаднемо у такву ситуацију да неко има исту хаљину, како 

решити тај проблем?  

Мале су шансе да ће две девојке имати исте пропратне 

детаље. У пропратне детаље спадају: ципеле, фризура, 

шминка, торбица, нокти и накит. Битно је да ми носимо ту 

хаљину и понашамо се као да нам најлепше стоји. Иако је 

хаљина најбитнија, девојке обраћају пажњу и на пропратне 

детаље. Чак иако се деси да буду две исте хаљине, сваки 

детаљ их разликује.  

Иако је хаљина центар изгледа, пропратни детаљи су 

неопходни. Фризура, шминка, нокти као и остали аксесоари, 

морају да се уклопе уз хаљину, како би цео изглед био потпун.  

Углавном се уклапају ципеле и торбица, нокти и хаљина, а 

накит, шминка и фризура зависе од целокупног изгледа.  

Хаљине можемо наћи у радњама: Sherri Hill, Zara,  

Bershka, P...S..., Stradivarius,Tally Weiјl, Mona, Balašević...  

 

ДЕЧАЦИ би на матурској вечери требало да се појаве у 

елегантним фармеркама које би уклопили уз неку лепу 

кошуљу. Боју кошуље бирате по сопственом укусу, тренутно 

су у моди јарке боје, али су црна или бела кошуља класика 

која никада не излази из моде. Преко кошуље можете да 

обучете сако или ставите кравату. Сако је углавном црне, 

сиве или тегет боје. Кравата наравно, зависи од боје 

кошуље. Ако је кошуља црна или бела, онда би било боље 

да је кравата у некој јакој боји да би се направио контраст. 

Постоји и друга варијанта за дечаке који не воле кошуље – 

модерне фармерке, црна или бела мајица која је уска и иде 

уз тело и обавезно преко - сако. За обућу се препоручују 

беле или црне патике, без превише детаља, старке или 

ципеле. Продавнице у којем може сваки дечак да се обуче 

су: Pull & Bear, H&M, Mona, Zara… 

 

Ивана Николић и Ања Пантелић VIII4 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 
29. марта 2013. прославили смо Дан наше школе. У 

свечаној сали окупили су се ученици, наставници, 

родитељи и гости из других основних школа и уживали у 

програму којим су наши ученици и наставници покушали да 

покажу  чиме се све у школи бавимо и шта смо научили.  

У програм нас је увела Ивана Филиповић, ученица VIII5. 

О животу Бранка Радичевића, по којем је наша школа 

добила име, сазнали смо из текстова које су читали Урош 

Илић VIII5 и Ксенија Ковачевић V4. 

Ове године нашу свечаност увеличао је својим 

гостовањем писац и  академик Матија Бећковић. Након 

срдачног поздрава, он је прочитао неколико песама из 

своје најновије збирке „Кад будем још млађи“, којима нас 

је насмејао и подсетио на значај образовања и очувања 

српског језика. Громогласним аплаузом публика је 

поздравила и свима познате љубавне стихове посвећене 

пишчевој супрузи – Вери Павладољској. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као и увек, хор је одушевио све присутне. Овога пута 

наставнице Драгана Кукобат и Хана Вучићевић су одабрале  

песму „Замак на облаку“ из популарног мјузикла 

„Јадници“, а наступ је допунио оркестар композицијом 

„Српско господско коло“.  

 

Три ученице седмог разреда (Нина , Мина и Анђела) 

извеле су ревију хаљина од рециклажног материјала коју су 

осмислили ученици на часовима  секција које се баве 

еколошким темама. 

Балетска група „Данкан“ извела је кореографију 

сачињену од различитих плесних игара. 

Школа је нарочито поносна на велики избор страних 

језика које нуди, те су приредбу украсили и стихови „Ђачког 

растанка“, преведени на енглески, немачки и руски језик. 

Најјачи утисак оставила је драматизација тужног 

Бранковог живота  и посете Вуку Караџићу, по тексту 

наставнице Гордане Каитовић. Глумци су: Матија Лутовац, 

Коста Тиодоровић, Тара Ђурашиновић и Теодора Илић, 

ученици осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три солисткиње, добитнице награде „Златна сирена“ – 

Анђела, Александра и Јована отпевале су песму „Ведро 

небо“ и одушевиле све присутне. 

Приредбу је затворио ансамбл „Шумадија 05“ који је 

извео „Игре из Лесковца“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публика је од самог почетка помно пратила сваки детаљ 

приредбе  и уживала у ономе што су ученици показали. 

 

Ања Ђорђевић, Јелена Граовац и Милица Јагодић VII5 
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СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА 
Добро припремљени рецитатори, оркестар и хор, 27. 

јануара 2014. године улепшали су школску прославу Дана 

Светог Саве.  

Рецитатори су поздравили госте и обавестили их о 

програму за тај дан , те је хор Химном Светог Саве могао и 

званично да отвори свечаност. Убрзо је дошао и свештеник 

да освешта и пререже колач и овом дану да духовниу ноту. 

Уједно, он је све присутне подсетио на значај дела Светог 

Саве за Србе и Србију.  Публика је могла уживати у 

разноврсном програму који је у свим својим сегментима 

био посвећен Светом Сави и традицији. Из рецитала смо 

сазнали детаље о Савином животу, залагању за све оне 

којима је помоћ била потребна, одласку у манастир, као и 

народној традицији која његов лик и дело чува на посебан 

начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор и оркестар школе отпевали су и одсвирали 

композиције о нашем првом архиепископу и просветитељу. 

У одличној приредби уживали смо захваљујући труду и 

раду наставница музичке културе – Драгане Кукобат и Хане 

Вучићевић, као и наставнице српског језика – Светлане 

Дробњак, и, наравно, труду и таленту наших ученика.  

        Јелена Граовац VII5 

 

 

 

ПРЕДШКОЛЦИ У ГОСТИМА 
У марту 2013. године одлучили смо да угостимо наше 

будуће ђаке, предшколце из  околних обданишта, и да их 

упознамо са радом школе. Намера нам је била да се пре 

првог уласка у учионице ослободе страха и схвате рад у 

школским клупама као упознавање са светом око себе, не 

као наметнуте и досадне обавезе. С  тим циљем 

предшколце су са садржајем наставних предмета упознали 

ученици  старијих разреда у најразличитијим радионицама. 

У историјском кабинету, у једночасовном дружењу, 

осмаци и наставница Маја Медар   увели су предшколце у 

чаробан свет прошлости. Глума, игра, прича, костими и 

макете  - претворили су наше мале госте у озбиљне ученике 

који су нетремице упијали речи својих старијих другара. 

У кабинету географије, осмаци и наставница Мирослава  

Марковић са предшколцима су пропутовали свет за 30 

минута. Покушали су да им занимљивим причама, маскама 

и глумом дочарају најразличитије земље света – људе, 

обичаје, културе. 

У кабинету физике, ученици шестог и седмог разреда, са 

наставником Зораном Алексићем,  упознали су 

предшколце са појавама у природи и законима физике – 

низом једноставних и занимљивих експеримената. 

У кабинету српског језика, наставница Светлана 

Дробњак је са ученицима седмог разреда извела 

драматизације басни које су предшколцима већ познате – 

„Корњача и зец“ и „Три медведа“. 

Шестаци су са наставницом Тањом Ручнов извели 

драматизације народних епских песама о Марку 

Краљевићу, и тако их увели у свет нових књижевних дела и   

књижевних јунака о којима ће тек сазнавати. 

        Јелена Граовац VII5 

 

 

 

Свако ко је бар једном чуо, засигурно ће вам потврдити 

да је звук који настаје пребирањем умешних прстију по 

диркама клавира јединствен. Доказаћу вам да је то заиста 

тако... 

Зовем се Мина Лошић, идем у 6. разред основне школе 

и већ 5 година свирам клавир. То је један веома занимљив 

инструмент који заслужује да се боље опише. Клавир је 

врло стар и гломазан инструмент. Свира се притискањем 

белих и црних дирки на клавијатури. Притискањем дирки 

одређеним редоследом, добија се мелодија, а јачим или 

слабијим притискањем се регулише гласноћа тона. Постоји 

много начина свирања и много различитих композиција - 

од оних лаких које може да одсвира почетник до оних који 

захтевају умеће и пуно година искуства. Марљивим радом 

и уз пуно вежбе, постиже се вештина. Такође, свака особа 

изграђује сопствени стил свирања и развија љубав према 

музици.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иако није лак за одржавање, најлепши звук и најчистији 

тон производи велики, концертни клавир. Наиме, овакав 

клавир је веома скуп, тешко га је преместити и потребно му 

је редовно штимовање. Али када за њега седне прави 

мајстор, у зависности од тога да ли је композиција весела и 

динамична, или тужна и спора својом свирком може да 

насмеје, развесели, ражалости или чак расплаче публику. 

Како се то постиже? Одговор је једноставан: сопственим 

емоцијама. Било коју композицију да свирате, потребно је 

да на клавијатуру пренесете своје емоције и искажете 

осећања. Уколико се свира весела композиција, потребно 

је да срећу искажете лепршавошћу, лакоћом својих прстију 

и наизменичним смењивањем гласних и тихих тонова. У 

случају да свирате нешто тужно треба се трудити да свирате 

тихо, полако и веома осећајно. Наравно, ово није нимало 

лако и потребно је много сати вежбања. Али утисак који 

оставља одсвирано дело и његова лепота у многоме зависе 

од тога. 

 

 

Образовање се не састоји од тога колико сте запамтили 

или колико знате. Састоји се од тога да разликујете колико 

знате, а колико не. 

Анатол Франс 

Свакако, за свирање клавира потребна су и многа друга 

знања. Добро познавање нота, стицање искуства и борба 

против треме чине свирање веома тешким али и забавним. 

Небојена нова сазнања долазе са одлуком да се опробате у 

свирању било ког инструмента. Да ли сте знали да постоји 

чак и предмет по имену солфеђо чије је познавање 

неопходно како бисте савладали вештину свирања? 

Последњих пет година, колико свирам, учила сам ноте као 

слова, а теорију солфеђа као граматику. 

Као један од успешнијих ученика, учествовала сам на два 

школска такмичења и освојила дипломе за друго и треће 

место. Клавир волим због могућности да се на њему свирају 

различити музички жанрови, од класичне музике до 

модерних композиција. Иако се најчешће налази у пратњи, 

овај инструмент ме увек одушевљава подарујући виолини 

или било ком другом инструменту изванредну 

пратећу мелодију без које би музика, ново или 

старокомпонована била непотпуна. Нажалост, многи људи 

недовољно цене мој инструмент због честе улоге пратиоца 

и зато већу важност придају другим инструментима. Волела 

бих свима да скренем пажњу на то колико предивних соло 

композиција се свира баш на клавиру и колико историјски 

познатих композитора га је обожавало и писало 

невероватне клавирске комаде. Истина је да било који 

клавир у рукама виртуоза може да постигне једнако 

чаробан ефекат као и било који други инструмент. 

Потребно је само пажљиво слушати и омађијаће вас његов 

прекрасни звук. 

Мина Лошић VI5 
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ВИМ ВЕНДЕРС (1945.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЂУЗЕПЕ ТОРНАТОРЕ (1956.) 

 
 

ДЕЈВИД ФИНЧЕР (1962.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВЕНТИН ТАРАНТИНО (1963.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДАН ШИЈАН (1946.) 

 

 

 својим филмовима о мафији. Досад је 

режирао чак 52 филма од којих се 

многи сматрају лектиром у светском 

филму. Каријеру као редитељ започео 

је 1959. године кратким филмом Везув 

VI. Иако је често био кандидат за Оскар 

за режију, добио га је само једном, за 

филм Двострука игра. Зато га у том 

смислу сматрају највећим губитником, 

иако су глумци у његовим филмовима 

освајали многе награде. 1970-их  

 година била је позната његова сарадња са Робертом де 

Ниром, а у последњих неколико филмова глумио је Леонардо 

Дикаприо. Најзначајнији филмови: Таксиста (1976.), Њујорк, 

Њујорк (1977.), Разјарени бик (1980.), Последње Христово 

искушење (1988.), Добри момци (1990.), Казино (1995.), Банде 

Њујорка (2002.), Авијатичар (2004.), Двострука игра (2006.), 

Затворено острво (2010.), Вук са Вол стрита (2013.) 

 
Немачки редитељ који се, уз 

Вернера Херцога,  сматра водећом 

личношћу новог немачког филма. 

Студирао медицину и филозофију, 

али је на крају уписао Високу школу 

за телевизију и филм у Минхену 

1967. године. Тада снима и свој 

први кратки филм Локације. 

Најзначајнији филмови: Амерички 

пријатељ (1977.),  Париз, Тексас 

(1984.), Небо над Берлином  (1987.)  

Лисабонска прича (1994.), Буена Виста социал клуб (1999.), 

Хотел од милион долара (2000.), део омнибуса Десет 

минута старији: Труба (2002.) 

 Италијански редитељ рођен на 

Сицилији. У почетку са бавио 

фотографијом, први филм, 

Професор,  снимио је 1986. 

године. Освајач је награде 

жирија у Кану и Оскара за 

најбољи страни филм 1988. 

године. Његови филмови, попут 

филмова Френка Капре, 

величају људскост. Упадљива је 

носталгија за старим временима 
и другачијим, патријархалним нормама. 

Најзначајнији филмови: Биоскоп Парадизо (1988.), Чиста 

формалност (1994.), Човек који је стварао звезде (1995.), 

Легенда о пијанисти на океану (1998.), Малена (2000.), Барија 

(2009.), Најбоља понуда (2013.) 

 
Амерички редитељ филмова и 

музичких спотова. Познат је по 

својим трилерима који 

представљају врхунска остварења у 

том жанру. Још као дечак је снимао 

филмове ручном камером. Свој 

први дугометражни фим снимио је 

1992. – трећи део филма Туђин 

(Осми путник). Био је то најскупљи 

филм који је режирао дебитант. 

Најзначајнији филмови: Туђин 3 

  (1992.), Седам (1995.), Игра (1997.), Борилачки клуб (1999.), 

Соба панике (2002.), Зодијак (2007.), Необични случај 

Бенџанима Батона (2008.), Друштвена мрежа (2010.) 

 Амерички редитељ, сценариста и 

глумац. У почетку је био само 

сценариста, а затим је почео да се 

бави и режијом. Његов први 

значајни фим је био Пси из 

резервоара (1992). Позната је 

његова сарадња са Робертом 

Родригезом. 

Његови филмови се одликују 

оштрим дијалозима, у којима се 

не преза ни од вулгарности. Често 

 користи измешану хронологију, а насиље у његовим 

филмовима има посебну естетику. Због свега претходно 

реченог, већина његових филмова се не препоручује млађима 

од 18 година. 

Најзначајнији филмови: Пси из резервоара (1992.), 

Петпарачке приче (1994.), Четири собе (1995.),  Џеки Браун 

(1997.), Град греха (2005.), Проклетници (2009.), Ђангова 

освета (2012.) 

 
Српски редитељ и сликар. Од 2001. 

има статус гостујућег предавача на 

Школи за филм и телевизију при 

језиутском универзитету Лојола у 

Лос Анђелесу. Захваљујући сарадњи 

са писцем Душаном Ковачевићем, 

снимио је неке од најчувенијих 

српских филмова – Маратонци 

трче почасни круг и Ко то тамо 

пева. Две године је био директор 

Југословенске кинотеке у Београду. 

Најзначајнији филмови: Ко то тамо пева (1980.), Маратонци 

трче почасни круг (1982.), Како сам систематски уништен 

од идиота (1983.), Давитељ против давитеља (1984.) 

АМБАСАДОР АРГЕНТИНЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

Иако су Србија и Аргентина хиљадама километара 

удаљене, повезују их слични људи и начин живота. За време 

посете амбасадора Аргентине нашој школи, сазнали смо 

мноштво занимљивости о тој земљи, а амбасадор је био 

изненађен знањем о спорту које смо показали током 

разговора. Остварена је одлична комуникација између 

ученика наше школе и амбасадора, иако се  разговор обављао 

захваљујући преводиоцу. Ученици су постављали питања, а 

амбасадор је одговарао на све што нас је занимало о рељефу, 

природи, привреди и богатствима Аргентине. Сазнали смо и 

занимљиве информације о њиховом главном граду и још 

много тога због чега вреди посетити Аргентину. На крају 

програма, плесачи су нам показали и чувени аргентински 

танго. Аргентинска амбасада нам је поклонила књиге за 

школску библиотеку и 29 садница које смо заједно посадили у 

дворишту школе. 

Тијана Јовановић VII2 

ПОРУКА У БОЦИ 

На часу „Чувари природе“ одељење III3 је на 

занимљив начин послало својим другарима поруку да 

природу треба чувати. Сакупили су пластичне боце (како 

оне не би завршиле у природи). У њих су спаковали 

најразличитије поруке о  заштити животне средине. 

Флаше са порукама су део сталне изложбе радова ових 

ученика, као подсетник свима  - чувајмо природу, како би 

она сачувала нас. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Одељење III3  организује часове на којима родитељи 

преузимају улогу наставника   и  преносе и наставницима 

и ученицима  знања која су стекли током бављења  

најразличитијим  занимањима.   Час ликовне културе , на 

пример,  одржала је мама – магистар ликовне културе. 

Она је са ученицима причала о бојама (топлим и 

хладним), мешању боја, контрастирању, коришћењу 

темпера... Након предавања, ученици су нова знања 

применили сликајући темперама детаље свога града. 

 

ПОСЕТА ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ 

Одељење III5 са учитељицом Бранком  Матијевић 

било је у посети Етнографском музеју. 

 

 

 

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 

Милош Перовић и Лука Илић III5 најмлађи су 

добитници награде Општине Нови Београд за изузетне 

резултате на такмичењу „Кенгур без граница“. Награде 

им је уручио председник општине Нови Београд – 

Александар Шапић. 

НАШ ПРВИ ИЗЛЕТ 

Одељење I1 је 15. октобра 2013. било на свом првом 

излету. Видели смо Споменик незнаном јунаку, Авалски 

торањ и упознали се са историјом Београда и старог 

града Жрнова. Уживали смо у спортским играма са 

одличним аниматорима. 

 

„СРЕМУШ“ 

     Планинарско – еколошко друштво „Сремуш“, које 

окупља и ученике и наставнике наше школе, учествовало 

је  31. августа 2013. године   на Кошутњаку,  на такмичењу 

у оријентирингу. Ученици су  проверили своје 

способности оријентисања у природ и и  одлично се 

забавили са својим вршњацима . У  октобру   2013. године 

провели су незаборавне дане на Дивчибарама, у 

природи, дружењу и забави. За ученике је нарочито ново 

искуство – откривање лепоте и могућности забаве и 

преживљавања у  природи, без технологије. 

 

ШКЉОЦОВЦИ 

 

У вртићу и у првим разредима, али и у старијим неко 

пожели да направи новине. Ту је почела прича о Шкљоцу 

(одељенским новинама V3). 

 Наш Шкљоц тим чини четири „Шкљоцовца“: 

новинари Лана Прибишевић, Марко Марин и Јана 

Младеновић, а ја (Мирјана Миловановић) сам уредница. 

Можемо рећи да ја само сређујем изглед наших новина 

и слично. Шкљоц излази једном месечно, са различитим 

текстовима (о школи, љубимцима, неким новитетима, 

уради сам...). И тако, ми се трудимо да нам сваки број 

буде све бољи и бољи. Док вас још копка радозналост, 

посетите наш блог skljoc-sn.blogspot.com, где ћете 

пронаћи неке занимљиве савете и 5. број Шкљоца. 

 

 

http://www.uciteljicasanja.rs/nas-prvi-izlet/
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у Вашингтон (1939.), Упознајте Џона Доа (1941.), Арсеник  и 

старе чипке (1944.), Диван живот (1946.) 

АЛФРЕД ХИЧКОК (1899 – 1980.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТОРИО ДЕ СИКА (1901 – 1974.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКИРА КУРОСАВА (1910 – 1998.) 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕНЛИ КЈУБРИК (1928 – 1999.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН СКОРСЕЗЕ (1942.) 
Један од највећих живих редитеља. Такође, сматра се 

најутицајнијом личношћу у модерном филму. Познат  по 

 

 Британски редитељ који је од 

1939. радио и живео у САД. 

Познат је као мајстор 

напетости због својих 

филмова, који су у то време били 

изузетно драматични. Уживао је 

када  се из биоскопске дворане 

чују врисци уплашених 

гледалаца. Пре одласка у САД, у 

Британији је снимио неколико 

значајних 

 

филмова, од којих је најбитнији 39 степеника –филм о 

шпијунажи. Његов рад је био запажен и за време његовог 

живота, али није био миљеник критике.  Никада није добио 

Оскар за режију, а филм Ребека је проглашен за најбољи 

филм снимљен 1940. године. Најзначајнији филмови: 39 

степеника (1935.), Ребека (1940.), Сенка сумње (1943.), 

Озлоглашена (1946.), Конопац (1948.), Непознати из Норд-

експреса (1951.), Позови М ради убиства (1954.), Прозор у 

двориште (1954.), Човек који је сувише знао (1956.), 

Вртоглавица (1958.), Север – северозапад (1959.), Психо 

(1960.), Птице (1963.) 

 Италијански редитељ 

неореализма. У почетку је био 

позоришни глумац, а 

редитељским послом је почео да 

се бави 1940. године. Сматра се 

водећим редитељем 

неореализма у европском филму. 

У својим делима приказује живот 

у послератној Италији.  

Најзначајнији филмови: Чистачи 

  ципела (1946.), Крадљивци бицикала (1948.), Чудо у Милану 

(1946.), Умберто Д. (1952.), Ћоћара (1960.), Јуче, данас, сутра 

(1963.) Врт Финци Континијевих (1970.) 

Сматра се да је филм Чистачи ципела допринео да Америчка 

филмса академија уведе награду Оскар за набољи страни 

филм, а овај филм је и први добитник те награде. Филм 

Крадљивци бицикала сматра се једним од најбитнијих у 

историји кинематографије. 

БИЛИ ВАЈЛДЕР (1906 – 2002.) 

Амерички редитељ и сценариста аустријско-јеврејског 

порекла. Имао је сличну животну причу као и Фриц Ланг. 

После доласка нациста на власт у Немачкој 1933. године 

 

 одлази у Париз, а затим у САД. 

Награђен је са укупно шест 

Оскара, као продуцент, редитељ 

и сценариста. Вајлдер је био јако 

цењен од критике и његови 

филмови су увек били радо 

гледани. Познат је по црном 

хумору и фокусу на појединца, 

избегавајући политику. Сматра се 

једним од највећих редитеља. 
Најзначајнији филмови: Двострука обмана (1944.), 

Изгубљени викенд (1945.), Булевар Сумрака (1950.), Сталаг 17 

(1953.), Седам година верности (1955.), Сведок оптужбе 

(1957.), Неки то воле вруће (1959.). 

 
Најзначајнији јапански редитељ, 

као и један ид највећих светских 

редитеља. Иако далеки исток 

није само географски далеко, већ 

и по менталитету, његови 

филмови су радо гледани у 

целом свету. У почетку се бавио 

сликарством, а 1943. године 

снима свој први филм. Био је 

познат по томе што је од 

 

 

глумаца тражио максималну посвећеност улози. Већина 

филмова бави се јапанском традицијом и историјом. 

Најзначајнији филмови: Пијани анђео (1948.), Рашомон (1950.), 

Седам самураја (1954.), Крвави престо (1957.), Скривена 

тврђава (1958.), Телесна стража (1961.), Сањуро (1962.), 

Дерсу Узала (1975.), Кагемуша (1980.), Ран (1985.) 

 Амерички редитељ који је већину 

филмова снимио  у Енглеској.  У 

каријери је снимио 16 филмова и 

скоро сви се сматрају ремек-

делима. 

Најзначајнији филмови: Узалудна 

пљачка (1956.), Стазе славе 

(1957.), Спартак (1960.), Лолита 

(1962.), Доктор Стрејнџлав 

(1964.), Одисеја у свемиру 2001. 

 (1968.), Паклена Поморанџа (1971.), Исијавање (1980.), Бојеви 

метак (1987.), Широм затворених очију (1999.), чију 

премијеру није доживео. 
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ПАЗИ! СНИМА СЕ!  

Уметност је људска делатност или производ људске 

делатности која има за циљ стимулисање људских чула као и 

људског ума и духа. Ова дефиниција уметности је једна од 

најчешћих које можемо наћи, како у литератури, тако и на 

интернету. Естетика разликује неколико основних типова 

уметности, чији почеци датирају из различитих периода 

људске цивилизације: сликарство, вајарство, музика, 

књижевност, позориште, архитектура, а најмлађе међу њима 

су филм и стрип. 

Филмска уметност је најмлађа али тренутно најшире 

најзаступљена. Можда је то зато што тражи најмање 

ангажовање публике, а данашња публика је навикла да 

уметност дође к њој. Остале врсте су знатно захтевније. 

Као и у осталим гранама уметности, и на филму је врло 

често дискутабилно где престаје уметност а почиње 

производња робе за широку потрошњу. Наравно, кроз 

историју кинематографије снимљени су многи филмови који 

изискују приличан умни напор, чија је поента добро сакривена 

иза низа закључака до којих гледалац треба да дође, а опет, да 

би до њих дошао, треба да буде прилично обавештен. Такви 

филмови се снимају и у овом тренутку, а снимани су откако 

постоји филм. 

Просечан гледалац данас одбија да погледа било који 

црно-бели филм, иако такви филмови чести не датирају из 

далеке прошлости. Чести су примери модерних филмова 

снимљених у црно-белој техници јер је режисер тиме желео 

нешто да поручи. Примери таквих филмова су Шиндлерова 

листа, Артист, Ед Вуд, Мржња, Град греха, Небо над Берлином, 

Кафка... Понекад су само делови филма снимљени тако. То су 

обично места која треба гледаоцу да сугеришу догађаје из 

прошлости. 

Иако је први техниколор филм снимљен још 1934. године, 

а двобојна техника постојала још пре звучне, колор филмови 

нису масовно снимани све до шездесетих година. Тадашњи 

редитељи су сматрали да у колору треба да буду снимани 

мјузикли и комедије – лаки филмови намењени забави. 

Непосредно после Другог светског рата, сниман је велики број 

мјузикла и романтичних комедија у живописним бојама, јер је 

публици била потребна разбибрига после низа година у којима 

су доминирале туробне теме рата и смрти. У исто време, 

Холивудом доминирају црно-бели филм-ноари. То је жанр који 

је свој врхунац доживео четрдесетих и педесетих година 

прошлог века. Карактеристичан је по томе што је у филму 

обавезан наратор, а позитивни ликови су реткост. У Европи су 

тада заступљене социјалне драме, као и ратни филмови. 

Током целокупне историје кинематографије увек су у 

центру пажње публике били они пред камером – глумци, а 

споредни су били они иза ње – редитељи. Наравно, то није 

зачуђујуће, јер је рад глумца оно што је видљиво просечном 

гледаоцу, али колико год глумац био сјајан, доброг филма 

нема без добре режије. Обрнуто није немогуће, међутим, 

права ремек-дела једино могу да настану када се усклади 

врхунски квалитет редитеља, глумаца и сценарија по коме се 

снима.  

Као што познаваоци сликарства могу да препознају  

сликара по потезима кичицом и избору боја, тако и сваки 

редитељ има свој манир и оставља својеврстан потпис у свом 

делу. Током 120 година постојања филмске уметности, многи 

су постали бесмртни. 

Ово су само неки од њих, поређани хронолошки: 

ФРИЦ ЛАНГ (1890 – 1976.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Најзначајнији представник 

немачког експресионизма. Осим 

режијом, бавио се и писањем 

сценарија. Рођен је у Бечу где је 

студирао технику, а сликарство у 

Паризу. Аутор је наскупљег филма 

у ери немог филма – Метрополис 

(1927).  Овај филм се сматра 

једним од првих научно-

фантастичних филмова у историји. 

1931. године снимио је још 

 један значајан филм – М, свој први звучни филм. Филм говори 

о удруживању криминалаца у Берлину да пронађу убицу деце, 

јер је полиција неспособна да обави тај посао. Радни назив је 

био М – убице су међу нама. Иако филм није имао везе с њима, 

нацисти су се забринули због назива филма и извршили 

притисак, после чега је наслов филма скраћен.После њиховог 

доласка на власт у Немачкој 1933. године, Ланг се сели у Париз, 

а 1936. одлази у САД где остаје до краја живота. Најзначајнији 

филмови: Метрополис (1927.), М (1931.), Тестамент др 

Мабузеа (1933.), Закон руље (1936.), Жена у излогу (1944.), 

Црвена улица (1945.), Велико узбуђење (1953.) 

ФРЕНК КАПРА (1897 – 1991.) 

 

 

 

 Рођен је на Сицилији, а кад је имао 

шест година, са родитељима се 

преселио у САД. По образовању је 

био хемичар, али је почео да се бави 

филмом. Познат је као редитељ 

филмова у којима се слави људскост 

и несебичност. У његовим 

најзначајнијим филмовима добро 

увек побеђује. Освојио је три Оскара 

за најбољу режију. 

 Најзначајнији филмови: Догодило се једне ноћи (1934.), 

Господин Дидс иде у град (1936.), Изгубљени хоризонт 

(1937.), У гроб ништа не носиш (1938.), Господин Смит иде 

 

ХЕМИЈА 

Напоран рад се увек исплати. Добро, не баш увек, али 

нама јесте.  

Нас три смо (Јелена Ребић, Исидора Агатоновић и моја 

маленкост) са наставницом хемије Смиљаном Павловић тог 

10. маја 2013. кренуле пут Краљева где се  одржавало  

Републичко такмичење из хемије. Пре тога смо, наравно, 

прошле  и званичне квалификације – општинско такмичење 

у нашој школи и  окружно такмичење у Десетој београдској 

гимназији, мојој садашњој школи. 

Пут  смо искористиле за ћаскање и слушање музике, а 

остатак тог лепог дана за обилазак града и упознавање са 

осталим учесницима на приредби коју су нам домаћини 

организовали. Те ноћи нисмо баш најбоље спавале од 

узбуђења. 

Другог дана кренуло је такмичење. Задаци јесу били 

тешки, али је истовремено било веома занимљиво суочити 

се са самим собом и  показати знање стечено претходних 

година (и дружења, нисмо баш биле увек тако озбиљне). 

Остали су само најбољи, који су прошли даље на 

лабораторијске вежбе  или излагање свог истраживачког 

рада, зависно од категорије такмичења. Међу њима нисам 

била ја, па смо наставница и ја биле морална подршка Јеци 

и Исидори, које су на крају освојиле треће место. 

Будући да се истовремено одржавало и такмичење 

средњошколаца – музичара, при повратку су нас многи од 

њих развеселили песмама уз гитару. Сувишно је рећи да су 

били фантастични. 

Надам се да ће и неки од садашњих седмака и осмака 

кренути нашим путем који је леп, иако рад многима звучи 

застрашујуће. Уверавам вас да није тако, да ћете стећи 

сјајно искуство и знање које можете искористити касније. 

Можете и другима објашњавати хемију. Срећно! 

Маја Новаковић 

ФИЗИКА 

Од 26. до 28. априла 2013. године у Зрењанину je  

одржано 35. Државно такмичење из физике. 

      Након дугих припрема са наставником физике Слађаном 

Игњатовићем и сјајних резултата на градском такмичењу, 

на којем сам освојио 100 бодова, дошло је време и за 

Републичко такмичење. У Зрењанину су нас  дочекали у 

Основној школи „Вук Караџић“. Такмичари из удаљенијих 

места Србије стигли су дан раније. Ученици од шестог до 

осмог разреда нестрпљиво су  чекали почетак такмичења, 

свуда се осећала трема, али и узбуђење. 

     Израда задатака трајала је три сата. Након такмичења 

настало је олакшање, а онда још веће узбуђење у 

ишчекивању резултата, како међу ученицима, тако и међу 

наставницима. Након неколико сати неизвесности, сазнали 

смо резултате којима смо и наставник и ја били 

презадовољни. Са освојена 94 поена заузео сам треће 

место и од организатора такмичења  добио Ајнштајнову 

књигу Моја теорија. Труд  који сам уложио се исплатио, а 

успех који сам постигао ће ме подстицати на даљи рад и 

учење. 

Стефан Вeличковић VII3 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

     16. маја 2013. године на Републичком такмичењу из 

књижевности – „Књижевној олимпијади“ у Сремским 

Карловцима учествовале су  Анђела Ристивојевић VII3, 

Јелена Момчиловић VIII6, Анђела Ећимовић VIII1 и Сара Атар 

VIII1.  Нисмо освојили награде (Анђели је недостајало пола 

бода за треће место), али смо научиле много тога, упознале 

прелеп град и сјајно се провеле у шетњи поред Бранковог 

Дунава.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Величковић 

СА РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припреме за такмичење из хемије 
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МОЈ ЈЕЗИК 

Ове године обележава се 150 година од смрти Вука 

Караџића, реформатора језика и правописа, писца, 

сакупљача народних умотворина и борца за народни – 

српски језик. Данас ми о томе уопште не размишљамо и 

олако се односимо према чињеници да читамо, пишемо, 

учимо школе и обављамо послове на свом матерњем 

језику, изгледа нам то сасвим природно. Међутим, када се 

упознамо са радом и напорима Вука Караџића и људи 

блиских њему и његовим схватањима, постаје јасније да је 

без њихових напора судбина нашег језика и нације могла 

бити потпуно другачија.  

Српски језик постао је, захваљујући њима, језик са 

најједноставнијим писмом и правописом – фонетским; 

језик богат речима, изразима, синонимима, значењима... 

језик књижевности са највишим уметничким вредностима, 

језик науке која је призната у целом свету, а и даље 

народни, српски, језик свих људи и свакодневне 

комуникације. Захваљујући чињеници да је народни језик и 

књижевни - отворена је могућност свима да се школују, 

читају, информишу, раде... даље је потребна само воља и 

мало одговорности.  

Језик је као живо биће – развија се, мења, трпи утицаје. 

И ми као народ, и наш језик, део су цивилизације која 

технолошки тако брзо напредује да свет постаје простор 

без граница са потребом да се људи свих нација међусобно 

разумеју и комуницирају. Технологија зато користи највише 

енглески језик, он постаје језик свих школованих и 

запослених људи света и полако улази у националне језике, 

мења их и приближава једне другима. И то је добро, али 

све док не запрети да наш национални језик нестане (као 

ни језици других нација). То већ не бисмо смели да 

дозволимо.  

Језик је обележје народа. Свака реч нашег језика је 

делић душе Србије. И оне најлепше, и оне најстрашније 

речи и изрази у нашем језику – слика су наше историје, 

навика, обичаја, веровања – слика Срба и Србије. Без њих, 

изгубили бисмо себе, а да постанемо неко други свакако не 

можемо – и нестали бисмо као нација. Зато том живом бићу 

– језику треба допустити да се развија и расте, али не тако 

што ће да постане неко други, већ да остане свој, 

модернији, богатији, зрелији – али свој. Једино тако и ми 

као народ имамо будућност, могућност да нас поштују. А 

наш језик целом свету нуди богатство душе једног малог и 

старог и талентованог народа.  

За језик се не бори оружјем, већ свешћу, образовањем, 

одговорношћу, знањем, трудом и вером. Задатак нас, 

нових генерација је да се за себе и језик изборимо 

побеђујући свакодневно неписменост и незнање, 

лакомисленост и брзоплетост, лењост, како бисмо сачували 

 

 

 

оно најсветије што су нам преци оставили на вечно чување 

– српски језик.                          Марија Јагодић и Катарина Бајић VIII5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седим поред прозора купеа и посматрам дивне пределе 

који промичу и журе као у неком убрзаном филму. 

Посматрам куће на удаљеном пропланку до којих вијуга 

узан, камени пут; цркву која ми прича причу стару најмање 

200 година ; реку која прати пругу у свим кривинама – и 

размишљам о томе како је лепа моја земља.  

Жена поред мене се промешкољи и поспаним гласом и 

необично занимљивим акцентом ме упита: „ Дете, колик је 

прoшло од Беoград?“ Уз осмех (јако ми је симпатичан њен 

изговор), одговарам да је прошло два сата откако смо 

кренули. Наш сапутник, старији господин, додаје:“Како 

време брзо пролази! Види како је лијеп дан, а јутрос кад 

смо кренули, било је студено!“ Госпођа поред мене се 

надовезује: „Ономaд кад сам била код унуке да оставим за 

зимницу паприку и ајвар – љутаник, ухвати ме пљусак. Даће 

Бог да ови облаци слуте на добро! Ваљда ће ме неко 

сачекати у станицу!“ Човек јој рече: „ Право да Вам кажем, 

госпођо, у прогнози од јуче наговестили су лијеп дан код 

нас на Златибору. Моји унуци кад дођу из загушљивог 

Београда кажу: Ђедо, како је код вас пријатан и свеж 

ваздух! Они воле да буду у старој кући, да спавају на 

сламарици и једу домаћи кајмак и пршуту“. У том тренутку 

у разговор се укључује и један дечко, рекла бих по акценту 

да је из Војводине, и додаје:“У праву сте, господине, такве 

сланине нема ни код нас у Срему“.  

Одједном воз стаје и схватам да сам стигла на своју 

станицу. Журим, киша почиње да пада. Поздрављам своје 

сапутнике и они ми машу из воза. Жена поред мене гунђа: 

„Ма какви метеоролози, не само да ће падати киша, него 

ће бити и града! Фала Богу, па је кукуруз обран!“ 

 Катарина Мушикић VIII5 
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на острву Барбадос. Са шеснаест година се преселила у 

Сједињене Америчке Државе ради музичке каријере, 

потписавши уговор са издавачком кућом Def Jam.  

 

 

 

 

 

 

Певањем је почела да се бави са седам година. На њено 

детињство утицао је отац, зависник од алкохола и кокаина 

и честе свађе родитеља, који су се развели када је имала 

четрнаест година.  

Похађала је школу Combermere High School. У средњој 

школи, Ријана је са две пријатељице основала музичку 

групу, а 2004. је победила на школском избору лепоте.  

Била део посебног програма за младе организованог од 

стране војске Барбадоса. Светски успех постигла је својим 

синглом Pon de Replay  и албумом Music of the Sun из 2005. 

године. За мање од годину дана, објавила је свој други 

албум A Girl Like Me, са којег су се издвојили синглови SOS  

и Unfaithful. Највећи успех Ријана је достигла својим трећим 

албумом Good Girl Gone Bad, са којег су чак три сингла — 

Umbrella, Take a Bow, Disturbia — достигла прво место на 

америчкој Билборд хот 100 листи. Албум је био номинован 

за девет награда Греми, победивши у категорији за најбољу 

сарадњу реп и вокалне музике.  

Њен четврти студијски албум, Rated R, објављен је 

крајем 2009. године.  

Ријана је продала више од дванаест милиона плоча за 

само четири године, и освојила мноштво престижних 

музичких награда. Амбасадор је културе Барбадоса. 

 Обећала је да ће у марту 2011. године почети са глумом 

у филму Battleships којем су предвиђали велики успех. 

Филм је објављен у априлу 2012. године и ово је била 

Ријанина највећа улога до тада.  

Песма Where Have You Been је за два дана остварила 8 

000 000 прегледа на Јутјубу.   

Једина је певачица која се налази на The Time 100 листи, 

што је велика част.  

 

ДЕМИ ЛОВАТО је популарна америчка глумица и 

певачица. Почела је да се бави глумом када је имала само 

10 година. Имала је доста малих улога у ТВ серијама и 

филмовима, али је најпознатија по улози Митшине Торес у 

Дизнијевом филму Camp rock и Сони Мунро у Sony with a 

chance.  Осим глумом, Деми се бави и певањем. Неке од 

нјених најпознатијих песама су Neon lights, Heart attack и 

Made in the USA. 

 

 

 

 

 

 

 

CIMORELLI  је бенд који долази из Калифорније. Чине 

га шест рођених сестара. Њихова имена су Лиса, Кетрин, 

Кристина, Ејми, Лорен и Дени. Почеле су да се баве 

музиком још од најранијег детињства, али су постале 

славне тек када су 2009. Године на Јутјуб окачиле обраду 

песме Party in the USA – певачице Мајли Сајрус. Сада су 

склопиле уговор са издавачком кућом VEVO и већ имају 

неколико популарних песама као што су Made in America и 

Wings. Оне имају још много обрада које су јако популарне, 

тако да предлажем да их ових дана послушате, јер ће 

хармонија њихових гласова да вас обори с ногу.    

Катарина Алексић 

 

 

 

 

 

Ријана 
Деми Ловато 

 

Вук Караџић 

 

„Тамо где престају речи, тамо почиње музика.“ 

 Хајнрих Хајне 
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even picked the victim. It was Lucy Weaver. But she didn`t know 

that.  

That evening Lucy was walking near the house with her 

boyfriend Mark. He wanted to go somewhere else because he 

heard some rumours, but Lucy disagreed. When the old man saw 

her, he wanted to commit his terrible crime, but he couldn`t 

because a young man was with her. Then he decided to kill them 

both. He made a trap. Unfortunately, it worked. Lucy and Mark 

were caught. They didn`t know what was coming next, they were 

frightened. Suddenly, they heard a sound. Somebody came into 

the room. It was an old man. Lucy recognized him from 

newspapers from 40 years ago. His name is Tim Cembell. He was 

a young merchant until he was angry but he was in prison. When 

he got out he wanted to take revenge. Jamie, police inspector 

Lucy`s grandfather was a reason why an old man was lying in 

prison. He caught an old man and put him in prison. Tim wanted 

to revenge and the best way to hurt somebody was to kill people 

he loved, like his granddaughter. Nobody knew what happened 

that evening but in the morning one police officer found two 

bodies, Lucy and Mark. They were strangled. 

From then, nobody has ever come close to that house. 

But sometimes, electric bulb lights the forest and people hear 

Lucy crying and screaming for help. 

By Jelena Novaković VII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY BEST FRIEND 

When it’s hard for me, you are there, 

You support me because you really care 

For my problems and me,  

So you are and you will be 

Forever my best friend. 

Only you can make me smile, 

And only you don’t laugh at my style. 

Only you can understand me, 

And that’s why I share all my secrets with you. 

 By Zorana Ećimović VII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCE 
 

Both in real life and in the game, 

We need to know to listen to each other, 

To make a compromise, 

Because sometimes we don’t think the same. 

Instead of arguing, 

We can talk and try 

To solve our problems, 

And then only the sky  

Is our limit! 

Tolerance is when you find  

A middle in everything, 

When you’re polite and kind, 

And when you have time for everyone. 

You are tolerant if you can forgive somebody’s mistake, 

But also to say “Sorry”, 

Because that’s how we will make 

The world go round. 

By Zorana Ećimović VII1 

 

Edgar Allan Poe (1809 – 1849.) was an American author and 

poet best known for his tales of mystery. Poe was one of the 

earliest American practitioners of the short story, and is 

generally considered the inventor of the detective fiction genre. 

Tales: The Black Cat, The Facts in the Case of M. Valdemar 

The Fall of the House of Usher,  The Masque of the Red Death, 

The Murders in the Rue Morgue, The Oval Portrait, The Pit and 

the Pendulum, The Premature Burial, The Tell-Tale Heart. 

Poetry: Al Aaraaf, Annabel Lee,  The Bells, The City in the 

Sea, The Conqueror Worm, A Dream Within a Dream, Eldorado, 

Eulalie, The Haunted Palace, To Helen, Lenore, Tamerlane, The 

Raven, Ulalume.  

The Murders in the Rue Morgue (1841.) is widely considered 

the first detective fiction story. 

 

 МОЈА ГЕНЕРАЦИЈА 

1999.  – моја генерација. Генерација рођена на самом 

крају двадесетог века. Донели смо својим рођењем радост 

својим родитељима у не баш срећно време. 

Од  малих, плашљивих, бојажљивих дечака и девојчица, 

израсли смо у лепу и одлучну децу која су данас на прагу 

животне прекрeтнице. Биће међу нама будућих учитеља, 

лекара, занатлија, спортиста... Причаће ове наше учионице о 

деци која су одрасла уз интернет, Фејсбук, Лејди Гагу, али су 

знали пре свега да цене право другарство, поштују своје 

наставнике и родитеље. Остаће на клупама по неко име, 

срце и стрела, математичка формула или важан датум из 

историје. Одјекиваће наш смех још дуго ходницима наше 

школе, препричаваће наставници доживљаје са 

незаборавних екскурзија... 

Ближи се крај школске године. Кажу – није то крај само 

једне обичне школске године. Кажу – готово је детињство. 

Нисмо још спремни да оставимo своје омиљене лопте и 

лутке и заменимо их неким виртуелним игрицама.  

Надам се да ће свако од нас остварити свој сан. Видим 

своју другарицу Анђелу као насмејану учитељицу у нашој 

обновљеној школи, Филипа као професионалног одбојкаша, 

Видосављевића као адвоката у успешној  грађевинској 

фирми, Матеу као врхунског истраживача у Математичком 

центру, Стефана као цењеног аутомеханичара, Љиљу као 

васпитачицу, Јану и Вању као светске музичке звезде. Каћу 

као универзитетског професора хемије, њену нераздвојну 

другарицу Бојану као преводиоца у иностраној компанији. Ту 

је и Андрија, члан агенције за борбу за људска права, 

Максимовић – успешни рукометни тренер.  

Последње четири године прошли смо кроз пуно 

тренутака среће, радости, туге, пала је и по нека тужна реч, 

похвала, било је и суза, првих љубави, стицања нових и 

раскида старих пријатељстава.  

Биће нам тежак растанак који нам следи. Поднећемо га 

храбро и достојанствено, исто онако храбро као што смо и 

дошли те 1999.  године на овај свет.    

Катарина Мушикић  и Јована Арсић VIII5                                                                                                                

 

 ФИЛИП   ВИДОСАВЉЕВИЋ 

VIII5 

Раније је  ватерполо 

тренирао у Ватерполо 

клубу „Земун“, а  већ две 

године је у „Црвеној 

звезди“. Игра и за 

јуниорску репрезентацију 

Србије, на позицији левог 

крила.  Као најбоље 

резултате истиче  треће 

место на међународном 

турниру на Крфу (са 

 

 

„Звездом“) и  друго место на међународном турниру у Турској  

(са репрезентацијом). Воли ватерполо као здрав спорт који му 

омогућава и много забаве, дружења, путовања... Тренутно се 

спрема за турнир у Словачкој. 

 

 

 
АНЂА ИВАНОВИЋ VII4 

Већ две године 

тренира спортско пењање  

у Пењачком клубу 

„Земун“. Током лета 

тренира на природним 

стенама у Јелашници и 

Ваљеву, а зими на 

Земунском кеју, на 

затвореној вештачкој 

стени.  До сада се 

такмичила у три 

дисциплине – пењање на 

високе стене са опремом;  

пењање на ниске стене без  

 
опреме и са падом на струњачу и брзо пењање. Најбољи 

резултати су – друго место на Државном првенству и седмо 

место на Балканском првенству. 

 

 

 

МАРКО ВЕЛИЧКОВИЋ V6 

Марко иде у 3. разред Музичке школе „Станислав 
Бинички“. Свира клавир у класи  проф. Тамаре Стојковић. На 
часове иде 2 до 3 пута недељно, а вредно вежба свакодневно. 
За ове две и по године Марко је учествовао на шест такмичења, 
на којима је  освојио 4 прве и  2 друге награде. ( МШ „Станислав 
Бинички“, Београд; Турнир музичких школа „Меморијал Аца 
Панић“, Младеновац;  Треће отворено такмичење „Бинички“, 
Београд; 14. отворено такмичење меморијал „Душан Протић“ 
-  прве награде. Друге награде освојио је на 6. међународном 
пијанистичком такмичењу „Славенски“ (Нови Сад) и Четвртом 
отвореном такмичењу „Бинички“, Београд.  

Марта прошле године свирао је у Дому војске на концерту 
„Наша деца“, у организацији Министарства одбране.  
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

Од 2001. године, на иницијативу Савета Европе, 26. 

септембар  обележава се као Европски дан језика. То је 

дан када  познаваоци језика охрабрују 800 милиона 

Европљана свих узраста да уче језике у школи и ван ње. 

У нашој  школи овај дан обележили су ученици  у 

оквиру додатне наставе и клуба који води наставница 

енглеског језика Весна Грегец – „The English Club“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученици шестог и седмог разреда  урадили  су 

анкету о познавању страних језика. Анкета је показала 

да велики проценат испитаника са високим 

образовањем говори енглески језик; следе – немачки, 

руски и француски језик. Такође је уочљиво све веће 

интересовање  за шпански и италијански језик. Већина 

учесника анкете се сложила са изреком „Колико језика 

говориш – толико људи вредиш“. 

У оквиру рада  нашег клуба, ученици су причали и 

писали о пријатељству и толеранцији. 

У новембру смо имали радионицу везану за Ноћ 

вештица (Halloween), па су ученици писали и хорор 

приче. 

 

WHO BROKE THE WINDOW? 

It was a dark, cold night and there was a strong wind blowing 

when Alice was walking towards her house. Her family and she 

moved to a new flat several days ago. She met new friends and 

neighbours. It was a good change for her.  

One scary night, when she was coming back from her 

volleyball practice, she heard a scream. She looked up at the 

windows of her building and saw a rock flying out of a window. 

The window on the 13th floor was broken! She tried to find the 

rock, but it was too dark. “Maybe I’ll find it tomorrow” Alice said 

and went to her flat wondering what happened and to whom.  

Next morning when she left the flat everything was normal – 

the rock wasn’t anywhere to be found. Alice looked at the 

window on the 13th floor, but it wasn’t broken anymore! It 

didn’t even have a scratch. She thought it was a bit strange that 

they fixed it during the night, but she didn’t think too much 

about it. Although she still wanted to know who lived in that flat.  

On her way to the bus stop she saw her neighbour. Her 

neighbour has been living in that building for a long time, so Alice 

asked her if she knew anything about the flat on the 13th floor. 

Her face turned from happy to sad when she started telling Alice 

a spine-chilling story about a young couple which moved there 

ten years ago. People were saying that the man was crazy, and 

they were right. During a fight between his wife and him, the 

man threw a rock at his wife’s head and killed her. He felt so 

guilty that he broke the window and with a piece of glass, cut his 

neck. 

 When the neighbour finished her story, Alice was horrified. 

The next day when she was coming home, again the same thing 

happened: the scream, the rock and the broken window. In the 

morning everything was normal as if nothing happened, except 

one thing. On the front door of her building there was an 

obituary. The woman who told Alice about the mysterious 

couple was dead! She was killed with a rock on the 13th floor.     

By  Sonja Atar VI3 

STORIES ARE TRUE 
Yesterday, while I was walking with my friend through the 

wood called „The dark forest“, I remembered the story about 

that place. Older people don`t want to talk about what 

happened that night but they know the truth. It was a scary 

night, there was nobody in that part of wood. Only small empty 

house was visionable under the moonlight. But it wasn`t 

completely empty. In that house there was an old scary man who 

was a serial killer. He was in prison for 40 years but he escaped. 

He faked his death and everybody thought he was dead but he 

was more alive than ever. He was planning  a new murder. He 

 

 

 

 

 МАКСИМ БОДИРОГА VIII4 

Тренира пливање у   Спортском центру  „11 април“. Досад је освојио 

25 медаља  и пливао на скоро свим великим и малим базенима у  

Београду.  Направио је паузу од скоро две године, али је ипак схватио да 

му бављење спортом значи и испуњава га, те очекује у будућности још 

боље резултате. 

ЈОВАНА БАБИЋ VI4 

Tенисом се бави од своје четврте године. Као члан Тениског клуба 

"Партизан" освајала је до сада медаље на свим београдским и државним 

првенствима. Члан је репрезентације у својој категорији и постигла је 

запажене резултате на међународним такмичењима и европском 

првенству. 

ВУК ИЛИНЧИЋ VI4 

Тенис тренира већ шест година  -  две у Тениском клубу „Ас“, а сада 

је члан Тениског клуба „Винер“.  Освојио је много медаља и пехара, али 

му је најдраже прво место на Отвореном  првенству у Нишу. Тенис воли 

и то је спорт који га чини срећним. 

Питали смо Википедију: 

Хоби је име за активност која се обавља због личног задовољства, а не 

због новчаних награда или примања. Кроз хоби особа може проширити 

знање, вештину и искуство те успоставити (бројне) контакте с другим 

људима које занима исти хоби. За успехе у хобију особа може добити и 

награде од круга истомишљеника или од шире заједнице (нпр. за 

сликарство или фотографију), али основа хобија је лично задовољство. 

Све чиме се људи баве може бити предмет хобија: уметност и музика, 

плес, сликарство, техника као и моделарство (рецимо железничко 

моделарство), програмирање; наука (рецимо астрономија, математика), 

спорт, занатски послови као што су столарство, шивење; пољопривреда 

(рецимо виноградарство, вртларство), пчеларство, узгој бонсаија или 

активности попут узгоја и дресуре паса, сакупљања марака, посматрања 

птица... 

Понекад хоби прерасте у посао. Пионири својим новим хобијима 

понекад започну нову индустрију (нпр. Стив Џобс и Стив Возниак 

индустрију PC рачунара својим Еплом). 

 

 

Тенис Сматра се да је игра дланом претеча модерног тениса и свих спортова у којима се користи рекет. Игра дланом 

представља игру лоптом и има јако дугу традицију. Првобитно се играла голом шаком или навученом кожном рукавицом, 

да би затим постала игра рекетима. Игру је у 15. веку из Француске у Енглеску пренео војвода од Орлеана. Тенис је и настао 

тако што је игра дланом почетком 19. века прилагођена игрању на трави.Чудноват систем бодовања у тенису такође води 

порекло од игре дланом. Такав начин бројања — у коме је петнаест множеник — долази нам из ове игре, проистекле право 

из средњег века када је број 60 био најраширенији нумерички симбол. У то доба, време (60 минута) и новац (један златник 

је вредео 15 суа, а основна новчана јединица износила 60 суа) бројали су се на тај начин. Зато данас више не знамо да ли је 

по угледу на бројке часовника или на новац, у који се масовно кладило — узгред буди речено, игре дланом су називане 

кладионицама, тј. „јазбинама“ — почело да се броји 15, 30, 45 и гем. Не зна се поуздано ни зашто је број 45 уступио место 

броју 40 у бодовању. Неки верују да је ту једноставно реч о скраћеници, која је честом употребом постала правило. Будући 

да су људи лењи по природи, било је краће изговорити 40. Ово је оспоравана хипотеза, али и једина која постоји. 
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Такмичења Наши литерарни радови  
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ФИЗИКА 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

VI 

Светлана Поњавић II 

Иван Гогић III 

Анђела Крагић похвала 

VII Стефан Величковић III 

VIII 
Бојана Богдановић III 

Матеа Момчиловић похвала 

Градско такмичење 

VI 
Иван Гогић II 

Светлана Поњавић III 

VII Стефан Величковић I 

Иван Гогић и Стефан Величковић – пласман на 

државно такмичење 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Градско такмичење у пливању 

разред име и презиме пласман 

V Ана Радуловић I 

VIII Анђела Ристивојевић III 

општинско такмичење у кошарци – екипно 

VII и VIII дечаци II 

БИОЛОГИЈА 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

V 

Лара Лучин II 

Ленка Степановић II 

Јана Величковић II 

Настасија Вранчић III 

Миа Стојков III 

Лука Грујић III 

VI Огњен Димитров III 

VII 
Алекса Митровић II 

Лука Ћирић III 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Такмичење „Ја Бранка“ 

Тема „Жаба чита новине“ или „Зека из јендека“ 

разред име и презиме пласман 

II Даница Младеновић  I 

I 
Лазар Ковачевић  II 

Уна Соломуновић  III 

Тема „Плови лађа!“ 

III 

Ања Оваскаинен I 

Андрија Јармек II 

Иван Шпољић II 

Иван Ивановић III 

Тема „Ципеле“ 

VIII Валерија Вранчић I 

V 
Ленка Степановић II 

Јана Величковић III 

Фотографија „Мој град“ 

VI 

Анђела Крагић I 

Никола Бојковић II 

Ирина Златковић III 

Конкурс „Позна јесен живота“ 

VIII Бојана Богдановић I 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Општинско такмичење „Златна сирена“ 

разред име и презиме пласман 

III Ања Оваскаинен I 

V Јована Станимировић I 

VI 
Анђела Крагић I 

Мина Лошић I 

V 
Дует – Катарина Алексић и 
Лана Прибишевић 

I 

VI 
Дует – Софија Томанић и 
Александра Ивошевић 

I 

III Даница Спаравало II 

VI Александра Ивошевић II 

 
 

КАКО ЈЕ НА МЕНЕ ДЕЛОВАЛА КАЗНА 

 

Када смо мали, казну нам одређују старијa – васпитачи, 

учитељи, родитељи. Како постајемо свеснији својих дела, 

тако нам и нису потребне казне одраслих. Тада кажњавамо 

сами себе и покушавамо да исправимо све недостатке и 

неправилности  у свом понашању. 

Док одрастамо, казне се увек провлаче кроз наше дечије 

несташлуке. Оне су  различите, али се увек заврше 

сазнавањем и спознајом шта је погрешно. 

Осећај када срце лупа као најгласнији бубњеви, дланови 

се зноје, шушти у ушима као стотину пиштаљки... То је осећај 

када знаш да те дели само неколико тренутака од заслужене 

казне. Али, да се вратим пар корака уназад. 

Дивно пролећно доба. Све се буди – птице, трава која 

блиста својом зеленом бојом, дрвеће које дивно мирише јер 

су се отворили пупољци... Сви су напољу жељни да удахну 

ове мирисе после дуге зиме. Наравно, деце је највише. Сви 

паркови, спортски терени су спремно дочекали дечију грају. 

Пролеће узбурка наше мисли и тело. Тако смо моје 

другарице и ја кренуле у шетњу и истраживање. Видно 

израсле, старије, зрелије, мислимо да је цео свет наш. 

Истражујемо најдаље кутке нашег шеталишта поред реке.  

Насмејане, уживамо у својој игри дружећи се са вршњацима, 

не схватајући да време лети. Убрзо су нам очи засветлеле као 

прве звезде на небу. Пао је мрак. Наш женски трио није 

посустајао у разним играријама. Није нам сметало ни то што 

смо жедне, помало гладне, ни што вече носи хладан дах 

ноћи. 

Ниједна од нас се није сетила своје куће. Све док се 

шеталиште није потпуно испразнило. Нестало је дечије граје, 

само је остао тек понеки старији човек са својим псом којег 

је извео у касну шетњу. 

Одједном ми је кроз главу прошло хиљаду мисли – мама, 

тата, страх, неповерење, брига, паника... Зашто ми њих две 

нису скренуле пажњу? Осећај повређености, очи које више 

не светле  од радости, већ од беса због немоћи да се време 

барем мало врати уназад, па да стигнем  кући на време. 

Зашто оне не осећају мој страх и панику? Без поздрава сам 

отрчала кући, као да ме неко јури. 

Испред врата, док звоним, савладава ме онај осећај бубња у 

грудима, пиштаљке у ушима, ознојени дланови. Чекам да ми 

мама отвори врата, то су најдужи тренуци и минути 

неизвесности. Шта год да се деси, срећна сам што  сам стигла 

својој кући. Свесна сам и да ме чека казна. Сама себи бих је 

доделила. 

Мама ми отвара врата. Љута је, бесна, повређена, бледа, 

забринута. Мамин загрљај – топла утеха и казна која следи. 

Огромне супротности, али обе неопходне у овом тренутку. 

Признајем, заслужила сам. Некако ми је било лакше када сам 

схватила да другарице желе само добро. У почетку сам им  

 

 

 
 

замерала, али  сам схватила да морам сама да одговарам за 

своје поступке и пропусте. Казна је увек тешка. Остајем у 

својој соби, у ова четири зида знајући да се напољу збивају 

нови несташлуци. 

Због своје непромишљености себе кажњавам. И жао ми 

је. Жао ми јемаме која се толико уплашила, тате који је само 

ћутао. Повређена сам јер сам њих повредила. Док сам у 

казни, не слушам музику, али су зато ту књиге које су до сада 

само скупљале прашину на полици. Како су дани казне 

пролазили, истражила сам и пронашла један нови део себе. 

Обећавам себи и целом свету да овакву грешку нећу 

поновити. 

Излазак из казне је оставио неколико  трагова у мени. 

Ојачана, сигурна, још зрелија. Наш женски трио је кроз моје 

искуство сазрео. 

Вања Тодоровић   VII3 

ПРИЗНАЈЕМ, КРИВ САМ 
 

Учимо се животу. Учимо се доброти. Учимо се да будемо 

праведни, да поштујемо. Наши родитељи нам усађују те 

вредности. 

Моје две сестре и ја се  добро слажемо. Млађа – Софија 

има четири године. Наша је мезимица. Паметна је, несташна, 

добра и искрена. Ту њену искреност  сам искористио и кајем 

се због тога. 

Старија сестра свира виолину.То је осетљив инструмент и 

одувек се водило рачуна где стоји, како се оставља. Највише 

се пази да мала Софија не чупка жице и не дира гудало. 

Тог дана је виолина била остављенља на кревету. Софија 

и ја смо били сами у стану. Било ми је досадно и једва сам 

чекао да изађем напоље и  играм фудбал. Помислио сам да 

не би било лоше да мало вежбам и почео сам да шутирам 

лопту. После пуно прецизних удараца десило се да је лопта 

промашила циљ и погодила виолину.  Чуо се чудан звук.  

Једна жица ме претеће посматрала. Заледио сам се и почео 

да размишљам шта да урадим. Знао сам да ће бити суза и да 

ће се мамаи тата љутити. После првог шока пришао сам 

виолини и пробао да вратим жицу на место. Нисам успео. У 

том тренутку се појавила Софија и весело ми шутнула лопту. 

Лопта је пала на виолину.  Викнуо сам на Софију:“Види шта 

си урадила!“ И тако сам се спасио.  Мама и тата су данима 

причали Софији  о томе да се лопта не игра у кући. Софија је 

упорно говорила да није хтела, грлила је старију сестру кад 

год ју је видела. Ја сам био покуњен и тужан. Покушавао сам 

да будем добар према Софији. Лопту сам одложио. Ништа 

није помогло. Кајао сам се због лажи. 

aНисам могао више да издржим и једног јутра сам све 

признао мами. Загрлила ме и рекла да је сумњала у моју 

причу и да је поносна што сам признао своју кривицу. Мени 

је свака казна била лакша од терета који ме притискао. 

Огњен Димитров VI5 

 

 

Као и претходних, и ове године су ученици наше школе учествовали на такмичењима и са свих се враћали са 

завидним резултатима. Ово су неки од њих: 



 

                                                             Сузан Колинс  

                        Игре глади – Сјај слободе  

 

     Сви они који су одгледали прва два дела филма „Игара 

глади“, а немају стрпљења да чекају наставак, могу 

прочитати трећи део ове триологије- „Сјај слободе“.  

       Главна јунакиња, Кетнис Евердин, два пута је успела да 

преживи капитолске Игре глади, међутим, ту није крај 

њеним мукама. Након што је председник Капитола Сноу 

уништио цео Дистрикт 12, Кетнис, заједно са својим 

суградјанима одседа у давно уништеном Дистрикту 13, који 

је тајно обновљен под земљом. Ту се спремају планови за 

велику побуну на чијем челу ће се наћи, управо, главна 

јунакиња.  

Пита и Кетнис пролазе кроз невероватне проблеме.  

Уколико желите да сазнате да ли су Дистрикти успели да се 

ослободе капитолског терора, и да ли је љубав између 

Кетнис и Пите завршена, прочитајте завршницу 

незаборавне триологије „Игара глади“ – „Сјај слободе“. 
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ОПАСНА КЊИГА ЗА ДЕЧАКЕ 
Књига која у себи има одговоре на многа питања радозналих дечака је Опасна књига за 

дечаке, домаћег издавача Алнари. Написали су је браћа Хал и Кон Игулден.  

Књигу су назвали изузетним водичем кроз дечаштво из кога ћемо сазнати готово све. 

Кон и Хал пишу о: шпијунажи и Цезаровој шифри, светским чудима, правопису, малој 

ризници великих мисли, диносаурусима, прављењу батерија, магнета, перископа, књигама 

које би сваки дечак требало да прочита и корисним саветима о девојчицама. 

Њени писци нам поручују: "Чак и у времену видео-игрица и мобилних телефона, у животу 

сваког дечака и даље мора постојати кутак резервисан за прављење чворова, изградњу кућице 

на дрвету и приче о изузетним подвизима". 

Алекса Јовановић V5 

 

        

 

                                                                      

     

 

 

ХЕМИЈА 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

VII 

Дуња Мијачић I 

Јана Удовић II 

Зорана Ећимовић II 

Илија Златковић II 

Милица Јагодић II 

Немања Костић II 

Анђа Ивановић II 

Ања Ђорђевић II 

Ања Томовић III 

VIII 

Марина Караклић I 

Слободан Јенко I 

Тијана Митровић II 

Марија Јагодић III 

Катарина Бајић III 

Матеа Момчиловић III 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

 Марија Јапунџић II 

 Александра Грегец III 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

VIII 
Слободан Јенко I 

Владимир Јелача I 

VI Светлана Поњавић III 

ИСТОРИЈА 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

V Јелена Божић II 

VI 
Марко Видосављевић III 

Иван Гогић III 

VII Јован Шушњић II 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Школско такмичење рецитатора 

разред име и презиме пласман 

IV 
Марина Јокановић  I 

Димитрије Јанковић II 

III Мина Хајдер III 

старији узраст 

VI 
Огњен Илић I 

Софија Домај II 

VIII Игор Лојаничић III 

Општинско такмичење рeцитатора 

VI Огњен Илић III 

Градско такмичење "Књижевна олимпијада" 

VIII Анђела Ристивојевић II 

Општинско такмичење из српског језика 

V 

Алекса Јовановић I 

Анђела Поповић I 

Јован Васић II 

Јана Величковић II 

Милица Дабић II 

Ленка Степановић III 

VI 

Соња Атар III 

Лука Петровић III 

Тадија Матијевић Латиновић III 

VIII 
Нина Ивановић II 

Александра Грегец III 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Општинско такмичење 

разред име и презиме пласман 

VIII 

Бојана Богдановић II 

Нина Ивановић III 

Валерија Вранчић III 

„С „ категорија 

VIII Мариа Сара Фрасер II 

Бојана Богдановић и Мариа Сара Фрасер – пласман 

на градско такмичење 

 

 

 

 

 

О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ   
Књига О дугмету и срећи  дечије књижевнице  Јасминке Петровић  је прича  о  детету које има 

церебралну парализу, те му је тешко  да стекне пријатеље, а  још теже да се суочи са тим да се 

заљубио.  У данашње време деца су сурова према онима који имају другачије патике или другачије 

погледе на живот, а ако другачије изгледаш или ходаш, онда само једно дугме може да ти буде снага 

и  храброст. Када Јован  изгуби дугме, наћи ће подршку у самом себи. 

 

СИЛМАРИЛИОН 
 Друга књига коју  препоручујем читаоцима мало старијег узраста је  Толкинов  Силмарилион,  

прича  из  „првог доба“  или  „из  старих дана“,  заправо прича која претходи Хобитима. Хобити је 

друго раздобље, Силмарилион је прво, а Господар прстенова – треће. Да будем искрена, ја сам је 

узела из библиотеке, прочитала је и нисам неке ствари разумела, зато је и препоручујем ученицима 

седмог и осмог разреда. Сигурно је да је екстремно занимљива и узбудљива  прича.  

Препоручујем и  Ујдурме и зврчке  из  античке Грчке,  Љубивоје Ршумовић  -  то говори СВЕ. 

Софија Богдановић V5  

ИГРЕ ГЛАДИ – СЈАЈ СЛОБОДЕ  
 Сви они који су одгледали прва два дела филма Игара глади, а немају стрпљења да чекају 

наставак, могу прочитати трећи део ове трилогије - Сјај слободе.  

Главна јунакиња, Кетнис Евердин, два пута је успела да преживи капитолске Игре глади, 

међутим, ту није крај њеним мукама. Након што је председник Капитола Сноу уништио цео Дистрикт 

12, Кетнис, заједно са својим суграђанима одседа у давно уништеном Дистрикту 13, који је тајно 

обновљен под земљом. Ту се спремају планови за велику побуну на чијем челу ће се наћи, управо, 

главна јунакиња.  

Пита и Кетнис пролазе кроз невероватне проблеме.  

Уколико желите да сазнате да ли су Дистрикти успели да се ослободе капитолског терора, и да 

ли је љубав између Кетнис и Пите завршена, прочитајте завршницу незаборавне триологије Игара 

глади – Сјај слободе. 

 

РОЗИНЕ НАЈГОРЕ ГОДИНЕ   

Серијал романа  Розине најгоре године  холандске ауторке Френсис Омен     намењен је 

тинејџеркама.  Свесна чињенице да су то године када није баш лако наћи своје место на планети, 

ауторка саветима покушава да помогне тинејџеркама да их „преживе“.  Главна јунакиња Роза ван 

Дајк је стручњак за све проблеме који муче и вас, попут прве љубави, добијања млађег брата, 

селидбе и  много  других животних „катастрофа“.  Предлажем свима – правац библиотека или 

продавница! Књиге су проверено одличне и прави су приручник за све тинејџерке.  

Јана Величковић V6 
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МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 

Календар је скуп којима се одређује однос између разних 

временских интервала: дана, недеље, месеца и године. Реч 

календар потиче од латинске речи kalendae, што је био назив 

за први дан у месецу код старих Римљана.  

Дан је одувек био основни временски размак код свих 

народа. Он траје 24 часа и представља период једне 

промене светлости (дана) и таме (ноћи), али почетак дана 

није био свуда једнак. Недеља (седмица) је период који траје 

7 дана. Вавилонци су дане у недељи назвали по својим 

боговима (небеским телима). Египатска недеља је имала 10 

дана, а римска 8 дана. За дужа раздобља служила је промена 

Месечевих мена. Месечева фаза (просечно траје 29 дана, 12 

сати, 44 минута и 2, 98 секунди) је синодички месец који траје 

отприлике 29,5 дана. Равнање по данима је било увек основа 

у практичној временској организацији, а синодички месец 

има преко пола дана више од 29 читавих дана. Требало је 

ускладити те две величине, и то је месечева основа или 

месечев календар. Усклађивање се постизало мењањем 

броја дана у месецу. За практичну временску оријентацију 

важна је и промена годишњих доба, која зависи од положаја 

Сунца.  

Сунце обиђе еклиптику за једну тзв. тропску годину, која 

траје 365 дана, 5 сати, 48 минута и 46 секунди, дакле, не 

износи цели број дана. Због тога је грађанска година, са 

целим бројем дана, морала што боље да се прилагоди 

дужини тропске године (сунчани или соларни календар). То 

се постигло мењањем целог броја дана у грађанској години, 

према различитим правилима. Због тога постоје различити 

календари. Године су се бројале од разних почетака-епоха, 

обично од неког значајног догађаја, па се због тога разликују 

разне ере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јулије Цезар 

НАПОЛЕОН  БОНАПАРТА ( 1769 – 1821) 

      Наполеон је једна од најзанимљивијих  историјских 

личности. Честа је инспирација филмским уметницима и 

књижевницима. Иако је своју каријеру почео као млад 

официр, он ће успети да уради нешто што је мало коме 

пошло за руком. Завладаће не само Француском , већ и 

већим делом Европе. Своју срећну звезду изгубио је код 

Москве, у снегу и леду сурове руске зиме. Његова личност 

инспирисала је  и ученике осмог разреда на часовима 

историје. 

Лазар Мишић V6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРВЈУ СА НАПОЛЕОНОМ 

      Уџбеник, предавања и интернет као времеплов враћају 

ме у 19. век  , време пуно ратова и превирања, али и наде у 

у бољи и праведнији живот Европе. Као у сну, испред мене 

стоји педесетогодишњак, здепаст и мали, са једном руком  

савијеном иза леђа. Загледан у пучину мора, не личи на 

генерала, конзула, а најмање на цара  пред којим је дрхтала 

цела Европа. Сабласну тишину прекида пуцкетање свеће и 

звук таласа који запљускују тврђаву на острву Света Јелена.  

 

Господине, причајте ми о Вашој Корзици, родитељима, 

раној младости, доласку у Париз, школовању, амбицијама 

и страховима. Како сте постали командант француске 

војске и како се осећа човек који има неограничену власт, а 

народ га и даље воли и подржава? Причајте ми о Вашим 

победама над Аустријом и Прусима, као и о поразу код 

Трафалгара, о вашем великом руском противнику. Реците 

ми, молим Вас, да ли је Ваша петнаестогодишња владавина 

била посвећена напретку и уједињењу целе Европе , или је 

то само крвава борба за власт? 

      Свећа је изгорела, Наполеон се није ни окренуо, а ја се, 

замишљена   под бременом прошлости,  враћам у 21. век, у 

земљу Србију и на час историје. Одговоре ћу морати да 

потражим овде. 

Тијана Митровић VIII3 

ИСТОРИЈСКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ  
Први телефонски разговор у Београду, а и у Србији, 

обављен је 14. марта 1883. године, само седам година 

након Беловог проналаска телефона. 

Откриће авиона 1903. прошло је непримећено у 

америчким медијима, тако да је прва вест о делу браће Рајт 

објављена у часопису о пчеларству Gleanings in Bee Culture. 

Учитељицама у Србији тек је 1870. године, одлуком 

Народне скупштине Кнежевине Србије, дозвољено да 

предају у мушким школама. 

Прве ролшуе, које су се тешко заустављале и окретале, 

изумео је око 1760. године Белгијанац Јозеф Мерлин који 

се бавио израдом музичких инструмената. 

Српски државни грб који је усвојен 17. августа 2004. 

године постоји још од јуна 1882. године. 

На основу сачуваних списа, нацрт за прва контактна 

сочива направио је Леонардо да Винчи. Требало је да буду 

израђена од танког стакла испуњеног водом. 

Исак Њутн био је избачен из основне школе. То је 

учињено на захтев његове мајке која се надала да ће њен 

син бити фармер. 

 У средњем веку побеђени владари морали су да 

простру свој пурпурни огртач да би победник прешао преко 

њега, па је од тог правила настао обичај да се приликом 

доласка важних државника простире црвени тепих. 

У средњем веку болеснике су најчешће неговале 

калуђерице које су се између себе називале сестрама, те је 

тај назив касније задржан и за школоване медицинске 

сестре. 

 

Наполеон Бонапарта 

проблема била је потребна реформа календара.  Чак и после 

сабора у Никеји, јулијански календар се није променио, па су 

астрономи одлучили да израде нови календар који ће бити 

усаглашен са тропском годином. Грешка коју је уносио 

јулијански календар ублажио је, али не и отклонио, 

грегоријански календар, који је тренутно најкоришћенији 

календар на свету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вић предложио заснивала се на предлогу Максима 

Трпковића – професора математике.  

Разлика Миланковићевог календара у односу на 

Грегоријански постаће видљива 2800. године, јер је она по 

Грегоријанском календару преступна, а по Миланковићу 

није.  

Српска православна црква је прихватила Миланковићев 

календар, али никада није престала да користи јулијански. 

Ивана Николић, Ања Пантелић, Сара Грујић VIII4  

Јована Арсић, Катарина Мушикић, Анђела Пушица VIII5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милутин Миланковић 

Јулијански календар је увео Јулије 

Цезар 45. г. п. н. е. и користио се у 

Европи до XVI. века. Једна година 

у Јулијанском календару износи 

просечно 365,25 дана што се 

постиже убацивањем једног 

додатног дана сваке четврте 

године и на тај начин се 

приближава временском пери-

оду за који Земља обиђе око 

 Сунца.  По овом календару свака година чији је број дељив 

са 4 је преступна. Ове године се нису бројале од рођења 

Исуса Христа, већ од оснивања Рима 753. г. п. н. е. Јулије 

Цезар је првобитно одредио да сви непарни месеци имају 

по 31 дан, а парни по 30, осим фебруара, који у простој има 

29, а у преступној 30 дана.  

Разлика јулијанског календара у односу на тропску 

годину се повећавала за дан на 128 година, јер  има вишак 

од 11 минута и 14 секунди који се сабирају сваке године. 

Последица тога је да је по јулијанском календару додавано  

превише преступних дана у односу на астрономске почетке 

годишњих доба. Ово је било од значаја јер се датум Ускрса 

рачуна у односу на пролећну равнодневницу. Због овог 

  

Први га је предложио папа 

Гругур ХIII. Године овог календара 

се броје од рођења Исуса Христа. 

Саставио га је математичар 

Лилио, који је увео да не буде 

преступна свака година дељива са 

четири. Године краја века су 

преступне, по новом, само ако су 

дељиве са 400. То значи да су 

 

 

 

 

 

 

 

Гргур XIII 

1600. и 2000. преступне и по грегоријанском и по 

јулијанском, а 1700, 1800, 1900. нису по грегоријанском, а 

јесу  по јулијанском. Тиме се акумулира 3 дана разлике на 

400 година између ова два календара. Грешка 

грегоријанског календара по години је 26,75 секунди, уместо 

11 минута и 14 секунди грешке јулијанског. То значи да 

грегоријански календар прави грешку од једног дана на 3322 

године.  

Гргур XIII је 24. фебруара 1582. године папском булом 

Inter gravissimas објавио да после четвртка 4. октобра долази 

петак 15. октобар исправљеног новог календара. 

Грегоријански календар су прихватиле Италија, Пољска, 

Португалија и Шпанија, а убрзо и остале католичке земље. 

Протестантске земље прешле су на грегоријански календар 

много касније, а православне тек у 20. веку, пре свега ради 

лакше трговине. 

 Православне цркве, међутим, 

нису хтеле да прихвате католички 

календар, стога су тражиле нови, 

прецизнији од грегоријанског, па 

је на Свеправославном конгресу 

уведен новојулијански календар.  

Овај календар предложио је 

Милутин Миланковић, по коме се 

још зове и Миланковићев. На 

њему је почео да ради 1923. 

Године. Реформа коју је Миланко- 

  

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter_gravissimas&action=edit&redlink=1
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КАТАСТРОФЕ 
Природне катастрофе су појаве у природи које настају 

под деловањем природних сила. Појављују се изненада и 

својим разорним моћима уништавају све испред себе, а 

људи не могу да их спрече – земљотреси, вулканске 

ерупције, пожари, ледене олује итд. 

Вулкан Попокатепетл је један од најактивнијих вулкана 

у Мексику. Једна од највећих ерупција је била у априлу 

2012. када је камење летело километар у вис, а падавине  

пепела су направиле огромну штету људима и 

животињама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код острва Тонга 2009. прорадио је вулкан који је у 

ваздух дигао облак паре и дима висок неколико стотина 

метара, а све то као последица земљотреса у Пацифику. 

Вулкан на Суматри, у јануару 2014. избацио је лаву и пепео 

на широком простору, па је више од 26 ооо људи  морало 

да се евакуише пошто је пепео прекрио плантаже и куће. 

Људи су се разболели и недостајала им је чиста вода. 

Ледена олуја у САД и Канади, децембра 2013. Однела је 

24 живота, а читави градови су остали без струје. 

Цунами 2004. у  Индијском океану однео је 230 000 

живота и сматра се једном од највећих катастрофа. 

Земљотрес јачине 9,1 рихтера, поред Суматре, изазвао 

је до 30 метара висок талас који је погодио 14 држава. 

Пожар у Аустралији 2013. донео  је једну од најтежих 

непогода  у последњих 40 година у том подручју. Уништио 

је око 200 кућа и око 37000 хектара шуме. До пожара 

долази најчешће  због високих температура . 

Поплава на Филипинима 2012. однела је најмање 60 

живота. Градови су поплављени јер је за 48 сати пало 

толико кише колико обично падне за месец дана. Око 360 

000 људи је евакуисано.  

У катастрофалном земљотресу у Јапану, јачине 9 

рихтера , што је покренуло цунами висине 10 метара, 

настрадало је око 10 000 људи, а око 90 000 је нестало. 

Има тога још пуно -  олуја Сенди у САД, тајфун Санба у 

Јужној Кореји, торнадо у Оклахоми, ураган Катрин у 

Америци..... 

У тим моментима свима постане јасно како смо мали, 

ситни и немоћни и колико смо лоше чинили природи.Она 

тако  показује ко је заправо моћан и да смо у обавези да се 

позабавимо очувањем природе како бисмо сачували своје 

место у њој. Њој је, очигледно, лако да нас елиминише у 

тренутку.   

Урош  Пилиповић   VIII5 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ 
 

Сви становници Земље имају право на здраву средину. 

Човек је највећи  кривац за лош изглед наше околине. 

Многобројна станишта су уништена.Свакодневно нестају 

бројне животиње и биљке и то заувек. Уништили смо 

oзонски омотач, многе животиње смо  истерали из својих 

природних станишта. Не можемо да вратимо животиње 

које су изумрле због нас. Ако не можемо да поправимо 

,престанимо да кваримо! Да ли ће наша деца видети 

животиње и биљке које смо ми видели ?  

Да ли су се наши родитељи бринули о тим стварима у 

нашим годинама? Сви ови догађаји се дешавају пред 

нашим очима, а ипак се понашамо као да имамо довољно 

времена и решења за све проблеме.Морамо да направимо 

места за природу, јер је природа направила места за нас. 

Ми одлучујемо у каквој средини ћемо живети. Морамо 

променити своје навике и морамо се борити за своју 

будућност! 

Милана Лејић и Кристина Павловић VIII4 

                                                                                   

                                                                                                          

 

Клизиште на Тајвану 

Последице ледене олује 

ПРИРОДА КАО УМЕТНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природни портал с каменим звекиром налази се у дубини 

алжирске пустиње. Стена од које га је природа сачинила била 
је много тврђа од осталих у околини, па јој ветар није могао 
ништа, с обзиром на то да ју је обликовао на овај јединствени 
начин. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ови природни „минарети“ заправо су стеновити торњеви 

који се налазе у кањону Брис , САД. Високи су чак 700 метара, 

а њихова садашња висина можда ће бити надмашена, јер је 

читав венац веома осетљив. 

 

 

 

 

 

 

 

Овај стеновити венац који се налази на Новом Зеланду, 
данас називају „Планином палачинки“. И заиста , венац личи 
на наслагане палачинке. Настао је као последица такозване 
неједнаке ерозије. Поједини слојеви стене попустили су пред 
налетима кише и ветра, а други су остали неоштећени. 
Изгледају као дела модерних вајара, или велике грађевине 
створене људском руком, али ове скулптуре су извајали киша, 
ветар, вулкани, а у извесним случајевима и лед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ови огромни стубови, сачињени од округлих, пљоснатих 

стена, део су крајолика Ел Торикала у Андалузији. Киша је 

током дугих година „вајала“ кречњачке стене створивши оно 

што данас можемо назвати „мегалитским храмом“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Анђеоски водопади, највиши и најлепши водопад на свету, 

висине 978 метара, а налазе се на малој реци Цурун, у 
Венецуели. Водопад је откривен 1933.  године, а открио их је 
Џими Ејнџел, те су по њему и добили име. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вероватно би многи од вас рекли да се на овој слици ради 

о некој древној, напуштеној тврђави. У ствари, то су остаци 
изливене лаве из доба терцијара, који се налазе на северу 
Ирске. Лава, која се претворила у стене, лагано се хладила 
образујући међусобно паралелне стубове високе двадесетак 
метара. 

Тијана Јовановић VII2 

 

 

 

 

 

„Човек је овладао природом пре него што је научио да 

влада самим собом“.  

Алберт Швајцер 



  

НАСТАВНИЦАМА ЗА ОСМИ МАРТ 
 

За стихове ове храбрости ми треба, 

Јер после њих ће морати 

Више да се штреба. 

Па онда полако да пређем на ствар, 

Наставницама својим 

Ову песму поклањам на дар. 

Када карту пита и прегледа свеске, 

Жижа је озбиљна, тада нема смешке. 

Кад у мојој глави датума је свита, 

Тада наставница Маја историју пита. 

Техничке цртеже и техничка словца, 

Нас је научила наставница Гоца. 

Природа и биљке, алге и ћелије, 

Свако своје ноте у природи свира, 

О томе нас учи Шуштершић Мира. 

Ни анфаси, ни акварели, нису остали са  стране, 

Уметнички смо оцењени од наставнице  Маријане. 

Данијела је математичарка, она нема мане, 

Али казнени када да, никоме да сване. 

Насмејана, распевана наставница Драгана, 

Али ако не знам опере, 

Ни Дунав не може да ме опере. 

Наставница Цеца увек нам  се смеши, 

Када граматику не знамо, кецом она то реши. 

Мени баш енглески не иде од руке, 

Зато се наставница Вања труди, ал не иде без муке. 

Природни систем и формуле разне, 

Код наставнице Смиље нису приче празне. 

Немачки се учи да се шпреха боље, 

Зато наставница Драгана има и жеље и воље. 

Наставнице драге,  и све друге жене, 

Све сте стварно дивне – толико од мене. 

Милош Стојановић VIII1 

ШКОЛА 
 

Школа зове сваког ђака 

И претвара га у првака. 

Узми оловку, узми свешчицу, 

Па запиши песмицу. 

Сваки ђак добро зна – 

Школа је врло поучна. 

Од првака до осмака, 

Проћи ћеш знања свака. 

Узми оловку, узми свешчицу, 

Па нацртај сличицу. 

М. Илић II3 

 

 

ФЕЈСБУК 

Мојој мами баш је мука – 

Од  фејсбука. 

Баш се љути, чак се чуди, 

Ма начисто тад полуди. 

Када куцам, гледам, пишем, 

Ма,  некада и не дишем, 

Она дође ко рис љута 

И каже:“Још овог пута! 

И баш ми је, да знаш, мука 

Од тог твог фејсбука! 

Иди, дете, играј жмурке, 

Ластиш, фудбал, ил одбојку, 

Бицикл вози  ил  ролере. 

Остави те луде жеље 

И фејсбук пријатеље!“ 

Покушавам да схватим, ал узалуд. 

Сама моја крене рука- 

Пут фејсбука. 

Ето маме, ко рис љута! 

„Мама,само још овог пута!“ 

Ања Ђорђевић VII5 
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КАКО  НА  МЕНЕ  ДЕЛУЈЕ  КАЗНА 
 

Ова кратка прича казаће вама 

Како на мене делује казна. 

О казни сада причам јер похвале добијам ретко, 

Ал  зато сам у казни веома често. 

Обавеза моја је да стално учим, 

Али ја се тако једино мучим. 

Не разумем, људи, где је моја грешка, 

Књига ми је јако, јако тешка. 

Обећавам јавно – бићу бољи, 

Ако напишу књигу баш по мојој вољи. 

Казну нову нећу, пожелите ми срећу. 

Помозите ми, људи, ако Бога знате, 

Решење за мене да ли имате? 

Адреса и број позната је свима, 

Јер жалбе су често пред  мојим вратима. 

 

Maтеја Милетић VIII5 

 

МАШТА 

Маштање је као летење, 

Пуно забаве исмеха, без греха. 

Кад урониш у машту, 

Уђеш у прелепу башту, 

Птице певају, 

Док лењивци зевају. 

У машти има ташни и шарених машни, 

Умашти нас мазе, обично много пазе. 

Машта је лепа 

Као љубав слепа, 

Многобројни ђаци 

Дају храну маци. 

У машти умерено једеш, 

И можеш као мачка да предеш, 

Сад не могу ништа више да додам, 

У машти морам да ходам. 

Милош Перовић III5 

 

УТЕХА 

У  тихој ноћи док срце стрепи 

Сети се мене анђеле лепи, 

Ако те растуже звуци стари, 

Ако те живот заболи, 

Не заборави да те неко пуно воли! 

                                                                                   

Софија Цакић V6 

 

ПРОЛЕЋЕ 

Пролеће је сада, знај, 

Са другарима се забављај. 

Жарко сунце сада сија, 

Топао ваздух свима прија. 

Хајде сада играј се, 

Пријатељима придружи се! 

Нове игре играће, 

Јер сада је пролеће. 

Немања Радосављевић IV2 

 

ЦВЕЋЕ 
Шта мирише лепо? 

Као јутро сјајно. 

На ливади цвеће, 

мирисно и бајно. 

На пољу зелен, 

К'о на небу језди, 

маслачак по ветру 

хита својој звезди. 

Шта мирише лепо 

ко јутарња роса, 

љубичица плава 

раздрагана, боса. 

Лана Кнежевић III5 

 

„Само песник ствара, јер само он мисли 

да би измислио. Ко је год нешто 

створио, он је био песник.“    

 Јован Дучић 

Ана Лукић III5 

Анђела Вукојевић 

Андреа Стојков V4 

Никола Бојчевић V4 

Светлана Поњавић VI6 

Вања Милић VI4 

 

Нина Крањчевић III4 

 

Бојана Богдановић VIII5 

 

Сара Марјановић VI4 

 



  

НАСТАВНИЦАМА ЗА ОСМИ МАРТ 
 

За стихове ове храбрости ми треба, 

Јер после њих ће морати 

Више да се штреба. 

Па онда полако да пређем на ствар, 

Наставницама својим 

Ову песму поклањам на дар. 

Када карту пита и прегледа свеске, 

Жижа је озбиљна, тада нема смешке. 

Кад у мојој глави датума је свита, 

Тада наставница Маја историју пита. 

Техничке цртеже и техничка словца, 

Нас је научила наставница Гоца. 

Природа и биљке, алге и ћелије, 

Свако своје ноте у природи свира, 

О томе нас учи Шуштершић Мира. 

Ни анфаси, ни акварели, нису остали са  стране, 

Уметнички смо оцењени од наставнице  Маријане. 

Данијела је математичарка, она нема мане, 

Али казнени када да, никоме да сване. 

Насмејана, распевана наставница Драгана, 

Али ако не знам опере, 

Ни Дунав не може да ме опере. 

Наставница Цеца увек нам  се смеши, 

Када граматику не знамо, кецом она то реши. 

Мени баш енглески не иде од руке, 

Зато се наставница Вања труди, ал не иде без муке. 

Природни систем и формуле разне, 

Код наставнице Смиље нису приче празне. 

Немачки се учи да се шпреха боље, 

Зато наставница Драгана има и жеље и воље. 

Наставнице драге,  и све друге жене, 

Све сте стварно дивне – толико од мене. 

Милош Стојановић VIII1 

ШКОЛА 
 

Школа зове сваког ђака 

И претвара га у првака. 

Узми оловку, узми свешчицу, 

Па запиши песмицу. 

Сваки ђак добро зна – 

Школа је врло поучна. 

Од првака до осмака, 

Проћи ћеш знања свака. 

Узми оловку, узми свешчицу, 

Па нацртај сличицу. 

М. Илић II3 

 

 

ФЕЈСБУК 

Мојој мами баш је мука – 

Од  фејсбука. 

Баш се љути, чак се чуди, 

Ма начисто тад полуди. 

Када куцам, гледам, пишем, 

Ма,  некада и не дишем, 

Она дође ко рис љута 

И каже:“Још овог пута! 

И баш ми је, да знаш, мука 

Од тог твог фејсбука! 

Иди, дете, играј жмурке, 

Ластиш, фудбал, ил одбојку, 

Бицикл вози  ил  ролере. 

Остави те луде жеље 

И фејсбук пријатеље!“ 

Покушавам да схватим, ал узалуд. 

Сама моја крене рука- 

Пут фејсбука. 

Ето маме, ко рис љута! 

„Мама,само још овог пута!“ 

Ања Ђорђевић VII5 
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КАКО  НА  МЕНЕ  ДЕЛУЈЕ  КАЗНА 
 

Ова кратка прича казаће вама 

Како на мене делује казна. 

О казни сада причам јер похвале добијам ретко, 

Ал  зато сам у казни веома често. 

Обавеза моја је да стално учим, 

Али ја се тако једино мучим. 

Не разумем, људи, где је моја грешка, 

Књига ми је јако, јако тешка. 

Обећавам јавно – бићу бољи, 

Ако напишу књигу баш по мојој вољи. 

Казну нову нећу, пожелите ми срећу. 

Помозите ми, људи, ако Бога знате, 

Решење за мене да ли имате? 

Адреса и број позната је свима, 

Јер жалбе су често пред  мојим вратима. 

 

Maтеја Милетић VIII5 

 

МАШТА 

Маштање је као летење, 

Пуно забаве исмеха, без греха. 

Кад урониш у машту, 

Уђеш у прелепу башту, 

Птице певају, 

Док лењивци зевају. 

У машти има ташни и шарених машни, 

Умашти нас мазе, обично много пазе. 

Машта је лепа 

Као љубав слепа, 

Многобројни ђаци 

Дају храну маци. 

У машти умерено једеш, 

И можеш као мачка да предеш, 

Сад не могу ништа више да додам, 

У машти морам да ходам. 

Милош Перовић III5 

 

УТЕХА 

У  тихој ноћи док срце стрепи 

Сети се мене анђеле лепи, 

Ако те растуже звуци стари, 

Ако те живот заболи, 

Не заборави да те неко пуно воли! 

                                                                                   

Софија Цакић V6 

 

ПРОЛЕЋЕ 

Пролеће је сада, знај, 

Са другарима се забављај. 

Жарко сунце сада сија, 

Топао ваздух свима прија. 

Хајде сада играј се, 

Пријатељима придружи се! 

Нове игре играће, 

Јер сада је пролеће. 

Немања Радосављевић IV2 

 

ЦВЕЋЕ 
Шта мирише лепо? 

Као јутро сјајно. 

На ливади цвеће, 

мирисно и бајно. 

На пољу зелен, 

К'о на небу језди, 

маслачак по ветру 

хита својој звезди. 

Шта мирише лепо 

ко јутарња роса, 

љубичица плава 

раздрагана, боса. 

Лана Кнежевић III5 

 

„Само песник ствара, јер само он мисли 

да би измислио. Ко је год нешто 

створио, он је био песник.“    

 Јован Дучић 

Ана Лукић III5 

Анђела Вукојевић 

Андреа Стојков V4 

Никола Бојчевић V4 

Светлана Поњавић VI6 

Вања Милић VI4 

 

Нина Крањчевић III4 

 

Бојана Богдановић VIII5 

 

Сара Марјановић VI4 

 



   

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Биологија Географија 

22 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

19 

КАТАСТРОФЕ 
Природне катастрофе су појаве у природи које настају 

под деловањем природних сила. Појављују се изненада и 

својим разорним моћима уништавају све испред себе, а 

људи не могу да их спрече – земљотреси, вулканске 

ерупције, пожари, ледене олује итд. 

Вулкан Попокатепетл је један од најактивнијих вулкана 

у Мексику. Једна од највећих ерупција је била у априлу 

2012. када је камење летело километар у вис, а падавине  

пепела су направиле огромну штету људима и 

животињама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код острва Тонга 2009. прорадио је вулкан који је у 

ваздух дигао облак паре и дима висок неколико стотина 

метара, а све то као последица земљотреса у Пацифику. 

Вулкан на Суматри, у јануару 2014. избацио је лаву и пепео 

на широком простору, па је више од 26 ооо људи  морало 

да се евакуише пошто је пепео прекрио плантаже и куће. 

Људи су се разболели и недостајала им је чиста вода. 

Ледена олуја у САД и Канади, децембра 2013. Однела је 

24 живота, а читави градови су остали без струје. 

Цунами 2004. у  Индијском океану однео је 230 000 

живота и сматра се једном од највећих катастрофа. 

Земљотрес јачине 9,1 рихтера, поред Суматре, изазвао 

је до 30 метара висок талас који је погодио 14 држава. 

Пожар у Аустралији 2013. донео  је једну од најтежих 

непогода  у последњих 40 година у том подручју. Уништио 

је око 200 кућа и око 37000 хектара шуме. До пожара 

долази најчешће  због високих температура . 

Поплава на Филипинима 2012. однела је најмање 60 

живота. Градови су поплављени јер је за 48 сати пало 

толико кише колико обично падне за месец дана. Око 360 

000 људи је евакуисано.  

У катастрофалном земљотресу у Јапану, јачине 9 

рихтера , што је покренуло цунами висине 10 метара, 

настрадало је око 10 000 људи, а око 90 000 је нестало. 

Има тога још пуно -  олуја Сенди у САД, тајфун Санба у 

Јужној Кореји, торнадо у Оклахоми, ураган Катрин у 

Америци..... 

У тим моментима свима постане јасно како смо мали, 

ситни и немоћни и колико смо лоше чинили природи.Она 

тако  показује ко је заправо моћан и да смо у обавези да се 

позабавимо очувањем природе како бисмо сачували своје 

место у њој. Њој је, очигледно, лако да нас елиминише у 

тренутку.   

Урош  Пилиповић   VIII5 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ 
 

Сви становници Земље имају право на здраву средину. 

Човек је највећи  кривац за лош изглед наше околине. 

Многобројна станишта су уништена.Свакодневно нестају 

бројне животиње и биљке и то заувек. Уништили смо 

oзонски омотач, многе животиње смо  истерали из својих 

природних станишта. Не можемо да вратимо животиње 

које су изумрле због нас. Ако не можемо да поправимо 

,престанимо да кваримо! Да ли ће наша деца видети 

животиње и биљке које смо ми видели ?  

Да ли су се наши родитељи бринули о тим стварима у 

нашим годинама? Сви ови догађаји се дешавају пред 

нашим очима, а ипак се понашамо као да имамо довољно 

времена и решења за све проблеме.Морамо да направимо 

места за природу, јер је природа направила места за нас. 

Ми одлучујемо у каквој средини ћемо живети. Морамо 

променити своје навике и морамо се борити за своју 

будућност! 

Милана Лејић и Кристина Павловић VIII4 

                                                                                   

                                                                                                          

 

Клизиште на Тајвану 

Последице ледене олује 

ПРИРОДА КАО УМЕТНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природни портал с каменим звекиром налази се у дубини 

алжирске пустиње. Стена од које га је природа сачинила била 
је много тврђа од осталих у околини, па јој ветар није могао 
ништа, с обзиром на то да ју је обликовао на овај јединствени 
начин. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ови природни „минарети“ заправо су стеновити торњеви 

који се налазе у кањону Брис , САД. Високи су чак 700 метара, 

а њихова садашња висина можда ће бити надмашена, јер је 

читав венац веома осетљив. 

 

 

 

 

 

 

 

Овај стеновити венац који се налази на Новом Зеланду, 
данас називају „Планином палачинки“. И заиста , венац личи 
на наслагане палачинке. Настао је као последица такозване 
неједнаке ерозије. Поједини слојеви стене попустили су пред 
налетима кише и ветра, а други су остали неоштећени. 
Изгледају као дела модерних вајара, или велике грађевине 
створене људском руком, али ове скулптуре су извајали киша, 
ветар, вулкани, а у извесним случајевима и лед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ови огромни стубови, сачињени од округлих, пљоснатих 

стена, део су крајолика Ел Торикала у Андалузији. Киша је 

током дугих година „вајала“ кречњачке стене створивши оно 

што данас можемо назвати „мегалитским храмом“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Анђеоски водопади, највиши и најлепши водопад на свету, 

висине 978 метара, а налазе се на малој реци Цурун, у 
Венецуели. Водопад је откривен 1933.  године, а открио их је 
Џими Ејнџел, те су по њему и добили име. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вероватно би многи од вас рекли да се на овој слици ради 

о некој древној, напуштеној тврђави. У ствари, то су остаци 
изливене лаве из доба терцијара, који се налазе на северу 
Ирске. Лава, која се претворила у стене, лагано се хладила 
образујући међусобно паралелне стубове високе двадесетак 
метара. 

Тијана Јовановић VII2 

 

 

 

 

 

„Човек је овладао природом пре него што је научио да 

влада самим собом“.  

Алберт Швајцер 
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МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 

Календар је скуп којима се одређује однос између разних 

временских интервала: дана, недеље, месеца и године. Реч 

календар потиче од латинске речи kalendae, што је био назив 

за први дан у месецу код старих Римљана.  

Дан је одувек био основни временски размак код свих 

народа. Он траје 24 часа и представља период једне 

промене светлости (дана) и таме (ноћи), али почетак дана 

није био свуда једнак. Недеља (седмица) је период који траје 

7 дана. Вавилонци су дане у недељи назвали по својим 

боговима (небеским телима). Египатска недеља је имала 10 

дана, а римска 8 дана. За дужа раздобља служила је промена 

Месечевих мена. Месечева фаза (просечно траје 29 дана, 12 

сати, 44 минута и 2, 98 секунди) је синодички месец који траје 

отприлике 29,5 дана. Равнање по данима је било увек основа 

у практичној временској организацији, а синодички месец 

има преко пола дана више од 29 читавих дана. Требало је 

ускладити те две величине, и то је месечева основа или 

месечев календар. Усклађивање се постизало мењањем 

броја дана у месецу. За практичну временску оријентацију 

важна је и промена годишњих доба, која зависи од положаја 

Сунца.  

Сунце обиђе еклиптику за једну тзв. тропску годину, која 

траје 365 дана, 5 сати, 48 минута и 46 секунди, дакле, не 

износи цели број дана. Због тога је грађанска година, са 

целим бројем дана, морала што боље да се прилагоди 

дужини тропске године (сунчани или соларни календар). То 

се постигло мењањем целог броја дана у грађанској години, 

према различитим правилима. Због тога постоје различити 

календари. Године су се бројале од разних почетака-епоха, 

обично од неког значајног догађаја, па се због тога разликују 

разне ере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јулије Цезар 

НАПОЛЕОН  БОНАПАРТА ( 1769 – 1821) 

      Наполеон је једна од најзанимљивијих  историјских 

личности. Честа је инспирација филмским уметницима и 

књижевницима. Иако је своју каријеру почео као млад 

официр, он ће успети да уради нешто што је мало коме 

пошло за руком. Завладаће не само Француском , већ и 

већим делом Европе. Своју срећну звезду изгубио је код 

Москве, у снегу и леду сурове руске зиме. Његова личност 

инспирисала је  и ученике осмог разреда на часовима 

историје. 

Лазар Мишић V6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРВЈУ СА НАПОЛЕОНОМ 

      Уџбеник, предавања и интернет као времеплов враћају 

ме у 19. век  , време пуно ратова и превирања, али и наде у 

у бољи и праведнији живот Европе. Као у сну, испред мене 

стоји педесетогодишњак, здепаст и мали, са једном руком  

савијеном иза леђа. Загледан у пучину мора, не личи на 

генерала, конзула, а најмање на цара  пред којим је дрхтала 

цела Европа. Сабласну тишину прекида пуцкетање свеће и 

звук таласа који запљускују тврђаву на острву Света Јелена.  

 

Господине, причајте ми о Вашој Корзици, родитељима, 

раној младости, доласку у Париз, школовању, амбицијама 

и страховима. Како сте постали командант француске 

војске и како се осећа човек који има неограничену власт, а 

народ га и даље воли и подржава? Причајте ми о Вашим 

победама над Аустријом и Прусима, као и о поразу код 

Трафалгара, о вашем великом руском противнику. Реците 

ми, молим Вас, да ли је Ваша петнаестогодишња владавина 

била посвећена напретку и уједињењу целе Европе , или је 

то само крвава борба за власт? 

      Свећа је изгорела, Наполеон се није ни окренуо, а ја се, 

замишљена   под бременом прошлости,  враћам у 21. век, у 

земљу Србију и на час историје. Одговоре ћу морати да 

потражим овде. 

Тијана Митровић VIII3 

ИСТОРИЈСКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ  
Први телефонски разговор у Београду, а и у Србији, 

обављен је 14. марта 1883. године, само седам година 

након Беловог проналаска телефона. 

Откриће авиона 1903. прошло је непримећено у 

америчким медијима, тако да је прва вест о делу браће Рајт 

објављена у часопису о пчеларству Gleanings in Bee Culture. 

Учитељицама у Србији тек је 1870. године, одлуком 

Народне скупштине Кнежевине Србије, дозвољено да 

предају у мушким школама. 

Прве ролшуе, које су се тешко заустављале и окретале, 

изумео је око 1760. године Белгијанац Јозеф Мерлин који 

се бавио израдом музичких инструмената. 

Српски државни грб који је усвојен 17. августа 2004. 

године постоји још од јуна 1882. године. 

На основу сачуваних списа, нацрт за прва контактна 

сочива направио је Леонардо да Винчи. Требало је да буду 

израђена од танког стакла испуњеног водом. 

Исак Њутн био је избачен из основне школе. То је 

учињено на захтев његове мајке која се надала да ће њен 

син бити фармер. 

 У средњем веку побеђени владари морали су да 

простру свој пурпурни огртач да би победник прешао преко 

њега, па је од тог правила настао обичај да се приликом 

доласка важних државника простире црвени тепих. 

У средњем веку болеснике су најчешће неговале 

калуђерице које су се између себе називале сестрама, те је 

тај назив касније задржан и за школоване медицинске 

сестре. 

 

Наполеон Бонапарта 

проблема била је потребна реформа календара.  Чак и после 

сабора у Никеји, јулијански календар се није променио, па су 

астрономи одлучили да израде нови календар који ће бити 

усаглашен са тропском годином. Грешка коју је уносио 

јулијански календар ублажио је, али не и отклонио, 

грегоријански календар, који је тренутно најкоришћенији 

календар на свету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вић предложио заснивала се на предлогу Максима 

Трпковића – професора математике.  

Разлика Миланковићевог календара у односу на 

Грегоријански постаће видљива 2800. године, јер је она по 

Грегоријанском календару преступна, а по Миланковићу 

није.  

Српска православна црква је прихватила Миланковићев 

календар, али никада није престала да користи јулијански. 

Ивана Николић, Ања Пантелић, Сара Грујић VIII4  

Јована Арсић, Катарина Мушикић, Анђела Пушица VIII5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милутин Миланковић 

Јулијански календар је увео Јулије 

Цезар 45. г. п. н. е. и користио се у 

Европи до XVI. века. Једна година 

у Јулијанском календару износи 

просечно 365,25 дана што се 

постиже убацивањем једног 

додатног дана сваке четврте 

године и на тај начин се 

приближава временском пери-

оду за који Земља обиђе око 

 Сунца.  По овом календару свака година чији је број дељив 

са 4 је преступна. Ове године се нису бројале од рођења 

Исуса Христа, већ од оснивања Рима 753. г. п. н. е. Јулије 

Цезар је првобитно одредио да сви непарни месеци имају 

по 31 дан, а парни по 30, осим фебруара, који у простој има 

29, а у преступној 30 дана.  

Разлика јулијанског календара у односу на тропску 

годину се повећавала за дан на 128 година, јер  има вишак 

од 11 минута и 14 секунди који се сабирају сваке године. 

Последица тога је да је по јулијанском календару додавано  

превише преступних дана у односу на астрономске почетке 

годишњих доба. Ово је било од значаја јер се датум Ускрса 

рачуна у односу на пролећну равнодневницу. Због овог 

  

Први га је предложио папа 

Гругур ХIII. Године овог календара 

се броје од рођења Исуса Христа. 

Саставио га је математичар 

Лилио, који је увео да не буде 

преступна свака година дељива са 

четири. Године краја века су 

преступне, по новом, само ако су 

дељиве са 400. То значи да су 

 

 

 

 

 

 

 

Гргур XIII 

1600. и 2000. преступне и по грегоријанском и по 

јулијанском, а 1700, 1800, 1900. нису по грегоријанском, а 

јесу  по јулијанском. Тиме се акумулира 3 дана разлике на 

400 година између ова два календара. Грешка 

грегоријанског календара по години је 26,75 секунди, уместо 

11 минута и 14 секунди грешке јулијанског. То значи да 

грегоријански календар прави грешку од једног дана на 3322 

године.  

Гргур XIII је 24. фебруара 1582. године папском булом 

Inter gravissimas објавио да после четвртка 4. октобра долази 

петак 15. октобар исправљеног новог календара. 

Грегоријански календар су прихватиле Италија, Пољска, 

Португалија и Шпанија, а убрзо и остале католичке земље. 

Протестантске земље прешле су на грегоријански календар 

много касније, а православне тек у 20. веку, пре свега ради 

лакше трговине. 

 Православне цркве, међутим, 

нису хтеле да прихвате католички 

календар, стога су тражиле нови, 

прецизнији од грегоријанског, па 

је на Свеправославном конгресу 

уведен новојулијански календар.  

Овај календар предложио је 

Милутин Миланковић, по коме се 

још зове и Миланковићев. На 

њему је почео да ради 1923. 

Године. Реформа коју је Миланко- 

  

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter_gravissimas&action=edit&redlink=1


 

                                                             Сузан Колинс  

                        Игре глади – Сјај слободе  

 

     Сви они који су одгледали прва два дела филма „Игара 

глади“, а немају стрпљења да чекају наставак, могу 

прочитати трећи део ове триологије- „Сјај слободе“.  

       Главна јунакиња, Кетнис Евердин, два пута је успела да 

преживи капитолске Игре глади, међутим, ту није крај 

њеним мукама. Након што је председник Капитола Сноу 

уништио цео Дистрикт 12, Кетнис, заједно са својим 

суградјанима одседа у давно уништеном Дистрикту 13, који 

је тајно обновљен под земљом. Ту се спремају планови за 

велику побуну на чијем челу ће се наћи, управо, главна 

јунакиња.  

Пита и Кетнис пролазе кроз невероватне проблеме.  

Уколико желите да сазнате да ли су Дистрикти успели да се 

ослободе капитолског терора, и да ли је љубав између 

Кетнис и Пите завршена, прочитајте завршницу 

незаборавне триологије „Игара глади“ – „Сјај слободе“. 

 

 

  

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Препоручујемо за читање 

 

Такмичења 

24 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 
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ОПАСНА КЊИГА ЗА ДЕЧАКЕ 
Књига која у себи има одговоре на многа питања радозналих дечака је Опасна књига за 

дечаке, домаћег издавача Алнари. Написали су је браћа Хал и Кон Игулден.  

Књигу су назвали изузетним водичем кроз дечаштво из кога ћемо сазнати готово све. 

Кон и Хал пишу о: шпијунажи и Цезаровој шифри, светским чудима, правопису, малој 

ризници великих мисли, диносаурусима, прављењу батерија, магнета, перископа, књигама 

које би сваки дечак требало да прочита и корисним саветима о девојчицама. 

Њени писци нам поручују: "Чак и у времену видео-игрица и мобилних телефона, у животу 

сваког дечака и даље мора постојати кутак резервисан за прављење чворова, изградњу кућице 

на дрвету и приче о изузетним подвизима". 

Алекса Јовановић V5 
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О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ   
Књига О дугмету и срећи  дечије књижевнице  Јасминке Петровић  је прича  о  детету које има 

церебралну парализу, те му је тешко  да стекне пријатеље, а  још теже да се суочи са тим да се 

заљубио.  У данашње време деца су сурова према онима који имају другачије патике или другачије 

погледе на живот, а ако другачије изгледаш или ходаш, онда само једно дугме може да ти буде снага 

и  храброст. Када Јован  изгуби дугме, наћи ће подршку у самом себи. 

 

СИЛМАРИЛИОН 
 Друга књига коју  препоручујем читаоцима мало старијег узраста је  Толкинов  Силмарилион,  

прича  из  „првог доба“  или  „из  старих дана“,  заправо прича која претходи Хобитима. Хобити је 

друго раздобље, Силмарилион је прво, а Господар прстенова – треће. Да будем искрена, ја сам је 

узела из библиотеке, прочитала је и нисам неке ствари разумела, зато је и препоручујем ученицима 

седмог и осмог разреда. Сигурно је да је екстремно занимљива и узбудљива  прича.  

Препоручујем и  Ујдурме и зврчке  из  античке Грчке,  Љубивоје Ршумовић  -  то говори СВЕ. 

Софија Богдановић V5  

ИГРЕ ГЛАДИ – СЈАЈ СЛОБОДЕ  
 Сви они који су одгледали прва два дела филма Игара глади, а немају стрпљења да чекају 

наставак, могу прочитати трећи део ове трилогије - Сјај слободе.  

Главна јунакиња, Кетнис Евердин, два пута је успела да преживи капитолске Игре глади, 

међутим, ту није крај њеним мукама. Након што је председник Капитола Сноу уништио цео Дистрикт 

12, Кетнис, заједно са својим суграђанима одседа у давно уништеном Дистрикту 13, који је тајно 

обновљен под земљом. Ту се спремају планови за велику побуну на чијем челу ће се наћи, управо, 

главна јунакиња.  

Пита и Кетнис пролазе кроз невероватне проблеме.  

Уколико желите да сазнате да ли су Дистрикти успели да се ослободе капитолског терора, и да 

ли је љубав између Кетнис и Пите завршена, прочитајте завршницу незаборавне триологије Игара 

глади – Сјај слободе. 

 

РОЗИНЕ НАЈГОРЕ ГОДИНЕ   

Серијал романа  Розине најгоре године  холандске ауторке Френсис Омен     намењен је 

тинејџеркама.  Свесна чињенице да су то године када није баш лако наћи своје место на планети, 

ауторка саветима покушава да помогне тинејџеркама да их „преживе“.  Главна јунакиња Роза ван 

Дајк је стручњак за све проблеме који муче и вас, попут прве љубави, добијања млађег брата, 

селидбе и  много  других животних „катастрофа“.  Предлажем свима – правац библиотека или 

продавница! Књиге су проверено одличне и прави су приручник за све тинејџерке.  

Јана Величковић V6 
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Такмичења Наши литерарни радови  

16 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 
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КАКО ЈЕ НА МЕНЕ ДЕЛОВАЛА КАЗНА 

 

Када смо мали, казну нам одређују старијa – васпитачи, 

учитељи, родитељи. Како постајемо свеснији својих дела, 

тако нам и нису потребне казне одраслих. Тада кажњавамо 

сами себе и покушавамо да исправимо све недостатке и 

неправилности  у свом понашању. 

Док одрастамо, казне се увек провлаче кроз наше дечије 

несташлуке. Оне су  различите, али се увек заврше 

сазнавањем и спознајом шта је погрешно. 

Осећај када срце лупа као најгласнији бубњеви, дланови 

се зноје, шушти у ушима као стотину пиштаљки... То је осећај 

када знаш да те дели само неколико тренутака од заслужене 

казне. Али, да се вратим пар корака уназад. 

Дивно пролећно доба. Све се буди – птице, трава која 

блиста својом зеленом бојом, дрвеће које дивно мирише јер 

су се отворили пупољци... Сви су напољу жељни да удахну 

ове мирисе после дуге зиме. Наравно, деце је највише. Сви 

паркови, спортски терени су спремно дочекали дечију грају. 

Пролеће узбурка наше мисли и тело. Тако смо моје 

другарице и ја кренуле у шетњу и истраживање. Видно 

израсле, старије, зрелије, мислимо да је цео свет наш. 

Истражујемо најдаље кутке нашег шеталишта поред реке.  

Насмејане, уживамо у својој игри дружећи се са вршњацима, 

не схватајући да време лети. Убрзо су нам очи засветлеле као 

прве звезде на небу. Пао је мрак. Наш женски трио није 

посустајао у разним играријама. Није нам сметало ни то што 

смо жедне, помало гладне, ни што вече носи хладан дах 

ноћи. 

Ниједна од нас се није сетила своје куће. Све док се 

шеталиште није потпуно испразнило. Нестало је дечије граје, 

само је остао тек понеки старији човек са својим псом којег 

је извео у касну шетњу. 

Одједном ми је кроз главу прошло хиљаду мисли – мама, 

тата, страх, неповерење, брига, паника... Зашто ми њих две 

нису скренуле пажњу? Осећај повређености, очи које више 

не светле  од радости, већ од беса због немоћи да се време 

барем мало врати уназад, па да стигнем  кући на време. 

Зашто оне не осећају мој страх и панику? Без поздрава сам 

отрчала кући, као да ме неко јури. 

Испред врата, док звоним, савладава ме онај осећај бубња у 

грудима, пиштаљке у ушима, ознојени дланови. Чекам да ми 

мама отвори врата, то су најдужи тренуци и минути 

неизвесности. Шта год да се деси, срећна сам што  сам стигла 

својој кући. Свесна сам и да ме чека казна. Сама себи бих је 

доделила. 

Мама ми отвара врата. Љута је, бесна, повређена, бледа, 

забринута. Мамин загрљај – топла утеха и казна која следи. 

Огромне супротности, али обе неопходне у овом тренутку. 

Признајем, заслужила сам. Некако ми је било лакше када сам 

схватила да другарице желе само добро. У почетку сам им  

 

 

 
 

замерала, али  сам схватила да морам сама да одговарам за 

своје поступке и пропусте. Казна је увек тешка. Остајем у 

својој соби, у ова четири зида знајући да се напољу збивају 

нови несташлуци. 

Због своје непромишљености себе кажњавам. И жао ми 

је. Жао ми јемаме која се толико уплашила, тате који је само 

ћутао. Повређена сам јер сам њих повредила. Док сам у 

казни, не слушам музику, али су зато ту књиге које су до сада 

само скупљале прашину на полици. Како су дани казне 

пролазили, истражила сам и пронашла један нови део себе. 

Обећавам себи и целом свету да овакву грешку нећу 

поновити. 

Излазак из казне је оставио неколико  трагова у мени. 

Ојачана, сигурна, још зрелија. Наш женски трио је кроз моје 

искуство сазрео. 

Вања Тодоровић   VII3 

ПРИЗНАЈЕМ, КРИВ САМ 
 

Учимо се животу. Учимо се доброти. Учимо се да будемо 

праведни, да поштујемо. Наши родитељи нам усађују те 

вредности. 

Моје две сестре и ја се  добро слажемо. Млађа – Софија 

има четири године. Наша је мезимица. Паметна је, несташна, 

добра и искрена. Ту њену искреност  сам искористио и кајем 

се због тога. 

Старија сестра свира виолину.То је осетљив инструмент и 

одувек се водило рачуна где стоји, како се оставља. Највише 

се пази да мала Софија не чупка жице и не дира гудало. 

Тог дана је виолина била остављенља на кревету. Софија 

и ја смо били сами у стану. Било ми је досадно и једва сам 

чекао да изађем напоље и  играм фудбал. Помислио сам да 

не би било лоше да мало вежбам и почео сам да шутирам 

лопту. После пуно прецизних удараца десило се да је лопта 

промашила циљ и погодила виолину.  Чуо се чудан звук.  

Једна жица ме претеће посматрала. Заледио сам се и почео 

да размишљам шта да урадим. Знао сам да ће бити суза и да 

ће се мамаи тата љутити. После првог шока пришао сам 

виолини и пробао да вратим жицу на место. Нисам успео. У 

том тренутку се појавила Софија и весело ми шутнула лопту. 

Лопта је пала на виолину.  Викнуо сам на Софију:“Види шта 

си урадила!“ И тако сам се спасио.  Мама и тата су данима 

причали Софији  о томе да се лопта не игра у кући. Софија је 

упорно говорила да није хтела, грлила је старију сестру кад 

год ју је видела. Ја сам био покуњен и тужан. Покушавао сам 

да будем добар према Софији. Лопту сам одложио. Ништа 

није помогло. Кајао сам се због лажи. 

aНисам могао више да издржим и једног јутра сам све 

признао мами. Загрлила ме и рекла да је сумњала у моју 

причу и да је поносна што сам признао своју кривицу. Мени 

је свака казна била лакша од терета који ме притискао. 

Огњен Димитров VI5 

 

 

Као и претходних, и ове године су ученици наше школе учествовали на такмичењима и са свих се враћали са 

завидним резултатима. Ово су неки од њих: 
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

Од 2001. године, на иницијативу Савета Европе, 26. 

септембар  обележава се као Европски дан језика. То је 

дан када  познаваоци језика охрабрују 800 милиона 

Европљана свих узраста да уче језике у школи и ван ње. 

У нашој  школи овај дан обележили су ученици  у 

оквиру додатне наставе и клуба који води наставница 

енглеског језика Весна Грегец – „The English Club“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученици шестог и седмог разреда  урадили  су 

анкету о познавању страних језика. Анкета је показала 

да велики проценат испитаника са високим 

образовањем говори енглески језик; следе – немачки, 

руски и француски језик. Такође је уочљиво све веће 

интересовање  за шпански и италијански језик. Већина 

учесника анкете се сложила са изреком „Колико језика 

говориш – толико људи вредиш“. 

У оквиру рада  нашег клуба, ученици су причали и 

писали о пријатељству и толеранцији. 

У новембру смо имали радионицу везану за Ноћ 

вештица (Halloween), па су ученици писали и хорор 

приче. 

 

WHO BROKE THE WINDOW? 

It was a dark, cold night and there was a strong wind blowing 

when Alice was walking towards her house. Her family and she 

moved to a new flat several days ago. She met new friends and 

neighbours. It was a good change for her.  

One scary night, when she was coming back from her 

volleyball practice, she heard a scream. She looked up at the 

windows of her building and saw a rock flying out of a window. 

The window on the 13th floor was broken! She tried to find the 

rock, but it was too dark. “Maybe I’ll find it tomorrow” Alice said 

and went to her flat wondering what happened and to whom.  

Next morning when she left the flat everything was normal – 

the rock wasn’t anywhere to be found. Alice looked at the 

window on the 13th floor, but it wasn’t broken anymore! It 

didn’t even have a scratch. She thought it was a bit strange that 

they fixed it during the night, but she didn’t think too much 

about it. Although she still wanted to know who lived in that flat.  

On her way to the bus stop she saw her neighbour. Her 

neighbour has been living in that building for a long time, so Alice 

asked her if she knew anything about the flat on the 13th floor. 

Her face turned from happy to sad when she started telling Alice 

a spine-chilling story about a young couple which moved there 

ten years ago. People were saying that the man was crazy, and 

they were right. During a fight between his wife and him, the 

man threw a rock at his wife’s head and killed her. He felt so 

guilty that he broke the window and with a piece of glass, cut his 

neck. 

 When the neighbour finished her story, Alice was horrified. 

The next day when she was coming home, again the same thing 

happened: the scream, the rock and the broken window. In the 

morning everything was normal as if nothing happened, except 

one thing. On the front door of her building there was an 

obituary. The woman who told Alice about the mysterious 

couple was dead! She was killed with a rock on the 13th floor.     

By  Sonja Atar VI3 

STORIES ARE TRUE 
Yesterday, while I was walking with my friend through the 

wood called „The dark forest“, I remembered the story about 

that place. Older people don`t want to talk about what 

happened that night but they know the truth. It was a scary 

night, there was nobody in that part of wood. Only small empty 

house was visionable under the moonlight. But it wasn`t 

completely empty. In that house there was an old scary man who 

was a serial killer. He was in prison for 40 years but he escaped. 

He faked his death and everybody thought he was dead but he 

was more alive than ever. He was planning  a new murder. He 

 

 

 

 

 МАКСИМ БОДИРОГА VIII4 

Тренира пливање у   Спортском центру  „11 април“. Досад је освојио 

25 медаља  и пливао на скоро свим великим и малим базенима у  

Београду.  Направио је паузу од скоро две године, али је ипак схватио да 

му бављење спортом значи и испуњава га, те очекује у будућности још 

боље резултате. 

ЈОВАНА БАБИЋ VI4 

Tенисом се бави од своје четврте године. Као члан Тениског клуба 

"Партизан" освајала је до сада медаље на свим београдским и државним 

првенствима. Члан је репрезентације у својој категорији и постигла је 

запажене резултате на међународним такмичењима и европском 

првенству. 

ВУК ИЛИНЧИЋ VI4 

Тенис тренира већ шест година  -  две у Тениском клубу „Ас“, а сада 

је члан Тениског клуба „Винер“.  Освојио је много медаља и пехара, али 

му је најдраже прво место на Отвореном  првенству у Нишу. Тенис воли 

и то је спорт који га чини срећним. 

Питали смо Википедију: 

Хоби је име за активност која се обавља због личног задовољства, а не 

због новчаних награда или примања. Кроз хоби особа може проширити 

знање, вештину и искуство те успоставити (бројне) контакте с другим 

људима које занима исти хоби. За успехе у хобију особа може добити и 

награде од круга истомишљеника или од шире заједнице (нпр. за 

сликарство или фотографију), али основа хобија је лично задовољство. 

Све чиме се људи баве може бити предмет хобија: уметност и музика, 

плес, сликарство, техника као и моделарство (рецимо железничко 

моделарство), програмирање; наука (рецимо астрономија, математика), 

спорт, занатски послови као што су столарство, шивење; пољопривреда 

(рецимо виноградарство, вртларство), пчеларство, узгој бонсаија или 

активности попут узгоја и дресуре паса, сакупљања марака, посматрања 

птица... 

Понекад хоби прерасте у посао. Пионири својим новим хобијима 

понекад започну нову индустрију (нпр. Стив Џобс и Стив Возниак 

индустрију PC рачунара својим Еплом). 

 

 

Тенис Сматра се да је игра дланом претеча модерног тениса и свих спортова у којима се користи рекет. Игра дланом 

представља игру лоптом и има јако дугу традицију. Првобитно се играла голом шаком или навученом кожном рукавицом, 

да би затим постала игра рекетима. Игру је у 15. веку из Француске у Енглеску пренео војвода од Орлеана. Тенис је и настао 

тако што је игра дланом почетком 19. века прилагођена игрању на трави.Чудноват систем бодовања у тенису такође води 

порекло од игре дланом. Такав начин бројања — у коме је петнаест множеник — долази нам из ове игре, проистекле право 

из средњег века када је број 60 био најраширенији нумерички симбол. У то доба, време (60 минута) и новац (један златник 

је вредео 15 суа, а основна новчана јединица износила 60 суа) бројали су се на тај начин. Зато данас више не знамо да ли је 

по угледу на бројке часовника или на новац, у који се масовно кладило — узгред буди речено, игре дланом су називане 

кладионицама, тј. „јазбинама“ — почело да се броји 15, 30, 45 и гем. Не зна се поуздано ни зашто је број 45 уступио место 

броју 40 у бодовању. Неки верују да је ту једноставно реч о скраћеници, која је честом употребом постала правило. Будући 

да су људи лењи по природи, било је краће изговорити 40. Ово је оспоравана хипотеза, али и једина која постоји. 



   

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Слободно време English 

14 SCHOOL NEWS 

 

27 

even picked the victim. It was Lucy Weaver. But she didn`t know 

that.  

That evening Lucy was walking near the house with her 

boyfriend Mark. He wanted to go somewhere else because he 

heard some rumours, but Lucy disagreed. When the old man saw 

her, he wanted to commit his terrible crime, but he couldn`t 

because a young man was with her. Then he decided to kill them 

both. He made a trap. Unfortunately, it worked. Lucy and Mark 

were caught. They didn`t know what was coming next, they were 

frightened. Suddenly, they heard a sound. Somebody came into 

the room. It was an old man. Lucy recognized him from 

newspapers from 40 years ago. His name is Tim Cembell. He was 

a young merchant until he was angry but he was in prison. When 

he got out he wanted to take revenge. Jamie, police inspector 

Lucy`s grandfather was a reason why an old man was lying in 

prison. He caught an old man and put him in prison. Tim wanted 

to revenge and the best way to hurt somebody was to kill people 

he loved, like his granddaughter. Nobody knew what happened 

that evening but in the morning one police officer found two 

bodies, Lucy and Mark. They were strangled. 

From then, nobody has ever come close to that house. 

But sometimes, electric bulb lights the forest and people hear 

Lucy crying and screaming for help. 

By Jelena Novaković VII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY BEST FRIEND 

When it’s hard for me, you are there, 

You support me because you really care 

For my problems and me,  

So you are and you will be 

Forever my best friend. 

Only you can make me smile, 

And only you don’t laugh at my style. 

Only you can understand me, 

And that’s why I share all my secrets with you. 

 By Zorana Ećimović VII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCE 
 

Both in real life and in the game, 

We need to know to listen to each other, 

To make a compromise, 

Because sometimes we don’t think the same. 

Instead of arguing, 

We can talk and try 

To solve our problems, 

And then only the sky  

Is our limit! 

Tolerance is when you find  

A middle in everything, 

When you’re polite and kind, 

And when you have time for everyone. 

You are tolerant if you can forgive somebody’s mistake, 

But also to say “Sorry”, 

Because that’s how we will make 

The world go round. 

By Zorana Ećimović VII1 

 

Edgar Allan Poe (1809 – 1849.) was an American author and 

poet best known for his tales of mystery. Poe was one of the 

earliest American practitioners of the short story, and is 

generally considered the inventor of the detective fiction genre. 

Tales: The Black Cat, The Facts in the Case of M. Valdemar 

The Fall of the House of Usher,  The Masque of the Red Death, 

The Murders in the Rue Morgue, The Oval Portrait, The Pit and 

the Pendulum, The Premature Burial, The Tell-Tale Heart. 

Poetry: Al Aaraaf, Annabel Lee,  The Bells, The City in the 

Sea, The Conqueror Worm, A Dream Within a Dream, Eldorado, 

Eulalie, The Haunted Palace, To Helen, Lenore, Tamerlane, The 

Raven, Ulalume.  

The Murders in the Rue Morgue (1841.) is widely considered 

the first detective fiction story. 

 

 МОЈА ГЕНЕРАЦИЈА 

1999.  – моја генерација. Генерација рођена на самом 

крају двадесетог века. Донели смо својим рођењем радост 

својим родитељима у не баш срећно време. 

Од  малих, плашљивих, бојажљивих дечака и девојчица, 

израсли смо у лепу и одлучну децу која су данас на прагу 

животне прекрeтнице. Биће међу нама будућих учитеља, 

лекара, занатлија, спортиста... Причаће ове наше учионице о 

деци која су одрасла уз интернет, Фејсбук, Лејди Гагу, али су 

знали пре свега да цене право другарство, поштују своје 

наставнике и родитеље. Остаће на клупама по неко име, 

срце и стрела, математичка формула или важан датум из 

историје. Одјекиваће наш смех још дуго ходницима наше 

школе, препричаваће наставници доживљаје са 

незаборавних екскурзија... 

Ближи се крај школске године. Кажу – није то крај само 

једне обичне школске године. Кажу – готово је детињство. 

Нисмо још спремни да оставимo своје омиљене лопте и 

лутке и заменимо их неким виртуелним игрицама.  

Надам се да ће свако од нас остварити свој сан. Видим 

своју другарицу Анђелу као насмејану учитељицу у нашој 

обновљеној школи, Филипа као професионалног одбојкаша, 

Видосављевића као адвоката у успешној  грађевинској 

фирми, Матеу као врхунског истраживача у Математичком 

центру, Стефана као цењеног аутомеханичара, Љиљу као 

васпитачицу, Јану и Вању као светске музичке звезде. Каћу 

као универзитетског професора хемије, њену нераздвојну 

другарицу Бојану као преводиоца у иностраној компанији. Ту 

је и Андрија, члан агенције за борбу за људска права, 

Максимовић – успешни рукометни тренер.  

Последње четири године прошли смо кроз пуно 

тренутака среће, радости, туге, пала је и по нека тужна реч, 

похвала, било је и суза, првих љубави, стицања нових и 

раскида старих пријатељстава.  

Биће нам тежак растанак који нам следи. Поднећемо га 

храбро и достојанствено, исто онако храбро као што смо и 

дошли те 1999.  године на овај свет.    

Катарина Мушикић  и Јована Арсић VIII5                                                                                                                

 

 ФИЛИП   ВИДОСАВЉЕВИЋ 

VIII5 

Раније је  ватерполо 

тренирао у Ватерполо 

клубу „Земун“, а  већ две 

године је у „Црвеној 

звезди“. Игра и за 

јуниорску репрезентацију 

Србије, на позицији левог 

крила.  Као најбоље 

резултате истиче  треће 

место на међународном 

турниру на Крфу (са 

 

 

„Звездом“) и  друго место на међународном турниру у Турској  

(са репрезентацијом). Воли ватерполо као здрав спорт који му 

омогућава и много забаве, дружења, путовања... Тренутно се 

спрема за турнир у Словачкој. 

 

 

 
АНЂА ИВАНОВИЋ VII4 

Већ две године 

тренира спортско пењање  

у Пењачком клубу 

„Земун“. Током лета 

тренира на природним 

стенама у Јелашници и 

Ваљеву, а зими на 

Земунском кеју, на 

затвореној вештачкој 

стени.  До сада се 

такмичила у три 

дисциплине – пењање на 

високе стене са опремом;  

пењање на ниске стене без  

 
опреме и са падом на струњачу и брзо пењање. Најбољи 

резултати су – друго место на Државном првенству и седмо 

место на Балканском првенству. 

 

 

 

МАРКО ВЕЛИЧКОВИЋ V6 

Марко иде у 3. разред Музичке школе „Станислав 
Бинички“. Свира клавир у класи  проф. Тамаре Стојковић. На 
часове иде 2 до 3 пута недељно, а вредно вежба свакодневно. 
За ове две и по године Марко је учествовао на шест такмичења, 
на којима је  освојио 4 прве и  2 друге награде. ( МШ „Станислав 
Бинички“, Београд; Турнир музичких школа „Меморијал Аца 
Панић“, Младеновац;  Треће отворено такмичење „Бинички“, 
Београд; 14. отворено такмичење меморијал „Душан Протић“ 
-  прве награде. Друге награде освојио је на 6. међународном 
пијанистичком такмичењу „Славенски“ (Нови Сад) и Четвртом 
отвореном такмичењу „Бинички“, Београд.  

Марта прошле године свирао је у Дому војске на концерту 
„Наша деца“, у организацији Министарства одбране.  
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МОЈ ЈЕЗИК 

Ове године обележава се 150 година од смрти Вука 

Караџића, реформатора језика и правописа, писца, 

сакупљача народних умотворина и борца за народни – 

српски језик. Данас ми о томе уопште не размишљамо и 

олако се односимо према чињеници да читамо, пишемо, 

учимо школе и обављамо послове на свом матерњем 

језику, изгледа нам то сасвим природно. Међутим, када се 

упознамо са радом и напорима Вука Караџића и људи 

блиских њему и његовим схватањима, постаје јасније да је 

без њихових напора судбина нашег језика и нације могла 

бити потпуно другачија.  

Српски језик постао је, захваљујући њима, језик са 

најједноставнијим писмом и правописом – фонетским; 

језик богат речима, изразима, синонимима, значењима... 

језик књижевности са највишим уметничким вредностима, 

језик науке која је призната у целом свету, а и даље 

народни, српски, језик свих људи и свакодневне 

комуникације. Захваљујући чињеници да је народни језик и 

књижевни - отворена је могућност свима да се школују, 

читају, информишу, раде... даље је потребна само воља и 

мало одговорности.  

Језик је као живо биће – развија се, мења, трпи утицаје. 

И ми као народ, и наш језик, део су цивилизације која 

технолошки тако брзо напредује да свет постаје простор 

без граница са потребом да се људи свих нација међусобно 

разумеју и комуницирају. Технологија зато користи највише 

енглески језик, он постаје језик свих школованих и 

запослених људи света и полако улази у националне језике, 

мења их и приближава једне другима. И то је добро, али 

све док не запрети да наш национални језик нестане (као 

ни језици других нација). То већ не бисмо смели да 

дозволимо.  

Језик је обележје народа. Свака реч нашег језика је 

делић душе Србије. И оне најлепше, и оне најстрашније 

речи и изрази у нашем језику – слика су наше историје, 

навика, обичаја, веровања – слика Срба и Србије. Без њих, 

изгубили бисмо себе, а да постанемо неко други свакако не 

можемо – и нестали бисмо као нација. Зато том живом бићу 

– језику треба допустити да се развија и расте, али не тако 

што ће да постане неко други, већ да остане свој, 

модернији, богатији, зрелији – али свој. Једино тако и ми 

као народ имамо будућност, могућност да нас поштују. А 

наш језик целом свету нуди богатство душе једног малог и 

старог и талентованог народа.  

За језик се не бори оружјем, већ свешћу, образовањем, 

одговорношћу, знањем, трудом и вером. Задатак нас, 

нових генерација је да се за себе и језик изборимо 

побеђујући свакодневно неписменост и незнање, 

лакомисленост и брзоплетост, лењост, како бисмо сачували 

 

 

 

оно најсветије што су нам преци оставили на вечно чување 

– српски језик.                          Марија Јагодић и Катарина Бајић VIII5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седим поред прозора купеа и посматрам дивне пределе 

који промичу и журе као у неком убрзаном филму. 

Посматрам куће на удаљеном пропланку до којих вијуга 

узан, камени пут; цркву која ми прича причу стару најмање 

200 година ; реку која прати пругу у свим кривинама – и 

размишљам о томе како је лепа моја земља.  

Жена поред мене се промешкољи и поспаним гласом и 

необично занимљивим акцентом ме упита: „ Дете, колик је 

прoшло од Беoград?“ Уз осмех (јако ми је симпатичан њен 

изговор), одговарам да је прошло два сата откако смо 

кренули. Наш сапутник, старији господин, додаје:“Како 

време брзо пролази! Види како је лијеп дан, а јутрос кад 

смо кренули, било је студено!“ Госпођа поред мене се 

надовезује: „Ономaд кад сам била код унуке да оставим за 

зимницу паприку и ајвар – љутаник, ухвати ме пљусак. Даће 

Бог да ови облаци слуте на добро! Ваљда ће ме неко 

сачекати у станицу!“ Човек јој рече: „ Право да Вам кажем, 

госпођо, у прогнози од јуче наговестили су лијеп дан код 

нас на Златибору. Моји унуци кад дођу из загушљивог 

Београда кажу: Ђедо, како је код вас пријатан и свеж 

ваздух! Они воле да буду у старој кући, да спавају на 

сламарици и једу домаћи кајмак и пршуту“. У том тренутку 

у разговор се укључује и један дечко, рекла бих по акценту 

да је из Војводине, и додаје:“У праву сте, господине, такве 

сланине нема ни код нас у Срему“.  

Одједном воз стаје и схватам да сам стигла на своју 

станицу. Журим, киша почиње да пада. Поздрављам своје 

сапутнике и они ми машу из воза. Жена поред мене гунђа: 

„Ма какви метеоролози, не само да ће падати киша, него 

ће бити и града! Фала Богу, па је кукуруз обран!“ 
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РОБИН РИЈАНА ФЕНТИ рођена је 20. фебруара 1988. године 

на острву Барбадос. Са шеснаест година се преселила у 

Сједињене Америчке Државе ради музичке каријере, 

потписавши уговор са издавачком кућом Def Jam.  

 

 

 

 

 

 

Певањем је почела да се бави са седам година. На њено 

детињство утицао је отац, зависник од алкохола и кокаина 

и честе свађе родитеља, који су се развели када је имала 

четрнаест година.  

Похађала је школу Combermere High School. У средњој 

школи, Ријана је са две пријатељице основала музичку 

групу, а 2004. је победила на школском избору лепоте.  

Била део посебног програма за младе организованог од 

стране војске Барбадоса. Светски успех постигла је својим 

синглом Pon de Replay  и албумом Music of the Sun из 2005. 

године. За мање од годину дана, објавила је свој други 

албум A Girl Like Me, са којег су се издвојили синглови SOS  

и Unfaithful. Највећи успех Ријана је достигла својим трећим 

албумом Good Girl Gone Bad, са којег су чак три сингла — 

Umbrella, Take a Bow, Disturbia — достигла прво место на 

америчкој Билборд хот 100 листи. Албум је био номинован 

за девет награда Греми, победивши у категорији за најбољу 

сарадњу реп и вокалне музике.  

Њен четврти студијски албум, Rated R, објављен је 

крајем 2009. године.  

Ријана је продала више од дванаест милиона плоча за 

само четири године, и освојила мноштво престижних 

музичких награда. Амбасадор је културе Барбадоса. 

 Обећала је да ће у марту 2011. године почети са глумом 

у филму Battleships којем су предвиђали велики успех. 

Филм је објављен у априлу 2012. године и ово је била 

Ријанина највећа улога до тада.  

Песма Where Have You Been је за два дана остварила 8 

000 000 прегледа на Јутјубу.   

Једина је певачица која се налази на The Time 100 листи, 

што је велика част.  

 

ДЕМИ ЛОВАТО је популарна америчка глумица и 

певачица. Почела је да се бави глумом када је имала само 

10 година. Имала је доста малих улога у ТВ серијама и 

филмовима, али је најпознатија по улози Митшине Торес у 

Дизнијевом филму Camp rock и Сони Мунро у Sony with a 

chance.  Осим глумом, Деми се бави и певањем. Неке од 

нјених најпознатијих песама су Neon lights, Heart attack и 

Made in the USA. 

 

 

 

 

 

 

 

CIMORELLI  је бенд који долази из Калифорније. Чине 

га шест рођених сестара. Њихова имена су Лиса, Кетрин, 

Кристина, Ејми, Лорен и Дени. Почеле су да се баве 

музиком још од најранијег детињства, али су постале 

славне тек када су 2009. Године на Јутјуб окачиле обраду 

песме Party in the USA – певачице Мајли Сајрус. Сада су 

склопиле уговор са издавачком кућом VEVO и већ имају 

неколико популарних песама као што су Made in America и 

Wings. Оне имају још много обрада које су јако популарне, 

тако да предлажем да их ових дана послушате, јер ће 

хармонија њихових гласова да вас обори с ногу.    

Катарина Алексић 

 

 

 

 

 

Ријана 
Деми Ловато 

 

Вук Караџић 

 

„Тамо где престају речи, тамо почиње музика.“ 

 Хајнрих Хајне 



 

 
 

 

  Филм Догађаји 
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ПАЗИ! СНИМА СЕ!  

Уметност је људска делатност или производ људске 

делатности која има за циљ стимулисање људских чула као и 

људског ума и духа. Ова дефиниција уметности је једна од 

најчешћих које можемо наћи, како у литератури, тако и на 

интернету. Естетика разликује неколико основних типова 

уметности, чији почеци датирају из различитих периода 

људске цивилизације: сликарство, вајарство, музика, 

књижевност, позориште, архитектура, а најмлађе међу њима 

су филм и стрип. 

Филмска уметност је најмлађа али тренутно најшире 

најзаступљена. Можда је то зато што тражи најмање 

ангажовање публике, а данашња публика је навикла да 

уметност дође к њој. Остале врсте су знатно захтевније. 

Као и у осталим гранама уметности, и на филму је врло 

често дискутабилно где престаје уметност а почиње 

производња робе за широку потрошњу. Наравно, кроз 

историју кинематографије снимљени су многи филмови који 

изискују приличан умни напор, чија је поента добро сакривена 

иза низа закључака до којих гледалац треба да дође, а опет, да 

би до њих дошао, треба да буде прилично обавештен. Такви 

филмови се снимају и у овом тренутку, а снимани су откако 

постоји филм. 

Просечан гледалац данас одбија да погледа било који 

црно-бели филм, иако такви филмови чести не датирају из 

далеке прошлости. Чести су примери модерних филмова 

снимљених у црно-белој техници јер је режисер тиме желео 

нешто да поручи. Примери таквих филмова су Шиндлерова 

листа, Артист, Ед Вуд, Мржња, Град греха, Небо над Берлином, 

Кафка... Понекад су само делови филма снимљени тако. То су 

обично места која треба гледаоцу да сугеришу догађаје из 

прошлости. 

Иако је први техниколор филм снимљен још 1934. године, 

а двобојна техника постојала још пре звучне, колор филмови 

нису масовно снимани све до шездесетих година. Тадашњи 

редитељи су сматрали да у колору треба да буду снимани 

мјузикли и комедије – лаки филмови намењени забави. 

Непосредно после Другог светског рата, сниман је велики број 

мјузикла и романтичних комедија у живописним бојама, јер је 

публици била потребна разбибрига после низа година у којима 

су доминирале туробне теме рата и смрти. У исто време, 

Холивудом доминирају црно-бели филм-ноари. То је жанр који 

је свој врхунац доживео четрдесетих и педесетих година 

прошлог века. Карактеристичан је по томе што је у филму 

обавезан наратор, а позитивни ликови су реткост. У Европи су 

тада заступљене социјалне драме, као и ратни филмови. 

Током целокупне историје кинематографије увек су у 

центру пажње публике били они пред камером – глумци, а 

споредни су били они иза ње – редитељи. Наравно, то није 

зачуђујуће, јер је рад глумца оно што је видљиво просечном 

гледаоцу, али колико год глумац био сјајан, доброг филма 

нема без добре режије. Обрнуто није немогуће, међутим, 

права ремек-дела једино могу да настану када се усклади 

врхунски квалитет редитеља, глумаца и сценарија по коме се 

снима.  

Као што познаваоци сликарства могу да препознају  

сликара по потезима кичицом и избору боја, тако и сваки 

редитељ има свој манир и оставља својеврстан потпис у свом 

делу. Током 120 година постојања филмске уметности, многи 

су постали бесмртни. 

Ово су само неки од њих, поређани хронолошки: 

ФРИЦ ЛАНГ (1890 – 1976.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Најзначајнији представник 

немачког експресионизма. Осим 

режијом, бавио се и писањем 

сценарија. Рођен је у Бечу где је 

студирао технику, а сликарство у 

Паризу. Аутор је наскупљег филма 

у ери немог филма – Метрополис 

(1927).  Овај филм се сматра 

једним од првих научно-

фантастичних филмова у историји. 

1931. године снимио је још 

 један значајан филм – М, свој први звучни филм. Филм говори 

о удруживању криминалаца у Берлину да пронађу убицу деце, 

јер је полиција неспособна да обави тај посао. Радни назив је 

био М – убице су међу нама. Иако филм није имао везе с њима, 

нацисти су се забринули због назива филма и извршили 

притисак, после чега је наслов филма скраћен.После њиховог 

доласка на власт у Немачкој 1933. године, Ланг се сели у Париз, 

а 1936. одлази у САД где остаје до краја живота. Најзначајнији 

филмови: Метрополис (1927.), М (1931.), Тестамент др 

Мабузеа (1933.), Закон руље (1936.), Жена у излогу (1944.), 

Црвена улица (1945.), Велико узбуђење (1953.) 

ФРЕНК КАПРА (1897 – 1991.) 

 

 

 

 Рођен је на Сицилији, а кад је имао 

шест година, са родитељима се 

преселио у САД. По образовању је 

био хемичар, али је почео да се бави 

филмом. Познат је као редитељ 

филмова у којима се слави људскост 

и несебичност. У његовим 

најзначајнијим филмовима добро 

увек побеђује. Освојио је три Оскара 

за најбољу режију. 

 Најзначајнији филмови: Догодило се једне ноћи (1934.), 

Господин Дидс иде у град (1936.), Изгубљени хоризонт 

(1937.), У гроб ништа не носиш (1938.), Господин Смит иде 

 

ХЕМИЈА 

Напоран рад се увек исплати. Добро, не баш увек, али 

нама јесте.  

Нас три смо (Јелена Ребић, Исидора Агатоновић и моја 

маленкост) са наставницом хемије Смиљаном Павловић тог 

10. маја 2013. кренуле пут Краљева где се  одржавало  

Републичко такмичење из хемије. Пре тога смо, наравно, 

прошле  и званичне квалификације – општинско такмичење 

у нашој школи и  окружно такмичење у Десетој београдској 

гимназији, мојој садашњој школи. 

Пут  смо искористиле за ћаскање и слушање музике, а 

остатак тог лепог дана за обилазак града и упознавање са 

осталим учесницима на приредби коју су нам домаћини 

организовали. Те ноћи нисмо баш најбоље спавале од 

узбуђења. 

Другог дана кренуло је такмичење. Задаци јесу били 

тешки, али је истовремено било веома занимљиво суочити 

се са самим собом и  показати знање стечено претходних 

година (и дружења, нисмо баш биле увек тако озбиљне). 

Остали су само најбољи, који су прошли даље на 

лабораторијске вежбе  или излагање свог истраживачког 

рада, зависно од категорије такмичења. Међу њима нисам 

била ја, па смо наставница и ја биле морална подршка Јеци 

и Исидори, које су на крају освојиле треће место. 

Будући да се истовремено одржавало и такмичење 

средњошколаца – музичара, при повратку су нас многи од 

њих развеселили песмама уз гитару. Сувишно је рећи да су 

били фантастични. 

Надам се да ће и неки од садашњих седмака и осмака 

кренути нашим путем који је леп, иако рад многима звучи 

застрашујуће. Уверавам вас да није тако, да ћете стећи 

сјајно искуство и знање које можете искористити касније. 

Можете и другима објашњавати хемију. Срећно! 

Маја Новаковић 

ФИЗИКА 

Од 26. до 28. априла 2013. године у Зрењанину je  

одржано 35. Државно такмичење из физике. 

      Након дугих припрема са наставником физике Слађаном 

Игњатовићем и сјајних резултата на градском такмичењу, 

на којем сам освојио 100 бодова, дошло је време и за 

Републичко такмичење. У Зрењанину су нас  дочекали у 

Основној школи „Вук Караџић“. Такмичари из удаљенијих 

места Србије стигли су дан раније. Ученици од шестог до 

осмог разреда нестрпљиво су  чекали почетак такмичења, 

свуда се осећала трема, али и узбуђење. 

     Израда задатака трајала је три сата. Након такмичења 

настало је олакшање, а онда још веће узбуђење у 

ишчекивању резултата, како међу ученицима, тако и међу 

наставницима. Након неколико сати неизвесности, сазнали 

смо резултате којима смо и наставник и ја били 

презадовољни. Са освојена 94 поена заузео сам треће 

место и од организатора такмичења  добио Ајнштајнову 

књигу Моја теорија. Труд  који сам уложио се исплатио, а 

успех који сам постигао ће ме подстицати на даљи рад и 

учење. 

Стефан Вeличковић VII3 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

     16. маја 2013. године на Републичком такмичењу из 

књижевности – „Књижевној олимпијади“ у Сремским 

Карловцима учествовале су  Анђела Ристивојевић VII3, 

Јелена Момчиловић VIII6, Анђела Ећимовић VIII1 и Сара Атар 

VIII1.  Нисмо освојили награде (Анђели је недостајало пола 

бода за треће место), али смо научиле много тога, упознале 

прелеп град и сјајно се провеле у шетњи поред Бранковог 

Дунава.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Величковић 

СА РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припреме за такмичење из хемије 
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у Вашингтон (1939.), Упознајте Џона Доа (1941.), Арсеник  и 

старе чипке (1944.), Диван живот (1946.) 

АЛФРЕД ХИЧКОК (1899 – 1980.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТОРИО ДЕ СИКА (1901 – 1974.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКИРА КУРОСАВА (1910 – 1998.) 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕНЛИ КЈУБРИК (1928 – 1999.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИН СКОРСЕЗЕ (1942.) 
Један од највећих живих редитеља. Такође, сматра се 

најутицајнијом личношћу у модерном филму. Познат  по 

 

 Британски редитељ који је од 

1939. радио и живео у САД. 

Познат је као мајстор 

напетости због својих 

филмова, који су у то време били 

изузетно драматични. Уживао је 

када  се из биоскопске дворане 

чују врисци уплашених 

гледалаца. Пре одласка у САД, у 

Британији је снимио неколико 

значајних 

 

филмова, од којих је најбитнији 39 степеника –филм о 

шпијунажи. Његов рад је био запажен и за време његовог 

живота, али није био миљеник критике.  Никада није добио 

Оскар за режију, а филм Ребека је проглашен за најбољи 

филм снимљен 1940. године. Најзначајнији филмови: 39 

степеника (1935.), Ребека (1940.), Сенка сумње (1943.), 

Озлоглашена (1946.), Конопац (1948.), Непознати из Норд-

експреса (1951.), Позови М ради убиства (1954.), Прозор у 

двориште (1954.), Човек који је сувише знао (1956.), 

Вртоглавица (1958.), Север – северозапад (1959.), Психо 

(1960.), Птице (1963.) 

 Италијански редитељ 

неореализма. У почетку је био 

позоришни глумац, а 

редитељским послом је почео да 

се бави 1940. године. Сматра се 

водећим редитељем 

неореализма у европском филму. 

У својим делима приказује живот 

у послератној Италији.  

Најзначајнији филмови: Чистачи 

  ципела (1946.), Крадљивци бицикала (1948.), Чудо у Милану 

(1946.), Умберто Д. (1952.), Ћоћара (1960.), Јуче, данас, сутра 

(1963.) Врт Финци Континијевих (1970.) 

Сматра се да је филм Чистачи ципела допринео да Америчка 

филмса академија уведе награду Оскар за набољи страни 

филм, а овај филм је и први добитник те награде. Филм 

Крадљивци бицикала сматра се једним од најбитнијих у 

историји кинематографије. 

БИЛИ ВАЈЛДЕР (1906 – 2002.) 

Амерички редитељ и сценариста аустријско-јеврејског 

порекла. Имао је сличну животну причу као и Фриц Ланг. 

После доласка нациста на власт у Немачкој 1933. године 

 

 одлази у Париз, а затим у САД. 

Награђен је са укупно шест 

Оскара, као продуцент, редитељ 

и сценариста. Вајлдер је био јако 

цењен од критике и његови 

филмови су увек били радо 

гледани. Познат је по црном 

хумору и фокусу на појединца, 

избегавајући политику. Сматра се 

једним од највећих редитеља. 
Најзначајнији филмови: Двострука обмана (1944.), 

Изгубљени викенд (1945.), Булевар Сумрака (1950.), Сталаг 17 

(1953.), Седам година верности (1955.), Сведок оптужбе 

(1957.), Неки то воле вруће (1959.). 

 
Најзначајнији јапански редитељ, 

као и један ид највећих светских 

редитеља. Иако далеки исток 

није само географски далеко, већ 

и по менталитету, његови 

филмови су радо гледани у 

целом свету. У почетку се бавио 

сликарством, а 1943. године 

снима свој први филм. Био је 

познат по томе што је од 

 

 

глумаца тражио максималну посвећеност улози. Већина 

филмова бави се јапанском традицијом и историјом. 

Најзначајнији филмови: Пијани анђео (1948.), Рашомон (1950.), 

Седам самураја (1954.), Крвави престо (1957.), Скривена 

тврђава (1958.), Телесна стража (1961.), Сањуро (1962.), 

Дерсу Узала (1975.), Кагемуша (1980.), Ран (1985.) 

 Амерички редитељ који је већину 

филмова снимио  у Енглеској.  У 

каријери је снимио 16 филмова и 

скоро сви се сматрају ремек-

делима. 

Најзначајнији филмови: Узалудна 

пљачка (1956.), Стазе славе 

(1957.), Спартак (1960.), Лолита 

(1962.), Доктор Стрејнџлав 

(1964.), Одисеја у свемиру 2001. 

 (1968.), Паклена Поморанџа (1971.), Исијавање (1980.), Бојеви 

метак (1987.), Широм затворених очију (1999.), чију 

премијеру није доживео. 

 

 

 

 

 

Амбасадор Аргентине 

 

 

 

 

Сарадња с родитељима 

 

 

 

 

Етнографски музеј 

 

 

 

 

Излет на Авалу 

 

 

 

 

Излет на Авалу 

 

 

 

 

Излет на Авалу 

 

 

 

 

 

 

 

Амбасадор Аргентине 

 

 

 

 

Порука у боци 

 

 

 

 

Сремуш 

 

 

 

 

Сремуш 

 

 

 

 

Сремуш 

 

 

 

 

Излет на Авалу 

 

 

 

 

Излет на Авалу 

 

 

 

 

 

 

 

 Порука у боци 

 

 

 

 

 

 

 

Порука у боци 

 

 

 

 

 

 

 

Порука у боци 

 

 

 

 

 

 

 

Лука Илић 

 

 

 

 

 

 
Милош Перовић 

 

 

 

 

 

 

Сремуш 

 



 

   

  Филм Догађаји (у речи) 

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

10 

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМ ВЕНДЕРС (1945.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЂУЗЕПЕ ТОРНАТОРЕ (1956.) 

 
 

ДЕЈВИД ФИНЧЕР (1962.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВЕНТИН ТАРАНТИНО (1963.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДАН ШИЈАН (1946.) 

 

 

 својим филмовима о мафији. Досад је 

режирао чак 52 филма од којих се 

многи сматрају лектиром у светском 

филму. Каријеру као редитељ започео 

је 1959. године кратким филмом Везув 

VI. Иако је често био кандидат за Оскар 

за режију, добио га је само једном, за 

филм Двострука игра. Зато га у том 

смислу сматрају највећим губитником, 

иако су глумци у његовим филмовима 

освајали многе награде. 1970-их  

 година била је позната његова сарадња са Робертом де 

Ниром, а у последњих неколико филмова глумио је Леонардо 

Дикаприо. Најзначајнији филмови: Таксиста (1976.), Њујорк, 

Њујорк (1977.), Разјарени бик (1980.), Последње Христово 

искушење (1988.), Добри момци (1990.), Казино (1995.), Банде 

Њујорка (2002.), Авијатичар (2004.), Двострука игра (2006.), 

Затворено острво (2010.), Вук са Вол стрита (2013.) 

 
Немачки редитељ који се, уз 

Вернера Херцога,  сматра водећом 

личношћу новог немачког филма. 

Студирао медицину и филозофију, 

али је на крају уписао Високу школу 

за телевизију и филм у Минхену 

1967. године. Тада снима и свој 

први кратки филм Локације. 

Најзначајнији филмови: Амерички 

пријатељ (1977.),  Париз, Тексас 

(1984.), Небо над Берлином  (1987.)  

Лисабонска прича (1994.), Буена Виста социал клуб (1999.), 

Хотел од милион долара (2000.), део омнибуса Десет 

минута старији: Труба (2002.) 

 Италијански редитељ рођен на 

Сицилији. У почетку са бавио 

фотографијом, први филм, 

Професор,  снимио је 1986. 

године. Освајач је награде 

жирија у Кану и Оскара за 

најбољи страни филм 1988. 

године. Његови филмови, попут 

филмова Френка Капре, 

величају људскост. Упадљива је 

носталгија за старим временима 
и другачијим, патријархалним нормама. 

Најзначајнији филмови: Биоскоп Парадизо (1988.), Чиста 

формалност (1994.), Човек који је стварао звезде (1995.), 

Легенда о пијанисти на океану (1998.), Малена (2000.), Барија 

(2009.), Најбоља понуда (2013.) 

 
Амерички редитељ филмова и 

музичких спотова. Познат је по 

својим трилерима који 

представљају врхунска остварења у 

том жанру. Још као дечак је снимао 

филмове ручном камером. Свој 

први дугометражни фим снимио је 

1992. – трећи део филма Туђин 

(Осми путник). Био је то најскупљи 

филм који је режирао дебитант. 

Најзначајнији филмови: Туђин 3 

  (1992.), Седам (1995.), Игра (1997.), Борилачки клуб (1999.), 

Соба панике (2002.), Зодијак (2007.), Необични случај 

Бенџанима Батона (2008.), Друштвена мрежа (2010.) 

 Амерички редитељ, сценариста и 

глумац. У почетку је био само 

сценариста, а затим је почео да се 

бави и режијом. Његов први 

значајни фим је био Пси из 

резервоара (1992). Позната је 

његова сарадња са Робертом 

Родригезом. 

Његови филмови се одликују 

оштрим дијалозима, у којима се 

не преза ни од вулгарности. Често 

 користи измешану хронологију, а насиље у његовим 

филмовима има посебну естетику. Због свега претходно 

реченог, већина његових филмова се не препоручује млађима 

од 18 година. 

Најзначајнији филмови: Пси из резервоара (1992.), 

Петпарачке приче (1994.), Четири собе (1995.),  Џеки Браун 

(1997.), Град греха (2005.), Проклетници (2009.), Ђангова 

освета (2012.) 

 
Српски редитељ и сликар. Од 2001. 

има статус гостујућег предавача на 

Школи за филм и телевизију при 

језиутском универзитету Лојола у 

Лос Анђелесу. Захваљујући сарадњи 

са писцем Душаном Ковачевићем, 

снимио је неке од најчувенијих 

српских филмова – Маратонци 

трче почасни круг и Ко то тамо 

пева. Две године је био директор 

Југословенске кинотеке у Београду. 

Најзначајнији филмови: Ко то тамо пева (1980.), Маратонци 

трче почасни круг (1982.), Како сам систематски уништен 

од идиота (1983.), Давитељ против давитеља (1984.) 

АМБАСАДОР АРГЕНТИНЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

Иако су Србија и Аргентина хиљадама километара 

удаљене, повезују их слични људи и начин живота. За време 

посете амбасадора Аргентине нашој школи, сазнали смо 

мноштво занимљивости о тој земљи, а амбасадор је био 

изненађен знањем о спорту које смо показали током 

разговора. Остварена је одлична комуникација између 

ученика наше школе и амбасадора, иако се  разговор обављао 

захваљујући преводиоцу. Ученици су постављали питања, а 

амбасадор је одговарао на све што нас је занимало о рељефу, 

природи, привреди и богатствима Аргентине. Сазнали смо и 

занимљиве информације о њиховом главном граду и још 

много тога због чега вреди посетити Аргентину. На крају 

програма, плесачи су нам показали и чувени аргентински 

танго. Аргентинска амбасада нам је поклонила књиге за 

школску библиотеку и 29 садница које смо заједно посадили у 

дворишту школе. 

Тијана Јовановић VII2 

ПОРУКА У БОЦИ 

На часу „Чувари природе“ одељење III3 је на 

занимљив начин послало својим другарима поруку да 

природу треба чувати. Сакупили су пластичне боце (како 

оне не би завршиле у природи). У њих су спаковали 

најразличитије поруке о  заштити животне средине. 

Флаше са порукама су део сталне изложбе радова ових 

ученика, као подсетник свима  - чувајмо природу, како би 

она сачувала нас. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Одељење III3  организује часове на којима родитељи 

преузимају улогу наставника   и  преносе и наставницима 

и ученицима  знања која су стекли током бављења  

најразличитијим  занимањима.   Час ликовне културе , на 

пример,  одржала је мама – магистар ликовне културе. 

Она је са ученицима причала о бојама (топлим и 

хладним), мешању боја, контрастирању, коришћењу 

темпера... Након предавања, ученици су нова знања 

применили сликајући темперама детаље свога града. 

 

ПОСЕТА ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ 

Одељење III5 са учитељицом Бранком  Матијевић 

било је у посети Етнографском музеју. 

 

 

 

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 

Милош Перовић и Лука Илић III5 најмлађи су 

добитници награде Општине Нови Београд за изузетне 

резултате на такмичењу „Кенгур без граница“. Награде 

им је уручио председник општине Нови Београд – 

Александар Шапић. 

НАШ ПРВИ ИЗЛЕТ 

Одељење I1 је 15. октобра 2013. било на свом првом 

излету. Видели смо Споменик незнаном јунаку, Авалски 

торањ и упознали се са историјом Београда и старог 

града Жрнова. Уживали смо у спортским играма са 

одличним аниматорима. 

 

„СРЕМУШ“ 

     Планинарско – еколошко друштво „Сремуш“, које 

окупља и ученике и наставнике наше школе, учествовало 

је  31. августа 2013. године   на Кошутњаку,  на такмичењу 

у оријентирингу. Ученици су  проверили своје 

способности оријентисања у природ и и  одлично се 

забавили са својим вршњацима . У  октобру   2013. године 

провели су незаборавне дане на Дивчибарама, у 

природи, дружењу и забави. За ученике је нарочито ново 

искуство – откривање лепоте и могућности забаве и 

преживљавања у  природи, без технологије. 

 

ШКЉОЦОВЦИ 

 

У вртићу и у првим разредима, али и у старијим неко 

пожели да направи новине. Ту је почела прича о Шкљоцу 

(одељенским новинама V3). 

 Наш Шкљоц тим чини четири „Шкљоцовца“: 

новинари Лана Прибишевић, Марко Марин и Јана 

Младеновић, а ја (Мирјана Миловановић) сам уредница. 

Можемо рећи да ја само сређујем изглед наших новина 

и слично. Шкљоц излази једном месечно, са различитим 

текстовима (о школи, љубимцима, неким новитетима, 

уради сам...). И тако, ми се трудимо да нам сваки број 

буде све бољи и бољи. Док вас још копка радозналост, 

посетите наш блог skljoc-sn.blogspot.com, где ћете 

пронаћи неке занимљиве савете и 5. број Шкљоца. 

 

 

http://www.uciteljicasanja.rs/nas-prvi-izlet/
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СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА 
Добро припремљени рецитатори, оркестар и хор, 27. 

јануара 2014. године улепшали су школску прославу Дана 

Светог Саве.  

Рецитатори су поздравили госте и обавестили их о 

програму за тај дан , те је хор Химном Светог Саве могао и 

званично да отвори свечаност. Убрзо је дошао и свештеник 

да освешта и пререже колач и овом дану да духовниу ноту. 

Уједно, он је све присутне подсетио на значај дела Светог 

Саве за Србе и Србију.  Публика је могла уживати у 

разноврсном програму који је у свим својим сегментима 

био посвећен Светом Сави и традицији. Из рецитала смо 

сазнали детаље о Савином животу, залагању за све оне 

којима је помоћ била потребна, одласку у манастир, као и 

народној традицији која његов лик и дело чува на посебан 

начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор и оркестар школе отпевали су и одсвирали 

композиције о нашем првом архиепископу и просветитељу. 

У одличној приредби уживали смо захваљујући труду и 

раду наставница музичке културе – Драгане Кукобат и Хане 

Вучићевић, као и наставнице српског језика – Светлане 

Дробњак, и, наравно, труду и таленту наших ученика.  

        Јелена Граовац VII5 

 

 

 

ПРЕДШКОЛЦИ У ГОСТИМА 
У марту 2013. године одлучили смо да угостимо наше 

будуће ђаке, предшколце из  околних обданишта, и да их 

упознамо са радом школе. Намера нам је била да се пре 

првог уласка у учионице ослободе страха и схвате рад у 

школским клупама као упознавање са светом око себе, не 

као наметнуте и досадне обавезе. С  тим циљем 

предшколце су са садржајем наставних предмета упознали 

ученици  старијих разреда у најразличитијим радионицама. 

У историјском кабинету, у једночасовном дружењу, 

осмаци и наставница Маја Медар   увели су предшколце у 

чаробан свет прошлости. Глума, игра, прича, костими и 

макете  - претворили су наше мале госте у озбиљне ученике 

који су нетремице упијали речи својих старијих другара. 

У кабинету географије, осмаци и наставница Мирослава  

Марковић са предшколцима су пропутовали свет за 30 

минута. Покушали су да им занимљивим причама, маскама 

и глумом дочарају најразличитије земље света – људе, 

обичаје, културе. 

У кабинету физике, ученици шестог и седмог разреда, са 

наставником Зораном Алексићем,  упознали су 

предшколце са појавама у природи и законима физике – 

низом једноставних и занимљивих експеримената. 

У кабинету српског језика, наставница Светлана 

Дробњак је са ученицима седмог разреда извела 

драматизације басни које су предшколцима већ познате – 

„Корњача и зец“ и „Три медведа“. 

Шестаци су са наставницом Тањом Ручнов извели 

драматизације народних епских песама о Марку 

Краљевићу, и тако их увели у свет нових књижевних дела и   

књижевних јунака о којима ће тек сазнавати. 

        Јелена Граовац VII5 

 

 

 

Свако ко је бар једном чуо, засигурно ће вам потврдити 

да је звук који настаје пребирањем умешних прстију по 

диркама клавира јединствен. Доказаћу вам да је то заиста 

тако... 

Зовем се Мина Лошић, идем у 6. разред основне школе 

и већ 5 година свирам клавир. То је један веома занимљив 

инструмент који заслужује да се боље опише. Клавир је 

врло стар и гломазан инструмент. Свира се притискањем 

белих и црних дирки на клавијатури. Притискањем дирки 

одређеним редоследом, добија се мелодија, а јачим или 

слабијим притискањем се регулише гласноћа тона. Постоји 

много начина свирања и много различитих композиција - 

од оних лаких које може да одсвира почетник до оних који 

захтевају умеће и пуно година искуства. Марљивим радом 

и уз пуно вежбе, постиже се вештина. Такође, свака особа 

изграђује сопствени стил свирања и развија љубав према 

музици.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иако није лак за одржавање, најлепши звук и најчистији 

тон производи велики, концертни клавир. Наиме, овакав 

клавир је веома скуп, тешко га је преместити и потребно му 

је редовно штимовање. Али када за њега седне прави 

мајстор, у зависности од тога да ли је композиција весела и 

динамична, или тужна и спора својом свирком може да 

насмеје, развесели, ражалости или чак расплаче публику. 

Како се то постиже? Одговор је једноставан: сопственим 

емоцијама. Било коју композицију да свирате, потребно је 

да на клавијатуру пренесете своје емоције и искажете 

осећања. Уколико се свира весела композиција, потребно 

је да срећу искажете лепршавошћу, лакоћом својих прстију 

и наизменичним смењивањем гласних и тихих тонова. У 

случају да свирате нешто тужно треба се трудити да свирате 

тихо, полако и веома осећајно. Наравно, ово није нимало 

лако и потребно је много сати вежбања. Али утисак који 

оставља одсвирано дело и његова лепота у многоме зависе 

од тога. 

 

 

Образовање се не састоји од тога колико сте запамтили 

или колико знате. Састоји се од тога да разликујете колико 

знате, а колико не. 

Анатол Франс 

Свакако, за свирање клавира потребна су и многа друга 

знања. Добро познавање нота, стицање искуства и борба 

против треме чине свирање веома тешким али и забавним. 

Небојена нова сазнања долазе са одлуком да се опробате у 

свирању било ког инструмента. Да ли сте знали да постоји 

чак и предмет по имену солфеђо чије је познавање 

неопходно како бисте савладали вештину свирања? 

Последњих пет година, колико свирам, учила сам ноте као 

слова, а теорију солфеђа као граматику. 

Као један од успешнијих ученика, учествовала сам на два 

школска такмичења и освојила дипломе за друго и треће 

место. Клавир волим због могућности да се на њему свирају 

различити музички жанрови, од класичне музике до 

модерних композиција. Иако се најчешће налази у пратњи, 

овај инструмент ме увек одушевљава подарујући виолини 

или било ком другом инструменту изванредну 

пратећу мелодију без које би музика, ново или 

старокомпонована била непотпуна. Нажалост, многи људи 

недовољно цене мој инструмент због честе улоге пратиоца 

и зато већу важност придају другим инструментима. Волела 

бих свима да скренем пажњу на то колико предивних соло 

композиција се свира баш на клавиру и колико историјски 

познатих композитора га је обожавало и писало 

невероватне клавирске комаде. Истина је да било који 

клавир у рукама виртуоза може да постигне једнако 

чаробан ефекат као и било који други инструмент. 

Потребно је само пажљиво слушати и омађијаће вас његов 

прекрасни звук. 

Мина Лошић VI5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертни клавир 
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Од првог разреда сви ми маштамо о својој  малој 

матури. Замишљамо како ћемо бити обучени, ко ће нам 

бити пратилац, наш први плес... 

За малу матуру практикују се кратке хаљине, са 

дужином по жељи. Да би девојка изабрала хаљину, она 

мора да има свој стил. Сваки модел хаљине ће девојци 

добро да стоји, ако она зна да је носи. Самоувереност мора 

да нам буде на првом месту.    

 

ШТА ОБУЋИ ЗА МАТУРУ 

ИЗБЕЋИ ПРОБЛЕМ ИСТЕ ХАЉИНЕ 

Најсигурнија варијанта нам је да шијемо хаљину, да сами 

смислимо изглед и детаље или да нађемо слику. Девојчице 

најчешће гледају хаљине Sherri Hill и тако добијају идеје. Ако 

већ упаднемо у такву ситуацију да неко има исту хаљину, како 

решити тај проблем?  

Мале су шансе да ће две девојке имати исте пропратне 

детаље. У пропратне детаље спадају: ципеле, фризура, 

шминка, торбица, нокти и накит. Битно је да ми носимо ту 

хаљину и понашамо се као да нам најлепше стоји. Иако је 

хаљина најбитнија, девојке обраћају пажњу и на пропратне 

детаље. Чак иако се деси да буду две исте хаљине, сваки 

детаљ их разликује.  

Иако је хаљина центар изгледа, пропратни детаљи су 

неопходни. Фризура, шминка, нокти као и остали аксесоари, 

морају да се уклопе уз хаљину, како би цео изглед био потпун.  

Углавном се уклапају ципеле и торбица, нокти и хаљина, а 

накит, шминка и фризура зависе од целокупног изгледа.  

Хаљине можемо наћи у радњама: Sherri Hill, Zara,  

Bershka, P...S..., Stradivarius,Tally Weiјl, Mona, Balašević...  

 

ДЕЧАЦИ би на матурској вечери требало да се појаве у 

елегантним фармеркама које би уклопили уз неку лепу 

кошуљу. Боју кошуље бирате по сопственом укусу, тренутно 

су у моди јарке боје, али су црна или бела кошуља класика 

која никада не излази из моде. Преко кошуље можете да 

обучете сако или ставите кравату. Сако је углавном црне, 

сиве или тегет боје. Кравата наравно, зависи од боје 

кошуље. Ако је кошуља црна или бела, онда би било боље 

да је кравата у некој јакој боји да би се направио контраст. 

Постоји и друга варијанта за дечаке који не воле кошуље – 

модерне фармерке, црна или бела мајица која је уска и иде 

уз тело и обавезно преко - сако. За обућу се препоручују 

беле или црне патике, без превише детаља, старке или 

ципеле. Продавнице у којем може сваки дечак да се обуче 

су: Pull & Bear, H&M, Mona, Zara… 

 

Ивана Николић и Ања Пантелић VIII4 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 
29. марта 2013. прославили смо Дан наше школе. У 

свечаној сали окупили су се ученици, наставници, 

родитељи и гости из других основних школа и уживали у 

програму којим су наши ученици и наставници покушали да 

покажу  чиме се све у школи бавимо и шта смо научили.  

У програм нас је увела Ивана Филиповић, ученица VIII5. 

О животу Бранка Радичевића, по којем је наша школа 

добила име, сазнали смо из текстова које су читали Урош 

Илић VIII5 и Ксенија Ковачевић V4. 

Ове године нашу свечаност увеличао је својим 

гостовањем писац и  академик Матија Бећковић. Након 

срдачног поздрава, он је прочитао неколико песама из 

своје најновије збирке „Кад будем још млађи“, којима нас 

је насмејао и подсетио на значај образовања и очувања 

српског језика. Громогласним аплаузом публика је 

поздравила и свима познате љубавне стихове посвећене 

пишчевој супрузи – Вери Павладољској. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као и увек, хор је одушевио све присутне. Овога пута 

наставнице Драгана Кукобат и Хана Вучићевић су одабрале  

песму „Замак на облаку“ из популарног мјузикла 

„Јадници“, а наступ је допунио оркестар композицијом 

„Српско господско коло“.  

 

Три ученице седмог разреда (Нина , Мина и Анђела) 

извеле су ревију хаљина од рециклажног материјала коју су 

осмислили ученици на часовима  секција које се баве 

еколошким темама. 

Балетска група „Данкан“ извела је кореографију 

сачињену од различитих плесних игара. 

Школа је нарочито поносна на велики избор страних 

језика које нуди, те су приредбу украсили и стихови „Ђачког 

растанка“, преведени на енглески, немачки и руски језик. 

Најјачи утисак оставила је драматизација тужног 

Бранковог живота  и посете Вуку Караџићу, по тексту 

наставнице Гордане Каитовић. Глумци су: Матија Лутовац, 

Коста Тиодоровић, Тара Ђурашиновић и Теодора Илић, 

ученици осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три солисткиње, добитнице награде „Златна сирена“ – 

Анђела, Александра и Јована отпевале су песму „Ведро 

небо“ и одушевиле све присутне. 

Приредбу је затворио ансамбл „Шумадија 05“ који је 

извео „Игре из Лесковца“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публика је од самог почетка помно пратила сваки детаљ 

приредбе  и уживала у ономе што су ученици показали. 

 

Ања Ђорђевић, Јелена Граовац и Милица Јагодић VII5 
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У игрици Titanfall имате два избора кад кликнете плеј: Pilot 

Loaddouts и Titan Loaddouts, јер сваки играч има свог титана 

(огромни робот) . Кад почињете игру, бирате себи оружје (анти 

-титан оружје, разне пушке и пиштоље као и гранате). Пошто је 

игра тренутно у „бети“,  постоји само једна врста титана .  

Постоје три врсте игре.  

1. ATTPITTON је team deathmatch, само на titanfall начин.  

2. HARDPOINT је стратешко освајање одређених тачака на 

мапи које морате освајати, опет са титанима.  

3. LAST TITAN STANDING је мод који је фокусиран на титане.  

Почињете игру са титаном, а борите се против других играча.  

Можете да скачете по зидовима и ходате по њима вертикално 

(имате скок са лаганим џетпеком и  обичан скок). То је веома 

добар додатак у игри. Око два минута треба да се чека да се 

титан опет створи кад умре. Мапе су прилично велике, а 

мечеви су 6 на 6, тако да правих играча има укупно дванаест, 

зато су у игри додали минионе (играче којима управља 

компјутер. Стисните типку В и сачекајте мало. Кад се појави 

титан, стиснете Е да бисте ушли у њега. 

Кад сте титан, спорији сте, али можете брзо да се измакнете 

(dash), имате и штит, али то је једна од способности титана коју 

ви бирате по жељи. Кад вам униште титана, морате да искочите 

пре него што експлодира – то можете урадити кликом на Е.   

 Прича се да ће у „бети“ 2 бити 14 или 15 мапа. Са анти-титан 

оружјем можете да убијете титана после два или три поготка 

(хита). Други начин да убијете титана је да му се попнете на 

леђа и отворите поклопац, пуцати титану директно у главу - ни 

штит му не вреди кад сте му на глави. Ко победи или изгуби – 

није крај игри.  

Кад победите у игри, онда је поента да убијете цео 

противнички тим. А кад изгубите, поента је да дођете до тачке 

за спасавање, која је обележена на мапи, и евакуишете се, али 

то није баш лако.  

Уживајте у игрици  и  срећно! 

Михајло Гирић и Алекса Цветковић V6 

 

 

 

Снимак екрана - Titanfall 

школских библиотекара Србије. Радионицу су својим 

знањем и саветима обогатили  и наши ђачки родитељи. 

Били смо веома успешни! 

Наш  групни рад је одлуком жирија  од ове године 

званично изабран за заштитни знак Смотре стваралаштва 

школских библиотекара Србије. Честитамо свим 

учесницима радионице на успешном раду и залагању! 

 
 

У техници линорез, чланови секције су направили и 

оригиналне обележиваче страница књиге.  

Ови радови су привукли посебну пажњу свих учесника 

Смотре. 

 У радионици Новогодишња честитка од А-Ш су 

чланови секције научили како да сами направе, напишу и 

пошаљу новогодишње честитке. Овом акцијом желимо да 

очувамо дивну традицију слања празничних честитки! 

Ученици I3 су на часу одржаном у библиотеци свим 

посетиоцима библиотеке направили и написали своје прве 

честитке, а Деда Мразу писмa са новогодишњим жељама. 

Надамо се да ће се све испунити! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици I5 су се успешно и храбро упустили у међушколско 

такмичење Оштро перце. Читали су, писали, цртали и 

направили заједничку сликовницу. 

Очекујемо резултате и надамо се некој од награда! 

Током године у акцији Књига на дар – велика је ствар 

ученици су поклањали књиге школској библиотеци. 

Позивамо вас да то чините што чешће и тиме обогатите 

библиотечки фонд новим и занимљивим насловима. 

Поклањајте само оне књиге које су на вас оставиле утисак и 

лектире које вам више нису потребне. Продужите живот 

ваших књига, јер у библиотеци оне најдуже живе. 

Одржани су бројни часови у библиотеци, која је ове 

школске године окречена и промењен је распоред 

намештаја. Ускоро ће књиге бити сложене по УДК систему, 

као у свим великим и важним библиотекама. 

Година која је за нама, а у којој се обележава 200 година 

од рођења Петра II Петровића Његоша, песника и владара, 

била је  одличан  повод да се  на часовима секције 

подсетимо овог великана. 

У априлу нам у госте долази и Мр Љиљана Нинковић 

Мргић, песникиња која се поезијом бави дуже од две 

деценије. 

Наставиће се...  

Ваш библиотекар Тања Маљоковић 

 

НАША БИБЛИОТЕКА 

Књиге, па самим тим и библиотеке,  требало би да буду 

део наше свакодневице. Из дана у дан, уз наше професоре, 

родитеље и многе образоване људе које срећемо, учимо 

нешто ново и важно. А уз књиге учимо, путујемо, растемо и 

између редова сазнајемо многе важне поуке о животу и 

свету. 

Библиотека наше школе има много књига. Ту свако дете 

може поред обавезне лектире да пронађе и мноштво 

књига по свом укусу. А они најзаинтересованији за књиге и 

чудесни библиотечки свет редовно долазе на часове 

секције које организује наша библиотекарка Тања 

Маљоковић. 

Желећи да се упознамо са чудесним светом књига и 

делима бројних добрих писаца, она се труди да новим 

идејама и дешавањима привуче што више деце која ће 

редовно читати. 

И лице наше библиотеке је освежено кречењем и 

променом распореда полица, читалачких столова и 

распореда намештаја. Све је спремно за старе и нове 

читаоце. 

Јелена Граовац 55 

 

 

 

 

 

У августу 2012. компанија Valve  је објавила нови део чувене 

игре Counter Strike. Као и претходна верзија, Counter Strike: 

Global Offensive или скраћено „CS:GO“ је пуцачина из првог 

лица која се може играти са више играча преко интернета.    

Играчи се деле у два тима : Тим терориста и тим против 

терориста (Можеш бити полиција , SWAT тим итд.). Свака 

партија се игра на одређеној мапи са неком мисијом. Две 

најчешће мисије су :  

Постављање бомбе , где тим терориста мора да постави бомбу 

на одређено место, а други тим мора то да спречи или да 

деактивира бомбу пре него што експлодира.                                                                       

Спасавање талаца , где тим против терориста мора да поврати 

таоце на безбедну зону у року од 2 минута, а тим терориста да 

их спречи у томе. 

У CS:GO графика игре је побољшана и налази се више 

детаља на мапи.  Појединачно оружје је боље дизајнирано. 

Сами можете да мењате боју и изглед било које  пушке. Игра 

је доступна на програму  Steam. Преко овог програма можете 

лакше наћи друге играче и  скинути нове мапе које су сами 

играчи направили. Сваке друге  недеље  у игру се додају  нове 

мапе, ново оружје и друге ствари , што чини да ова игра никад 

не застарева. 

Владимир Јелача VIII5 

ИГРИЦЕ ЗА МОБИЛНИ 

Одувек су разне врсте игара привлачиле пажњу људи. Преко 

некада популарних друштвених игара, прешло се , у ери 

рачунара, на комјутерске игрице. Међутим, у последње време, 

за ову забаву више нису потребни ни рачунари нииграонице, 

већ се углавном користе мобилни телефони новије генерације 

са iOS и Android оперативним системом. Не много захтевне, 

углавном су базиране на брзини игре и стратегији. Углавном  

„лече нервозу“ и „убијају време“.  Како је телефон увек са вама, 

доступне су у свакој прилици. Можете их играти у превозу, у 

школи, напољу, у кући, нарочито када вам родитељи, због 

учења, ограниче употребу рачунара.  

Ево неких тренутно популарних игрица за мобилне 

телефоне:  

 

FLAPPY BIRD је игрица за једног играча, у којој је циљ малу 

птичицу, која пада, додиром екрана поново подићи, тако да 

без додиривања прође кроз рупе у вертикалним стубовима. 

Резултат је онолики колики је број стубова кроз који је птичица 

прошла, а након преласка већег броја стубова – нивоа 
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појављују се и нове препреке. За различити резултат добија 

се различита медаља: златна, сребрна или бронзана. 

Игрица се у ,,продавницама'' појавила у мају 2013. године. 

Међутим популарност је стекла тек у јануару 2014., када је 

Flappy Bird била најскиданија игрица iOS App Store 

продавнице. Током тог периода Нгијен Ха Ђонг (Nguyen Ha 

Јong), њен творац, стекао је највећу популарност, и тврдио 

да од реклама унутар апликације зарађује чак 50.000 

долара дневно. Велики број критичара се окренуо против 

ове игрице, сматрајући да је плагијат у графици, да је 

претешка за игру као и да изазива зависност. Због ових 

оптужби, Вијетнамац Ђонг, је неочекивано, 10. фебруара, 

уклонио игрицу са свих интернет продавница 

апликацијама. Незванично, након тога је због гриже савести 

извршио самоубиство. 

Убрзо су почели да се продају, по много већим ценама, 

телефони који су имали инсталирану ову игрицу. Такође, 

због велике популарности оригинала, након његовог 

брисања, копије Flappy Bird  су често скидане од стране 

корисника, али и брисане од стране iOS App Store и Google 

Play продавнице. 

 

DUMB WAYS TO DIE је игрица за једног играча. У већини 

нивоа задатак је да се савлада препрека и избегне несрећа 

у метроу. Постоји 21 лик у исто толико различитих нивоа, 

чије је временско ограничење све краће, чиме се повећава 

тежина задатка. 

Dumb Ways to Die је игрица која је настала у оквиру 

кампање за безбедност у метро саобраћају града Мелбурна 

у Аустралији. 

Кампања је почела у октобру 2012. године 

постављањем билборда и плаката по Мелбурну и 

рекламама на телевизији и радију. Њен наставак био је 

видео на YouTube-у објављен у новембру исте године који 

је имао огроман број прегледа за кратко време. У њему су 

приказане „смрти на глуп начин“ 21 лика. 

У мају 2013. кампања је добила и своју игрицу, али само 

за iPhone, iPоd touch и iPad. Игрица је едукативног 

карактера и позива кориснике да ,,безбедније користе 

метро'' и да ,, не раде глупе ствари близу возова'', како кажу 

њени аутори. У септембру 2013. године игрица Dumb Ways 

to Die појавила се и у продавницама за телефоне са 

оперативним системом Android. 

 

Dumb ways to die 

TEMPLE RUN 2  

Главни лик трчи без престанка. Препреке се избегавају 

прескакањем, сагињањем, скретањем лево – десно. Циљ је 

избећи што више препрека и што дуже трчати.  

Temple Run 2 је пуштена на App Store и на Google Play у 

јануару 2013 године, а у децембру и на Windows 

Phone.Четири дана након објављивљња на iOS App Store 

имала је 20 милиона скидања од чега је 6 милиона било у 

прва 24 часа. 

Temple Run, њен претходник је доживео велику 

популарност, али нису постојале техничке могућности да се 

унапреди, па су њени творци решили да направе потпуно 

нову игрицу.  Циљ је био да буде слична претходној али се 

користе нови елементи за игру, ново окружење са 

унапређеном графиком.  Главни лик сада трчи брже а 

уместо три мајмуна, јури га само један - Chuchank. Када је 

први пут објављена, имала је 4 главна лика да би у децемру 

имала 10, а међу њима су били и Хусеин Болт и Деда Мраз.   

 

 

 

Димитрије Васић VIII4 

БИБЛИОТЕКА 

 

Организација Уједињених нација за образовање, науку 

и културу – Унеско, 1967. године прогласила je 8. 

септембар за Међународни дан писмености, да би се сваке 

године, бар на тај дан, истакла важност читања и 

писмености, како у животу појединца, тако и друштва у 

целини. Овај дан је обележен низом предавања и 

радионицом у школској библиотеци. 

Међународни дан матерњег језика,  који се слави 21. 

фебруара,  Унеско је прогласио 1999. године. 

Генерална скупштина Уједињених нација признала је 

резолуцијом овај празник који смо и ми обележили 

предавањима и дискусијама. Овај празник редовно 

прослављају земље чланице Унеска како би промовисале 

језичку и културну разноликост и и мултилингвизам. 

Нашу школу и библиотеку посетили су писци и песници, 

Гордана Малетић, Рајко Лукач, Божидар Пешев, Бранко 

Стевановић и Љиљана Симић, сарадник Вукове задужбине. 

Представили су нам пето годиште Данице за младе, 

говорили своје стихове и прозу. Чланак о овом догађају 

објављен је у часопису Задужбина, а наша школа и ђаци 

похваљени су за диван пријем и изузетно интересовање.  

 
 

Ово је једна од акција којом у школи обележавамо 150 

година од смрти Вука Стефановића Караџића и 200 година 

од објављивања прве српске граматике – Вукове 

Писменице и његове Пјеснарице.  

Библиотеку и школу су посетили и са децом се, на наше 

велико задовољство, дружили у низу сусрета Слободан 

Станишић, као и песник Благоје Рогач. Станишићева дела о 

псу Цвонкију су веома популарна међу члановима школске 

библиотеке. 

Већ у септембру су и наши прваци били на првом часу у 

библиотеци. Убрзо потом су, поводом Дечје недеље, на  

 

поклон од Библиотеке Вук Караџић, са којом наша 

библиотека годинама одлично сарађује, добили бесплатне 

чланске карте које су им тог дана свечано уручене. 

Многи су решили и да се опробају у такмичењу 

Читалачка значка у којем традиционално и масовно 

учествују ученици свих разреда наше школе. 

Читалачка значка је традиционални програм намењен 

основној школи који популарише класичну и савремену 

дечју књижевност, и који, путем модела слободне и 

конверзацијске радионице, окупља значајан проценат 

новобеоградске ђачке популације. 

Ове године, на радионицама у библиотеци, урадићемо 

нова идејна решења за изглед беџа и похвалнице коју 

добијају сви који освоје Читалачку значку. Надамо се да ће 

баш наши цртежи красити дипломе и значке овогодишњих 

добитника.  

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „ЗАШТИТНИ ЗНАК” 

Подстакнути ликовним конкрусом У бојама Смотре 

ученици, чланови библиотекарске секције, учествовали су у 

радионици Заштитни знак. Задатак ове радионице био је 

да се ученици упознају са појмом и значајем заштитног 

знака, као и да осмислe лого за Смотру стваралаштва  
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ЛИГА ШАМПИОНА 

Лига шампиона (позната joш кao Eврoпски куп, УЛШ) je 

пoкренутa 1955. гoдинe кao Kуп првака Eврoпe и oкупљaлa 

je клубoвe првaкe eврoпских држaвa.  

Брoj клубoвa и систем такмичења сe мењао, а Лига 

шампиона je дaнaс најјаче и најбогатије фудбалско 

такмичење на свету. До сезоне 1991/92. такмичење сe 

нaзивaлo Kуп европских првака (KEШ), a од сезоне 1992/93. 

део се игра у групама и мења назив у УЕФА Лигa шампиона.  

Тренутни шампион je Бајерн из Минхена jer je у финалу 

25. маја 2013. на стадиону Вембли у Лондону победио 

Борусију из Дортмунда сa 2:1. Финале Лиге шампиона je 

највећа и најважнија утакмица у оквиру европског клубског 

фудбала. Стадион нa кoме сe финaлe игрa одабран je двe 

сезоне пре утакмице од стране Уефе. Првo финале je 

одигранo 13. јунa 1956. на стадиону Парк принчева у 

Паризу. Наш највећи успех у Лиги шампиона je остварила 

Црвена звезда. У сезони 1990/91. освојила је прву и зaсад 

једину титулу Лиге шампиона.  

Химна Лиге шампиона je свечана песма пo имену 
Champons League, композитора Тонија Британа. Химна 
трaje oкo три минута, a занимљиво je дa никaдa нијe билa 
пуштена у комерцијалну употребу.  

Марко Величковић и Лазар Ивковић V6 

 

 

 

 

 

 

СОЧИ 2014 
Сваке четврте године одржавају се зимске олимпијске 

игре. Ове године домаћин је био руски град Сочи који лежи 

на обали Црног мора. Зимске олимпијске игре су трајале 16 

дана,  од 7. до 23. фебруара ове године. Од 1984. године 

зимске и летње олимпијске игре се смењују сваке друге 

године, док су се до тада одржавале исте године.  

За потребе ЗОИ изграђен је олимпијски парк који се 

састоји од: Леденe дворанe Бољшој, Леденe дворанe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шајба, аренe Адлер, клизачкe дворанe Ајсберг, Леденe 

коцкe, Олимпијскoг стадионa Фишт, Олимпијског селa, 

Светскoг телевизијскoг и новинарскoг центрa. 

Србија је била представљена на ЗОИ са осам такмичара из 

разних спортова. Александар Бундало и Вук Раденовић - 

боб, Невена Игњатовић - алпско скијање, Ивана Ковачевић 

- крос кантри, Нина Мичић - сноуборд, Миланко Петровић - 

биатлон и крос кантри, Рејхан Смрковић - крос кантри и 

Марко Вукићевић - алпско скијање. Од наших такмичара се 

најбоље пласирала Невена Игњатовић- у супер 

велеслалому освојила је 28. место. 

Ово су прве зимске олимпијске игре које су се одржале 

на обали мора, познатом руском  летовалишту. Било је и 

туриста који су се окупали усред фебруара. Фаворити за 

освајање медаља су свакако било Руси, што су и оправдали. 

Свакако највеће изненађење је било увођење женских 

скокова као новог женског спорта. То је била једина 

дисциплина која није имала фаворита. Освајачица златне 

медаље у овој дисциплини је била немачка 

репрезентативка Царина Вогт која је скочила укупно 247,4 

метра. Међу најинтересантнијим догађајима који су се 

десили на ЗОИ издвојио бих наступ бившег америчког 

сноубордера Вика Вајлда који је узео руско држављанство, 

наступио за руску репрезентацију и освојио две златне 

медаље за Русију.  

Врло интересантан је био дуел хокејашке 

репрезентације Русије и САД, који су добили Американци 

на пенале после поништеног регуларног гола Русије, као и 

победа Русије у бобу четвороседу за 7 стотинки секунде у 

односу репрезентације Литваније. 

Отварање и затварање ЗОИ у Сочију је било 

импресивно, то су најскупље ЗОИ икад одржане. Посебан 

акценат стављен је на безбедност спортиста, тако да су 

завршене и без најмањег инцидента. Организатор је добио 

највеће оцене од стране Олимпијског комитета. 
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бисерима...Невероватна збирка, невероватно богатство као 

подсећање на оно што је Отоманска империја представљала 

600 година, оставило нас је без даха... 

А оно због чега путници намерници највише долазе у 

Истанбул данас је - куповина. Капали чаршија је огроман, 

покривени базар, читав мали град са својим пролазима, 

капијама, раскрсницама, има своју џамију, 21 хан, 7 фонтана, 

65 улица, око 5000 радњи. Овде можете купити буквално све- 

накит, крзно, свилу, ешарпе, сувенире, и још много тога.... 

Крстарење Босфором је најбољи начин да боље схватите 

обале Истанбула, да донекле разумете колики је заиста 

Истанбул и колико богатство поседују власници вила на обали 

Босфора, чија се вредност процењује на десетине милиона 

долара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На азијској страни најбоље се може осетити некадашњи 

оријентални карактер који је много боље сачуван него на 

европској страни. Ту се налази и брдо Чамличе са 

невероватним панорамским погледом на овај велелепни град. 

Васељењска патријаршија- двориште мало, предворје у 

ком се пале свеће, унутрашњост сјајна и топла...први пут смо у 

Истанбулу имали осећај да је нешто наше. Патријаршија се 

налази у делу града који се зове Фенер. У овој цркви налази се 

највећа реликвија хришћанства, део крста на ком је разапет 

Исус Христ, величанствени патријархов трон, и прелепе иконе 

у злату. 

И ето, видели смо много тога, али и остало је још много што 

нисмо стигли, а желели смо да видимо. Нас је Истанбул заиста 

задивио својим мегаломанским грађевинама на сунчаним 

местима, на брежуљцима крај мора, миришљавим зачинима, 

златом, дијамантима, свилом...Кренули смо назад пут 

Београда опијени и заљубљени у царски град. 

Наташа Милосављевић 

 

 

23. августа 2013. године, екипа мала, али одабрана, међу 

њима и чланови колектива наше школе, кренула је пут Царског 

града- Истанбула, на семинар „Корак ка култури“. Требало је 

доста времена да се среде утисци, јер оно што смо тамо видели 

и доживели заиста је вредно помена...тако да ево укратко 

нашег доживљаја Истанбула, Цариграда, Константинопоља... 

Истанбул, магични град на Босфору, спој разних култура, 

архитектура, метропола од близу 17 милиона становника, 

вредних људи, сналажљивих трговаца, дивна кухиња богата 

разним воћем и поврћем...Место за задовољење свих чула. 

Стигли смо у Истанбул у преподневним часовима и након 

смештаја у хотел и кратког одмора, кренули смо у обилазак 

овог заиста чаробног града. На раскрсници oсам великих 

булевара и почетку улице Истиклал кадеси сместио се трг 

Таксим кога ми од миља зовемо Славија Истанбула. Познати 

трг налази се на модерној, европској страни града. 

 Истиклал улица или Кнез Михајлова Истанбула пуна је 

радњи, ресторана, бутика, барова и реке људи.  Ту смо пробале 

чувени кумпир... 

Након јутарње радионице из програма „Корак ка култури“, 

кренули смо у обилазак старог, европског дела града. Кренули 

смо од Хиподрома, Теодосијевог обелиска и Константиновог и  

Змијског стуба. Све се налази на платоу испред Плаве џамије.  

Плава џамија је велелепна грађевина којом је млади султан 

Ахмет хтео да надмаши Аја Софију која се налази на пар минута 

хода. Има 6 минарета и прелеп тепих по коме морате да ходате 

боси – изување обавезно. А и непристојно обучени никако не 

можете ући у џамију. 

У време када је подигнута, Аја Софија је била највећа 

хришћанска црква на свету. Много пута је пљачкана, 

уништавана, и реновирана. Када су Турци освојили Истанбул, 

претворена је у џамију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топкапи је био дворац старих отоманских султана. 367 

година се одавде управљало моћном Отоманском империјом. 

После заузимања града на Босфору, резиденција је 

премештена у палату Долмабахче. 

Седеф, слоновача , злато, дијаманти, султанске сабље, 

кафтани, одећа и раскошан накит хасеки султана, златни 

престо са смарагдима, сребрно-златна колевка украшена 

 

 

Аја Софија 

 

Аја Софија 

 

Босфор 



 

 

  

ПРВАЦИ 
Сваког септембра најнестрпљивији и најузбуђенији су, 

наравно, прваци. Њима је, уједно, и најтеже. Зато   се 

учитељи трећег разреда сваке године труде да их  дочекају 

песмом, игром и осмехом  -  приредбом  којом  их на свечан 

начин уводе у  школски живот. 

Другог септембра и ове школске године  Веће учитеља 

трећег разреда је, предвођено Горданом Стаменић и 

Аницом Алексић, организовало у великој сали свечани 

пријем првака. Уплашеним малишанима су већ велики 

трећаци рециталом, глумом и песмама показали шта ће све 

научити и како се у школи, осим што пуно радимо, и сјајно 

дружимо и забављамо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сада  су наши прваци већ прави ђаци и пуно тога су 

научили. Цртају, пишу, певају.... Овако су нам се 

представили ученици  I6: 

СРЦЕ 
 Срце служи да воли и да исказује љубав. Срце куца у 

ритму најлепше љубавне мелодије. Неки људи мисле да 

је срце орган, али за мене је срце извор љубави. 

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Догађаји Спорт 

4 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

37 

МУНДИЈАЛ 
 Светско првенство у фудбалу је међународно 

фудбалско такмичење у којем се такмиче мушке 

националне репрезентације. Такмичење надгледа ФИФА, 

међународно владајуће тело удружења светског фудбала. 

Од 1930. године светско првенство се одржава сваке 

четврте године, изузевши 1942. и 1946. када се није играло 

због Другог светског рата. Тренутно светски шампион је 

Шпанија.   

До сада је одиграно 19 турнира, а само је осам 

различитих репрезентација освојило ову престижну титулу. 

Бразил је освојио турнир пет пута, док Италијани имају 

четири освојена турнира. Осим њих Немци су освојили 

турнир три пута, Уругвај и Аргентина два пута, док су 

Енглеска, Француска и Шпанија победници били једном.  

 Последње светско првенство одржано је у 

Јужноафричкој Републици између 11. јуна и 11. јула 2010. 

године, а победник је била Шпанија, која је победила 

Холандију резултатом 1:0 након продужетака. Треће место 

су заузели Немци победивши Уругвај резултатом 3:2. Идуће 

светско првенство одржа ће се у Бразилу 2014. године.  

Од 1991. године ФИФА организује и светско првенство у 

фудбалу за жене сваке четврте године. Последње је 

одржано 2011. године у Немачкој.  

ПРВО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО 
На Олимпијади 1932. која се одржавала у Лос Анђелесу, 

САД, фудбал није уврштен у програм спортова због ниске 

популарности игре у САД-у (амерички фудбал је већ тада 

био високо популаран). ФИФА и Међународни олимпијски 

одбор нису успели да се сложе ни око статуса аматера, што 

је резултирало избацивањем фудбала са Олимпијских 

игара. Након што је већ одлучено да ће Уругвај бити 

домаћин првог светског првенства, појавио се проблем са 

европским државама које нису хтеле да шаљу своје 

репрезентације на скупи пут преко Атланског океана све до 

два месеца пре почетка такмичења. Ипак, тадашњи 

председник Фифе, Жил Риме успео је да наговори Белгију, 

Француску, Румунију и Србију да пошаљу своје 

репрезентације, наводно тако што је ФИФА финансирала 

пут. На крају је на завршном турниру учествовало тринаест 

репрезентација; седам јужноамеричких; четири европске, 

Канада и САД.  

Прве две утакмице светског првенства одигране су у 

исто време. Француска је надиграла Мексико резултатом 

4:1, док је САД савладао Белгију са 3:0. Први гол светских 

првенстава постигао је Француз Лусијен Лорен. У финалу је 

домаћи Уругвај пред 93. 000 гледалаца савладао Аргентину 

резултатом 4:2 (1:2) и тако постао прва репрезентација с 

насловом светског првака. 

ТРОФЕЈ 
Од 1930. до 1970. победнику првенства додељу је се 

трофеј Жила Римеа, а то име стекао је 1946. по Фифином 

председнику Жилу Римеу, једном од оснивача првог 

светског првенства. Пре тога, трофеј се звао једноставно 

Свески куп. На првенству 1970. године Бразил је освојио 

наслов светског првака трећи пут, што му је донело прво 

стално задржавање трофеја. Тај трофеј је украден 1983. 

године и до данас нико нема информацију где се налази.  

Након 1970. године, ФИФА користи име Трофеј светских 

првенстава у фудбалу, а одмах потом отвара конкурс за 

дизајнирање новог трофеја. Међу 53 представљена модела 

изабран је онај Италијана Силвија Гацонига. Трофеј је висок 

36 центиметара, израђен је од 18-каратног злата и тежак је 

6,175 килограма. Подлога се састоји од два слоја 

полудрагог камења, док су на доњем делу угравиране 

године одржавања првенстава и њихови победници од 

1974. године до данас. Данас се нови трофеј не додељује на 

стално чување, без обзира на број освојених првенстава, 

већ победник чува трофеј до идућег такмичења, а након 

враћања трофеја, додељује му се само реплика обложена 

златом.  Аргентина, Немачка, Италија и Бразил освојиле су 

овај трофеј по два пута, а Француска и Шпанија по једном. 

Овај трофеј додељиваће се све до првенства 2038. године 

када ће на дну понестати места за уписивање свих 

победника 
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ДОСАДАШЊИ ПОБЕДНИЦИ МУНДИЈАЛА 

1930. – УРУГВАЈ   

1934. – ИТАЛИЈА  

1938. – ИТАЛИЈА  

1950. – УРУГВАЈ  

1954. – НЕМАЧКА  

1958. – БРАЗИЛ  

1962. – БРАЗИЛ  

1966. – ЕНГЛЕСКА  

1970. – БРАЗИЛ  

1974. – НЕМАЧКА  

1978. – АРГЕНТИНА  

1982. – ИТАЛИЈА  

1986. – АРГЕНТИНА  

1990. – НЕМАЧКА  

1994. – БРАЗИЛ  

1998. – ФРАНЦУСКА  

2002. – БРАЗИЛ  

2006. – ИТАЛИЈА  

2010. – ШПАНИЈА  

 

 Срце је кад се неко воли. Ја сам много срећна кад ме 

мама загрли њеним топлим рукама, онда је моје срце 

срећно. Нама свима треба срце да бисмо живели. 

 Кад неко каже:“Имаш велико срце“, он мисли да је тај 

неко  великодушан и добар. 

ДРУГАРСТВО  И  ШКОЛА 

 Школа је извор знања. Деца треба да воле школу. Некој 

деци је школа досадна, али мени много вреди. 

 Другарство је за мене моћ! Човек не може да живи без 

друга. Другарство је највеће благо, али мора да се 

заслужи. 

 Школа је за мене лепота која ме обузима. Без школе не 

би било знања. У школи се упознају нови пријатељи. 

 Другарство је прелепо. Другови се воле и никада се не 

свађају,  понекад  се мало свађају, али најбољи другови 

никада. 

 Ја волим четвртак зато што после иде петак када имамо 

физичко. Четвртком кад осване дан, он буде радостан. 

 

МАМА 

 Када ме мамине руке мазе, осећам се сигурно. Топлина 

њеног погледа ме охрабрује. Њене  очи су пуне топлине 

и љубави. Не могу да замислим живот без маме. Када 

ме ушушка и пољуби за лаку ноћ, сан ми је лепши. 

 Мајчине руке служе да грле. Татине руке служе да раде 

и зарађују новац. А моје руке служе да уче и на тај начин 

ми омогуће да имам пуно  успеха у животу. 

 Мама је за све људе благо. Мајка је срећа. Она живи за 

децу, а за мене је мајка све. 

 

Са пријема првака 

Са приредбе у част првака 

 

"Од колевке па до гроба најлепше је ђачко доба." 

Бранко Радичевић 
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РАДОСТ ЕВРОПЕ 
Пре скоро 45 година неки добронамерни 

људи су смислили манифестацију под називом 
Радост Европе, коју су посветили деци. Идеја је била да се 
повежу деца која живе широм  нашег континента, да се 
упознају, друже и забаве. Та манифестације се догађа сваке 
године почетком октобра, јер је 5. октобар Светски дан 
детета. И ове године Радост Европе је посетила наш град,  
а наша школа је била домаћин балеринама из Немачке. 
Имала сам ту част и задовољство да угостим једну од 
учесница и са њом сам провела предивних пет дана. 

1.октобра 2013. гошће из Немачке су стигле у нашу 
школу где смо им приредили пригодан дочек. Следећег 
дана по програму је било отварање манифестације у 
Дечијем културном центру. Ове године учествовала су деца 
из 18 земаља, а тема сусрета била је рокенрол музика 

Поред планираног времена за саму манифестацију, 
било је доста и слободног времена. То време смо провели 
у обиласку града. Нашим гостима смо представили места по 
којима је познат Београд и по којима ће га памтити. Водили 
смо их на Калемегдан, у Кнез Михајлову улицу, 
Ташмајдански парк, шетали смо Савским кејом, а посетили 
смо и Делта сити, што им се, мислим, највише допало. Осим 
ових обилазака града, имали смо и једну приредбу у 
организацији наше школе, а дружили смо се и на журки коју 
је организовао Дечији културни центар. Поред свих ових 
активности, наше гошће из Немачке су морале и да 
увежбавају свој наступ за финално вече у Сава центру, које 
је било у суботу 5. октобра 2013. Њихов наступ је био 
фантастичан и приметила сам да се допао многима. 
Недеља је била тужна иако је време било сунчано и 
предивно. То је био тренутак када смо морали да се 
поздравимо и растанемо. Било је много сликања, смеха и 
понека суза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За крај бих волела да се захвалим оснивачима и 

творцима Радости Европе на свим лепим тренуцима које 
смо доживели и на бројним пријатељствима која су, 
захваљујући њима, склопљена. Тих пет дана наш град је 
центар Европе и поносна сам што живим у њему!                                                                                                                                                                                           

Јана Величковић V6 

 

 

 

Заједничка слика домаћина и гостију 

СНИМАЊЕ ФИЛМА 

Снимање четвртог дела омнибуса Једнаки одржано је 7. 

септембра 2013. године. Овај филм састоји се из осам 

делова и тема му је борба против насиља у породици. Део 

који је сниман у нашој школи зове се Софија и режирао га 

је Милош Петричић, бивши ученик наше школе. 
 Главну улогу у овом делу игра глумица Данијела 

Михаиловић, а режисер је одлучио да ангажује и групу 

наших ученика седмог и осмог разреда као статисте. Ми 

смо у филму оно што смо и иначе – ученици ове школе, тако 

да нам није било тешко да одрадимо свој посао на најбољи 

моући начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимању је било веома узбудљиво и напорно, зато 

што се доста кадрова морало понављати. Били смо поносни 

јер су се према нама опходили као према правим 

глумцима, иако смо били статисти. Само неки од нас су 

имали реченицу – две, што и није било тако лако.  Дивили 

смо се глумици Данијели, због тога што је чак и током паузе 

задржавала израз лица који је требало да буде озбиљан 

током читавог снимања. Била је веома љубазна према нама 

и допустила да се сликамо са њом и узмемо аутограме. 

Увек смо желели да видимо како изгледа снимање 

неког филма, а добили смо прилику да се појавимо у 

једном.  Једва чекамо премијеру. 

Јана Јовановић, Анђела Пушица,  

Љиљана Вуковић, Вања Ковачевић  VIII5                                                                                         

 

 

Миа, Ивана, Милана, Андреа, Анђела и Љиљана са глумицом Данијелом 

 

 

„Биоскоп је најлепша врста преваре.“ 

Жан-Лик Годар 

ЂАЧКИ И НАСТАВНИЧКИ БИСЕРИ 
 

Наставнички бисери 

- Имаћемо писмени задатак 90.  мартa  

- Па они су могли добити децу и у Бачу, мислим Бачкој...  

Овај... Бечу.  

 

- Жабе и црви и мрави су глисте. 

- Круг и квадрат чемо да возимо брм, брм. 

- Aу бре... Да се овде породимо док срачунамо. 

- Наставница : Како се каже велики и мали? 

Ученик: Groß(грос) и… 

Наставница: Јесте...  Groß(грос) и... сети се...  Добро рећи ћу 

вам, Groß(грос)и Лука. 

- Отворите врата на кип. 

- Па када ћете научити да бројите? Лепо вам иде...  1 па 5 

па 25.. Знате ви на шта сам ја мислио. 

- Одредите конг...  Конгу..  Мислим конгрецију.  Тачније... 

Конгруенцију. Ау децо, како немате појма.  Када су вас још 

учили да говорите, а не умете.  Смешно, а ?  

- Потерага..  Пот... Мислим потера..  Или је ипак потрага? 

- Ја вас не учим да певате, већ да певушите.  Шта је песник 

хтео да каже? Мислим на себе 

- Ово вам је сада чишчи терен...  Што ја волим ове мутаве 

задатке. 

- (Улази ученик у салу за физичко у чизмама) 

Наставник: Где ћеш ти у тим букагијама? 

- Ученица: Песма почиње неком ноћном мором 

Наставница: Да није можда твојом? 

- Уписаћу ти један у свеску, ма не у читанку... Како се беше 

зове... Мислим на дневник.  

- Наставница : Шта, ви сте беше радили ентеријер и 

екстеријер на писменом у 6. разреду? 

Ученик: Радили смо из техничког. 

Наставница: Писали сте састав из техничког? 

- Наставник: Алхемија је лажна наука, ма знате шта и 

метали су лажни. 

- Ученица отвара прозор и каже: Јаој наставниче, тајфун  

Наставник: Ајде, ајде децо... Померите се... Сада ће Тацин 

тајфун да нас покоси. 

- Сада ћу вам показати задатак који ћете имати на 

матералном, мислим матуралном... Матерском... Овај 

матурском. 

- Добијете 10 бодова или 15, па онда 20 јединица, па ни на 

занат. 

- A шта? Ти ћеш двојку на лутрији да добијеш. 

- Не може наставник да заборави нешто, сем ако није 

забораван... Зато ја имам досије.  

- Хајде да напишемо придев, односно на пример пример.  

- Ajaja, ja, ја, ја...  Шта ћемо сада и плус..  И да лупамо.  Ајде и 

корен убаци! 

- Ученик у зоолошком врту: Наставнице, да ли ној лети?  

Наставница: Па наравно! Све птице лете.  

- Каква ми је ово коса, као са вашара! 

 

ЂАЧКИ БИСЕРИ 
- Наставница: Наведите ми биљке у Северној Америци. 

Ученица: Паа. . . Кукуруз, пшеница. . . говедарство. 

- Наставница: Не прскај воду по тој свесци! 

Ученик: Па, водоотпорна је!  

- Наставница: Шта можемо са предметима од гвожђа? 

Ученица: Па, они могу да се ковају.  

- Наставник: Шта стално гледате кроз прозор, као да их код 

куће немате? 

Ученица: Ови су лепши! 

- Убиће ме живог! 

- Ученица 1: Знаш ли шта је ХИПОПОТАМУС? (на енглеском – 

нилски коњ) 

Ученица 2: Ваљда ТЕТАНУС.  

- Ученик 1: Кoристиш ли Аск? 

Ученик 2: Да ли је то она прича „Аска и вук“? 

- Наставник: Научно је доказано да је Земља мања него пре.  

 Ученик: А шта? Лењиром су мерили? 

- Наставница: Да ли је краљ Вукашин имао сина? 

Ученик: Пааа, јесте.  

Наставница: И како се звао? 

Ученик: Милош Обилић.  

- Наставница: Минићу, како се зову велике и високе особе? 

Он размишља...  

Наставница: Па хајде, сети се... има их у причама...  

Ученик: Да нису хибриди? 

- Ученица: У ком је беше агрегатном стању хром? 

Ученик: У цигли.  

- Напиши шта ти падне на главу... мислим, на памет 

- Наставница: Јеси ли прочитала „Малог принца“? 

Ученица: Не, али сам гледала цртани.  

 

 

ВИЦЕВИ 
Учитељица: Перице, који је најкориснији 

четвороножац? 

Перица: Kревет. 

 

Учитељица: Kолико знаш о Платону? 

Перица: Исто колико Платон о мени. 

 

Учитељица: Зашто си довео деду на родитељски 

састанак? 

Перица: Једино он у породици слабо чује. 
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На Конкурсу Друштва за српски језик и књижевност 

за најбоље школске часописе основних и средњих 

школа наш часопис Школске новости број 6, за 

школску 2012/2013. годину, освојио је другу награду. 

Прву награду освојили су часописи ОШ Танаско Рајић из 

Чачка и ОШ Руђер Бошковић из Београда. 

Честитамо свим члановима редакције и свим 

ученицима који су учествовали у стварању  новина. 

Нека награда буде мотив да наредних година радимо 

још боље и више. 

У школи је у току хуманитарна акција прикупљања чепова са пластичних боца 

сокова . Акцију је покренуло Удружење параплегичара Банат из Зрењанина како 

би се купила колица за децу са посебним потребама. Наша школа се врло радо 

одазвала позиву и до сада  смо прикупили поприличан број пластичних чепова. 

Придружи се и ти! Чепове доставити наставницама географије – Живославки 

Тирнанић и Мирослави Марковић. 

Традиционално, у време новогодишњих празника 

ученици млађих разреда са својим учитељима 

организују Новогодишњи базар. И ове године ученици су 

направили велику продајну изложбу најразличитијих 

радова и рукотворина и окупили велики број родитеља 

и гостију. Новац прикупљен на изложби Одељењске 

заједнице употребиће за излет, уређење кабинета  или 

хуманитарну помоћ. 

Ове године нећемо писати о екскурзијама и проводу, забави, дружењу, 

уживању..... Знате ли зашто? Зато што нисмо ни ишли на екскурзију. Осмаци су 

очајни и апелују на управу да се екскурзија ипак организује, јер је она доживљај 

о којем се највише прича и који се најдуже памти!!! 

Отишао Хасо у месару и пита:  Колико су вам ћевапи? 

Мујо одговара: Само 2 евра. 

- А пошто вам је лук? 

- То добијеш џабе са ћевапима. 

- Дај ми онда порцију ћевапа и врећу лука. 

Шта се деси кад Перица прогута комарца? 

Има више памети у глави негу у стомаку. 

Како се најбрже стиже у новине? 

Тако што их читате на пешачком прелазу. 

Где је најтеже скупљати маркице? 

На промаји. 

Перица: Имаш ли сат? 

Јовица: Имам. 

Перица: Па колико је? 

Јовица: 100 евра. 

Страхиња Радисављевић VIII4 

Матеја Радовић V6 

Учитељица замоли Перицу да пробуди свог друга из клупе. 

Перица ће на то: Пробудите га Ви, Ви сте га и успавали. 

Учитељица се већ десети пут  накашље  па  каже: Перице, не 

можеш да спаваш на часу! 

Перица: Ма, учитељице,  могао бих да Ви не кашљете 

толико. 

Пита мала камила маму камилу: Мама, чему нам служи грба? 

Да можемо дуго да издржимо без воде, одговори  мама 

камила. 

После пет минута мала камила опет упита: А чему нам служе 

дуге трепавице? 

Да нам не уђе песак у очи када дува пустињски ветар, 

одговори мама. 

После пет минута мала камила ће опет: Мама, а чему нам 

служе копита? 

Да нам не упадају ноге у пустињски песак, рече мама 

камила. 

После пет минута мала камила узвикну: Побогу, па  шта 

тражимо онда у зоолошком врту? 

Зашто је кожа слона смежурана? 

Зато што је сувише велики да би га испеглали. 

ЕНИГМАТИКА 

Л У П А Т И Б Р О Д 

Н О Г А Р И Ц П К К 

Н А В Л А К А А О О 

В О Р А О Н И К Р Л 

С Б Т Б Ч М О Ч Н К 

К О А А О К Е Е Е А 

О Л Р Њ О Д И Р Т К 

Ф О Т Ш А К А П У Т 

Е К К О Р Л О П А У 

Р А Ч Н О Л Б А Ч С 

ОПАНЧАР, ПРЕЧКА, ВАГА, ЛОНЧАР, НАВЛАКА, ОРАО, НОШЊА, 

ОРБИТА, ШТОФ, РАОНИК, КОКОШКА, КОЛО, НОГАРИ, СОВА, 

ЛОВАЧКИ, ПАС, КОРНЕТ, КАПУТ, БРОД, УГЛОМЕР, НОТА, 

КРАЦИ, КАКТУС, ЛУПА, ПАДОБРАН, БЛАЊА 

Када прецртате све појмове остаће пет непрецртаних слова 

које дају назив једне посластице. 
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У празна поља треба уписати бројеве од 1 до 9. Збир бројева 

у сваком реду и колони мора бити једнак износу који се налази 

са стране или изнад. Број може бити написан само једанпут у 

сваком низу. (Не може 4=2+2, већ 1+3 или 3+1) 

„Дан без смеха је изгубљен дан.“ 

Чарли Чаплин 

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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Стрип 

 
 

НЕ!! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Настасија Вранчић V4 

 

Јао!! Тако сам 

уморна! Тек 

сам се вратила 

из школе. 

Сутра имам 

контролни! 

Морам да се 

подсетим 

градива, али 

превише је 

касно. 

ЈАО, 

НЕ!! 

Иди и лези 

у удобан 

кревет. 

Мораш 

да учиш! 

НЕ!! 
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