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Како језив сан… Баш 

ме је узнемирио. 

Сањао сам школу! 

Сањао сам да ме питају географичарка, 

историчарка и физичар ужасна питања 

док радим контролни из математике, а за 

то време је поред мене лутка Анабел док 

ме Слендерман гледа кроз прозор. 

 

 

То се неће 

дасити. 

Летњи је 

распуст 

Ипак неће трајати 

дуго. Опет ћемо 

испочетка 

Обимно градиво 

Наставници и родитељи који се деру на тебе 

што имаш „лоше“ оцене (4+) и што ништа не  
учиш. Да… Само, кад 

сам нашао мамине и 

татине ђачке књижице, 

неким чудом је испало 

да имам боље оцене. 

Кад би ово 

могло заувек  

да траје! 

 
Само да видим који 

је датум. Можда је 

изашао неки добар 

филм 

 

Хм… Онда је најбоље да уживам у 

неком филму у биоскопу. 

ДАНАС ЈЕ ПРВИ 

СЕПТЕМБАР 2015!!! 

Настасија Вранчић VI4 
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ПОНОВО НАГРАЂЕНИ! 

И ове године  су наше „Школске новости“ (број 7, за 

школску 2013/2014. годину)  награђене   на  Конкурсу Друштва 

за српски језик и књижевност за најбоље школске часописе 

основних и средњих школа. Овога пута  жири  нам је доделио  

треће место у конкуренцији 34 часописа основних школа из  

целе Србије. Жири је   истакао  све већи број приспелих часо-

писа, као и све бољи квалитет оних новина, који се као и наше, 

редовно пријављују на конкурс.   

Честитамо члановима редакције и свим ученицима који су 

учествовали у стварању новина на томе што опстају у друштву 

најбољих.   

 
 

 

  СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА 

Веће другог разреда (учитељице 

Б. Матијевић, Д. Веселиновић, Б. Ан-

ђелковић и К. Благојевић) органи-

зовале су приредбу – свечани пријем 

ученика првог разреда. Њихов реци-

тал  обогатила су два наступа малог 

хора који води  наставница музичке 

културе Драгана Кукобат. Ове школ-

ске године наша школа је богатија за 

пет одељења првака.  

 
РЕЧ УРЕДНИКА 

У последња три броја часописа наша редакција улаже напоре да визуелно и садржајно 

обогати наше новине. Била су приметна бројна лутања у тражењу концепта, али је сада 

видљиво да су се усталиле рубрике и да је часопис добио препознатљив дизајн. Да наши 

напори нису били узалудни потврђено је и двема наградама од стране Друштва за српски 

језик и књижевност. У овом броју доминантни фонт биће Comic Sans MS  који би требало 

да часопису подари мање формалан изглед и то је најбитнија промена у односу на 

прошли број. Спремни смо да саслушамо и ваш глас. Све сугестије, критике као и 

текстове можете слати на skolske.novosti@yahoo.com 
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БОТАНИЧКА ОСМОСМЕРКА 

АГАВА, БАГРЕМ, БАМБУС, БАНАНА, БРЕСКВА, 
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КОВИЉЕ, КОМОРАЧ, КРУШКА, КУКУРУЗ, 

КУПИНА, ЉУБИЧИЦА, МАНДАРИНА, 

МАСЛИНА, ПАПРИКА, РАБАРБАРА, РАЗЛИЧАК, 

СИРАК, СУНЦОКРЕТ, ХМЕЉ 
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 МАГИЧНИ ТРОУГАО 

Бројеве од 1-9 распоредити око 

троугла уз узначене тачке, тако да 

збир бројева на свакој страни 

буде 17. Бројеви не смеју да се 

понављају! 
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СУДОКУ 

ЛОГИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ 

1. Маријин отац има 5  кћери – Нана, Нене, Нини и Ноно. Како се зове пета ћерка? 

2. Учествујете у трци. Престигли сте особу која је била на другом месту. На којем сте ви месту сада? 

3. Ако у трци престигнете последњу особу, онда сте... 

4. Решите ово без папира и оловке: Узмите 1000 и додајте 40. Сада додајте још 1000. Сада додајте 30.  Додајте 

опет 1000. Сада додајте 20. А сада додајте још 1000. Додајте још 10. Колико је то укупно? 

5. У једном граду постоје само два фризера. Салон првог је прљав и фризер има ужасну фризуру, а салон другог 

је чист и фризер има добру фризуру. Код кога од њих двојице бисте се ви шишали? 

6. Како одмерити 4 литра помоћу посуда од 5 литара и 3 литра? 

7. Један човек је 2010. године имао 20 година, 2015. је имао 15. Како је то могуће? 

8. Никада га није било, никада га неће бити, а има га још мало? Шта је то? 

9. Лежао човек на плажи и читао књигу. Да није било Месеца, прочитао би је до краја. Зашто? 

1 Марија; 2. на другом месту; 3. не можете престићи последњег у трци; 4. 4100, мада ћете вероватно добити 

5000; 5. код фризера са ужасном фризуром, јер он шиша фризера са добром фризуром; 6. напуните посуду од 5 

литара, затим из ње сипате три литра у другу посуду па остане два литра. Та два литра сипате опет у посуду од 

три литра. Поново напуните посуду од пет литара и из ње наспете још литар колико треба да се допуни посуда 

од три литра. Тако у посуди од пет литара остаје четири литра. 7. могуће је ако се то дешавало пре нове ере; 8. 

данашњи дан. 9. могућа су два одговора: плима и помрачење Сунца 

 

РЕШЕЊА 

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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Србија се поново бори са воденом стихијом – Тамнава, 

Колубара, Сава, Дрина, Ибар, Велика Морава, Западна 

Морава... Наше благо, али и наша мука. Талас кише током 

маја довео је до тога да мали, кротки и једва приметни 

потоци подивљају и натерају веће реке да се покажу у 

пуној снази. Нико није веровао да може доћи до поплава, 

али у непуних сат времена вода је надирала толико да је 

на неким местима запосела куће и невероватних  пет 

метара увис. 

    Највише је страдао Обреновац, али и Свилајнац, 

Ћуприја, Трстеник, Крупањ... напето је било у Сремској 

Митровици, Шапцу, као и у свим местима у околини река. 

Овакве невоље доносе и нешто добро. Људи се окрену око 

себе и почну да примећују друге људе, туђе невоље, 

једнако тешке муке као што су и њихове. Пробудe се 

емоцијe, жеља да се помогне, не буде тешко одрицање, 

уступање, давање предности, брига, код људи се пробуди 

оно што врло често буде заборављено – одговорност према 

друштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И овом приликом Србија се дигла на ноге. Велики број 

добровољаца је прихватио да помогне при прављењу 

бедема за одбрану. Било је пуно волонтера Црвеног крста, 

чамџија да помогну при евакуацији поплављених, много 

људи је доносило храну, воду, гардеробу, средства за 

хигијену и све са циљем да се помогне и да настрадалима 

буде бар мало лакше. Сада, када су се воде повукле у своја 

корита, предстоји нова борба – да се обезбеди поново 

нормалан живот. Многи су остали без ичега. Неки су изгу-

били вољене. 

У историји постоје записи о многим поплавама у 

Србији. Није нам ово прва, мада кажу да је, вероватно, до 

сада највећих размера. Треба нешто научити из тога. Када 

се живот врати на старо и сви буду збринути, оранице се 

доведу у стање да поново рађају, сточни фонд се обнови, 

треба размишљати о бедемима који ће обезбедити сигур-

ност, о  систему канала који ће одвлачити и распоре-

ђивати вишак воде. 

Моја школа се такође укључила у акцију прикупљања 

 

помоћи. Ученици, родитељи, запослени – прикупили су 

веће количине хране и средстава за хигијену. Надам се да 

оно што се пробудило у народу када се нашао у невољи 

неће тако брзо нестати. Лепо је видети солидарност на 

делу. То чини душу једног народа. 

Ања Пантелић VIII4 

ИЗЛОЖБА ВЕТЕРИНАРСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Ученици  I6 са учитељицом Горданом  Глигић били су 

на изложби Ветеринарског факултета 6. јуна 2014. године.  

Анђела Ристивојевић  Александра Грегец Бојана Богдановић 

Катарина Мушикић 

Слободан Јенко Марија Јагодић 

Матеа Момчиловић Катарина Бајић 

Јована Пејић 

Анђела Тодоровић 

Марија Јапунџић 

Петар Бабић Нина Ивановић 

Милица Митић Милан Станковић 

Петар Маринковић 

Марина Караклић Владе Вуловић Тијана Митровић 



  

 

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Између два броја Спорт 

4 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 45 

Тренирам атлетику - бацање кугле скоро две године у  

Атлетском клубу „Црвена звезда“. Тренутно сам првак 

државе у својој категорији. Најзначајнија и најдража  ми је 

златна медаља са интернационалног турнира  у Новом Саду 

у јануару ове године. Највећу трему и притисак сам осетио 

када  ме је посматрао чувени Асмир Колашинац.  Досад сам 

био изузетно успешан, а надам се да  време сјајних 

резултата тек долази. 

Иван Брковић VII4 

Планинарско друштво „Сремуш“ посетило  је 4. октобра 

2014. године  Дивчибаре.  Тридесетак љубитеља природе 

(ученика, мама, бака и дека) уживало је на планинским 

падинама , на којима су препознавали и брали печурке – 

рујнице и вргање. После необично занимљивог и храброг 

спуста низ Скакавичку косу, уживали су у необичном ручку 

на сеоском домаћинству породице Лазовић – пасуљу са 

рујницама и копривом и хлебу са седам самониклих би-

љака. За ученике из београдских блокова било је то неза-

боравно искуство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Планинарског друштва "Сремуш"  у шетњи 

Савским насипом до канала Галовица 16. јануара 2015. 

године

 

 

Наша школа је и ове године, у периоду од 1. до 6. окто-

бра 2014. године била домаћин деци из Немачке. Ђаци на-

ше школе су угостили децу из Берлина, ученике Основне 

школе „Аm Branderburger Tor“ и заједно са њима провели 

дивне дане у Београду. Координатори манифестације су 

били  наставница немачког језика Ивана Ђуричић и настав-

ник техничког образовања  Владимир Зорић. 

Већ првог дана, након шареног карневала који се кретао 

кроз центар Београда,  одржано је свечано отварање 

манифестације „Радост Европе“ на Калемегдану на терену 

КК „Партизан“.  На приредби  је учествовало  Културно- 

уметничко друштво „Талија“ и хор Дечјег културног центра 

Београда. После приредбе  свима је пријао предах на ручку 

у Мекдоналдсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следећег дана   гости су  учествовали  на концерту „У 

сусрет пријатељству“ у Дечјем културном центру. До-

маћини су  у поподневним часовима у школи организовали 

концерт у част својих гостију. На концерту су се 

представили хор и балетска група наше школе, као и гости  

својом музичком тачком. 

Трећег дана смо ишли у Палату Србије, где су госте 

срдачно поздравили и са њима поразговарали председник  

Србије Томислав Николић и његова супруга Драгица. Ос-

татак дана провели смо у дружењу и рекреацији на терени-

ма Аде Циганлије и  вожњи возићем. Био је ово најопу-

штенији дан нашег дружења. 

Четвртог дана  одржан је велики концерт у Сава центру на 

којем су се представила сва деца Европе, па и наши гости. 

Уживање је било посматрати те разнолике наступе, језике, 

ношње, а видети колико нас тога заправо спаја и колио смо 

слични у жељи да се дружимо и забављамо. 

Нажалост, наши гости су морали назад у Немачку, а ми 

својим школским обавезама. Опростили смо се са надом 

да ћемо се срести и следеће године  у истом расположењу. 

Тијана Јовановић и Ања Томовић VIII2

Рукомет тренирам од своје осме године.Почео сам  у 

Рукометном клубу  „Студентски  град“, са којим сам освојио 

много медаља  и  више пута награђиван као најбољи стрелац  

и најбољи на својој позицији – лево крило. Жеља ми је била 

да заиграм у „Црвеној звезди“ што сам  и остварио  пре две 

године . У Звезди  сам  такође освојио доста медаља  на 

домаћим и  европским  турнирима . Својим највећим успехом 

сматрам освајање првог места на турниру у  Барселони 2014. 

године. Играм и за јуниорску репрезентацију Србије. 

Свакодневни тренинзи  и много одрицања ће, надам се, 

остварити моју највећу жељу, а то је да једног дана заиграм за 

Кил, као и  за репрезентацију Србије и освојим Светско 

првенство. 

Андрија Перовић VIII4 
Андрија Перовић (доњи ред, трећи с левe стране) 

 Ученице наше школе –  сестре Јана Влајковић 

III5 и Маша Влајковић II5 озбиљно се баве 

ритмичком гимнастиком. Освајачи су бројних 

награда и у групним  вежбама и у индивидуалном 

програму. До сада су освојиле преко 10 награда на 

различитим такмичењима.  Фотографијa je са 

међународног такмичења IV Gimnastix  kup  на 

којем је Јана освојила друго, а Маша – прво место. 

За време мини празника одржано је једно лепо дружење. Наиме, у 

недељу 15.02.2015. на Сретење,  играо се баскет, који је показао колико се 

у ствари воли спорт,  нарочито кошарка . 

Без обзира да ли сте ветеран или професионални спортиста, сви 

подједнако уживају у  баскету са друштвом у недељу увече . Са тим су се 

сложили и  неуморни Новак Ђоковић и Марко Јарић. Један од другара (сада 

ветеран) био је и Дамјан Девић, ваш професор физичког васпитања. 

Надамо се да ће овако нешто утицати на свест и размишљање данашње 

омладине. Спорт се воли, било да је у питању тенис, кошарка или ..., а његов 

утицај на здравље и психу не треба ни помињати.  

Дамјан Девић 
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Тренирам пливање већ 9 година. Почела сам да тренирам на базену у 

нашој школи првенствено због здравља. Убрзо сам постала члан  Пли-

вачког клуба „11. Април“. Девет година напорних тренинга, раног устајања, 

доста одрицања, пуно труда и рада довели су до тога да у својој соби чувам 

много вредних медаља.  

Прошле године на летњем државном првенству освојила сам треће 

место у дисциплини 100 метара леђно. Моја штафета је вицешампион 

државе. На Mеђународном првенству младих пливача освојила сам 4 

медаље. На Школском градском првенству ове школске године у но-

вембру освојила сам прво место у дисциплини 50 метара леђно. Највећу 

важност придајем републичком првенству (Олимпијске спортске игре 

младих ученика Републике Србије), одржаном 25. новембра ове школске 

године, на ком сам представљала нашу школу и освојила бронзану 

медаљу. Та медаља ми је најдража, али и најтеже освојена због јаке 

конкуренције у мојој категорији.  

Највећа подршка су ми родитељи, тренер и пријатељи. Наставници у 

школи су добри и увек имају разумевања.  

Надам се да ћу у даљој каријери освојити још пуно медаља, постати 

тренер и на неком већем такмичењу представљати државу и слушати 

химну своје земље!  Надам се да ћу и ја бити узор некоме, као што су мени 

Велимир Стјепановић и Федерика Пелегрини.  

Препоручујем свима да се баве  спортом, јер  ће живети здравије и 

лепше! 

Андреа Адамовић VIII4 

ПЛИВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седамдесеторо деце – чланова великог хора који воде 

наставнице Драгана Кукобат и Хана Вучићевић, представи-

ло је нашу школу наступом у Сава центру на XIX Ревији 

стваралаштва деце и младих Београда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа била је 18. октобра 2014. домаћин Држав-

ног првенства у првој помоћи у организацији Црвеног кр-

ста. Ученици II3 и II7  учествовали су као глумци у реви-

јалном делу такмичења, у презентацији прве помоћи по-

летараца. Наступао је и хор наше школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршена је акција прикупљања књига за школске би-

блиотеке у Обреновцу. 

Ученици, родитељи и чланови колектива су показали да 

нису заборавили оне којима је помоћ најпотребнија.  

У библиотеку су свакодневно пристизале књиге. Прику-

пљено је 670 различитих наслова.  

Акцију су подржали Савет родитеља као и Актив школ-

ских библиотекара Новог Београда, а организована је у сара-

дњи са Хуманитарном фондацијом Нови Београд. 

Циљ акције је да се бар донекле надокнади штета у 

школским библиотекама коју су проузроковале временске 

неприлике. 

Великим одзивом смо показали да не заборављамо оне 

којима је тешко.

У организацији Тање Маљоковић, школскe библи-

отекарке, 28. октобра 2014. чланови библиотечке секције 

су посетили Међународни београдски сајам књига. 

Учествовали су и у неколико едукативних радионицa. 

Tоком радионице Пoзориште сенки за присутну публику 

су извели веома интересантну представу на штанду 

Издавачке куће БИГЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желећи да у нашој школи представимо неке од успеш-

них излагача са Међународног београдског сајма књига, 

од 13. до 19. новембра угостили смо представнике издава-

чке куће Одисеја. Програм Европске уније Култура – Креа-

тивна Европа већ шест година подржава пројекте ове изда-

вачке куће која се поред залагања за неговање књижев-

ности  и бриге за очување животне средине бори и за по-

штовање људских права и праведније и хуманије друштво.

 

 

Пливам од своје пете године, прво у школици пливања, а онда и 

у ПК „Црвена звезда“ код професора Александра Шканате. Прву 

медаљу освојила сам са седам година пошто сам победила на 

Градском првенству. На школским првенствима сам наставила да 

нижем победе, на  нивоу Београда и Србије. Петострука сам и уза-

стопна победница Летње и Зимске лиге Београда, а више пута сам 

проглашена најбољом пливачицом у најмлађој категорији. Највише 

се поносим  пехаром за најбољу пливачицу Првенства Србије у кате-

горији млађих пионирки. Вишеструка сам првакиња државе и члани-

ца штафете 4x50 мешовито. На  Првенству Србије за млађе пионирке 

поставила сам нови државни рекорд 2:18,17. 

Ана Радуловић VI4

Јована Бабић VII4 је почела да игра тенис са шест година због идола – Новака Ђоковића, Ане Ивановић  и Марије 

Шарапове. На питање да ли може издвојити неки свој ударац који воли, рекла је да је то бекхенд паралела.  Почела је 

у ТК „Ас“, на теренима СЦ „11. април“, на оном чувеном терену у исушеном базену, где су некада играли Јанко, Ана и 

други. У међувремену је  вредно тренирала и напредовала, па је стигла и до репрезентације са којом је освојила дру-

го место на Првенству Европе у категорији девојчица до 12 година. То истиче као свој најлепши досадашњи тренутак у 

тенису. Од прошле године тренер јој је Ана Цветковић, која их је и водила на Првенство Европе. На такмичењима 

наступа за ТК „Партизан“, а често има спаринг партнере из ТК „Сет нет“. Каже да пред наступ нема трему, користи опрему 

Баболат, коју од њих добија као перспективна и већ запажена. Каже да је врло задовољна тренером, као и разредном 

захваљујући којој врло лако усклађује своје школске и спортске обавезе. Јована је одлична ученица, а тренер за њу 

каже да је вредна, послушна, дисциплинована и ништа јој није тешко. Каже за њу да обожава брзину и узбуђења која 

подижу ниво адреналина због чега иде на скијање, спушта се низ тобогане... План  јој је да до августа уђе међу 50 

најбољих у Европи, а до краја године у 30 најбољих, као и да почне да игра турнире у категорији до 16 година. 

           Преузето са  Неттениса 

ТЕНИС 
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Дана 4. Децембра 2014. отворен је Фестивал науке. Од 

2007. године до данас, прерастао је у највећи научни 

догађај региона југоисточне Европе. Тај податак говори о 

великој популарности ове манифестације која се, из го-

дине у годину,  повећава, привлачећи домаће и стране 

посетиoце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ фестивала је једноставно представљење науке, 

њених могућности и примене у свакодневном животу. 

Већ првог дана отварања, наука се приближила и нама, 

ученицима ОШ ,,Бранко Радичевић”. Због великог инте-

ресовања ученика, посета је организована у два дана. 

Пратиоци група биле су наставнице хемијe Вишња 

Павловић и Јована Јовановић. 

На самом уласку дочекала нас је фестивалска атмо-

сфера, мноштво посетилаца и боје. Имали смо на 

располагању 4 сата и свако је, према својим инте-

ресовањима, кренуо у обилазак штандова. Са њих нас је 

привлачила наука, маскирана у своје експерименте, па и 

није било важно којом се научном дисциплином бавимо. 

Време је летело, а једноставно приказивање научних чи-

њеница је било забавно, подстицало је на размишљање и 

позивало на активно учешће у стварању. Тако смо и ми, 

бар на тренутак, постали део тог великог научног света. 

Нарочито бих издвојио приказ бесконачности (сл.1). 

Она се у потпуности поклапа са мојом визијом. Експе-

римент са јабукама и сијалицом која се напаја енергијом 

из њих и која светли, никога није остовио равнодушним 

(сл.2). Примери за електрицитет, осцилације, преношење 

звука, симулација кружења воде у природи, квиз, поре-

ђење исхране данашњице са исхраном људи из доба 

Лепенског вира, Винче... само су део онога што чини 

садржај овог фестивала. 

 Четири сата су прошла као  трен, а то је био најважнији 

циљ организатора. Осећао сам лакоћу и задвољство. Како 

би било лепо да имамо такaв осећај након нaставе у 

школи. 

Војислав Дејковић VIII4 

   
  слика 1                                          слика 2 

У периоду од 9. до 15. децембра, у свету се 

организује кампања под називом „Сат 

програмирања“ (Hour of Code) у оквиру Недеље 

програмирања. Ова кампања има циљ да приближи 

програмирање ученицима и наставницима широм 

света.  

 Кампању је покренула организација Code.org, а 

при-дружили су јој се и Фејсбук, Мајкрософт, Гугл, 

Епл, Амазон, Твитер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У овој кампањи је учествовала и наша школа. 

Ученици VI, VII и VIII разреда су имали могућност 

да на један веома лак и занимљив начин направе 

прве кораке у области програмирања.  

На сајту csedweek.org могуће је испратити 

комлетан курс од 20 часова, па овом приликом 

позивамо наше ученике да се укључе и у ту акцију. 

 

.

У свечаној сали наше школе 9. децембра 2014.  

отворена је изложба слика Јулкице Масниковић 

која је својевремено радила и у нашој школи као 

професор ликовне културе. Ово је био њен начин да 

се поново дружи са школом и да упозна нове 

генерације са својим радом. Изложбу су у току 

децембра организовано посетили сви ученици 

млађих разреда, који су том приликом могли и да 

разговарају са сликарком, те и да од ње нешто науче 

о ликовној уметности.  

 

Александер Игоревич Рибак (Минск, 13. мај 1986) је виолониста, певач, 

композитор и глумац из Норвешке. Рибак је као представник Норвешке 

победио на Песми Евровизије 2009. у Москви, са песмом „Fairytale“, за 

коју је сам аутор композиције и текста. 

Свира различите инструменте  од  своје  пете године, а данас  свира 

виолину и ређе  клавир. Рибакови родитељи су Наталија Валентиновна 

Рибак , позната пијанисткиња, и Игор Александрович Рибак, познати 

виолиниста у Норвешкој. Како је Рибак сам изјавио, одувек је желео да 

забавља и то је некако и његов позив.  

Рибака је победа на Евровизији прославила не само у Норвешкоj, него 

у целом свету. 

Жанрови у којима је Александерова музика заступљена су поп, фолк и 

благи рок. 

Анђела Савић VIII5 

 

АЛЕКСАНДЕР РИБАК 

 

МЕТАЛИКА 

 

Металика је америчка хеви метал и треш метал група основана у 

октобру 1981. године у Лос Анђелесу (Калифорнија). Бенд је основан 

када је Џејмс Хетфилд одговорио на оглас који је поставио бубњар 

Ларс Улрих у локалним новинама. Тренутни састав убраја 

дугогодишњег гитаристу Кирка Хамета (који се придружио 1983. 

године) и басисту Роберта Трухиља (у саставу од 2003), поред 

поменутих Хетфилда и Улриха. Бивши чланови бенда су Дејв Мастејн 

и басисти Рон Магавни, Клиф Бартон и Џејсон Њустед. Од када је 

настала група веома су популарни. Године 2004. љубитељи Металике 

изабрали су „Sad But True“ за најбољу песму бенда. Најпознатији 

албуми су „Kill 'Em All“, „Metallica“ и „Through The Never“. 

Марија Живановић VIII3 

 

АРИЈАНА ГРАНДЕ  

(26. јун 1993) је америчка певачица, 

текстописац и глумица. Глумачку 

каријеру је започела у мјузиклу „13“ 

на Бродвеју, а 2010-2013. глумила је 

у серији „Victorious“ на Никелодеону. 

Музичку каријеру почела је са 

музиком из серије „Мusic from 

Victorious“. Потписала је уговор са 

издавачком кућом „Republic Records“ 

која је представила њен први албум 

„Your Truly“ (2013). Он је као 

дебитантски албум заузео прво место 

америчке листе Билборд 200. Њен 

први сингл „The Way“ постао је хит 

Top 10 на Билборд хот 100. Други 

студијски албум „My Everything“ 

(2014) такође је дебитован на првом 

месту у САД-у са сингловима 

„Problem“ и „Break Free“. Због гласа 

је називају „мини Марија“ и „нова 

Мараја Кери“. Извођачи који су 

имали утицај на њену музику су 

Мадона, Кристина Агилера, Еми 

Вајнхаус, Витни Хјустон и Мараја 

Кери. 

Марија Живановић VIII3 
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Доротеја Суботић  VIII3 

 

ONE DIRECTION 

је британско-ирска музичка група коју чине На-

јал Хоран, Лијам Пејн, Хари Стајлс, Зејн Малик 

и Луис Томлинсон. Формирани као група завр-

шили су на трећем месту седме сезоне британ-

ског  „Фактора икс“ 2010. Након тога потписали 

су уговор са издавачком кућом „Syco Records“. 

Први сингл „What makes you beautiful“ је 

издат у септембру 2011. и пласирао се на врх 

листе синглова у УК и у Top 10 у другим земља-

ма. Њихов дебитантски албум „Up All Night“ је 

издат  18. новембра 2011. Дана 9. новембра 2012. 

издат је њихов други албум „Take me home“. 

Трећи албум „Midnight Memories“ издају 25. но-

вембра 2013, а 17. новембра 2014. четврти албум 

„Four“. One Direction су прва британска група која 

се налази на првом месту у САД-у са деби-

тантским албумом. Карте за концерте на њихо-

вим турнејама „Up All Night“ , „Take me home“ , 

„Where we are“ и „On The Road Again“ распро-

дате су у првим недељама. Љубитељи ове групе 

називају се Directioners. 

Доротеја Суботић  VIII3 

 



 

                     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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 „ЧАРОЛИЈА ВРЕМЕНА“ ЕВА ФЕЛЕР 

Први део серијала „Чаролија времена“ зове се „Магична гондола“. Ова књига је испуњена 

узбудљивим и необичним доживљајима главних јунака Ане и  Себастијана. Ана је отпутовала у 

Венецију у време летњег распуста и за време регате бродова упала у воду. Из ње је извлачи згодни 

гондолијер, али изненадни бљесак све зауставља и у следећем тренутку она се налази  у непознатој 

улици. Схвата да је у Венецији, у 15. веку. Да ли то има везе са мистериозним сврабом на потиљку, 

или мачјом маском из необичне продавнице маски ?  И када Ана помисли да не може бити горе, 

схвата да овде није доспела без разлога. Мора да испуни мисију и избори се са злом групом 

непораженог Алвиза. Да ли ће Ана испунити своју мисију и успети да се врати у своје доба или ће 

остати заглављена у 15. веку  - сaзнајте сами! 

Јана Величковић и Ленка Степановић VI6 

 

 

 

 

 

„ДЕВОЈЧИЦЕ СА ОЛИМПА“ ЕЛЕНА КЕДРОС 
Сид, Луче и Хун су наизглед обичне средњошколке које су се упознале почетком школске године. 

Сид је вешта са мачем, Луче зна да освоји сваког дечака, а Хун је геније, уз то су  богиње. Приче о 

њиховим догодовштинама и проблемима  препоручујем  свим девојчицама које воле авантуре  и  

чудесне приче. 

„БИТИ ПОСЕБАН“  ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ 
 „Бити посебан“ је прича о Ђуки Крстићу, његовој љубави Љубици и популарном дечаку Ивану 

Рашићу , који је врло спретан у покушајима да окрене ђаке против Ђуке. Девојчице постају 

љубоморне због пажње коју Ђука поклања Љубици, а дечаци из страха од Ивана окрећу леђа главном 

јунаку. Да све буде још горе, ни код куће ситуација није идеална. Међутим, Ђука је борац који не 

одустаје од своје љубави, а Ивану Рашићу почиње да узвраћа истом мером. Он је лик са којим ћете 

се лако поистоветити. 

Софија Цакић VI6 

„СЕРВИРАЈ ЗА ПОБЕДУ“  НОВАК ЂОКОВИЋ 
У својој књизи Ђоковић прича како је преживео бомбардовање Београда, како је одрастао у ратом 

разореној Србији и пробио се међу најбоље играче света. Затим открива начин исхране који га је 

потпуно преобразио, помогао му да ослаби и реши све своје здравствене проблеме. Боље здравље и 

ментална снага омогућили су му да оствари своја два сна из детињства  - да освоји Вимблдон и 

постане најбољи тенисер света. Ђоковић је направио и план који ће помоћи сваком од вас да за само 

четрнаест дана трансформишете тело и живот, али даје и савете како да се ослободите стреса и које 

вежбе да радите да бисте се покренули и разгибали. 

Ана Дејановић  VIII4 

„ЛАВИРИНТ“  ЏЕЈМС ДАШНЕР 

„Лавиринт – Немогуће бекство“ је  узбудљив авантуристички роман о људима који се тајанствено 

буде у лифту који их транспортује на непознату локацију. На том месту се ничега не сећају, не знају 

ни како, ни зашто су ту доспели. Окружује их лавиринт пун опасности и пратимо их како 

преживљавају у њему. По књизи је рађен филм, а  изашао је и наставак – „Згариште – Немогућ 

пролаз“. 

„И НЕ ПОМИШЉАЈ НА ТО“ САРА МЛИНОВСКИ   

Старијим ученицима бих препоручио овај савремени роман са љубавном причом, тајнама, 

скандалима... Сара Млиновски описује живот шеснаестогодишњака. Нису ни слутили шта их очекује 

након вакцинације против грипа. Ако будете уживали у овим страницама, потражите и књигу „Десет 

ствари које смо урадили (а вероватно није требало)“    

Илија Златковић VIII4 

 

 

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
Новогодишњи базар за ученике нижих разреда одржан 

је 30. децембра 2014. у периоду од 17 до 19 часова у холу 

мале зграде.  

Организоване су продајне изложбе предмета које су 

ученици са својим учитељима правили на часовима 

ликовне културе и слободних активности. Најукуснија је, 

свакако, била продајна изложба колача вредних мама 

наших ученика.  

Било је изузетно забавно и ученицима – организа-

торима и посетиоцима базара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕДА МРАЗ ЗА ДЕЦУ РАДНИКА 

ШКОЛЕ 
Ученици III3 су са учитељицом Драганом Весели-

новић припремили новогодишњу приредбу за децу радни-

ка школе. Програм је пратио и обогатио хор ученика мла-

ђих разреда са професорком Драганом Кукобат 

 

УКРАСИМО НАУЧНУ ЈЕЛКУ 
Конкурс „Украсимо научну јелку“ је трајао до 1. новем-

бра 2014,  па су ученици седмих и осмих  разреда наше 

школе учестовали тако што су правили украсе у оквиру 

часова домаћинства. Ученици су били креативни , па су 

издвојени радови представљали  добар спој науке и умет-

ности.  

На овогодишњи конкурс приспело је око 4 000 дечјих 

радова из 177 школа широм Србије. Учешћем ученика на 

наградном конкурсу, у оквиру Фестивала науке, наша школа 

и радови ученика постигли су врло добре резултате. 

Већина радова је ушла у ужи избор и тако се нашла на 

јелци у шопинг центру „Ушће“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА 
У малој фискултурној сали  22. децембра 2014. год. 

организована је нового-дишња журка на којој смо се сви 

добро забавили.  Нестрпљиво смо чекали почетак журке, 

са осмехом дошли на забаву и барем накратко заборавили 

обавезе и проблеме који нас чекају код куће.  Сала је би-

ла украшена балонима јарких боја, шареним тракама, а био 

је ту и лајт шоу. Све заједно стварало је сјајну атмосферу. 

Неколико дана пре журке почели смо да размишљамо о 

томе шта ћемо обући и како да што боље изгледамо. 

Требало је да буде и такмичарског програма, али нам је 

било лепше да само плешемо уз добру музику. Свидело 

ми се то што смо заједно плесали и учинили да то вече 

буде изузетно весело и забавно. Осећала сам се као да је 

већ почео распуст, и било ми је лепо са другарима из 

супротне смене. 

Једина замерка је то што су нам на почетку журке 

пуштали страну музику, коју већина петака и шестака не 

слуша. Било је незаборавно вече и мислим да нас је  та 

журка лепо увела у нову 2015. годину , за коју се надамо 

да ће бити боља и успешнија од претходне.  

      Валентина Стојановић VI5 
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Истовремено је покушао да покаже да једноставне 

експерименте не треба  користити само за 

демонстрацију одређених физичких појава, већ и 

као начин увођења научног метода у редовну наставу. 

 

Нашу школу су посетили представници 

организације „Србија шуме“ и одржали нам 

предавање и презентацију о значају шума. Морам 

признати да многе од ових ствари нисам знала, па 

ми је изузетно драго што сам учествовала у свему и 

научила нешто ново.

Шуме су невероватно важне за целокупну природу 

па и за човека. Покривају око једне трећине копнене 

површине наше планете и један су од најважнијих 

екосистема. Распрострањене су у већини 

климатских појасева, и у зависности од тога, 

настањују их различите биљне и животињске врсте. 

У сваком случају су веома разноврсне, живописне и 

неизмерно важне. Производе кисеоник који  сва 

жива бића користе, ублажују ефекат стаклене баште 

и ерозија, обогаћују земљиште, те су главни  извор 

биомасе. Пребивалиште су многим угроженим 

врстама, па зато морамо бити свесни да претераном 

сечом шума директно угрожавамо цео живи свет, 

целу планету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решење лежи у контроли сече шума, развијању 

еколошке свести  свих и, наравно, у пошумљавању 

које се у Србији  обавља захваљујући управо 

организацији „Србија шуме“. Треба да чувамо оно 

најважније што имамо, а према чему смо врло често 

немарни – живот и планету Земљу! 

Јелена Новаковић VIII1 

Сви који прате фудбал, једва чекају три ствари: 

да гледају свој тим како игра Лигу шампиона и 

,наравно,  да компанија EA sports избаци 

најновију Фифу. Овогодишња ФИФА 15 је 

умногоме боља од прошлогодишње. Поред боље 

графике,унапређена је и сама реалност игрице. На  

Последњу недељу зимског распуста наши 

ученици су провели на радионицама које су за њих 

организовали наставници. Према својим ин-

тересовањима,  могли су да учествују у креативним 

истраживањима  у оквиру свих наставних области. 

Наставница Живославка Тирнанић и  ученици VI1 

и VII1  организовали су 15. јануара квиз на тему 

Европска унија  и ваневропски континенти. Квиз се 

састојао из питања и асоцијација, па је све 

подсећало на телевизијску „Слагалицу“. Затим су 

расположени ученици још једном проверили своје 

знање кроз игру „Занимљива географија“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионицу „Једноставни експерименти у настави 

физике“ наставник физике Зоран Алексић је 16. 

јануара, у сарадњи са учитељицама Аницом 

Алексић, Бранком Матијевић и Горданом Раден-

ковић, наменио ученицима од четвртог до осмог 

разреда. Показао је низ експеримената који се могу 

реализовати у сваком моменту у настави физике или 

познавања природе, помоћу материјала који се 

налазе свуда око нас.  

 

 

пример, свима нама се дешавало да док уклизавамо, играч прође кроз другог и ништа се не деси.  Са Фифом 15 тих 

проблема неће бити. И такозвани „багови” су сведени на минимум.  Контрола играча, преглед терена и већи број тактика 

су далеко бољи него код претходних генерација ове игрице. Да  бисмо се осећали као да смо на правој утакмици, убачено 

је и навијање навијача на шта се није претерано обраћала пажња претходних година. Ово што сам  навео је само делић 

онога што краси ову игру већ годинама, с' тим што је овогодишња поново подигла лествицу за ону која нам тек долази, 

тако да можемо само да замишљамо шта спремају за нас људи из EA sports-а.  

Никола Бојчевић VIII4 

 

• Жанр: пуцачина из првог лица; 

• Игрица је једанаеста у серијалу; 

• У продаји је од 04.11.2014.; 

• Доступна за платформе: PC, PS3, PS4, XBox 

360, XBox One; 

• Радња се дешава 2054. године. 

 
Издавач је Activision, а за графику и 

анимацију су се побринули Sledgehammer 

Games и High Moon Studios. По први пут су  

 унети дупли скокови и такозвани „dash“ уназад и у страну. Побољшане су графика и квалитет мапа, а проширен асортиман 

оружја и додатне опреме.  

Кампања 

Кампања има 15 мисија. Ви као играч сте у улози Џека Мичела, маринца који се бори против КВА (терориста) и највеће 

војне силе – војске Атлас, коју предводи Џонатан Ајронс (коме је лик „позајмио“ познати амерички глумац, Кевин Спејси). 

Мултиплејер 

У мултиплејеру се прелазе 50 нивоа, на мапама са локацијама попут Санторинија (Грчка), Детроита (Америка) и 

Лагоса (Нигерија) који су представљени врло реалистично да просто пожелите да одете тамо. Бонус у игрици је то да 

након одређеног времена добијате „Supply drop“ у којима се налазе оружја, маске или одела. Максималан број ствари у 

„Supply drop“-у је три. Имате и могућност да постанете невидљиви, да се крећете дупло брже, као и да лебдите у ваздуху. 

Преживљавање 

У преживљавању вам надолазе таласи непријатеља, с  тим да су у сваком таласу непријатељи јачи и бројнији. 

Ако сте и ви љубитељ пуцњаве, авантуре и константне акције, попут мене, онда је ово права игрица за вас.   

 

Алекса Јовановић VI5 



 

  

 

 

 

 

 

Clash of clans (COC) је стратешка видео 

игрица за Андроид И иОС (Епл) платформе. 

Игрица је дизајнирана по узору на средњи век. 

Играч започиње игру на празном травнатом 

пољу, на којем треба да изгради своје село, 

постави одбрану, отвори руднике злата и 

изгради пумпе за еликсир. У ЦОЦ-у постоје три 

основне ствари: драгуљи, злато и еликсир. За 

градњу је потребно злато, док је за обучавање 

војске и за неке друге радње потребан  еликсир. 

Ако играчу недостаје злата, елискира, или ако 

 је потребно убрзати изградњу неког објекта, тада је могуће заменити драгуље за потребну количину злата или еликсира. 

Кроз игру је могуће брзо напредовати с драгуљима који су доступни у малим количинама, но игрица омогућава играчима 

који желе да напредују бржим темпом,куповину драгуља за реални новац преко интернета. Након обучавања војске играч 

може кренути у војни поход против других играча који се налазе у истој категорији као и он. Кроз ток сукоба, нападачка 

војска купи плен (злато и еликсир) и чини штету на грађевинама и инфраструктури села на које се врши напад. Ако 

нападачка војска успе да направи 50% и више штете, тада та војска добија трофеје. Ако нападач не пређе праг од 50% 

штете у свом нападу, тада му се одузимају трофеји.  

Андрија Перовић VIII4

Садашње генерације више воле игрице 

које се могу скинути са званичног сајта и 

које се побољшавају током времена и тако 

их можеш  лако и брзо „apdejtovati” и могу 

се играти онлајн са другим играчима . 

Најбољи примери тих игрица су  „Counter 

strike”, „League of Legends”, „Dota 2”, 

„Мinecraft”... али већина зна већ доста о 

тим игрицама, па ћемо вам дочарати једну  

која је тренутно у „бета фази”. Игрица се зове „Heroes of the Storm“.  Прави је позната компанија Blizzard, која је 

покушала да направи другачију верзију League of Legends и Dota 2.  Већина би на први поглед рекла да су игрице 

исте, али се веома разликују. У све три циљ игре је уништити главну противничку грађевину уз помоћ хероја које 

играчи контролишу, све се играју 5 v 5, али се начини борбе, графика и мапе на којима се игра драстично разликују. 

Тренутно Blizzard игрицу даје само преко такозваних „бета кључева” које треба затражити од њих путем имејла,  тако 

играчи, играјући грицу, помажу њеном побољшању, поправљању разних багова... На ову игрицу треба обратиту пажњу, 

јер  је Blizzard веома озбиљна компанија, а и већина њихових игрица доживела је успех.  Како много људи жели 

бета кључеве већ сад, изгледа да ће ова игрица премашити све прошле. 

Илија Златковић VIII4  
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ИЗА  ЗАВЕСЕ 

 Многим ученицима  се указала прилика да учествују  у  

школским приредбама и свечаностима и њима  је сигурно  

јасно да представа коју гледају гости приредбе  делује 

потпуно другачије учесницима иза завесе. 

 Са наставницом Тањом , моја другарица Валентина, 

неколико осмака и ја увежбавали смо рецитал . Мале 

проблеме са дикцијом и акцентима  смо брзо савладали 

јер смо се трудили да све  буде како треба. Имали смо и 

генералну пробу пред ученицима млађих разреда. 

Деловало је као да не постоји могућност да се деси нешто 

непредвиђено. 

 Програм само што није почео, сала је препуна – 

ученици, наставници, родитељи... сви су испред нас. При-

ликом последње провере микрофона  ипак одлучујемо да 

се један од њих сувише слабо чује  да бисмо га кори-

стили... додаваћемо једни другима само један микрофон. 

Надамо се да  се нећемо збунити иако смо вежбали са два.  

 Почиње наш рецитал. Имам малу трему, кон-

центрисана сам да не заборавим текст и не примећујем да  

добијам други микрофон, онај који  слабо ради.  Схватам 

да ме публика једва чује. Не знам како, али неко ми узима 

микрофон и додаје други, онај бољи..... покушавам да то 

не поремети моје рецитовање,  све се наставља као да се 

ништа није десило. 

Повукла сам се у угао сале да бих сачекала крај 

програма. Угледах наставнице музичког  које усплахи-

рено чачкају око компјутера. Добијам задатак да међу 

гостима пронађем наставника информатике – хитно нам 

треба помоћ, компјутер одбија да послуша команде,  а за 

20  секунди нам је потребна песма за плесну тачку. Про-

влачим се  и са осмехом, да нико не примети панику, тра-

жим наставника Богдана. Проналазим га врло брзо и трчи-

мо обоје ка бини као да баш то и треба да се деси усред 

представе. Валентина најављује плесну тачку.... 3, 2, 1 ..... 

РАДИ!!!!   Ух!!! Наставница Драгана брише  зној са чела и 

смешка се.  И ово смо пребродили. 

 Последња реченица текста приредбе -  ми смо мисли-

ли да је довољно ефектна за крај и да одјава неће бити 

неопходна. Публика очигледно није мислила тако... нема  

аплауза... чекају следећи наступ. И уместо панике – на сре-

дину бине истрчава насмејана наставница Хана и почиње 

рођенданску песму, хор се придружује, придружује се 

цела сала..... Пун погодак! 

 Приликом изласка из сале родитељи и наставници 

нам честитају на сјајној приредби,  неко је чак 

прокоментарисао да је једна од најбољих које је гледао, 

нико, наравно и срећом, није ни наслутио наша 

презнојавања и муке иза завесе.  

Тамара  Пилиповић VI5 

ПРЕДСТАВЕ У ШКОЛИ 
Уз велико залагање наставнице Гордане Каитовић и 

ученика одељења 74 и 75, направили смо и 2. јуна 2014. 

године успешно извели приредбу за крај  прошле школске 

године. Уз много вежбања успели смо да на сцени изве-

демо кратку представу „Проблеми наших очева“ и 

„Узречице наших мајки“, као и потресну причу „Сам у 

кући“ која је потекла из пера наше наставнице, а говори о 

животу дечака  о коме нико не води рачуна. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Захваљујући таленту и доброј вољи учесника 

приредбе, изазвали смо емоције и измамили многе 

осмехе публике. Наш вредни рад и креативност орга-

низатора били су награђени аплаузом који чини да срце 

лупа јако и поносно. Наставници и ђаци нису жалили 

труда, па смо сакупили и препричали вам вицеве и шале 

уз које смо испратили прошлу школску годину. 

Анђела Стекић VII5 

ДАН ШКОЛЕ 2014. 
ОШ ,,Бранко Радичевић" је у петак 28. марта 2014. орга-

низовала школску приредбу поводом дана школе. Приред-

ба је одржана у школској сали, а на сцену су излазили не 

само ученици старијих већ и млађих разреда наше школе. 

Искоришћена је и прилика да се ученицима награђеним на 

ликовном конкурсу поделе дипломе. Програм је почео у 

16 сати, а публику коју су чинили наставници, родитељи 

и ђаци забављале су кратке представе, рецитације, соло 

тачке, дуети... Посебне симпатије освојиле су сјајно 

увежбане плесне групе које су уздрмале атмосферу 

модерним плесним корацима. Такође, старија публика је 

имала прилику да се подсети а млађа да научи нешто о 

историји Бранка Радичевића. Садржајни програм затворио 

је школски хор који је у пратњи оркестра и клавира 

отпевао ,,Оду радости". За сјајно извођење ове музичке 

нумере су поред хора и оркестра заслужне и наставнице 

музичке културе Хана Вучићевић и Драгана Кукобат. 

 

Мина Лошић VII5
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СВЕ СЕ МОЖЕ КАДА СЕ ДВА 

ОДЕЉЕЊА СЛОЖЕ 

Другари  из VII4 и VII5 су  11. септембра  извели 

представу својим млађим другарима – четвртацима  „Б“ 

смене. У припреми им је помогла наставница српског 

језика Гордана Каитовић. Представили су се краћим 

драмским текстовима, рецитовањем прикладних песама 

познатих песника и један број  ученика је је говорио 

савремене школске афоризме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Представа је праћена осмесима и поздрављена 

великим аплаузом. Учесници су уживали колико и 

публика, па су одлучили да следећег дана исти програм 

прикажу и другарима из  V4 и VI5 у  свом кабинету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА 

У нашој школи, као и свим школама широм Србије, 

традиција је да се 27. јануара организује свечана 

приредба поводом Дана Светог Саве – школске славе. 

Свечаност је почела ломљењем славског колача уз 

присуство оца Богдана, свештеника наше парохије. Пошто 

 

 

 

 

 

 

 

 

је директорка Смиљана Павловић поздравила све госте, 

захвалила се и учесницима приредбе. Сви су уживали у 

програму који су осмислиле наставнице музичке културе 

Драгана Кукобат и Хана Вучићевић, као и наставница 

српског језика Милица Ђокић.Школски хор је својим 

извођењем разнежио публику. Највише емоција изазвало 

је извођење песме „Востани Сербие“ коју је написао наш 

просветитељ и први министар просвете Доситеј 

Обрадовић. Одличан утисак су оставили и рецитатори  из 

одељења VI1. Симпатије публике добила је фолклорна 

секција својим величанственим извођењемнационалних 

игара. И учесници приредбе су задовољни, јер се њихов 

труд и рад исплатио. Веома сам поносна што сам била део 

успеха ове свечане приредбе. 

Наталија Окрајнов VII1 

 

БЕКСТВО ИЗ ШОШЕНКА  (THE SHAWSHANK REDEMPTION) (1994) 

Филм говори о причи Ендија Дуфрена, банкара који је провео 19 година у Државном за-твору 

Шошенк због убиства супруге и њеног љубавника, упркос томе што се изјаснио као невин. 

Током боравка у затвору, спријатељио се са затвореником Елисом Бојдом Редингом, а и чувари 

су га штитили пошто га је управник користио за прање новца. Налази се на првом месту 

најбољих филмова свих времена према сајту ImDb.com 

Главне улоге: Тим Робинс, Морган Фримен, Боб Гантон 

 ЧОВЕК ИЗНУТРА  (INSIDE MAN) (2006) 

Полицајац ветеран сукобљава се са генијалним пљачкашем банке. Далтон Русел није обични 

пљачкаш банака. Он је перфекциониста који ће злочин испланирати до најмањег детаља и 

ништа неће препустити случају. Банда улази у банку на Менхетну, закључава сва врата, а људе 

из банке узима као таоце, Детектив Фрејзер долази на место пљачке као гла-вни преговарач. 

Но, Далтон је увек један корак испред закона и сва настојања Фраизера да освети пљачку чине 

се узалудна. Председник банке држи у сефу нешто од посебне вредности, па зове Медлин Вајт 

као искусну и цењену преговарачицу у помоћ. 

Главне улоге: Дензел Вошингтон, Џоди Фостер, Клајв Овен, Вилем Дафо  

 

ЏОН ТАКЕР МОРА УМРЕТИ  (JOHN TUCKER MUST DIE) (2006) 

Џон Такер је најпопуларнији и најзгоднији дечко у школи, а и један од најбољих кошаркаша. 

Луд је за девојкама и већ дуго спроводи тактику да излази са неколико њих истовремено и 

пази да се не познају. Једнога дана три његове девојке Хедер, Бет и Кари, случајно се упознају 

и открију његову љубавничку праксу. Нема друге него да му се освете, и то тако да га доведу 

у позицију да се осети остављеним и изиграним, Најједноставније је пронаћи жртву, наиме, 

наивну девојку у коју би се заљубио а потом био напуштен. Најпогоднија им се учини 

новопридошла Кејт. 

Главне улоге: Џес Меткалф, Британи Сноу, Ашанти, Софија Буш, Аријел Кебел. 

ДРУГАЧИЈА  (DIVERGENT) (2014) 

Радња се одвија у далекој будућности. Друштво је подељено на пет фракција, од којих свака 

представља одређене врлине човечанства. Трис Прејор има тајну – она је једна од 

„другачијих“ што значи да се не уклапа ни у једну групу. Упозорили су је да то не открива, јер 

би то могло да јој донесе смрт. Она сазнаје за тајне свађе које уништавају наизглед савршено 

друштво и сазнаје зашто власти сматрају другачије опасним.   

МЕЂУЗВЕЗДАНИ (INTERSTELLАR) (2014) 

Истраживачи и научници користе своја последња открића по питању црних рупа да би могли 

да превазиђу ограничења која су се тицала људског путовања кроз свемир. Самим тим човек 

ће бити у стању да пређе огромне раздаљине на међузвезданим путовањима.  

Главне улоге: Метју Маконахеј, Ен Хатавеј и Џесика Частејн.  
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БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА  (2015) 

Радња филма о оснивачима чувене „југословенске кошарке“ и првој златној медаљи на Светском 

првенству у Љубљани 1970. године, базирана је на стварним догађајима и посвећена је личностима 

које су заслужне за настанак и развој кошаркашког спорта и код нас. Млади кошаркаши одлучно 

доносе одлуку да ће бити прваци света, и тако настављају похоод ка златној медаљи. Док су неки 

мање веровали у то, а неки више, ипак су се сви скупили и одлучили да успу у остварењу свог 

циља.  

Главне улоге: Миилош Биковић, Сергеј Трифуновић, Тамара Драгичевић, Нина Јанковић, 

Стефан Капичић, Страхиња Блажић, Александар Радојичић 

 

Ове године  обележавамо сто година од 

рођења великог књижевника Бранка Ћопића.  

Бранко  је започео свој књижевни рад  још 

у ђачкој клупи и зато ћемо вам на овим 

страницама  представити радовe наших уче-

ника који су  инспирисани Бранковим делом. 

  

 

ЛАВИРИНТ - НЕМОГУЋЕ БЕКСТВО (THE MAZE RUNNER)  (2014) 

Томас се буди у мрачном лифту. Памћење му је избрисано и дозвољено му је само да се сети 

свог имена после неког времена. Када су се врата лифта отворила, гомила људи била је око њега, 

који се, као ни он, нису сећали како и зашто су доспели на ледину окружену огромним лавиринтом.  

Главне улоге: Дилан О'Брајен, Амл Амин, Ки Хонг Ли, Блејк Купер 

 

НА ТАЈНОМ ЗАДАТКУ (22 JUMP STREET) (2014) 

У филму “22 Jump Street” наставку филма “21 Jump Street” глумци Ченинг Тејтум и Џона Хил 

враћају се као полицајци Џенко и Шмит. Овај пут их њихов шеф Диксон шаље на факултет где се 

морају уклопити са осталим студентима и пронаћи главне дилере нове дроге у граду. Уз све то, име 

њихове екипе се променило, јер су због откупа цркве од стране Корејаца у улици 21 Jump, 

присиљени радити из зграде преко пута која се налази на броју 22 Jump Street.  

Главне улоге: Ченинг Тејтум, Џона Хил, Ајс Кјуб. 

 

 

 

ИНТЕРВЈУ (THE INTERVIEW) (2014) 

Радња филма се одвија у диктаторској Северној Кореји, а главни ликови, водитељи емисије 

Дејв Скајларк и његов продуцент Арон Рапопорт, који су у очајничком покушају да утврде своје 

каријере, позвани у посету диктатору Ким Џонг-Уну. Они добијају инструкције Ције да на диктатора 

изврше атентат.  

Главне улоге: Џејмс Франко, Сет Роген. 

 
КРИВЕ СУ ЗВЕЗДЕ (THE FAULT IN OUR STARS) (2014) 

Упркос медицинском чуду, које је смањило тумор и продужио јој неколико година живота, 

Хејзел је сваког тренутка очекивала да ће напустити овај свет. Али онда се у групи за подршку 

појавио Огастус Вотерс, и нјена прича је поново кренула да се пише. Филм спада у категорију 

драме и романтике.  

Главне улоге: Шејлин Вудли, Ансел Елгорт, Нат Вулф, Лаура Дерн, Сем Трамел, Вилем Дафо 

 

Припремиле Ружица Савић, Милица Пајић, Милица Жупан VII5 

 

 
Мина Мушикић IV5 

БРАНКО ЋОПИЋ 
 
Бранко Ћопић је волео децу, 

и за њих да пише, 

авантуре мачка Тоше, 

и муке са њим чича Трише. 

 

Кроз ратне приче 

у сећање враћа, 

доживљаје, свима знаног, 

Николетине Бурсаћа. 

 

Да би деца маштала, 

нашао је место боље, 

била је то башта 

сљезове боје. 

 

Бранко Ћопић је волео 

за децу да пише, 

он кроз књиге живи, 

иако са нама није више. 
 

Тамара Бојчевић IV5 

 

ПЕСМА О БРАНКУ  

Бранко Ћопић, писао је 

песме сјајне,  

као и приче бајне. 

 

По његовом имену зове се 

наш лепи мост,  

и увек нам је био добро 

дошао гост. 

 

Он је био одличан чича, 

а умео је и приче да прича! 

 

Његови ликови били су 

смешни, 

а неки и врло нежни. 

 

Бранко је био добар лик, 

и зато му пишем овај стих! 

Мина Миладиновић IV2 

 

ПИСМО БРАНКОВОМ ЦВРЧКУ 

Драги, мали, зелени друже, много сам плакала због тебе и 

твог Бранка...  Нисте требали да се предате страшној, 

хладној зими!  Мој Цврле, ти ниси знао да после зиме 

долази пролеће. Бранко је знао, а ипак се, као и ти предао! 

Ви песници сте много осетљиви и не можете да певате без 

топлине. Зар ти није био довољан твој медени пријатељ? 

Ти би сада њему певао, Пчелац је тужан без тебе! Деци је 

жао што Бранко није написао још прича и песама. 

Засмејавао је људе у причама и желео је да сачува осмех у 

тешким тренуцима, а он то није успео, скратио је себи 

живот! Зашто? 

Можда би вам било лакше да сте имали децу? Моја мама 

због мене обрише сузе, бори се, издржи невоље...  Можда би 

најбоље било да сте се сакрили испод крила Бранковог 

змаја Фантазије, док невоље не прођу. Надам се да вас бар, 

тамо негде, греје сунце...  Кажи Бранку да деца читају 

његове књиге, он у њима као да је жив и да ове године 

славимо сто година од његовог рођења. Певај му, а он теби 

нека прича, да не будете усамљени. 

 

Софија Симеуновић Грујић II1 

 
Тамара Сатарић II2 
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Јована Курузовић III2 

  

У СВЕТУ БРАНКОВИХ ЈУНАКА 

Био једном рачунџија Жућа, 

у дворишту била му је кућа. 

Стално је сабирао и одузимао, 

својим знањем друге обузимао. 

 

Били једном Месец и његова бака, 

а на грани седела брбљива сврака. 

Месец се најчешће враћао пре мрака 

и тада се није бринула бака. 

 

Био једном лењи мачак Тоша, 

лењ је био за три златна гроша. 

Деда Триша све му је угађао, 

а мачак га нерадом у срце погађао. 

 

Била једном једна изокренута прича, 

у којој је главни јунак био један чича. 

Он је тамо стално нешто изокретао, 

тако да је и по плафону шетао. 

 

   Марко Николић и Јагош Тошић IV5 

У ПОСЕТИ ЗЛАТНОМ ПРАГУ 

Кренули смо на пут 13.јануара и православну Нову го-

дину дочекале на путу до једног од најлепших делова 

Европе. У рано, ледено јутро стигли смо у Братиславу, 

окупану јутарњим сунцем и мразом, прошетали смо ули-

цама престонице Словачке која је само 60 km удаљена од 

Беча, а границе града су готово надомак Аустрије и Ма-

ђарске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завршетку обиласка кренули смо пут наше крајње 

дестинације- Прага. 

Легенда каже :"Видим велики град, чија ће слава доди-

ривати звезде... Тамо у шумама поред реке Влтаве наћи 

ћеш човека који прави кућне прагове (прах) и по томе град 

ћеш назвати Праг (Праха)..." овакво пророчанство изгово-

рила је митска принцеза Либуше, и по томе је Праг добио 

назив који и данас носи. Дефинитивно је град са безброј 

лица и много имена као што су Златни Праг, Срце Европе, 

Мајка свих градова… Тешко је преточити у рећи наше оду-

шевљење овим узбудљивим градом, али једно је сигурно, 

потребно је више пута посетити овај град који је тако 

стар, а тако млад и жив. 

Цео Праг је заиста један велики музеј под ведрим не-

бом. Праха је, наиме, један од ретких европских градова 

који је током протеклих ратова остао неоштећен. Ако 

волите стару архитектуру,  бићете фасцинирани лепотом. 

И таман када себи кажете „ово је најлепше што сам видео”, 

само два ћошка даље, угледаћете још лепши бисер 

архитектуре. Готика, ренесанса, барок...Епитет “златни” 

Праг је добио по торњевима који су по налогу Карла IV у 

14. веку опточени златом. Иначе, нико у Прагу не зна тачан 

број торњева, има их безброј. Они  у комбинацији са осам-

ПРИЧА О БРАНКУ ЋОПИЋУ 

Ја сам мачак Тоша. Мене је створио Бранко Ћопић. 

Моје особине и авантуре је смислио управо он. Иако сви 

мисле да ја нисам добар према деда Триши, ја за то нисам 

ни мало крив. Нисам крив ни што не ловим мишеве. А 

морао сам да идем и у хајдуке. Мислите да се мени ишло 

у Хајдуке? За све је крив Бранко Ћопић. 

Е сад ћете ви рећи, Бранко је крив за ово, Бранко је крив 

за оно... Ко је уопште тај Бранко Ћопић? 

Е па драги моји, Бранко Ћопић је писац веома цењен 

међу децом. Рођен је у селу Хашани у Босанској крајини 

давне 1914. године,  где је завршио и основну школу. Када 

у својим књигама говори о дечјим несташлуцима, ђачким 

данима, згодама и незгодама дечјег живота, он се уствари 

сећа свог детињства. Његова дела су пуна хумора и 

комичних ситуација. Тиме је писац у својим делима 

стварао весело расположење. 

Бранко Ћопић је захваљујући својој машти и дару 

написао преко тридесет књига за децу, међу којима су и 

два романа. Најпознатија дела су „Доживљаји 

Николетине Бурсаћа“ , „Башта сљезове боје“ ,  „Приче 

испод змајевих крила“, „Доживљаји мачка Тоше“, 

„Орлови рано лете“, „Деда Тришин млин“, „Магареће 

године“. 

Умро је у Београду 1984. године, остављајући иза себе 

дела која деца радо читају. 

Ето ко је био Бранко Ћопић. Можда ми сад нећете 

замерити на мом несташлуку знајући да сам ја само један 

од јунака које је писац створио да би развеселио и 

насмејао децу. 

      

  Наташа Бојчевић IV5 

Теодора Томашевић II1

наест мостова на Влтави чине овај град тако роман-

тичним… Нарочито је занимљив чувени камени Карлов 

мост из 1357. године. Украшава га 30 статуа, а иначе је са-

мо за пешаке. Ту ћете видети сликаре, музичаре и, 

наравно, море туриста из читавог света. Попеле смо се на 

Карлову кулу и поглед је заиста невероватан… Цео један 

дан провеле смо на Малој страни, историјском делу града, 

где се налази дворски комплекс Храдчани, који је 

некадашња резиденција римских царева , а данас 

резидеција председника државе, и катедрала Свети Вид,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

која је грађена 1000 година! Прекрасна је, заиста! Проше-

тале смо поред прекрасних вртова, Златне улице преко 

Карловог моста до споменика Карла Великог и Смета-

ниног музеја па све до Старомјестских намјести и чувеног 

Астрономског сата - Орлоја и Тинске цркве. Немогуће је 

препричати авантуру пењања успињачом до Блудиста- 

лавиринта са огледалима…. 

Наравно да смо отишли и до чувених Карлових Вари. 

О, лепоте!!! Нашетали смо се кроз ову бању која има око 

120.000 становника и кроз коју не саобраћају аутобуси, 

осим оних који иду на земни гас. Сада богати Руси 

масовно купују виле по Карловим Варима у којима се 

налази 12 извора лековите воде, па људи купе керамичку 

шољу, наточе воду и пијуцкају је шетајући од извора до 

извора. Прелепе раскошне китњасте зграде у пастелним 

бојама, паркови, река, и цвеће, цвеће, цвеће...  Тринаести 

извор је извор познате Бехеровке, траварице др Давида 

Бехера, која је драгоцени сувенир из Карлових Вари. А ту 

је и чувени кафе „Елефант“, са сјајним посластицама и 

еспресо кафом.  

Препоручујем сваком да нађе своје скривено место у 

овом занимљивом граду, који је нас, како рече наша 

драга колегиница Драгана, хтео! 
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дана данашњег. Од некадашњих 72, данас је преостало 15 

кула.  

Шта рећи о Сијени.... Да је прелеп град, да се ту 

одржавају чувене коњске трке на предивном Камповом 

тргу, да је Торањ (Torre del Mangia) висок 102м, да имају 

очаравајућу Катедралу (Cattedrale di Santa Maria Assunta), 

да је овде сниман Џејмс Бонд, да не наручујуте кафу 

директно на Тргу, јер је прескупа… 

И најлепше за крај… Последњег дана нашег предивног 

путовања посетили смо Фиренцу – музеј под отвореним 

небом. Палата Медичи, Катедрала, Господски трг са ста-

ром палатом, галерија Уфици, палата Пити, Стари мост 

(Ponte Vecchio)… све ово чини Фиренцу једним од најлеп- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ших градова света.  

У повратку смо свратили и до Болоње - живахног 

универзитетског града. Видели смо цркву Сан Франческо, 

Нептунову фонтану, Трг Мађоре, Базилику Св. Петронија, 

Палацо Комунале, Палацо ди Архигинасио - првобитно 

седиште Болоњског универзитета, Трг Св. Стефана...   

Још један „корак ка култури“ се завршио, а ми смо се 

вратили у Београд пуни утисака из пејзажне Тоскане. 

До следећег путовања…. 

Тоскана је последњих година постала популарна 

дестинација за леп и опуштен одмор. Због предивног 

крајолика, светски познатих вина и кухиње, као и 

традиције израде ручних радова, то је део Италије који 

просто морате посетити. Тако смо се и ми одлучили да 

кренемо пут прелепе Тоскане 30. априла 2014. Након 

уводног предавања из програма “Примењена корелација у 

настави”, кренули смо пут “belle Italie”. Након дужег 

задржавања на граници од предвиђеног, стигли смо у Мон- 

текатини, једну од најлепших италијанских бања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шетали смо, разгледали и јели најбољи сладолед (gelato) 

на свету.  

Док се небо изнад нас премишљало да ли да сручи 

пљусак на нас, ми смо пуни оптимизма кренули у посету 

родном месту Леонарда да Винчија- Винчи. Смештено у 

самом срцу Тоскане, ово село, или градић на сваком 

кораку описује живот чувеног Леонарда. Видели смо 

родну кућу чувеног генија и музеј Леонардијана у самом 

центру сеоца.     

Пут нас је даље водио до Сан Гимињана, познатог као 

„град торњева“. Овај град је мене лично највише опчинио 

на овом путовању. Називају га још и "средњовековни 

Менхетн", због његових кула. Градић - тврђава је и 

огроман магнет за туристе, тако да је тешко да направите 

фотографију без гомиле туриста око себе. Куле су 

градили средњовековни трговци којима је очигледно 

било најважније да једни друге надмаше у висини 

грађевина и тиме покажу своју моћ и богатство.  

Да ли им је полазило за руком, не знам, али у сваком 

случају су оставили лепоту  у наслеђе и за дивљење до 

 

LA VITA E BELLA - МАГИЧНА ТОСКАНА 
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РУЧАК КОД ЛИЈЕ 

Једног лепог сунчаног дана, 

решила је Лија из свог стана 

да Јежу пошаље позивницу, 

да дође на ручак у њену кућицу. 

Јеж се јако радовао, 

брзо се спремио и спаковао, 

бодље своје припремио 

и одмах је ка Лији кренуо. 

Кад је стигао код Лије Јеж, 

ручак је на столу спреман и свеж. 

Једоше тако, никад доста, 

на столу од ручка ништа не оста. 

Убрзо поче мрак да пада, 

Лија предложи:“Не иди сада! “, 

али је Јеж упоран био, 

Лији се на свему захвалио. 

И одмах крену ка својој кући 

брзо и срећно путујући. 

Томе се много чудила Лија 

да Јежу толико кућа прија, 

али он у целом животу свом 

највише воли свој скромни дом. 

Јана Хаџи-Ђокић IV4 

 
Лана Пејновић II3 

 
Марија Курузовић VII2 

Библиотека града Београда  је на књижевно-ликовном конкурсу  

“Осмех босоног детињства”  у част сто година од рођења Бранка 

Ћопића доделила II награду за литерарни рад Наташи Бојчевић 

ученици IV5 и  III награду за ликовни рад Лани Пејновић ученици 

II3. 
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земљу Пинокија. Све бајке које сте  као мали волели да 

слушате и гледате, оживеће на једном месту. Чак се са 

дивљег запада брзо можете преселити у Арабију и летети 

на ћилиму са Аладином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куће страха могу да буду баш језиве. Док се возите, 

нешто вас прска водом, нешто вас додирује, а када кренете 

мало брже, испред вас излећу многа чудовишта. 

Најјезивија ствар за мене је била вештица која  је одјед-

ном излетела и почела да ме прска неким смрдљивим 

соком и додирује неком врстом паучине која виси дуж це-

лог пута. Најзанимљивија  ми је била кућа страха у Диз-

ниленду у којој група људи пролази из собе у собу где 

причају страшне приче. У њој се зидови померају, подови 

пропадају, духови се појављују са свих страна.... 

"Star wars" је нешто што не смете пропустити. Нећу 

вам открити шта се деси када на далеки пут кренете са кос-

монаутом-приправником јер то заиста треба сами да до-

живите. 

Ах, водени паркови... Моји омиљени! Не оклевајте 

колико год вам се чинило да сте високо. Опустите се док 

вас вода запљускује, завртите се на некој гуми сами или у 

друштву. Улетите у тунел на "Twistu", покушајте да 

оборите рекорд на "Камиказа" тобогану.  

 

 

 

 

 

 

  

У Aquafanu гуме долазе до врха уз помоћ покретне 

траке. Базен са таласима је највећи који сам до сада видео 

и у најдубљем делу има 1,80 м. Може да буде и опасан за 

непливаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашем најновијем, највећем, најбољем и наравно 

нама најближем Петроланду забава није ништа мања, нити 

неинтересантнија од било ког другог воденог парка у 

свету. Тобоган Камиказе је чак и бржи од италијаснког 

имењака. Black Hole тобоган има специјалне светлосне 

ефекте у једном делу, док је остатак тобогана у потпуном 

мраку. Неки базени у Аранђеловцу и Бачком Петровцу су 

напуњени геотермалном и минералном водом, што их 

такође разликује од осталих које сам посетио у Европи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шта рећи за крај.... Хммм... Обавезно посетите 

неки забавни парк, и ако вам треба водич, врло радо ћу се 

одазвати вашем позиву. :-)   

Никола Бојковић VII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живота јер сам није ишао у школу. Иако је учитељица 

била веома строга, Бранко је школу брзо заволео. Једна 

група ђака имала је обичај да побегне са часова и крије се 

у гају. На основу школских догодовштина настале су  

најсмешније епизоде романа „Орлови рано лете“. 

Занимљиво је да је и старац Лијан заиста постојао и да 

је знао све што се догађало у селу.   

Oчигледно је да су Бранку догађаји из сопственог 

живота били највећа инспирација за књижевно стварање, 

па су зато његови јунаци тако стварни, животни и 

упечатљиви. 

Јелена Граовац VIII5

Најзначајнија дела за децу Бранка Ћопића:

БРАНКО  ЋОПИЋ (1915 – 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ове године разноврсним манифестацијама обележава 

се стогодишњица рођења Бранка Ћопића. О његовом 

животу и делу речено је много тога, а мени су увек 

најзанимљивији они текстови у којима сазнајем о вези 

догађаја из Бранковог  живота и догађаја о којима читам 

у његовим делима. 

Родио се 1915. године у Босни и Херцеговини. Већ са 

четири године изгубио је оца, те је стриц Ниџо заузео 

значајно место у његовом животу и одрастању. Са њим је 

могао отворено да прича о свему. Битна личност његовог 

детињства је и деда Раде са којим је често шетао шумом, 

пашњацима и поред потока и сазнавао из његових прича  

о животу и свету око себе. Бранко је деду запиткивао о 

свему што га је интересовало, а деда се трудио да му на 

најживописнији начин објасни природне појаве, људске 

потребе и све што је и сам знао. Тако је  Бранко једне 

вечери од свог деде сазнао да су небо и земља повезани 

многобројним кукама. Тада му је синула идеја да са брега 

дохвати Месец. Једне ноћи се искрао, попео на брег, али 

се кући вратио разочаран. Ипак, ово искуство створило је 

једну од најлепших приповедака – „Поход на Мјесец“. 

Један од највећих страхова малог Бранка био је 

полазак у школу. У то време су децу плашили батинама  

које су биле уобичајена учитељска казна за сваку 

начињену грешку. Деда га је својим причама ослободио 

овог страха, свестан значаја школовања и мана свог  

У свијету медвједа и лептирова (1940), приповетке 

Приче испод змајевих крила (1950), приповетке 

Пијетао и мачка (1952), приповетке 

Доживљаји мачка Тоше (1954), приповетке 

Орлови рано лете (1957), роман 

Партизанске тужне бајке (1958), приповетке 

Вечерње приче, (1958), приче у стиху 

Дједа Тришин млин (1960), збирка песама 

Приче занесеног дјечака (1960), приповетке 

Магареће године (1960), роман 

Славно војевање (1961), роман 

Битка у Златној долини (1963), роман 

Глава у кланцу, ноге на вранцу (1971), приповетке 
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расте и постајете све нестрпљивији. "Divertical", "iSpeed", 

"Katun", "Niagara", "Rio Bravo", "Canoe X-pedition", "X-

Wing", "Fire Dragon", "Big Thunder Mountain", " Kamikaze", 

"Twist", "King", "Turbo Boost", "Bungee Jump", 117 м високи 

рингишпил Пратертурм, панорамски точак, картинг... 

Питате се шта ли се крије иза свих тих назива и крећете 

да видите и испробате. Адреналин расте током целог дана 

и не осећате умор, а ни глад. За неке атракције је осим 

храборсти препоручљиво бити и гладан јер може свашта 

да вам се деси када желудац почне да се креће горе-доле, 

лево-десно. Залепљени за седиште, препуштени сте брзи-

ни, успонима и падовима, ротирању. Осећате само ваздух 

на лицу и немате никакву контролу! На огромним виси-

нaма летите на све стране док су вам и трепавице везане 

за седишта. 

Најактуелније су атракције са водом и прскањем. 

Постоје сличне и у Италији и у Немачкој. Једина разлика 

је што их Италијани праве тако да излазите потпуно 

мокри - опуштен неки народ, а Немци тако да сте потпуно 

суви - прецизан неки народ... Осим чамаца који се 

спуштају са великих висина, постоје и они који 

симулирају рафтинг као и гусарски бродови са којих 

пуцате из водених топова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако пожелите да предахнете од лудовања, било где да 

се налазите, то можете учинити у неком од многобројних 

ресторана, да погледате неку представу, филмску 

пројекцију, каскадерски спектакл или прошетате кроз нпр. 

Легоwорлд. Ту су представљени делови многих светских 

градова направљени од лего коцкица. За сва ова места 

постоји неколико џојстика којима можете да покрећете 

нешто у граду. 

А ако сте одлучили да се "приземљите" у нади да ћете 

пронаћи мирнију вожњу, онда сигурно немојте да 

одаберете шољице ни у Леголенду, ни у Дизниленду, код 

Алисе у Земљи чуда. Завртеће вам се у глави и клецаће 

вам колена, али не значи да се нећете смејати.  

Возите се у броду капетана Куке, пирата са Кариба и 

доживите пустоловине Петра Пана. У кочијама обиђите

МИХАЈЛО  ПУПИН 

(1854-1935) 
Године 2014. навршава се 160 година од рођења 

Михајла Пупина. Он је био наш велики  научник, 

проналазач, професор на Универзитету Колумбија, 

носилац југословенског одликовања Бели орао 

првог реда и почасни конзул Србије у САД. Био је и 

један од оснивача и дугогодишњи председник 

Српског народног савеза у Америци. Пупин је рођен 

1854. године у селу Идвор у Банату. По одласку у 

Америку, променио је своје име у  Михајло 

Идворски Пупин, чиме је нагласио своје порекло. 

Имао је четворицу браће и пет сестара. Пупин  се 

1888. године оженио Американком Саром Катарином 

Џексон из Њујорка,  са којом је имао ћерку Барбару. 

Основно образовање Михајло је стицао најпре у 

свом родном месту, у Српској вероисповедној 

основној школи, а потом у Немачкој основној школи 

у Перлезу. Средњу школу уписао је 1871. године у 

Панчеву, прво у Грађанској школи, а потом у Реалки. 

Године 1872. одлази у иностранство, у Праг, где је , 

захваљујући стипендији коју је примао из Панчева, 

наставио шести  и уписао седми разред. Након очеве 

изненадне смрти, у марту 1874, у  својој двадесетој 

години донео је одлуку да прекине школовање у 

Прагу због финансијских тешкоћа и да оде у 

Америку.  У Америци је следећих пет година радио 

као физички радник и паралелно учио енглески, 

грчки и латински језик. Након три године похађања 

вечерњих курсева, положио је пријемни испит и 

уписао студије на Колумбија колеџу у Њујорку. 

Током школовања углавном се издржавао држањем 

приватних часова и радећи физички  тешке послове. 

Студије је завршио 1883. године са изузетним 

успехом из математике и физике, при чему је 

примио диплому првог академског степена. Потом 

се вратио у Европу, и то најпре у Велику Британију, 

где је наставио школовање на Универзитету 

Кембриџ, захваљујући добијеној стипендији за 

студије математике и физике. Упоредо  се бавио 

научноистраживачким радом. Године 1889. је  

докторирао у Берлину у области физичке хемије. 

  

 

Уколико је ваш одговор на горе постављено питање 

потврдан, а притом не мислите на аутомобиле на ауто- 

путу, онда је овај текст намењен баш вама.  

Ако желите да се добро забавите, да возите авионе, ка-

мионе, возове, бродове, чамце, ракете, силазите у дубоке 

пећине или летите на удаљене планете, доживите неку 

бајку или се само препустите неком воденом тобогану, 

посетите неки од забавних тематских или водених 

паркова. 

Само у Србији постоје три: у Бачком Петровцу, 

Јагодини и Аранђеловцу. У Грчкој: "Waterland". У Ита-

лији: "Gardaland", "Mirabilandia", "Aqualandia" и "Aquafan". 

У Немачкој: "Legoland", у Аустрији: "Prater". У Француској: 

"Disneyland". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За све ове паркове, осим за Пратер, треба да купите 

улазницу за један или више дана и онда можете бесплатно 

да користите све атракције колико год пута успете да 

додјете на ред. У 200 година старом Пратеру се свака 

вожња плаћа посебно и то је једини парк који ради 24 сата 

дневно, 7 дана у недељи, током целе године. Само од 

временских услова зависи шта ће од атракција моћи да се 

користи. Сви паркови су  уређени  са пуно труда и маште 

и имају садржај за сваки узраст. У тематским парковима 

као што су "Legoland" и "Disneyland", можете и да пре-

спавате у пиратским кућицама или замковима. 

Важно је и да поведете родитеље, не само да би спон-

зорисали све то, него и да бисте могли да их можда по 

први пут видите како изгледају када подетиње. Исто тако, 

морају и да вас прате на неким атракцијама уколико нема-

те више од 140 цм висине или 12 година. Може вам се де-

сити да вас избаци нека љута шефица, госпођа у годинама, 

као што се то десило мом брату. 

Када најзад успете да уђете, набавите мапу парка, 

почнете да читате називе атракција, узбуђење почиње да 

 

Пупин је објавио око 70 техничких чланака и 

извештаја и 34 патента, више десетина научних 

расправа и аутобиографију на енглеском језику „ 

From Immigrant to Inventor“ за коју је 1924. године 

добио Пулицерову награду. На српском је 

објављена први пут 1929. године  под насловом „Са 

пашњака до научењака“. Поред ове књиге, објавио је 

још две – „Нова реформација: од физичке до духов-

не стварности“ и „Романса о машини“.   

Михајло Пупин је током свог научног и 

експерименталног рада дао значајне закључке важне 

за поља вишеструке телеграфије, бежичне 

телеграфије и телефоније, потом рендгенологије, 

а има и великих заслуга за развој електротехнике. 

Његово најважније и најславије откриће су били  

Пупинови калемови због чега се, њему у част, 

процес коришћења тих калемова у телефонским 

разговорима на великим раздаљинама зове 

пупинизација. Добитник је многих научних награда, 

био је члан Француске академије наука, Српске 

краљевске академије, председник Њујоршке 

академије наука, председник Америчког савеза за 

напредак науке и почасни  доктор 18 универзитета. 

По њему од 1946. године и београдски институт 

носи име  „Михајло Пупин“. 

Стефан Величковић VIII3 

Пупинови најзначајнији изуми: 

 Апарат за телеграфске и телефонске преносе 

 Трансформатор за телеграфске системе 

 Техника развођења електричне енергије помоћу 

наизменичних струја 

 Вишеструка телеграфија 

 Бежично преношење електричних сигнала 

 Преношење електричних таласа 

 Антена са расподељеним позитивним отпором 

 Звучни генератор 

 Вишеструка антена за преношење електричних 

таласа 

 Радио-пријемни систем високе селективности 

 Таласни проводник 

 Апарат за селективно појачавање 

 Апериодични пилотни проводник 

 Електрично подешавање 

 Радиофонски пријемник 
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следећи пут и да се вежбом и исправљањем грешака 

стиже до победе. 

Увек поштујте  противника и честитајте му победу кад 

је бољи. Другари ће вас  више поштовати и уживаћете  у 

њиховим похвалама кад ви  победите.  

У животу  вас  чека још много победа и пораза, верујте  

у себе и наставите  да тренирате! 

Срђан Јончић –  школски педагог 

Свако од нас жели да победи, да буде успешан! И мали 

и велики! И деца и одрасли! Зашто? 

Да бисмо били хваљени, вољени,награђивани... Зато 

што то и други очекују од нас – родитељи, другари, 

наставници... А то су, често, превелики захтеви за нас. 

Зато, ако се деси неуспех, осећамо тугу, бес, 

посрамљеност... 

Важно је знати да нас туђа очекивања удаљују од 

стварности, од обичног живота; питање је шта је то успех 

за МЕНЕ, а шта за моје другове, родитеље или наставнике. 

Доживљај успеха и неуспеха је природни део одрастања 

и сазревања у којем учимо да проценимо своје 

способности и стварне могућности, своје таленте и 

истинска интересовања. На тај начин и НАУЧИМО да 

прихватамо пораз као подстицај да победимо и себе ( а не 

само друге), јер се тако развијамо и постајемо боље 

особе, што је много важније од тренутног успеха оног 

другог! И највећи спортисти, уметници и научници су то 

научили; неуспеси су саставни део живота и често су им 

помагали да напредују и увиде да ли су негде  

погрешили, могу ли нешто још боље, или треба да раде 

нешто друго, зашта имају више могућности и унутрашње 

мотивације! 

То важи за све нас!  Треба да истражујемо, вежбамо 

стрпљење и пронађемо у чему можемо бити успешни, а да 

је то у складу са нашим жељама и способностима – 

стварним и само нашим! 

Ивана Стојановић – школски психолог

ЗАШТО НЕ ПРИХВАТАМ ПОРАЗ 

Од самог рођења човек учи и током учења суочава се  

са успехом и поразом. Успех нас чини срећнима и 

задовољнима и даје нам снагу да наставимо и 

напредујемо.  Пораз  већ ... различито реагујемо на њега, 

али никоме не прија. Неко  се лакше, неко теже суочава са 

њим, један број људи никада не научи да га прихвати  и 

тада настају већи проблеми. Наши  мали другари су већ 

признањем да имају проблем са прихватањем пораза -  на 

пола пута да проблем и успешно савладају. Од њих смо 

чули следеће: 

 „У петак  на часу физичког играли смо „Полигон“. Наш 

тим је изгубио иако смо очекивали да ћемо победити. 

Били смо много тужни. Ми  се  и  иначе љутимо  кад 

изгубимо, деси нам  се и да заплачемо. То што се 

наљутимо,  нема везе са нашим другарима и не желимо 

тиме никога да повредимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У било којој игри и другим ситуацијама – желимо да 

победимо, па не можемо да контролишемо осећања и жао 

нам  је када неко помисли да смо кукавице.  Свесни смо  

да се лоше понашамо  код пораза“.  

Педагог и психолог школе покушали су да помогну 

саветом 

Нема ништа лоше у томе што  неко жели да победи 

када се такмичи. Жеља и вера у себе су први предуслов за 

победу. 

Још је важније научити како се спортски прихвата 

пораз, јер из сваког пораза учимо и постајемо бољи у 

ономе што радимо.  

Позитивно је што су  наши момци свесни свог 

проблема и то је пут ка решењу. Нико не побеђује увек, 

колико год да је добар - и то је чар такмичења. 

Кад бисмо унапред знали ко ће победити, зашто бисмо 

се такмичили? Временом  треба научити да  увек постоји  

 

Ученице седмог разреда су спровеле анкету о 

толеранцији, о вербалном и физичком малтретирању 

неких ученика. Резултати анкете показују да ученици не 

желе о томе да причају са својим родитељима и 

наставницима. Скеч “Не ћутите” ( DON’T BE QUIET) управо 

говори о томе и надамо се да смо свим ученицима 

пренели поруку да о таквим проблемима треба да причају 

и затраже помоћ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају приредбе сви смо отпевали песму ” Само 

љубав нам је потребна” (ALL YOU NEED IS LOVE)

 

the International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) 

Ученици 5. разреда су писали саставе о животињама 

које се налазе на црвеној листи, о угроженим врстама, о 

животињама којима прети опасност од изумирања. 

 

Blue whale is the biggest animal in the world. It weighs 200 

tones. It is 30m long and eats planktons. Blue whales are 

protected by law, but people still hunt them.They are 

harmless but difficult to catch. People usually catch them for 

oil and fins because whale’s oil and fins are very expensive. 

Unfortunately, people don’t care, they just want more money. 

Whales are on the red list because they want to protect their 

cubs from orcas, squids, sharks and many other marine 

predators, so they die. Because of all these things they are 

endangered species. 

Nemanja Radosavljević V1 

 

 

 

The great white shark  also known as the white death, is  

mainly known for its size. It can grow up to 8m. The great 

white shark only attack humans when it feels endangered. 

It lives in the waters of all major oceans. It eats smaller 

fish and sea birds. As they grow larger, they feed  on marine 

mammals, such as sea lions, seals and small whales. 

The great white shark is listed as vulnerable by the IUCN 

Red List 

Jovan Lomić V2 

 

The griffon vulture is a bird of prey. It is the biggest bird 

that lives in Serbia. Its wingspan reaches up to 3 m and it can 

weigh up to 11kg. It lives in mountains. Sixty-sixty-five 

vultures live around Zlatar mountain. Ten years ago they 

almost died out. They are very rare and that is the reason 

why they are under legal protection from hunting. Griffon 

vulture is an endangered species, not only in Serbia but also 

in other parts of the world. Significant colonies can be found 

in Spain and Greece (Crete).They faced the extinction in 

Serbia, but with the appropriate protection, they have been 

saved and every year their number is growing.  

Jovana Vilotić V2 

One of the most adorable animals in the world is the giant 

panda. It lives in the mountainous forests of China and Tibet. 

Baby pandas are called cubs. Pandas feed on bamboos shoots. 

They also catch fish, small birds and rodents. As you may 

know pandas are in danger to extinct from Earth. One of the 

main reasons for this to happen is the fact that humans are 

destroying pandas’ main habitats. If we don’t do anything 

about it, in a couple of years pandas could disappear  forever. 

SAVE PANDAS!!!!!!!!!
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less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be 

better, we can bear a hardship today, as Thich Nhat Hanh 

once said. 

Pandora, like any other human, was curious and her 

curiosity got her into trouble. We should be curious because 

it makes us explore and discover new things, but it still could 

be dangerous. Just like Pandora, if you’re too curious you’ll 

have to face the consequences afterwards. We keep moving 

forward, opening new doors, and doing new things, because 

we're curious and curiosity keeps leading us down new paths, 

just like Walt Disney said. Hope can make all the difference 

in the world. 

  Sonja Atar VII1        

 

Once upon a time, a girl named Hope lived in a small town 

called Soulwille. One day while she was playing in the street, 

she saw a very interesting shop window. There was a tiny doll, 

that looked exactly like her. Suddenly the door opened and 

little, curious Hope came in.  

When she looked again at the shop window, the doll wasn't 

there. She looked around the shelves full of dolls. She 

noticed her doll standing between twin dolls on the uper 

shelf. While she was searching for something to climb on, one 

of the dolls was marching towards the door. The door 

slammed. At that moment, Hope turned around and she saw a 

chair behind the door. She took it and brought it in front of 

the shelf. Hope jumped on it and she streched so she could 

pick up the doll. At that very second when she touched it, she 

realized that she couldn't move anything but her eyes.She 

was on the shelf between the twins and every single one was 

looking at her.  

She paid her curiosity at high price;she was trapped 

inside of a tiny doll. And everything that she was left with 

was hope. 

Vanja Glišić VII1 

PROJEKAT FRIENDSHIP, TOLERANCE 

AND LOVE MAKE THE WORLD GO ROUND 

 Представа „Пријатељство, толеранција и наравно 

љубав покрећу свет“ (Friendship, tolerance and of course 

love make the world go round) је одржана 3. јуна 2014. у 

Свечаној сали наше школе. Пројекат је осмислила и 

заједно са својим ученицима III2, VI1, VI2, VI3, VII1 и 

VII2  организовала проф.Весна Грегец. 

Ученици су рецитовали и  певали песме о при-

јатељству, толеранцији и љубави. Глумили су и у скече-

вима “Пријатељи”, “Не ћутите” и у представи “Лепотица 

и звер”. 

На часовима додатне наставе и “English Club“ који 

води професор енглеског језика Весна Грегец, ученици 

имају прилику да откривају свет , а учећи енглески, 

уче о културама земаља у којима се говори енглески. 

Уживају у пројектима, песмама, играма и глуми. Орга-

низују се радионице на којима ученици развијају веш-

тине причања и писања.   

У оквиру једне радионице причали смо и чувену 

причу „Пандорина кутија“, а ученици су написали и 

своје приче на ту тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has your curiosity ever got you into trouble? Have you 

ever been so desperate to know a secret that you took no 

notice of a warning? All through history there have been 

stories of people being told not to open doors, cupboards, 

gates and all sorts of other things and, in so many of the 

stories, the people just did not listen. One person who did 

not listen was Pandora. Her story comes from Ancient 

Greece and her curiosity brought a whole heap of trouble! 

The story about Pandora’s box is about a woman who was 

too curious so she opened a box even though she was told not 

to. 

Sometimes curiosity can get you into  trouble. But after 

all, it is in the human’s nature. When  Pandora opened the box 

Zeus gave her she came across terrible things. Bad things like 

hate, anger, sickness and  jealousy came out into the world. 

But there was one good thing inside of it which was hope. 

Hope can be found even in the darkest of times. 

Despite everything, Pandora hoped that everything will be 

back to the way it was. Hope is being able to see the light 

despite all the darkness. She was disappointed in herself, but 

never lost the one thing  which was very important, hope. 

Hope is important because it can make the present moment 

ПРВИ ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК У 

ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

Тема: ЈЕДАН ЈЕСЕЊИ ДАН 

Стигла је јесен. 

Дрвеће изгледа као да се обукло за славље, са својим 

лишћем, жутим као шафран. Док шетам, слушам пуцке-

тање суварака под својим ногама. Ветар дува и носи златне 

дукате својим синовима ветрићима. Улица је скоро скроз 

браон од дивљег кестена, а понегде се види понеки 

усамљени зрак како се пробија кроз тмурне и сиве облаке. 

  Волим јесен јер је најсликовитије годишње доба. 

Милош Баруџија IV5 

 

Јесен стигне као звезда падалица и скроз промени 

Београд. 

  Осећам хладни поветарац кад прође поред мене и по-

здрави ме. Ја поново поздрављам моје пријатеље јакне и 

дуге рукаве. Кад нас киша нападне,  пријатељи кишобрани 

се увек понуде за помоћ. Увек кад једем кокице, дам мало 

врапцима и голубовима. Кад легнем у кревет, чујем 

умирујуће шуштање лишћа. Понекад, осетим хладноћу 

како ме опколи и нема ми бега. Увече, кроз прозор осетим 

свеж ваздух. Са јесени долазе и броколи и грожђе и разне 

врсте плодова.  Наши дечији гласи чују се од дворишта до 

наших учионица. 

  Мени се свиђају јесенски дани јер људима нуде 

инспирацију за: песму, причу,састав... баш као и мени. 

Милош Перовић IV5 

 

РАДОВИ УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА 

КАКО СЕ ОСЕЋАМ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

„Видећете ви, ц,ц,ц, видећете када пођете у пети раз-

ред! Убиће вас  писање и оштрење  оловака! А тек настав-

ници, еееехх, па са њима ни Чак Норис не би изашао на 

крај!“ Нас двојица смо дрхтећи слушали Јову из двеста 

седмице како нам прича о грозотама из петог разреда. 

Дошао је и тај дан, први септембар. Поучени Јовиним 

причама, замишљали смо како нам наставници бацају 

телефоне, дају јединице из владања без разлога  и Чака 

Нориса вуку за уши пред нама. Најтеже нам је падало то 

што га бију, ни кривог ни дужног. Хладан зној нас је обли-

вао и на саму помисао на школу. Када смо се нашли пред 

капијом, скаменили смо се. Чувари су морали да нас увла-

че унутра, да бисмо другој деци ослободили пролаз. На 

наше изненађење, дочекали су нас наставници са топлим 

 

осмесима и лепе учионице. За неколико недеља навикли 

смо се на прелажење из учионице у учионицу и  на то да 

нам сваки предмет предаје други наставник. Већина нас је 

већ била спокојна, али су неки  и даље ишчекивали да у 

ходнику сретну уплаканог Чака Нориса.  

Сада се ни не сећам како је било у претходним 

разредима. Током летњег распуста одлучено је да нам 

расформирају одељења и били смо бесни због тога. Сада 

знам да је то била добра одлука, јер се наше ново одељење 

и сви у њему слажемо као никада пре. Једино што ми се 

не допада у петом разреду је много часова сваког дана, 

других замерки немам. Сада је на мене дошао ред да, као 

Јова, плашим четвртаке у крају. 

„Еееехх, само да видите шести разред... Па ви ни један 

дан нећете издржати!“ Упорно се Јова труди да нам у главу 

убаци слике које би требало да нас уплаше.  Нас , ђаке 

петаке – нема шансе! 

Димитрије Јанковић Димит V5 

БИБЛИОТЕКА 

Волим библиотеку. Када сам у својој  соби, поглед ми 

одлута ка некој занимљивој књизи. Наша, кућна библи-

отека је сређена. Свака књига има своје место и поносно 

носи  наслов који је краси. 

Слова  траже да буду исписана по папиру и  повезана у 

странице књиге са корицама које ће је чувати.  Књига је 

наше благо, библиотека је збирка сређених књига, 

установа или зграда у којима се оне налазе. Њој нису по-

требне  дивне полице или посебно место у дневној соби. 

Њој је потребна воља да пригрлимо њена слова. 

Радосница је моја прва књига. У њој се налазе моје 

прве несташно изговорене речи. Годинама  сам допу-

њавала своју ризницу речи и чинило се да  их је све мање.  

Иако  сада познајем толико речи, свесна сам да има још 

много неоткривених. Жељна сам да сазнам што више од 

својих предака. 

Волела бих да сам рођена много раније, у доба када 

нису постојала ова чуда технике. Од давнина нам остају 

речи које се склапају у најлепше реченице. Замишљам да 

сам њихов творац. Срећна сам  што могу да разговарам са 

прабаком  и деком и сазнајем много старих речи. 

Када заиграм у народној ношњи наших поднебља, 

замишљам и њихове разговоре, расправе, дописивања... 

Осећам мноштво блажих и искренијих речи од оних које   

сада употребљавамо у овој новој ери. 

Јасно ми је да се све усавршава, па и мој матерњи 

језик. Али сам понекад бесна јер не могу да вратим време 

и говор наших предака. Зато су књиге увек присутне. Оне  

чувају тај наш стари говор, наш стари језик. Књиге нам 

остају у срцу, исписане речи се изнова и изнова читају. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
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њима и они су се увијали све више у танани вео прашине 

и заборава. 

Гледајући како сваки дашак ветра односи по делић њи-

ховог бића, претварали су се у воштане сенке које су 

живеле само још у фотографијама и речима. Лагано су се 

опарале црте њиховог лица као конац са потке и потонуле 

у море заборављених сећања. Сви су их заборавили, али 

они нису никога. 

У душу су закључали све драге, немарне , вољене... Све 

оне који поносно корачају кроз  живот и не осврћу се на 

прошлост и оног који им је највише у том животу помо-

гао. Све оне који заборављају. 

Своје срце деле на хиљаду делова и дају га несебично 

свакоме ко га затражи и коме затреба, знајући да ће га они 

однети у џепу и изгубити га негде, или заборавити на њега 

као на неку безвредну ситницу, не марећи да га врате. Своје 

празне груди препуњавају туђим гресима, а на леђа 

узимају терет туђих невоља и беспоговорно га носе док 

им се душа  лагано дроби и пада им под ноге као ледене  

сузе које очи не могу да им пролију. 

Иза ћутања сакривају безгласну своју поруку, намењену 

оном ко уме да застане и чује. И понекад је довољно само 

толико – стати и ослушнути. И чућемо хиљаде гласова: 

старих, искусних, крхких гласова који нам  из најбоље 

намере говоре шта да радимо. Нису око нас. Нису у нашој 

машти. У нама су. У нашем срцу и у нашем сећању, тихи и 

стрпљиви чекају да их се једном, у непрестаној журби 

нашег живота, сетимо и послушамо их. И довољно је да 

само погледамо у џеп и пронаћи ћемо делић онога ко је 

цео свој живот посветио нама. Онога ко је из прикрајка 

увек мотрио на нас. Онога који је увек са стрпљивим 

осмехом слушао наше јаде, а за чије смо јаде ми увек 

били глуви. То је део онага кога смо заборавили и 

пустили да оде уз ветар као безвредна згужвана хартија. 

И само тај један једини осврт биће довољан да се 

пролије заслужена суза за оне који су све време били ту, 

а ми смо крај њих пролазили као крај изгубљене сенке, 

као да су невидљиви. 

И опет су ћутали. Тужно су се осмехивали и устајали 

у муку говорећи себи како смо одрасли, како смо се 

отуђили, како треба тако. 

Свесни да ћемо их разумети тек када будемо делили 

њихову судбину, чували су болне своје тајне за себе и 

гледали нас како ширимо крила која су нам подарили и 

остављамо их да бледе у мраку. И да смо их бар некада 

пољубили, загрлили, извинили им се. Да смо им се барем 

захвалили... Да смо могли прогутати то проклето клупко 

поноса што нам се котрља у грлу и рећи да смо их 

волели... 

Нисмо то никада урадили. Убеђени да смо јако памет-

Папир је избледео, али је пун прича. 

Ја  волим речи и гласове свог језика -. када се Р котрља 

низ језик и створи осмех код слушалаца; када слово Љ 

делује као нека тајна, Њ које намрешка нос  од смеха... 

Путујући по разним земљама увек сам на поклон 

домаћинима носила књигу Иве Андрића „На Дрини 

ћуприја“, штампану ћирилицом. Мама каже да је та књига 

наш најбољи представник, а Иво, наш нобеловац, најре-

читији амбасадор. Реке ће увек тећи, а ћуприје ће заувек 

бити ту да их савладају, премосте и споје све оно што би 

без њих било раздвојено. 

Сећам се породице Немаца који су уживали у 

изговарању наших речи. Реч „кључ“ је увек мамила осмех 

на њиховим лицима. Објаснила сам значење те речи. Кључ  

врата; кључ  наших срца; кључ који решава проблем или 

дилему.... Толико дивних описа уз само једну реч. 

Поносна сам што још увек могу да употребљавам неке 

старе речи, и да још увек има оних који ме могу  разумети. 

Страх ме је за оне који не схватају лепоту нашег, старог 

језика.  Да ли ће знати о чему причам  када кажем фуруна, 

крчаг, креденац, или ће  ми се смејати и на мој рачун 

послати увредљиву, једва разумљиву  СМС поруку. 

Многи су  се трудили да наш језик буде што богатији и 

речи звуче лепо. Захваљујући великанима - Доситеју, 

Вуку, Иву, Јови, Бранку...наш језик има лепоту и снагу да 

траје вечно. На нама је да га  само сачувамо, не кваримо и 

не заборављамо, а они који се језиком баве, сигурно ће га 

и даље богатити.  

 

Вања Тодоровић  VIII3 

 

СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА 

 

Као крхки, окаснели цвет, увенуло је тихо још једно 

лето. Јутро је оросило поља кристалним јесењим сузама. 

Уморно посматрајући календар искусним, старим очи-

ма, испраћају још једну годину и гледају како им се живот 

лагано претвара у пепео. Полако трепћу продирући 

сваким погледом у суштину постојања свега што им 

поглед обухвата. Заплићу прсте своје маште у нити 

сећања и препуштају им се као матици реке  која их носи 

све даље и даље од реалности и света у којем постоје. 

Ушушкани у топле огртаче у дотрајалим дрвеним 

столицама , смеше се блажено док им у ушима одзвањају 

смех и песме њихове младости. 

Та младост, сада неповратно изгубљена и далека, око-

вана похабаним ланцем прошлости, венула је у њиховом 

сећању и лагано бледела као мастило на старом папиру. 

Брижљиво чуване успомене  губиле су полагано боју, а са

сарадницима могућност да развију и унапреде бројне 

методе које користи пластична хирургија. 

За свој рад Гилис је од краља Енглеске, Џорџа V, 1930. 

године добио титулу витеза. 

Допринос рата унапређењу животних услова није се 

задржао само на медицини. 

 

АСТРОНАУТИКА 

Руски научник Константин Едуардович Циолковски 

почетком 20. века дао је торијске основе за слање ракета 

у космос, међутим постојећа технологија је тај подухват 

чинила недоступним у то време. Непосредно пред Други  

светски рат немачки научници почели су практичан рад да 

би теорију Циолковског спровели у дело.

Вернер фон Браун је био чувени нацистички инжењер и 

официр злогласног СС-а, где је имао чин штурмбан-

фирера, чина који одговара чину мајора. Током Другог 

светског рата био је главни конструктор ракета V-2, којима 

је Немачка бомбардовала градове у Британији и Белгији, 

највише Лондон и Антверпен. Ове ракете су биле први 

објекти направљени људском руком који су успели да 

пређу Карманову линију на висини од 100 километара која 

одређује границу између атмосфере и свемира. Биле су 

познате под називим који им је наденуо Хитлер – "оружје 

одмазде". У бомбардованим градовима су изазивале 

панику и ужас, јер су изненада падале и изазивале 

разарања и сејале смрт. Становништво се осећало 

беспомоћним. Против ових ракета није постојала никаква 

одбрана, јер су огромном брзином падале под правим 

углом са висине од 100 километара. Заправо, једина 

одбрана од њих била спречавање њиховог лансирања. 

Очекивало би се да је на крају рата Фон Браун осуђен, 

међутим, догодило се супротно. У операцији америчке 

тајне службе под именом "Спајалица", Фон Браун и његови 

сарадници одведени су у САД где су наставили свој рад на 

ракетној технологији. Американци су проценили да је 

Фон Браун исувише драгоцен да би био посматран као 

нацистички официр и потенцијални ратни злочинац. 

Његов рад је у наредним годинама био основа за 

лансирање ракета у свемир. Базирао се на технологији 

чије стварање је финансирано новцем Трећег Рајха и била 

је намењена искључиво потребама ратовања. 

Прва фотографија планете Земље из свемира 

направљена је 1946. године са модификоване V-2 ракете.  

Фон Браун је 1960. године из америчке војске прешао 

у, две године раније основану, Агенцију за свемирска 

истраживање, познату као НАСА. Био је један од водећих 

људи у тиму пројекта Аполо, који је резултирао првим 

спуштањем људске посаде на Месец у јулу 1969. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај човек се данас сматра оснивачем ракетне науке. 

Његов рад лежи у основи рада данашњих свемирских 

станица и сателита, захваљујући којима имамо прецизну 

временску прогнозу, ГПС навигацију и остале погодности 

које нуди савремена цивилизација способна да пошаље 

објекте у свемир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овакво стање ствари могло би да се опише оном увек 

актуелном и помало отрцаном изреком: „У сваком злу има 

нечег доброг“, али, изгледа да она у овом случају добија 

сасвим нове димензије.   

 

 

Слађан Игњатовић

 

Реплика ракете V-2 

Прва фотографија  Земље из свемира. Напра-

вљена је 24. октобра 1946. фото-апаратом 

монтираним на модификовану ракету V-2 
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лекара. И заиста, једино искуство може од почетника 

направити доброг лекара. Свој развитак медицина умного-

ме дугује експериментима над животињама, међутим, 

реалне ситуације често није могуће симулирати у таквим 

експериментима. Ургентна медицина се суочава са 

страшним повредама: отвореним преломима, посекотина-

ма, ранама од ватреног оружја, ампутацијама... Овакве 

повреде су релативно ретке у мирнодопско време, али 

збрињавање рањеника током једне битке у рату нуди 

драгоцено искуство и обиље "материјала" за проучавање 

начина како овакве повреде треба третирати и збрињавати. 

Данашње знање о ургентној медицини и лекције у 

уџбеницима су базиране на искуству које је акумулирано 

миленијумима. 

 

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

светском рату. Таквих је, наравно, било много. У свом 

очају били су спремни на све што би им омогућило шансу 

да поново личе на људска бића. Гилис је експеримен-

тисао са пресађивањем коже, што је данас уобичајена 

техника, а дотад је била потпуно неразвијена. Први 

пацијент код кога је примењена ова техника звао се 

Волтер Јео. Био је морнар и у бици код Јитланда спаљен 

му је већи део лица. Највећи проблем је био тај што је 

остао без очних капака. Др Гилис је новом теником, 1917. 

године, донекле успео да ублажи естетски проблем и 

решио проблем капака. Низ операција над Јеом извршен 

је у новој болници, специјализованој за реконструктивну 

хирургију, која је основана на Гилисово инсистирање. У 

њој је, у периоду који је следио, лечено више од 5000 

пацијената, углавном бивших војника са повредама лица. 

Оволики број пацијената обезбедио је Гилису и његовим

Рат је организовани сукоб, најчешће између две државе, 

или два народа. Праћен је екстремним насиљем и 

економским крахом. Ово је уобичајена дефиниција и 

уобичајено схватање онога што се сматра највећим злом 

и несрећом које може задесити неко друштво. Међутим, 

питање које се ретко поставља је: "Да ли од рата има 

користи?" Овакво питање звучи, на први поглед, у најмању 

руку - непримерено. На други поглед, могло би се закљу-

чити да из рата политичку и економску корист могу извући 

победници, као и они који су у току самог рата успели, 

захваљујићи својој бескрупулозности, да извуку матери-

јалну корист. Овде неће бити речи о томе. Постављено 

питање односи се на утицај рата на опште добро и, пре 

свега, технолошки развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРГЕНТНА МЕДИЦИНА 
Хипократ (VI век п.н.е.), старогрчки лекар који се 

сматра оснивачем западне медицине, рекао је да неко ко 

жели да буде хирург треба да се прикључи војсци. Гален, 

чувени лекар који је живео у другом веку наше ере, гово-

рио је да захвалност за своје вештине не дугује само 

Асклепију, богу лекарства, већ и томе што је, као млад, 

лечио гладијаторе. Ако само помислимо какве врсте 

повреда су добијали гладијатори у аренама, можемо схва-

тити колико је то било драгоцено искуство за младог  

ни, говорили смо гласно, а саопштавали мало. Ходали 

смо брзо, не осврћући се на прошлост и њих који су нас 

гурнули у будућност. Мислили смо да смо на врху света, 

док нас тај исти свет није грубо приземљио. 

Али тада нису били ту за нас. Пустили смо их да 

потону у заборав и нестану као да их никада није било. 

Избледели су сами у малим хладним собама, умотани у 

прашњаве огртаче. Извели су нас на пут и препустили се 

спорој матици тихе реке која је водила све заборављене 

на неко боље место. 

Просула је јесен јутарње сузе на промрзлу траву, а 

сунце је дрхтавим прстима прошло кроз проседе крошње 

дрвећа. Осветлило је прашњави прозор скромне собице на 

самом  углу улице и продрло кроз благо размакнуте 

завесе. 

...Па ипак су били срећни... Болела их је незахвалност 

и тишина, али су одиграли своју племениту улогу. Извели 

су вољене незахвалнике на праву струју и пратили их 

погледом док год се нису изгубили у таласима узбурканог 

мора садашњице. Они су, преуморни да нас прате на том 

путу, остали на мирној обали сакупљајући успомене које 

су на њу наносили таласи. У сунчаној јесени живота, 

осмехнули су се као што су  увек чинили и кренули на 

последње путовање које су одувек заслуживали. 

Мина Лошић VII5 

Рад је награђен трећом наградом на Литерарном 

конкурсу Црвеног крста „Сунчана јесен живота“

ИЛУЗИЈА ЖИВОТА

Од давнина се научници питају шта је тај пролећни 

цвет, сјајно сунце, блистави месец, шта је то живот. Тврде 

да животом управља време – та велика казаљка која попут 

ватрене сабље пробија нашу душу и наш ум. Попут таласа 

брише наше памћење и одводи нас у гроб, или пак сјајно 

и блиставо сунце које увек изнова рађа наду. Неки од њих 

тврде да живот не постоји, да је то само вечна илузија 

кроз коју пролазимо никада не отворивши очи. Неки опет 

тврде да је све сурова реалност и да јој се људи при-

лагођавају чињеницама и теоријама. Да се не би свађали, 

договорили су се да живот поделе на реалност и илузију. 

Илузија је велика црна рупа у нашем уму испуњена 

гласовима који нам помажу да одаберемо, оштри, танки 

ножеви који нас терају да одлучимо. Они мирују дању  

када влада „реалност“, али се буде и дивљају када изађе 

месец и ми утонемо у облак мисли, сећања и снова. 

Чује се гонг, на небу су већ окачене сјајне искрице. 

Устајемо али не видимо, немамо више своја уобичајена 

чула. Осећамо како нас бич ветра удара у леђа и тера нас 

да кренемо даље, али не можемо. Стопала почињу да тону 

као у живи песак – тонемо у спирални вртлог. 

Са неба се, уместо грмљавине, чују гласови, али не 

било какви – то су гласови бола, туге, онога што нас мучи, 

онога што нисмо поделили са другим људима, онога што 

кријемо у себи. Покушавамо то да избришемо, али нас као 

сенка прати. Када се заврши тај вртлог, улазимо у мирнији 

део – падамо попут капљице у море, лагано и без звука. 

Свуда око нас је цвеће, али  без  мириса на који смо 

навикли. Оно нас својим рукама мази по глави као мама 

када се скупимо и легнемо јој у крило. Оно нам пева и 

препричава све лепе тренутке и тако теши – није све тако 

црно. 

 Нажалост, и то се брзо прекида и као љути лавови, 

време нас враћа у реалност да поново пуни главу лажима 

о чињеницама. Прети нам да ће нас на лицу места катаном 

пресећи  и однети у заборав на дно океана ако не забо-

равимо све о илузији. И....живот тече. 

Валентина Јовић VI5

Поезија 
 

ЈЕСЕН 

Јесењи дани долазе, 

А летњи нам одлазе. 

 

Киша лије сваки дан 

И прави нам дар–мар. 

 

Под ногама лишће шушти 

И чује се ветар љути. 

 

Дани краћи, ноћи дуже 

Па нам одмор траје дуже. 

 

Не чује се цвркут птица 

И прави се зимница. 

 

Јесен, јесен брзо прође 

И зима нам зачас дође. 

 

Урош Николић III1

НАУКА У СЛУЖБИ РАТА ИЛИ РАТ У СЛУЖБИ НАУКЕ? 

 

Хипократ 

Иако први списи на 

тему ринопластике 

(корекције оштећеног 

носа) датирају од пре 

3000 година, оснива-

чем модерне рекон-

структивне хирургије 

сматра се Харолд Ги-

лис, Новозеланђанин 

који је живео и радио 

у Великој Британији. 

Његов рад је настао 

из жеље да помогне 

војницима који су 

задобили тешке по-

вреде лица у Првом 

 

Волтер Јео 
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ПЕСМЕ ЗА КОНКУРС 

„У ЧАСТ ДРАГАНА ЛУКИЋА“ 
 

  

 

Сијаринска бања 

Бања је увучена у клисуру, окружена бујном вегета-

цијом, клима је повољна субалпска. Бања поседује 18 

извора минералне воде различитог физичко-хемијског 

састава. У Сијаринској бањи постоје два гејзира топле воде 

(72℃) јединствена у Европи, од којих један избацује топлу 

воду до 8m у висину. 

ТАЈНЕ 

Тајне су понекад  велике, 

тајне су често  мале, 

тајне су као сладолед слатке, 

тајне су напросто бајне... 

 

Тајне некад моле да се изговоре, 

ал то онда не би биле тајне,  

зато ћути, издржи, не шапући, 

 нека тајна у теби спава као у кући. 

 

Тајне се понекад одају другарици 

или у дневнику посебној страници. 

Тајне су слатке,тајне су бајне, 

тајне су, тајне су, ... тајне. 

 

 Тамара Бојчевић IV5 

ДРУГАРСТВО 

Другарство је најлепше на свету, 

лепше него птица у лету. 

 

Постоје многе лепе ствари, 

а најлепши су моји другари. 

 

Другарство је најлепши сан, 

са друговима је најбољи дан. 

 

Другарство је највећа срећа, 

а помоћ другу радост највећа. 

 

За друга бих ја урадио све, 

чак бих мазио и змајеве. 

 

Када је неки другар тужан, 

тај дан је за мене баш ружан. 

 

Са другарима делим радост и тугу, 

кад смо сви срећни, видимо дугу! 

 

          Урош Недељковић IV5 

ДЕТИЊСТВО 

Кад си тек дете, 

имаш слободе свете. 

имаш права на све, 

али и неке обавезе. 

 

Кад си само дечак мали, 

мораш маму и тату слушати 

или ћеш у невољу упасти, 

а можда и надрљати. 

 

У школу мораш редовно ићи 

и без поговора у њу стићи, 

тамо мораш вредно учити 

или ће те оцене мучити. 

 

Кад си дете, ти се забављаш, 

а кад одрастеш, тога се радо сећаш; 

свако ће некад порасти 

и то ће му тешко пасти. 

 

Кад си дете, ти си радознао, 

али, мораш учити да би нешто сазнао. 

У детињству те прати и машта,  

тада заиста можеш свашта. 

 

Кад си дете, можеш бити цар, 

али према свима мораш бити добар. 

Сваком ће одрастање једном доћи, 

нећу да жалим, на игру ћу сада поћи.                                           

 

Милош Перовић IV5 

БЕОГРАД 

Београд је твој, Београд је мој, 

Београд је светски, Београд је свој. 

 

У њему ја растем, о њему ја певам, 

У њему ја учим, о њему ја сневам. 

 

Београд је леп, и некад и сад, 

Београд је мени баш најлепши град. 

 

             Лана Кнежевић IV5 

МАШТА МОЖЕ СВАШТА 

Кад децу обузме машта, 

тада деца смишљају свашта. 

 

Уз машту деца могу да ураде све, 

чак и да измисле луде направе. 

 

Уз машту деца сањају нове снове, 

ваздушним чамцем небом да плове. 

 

Као драгуљ што сија ноћу 

Машта ублажава самоћу. 

 

 

Петра Иванишевић и Лука Илић IV5 

                                         

ПРИЈАТЕЉСТВО 

Пријатељство је најлепше на свету, 

као кад се здруже две птице у лету. 

 

Пријатељство вреди и у дан и у ноћ, 

кад се повредиш, другари долазе у 

помоћ. 

 

Пријатељство је кад се са неким 

дружиш, 

макар то био и мали, плишани миш. 

 

Пријатељство је најлепше на свету, 

као кад се сретну две бубамаре на цвету. 

 

Јагош Тошић IV5  

ЈЕСЕН 

Сунчев трачак и перо-облачак 

сваког јутра, 

али све касније 

и све нејасније, 

на зиду моје собе 

отпочну јесење пробе. 

 

То ме јутро буди 

док ветар лагано гуди 

и пуши се млеко 

из шоље на столу, 

па чујем: „Устај, 

мораш у школу!“ 

 

             Воин Батрићевић IV5 

Велика дропља 

На остацима степских станишта северног Баната 

живи велика дропља ( Otis tarda ), најтежа европска 

птица. Мужјак може да достигне тежину до 21 kg и 

распон крила до два и по метра. Некада је била цењена 

ловна дивљач. Ради њене заштите створен је резерват “ 

Пашњаци велике дропље“. Данас у њему живи мање од 

50 примерака те птице која је у Србији веома угрожена 

и заштићена врста. 

Београд у САД 

У Сједињеним Америчким Државама 

постоји 8 насеља која носе име главног 

града Србије. Два Београда (Belgrade) 

постоје у Минесоти, а по један у Мејну, 

Мисурију, Монтани, Небраски, Северној 

Каролини и Тексасу. 

Београд у Мејну 

 

Водопад Јеловарник 

Највиши водопад у Србији налази се на 

североисточним падинама Копаоника, а откривен је 

случајно тек 1998. године. То је водопад 

Јеловарник, укупне висине 71m. Чине га три 

каскаде, а налази се на надморској висини од око 

1.500 метара, 25 километара западно од Бруса и на 

око 2,5 километара источно од Панчићевог врха. 

Никола Бероња VII4
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Ресавска пећина 

У Ресавску пећину склањали су се чобани бежећи од 

невремена. За посетиоце је отворена 1972. године и једна 

је од најпосећенијих пећина у Србији. Обилује 

пећинским накитом (сталактити и сталагмити), који се 

појављују у три боје: црвеној (од оксида гвожђа), белој 

(од кристалног калцијума) и жутој (од примеса глине).

Феномен цветања реке 

Феномен цветања реке познат је само на два места у свету 

-  на Јангценкјангу у Кини и на Тиси у Србији. Инсект који је 

у Србији назван тикси цвет (Paligenia longicauda ) живи три 

године као ларва у муљу реке Тисе да би у току само једног 

дана изашао на површину, летео изнад реке и у том љубавном 

лету продужио своју врсту. После љубавног лета, инсект 

завршава свој живот и пада на површину реке. Тада Тиса 

изгледа као да је прекривена хиљадама ситних цветова. 

ФИЗИКА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

VI
Јана Величковић

III
Никола Гашовић

VII

Иван Гогић
III

Светлана Поњавић

Огњен Димитров

похвалаМарко Видосављевић

Вук Оваскаинен

VIII
Стефан Величковић I

Милан Мирковић III

Градско такмичење

VI Јана Величковић II

VII

Иван Гогић I

Вук Оваскаинен

III
Марко Видосављевић

Светлана Поњавић

Огњен Димитров

VIII
Стефан Величковић I

Лука Ћирић похвала

Јана Величковић, Иван Гогић и Стефан Величковић 

су се пласирали на републичко такмичење

ХЕМИЈА 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 
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Катарина Богавац
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Иван Гогић

Ивана Маричић

Мина Лошић

Вук Оваскаинен

Анђела Крагић

Милица Жупан

Дина Калдерон

Никола Лаиновић

Ана Кикановић

VIII

Дуња Мијачић

Стефан Величковић

Милица Јагодић

Јована Томовић

Алекса Анђелковић

Лука Ћирић

Тијана Јовановић

Вања Тодоровић

Зорана Ећимовић 

Јелена Граовац 

Општинско такмичење

VII

Мина Лошић I

Милица Жупан

IIИван Гогић

Вук Оваскаинен

Ана Кикановић
III

Катарина Богавац

разред име и презиме пласман 

VII Ивана Маричић III

VIII

Дуња Мијачић 

IIЛука Ћирић 

Стефан Величковић 

Тијана Јовановић III

МАТЕМАТИКА

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

IV

Даница Вугделија
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Петар Илић

Марко Текић

Матеја Грујић

Данило Ђурђевић

Марко Мандић

Милош Петровић

V Мина Симић

VI Јован Васић

VII Иван Гогић

VIII Стефан Величковић

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Такмичење рецитатора

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

III Јована Курузовић 
I

V Милица Михаиловић 

III Анђела Крстић 

II
II Лена Вељановски 

II Анастасија Радовић 

VII Анђела Стекић 

IV Лана Кнежевић 

III
I Гала Угарковић 

I Лука Савић 

V Миа Комленац 

I Милош Мандић 

похвала

II Стефан Ђурић 

II Тамара Сатарић 

III Валентина Вељковић 

III Никола Пузовић 

IV Јана Хаџи- Ђокић 

Књижевна олимпијада 

Општинско такмичење

VIII
Мина Матевска 

II
Миљан Мијовић 

Оба ученика су се пласирала на градско такмичење  

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

V Миа Комленац III

Ученица се пласирала на градско такмичење

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ 

Бања Ковиљача 

Бања Ковиљача у подножју Гучева код Лознице, једна 

је од наших најпосећенијих бања. Раније је била позната 

као Смрдан бања, јер се на том месту налазила смрдљива 

бара, настала избијањем сумпоровите воде. Према 

предању,  лековитост те бање откривена је случајно. 

Приликом проласка једног каравана остављен је 

изнемогао коњ који је једва стајао на ногама. Животиња 

се ваљала у блату и лежала у топлој сумпоровитој води. 

Када се караван враћао истим путем, људи су наишли на 

потпуно здравог коња. 

Клисура Госпођин вир 

Клисура Госпођин вир друго је по реду сужење 

сложене Ђердапске клисуре. Овај теснац дуг је 17km, 

стрмих страна које се дижу и до 550m висине, а речно 

корито Дунава се сужава на 220m. Пре изградње 

Хидроелектране Ђердап 1, ширина Дунава у клисури 

Госпођин вир била је 132m. Овде је измерена највећа 

речна дубина у Европи. Пре изградње бране ,дубина 

Дунава била је 82m (сада је 90m) и налази се испод нивоа 

мора.  
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VI

Валентина Јовић 
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Лара Лучин 

Стеван Првуловић 

VII

Милан Жутић 

Анђела Крагић 

Милица Пајић 

Јована Вуковојац 

Марија Николић 

VIII Алекса Митровић 

Општинско такмичење

V

Димитрије Јанковић 

IIЈанко Тошић 

Николина Јовановић 

Андреја Ивановић 
III

Урош Мијовић 

VI

Ленка Степановић 

IIIНастасија Вранчић 

Лара Лучин 

VII

Анђела Крагић II

Милан Жутић 

IIIЈована Вуковојац 

Марија Николић 

Анђела Крагић и Димитрије Јанковић пласирали су 

се на градско такмичење. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

VII Светлана Поњавић III
 

ГЕОГРАФИЈА 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VII

Огњен Димитров 
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Лука Петровић 

Иван Гогић 

Марија Николић 

Бојан Јацић 

Милан Жутић 

VIII

Алекса Војиновић 

Војислав Дејковић 

Немања Костић 

Никола Бојчевић 

Јелена Кртинић 

ИСТОРИЈА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

V
Никола Милошевић II

Марко Брека III

Српски језик 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

V
Никола Милошевић 

II
Андреа Митровић 

VI
Ленка Степановић 

II
Алекса Јовановић 

VII Соња Атар III

VIII Душица Станковић II

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VIII

Јована Радосављевић 
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Јелена Новаковић 

Зорана Ећимовић 

Борис Дугоњић 

Дуња Мијачић 

Стефан Столић 

Данило Батрићевић 

Јован Шушњић 

Алекса Миљковић 

Милан Мирковић 

Општинско такмичење

VIII Стефан Столић II

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VIII

Зорана Ећимовић ПЛАСМАН 

НА 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Милица Јагодић 

Немања Костић 

Општинско такмичење

VIII
Зорана Ећимовић II

Немања Костић III

 

БИОЛОГИЈА 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

V

Јанко Тошић 
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 Николина Јовановић 

Урош Мијовић 

Андреја Ивановић 

Димитрије Јанковић 

VI

Настасија Вранчић 

Лола Ђокић 

Ленка Степановић 

КОНАК КНЕЗА МИЛОША 

Конак  кнеза Милоша налази се у Београду, на Топ-

чидеру. Кнез је наредио да се његова резиденција подигне 

на периферији, јер је нерадо боравио у вароши због 

присуства Турака. Испред конака налази се чувени платан, 

стар око 200 година, који  је данас под заштитом државе. 

Истовремено са зидањем конака 1831. године , уређиван је 

и парк око њега. Саднице платана стигле су из Беча, а 

Француз који је надгледао радове, упитао је кнеза где да 

засади преостали платан. Кнез, познат по својој 

одсечности, одговорио је: „Метни га у ову кречану поред 

  

 

 

 

 

дворца“. Ипак, то није угрозило  раст  овог стабла, дрво је 

данас високо чак 35 метара, а 17 металних стубова 

подупире његове огромне гране. Испод стабла налази се 

камен са ког се кнез пео на коња. За време своје друге 

владавине Милош је све време боравио у овом конаку, где 

је и умро у септембру 1860. године. Милошев конак је 

данас музеј. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст урезан на споменику: 

„Овај грм ће време да осуши и камени стуб ће да поруши, 

ал Србија вечито стајаће и Милоша име спомињаће“. 

Иван Гогић VII3  

КАД УСТАНЕ КУКА И МОТИКА 
      Пет дугих векова Срби су били под турском влашћу. 

Сведоци оних последњих тренутака слободе морали су 

верно и пажљиво да преносе њен значај следећим 

генерацијама. Те мале тачке светлости, згуснуте у приче, 

пркосне ноте и молитве – прокријумчарене су кроз векове 

патње. 

      Пет стотина година Срби су немоћно гледали док 

су им Турци уништавали све што им је било драго. 

Одважни људи, племићи, вође народа остајали су у јарку 

обезглављени преко ноћи. Вољене жене, мајке, обећане 

љубави биле су силоване и одвођене као слушкиње. Деца, 

у којима се видела будућност народа, одвођена су и 

претварана у ратнике, убице свог народа. Једина ствар која 

им је одржавала наду у боља времена биле су приче о 

херојима у народу, о људима који имају снаге и храбрости 

да устану да се боре за Србију.Такви хероји настајали су у 

песмама гуслара попут Филипа Вишњића који су  могли 

да запале пламен наде кад год је то било потребно. Али 

Турци су били прилично вешти у претварању наде у бес и 

очај. Србима је био потребан неко ко би их  ујединио  и 

повео у борбу. Устаници – Карађорђе, Хаџи-Продан Глиго-

ријевић и Милош Обреновић  претворили су  српски народ 

у оно о чему је сам маштао и приповедао – у хероја, само 

без бритке сабље, тешког буздована и коња Шарца, него са 

мотиком и бесом од којег кључају и крв и душа. Српски 

народ  више није имао шта да изгуби. Борио се за оно што 

му је предуго било ускраћено. Није било битно шта мора 

да уради, ни колико препрека треба да пређе. Сан да на 

миру дише као свој на своме био је вредан да се умре за 

њега, да се умре и да се убија. Ништа од овога се не би 

десило да се пламен наде угасио у временима која су 

претходила устанку. 

Лука Ћирић VIII3 

Милошев конак на Топчидеру 

Споменик таковском устанку 

Споменик у Такову 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 
Храна и пиће наших предака били су скромнији него 

данас, чак и када су у питању вође Српске револуције. 

Карађорђева исхрана и одевање били су крајње скромни 

иако понекад није могао да одоли чаши ракије. Руски 

конзул био је чест вождов гост. Покушавао је да га одбије 

од ракије  и послао му је чај, шећер и рум. Када је рума 

понестало, Карађорђе је престао да пије и чај. 

У Милошевој кухињи било је доста новотарија 

(пишкоте, чоколада, токајско вино), али је кнез остао ве-

ран  гибаници, паприкашу, киселом купусу и ћевапима. У 

позним годинама лекари су му забранили да једе јаку 

храну.  Умео је да се жали: „Хеј Милошу, несрећни сине! 

Код толика блага твога, ето не можеш да поједеш залогај 

који ти је сладак!“ Као млађи, Милош је одлазио на 

саборе, играо коло или слушао песме и свирку Цигана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фес (врста капе) посебно се одомаћио у Србији као део 

турског наслеђа,  до те мере да Срби чак на њега пришивају 

грб. Од 1870. године  уводи се граничарска, односно 

шајкашка капа (шајкача) у војсци, као део униформе. 

Српске власти су сељаке батинама присиљавале да скину 

фес и ставе шајкаче. Шешир цилиндар освојиће српску 

варош. Милош је до стицања аутономије носио турско 

одело са турбаном, а затим га заменио српским, са кал-

паком на глави. У свечаним приликама облачио је руску и 

српску генералску униформу. 

 

ПРИВАТНИ ЖИВОТ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 
Пар година пре избијања устанка, пролазећи кроз 

Срезојевац, Милош угледа Љубицу и мајку како беле 

платно у потоку. „Таман ми је прошло 20 година и, чим 

је видех, остадоше ми очи на њој. Она и мајка опазише 

ме, изађоше из воде и спустише скуте. Ја прегазих воду 

и читав сат седео сам на брегу само да што дуже гледам 

на Љубицу. Е, чиниш волико, јес била лепа за чудо“.  

У крви и пени 

Остали смо исти 

Устанички горди, 

Брижни, наднесени. 

И Божјом милошћу 

Из  затамњености 

У светлост, државност – 

Преображени. 

 

 

УСТАНАК 

Срби су били без државе од пада српских средњове-

ковних држава средином 15. века. Живели су на просто-

рима Османског, Хабзбуршког царства и Млетачке репу-

блике. Сви покушаји да се ослободе и обнове државност  

завршили су се неуспешно. Период 1804 – 1835. године 

познат је у европској историји под именом Српска 

револуција, како ју је назвао Леополд Ранке, професор 

Берлинског универзитета, у истоименој књизи. Почела је 

15. фебруара 1804. године   када је у Орашцу подигнут 

Први устанак Срба, а завршена је 5. маја  1835. године , 

када је у Србији укинут феудализам. Орашачки и Таковски 

устанак сведоче о слободарском духу српског народа који 

се самостално организује, бира прваке, успешно носи са 

Турцима, обнавља државу, уставно је уређује и ствара 

друштво слободних сељака. Када се подигла буна на 

дахије, Милан,  полубрат кнеза Милоша, назове се госпо-

дарем, а Милош поред њега постаје војвода. Он је то име 

заслужио, јер је као богат трговац и човек меке нарави, 

радо кренуо у бој. Тако је Милан заповедао и господовао,а 

Милош, уз јуначку срећу, војевао.   1807. године, на срећу 

Срба,  опоравио се од тешких рана, па је лети, на 

Златибору чувао крајину од Турака, а зими седео у Ужицу. 

На Цвети, у јутро 1815. године – Милош дође у Таково, 

код цркве учини скупштину и стаде да се са народом и 

кметовима договара шта им је чинити. Сав збор нађе да не 

може бити другачије него да се бију са Турцима док сви 

не изгину.  И сами старци и кметови ( виђенији људи у 

селу, старешине сеоске), који су увек били против буне, 

пристадоше и повикаше да нема другог спаса него да се 

бију са Турцима.  Сви заједно стану молити Милоша да их 

не изда и да им буде старешина.Милош после скупштине 

оде са својим људима у Црнућу, после дугог премишљања 

оде у вајат, обуче војводске хаљине и припаса сребрно 

оружје. Тако накићен, узме војводски барјак па пружи 

Сими Паштрмцу говорећи: „Ево мене, а ето вама рата са 

Турцима!“ Свима који су ту били, срце је заиграло. 

ЗЛАТНА СИРЕНА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

IV Ања Оваскаинен I

V
Ива Миливојевић и  Марина 

Јокановић ( дует) 
I

VI

Јована Станимировић I

Катарина Алексић и Лана 

Прибишевић  ( дует) 
I

VII
Анђела Крагић II

Мина Лошић I
 

„ЈА ВОЛИМ БРАНКА“

категорија име и презиме пласман 

I -II 

Јана Лојаничић I

Маша Влајковић II

Мила Васић II

Павле Бекоња III

Милица Кораћ похвала 

III -IV 

Огњен Илић I

Сара Остовић I

Лазар Савић II

Јелена Дроњак III

Даница Младеновић похвала 

Исидора Павловић похвала 

Ђорђе Живић похвала 

V-VIII 

Милица Вуковић I

Димитрије Игњатовић II

Тара Михаљица III

Андреа Митровић III

Анисија Фиревски похвала 

Ана Савић похвала 

ПРЕДСТАВЉАМО НАШЕ 

НАЈУСПЕШНИЈЕ ТАКМИЧАРЕ 
Многи наши ученици су се опробали у такмичењима и 

многи од њих су у томе имали значајне резултате. Ипак, 

двојица међу њима се истичу својим успесима. Овде ћемо 

их представити: 

 

СТЕФАН ВЕЛИЧКОВИЋ 
Стефан је ученик одељења VIII3 Б смене, чији је 

разредни старешина Ивана Глувић. Дошао је у нашу школу 

на почетку петог разреда из Нишке Бање.  

Стефан је нарочито наклоњен природним наукама, 

нарочито физици из које је постизао најбоље резултате 

на такмичењима. Планира да упише Математичку 

гимназију по завршетку осмог разреда. Ово су његови 

успеси: 

V разред: 

3. место  на општинском такмичењу из српског језика 

1. место на општинском из математике 

VI разред: 

2. место  на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

3. место на државном из физике 

VII разред: 

3. место на општинском из математике 

3. место на градском из математике 

3. место на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

2. место на државном из физике 

VIII разред: 

3. место на општинском из математике 

2. место на општинском из хемије 

1. место на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

ИВАН ГОГИЋ 
Иван је ученик одељења VII3 А смене, чији је разредни 

старешина Маја Медар-Цигановић 

И за њега се може рећи да је нарочито наклоњен 

природним наукама, али је сјајне резултате имао и на 

такмичењима из историје. Ово су његови успеси: 

V разред: 

2. место на градском из историје 

VI разред: 

2. место на градском из историје 

2. место на градском из физике 

2. место на градском из математике 

3. место на републичком из математике 

VII разред: 

2. место на општинском из хемије 

3. место на општинском из математике 

3. место на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

 

У  СУСРЕТ  ЈУБИЛЕЈУ -  200 ГОДИНА ОД ТАКОВА 

фес шајкача 

Стефан (лево) и Иван на прошлогодишњем Државном 

такмичењу из физике 
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Маријана Јовановић VII5 Богдан Ђуричковић VII5 Ксенија Ковачевић VII4 

Мина Матевска VIII3 Ана Кикановић VII4 Вања Милић VII4 

Огњен Радовић VII5 Мина Лошић VII5 Петар Б. VII1 

Лара Брека VIII4 Николина Поповић VII4 

Ана Кикановић VII4 

 

Кристина Павловић V4 

Катарина Мушикић VIII5 Соња VI3 

Михаило Станић VI2 Ана Милосављевић VI1 
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Ликовни радови Ликовни радови 
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Маријана Јовановић VII5 Богдан Ђуричковић VII5 Ксенија Ковачевић VII4 

Мина Матевска VIII3 Ана Кикановић VII4 Вања Милић VII4 

Огњен Радовић VII5 Мина Лошић VII5 Петар Б. VII1 

Лара Брека VIII4 Николина Поповић VII4 

Ана Кикановић VII4 

 

Кристина Павловић V4 

Катарина Мушикић VIII5 Соња VI3 

Михаило Станић VI2 Ана Милосављевић VI1 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 
Храна и пиће наших предака били су скромнији него 

данас, чак и када су у питању вође Српске револуције. 

Карађорђева исхрана и одевање били су крајње скромни 

иако понекад није могао да одоли чаши ракије. Руски 

конзул био је чест вождов гост. Покушавао је да га одбије 

од ракије  и послао му је чај, шећер и рум. Када је рума 

понестало, Карађорђе је престао да пије и чај. 

У Милошевој кухињи било је доста новотарија 

(пишкоте, чоколада, токајско вино), али је кнез остао ве-

ран  гибаници, паприкашу, киселом купусу и ћевапима. У 

позним годинама лекари су му забранили да једе јаку 

храну.  Умео је да се жали: „Хеј Милошу, несрећни сине! 

Код толика блага твога, ето не можеш да поједеш залогај 

који ти је сладак!“ Као млађи, Милош је одлазио на 

саборе, играо коло или слушао песме и свирку Цигана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фес (врста капе) посебно се одомаћио у Србији као део 

турског наслеђа,  до те мере да Срби чак на њега пришивају 

грб. Од 1870. године  уводи се граничарска, односно 

шајкашка капа (шајкача) у војсци, као део униформе. 

Српске власти су сељаке батинама присиљавале да скину 

фес и ставе шајкаче. Шешир цилиндар освојиће српску 

варош. Милош је до стицања аутономије носио турско 

одело са турбаном, а затим га заменио српским, са кал-

паком на глави. У свечаним приликама облачио је руску и 

српску генералску униформу. 

 

ПРИВАТНИ ЖИВОТ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 
Пар година пре избијања устанка, пролазећи кроз 

Срезојевац, Милош угледа Љубицу и мајку како беле 

платно у потоку. „Таман ми је прошло 20 година и, чим 

је видех, остадоше ми очи на њој. Она и мајка опазише 

ме, изађоше из воде и спустише скуте. Ја прегазих воду 

и читав сат седео сам на брегу само да што дуже гледам 

на Љубицу. Е, чиниш волико, јес била лепа за чудо“.  

У крви и пени 

Остали смо исти 

Устанички горди, 

Брижни, наднесени. 

И Божјом милошћу 

Из  затамњености 

У светлост, државност – 

Преображени. 

 

 

УСТАНАК 

Срби су били без државе од пада српских средњове-

ковних држава средином 15. века. Живели су на просто-

рима Османског, Хабзбуршког царства и Млетачке репу-

блике. Сви покушаји да се ослободе и обнове државност  

завршили су се неуспешно. Период 1804 – 1835. године 

познат је у европској историји под именом Српска 

револуција, како ју је назвао Леополд Ранке, професор 

Берлинског универзитета, у истоименој књизи. Почела је 

15. фебруара 1804. године   када је у Орашцу подигнут 

Први устанак Срба, а завршена је 5. маја  1835. године , 

када је у Србији укинут феудализам. Орашачки и Таковски 

устанак сведоче о слободарском духу српског народа који 

се самостално организује, бира прваке, успешно носи са 

Турцима, обнавља државу, уставно је уређује и ствара 

друштво слободних сељака. Када се подигла буна на 

дахије, Милан,  полубрат кнеза Милоша, назове се госпо-

дарем, а Милош поред њега постаје војвода. Он је то име 

заслужио, јер је као богат трговац и човек меке нарави, 

радо кренуо у бој. Тако је Милан заповедао и господовао,а 

Милош, уз јуначку срећу, војевао.   1807. године, на срећу 

Срба,  опоравио се од тешких рана, па је лети, на 

Златибору чувао крајину од Турака, а зими седео у Ужицу. 

На Цвети, у јутро 1815. године – Милош дође у Таково, 

код цркве учини скупштину и стаде да се са народом и 

кметовима договара шта им је чинити. Сав збор нађе да не 

може бити другачије него да се бију са Турцима док сви 

не изгину.  И сами старци и кметови ( виђенији људи у 

селу, старешине сеоске), који су увек били против буне, 

пристадоше и повикаше да нема другог спаса него да се 

бију са Турцима.  Сви заједно стану молити Милоша да их 

не изда и да им буде старешина.Милош после скупштине 

оде са својим људима у Црнућу, после дугог премишљања 

оде у вајат, обуче војводске хаљине и припаса сребрно 

оружје. Тако накићен, узме војводски барјак па пружи 

Сими Паштрмцу говорећи: „Ево мене, а ето вама рата са 

Турцима!“ Свима који су ту били, срце је заиграло. 

ЗЛАТНА СИРЕНА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

IV Ања Оваскаинен I

V
Ива Миливојевић и  Марина 

Јокановић ( дует) 
I

VI

Јована Станимировић I

Катарина Алексић и Лана 

Прибишевић  ( дует) 
I

VII
Анђела Крагић II

Мина Лошић I
 

„ЈА ВОЛИМ БРАНКА“

категорија име и презиме пласман 

I -II 

Јана Лојаничић I

Маша Влајковић II

Мила Васић II

Павле Бекоња III

Милица Кораћ похвала 

III -IV 

Огњен Илић I

Сара Остовић I

Лазар Савић II

Јелена Дроњак III

Даница Младеновић похвала 

Исидора Павловић похвала 

Ђорђе Живић похвала 

V-VIII 

Милица Вуковић I

Димитрије Игњатовић II

Тара Михаљица III

Андреа Митровић III

Анисија Фиревски похвала 

Ана Савић похвала 

ПРЕДСТАВЉАМО НАШЕ 

НАЈУСПЕШНИЈЕ ТАКМИЧАРЕ 
Многи наши ученици су се опробали у такмичењима и 

многи од њих су у томе имали значајне резултате. Ипак, 

двојица међу њима се истичу својим успесима. Овде ћемо 

их представити: 

 

СТЕФАН ВЕЛИЧКОВИЋ 
Стефан је ученик одељења VIII3 Б смене, чији је 

разредни старешина Ивана Глувић. Дошао је у нашу школу 

на почетку петог разреда из Нишке Бање.  

Стефан је нарочито наклоњен природним наукама, 

нарочито физици из које је постизао најбоље резултате 

на такмичењима. Планира да упише Математичку 

гимназију по завршетку осмог разреда. Ово су његови 

успеси: 

V разред: 

3. место  на општинском такмичењу из српског језика 

1. место на општинском из математике 

VI разред: 

2. место  на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

3. место на државном из физике 

VII разред: 

3. место на општинском из математике 

3. место на градском из математике 

3. место на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

2. место на државном из физике 

VIII разред: 

3. место на општинском из математике 

2. место на општинском из хемије 

1. место на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

ИВАН ГОГИЋ 
Иван је ученик одељења VII3 А смене, чији је разредни 

старешина Маја Медар-Цигановић 

И за њега се може рећи да је нарочито наклоњен 

природним наукама, али је сјајне резултате имао и на 

такмичењима из историје. Ово су његови успеси: 

V разред: 

2. место на градском из историје 

VI разред: 

2. место на градском из историје 

2. место на градском из физике 

2. место на градском из математике 

3. место на републичком из математике 

VII разред: 

2. место на општинском из хемије 

3. место на општинском из математике 

3. место на општинском из физике 

1. место на градском из физике 

 

У  СУСРЕТ  ЈУБИЛЕЈУ -  200 ГОДИНА ОД ТАКОВА 

фес шајкача 

Стефан (лево) и Иван на прошлогодишњем Државном 

такмичењу из физике 
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VI

Валентина Јовић 
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Лара Лучин 

Стеван Првуловић 

VII

Милан Жутић 

Анђела Крагић 

Милица Пајић 

Јована Вуковојац 

Марија Николић 

VIII Алекса Митровић 

Општинско такмичење

V

Димитрије Јанковић 

IIЈанко Тошић 

Николина Јовановић 

Андреја Ивановић 
III

Урош Мијовић 

VI

Ленка Степановић 

IIIНастасија Вранчић 

Лара Лучин 

VII

Анђела Крагић II

Милан Жутић 

IIIЈована Вуковојац 

Марија Николић 

Анђела Крагић и Димитрије Јанковић пласирали су 

се на градско такмичење. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

VII Светлана Поњавић III
 

ГЕОГРАФИЈА 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VII

Огњен Димитров 
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Лука Петровић 

Иван Гогић 

Марија Николић 

Бојан Јацић 

Милан Жутић 

VIII

Алекса Војиновић 

Војислав Дејковић 

Немања Костић 

Никола Бојчевић 

Јелена Кртинић 

ИСТОРИЈА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

V
Никола Милошевић II

Марко Брека III

Српски језик 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

V
Никола Милошевић 

II
Андреа Митровић 

VI
Ленка Степановић 

II
Алекса Јовановић 

VII Соња Атар III

VIII Душица Станковић II

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VIII

Јована Радосављевић 
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Јелена Новаковић 

Зорана Ећимовић 

Борис Дугоњић 

Дуња Мијачић 

Стефан Столић 

Данило Батрићевић 

Јован Шушњић 

Алекса Миљковић 

Милан Мирковић 

Општинско такмичење

VIII Стефан Столић II

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VIII

Зорана Ећимовић ПЛАСМАН 

НА 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Милица Јагодић 

Немања Костић 

Општинско такмичење

VIII
Зорана Ећимовић II

Немања Костић III

 

БИОЛОГИЈА 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

V

Јанко Тошић 
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 Николина Јовановић 

Урош Мијовић 

Андреја Ивановић 

Димитрије Јанковић 

VI

Настасија Вранчић 

Лола Ђокић 

Ленка Степановић 

КОНАК КНЕЗА МИЛОША 

Конак  кнеза Милоша налази се у Београду, на Топ-

чидеру. Кнез је наредио да се његова резиденција подигне 

на периферији, јер је нерадо боравио у вароши због 

присуства Турака. Испред конака налази се чувени платан, 

стар око 200 година, који  је данас под заштитом државе. 

Истовремено са зидањем конака 1831. године , уређиван је 

и парк око њега. Саднице платана стигле су из Беча, а 

Француз који је надгледао радове, упитао је кнеза где да 

засади преостали платан. Кнез, познат по својој 

одсечности, одговорио је: „Метни га у ову кречану поред 

  

 

 

 

 

дворца“. Ипак, то није угрозило  раст  овог стабла, дрво је 

данас високо чак 35 метара, а 17 металних стубова 

подупире његове огромне гране. Испод стабла налази се 

камен са ког се кнез пео на коња. За време своје друге 

владавине Милош је све време боравио у овом конаку, где 

је и умро у септембру 1860. године. Милошев конак је 

данас музеј. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст урезан на споменику: 

„Овај грм ће време да осуши и камени стуб ће да поруши, 

ал Србија вечито стајаће и Милоша име спомињаће“. 

Иван Гогић VII3  

КАД УСТАНЕ КУКА И МОТИКА 
      Пет дугих векова Срби су били под турском влашћу. 

Сведоци оних последњих тренутака слободе морали су 

верно и пажљиво да преносе њен значај следећим 

генерацијама. Те мале тачке светлости, згуснуте у приче, 

пркосне ноте и молитве – прокријумчарене су кроз векове 

патње. 

      Пет стотина година Срби су немоћно гледали док 

су им Турци уништавали све што им је било драго. 

Одважни људи, племићи, вође народа остајали су у јарку 

обезглављени преко ноћи. Вољене жене, мајке, обећане 

љубави биле су силоване и одвођене као слушкиње. Деца, 

у којима се видела будућност народа, одвођена су и 

претварана у ратнике, убице свог народа. Једина ствар која 

им је одржавала наду у боља времена биле су приче о 

херојима у народу, о људима који имају снаге и храбрости 

да устану да се боре за Србију.Такви хероји настајали су у 

песмама гуслара попут Филипа Вишњића који су  могли 

да запале пламен наде кад год је то било потребно. Али 

Турци су били прилично вешти у претварању наде у бес и 

очај. Србима је био потребан неко ко би их  ујединио  и 

повео у борбу. Устаници – Карађорђе, Хаџи-Продан Глиго-

ријевић и Милош Обреновић  претворили су  српски народ 

у оно о чему је сам маштао и приповедао – у хероја, само 

без бритке сабље, тешког буздована и коња Шарца, него са 

мотиком и бесом од којег кључају и крв и душа. Српски 

народ  више није имао шта да изгуби. Борио се за оно што 

му је предуго било ускраћено. Није било битно шта мора 

да уради, ни колико препрека треба да пређе. Сан да на 

миру дише као свој на своме био је вредан да се умре за 

њега, да се умре и да се убија. Ништа од овога се не би 

десило да се пламен наде угасио у временима која су 

претходила устанку. 

Лука Ћирић VIII3 

Милошев конак на Топчидеру 

Споменик таковском устанку 

Споменик у Такову 
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Ресавска пећина 

У Ресавску пећину склањали су се чобани бежећи од 

невремена. За посетиоце је отворена 1972. године и једна 

је од најпосећенијих пећина у Србији. Обилује 

пећинским накитом (сталактити и сталагмити), који се 

појављују у три боје: црвеној (од оксида гвожђа), белој 

(од кристалног калцијума) и жутој (од примеса глине).

Феномен цветања реке 

Феномен цветања реке познат је само на два места у свету 

-  на Јангценкјангу у Кини и на Тиси у Србији. Инсект који је 

у Србији назван тикси цвет (Paligenia longicauda ) живи три 

године као ларва у муљу реке Тисе да би у току само једног 

дана изашао на површину, летео изнад реке и у том љубавном 

лету продужио своју врсту. После љубавног лета, инсект 

завршава свој живот и пада на површину реке. Тада Тиса 

изгледа као да је прекривена хиљадама ситних цветова. 

ФИЗИКА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

VI
Јана Величковић

III
Никола Гашовић

VII

Иван Гогић
III

Светлана Поњавић

Огњен Димитров

похвалаМарко Видосављевић

Вук Оваскаинен

VIII
Стефан Величковић I

Милан Мирковић III

Градско такмичење

VI Јана Величковић II

VII

Иван Гогић I

Вук Оваскаинен

III
Марко Видосављевић

Светлана Поњавић

Огњен Димитров

VIII
Стефан Величковић I

Лука Ћирић похвала

Јана Величковић, Иван Гогић и Стефан Величковић 

су се пласирали на републичко такмичење.

ХЕМИЈА 

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

VII

Катарина Богавац
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Иван Гогић

Ивана Маричић

Мина Лошић

Вук Оваскаинен

Анђела Крагић

Милица Жупан

Дина Калдерон

Никола Лаиновић

Ана Кикановић

VIII

Дуња Мијачић

Стефан Величковић

Милица Јагодић

Јована Томовић

Алекса Анђелковић

Лука Ћирић

Тијана Јовановић

Вања Тодоровић

Зорана Ећимовић 

Јелена Граовац 

Општинско такмичење

VII

Мина Лошић I

Милица Жупан

IIИван Гогић

Вук Оваскаинен

Ана Кикановић
III

Катарина Богавац

разред име и презиме пласман 

VII Ивана Маричић III

VIII

Дуња Мијачић 

IIЛука Ћирић 

Стефан Величковић 

Тијана Јовановић III
 

МАТЕМАТИКА 

Општинско такмичење

разред име и презиме пласман 

IV

Даница Вугделија

П
Л
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А
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Петар Илић

Марко Текић

Матеја Грујић

Данило Ђурђевић

Марко Мандић

Милош Петровић

V Мина Симић

VI Јован Васић

VII Иван Гогић

VIII Стефан Величковић

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Такмичење рецитатора

Школско такмичење

разред име и презиме пласман 

III Јована Курузовић 
I

V Милица Михаиловић 

III Анђела Крстић 

II
II Лена Вељановски 

II Анастасија Радовић 

VII Анђела Стекић 

IV Лана Кнежевић 

III
I Гала Угарковић 

I Лука Савић 

V Миа Комленац 

I Милош Мандић 

похвала

II Стефан Ђурић 

II Тамара Сатарић 

III Валентина Вељковић 

III Никола Пузовић 

IV Јана Хаџи- Ђокић 

Књижевна олимпијада 

Општинско такмичење

VIII
Мина Матевска 

II
Миљан Мијовић 

 

Обоје ученика су се пласирали на градско 

такмичење.

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ 

Бања Ковиљача 

Бања Ковиљача у подножју Гучева код Лознице, једна 

је од наших најпосећенијих бања. Раније је била позната 

као Смрдан бања, јер се на том месту налазила смрдљива 

бара, настала избијањем сумпоровите воде. Према 

предању,  лековитост те бање откривена је случајно. 

Приликом проласка једног каравана остављен је 

изнемогао коњ који је једва стајао на ногама. Животиња 

се ваљала у блату и лежала у топлој сумпоровитој води. 

Када се караван враћао истим путем, људи су наишли на 

потпуно здравог коња. 

Клисура Госпођин вир 

Клисура Госпођин вир друго је по реду сужење 

сложене Ђердапске клисуре. Овај теснац дуг је 17km, 

стрмих страна које се дижу и до 550m висине, а речно 

корито Дунава се сужава на 220m. Пре изградње 

Хидроелектране Ђердап 1, ширина Дунава у клисури 

Госпођин вир била је 132m. Овде је измерена највећа 

речна дубина у Европи. Пре изградње бране ,дубина 

Дунава била је 82m (сада је 90m) и налази се испод нивоа 

мора.  
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ПЕСМЕ ЗА КОНКУРС 

„У ЧАСТ ДРАГАНА ЛУКИЋА“ 
 

  

 

Сијаринска бања 

Бања је увучена у клисуру, окружена бујном вегета-

цијом, клима је повољна субалпска. Бања поседује 18 

извора минералне воде различитог физичко-хемијског 

састава. У Сијаринској бањи постоје два гејзира топле воде 

(72℃) јединствена у Европи, од којих један избацује топлу 

воду до 8m у висину. 

ТАЈНЕ 

Тајне су понекад  велике, 

тајне су често  мале, 

тајне су као сладолед слатке, 

тајне су напросто бајне... 

 

Тајне некад моле да се изговоре, 

ал то онда не би биле тајне,  

зато ћути, издржи, не шапући, 

 нека тајна у теби спава као у кући. 

 

Тајне се понекад одају другарици 

или у дневнику посебној страници. 

Тајне су слатке,тајне су бајне, 

тајне су, тајне су, ... тајне. 

 

 Тамара Бојчевић IV5 

ДРУГАРСТВО 

Другарство је најлепше на свету, 

лепше него птица у лету. 

 

Постоје многе лепе ствари, 

а најлепши су моји другари. 

 

Другарство је најлепши сан, 

са друговима је најбољи дан. 

 

Другарство је највећа срећа, 

а помоћ другу радост највећа. 

 

За друга бих ја урадио све, 

чак бих мазио и змајеве. 

 

Када је неки другар тужан, 

тај дан је за мене баш ружан. 

 

Са другарима делим радост и тугу, 

кад смо сви срећни, видимо дугу! 

 

          Урош Недељковић IV5 

ДЕТИЊСТВО 

Кад си тек дете, 

имаш слободе свете. 

имаш права на све, 

али и неке обавезе. 

 

Кад си само дечак мали, 

мораш маму и тату слушати 

или ћеш у невољу упасти, 

а можда и надрљати. 

 

У школу мораш редовно ићи 

и без поговора у њу стићи, 

тамо мораш вредно учити 

или ће те оцене мучити. 

 

Кад си дете, ти се забављаш, 

а кад одрастеш, тога се радо сећаш; 

свако ће некад порасти 

и то ће му тешко пасти. 

 

Кад си дете, ти си радознао, 

али, мораш учити да би нешто сазнао. 

У детињству те прати и машта,  

тада заиста можеш свашта. 

 

Кад си дете, можеш бити цар, 

али према свима мораш бити добар. 

Сваком ће одрастање једном доћи, 

нећу да жалим, на игру ћу сада поћи.                                           

 

Милош Перовић IV5 

БЕОГРАД 

Београд је твој, Београд је мој, 

Београд је светски, Београд је свој. 

 

У њему ја растем, о њему ја певам, 

У њему ја учим, о њему ја сневам. 

 

Београд је леп, и некад и сад, 

Београд је мени баш најлепши град. 

 

             Лана Кнежевић IV5 

МАШТА МОЖЕ СВАШТА 

Кад децу обузме машта, 

тада деца смишљају свашта. 

 

Уз машту деца могу да ураде све, 

чак и да измисле луде направе. 

 

Уз машту деца сањају нове снове, 

ваздушним чамцем небом да плове. 

 

Као драгуљ што сија ноћу 

Машта ублажава самоћу. 

 

 

Петра Иванишевић и Лука Илић IV5 

                                         

ПРИЈАТЕЉСТВО 

Пријатељство је најлепше на свету, 

као кад се здруже две птице у лету. 

 

Пријатељство вреди и у дан и у ноћ, 

кад се повредиш, другари долазе у 

помоћ. 

 

Пријатељство је кад се са неким 

дружиш, 

макар то био и мали, плишани миш. 

 

Пријатељство је најлепше на свету, 

као кад се сретну две бубамаре на цвету. 

 

Јагош Тошић IV5  

ЈЕСЕН 

Сунчев трачак и перо-облачак 

сваког јутра, 

али све касније 

и све нејасније, 

на зиду моје собе 

отпочну јесење пробе. 

 

То ме јутро буди 

док ветар лагано гуди 

и пуши се млеко 

из шоље на столу, 

па чујем: „Устај, 

мораш у школу!“ 

 

             Воин Батрићевић IV5 

Велика дропља 

На остацима степских станишта северног Баната 

живи велика дропља ( Otis tarda ), најтежа европска 

птица. Мужјак може да достигне тежину до 21 kg и 

распон крила до два и по метра. Некада је била цењена 

ловна дивљач. Ради њене заштите створен је резерват “ 

Пашњаци велике дропље“. Данас у њему живи мање од 

50 примерака те птице која је у Србији веома угрожена 

и заштићена врста. 

Београд у САД 

У Сједињеним Америчким Државама 

постоји 8 насеља која носе име главног 

града Србије. Два Београда (Belgrade) 

постоје у Минесоти, а по један у Мејну, 

Мисурију, Монтани, Небраски, Северној 

Каролини и Тексасу. 

Београд у Мејну 

 

Водопад Јеловарник 

Највиши водопад у Србији налази се на 

североисточним падинама Копаоника, а откривен је 

случајно тек 1998. године. То је водопад 

Јеловарник, укупне висине 71m. Чине га три 

каскаде, а налази се на надморској висини од око 

1.500 метара, 25 километара западно од Бруса и на 

око 2,5 километара источно од Панчићевог врха. 

Никола Бероња VII4
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лекара. И заиста, једино искуство може од почетника 

направити доброг лекара. Свој развитак медицина умного-

ме дугује експериментима над животињама, међутим, 

реалне ситуације често није могуће симулирати у таквим 

експериментима. Ургентна медицина се суочава са 

страшним повредама: отвореним преломима, посекотина-

ма, ранама од ватреног оружја, ампутацијама... Овакве 

повреде су релативно ретке у мирнодопско време, али 

збрињавање рањеника током једне битке у рату нуди 

драгоцено искуство и обиље "материјала" за проучавање 

начина како овакве повреде треба третирати и збрињавати. 

Данашње знање о ургентној медицини и лекције у 

уџбеницима су базиране на искуству које је акумулирано 

миленијумима. 

 

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

светском рату. Таквих је, наравно, било много. У свом 

очају били су спремни на све што би им омогућило шансу 

да поново личе на људска бића. Гилис је експеримен-

тисао са пресађивањем коже, што је данас уобичајена 

техника, а дотад је била потпуно неразвијена. Први 

пацијент код кога је примењена ова техника звао се 

Волтер Јео. Био је морнар и у бици код Јитланда спаљен 

му је већи део лица. Највећи проблем је био тај што је 

остао без очних капака. Др Гилис је новом теником, 1917. 

године, донекле успео да ублажи естетски проблем и 

решио проблем капака. Низ операција над Јеом извршен 

је у новој болници, специјализованој за реконструктивну 

хирургију, која је основана на Гилисово инсистирање. У 

њој је, у периоду који је следио, лечено више од 5000 

пацијената, углавном бивших војника са повредама лица. 

Оволики број пацијената обезбедио је Гилису и његовим

Рат је организовани сукоб, најчешће између две државе, 

или два народа. Праћен је екстремним насиљем и 

економским крахом. Ово је уобичајена дефиниција и 

уобичајено схватање онога што се сматра највећим злом 

и несрећом које може задесити неко друштво. Међутим, 

питање које се ретко поставља је: "Да ли од рата има 

користи?" Овакво питање звучи, на први поглед, у најмању 

руку - непримерено. На други поглед, могло би се закљу-

чити да из рата политичку и економску корист могу извући 

победници, као и они који су у току самог рата успели, 

захваљујићи својој бескрупулозности, да извуку матери-

јалну корист. Овде неће бити речи о томе. Постављено 

питање односи се на утицај рата на опште добро и, пре 

свега, технолошки развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРГЕНТНА МЕДИЦИНА 
Хипократ (VI век п.н.е.), старогрчки лекар који се 

сматра оснивачем западне медицине, рекао је да неко ко 

жели да буде хирург треба да се прикључи војсци. Гален, 

чувени лекар који је живео у другом веку наше ере, гово-

рио је да захвалност за своје вештине не дугује само 

Асклепију, богу лекарства, већ и томе што је, као млад, 

лечио гладијаторе. Ако само помислимо какве врсте 

повреда су добијали гладијатори у аренама, можемо схва-

тити колико је то било драгоцено искуство за младог  

ни, говорили смо гласно, а саопштавали мало. Ходали 

смо брзо, не осврћући се на прошлост и њих који су нас 

гурнули у будућност. Мислили смо да смо на врху света, 

док нас тај исти свет није грубо приземљио. 

Али тада нису били ту за нас. Пустили смо их да 

потону у заборав и нестану као да их никада није било. 

Избледели су сами у малим хладним собама, умотани у 

прашњаве огртаче. Извели су нас на пут и препустили се 

спорој матици тихе реке која је водила све заборављене 

на неко боље место. 

Просула је јесен јутарње сузе на промрзлу траву, а 

сунце је дрхтавим прстима прошло кроз проседе крошње 

дрвећа. Осветлило је прашњави прозор скромне собице на 

самом  углу улице и продрло кроз благо размакнуте 

завесе. 

...Па ипак су били срећни... Болела их је незахвалност 

и тишина, али су одиграли своју племениту улогу. Извели 

су вољене незахвалнике на праву струју и пратили их 

погледом док год се нису изгубили у таласима узбурканог 

мора садашњице. Они су, преуморни да нас прате на том 

путу, остали на мирној обали сакупљајући успомене које 

су на њу наносили таласи. У сунчаној јесени живота, 

осмехнули су се као што су  увек чинили и кренули на 

последње путовање које су одувек заслуживали. 

Мина Лошић VII5 

Рад је награђен трећом наградом на Литерарном 

конкурсу Црвеног крста „Сунчана јесен живота“

ИЛУЗИЈА ЖИВОТА

Од давнина се научници питају шта је тај пролећни 

цвет, сјајно сунце, блистави месец, шта је то живот. Тврде 

да животом управља време – та велика казаљка која попут 

ватрене сабље пробија нашу душу и наш ум. Попут таласа 

брише наше памћење и одводи нас у гроб, или пак сјајно 

и блиставо сунце које увек изнова рађа наду. Неки од њих 

тврде да живот не постоји, да је то само вечна илузија 

кроз коју пролазимо никада не отворивши очи. Неки опет 

тврде да је све сурова реалност и да јој се људи при-

лагођавају чињеницама и теоријама. Да се не би свађали, 

договорили су се да живот поделе на реалност и илузију. 

Илузија је велика црна рупа у нашем уму испуњена 

гласовима који нам помажу да одаберемо, оштри, танки 

ножеви који нас терају да одлучимо. Они мирују дању  

када влада „реалност“, али се буде и дивљају када изађе 

месец и ми утонемо у облак мисли, сећања и снова. 

Чује се гонг, на небу су већ окачене сјајне искрице. 

Устајемо али не видимо, немамо више своја уобичајена 

чула. Осећамо како нас бич ветра удара у леђа и тера нас 

да кренемо даље, али не можемо. Стопала почињу да тону 

као у живи песак – тонемо у спирални вртлог. 

Са неба се, уместо грмљавине, чују гласови, али не 

било какви – то су гласови бола, туге, онога што нас мучи, 

онога што нисмо поделили са другим људима, онога што 

кријемо у себи. Покушавамо то да избришемо, али нас као 

сенка прати. Када се заврши тај вртлог, улазимо у мирнији 

део – падамо попут капљице у море, лагано и без звука. 

Свуда око нас је цвеће, али  без  мириса на који смо 

навикли. Оно нас својим рукама мази по глави као мама 

када се скупимо и легнемо јој у крило. Оно нам пева и 

препричава све лепе тренутке и тако теши – није све тако 

црно. 

 Нажалост, и то се брзо прекида и као љути лавови, 

време нас враћа у реалност да поново пуни главу лажима 

о чињеницама. Прети нам да ће нас на лицу места катаном 

пресећи  и однети у заборав на дно океана ако не забо-

равимо све о илузији. И....живот тече. 

Валентина Јовић VI5

Поезија 
 

ЈЕСЕН 

Јесењи дани долазе, 

А летњи нам одлазе. 

 

Киша лије сваки дан 

И прави нам дар–мар. 

 

Под ногама лишће шушти 

И чује се ветар љути. 

 

Дани краћи, ноћи дуже 

Па нам одмор траје дуже. 

 

Не чује се цвркут птица 

И прави се зимница. 

 

Јесен, јесен брзо прође 

И зима нам зачас дође. 

 

Урош Николић III1

НАУКА У СЛУЖБИ РАТА ИЛИ РАТ У СЛУЖБИ НАУКЕ? 

 

Хипократ 

Иако први списи на 

тему ринопластике 

(корекције оштећеног 

носа) датирају од пре 

3000 година, оснива-

чем модерне рекон-

структивне хирургије 

сматра се Харолд Ги-

лис, Новозеланђанин 

који је живео и радио 

у Великој Британији. 

Његов рад је настао 

из жеље да помогне 

војницима који су 

задобили тешке по-

вреде лица у Првом 

 

Волтер Јео 
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њима и они су се увијали све више у танани вео прашине 

и заборава. 

Гледајући како сваки дашак ветра односи по делић њи-

ховог бића, претварали су се у воштане сенке које су 

живеле само још у фотографијама и речима. Лагано су се 

опарале црте њиховог лица као конац са потке и потонуле 

у море заборављених сећања. Сви су их заборавили, али 

они нису никога. 

У душу су закључали све драге, немарне , вољене... Све 

оне који поносно корачају кроз  живот и не осврћу се на 

прошлост и оног који им је највише у том животу помо-

гао. Све оне који заборављају. 

Своје срце деле на хиљаду делова и дају га несебично 

свакоме ко га затражи и коме затреба, знајући да ће га они 

однети у џепу и изгубити га негде, или заборавити на њега 

као на неку безвредну ситницу, не марећи да га врате. Своје 

празне груди препуњавају туђим гресима, а на леђа 

узимају терет туђих невоља и беспоговорно га носе док 

им се душа  лагано дроби и пада им под ноге као ледене  

сузе које очи не могу да им пролију. 

Иза ћутања сакривају безгласну своју поруку, намењену 

оном ко уме да застане и чује. И понекад је довољно само 

толико – стати и ослушнути. И чућемо хиљаде гласова: 

старих, искусних, крхких гласова који нам  из најбоље 

намере говоре шта да радимо. Нису око нас. Нису у нашој 

машти. У нама су. У нашем срцу и у нашем сећању, тихи и 

стрпљиви чекају да их се једном, у непрестаној журби 

нашег живота, сетимо и послушамо их. И довољно је да 

само погледамо у џеп и пронаћи ћемо делић онога ко је 

цео свој живот посветио нама. Онога ко је из прикрајка 

увек мотрио на нас. Онога који је увек са стрпљивим 

осмехом слушао наше јаде, а за чије смо јаде ми увек 

били глуви. То је део онага кога смо заборавили и 

пустили да оде уз ветар као безвредна згужвана хартија. 

И само тај један једини осврт биће довољан да се 

пролије заслужена суза за оне који су све време били ту, 

а ми смо крај њих пролазили као крај изгубљене сенке, 

као да су невидљиви. 

И опет су ћутали. Тужно су се осмехивали и устајали 

у муку говорећи себи како смо одрасли, како смо се 

отуђили, како треба тако. 

Свесни да ћемо их разумети тек када будемо делили 

њихову судбину, чували су болне своје тајне за себе и 

гледали нас како ширимо крила која су нам подарили и 

остављамо их да бледе у мраку. И да смо их бар некада 

пољубили, загрлили, извинили им се. Да смо им се барем 

захвалили... Да смо могли прогутати то проклето клупко 

поноса што нам се котрља у грлу и рећи да смо их 

волели... 

Нисмо то никада урадили. Убеђени да смо јако памет-

Папир је избледео, али је пун прича. 

Ја  волим речи и гласове свог језика -. када се Р котрља 

низ језик и створи осмех код слушалаца; када слово Љ 

делује као нека тајна, Њ које намрешка нос  од смеха... 

Путујући по разним земљама увек сам на поклон 

домаћинима носила књигу Иве Андрића „На Дрини 

ћуприја“, штампану ћирилицом. Мама каже да је та књига 

наш најбољи представник, а Иво, наш нобеловац, најре-

читији амбасадор. Реке ће увек тећи, а ћуприје ће заувек 

бити ту да их савладају, премосте и споје све оно што би 

без њих било раздвојено. 

Сећам се породице Немаца који су уживали у 

изговарању наших речи. Реч „кључ“ је увек мамила осмех 

на њиховим лицима. Објаснила сам значење те речи. Кључ  

врата; кључ  наших срца; кључ који решава проблем или 

дилему.... Толико дивних описа уз само једну реч. 

Поносна сам што још увек могу да употребљавам неке 

старе речи, и да још увек има оних који ме могу  разумети. 

Страх ме је за оне који не схватају лепоту нашег, старог 

језика.  Да ли ће знати о чему причам  када кажем фуруна, 

крчаг, креденац, или ће  ми се смејати и на мој рачун 

послати увредљиву, једва разумљиву  СМС поруку. 

Многи су  се трудили да наш језик буде што богатији и 

речи звуче лепо. Захваљујући великанима - Доситеју, 

Вуку, Иву, Јови, Бранку...наш језик има лепоту и снагу да 

траје вечно. На нама је да га  само сачувамо, не кваримо и 

не заборављамо, а они који се језиком баве, сигурно ће га 

и даље богатити.  

 

Вања Тодоровић  VIII3 

 

СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА 

 

Као крхки, окаснели цвет, увенуло је тихо још једно 

лето. Јутро је оросило поља кристалним јесењим сузама. 

Уморно посматрајући календар искусним, старим очи-

ма, испраћају још једну годину и гледају како им се живот 

лагано претвара у пепео. Полако трепћу продирући 

сваким погледом у суштину постојања свега што им 

поглед обухвата. Заплићу прсте своје маште у нити 

сећања и препуштају им се као матици реке  која их носи 

све даље и даље од реалности и света у којем постоје. 

Ушушкани у топле огртаче у дотрајалим дрвеним 

столицама , смеше се блажено док им у ушима одзвањају 

смех и песме њихове младости. 

Та младост, сада неповратно изгубљена и далека, око-

вана похабаним ланцем прошлости, венула је у њиховом 

сећању и лагано бледела као мастило на старом папиру. 

Брижљиво чуване успомене  губиле су полагано боју, а са

сарадницима могућност да развију и унапреде бројне 

методе које користи пластична хирургија. 

За свој рад Гилис је од краља Енглеске, Џорџа V, 1930. 

године добио титулу витеза. 

Допринос рата унапређењу животних услова није се 

задржао само на медицини. 

 

АСТРОНАУТИКА 

Руски научник Константин Едуардович Циолковски 

почетком 20. века дао је торијске основе за слање ракета 

у космос, међутим постојећа технологија је тај подухват 

чинила недоступним у то време. Непосредно пред Други  

светски рат немачки научници почели су практичан рад да 

би теорију Циолковског спровели у дело.

Вернер фон Браун је био чувени нацистички инжењер и 

официр злогласног СС-а, где је имао чин штурмбан-

фирера, чина који одговара чину мајора. Током Другог 

светског рата био је главни конструктор ракета V-2, којима 

је Немачка бомбардовала градове у Британији и Белгији, 

највише Лондон и Антверпен. Ове ракете су биле први 

објекти направљени људском руком који су успели да 

пређу Карманову линију на висини од 100 километара која 

одређује границу између атмосфере и свемира. Биле су 

познате под називим који им је наденуо Хитлер – "оружје 

одмазде". У бомбардованим градовима су изазивале 

панику и ужас, јер су изненада падале и изазивале 

разарања и сејале смрт. Становништво се осећало 

беспомоћним. Против ових ракета није постојала никаква 

одбрана, јер су огромном брзином падале под правим 

углом са висине од 100 километара. Заправо, једина 

одбрана од њих била спречавање њиховог лансирања. 

Очекивало би се да је на крају рата Фон Браун осуђен, 

међутим, догодило се супротно. У операцији америчке 

тајне службе под именом "Спајалица", Фон Браун и његови 

сарадници одведени су у САД где су наставили свој рад на 

ракетној технологији. Американци су проценили да је 

Фон Браун исувише драгоцен да би био посматран као 

нацистички официр и потенцијални ратни злочинац. 

Његов рад је у наредним годинама био основа за 

лансирање ракета у свемир. Базирао се на технологији 

чије стварање је финансирано новцем Трећег Рајха и била 

је намењена искључиво потребама ратовања. 

Прва фотографија планете Земље из свемира 

направљена је 1946. године са модификоване V-2 ракете.  

Фон Браун је 1960. године из америчке војске прешао 

у, две године раније основану, Агенцију за свемирска 

истраживање, познату као НАСА. Био је један од водећих 

људи у тиму пројекта Аполо, који је резултирао првим 

спуштањем људске посаде на Месец у јулу 1969. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај човек се данас сматра оснивачем ракетне науке. 

Његов рад лежи у основи рада данашњих свемирских 

станица и сателита, захваљујући којима имамо прецизну 

временску прогнозу, ГПС навигацију и остале погодности 

које нуди савремена цивилизација способна да пошаље 

објекте у свемир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овакво стање ствари могло би да се опише оном увек 

актуелном и помало отрцаном изреком: „У сваком злу има 

нечег доброг“, али, изгледа да она у овом случају добија 

сасвим нове димензије.   

 

 

Слађан Игњатовић

 

Реплика ракете V-2 

Прва фотографија  Земље из свемира. Напра-

вљена је 24. октобра 1946. фото-апаратом 

монтираним на модификовану ракету V-2 
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less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be 

better, we can bear a hardship today, as Thich Nhat Hanh 

once said. 

Pandora, like any other human, was curious and her 

curiosity got her into trouble. We should be curious because 

it makes us explore and discover new things, but it still could 

be dangerous. Just like Pandora, if you’re too curious you’ll 

have to face the consequences afterwards. We keep moving 

forward, opening new doors, and doing new things, because 

we're curious and curiosity keeps leading us down new paths, 

just like Walt Disney said. Hope can make all the difference 

in the world. 

  Sonja Atar VII1        

 

Once upon a time, a girl named Hope lived in a small town 

called Soulwille. One day while she was playing in the street, 

she saw a very interesting shop window. There was a tiny doll, 

that looked exactly like her. Suddenly the door opened and 

little, curious Hope came in.  

When she looked again at the shop window, the doll wasn't 

there. She looked around the shelves full of dolls. She 

noticed her doll standing between twin dolls on the uper 

shelf. While she was searching for something to climb on, one 

of the dolls was marching towards the door. The door 

slammed. At that moment, Hope turned around and she saw a 

chair behind the door. She took it and brought it in front of 

the shelf. Hope jumped on it and she streched so she could 

pick up the doll. At that very second when she touched it, she 

realized that she couldn't move anything but her eyes.She 

was on the shelf between the twins and every single one was 

looking at her.  

She paid her curiosity at high price;she was trapped 

inside of a tiny doll. And everything that she was left with 

was hope. 

Vanja Glišić VII1 

PROJEKAT FRIENDSHIP, TOLERANCE 

AND LOVE MAKE THE WORLD GO ROUND 

 Представа „Пријатељство, толеранција и наравно 

љубав покрећу свет“ (Friendship, tolerance and of course 

love make the world go round) је одржана 3. јуна 2014. у 

Свечаној сали наше школе. Пројекат је осмислила и 

заједно са својим ученицима III2, VI1, VI2, VI3, VII1 и 

VII2  организовала проф.Весна Грегец. 

Ученици су рецитовали и  певали песме о при-

јатељству, толеранцији и љубави. Глумили су и у скече-

вима “Пријатељи”, “Не ћутите” и у представи “Лепотица 

и звер”. 

На часовима додатне наставе и “English Club“ који 

води професор енглеског језика Весна Грегец, ученици 

имају прилику да откривају свет , а учећи енглески, 

уче о културама земаља у којима се говори енглески. 

Уживају у пројектима, песмама, играма и глуми. Орга-

низују се радионице на којима ученици развијају веш-

тине причања и писања.   

У оквиру једне радионице причали смо и чувену 

причу „Пандорина кутија“, а ученици су написали и 

своје приче на ту тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has your curiosity ever got you into trouble? Have you 

ever been so desperate to know a secret that you took no 

notice of a warning? All through history there have been 

stories of people being told not to open doors, cupboards, 

gates and all sorts of other things and, in so many of the 

stories, the people just did not listen. One person who did 

not listen was Pandora. Her story comes from Ancient 

Greece and her curiosity brought a whole heap of trouble! 

The story about Pandora’s box is about a woman who was 

too curious so she opened a box even though she was told not 

to. 

Sometimes curiosity can get you into  trouble. But after 

all, it is in the human’s nature. When  Pandora opened the box 

Zeus gave her she came across terrible things. Bad things like 

hate, anger, sickness and  jealousy came out into the world. 

But there was one good thing inside of it which was hope. 

Hope can be found even in the darkest of times. 

Despite everything, Pandora hoped that everything will be 

back to the way it was. Hope is being able to see the light 

despite all the darkness. She was disappointed in herself, but 

never lost the one thing  which was very important, hope. 

Hope is important because it can make the present moment 

ПРВИ ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК У 

ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

Тема: ЈЕДАН ЈЕСЕЊИ ДАН 

Стигла је јесен. 

Дрвеће изгледа као да се обукло за славље, са својим 

лишћем, жутим као шафран. Док шетам, слушам пуцке-

тање суварака под својим ногама. Ветар дува и носи златне 

дукате својим синовима ветрићима. Улица је скоро скроз 

браон од дивљег кестена, а понегде се види понеки 

усамљени зрак како се пробија кроз тмурне и сиве облаке. 

  Волим јесен јер је најсликовитије годишње доба. 

Милош Баруџија IV5 

 

Јесен стигне као звезда падалица и скроз промени 

Београд. 

  Осећам хладни поветарац кад прође поред мене и по-

здрави ме. Ја поново поздрављам моје пријатеље јакне и 

дуге рукаве. Кад нас киша нападне,  пријатељи кишобрани 

се увек понуде за помоћ. Увек кад једем кокице, дам мало 

врапцима и голубовима. Кад легнем у кревет, чујем 

умирујуће шуштање лишћа. Понекад, осетим хладноћу 

како ме опколи и нема ми бега. Увече, кроз прозор осетим 

свеж ваздух. Са јесени долазе и броколи и грожђе и разне 

врсте плодова.  Наши дечији гласи чују се од дворишта до 

наших учионица. 

  Мени се свиђају јесенски дани јер људима нуде 

инспирацију за: песму, причу,састав... баш као и мени. 

Милош Перовић IV5 

 

РАДОВИ УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА 

КАКО СЕ ОСЕЋАМ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

„Видећете ви, ц,ц,ц, видећете када пођете у пети раз-

ред! Убиће вас  писање и оштрење  оловака! А тек настав-

ници, еееехх, па са њима ни Чак Норис не би изашао на 

крај!“ Нас двојица смо дрхтећи слушали Јову из двеста 

седмице како нам прича о грозотама из петог разреда. 

Дошао је и тај дан, први септембар. Поучени Јовиним 

причама, замишљали смо како нам наставници бацају 

телефоне, дају јединице из владања без разлога  и Чака 

Нориса вуку за уши пред нама. Најтеже нам је падало то 

што га бију, ни кривог ни дужног. Хладан зној нас је обли-

вао и на саму помисао на школу. Када смо се нашли пред 

капијом, скаменили смо се. Чувари су морали да нас увла-

че унутра, да бисмо другој деци ослободили пролаз. На 

наше изненађење, дочекали су нас наставници са топлим 

 

осмесима и лепе учионице. За неколико недеља навикли 

смо се на прелажење из учионице у учионицу и  на то да 

нам сваки предмет предаје други наставник. Већина нас је 

већ била спокојна, али су неки  и даље ишчекивали да у 

ходнику сретну уплаканог Чака Нориса.  

Сада се ни не сећам како је било у претходним 

разредима. Током летњег распуста одлучено је да нам 

расформирају одељења и били смо бесни због тога. Сада 

знам да је то била добра одлука, јер се наше ново одељење 

и сви у њему слажемо као никада пре. Једино што ми се 

не допада у петом разреду је много часова сваког дана, 

других замерки немам. Сада је на мене дошао ред да, као 

Јова, плашим четвртаке у крају. 

„Еееехх, само да видите шести разред... Па ви ни један 

дан нећете издржати!“ Упорно се Јова труди да нам у главу 

убаци слике које би требало да нас уплаше.  Нас , ђаке 

петаке – нема шансе! 

Димитрије Јанковић Димит V5 

БИБЛИОТЕКА 

Волим библиотеку. Када сам у својој  соби, поглед ми 

одлута ка некој занимљивој књизи. Наша, кућна библи-

отека је сређена. Свака књига има своје место и поносно 

носи  наслов који је краси. 

Слова  траже да буду исписана по папиру и  повезана у 

странице књиге са корицама које ће је чувати.  Књига је 

наше благо, библиотека је збирка сређених књига, 

установа или зграда у којима се оне налазе. Њој нису по-

требне  дивне полице или посебно место у дневној соби. 

Њој је потребна воља да пригрлимо њена слова. 

Радосница је моја прва књига. У њој се налазе моје 

прве несташно изговорене речи. Годинама  сам допу-

њавала своју ризницу речи и чинило се да  их је све мање.  

Иако  сада познајем толико речи, свесна сам да има још 

много неоткривених. Жељна сам да сазнам што више од 

својих предака. 

Волела бих да сам рођена много раније, у доба када 

нису постојала ова чуда технике. Од давнина нам остају 

речи које се склапају у најлепше реченице. Замишљам да 

сам њихов творац. Срећна сам  што могу да разговарам са 

прабаком  и деком и сазнајем много старих речи. 

Када заиграм у народној ношњи наших поднебља, 

замишљам и њихове разговоре, расправе, дописивања... 

Осећам мноштво блажих и искренијих речи од оних које   

сада употребљавамо у овој новој ери. 

Јасно ми је да се све усавршава, па и мој матерњи 

језик. Али сам понекад бесна јер не могу да вратим време 

и говор наших предака. Зато су књиге увек присутне. Оне  

чувају тај наш стари говор, наш стари језик. Књиге нам 

остају у срцу, исписане речи се изнова и изнова читају. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/waltdisney132637.html?src=t_curiosity
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следећи пут и да се вежбом и исправљањем грешака 

стиже до победе. 

Увек поштујте  противника и честитајте му победу кад 

је бољи. Другари ће вас  више поштовати и уживаћете  у 

њиховим похвалама кад ви  победите.  

У животу  вас  чека још много победа и пораза, верујте  

у себе и наставите  да тренирате! 

Срђан Јончић –  школски педагог 

Свако од нас жели да победи, да буде успешан! И мали 

и велики! И деца и одрасли! Зашто? 

Да бисмо били хваљени, вољени,награђивани... Зато 

што то и други очекују од нас – родитељи, другари, 

наставници... А то су, често, превелики захтеви за нас. 

Зато, ако се деси неуспех, осећамо тугу, бес, 

посрамљеност... 

Важно је знати да нас туђа очекивања удаљују од 

стварности, од обичног живота; питање је шта је то успех 

за МЕНЕ, а шта за моје другове, родитеље или наставнике. 

Доживљај успеха и неуспеха је природни део одрастања 

и сазревања у којем учимо да проценимо своје 

способности и стварне могућности, своје таленте и 

истинска интересовања. На тај начин и НАУЧИМО да 

прихватамо пораз као подстицај да победимо и себе ( а не 

само друге), јер се тако развијамо и постајемо боље 

особе, што је много важније од тренутног успеха оног 

другог! И највећи спортисти, уметници и научници су то 

научили; неуспеси су саставни део живота и често су им 

помагали да напредују и увиде да ли су негде  

погрешили, могу ли нешто још боље, или треба да раде 

нешто друго, зашта имају више могућности и унутрашње 

мотивације! 

То важи за све нас!  Треба да истражујемо, вежбамо 

стрпљење и пронађемо у чему можемо бити успешни, а да 

је то у складу са нашим жељама и способностима – 

стварним и само нашим! 

Ивана Стојановић – школски психолог

ЗАШТО НЕ ПРИХВАТАМ ПОРАЗ 

Од самог рођења човек учи и током учења суочава се  

са успехом и поразом. Успех нас чини срећнима и 

задовољнима и даје нам снагу да наставимо и 

напредујемо.  Пораз  већ ... различито реагујемо на њега, 

али никоме не прија. Неко  се лакше, неко теже суочава са 

њим, један број људи никада не научи да га прихвати  и 

тада настају већи проблеми. Наши  мали другари су већ 

признањем да имају проблем са прихватањем пораза -  на 

пола пута да проблем и успешно савладају. Од њих смо 

чули следеће: 

 „У петак  на часу физичког играли смо „Полигон“. Наш 

тим је изгубио иако смо очекивали да ћемо победити. 

Били смо много тужни. Ми  се  и  иначе љутимо  кад 

изгубимо, деси нам  се и да заплачемо. То што се 

наљутимо,  нема везе са нашим другарима и не желимо 

тиме никога да повредимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У било којој игри и другим ситуацијама – желимо да 

победимо, па не можемо да контролишемо осећања и жао 

нам  је када неко помисли да смо кукавице.  Свесни смо  

да се лоше понашамо  код пораза“.  

Педагог и психолог школе покушали су да помогну 

саветом 

Нема ништа лоше у томе што  неко жели да победи 

када се такмичи. Жеља и вера у себе су први предуслов за 

победу. 

Још је важније научити како се спортски прихвата 

пораз, јер из сваког пораза учимо и постајемо бољи у 

ономе што радимо.  

Позитивно је што су  наши момци свесни свог 

проблема и то је пут ка решењу. Нико не побеђује увек, 

колико год да је добар - и то је чар такмичења. 

Кад бисмо унапред знали ко ће победити, зашто бисмо 

се такмичили? Временом  треба научити да  увек постоји  

 

Ученице седмог разреда су спровеле анкету о 

толеранцији, о вербалном и физичком малтретирању 

неких ученика. Резултати анкете показују да ученици не 

желе о томе да причају са својим родитељима и 

наставницима. Скеч “Не ћутите” ( DON’T BE QUIET) управо 

говори о томе и надамо се да смо свим ученицима 

пренели поруку да о таквим проблемима треба да причају 

и затраже помоћ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају приредбе сви смо отпевали песму ” Само 

љубав нам је потребна” (ALL YOU NEED IS LOVE)

 

the International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) 

Ученици 5. разреда су писали саставе о животињама 

које се налазе на црвеној листи, о угроженим врстама, о 

животињама којима прети опасност од изумирања. 

 

Blue whale is the biggest animal in the world. It weighs 200 

tones. It is 30m long and eats planktons. Blue whales are 

protected by law, but people still hunt them.They are 

harmless but difficult to catch. People usually catch them for 

oil and fins because whale’s oil and fins are very expensive. 

Unfortunately, people don’t care, they just want more money. 

Whales are on the red list because they want to protect their 

cubs from orcas, squids, sharks and many other marine 

predators, so they die. Because of all these things they are 

endangered species. 

Nemanja Radosavljević V1 

 

 

 

The great white shark  also known as the white death, is  

mainly known for its size. It can grow up to 8m. The great 

white shark only attack humans when it feels endangered. 

It lives in the waters of all major oceans. It eats smaller 

fish and sea birds. As they grow larger, they feed  on marine 

mammals, such as sea lions, seals and small whales. 

The great white shark is listed as vulnerable by the IUCN 

Red List 

Jovan Lomić V2 

 

The griffon vulture is a bird of prey. It is the biggest bird 

that lives in Serbia. Its wingspan reaches up to 3 m and it can 

weigh up to 11kg. It lives in mountains. Sixty-sixty-five 

vultures live around Zlatar mountain. Ten years ago they 

almost died out. They are very rare and that is the reason 

why they are under legal protection from hunting. Griffon 

vulture is an endangered species, not only in Serbia but also 

in other parts of the world. Significant colonies can be found 

in Spain and Greece (Crete).They faced the extinction in 

Serbia, but with the appropriate protection, they have been 

saved and every year their number is growing.  

Jovana Vilotić V2 

One of the most adorable animals in the world is the giant 

panda. It lives in the mountainous forests of China and Tibet. 

Baby pandas are called cubs. Pandas feed on bamboos shoots. 

They also catch fish, small birds and rodents. As you may 

know pandas are in danger to extinct from Earth. One of the 

main reasons for this to happen is the fact that humans are 

destroying pandas’ main habitats. If we don’t do anything 

about it, in a couple of years pandas could disappear  forever. 

SAVE PANDAS!!!!!!!!!
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расте и постајете све нестрпљивији. "Divertical", "iSpeed", 

"Katun", "Niagara", "Rio Bravo", "Canoe X-pedition", "X-

Wing", "Fire Dragon", "Big Thunder Mountain", " Kamikaze", 

"Twist", "King", "Turbo Boost", "Bungee Jump", 117 м високи 

рингишпил Пратертурм, панорамски точак, картинг... 

Питате се шта ли се крије иза свих тих назива и крећете 

да видите и испробате. Адреналин расте током целог дана 

и не осећате умор, а ни глад. За неке атракције је осим 

храборсти препоручљиво бити и гладан јер може свашта 

да вам се деси када желудац почне да се креће горе-доле, 

лево-десно. Залепљени за седиште, препуштени сте брзи-

ни, успонима и падовима, ротирању. Осећате само ваздух 

на лицу и немате никакву контролу! На огромним виси-

нaма летите на све стране док су вам и трепавице везане 

за седишта. 

Најактуелније су атракције са водом и прскањем. 

Постоје сличне и у Италији и у Немачкој. Једина разлика 

је што их Италијани праве тако да излазите потпуно 

мокри - опуштен неки народ, а Немци тако да сте потпуно 

суви - прецизан неки народ... Осим чамаца који се 

спуштају са великих висина, постоје и они који 

симулирају рафтинг као и гусарски бродови са којих 

пуцате из водених топова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако пожелите да предахнете од лудовања, било где да 

се налазите, то можете учинити у неком од многобројних 

ресторана, да погледате неку представу, филмску 

пројекцију, каскадерски спектакл или прошетате кроз нпр. 

Легоwорлд. Ту су представљени делови многих светских 

градова направљени од лего коцкица. За сва ова места 

постоји неколико џојстика којима можете да покрећете 

нешто у граду. 

А ако сте одлучили да се "приземљите" у нади да ћете 

пронаћи мирнију вожњу, онда сигурно немојте да 

одаберете шољице ни у Леголенду, ни у Дизниленду, код 

Алисе у Земљи чуда. Завртеће вам се у глави и клецаће 

вам колена, али не значи да се нећете смејати.  

Возите се у броду капетана Куке, пирата са Кариба и 

доживите пустоловине Петра Пана. У кочијама обиђите

МИХАЈЛО  ПУПИН 

(1854-1935) 
Године 2014. навршава се 160 година од рођења 

Михајла Пупина. Он је био наш велики  научник, 

проналазач, професор на Универзитету Колумбија, 

носилац југословенског одликовања Бели орао 

првог реда и почасни конзул Србије у САД. Био је и 

један од оснивача и дугогодишњи председник 

Српског народног савеза у Америци. Пупин је рођен 

1854. године у селу Идвор у Банату. По одласку у 

Америку, променио је своје име у  Михајло 

Идворски Пупин, чиме је нагласио своје порекло. 

Имао је четворицу браће и пет сестара. Пупин  се 

1888. године оженио Американком Саром Катарином 

Џексон из Њујорка,  са којом је имао ћерку Барбару. 

Основно образовање Михајло је стицао најпре у 

свом родном месту, у Српској вероисповедној 

основној школи, а потом у Немачкој основној школи 

у Перлезу. Средњу школу уписао је 1871. године у 

Панчеву, прво у Грађанској школи, а потом у Реалки. 

Године 1872. одлази у иностранство, у Праг, где је , 

захваљујући стипендији коју је примао из Панчева, 

наставио шести  и уписао седми разред. Након очеве 

изненадне смрти, у марту 1874, у  својој двадесетој 

години донео је одлуку да прекине школовање у 

Прагу због финансијских тешкоћа и да оде у 

Америку.  У Америци је следећих пет година радио 

као физички радник и паралелно учио енглески, 

грчки и латински језик. Након три године похађања 

вечерњих курсева, положио је пријемни испит и 

уписао студије на Колумбија колеџу у Њујорку. 

Током школовања углавном се издржавао држањем 

приватних часова и радећи физички  тешке послове. 

Студије је завршио 1883. године са изузетним 

успехом из математике и физике, при чему је 

примио диплому првог академског степена. Потом 

се вратио у Европу, и то најпре у Велику Британију, 

где је наставио школовање на Универзитету 

Кембриџ, захваљујући добијеној стипендији за 

студије математике и физике. Упоредо  се бавио 

научноистраживачким радом. Године 1889. је  

докторирао у Берлину у области физичке хемије. 

  

 

Уколико је ваш одговор на горе постављено питање 

потврдан, а притом не мислите на аутомобиле на ауто- 

путу, онда је овај текст намењен баш вама.  

Ако желите да се добро забавите, да возите авионе, ка-

мионе, возове, бродове, чамце, ракете, силазите у дубоке 

пећине или летите на удаљене планете, доживите неку 

бајку или се само препустите неком воденом тобогану, 

посетите неки од забавних тематских или водених 

паркова. 

Само у Србији постоје три: у Бачком Петровцу, 

Јагодини и Аранђеловцу. У Грчкој: "Waterland". У Ита-

лији: "Gardaland", "Mirabilandia", "Aqualandia" и "Aquafan". 

У Немачкој: "Legoland", у Аустрији: "Prater". У Француској: 

"Disneyland". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За све ове паркове, осим за Пратер, треба да купите 

улазницу за један или више дана и онда можете бесплатно 

да користите све атракције колико год пута успете да 

додјете на ред. У 200 година старом Пратеру се свака 

вожња плаћа посебно и то је једини парк који ради 24 сата 

дневно, 7 дана у недељи, током целе године. Само од 

временских услова зависи шта ће од атракција моћи да се 

користи. Сви паркови су  уређени  са пуно труда и маште 

и имају садржај за сваки узраст. У тематским парковима 

као што су "Legoland" и "Disneyland", можете и да пре-

спавате у пиратским кућицама или замковима. 

Важно је и да поведете родитеље, не само да би спон-

зорисали све то, него и да бисте могли да их можда по 

први пут видите како изгледају када подетиње. Исто тако, 

морају и да вас прате на неким атракцијама уколико нема-

те више од 140 цм висине или 12 година. Може вам се де-

сити да вас избаци нека љута шефица, госпођа у годинама, 

као што се то десило мом брату. 

Када најзад успете да уђете, набавите мапу парка, 

почнете да читате називе атракција, узбуђење почиње да 

 

Пупин је објавио око 70 техничких чланака и 

извештаја и 34 патента, више десетина научних 

расправа и аутобиографију на енглеском језику „ 

From Immigrant to Inventor“ за коју је 1924. године 

добио Пулицерову награду. На српском је 

објављена први пут 1929. године  под насловом „Са 

пашњака до научењака“. Поред ове књиге, објавио је 

још две – „Нова реформација: од физичке до духов-

не стварности“ и „Романса о машини“.   

Михајло Пупин је током свог научног и 

експерименталног рада дао значајне закључке важне 

за поља вишеструке телеграфије, бежичне 

телеграфије и телефоније, потом рендгенологије, 

а има и великих заслуга за развој електротехнике. 

Његово најважније и најславије откриће су били  

Пупинови калемови због чега се, њему у част, 

процес коришћења тих калемова у телефонским 

разговорима на великим раздаљинама зове 

пупинизација. Добитник је многих научних награда, 

био је члан Француске академије наука, Српске 

краљевске академије, председник Њујоршке 

академије наука, председник Америчког савеза за 

напредак науке и почасни  доктор 18 универзитета. 

По њему од 1946. године и београдски институт 

носи име  „Михајло Пупин“. 

Стефан Величковић VIII3 

Пупинови најзначајнији изуми: 

 Апарат за телеграфске и телефонске преносе 

 Трансформатор за телеграфске системе 

 Техника развођења електричне енергије помоћу 

наизменичних струја 

 Вишеструка телеграфија 

 Бежично преношење електричних сигнала 

 Преношење електричних таласа 

 Антена са расподељеним позитивним отпором 

 Звучни генератор 

 Вишеструка антена за преношење електричних 

таласа 

 Радио-пријемни систем високе селективности 

 Таласни проводник 

 Апарат за селективно појачавање 

 Апериодични пилотни проводник 

 Електрично подешавање 

 Радиофонски пријемник 
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земљу Пинокија. Све бајке које сте  као мали волели да 

слушате и гледате, оживеће на једном месту. Чак се са 

дивљег запада брзо можете преселити у Арабију и летети 

на ћилиму са Аладином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куће страха могу да буду баш језиве. Док се возите, 

нешто вас прска водом, нешто вас додирује, а када кренете 

мало брже, испред вас излећу многа чудовишта. 

Најјезивија ствар за мене је била вештица која  је одјед-

ном излетела и почела да ме прска неким смрдљивим 

соком и додирује неком врстом паучине која виси дуж це-

лог пута. Најзанимљивија  ми је била кућа страха у Диз-

ниленду у којој група људи пролази из собе у собу где 

причају страшне приче. У њој се зидови померају, подови 

пропадају, духови се појављују са свих страна.... 

"Star wars" је нешто што не смете пропустити. Нећу 

вам открити шта се деси када на далеки пут кренете са кос-

монаутом-приправником јер то заиста треба сами да до-

живите. 

Ах, водени паркови... Моји омиљени! Не оклевајте 

колико год вам се чинило да сте високо. Опустите се док 

вас вода запљускује, завртите се на некој гуми сами или у 

друштву. Улетите у тунел на "Twistu", покушајте да 

оборите рекорд на "Камиказа" тобогану.  

 

 

 

 

 

 

  

У Aquafanu гуме долазе до врха уз помоћ покретне 

траке. Базен са таласима је највећи који сам до сада видео 

и у најдубљем делу има 1,80 м. Може да буде и опасан за 

непливаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашем најновијем, највећем, најбољем и наравно 

нама најближем Петроланду забава није ништа мања, нити 

неинтересантнија од било ког другог воденог парка у 

свету. Тобоган Камиказе је чак и бржи од италијаснког 

имењака. Black Hole тобоган има специјалне светлосне 

ефекте у једном делу, док је остатак тобогана у потпуном 

мраку. Неки базени у Аранђеловцу и Бачком Петровцу су 

напуњени геотермалном и минералном водом, што их 

такође разликује од осталих које сам посетио у Европи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шта рећи за крај.... Хммм... Обавезно посетите 

неки забавни парк, и ако вам треба водич, врло радо ћу се 

одазвати вашем позиву. :-)   

Никола Бојковић VII2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живота јер сам није ишао у школу. Иако је учитељица 

била веома строга, Бранко је школу брзо заволео. Једна 

група ђака имала је обичај да побегне са часова и крије се 

у гају. На основу школских догодовштина настале су  

најсмешније епизоде романа „Орлови рано лете“. 

Занимљиво је да је и старац Лијан заиста постојао и да 

је знао све што се догађало у селу.   

Oчигледно је да су Бранку догађаји из сопственог 

живота били највећа инспирација за књижевно стварање, 

па су зато његови јунаци тако стварни, животни и 

упечатљиви. 

Јелена Граовац VIII5

Најзначајнија дела за децу Бранка Ћопића:

БРАНКО  ЋОПИЋ (1915 – 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ове године разноврсним манифестацијама обележава 

се стогодишњица рођења Бранка Ћопића. О његовом 

животу и делу речено је много тога, а мени су увек 

најзанимљивији они текстови у којима сазнајем о вези 

догађаја из Бранковог  живота и догађаја о којима читам 

у његовим делима. 

Родио се 1915. године у Босни и Херцеговини. Већ са 

четири године изгубио је оца, те је стриц Ниџо заузео 

значајно место у његовом животу и одрастању. Са њим је 

могао отворено да прича о свему. Битна личност његовог 

детињства је и деда Раде са којим је често шетао шумом, 

пашњацима и поред потока и сазнавао из његових прича  

о животу и свету око себе. Бранко је деду запиткивао о 

свему што га је интересовало, а деда се трудио да му на 

најживописнији начин објасни природне појаве, људске 

потребе и све што је и сам знао. Тако је  Бранко једне 

вечери од свог деде сазнао да су небо и земља повезани 

многобројним кукама. Тада му је синула идеја да са брега 

дохвати Месец. Једне ноћи се искрао, попео на брег, али 

се кући вратио разочаран. Ипак, ово искуство створило је 

једну од најлепших приповедака – „Поход на Мјесец“. 

Један од највећих страхова малог Бранка био је 

полазак у школу. У то време су децу плашили батинама  

које су биле уобичајена учитељска казна за сваку 

начињену грешку. Деда га је својим причама ослободио 

овог страха, свестан значаја школовања и мана свог  

У свијету медвједа и лептирова (1940), приповетке 

Приче испод змајевих крила (1950), приповетке 

Пијетао и мачка (1952), приповетке 

Доживљаји мачка Тоше (1954), приповетке 

Орлови рано лете (1957), роман 

Партизанске тужне бајке (1958), приповетке 

Вечерње приче, (1958), приче у стиху 

Дједа Тришин млин (1960), збирка песама 

Приче занесеног дјечака (1960), приповетке 

Магареће године (1960), роман 

Славно војевање (1961), роман 

Битка у Златној долини (1963), роман 

Глава у кланцу, ноге на вранцу (1971), приповетке 



 

  

  

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Путопис Јубилеји 

 

 

36 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

13 

дана данашњег. Од некадашњих 72, данас је преостало 15 

кула.  

Шта рећи о Сијени.... Да је прелеп град, да се ту 

одржавају чувене коњске трке на предивном Камповом 

тргу, да је Торањ (Torre del Mangia) висок 102м, да имају 

очаравајућу Катедралу (Cattedrale di Santa Maria Assunta), 

да је овде сниман Џејмс Бонд, да не наручујуте кафу 

директно на Тргу, јер је прескупа… 

И најлепше за крај… Последњег дана нашег предивног 

путовања посетили смо Фиренцу – музеј под отвореним 

небом. Палата Медичи, Катедрала, Господски трг са ста-

ром палатом, галерија Уфици, палата Пити, Стари мост 

(Ponte Vecchio)… све ово чини Фиренцу једним од најлеп- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ших градова света.  

У повратку смо свратили и до Болоње - живахног 

универзитетског града. Видели смо цркву Сан Франческо, 

Нептунову фонтану, Трг Мађоре, Базилику Св. Петронија, 

Палацо Комунале, Палацо ди Архигинасио - првобитно 

седиште Болоњског универзитета, Трг Св. Стефана...   

Још један „корак ка култури“ се завршио, а ми смо се 

вратили у Београд пуни утисака из пејзажне Тоскане. 

До следећег путовања…. 

Тоскана је последњих година постала популарна 

дестинација за леп и опуштен одмор. Због предивног 

крајолика, светски познатих вина и кухиње, као и 

традиције израде ручних радова, то је део Италије који 

просто морате посетити. Тако смо се и ми одлучили да 

кренемо пут прелепе Тоскане 30. априла 2014. Након 

уводног предавања из програма “Примењена корелација у 

настави”, кренули смо пут “belle Italie”. Након дужег 

задржавања на граници од предвиђеног, стигли смо у Мон- 

текатини, једну од најлепших италијанских бања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шетали смо, разгледали и јели најбољи сладолед (gelato) 

на свету.  

Док се небо изнад нас премишљало да ли да сручи 

пљусак на нас, ми смо пуни оптимизма кренули у посету 

родном месту Леонарда да Винчија- Винчи. Смештено у 

самом срцу Тоскане, ово село, или градић на сваком 

кораку описује живот чувеног Леонарда. Видели смо 

родну кућу чувеног генија и музеј Леонардијана у самом 

центру сеоца.     

Пут нас је даље водио до Сан Гимињана, познатог као 

„град торњева“. Овај град је мене лично највише опчинио 

на овом путовању. Називају га још и "средњовековни 

Менхетн", због његових кула. Градић - тврђава је и 

огроман магнет за туристе, тако да је тешко да направите 

фотографију без гомиле туриста око себе. Куле су 

градили средњовековни трговци којима је очигледно 

било најважније да једни друге надмаше у висини 

грађевина и тиме покажу своју моћ и богатство.  

Да ли им је полазило за руком, не знам, али у сваком 

случају су оставили лепоту  у наслеђе и за дивљење до 

 

LA VITA E BELLA - МАГИЧНА ТОСКАНА 
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РУЧАК КОД ЛИЈЕ 

Једног лепог сунчаног дана, 

решила је Лија из свог стана 

да Јежу пошаље позивницу, 

да дође на ручак у њену кућицу. 

Јеж се јако радовао, 

брзо се спремио и спаковао, 

бодље своје припремио 

и одмах је ка Лији кренуо. 

Кад је стигао код Лије Јеж, 

ручак је на столу спреман и свеж. 

Једоше тако, никад доста, 

на столу од ручка ништа не оста. 

Убрзо поче мрак да пада, 

Лија предложи:“Не иди сада! “, 

али је Јеж упоран био, 

Лији се на свему захвалио. 

И одмах крену ка својој кући 

брзо и срећно путујући. 

Томе се много чудила Лија 

да Јежу толико кућа прија, 

али он у целом животу свом 

највише воли свој скромни дом. 

Јана Хаџи-Ђокић IV4 

 
Лана Пејновић II3 

 
Марија Курузовић VII2 

Библиотека града Београда  је на књижевно-ликовном конкурсу  

“Осмех босоног детињства”  у част сто година од рођења Бранка 

Ћопића доделила II награду за литерарни рад Наташи Бојчевић 

ученици IV5 и  III награду за ликовни рад Лани Пејновић ученици 

II3. 
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Јована Курузовић III2 

  

У СВЕТУ БРАНКОВИХ ЈУНАКА 

Био једном рачунџија Жућа, 

у дворишту била му је кућа. 

Стално је сабирао и одузимао, 

својим знањем друге обузимао. 

 

Били једном Месец и његова бака, 

а на грани седела брбљива сврака. 

Месец се најчешће враћао пре мрака 

и тада се није бринула бака. 

 

Био једном лењи мачак Тоша, 

лењ је био за три златна гроша. 

Деда Триша све му је угађао, 

а мачак га нерадом у срце погађао. 

 

Била једном једна изокренута прича, 

у којој је главни јунак био један чича. 

Он је тамо стално нешто изокретао, 

тако да је и по плафону шетао. 

 

   Марко Николић и Јагош Тошић IV5 

У ПОСЕТИ ЗЛАТНОМ ПРАГУ 

Кренули смо на пут 13.јануара и православну Нову го-

дину дочекале на путу до једног од најлепших делова 

Европе. У рано, ледено јутро стигли смо у Братиславу, 

окупану јутарњим сунцем и мразом, прошетали смо ули-

цама престонице Словачке која је само 60 km удаљена од 

Беча, а границе града су готово надомак Аустрије и Ма-

ђарске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завршетку обиласка кренули смо пут наше крајње 

дестинације- Прага. 

Легенда каже :"Видим велики град, чија ће слава доди-

ривати звезде... Тамо у шумама поред реке Влтаве наћи 

ћеш човека који прави кућне прагове (прах) и по томе град 

ћеш назвати Праг (Праха)..." овакво пророчанство изгово-

рила је митска принцеза Либуше, и по томе је Праг добио 

назив који и данас носи. Дефинитивно је град са безброј 

лица и много имена као што су Златни Праг, Срце Европе, 

Мајка свих градова… Тешко је преточити у рећи наше оду-

шевљење овим узбудљивим градом, али једно је сигурно, 

потребно је више пута посетити овај град који је тако 

стар, а тако млад и жив. 

Цео Праг је заиста један велики музеј под ведрим не-

бом. Праха је, наиме, један од ретких европских градова 

који је током протеклих ратова остао неоштећен. Ако 

волите стару архитектуру,  бићете фасцинирани лепотом. 

И таман када себи кажете „ово је најлепше што сам видео”, 

само два ћошка даље, угледаћете још лепши бисер 

архитектуре. Готика, ренесанса, барок...Епитет “златни” 

Праг је добио по торњевима који су по налогу Карла IV у 

14. веку опточени златом. Иначе, нико у Прагу не зна тачан 

број торњева, има их безброј. Они  у комбинацији са осам-

ПРИЧА О БРАНКУ ЋОПИЋУ 

Ја сам мачак Тоша. Мене је створио Бранко Ћопић. 

Моје особине и авантуре је смислио управо он. Иако сви 

мисле да ја нисам добар према деда Триши, ја за то нисам 

ни мало крив. Нисам крив ни што не ловим мишеве. А 

морао сам да идем и у хајдуке. Мислите да се мени ишло 

у Хајдуке? За све је крив Бранко Ћопић. 

Е сад ћете ви рећи, Бранко је крив за ово, Бранко је крив 

за оно... Ко је уопште тај Бранко Ћопић? 

Е па драги моји, Бранко Ћопић је писац веома цењен 

међу децом. Рођен је у селу Хашани у Босанској крајини 

давне 1914. године,  где је завршио и основну школу. Када 

у својим књигама говори о дечјим несташлуцима, ђачким 

данима, згодама и незгодама дечјег живота, он се уствари 

сећа свог детињства. Његова дела су пуна хумора и 

комичних ситуација. Тиме је писац у својим делима 

стварао весело расположење. 

Бранко Ћопић је захваљујући својој машти и дару 

написао преко тридесет књига за децу, међу којима су и 

два романа. Најпознатија дела су „Доживљаји 

Николетине Бурсаћа“ , „Башта сљезове боје“ ,  „Приче 

испод змајевих крила“, „Доживљаји мачка Тоше“, 

„Орлови рано лете“, „Деда Тришин млин“, „Магареће 

године“. 

Умро је у Београду 1984. године, остављајући иза себе 

дела која деца радо читају. 

Ето ко је био Бранко Ћопић. Можда ми сад нећете 

замерити на мом несташлуку знајући да сам ја само један 

од јунака које је писац створио да би развеселио и 

насмејао децу. 

      

  Наташа Бојчевић IV5 

Теодора Томашевић II1

наест мостова на Влтави чине овај град тако роман-

тичним… Нарочито је занимљив чувени камени Карлов 

мост из 1357. године. Украшава га 30 статуа, а иначе је са-

мо за пешаке. Ту ћете видети сликаре, музичаре и, 

наравно, море туриста из читавог света. Попеле смо се на 

Карлову кулу и поглед је заиста невероватан… Цео један 

дан провеле смо на Малој страни, историјском делу града, 

где се налази дворски комплекс Храдчани, који је 

некадашња резиденција римских царева , а данас 

резидеција председника државе, и катедрала Свети Вид,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

која је грађена 1000 година! Прекрасна је, заиста! Проше-

тале смо поред прекрасних вртова, Златне улице преко 

Карловог моста до споменика Карла Великог и Смета-

ниног музеја па све до Старомјестских намјести и чувеног 

Астрономског сата - Орлоја и Тинске цркве. Немогуће је 

препричати авантуру пењања успињачом до Блудиста- 

лавиринта са огледалима…. 

Наравно да смо отишли и до чувених Карлових Вари. 

О, лепоте!!! Нашетали смо се кроз ову бању која има око 

120.000 становника и кроз коју не саобраћају аутобуси, 

осим оних који иду на земни гас. Сада богати Руси 

масовно купују виле по Карловим Варима у којима се 

налази 12 извора лековите воде, па људи купе керамичку 

шољу, наточе воду и пијуцкају је шетајући од извора до 

извора. Прелепе раскошне китњасте зграде у пастелним 

бојама, паркови, река, и цвеће, цвеће, цвеће...  Тринаести 

извор је извор познате Бехеровке, траварице др Давида 

Бехера, која је драгоцени сувенир из Карлових Вари. А ту 

је и чувени кафе „Елефант“, са сјајним посластицама и 

еспресо кафом.  

Препоручујем сваком да нађе своје скривено место у 

овом занимљивом граду, који је нас, како рече наша 

драга колегиница Драгана, хтео! 

Н
ат

аш
а 
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БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА  (2015) 

Радња филма о оснивачима чувене „југословенске кошарке“ и првој златној медаљи на Светском 

првенству у Љубљани 1970. године, базирана је на стварним догађајима и посвећена је личностима 

које су заслужне за настанак и развој кошаркашког спорта и код нас. Млади кошаркаши одлучно 

доносе одлуку да ће бити прваци света, и тако настављају похоод ка златној медаљи. Док су неки 

мање веровали у то, а неки више, ипак су се сви скупили и одлучили да успу у остварењу свог 

циља.  

Главне улоге: Миилош Биковић, Сергеј Трифуновић, Тамара Драгичевић, Нина Јанковић, 

Стефан Капичић, Страхиња Блажић, Александар Радојичић 

 

Ове године  обележавамо сто година од 

рођења великог књижевника Бранка Ћопића.  

Бранко  је започео свој књижевни рад  још 

у ђачкој клупи и зато ћемо вам на овим 

страницама  представити радовe наших уче-

ника који су  инспирисани Бранковим делом. 

  

 

ЛАВИРИНТ - НЕМОГУЋЕ БЕКСТВО (THE MAZE RUNNER)  (2014) 

Томас се буди у мрачном лифту. Памћење му је избрисано и дозвољено му је само да се сети 

свог имена после неког времена. Када су се врата лифта отворила, гомила људи била је око њега, 

који се, као ни он, нису сећали како и зашто су доспели на ледину окружену огромним лавиринтом.  

Главне улоге: Дилан О'Брајен, Амл Амин, Ки Хонг Ли, Блејк Купер 

 

НА ТАЈНОМ ЗАДАТКУ (22 JUMP STREET) (2014) 

У филму “22 Jump Street” наставку филма “21 Jump Street” глумци Ченинг Тејтум и Џона Хил 

враћају се као полицајци Џенко и Шмит. Овај пут их њихов шеф Диксон шаље на факултет где се 

морају уклопити са осталим студентима и пронаћи главне дилере нове дроге у граду. Уз све то, име 

њихове екипе се променило, јер су због откупа цркве од стране Корејаца у улици 21 Jump, 

присиљени радити из зграде преко пута која се налази на броју 22 Jump Street.  

Главне улоге: Ченинг Тејтум, Џона Хил, Ајс Кјуб. 

 

 

 

ИНТЕРВЈУ (THE INTERVIEW) (2014) 

Радња филма се одвија у диктаторској Северној Кореји, а главни ликови, водитељи емисије 

Дејв Скајларк и његов продуцент Арон Рапопорт, који су у очајничком покушају да утврде своје 

каријере, позвани у посету диктатору Ким Џонг-Уну. Они добијају инструкције Ције да на диктатора 

изврше атентат.  

Главне улоге: Џејмс Франко, Сет Роген. 

 
КРИВЕ СУ ЗВЕЗДЕ (THE FAULT IN OUR STARS) (2014) 

Упркос медицинском чуду, које је смањило тумор и продужио јој неколико година живота, 

Хејзел је сваког тренутка очекивала да ће напустити овај свет. Али онда се у групи за подршку 

појавио Огастус Вотерс, и нјена прича је поново кренула да се пише. Филм спада у категорију 

драме и романтике.  

Главне улоге: Шејлин Вудли, Ансел Елгорт, Нат Вулф, Лаура Дерн, Сем Трамел, Вилем Дафо 

 

Припремиле Ружица Савић, Милица Пајић, Милица Жупан VII5 

 

 
Мина Мушикић IV5 

БРАНКО ЋОПИЋ 
 
Бранко Ћопић је волео децу, 

и за њих да пише, 

авантуре мачка Тоше, 

и муке са њим чича Трише. 

 

Кроз ратне приче 

у сећање враћа, 

доживљаје, свима знаног, 

Николетине Бурсаћа. 

 

Да би деца маштала, 

нашао је место боље, 

била је то башта 

сљезове боје. 

 

Бранко Ћопић је волео 

за децу да пише, 

он кроз књиге живи, 

иако са нама није више. 
 

Тамара Бојчевић IV5 

 

ПЕСМА О БРАНКУ  

Бранко Ћопић, писао је 

песме сјајне,  

као и приче бајне. 

 

По његовом имену зове се 

наш лепи мост,  

и увек нам је био добро 

дошао гост. 

 

Он је био одличан чича, 

а умео је и приче да прича! 

 

Његови ликови били су 

смешни, 

а неки и врло нежни. 

 

Бранко је био добар лик, 

и зато му пишем овај стих! 

Мина Миладиновић IV2 

 

ПИСМО БРАНКОВОМ ЦВРЧКУ 

Драги, мали, зелени друже, много сам плакала због тебе и 

твог Бранка...  Нисте требали да се предате страшној, 

хладној зими!  Мој Цврле, ти ниси знао да после зиме 

долази пролеће. Бранко је знао, а ипак се, као и ти предао! 

Ви песници сте много осетљиви и не можете да певате без 

топлине. Зар ти није био довољан твој медени пријатељ? 

Ти би сада њему певао, Пчелац је тужан без тебе! Деци је 

жао што Бранко није написао још прича и песама. 

Засмејавао је људе у причама и желео је да сачува осмех у 

тешким тренуцима, а он то није успео, скратио је себи 

живот! Зашто? 

Можда би вам било лакше да сте имали децу? Моја мама 

због мене обрише сузе, бори се, издржи невоље...  Можда би 

најбоље било да сте се сакрили испод крила Бранковог 

змаја Фантазије, док невоље не прођу. Надам се да вас бар, 

тамо негде, греје сунце...  Кажи Бранку да деца читају 

његове књиге, он у њима као да је жив и да ове године 

славимо сто година од његовог рођења. Певај му, а он теби 

нека прича, да не будете усамљени. 

 

Софија Симеуновић Грујић II1 

 
Тамара Сатарић II2 
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СВЕ СЕ МОЖЕ КАДА СЕ ДВА 

ОДЕЉЕЊА СЛОЖЕ 

Другари  из VII4 и VII5 су  11. септембра  извели 

представу својим млађим другарима – четвртацима  „Б“ 

смене. У припреми им је помогла наставница српског 

језика Гордана Каитовић. Представили су се краћим 

драмским текстовима, рецитовањем прикладних песама 

познатих песника и један број  ученика је је говорио 

савремене школске афоризме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Представа је праћена осмесима и поздрављена 

великим аплаузом. Учесници су уживали колико и 

публика, па су одлучили да следећег дана исти програм 

прикажу и другарима из  V4 и VI5 у  свом кабинету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА 

У нашој школи, као и свим школама широм Србије, 

традиција је да се 27. јануара организује свечана 

приредба поводом Дана Светог Саве – школске славе. 

Свечаност је почела ломљењем славског колача уз 

присуство оца Богдана, свештеника наше парохије. Пошто 

 

 

 

 

 

 

 

 

је директорка Смиљана Павловић поздравила све госте, 

захвалила се и учесницима приредбе. Сви су уживали у 

програму који су осмислиле наставнице музичке културе 

Драгана Кукобат и Хана Вучићевић, као и наставница 

српског језика Милица Ђокић.Школски хор је својим 

извођењем разнежио публику. Највише емоција изазвало 

је извођење песме „Востани Сербие“ коју је написао наш 

просветитељ и први министар просвете Доситеј 

Обрадовић. Одличан утисак су оставили и рецитатори  из 

одељења VI1. Симпатије публике добила је фолклорна 

секција својим величанственим извођењемнационалних 

игара. И учесници приредбе су задовољни, јер се њихов 

труд и рад исплатио. Веома сам поносна што сам била део 

успеха ове свечане приредбе. 

Наталија Окрајнов VII1 

 

БЕКСТВО ИЗ ШОШЕНКА  (THE SHAWSHANK REDEMPTION) (1994) 

Филм говори о причи Ендија Дуфрена, банкара који је провео 19 година у Државном за-твору 

Шошенк због убиства супруге и њеног љубавника, упркос томе што се изјаснио као невин. 

Током боравка у затвору, спријатељио се са затвореником Елисом Бојдом Редингом, а и чувари 

су га штитили пошто га је управник користио за прање новца. Налази се на првом месту 

најбољих филмова свих времена према сајту ImDb.com 

Главне улоге: Тим Робинс, Морган Фримен, Боб Гантон 

 ЧОВЕК ИЗНУТРА  (INSIDE MAN) (2006) 

Полицајац ветеран сукобљава се са генијалним пљачкашем банке. Далтон Русел није обични 

пљачкаш банака. Он је перфекциониста који ће злочин испланирати до најмањег детаља и 

ништа неће препустити случају. Банда улази у банку на Менхетну, закључава сва врата, а људе 

из банке узима као таоце, Детектив Фрејзер долази на место пљачке као гла-вни преговарач. 

Но, Далтон је увек један корак испред закона и сва настојања Фраизера да освети пљачку чине 

се узалудна. Председник банке држи у сефу нешто од посебне вредности, па зове Медлин Вајт 

као искусну и цењену преговарачицу у помоћ. 

Главне улоге: Дензел Вошингтон, Џоди Фостер, Клајв Овен, Вилем Дафо  

 

ЏОН ТАКЕР МОРА УМРЕТИ  (JOHN TUCKER MUST DIE) (2006) 

Џон Такер је најпопуларнији и најзгоднији дечко у школи, а и један од најбољих кошаркаша. 

Луд је за девојкама и већ дуго спроводи тактику да излази са неколико њих истовремено и 

пази да се не познају. Једнога дана три његове девојке Хедер, Бет и Кари, случајно се упознају 

и открију његову љубавничку праксу. Нема друге него да му се освете, и то тако да га доведу 

у позицију да се осети остављеним и изиграним, Најједноставније је пронаћи жртву, наиме, 

наивну девојку у коју би се заљубио а потом био напуштен. Најпогоднија им се учини 

новопридошла Кејт. 

Главне улоге: Џес Меткалф, Британи Сноу, Ашанти, Софија Буш, Аријел Кебел. 

ДРУГАЧИЈА  (DIVERGENT) (2014) 

Радња се одвија у далекој будућности. Друштво је подељено на пет фракција, од којих свака 

представља одређене врлине човечанства. Трис Прејор има тајну – она је једна од 

„другачијих“ што значи да се не уклапа ни у једну групу. Упозорили су је да то не открива, јер 

би то могло да јој донесе смрт. Она сазнаје за тајне свађе које уништавају наизглед савршено 

друштво и сазнаје зашто власти сматрају другачије опасним.   

МЕЂУЗВЕЗДАНИ (INTERSTELLАR) (2014) 

Истраживачи и научници користе своја последња открића по питању црних рупа да би могли 

да превазиђу ограничења која су се тицала људског путовања кроз свемир. Самим тим човек 

ће бити у стању да пређе огромне раздаљине на међузвезданим путовањима.  

Главне улоге: Метју Маконахеј, Ен Хатавеј и Џесика Частејн.  

  



 

  

 

 

 

 

 

Clash of clans (COC) је стратешка видео 

игрица за Андроид И иОС (Епл) платформе. 

Игрица је дизајнирана по узору на средњи век. 

Играч започиње игру на празном травнатом 

пољу, на којем треба да изгради своје село, 

постави одбрану, отвори руднике злата и 

изгради пумпе за еликсир. У ЦОЦ-у постоје три 

основне ствари: драгуљи, злато и еликсир. За 

градњу је потребно злато, док је за обучавање 

војске и за неке друге радње потребан  еликсир. 

Ако играчу недостаје злата, елискира, или ако 

 је потребно убрзати изградњу неког објекта, тада је могуће заменити драгуље за потребну количину злата или еликсира. 

Кроз игру је могуће брзо напредовати с драгуљима који су доступни у малим количинама, но игрица омогућава играчима 

који желе да напредују бржим темпом,куповину драгуља за реални новац преко интернета. Након обучавања војске играч 

може кренути у војни поход против других играча који се налазе у истој категорији као и он. Кроз ток сукоба, нападачка 

војска купи плен (злато и еликсир) и чини штету на грађевинама и инфраструктури села на које се врши напад. Ако 

нападачка војска успе да направи 50% и више штете, тада та војска добија трофеје. Ако нападач не пређе праг од 50% 

штете у свом нападу, тада му се одузимају трофеји.  

Андрија Перовић VIII4

Садашње генерације више воле игрице 

које се могу скинути са званичног сајта и 

које се побољшавају током времена и тако 

их можеш  лако и брзо „apdejtovati” и могу 

се играти онлајн са другим играчима . 

Најбољи примери тих игрица су  „Counter 

strike”, „League of Legends”, „Dota 2”, 

„Мinecraft”... али већина зна већ доста о 

тим игрицама, па ћемо вам дочарати једну  

која је тренутно у „бета фази”. Игрица се зове „Heroes of the Storm“.  Прави је позната компанија Blizzard, која је 

покушала да направи другачију верзију League of Legends и Dota 2.  Већина би на први поглед рекла да су игрице 

исте, али се веома разликују. У све три циљ игре је уништити главну противничку грађевину уз помоћ хероја које 

играчи контролишу, све се играју 5 v 5, али се начини борбе, графика и мапе на којима се игра драстично разликују. 

Тренутно Blizzard игрицу даје само преко такозваних „бета кључева” које треба затражити од њих путем имејла,  тако 

играчи, играјући грицу, помажу њеном побољшању, поправљању разних багова... На ову игрицу треба обратиту пажњу, 

јер  је Blizzard веома озбиљна компанија, а и већина њихових игрица доживела је успех.  Како много људи жели 

бета кључеве већ сад, изгледа да ће ова игрица премашити све прошле. 

Илија Златковић VIII4  
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ИЗА  ЗАВЕСЕ 

 Многим ученицима  се указала прилика да учествују  у  

школским приредбама и свечаностима и њима  је сигурно  

јасно да представа коју гледају гости приредбе  делује 

потпуно другачије учесницима иза завесе. 

 Са наставницом Тањом , моја другарица Валентина, 

неколико осмака и ја увежбавали смо рецитал . Мале 

проблеме са дикцијом и акцентима  смо брзо савладали 

јер смо се трудили да све  буде како треба. Имали смо и 

генералну пробу пред ученицима млађих разреда. 

Деловало је као да не постоји могућност да се деси нешто 

непредвиђено. 

 Програм само што није почео, сала је препуна – 

ученици, наставници, родитељи... сви су испред нас. При-

ликом последње провере микрофона  ипак одлучујемо да 

се један од њих сувише слабо чује  да бисмо га кори-

стили... додаваћемо једни другима само један микрофон. 

Надамо се да  се нећемо збунити иако смо вежбали са два.  

 Почиње наш рецитал. Имам малу трему, кон-

центрисана сам да не заборавим текст и не примећујем да  

добијам други микрофон, онај који  слабо ради.  Схватам 

да ме публика једва чује. Не знам како, али неко ми узима 

микрофон и додаје други, онај бољи..... покушавам да то 

не поремети моје рецитовање,  све се наставља као да се 

ништа није десило. 

Повукла сам се у угао сале да бих сачекала крај 

програма. Угледах наставнице музичког  које усплахи-

рено чачкају око компјутера. Добијам задатак да међу 

гостима пронађем наставника информатике – хитно нам 

треба помоћ, компјутер одбија да послуша команде,  а за 

20  секунди нам је потребна песма за плесну тачку. Про-

влачим се  и са осмехом, да нико не примети панику, тра-

жим наставника Богдана. Проналазим га врло брзо и трчи-

мо обоје ка бини као да баш то и треба да се деси усред 

представе. Валентина најављује плесну тачку.... 3, 2, 1 ..... 

РАДИ!!!!   Ух!!! Наставница Драгана брише  зној са чела и 

смешка се.  И ово смо пребродили. 

 Последња реченица текста приредбе -  ми смо мисли-

ли да је довољно ефектна за крај и да одјава неће бити 

неопходна. Публика очигледно није мислила тако... нема  

аплауза... чекају следећи наступ. И уместо панике – на сре-

дину бине истрчава насмејана наставница Хана и почиње 

рођенданску песму, хор се придружује, придружује се 

цела сала..... Пун погодак! 

 Приликом изласка из сале родитељи и наставници 

нам честитају на сјајној приредби,  неко је чак 

прокоментарисао да је једна од најбољих које је гледао, 

нико, наравно и срећом, није ни наслутио наша 

презнојавања и муке иза завесе.  

Тамара  Пилиповић VI5 

ПРЕДСТАВЕ У ШКОЛИ 
Уз велико залагање наставнице Гордане Каитовић и 

ученика одељења 74 и 75, направили смо и 2. јуна 2014. 

године успешно извели приредбу за крај  прошле школске 

године. Уз много вежбања успели смо да на сцени изве-

демо кратку представу „Проблеми наших очева“ и 

„Узречице наших мајки“, као и потресну причу „Сам у 

кући“ која је потекла из пера наше наставнице, а говори о 

животу дечака  о коме нико не води рачуна. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Захваљујући таленту и доброј вољи учесника 

приредбе, изазвали смо емоције и измамили многе 

осмехе публике. Наш вредни рад и креативност орга-

низатора били су награђени аплаузом који чини да срце 

лупа јако и поносно. Наставници и ђаци нису жалили 

труда, па смо сакупили и препричали вам вицеве и шале 

уз које смо испратили прошлу школску годину. 

Анђела Стекић VII5 

ДАН ШКОЛЕ 2014. 
ОШ ,,Бранко Радичевић" је у петак 28. марта 2014. орга-

низовала школску приредбу поводом дана школе. Приред-

ба је одржана у школској сали, а на сцену су излазили не 

само ученици старијих већ и млађих разреда наше школе. 

Искоришћена је и прилика да се ученицима награђеним на 

ликовном конкурсу поделе дипломе. Програм је почео у 

16 сати, а публику коју су чинили наставници, родитељи 

и ђаци забављале су кратке представе, рецитације, соло 

тачке, дуети... Посебне симпатије освојиле су сјајно 

увежбане плесне групе које су уздрмале атмосферу 

модерним плесним корацима. Такође, старија публика је 

имала прилику да се подсети а млађа да научи нешто о 

историји Бранка Радичевића. Садржајни програм затворио 

је школски хор који је у пратњи оркестра и клавира 

отпевао ,,Оду радости". За сјајно извођење ове музичке 

нумере су поред хора и оркестра заслужне и наставнице 

музичке културе Хана Вучићевић и Драгана Кукобат. 

 

Мина Лошић VII5

 



 

  

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Између два броја Игрице 

8 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 41

  

Истовремено је покушао да покаже да једноставне 

експерименте не треба  користити само за 

демонстрацију одређених физичких појава, већ и 

као начин увођења научног метода у редовну наставу. 

 

Нашу школу су посетили представници 

организације „Србија шуме“ и одржали нам 

предавање и презентацију о значају шума. Морам 

признати да многе од ових ствари нисам знала, па 

ми је изузетно драго што сам учествовала у свему и 

научила нешто ново.

Шуме су невероватно важне за целокупну природу 

па и за човека. Покривају око једне трећине копнене 

површине наше планете и један су од најважнијих 

екосистема. Распрострањене су у већини 

климатских појасева, и у зависности од тога, 

настањују их различите биљне и животињске врсте. 

У сваком случају су веома разноврсне, живописне и 

неизмерно важне. Производе кисеоник који  сва 

жива бића користе, ублажују ефекат стаклене баште 

и ерозија, обогаћују земљиште, те су главни  извор 

биомасе. Пребивалиште су многим угроженим 

врстама, па зато морамо бити свесни да претераном 

сечом шума директно угрожавамо цео живи свет, 

целу планету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решење лежи у контроли сече шума, развијању 

еколошке свести  свих и, наравно, у пошумљавању 

које се у Србији  обавља захваљујући управо 

организацији „Србија шуме“. Треба да чувамо оно 

најважније што имамо, а према чему смо врло често 

немарни – живот и планету Земљу! 

Јелена Новаковић VIII1 

Сви који прате фудбал, једва чекају три ствари: 

да гледају свој тим како игра Лигу шампиона и 

,наравно,  да компанија EA sports избаци 

најновију Фифу. Овогодишња ФИФА 15 је 

умногоме боља од прошлогодишње. Поред боље 

графике,унапређена је и сама реалност игрице. На  

Последњу недељу зимског распуста наши 

ученици су провели на радионицама које су за њих 

организовали наставници. Према својим ин-

тересовањима,  могли су да учествују у креативним 

истраживањима  у оквиру свих наставних области. 

Наставница Живославка Тирнанић и  ученици VI1 

и VII1  организовали су 15. јануара квиз на тему 

Европска унија  и ваневропски континенти. Квиз се 

састојао из питања и асоцијација, па је све 

подсећало на телевизијску „Слагалицу“. Затим су 

расположени ученици још једном проверили своје 

знање кроз игру „Занимљива географија“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионицу „Једноставни експерименти у настави 

физике“ наставник физике Зоран Алексић је 16. 

јануара, у сарадњи са учитељицама Аницом 

Алексић, Бранком Матијевић и Горданом Раден-

ковић, наменио ученицима од четвртог до осмог 

разреда. Показао је низ експеримената који се могу 

реализовати у сваком моменту у настави физике или 

познавања природе, помоћу материјала који се 

налазе свуда око нас.  

 

 

пример, свима нама се дешавало да док уклизавамо, играч прође кроз другог и ништа се не деси.  Са Фифом 15 тих 

проблема неће бити. И такозвани „багови” су сведени на минимум.  Контрола играча, преглед терена и већи број тактика 

су далеко бољи него код претходних генерација ове игрице. Да  бисмо се осећали као да смо на правој утакмици, убачено 

је и навијање навијача на шта се није претерано обраћала пажња претходних година. Ово што сам  навео је само делић 

онога што краси ову игру већ годинама, с' тим што је овогодишња поново подигла лествицу за ону која нам тек долази, 

тако да можемо само да замишљамо шта спремају за нас људи из EA sports-а.  

Никола Бојчевић VIII4 

 

• Жанр: пуцачина из првог лица; 

• Игрица је једанаеста у серијалу; 

• У продаји је од 04.11.2014.; 

• Доступна за платформе: PC, PS3, PS4, XBox 

360, XBox One; 

• Радња се дешава 2054. године. 

 
Издавач је Activision, а за графику и 

анимацију су се побринули Sledgehammer 

Games и High Moon Studios. По први пут су  

 унети дупли скокови и такозвани „dash“ уназад и у страну. Побољшане су графика и квалитет мапа, а проширен асортиман 

оружја и додатне опреме.  

Кампања 

Кампања има 15 мисија. Ви као играч сте у улози Џека Мичела, маринца који се бори против КВА (терориста) и највеће 

војне силе – војске Атлас, коју предводи Џонатан Ајронс (коме је лик „позајмио“ познати амерички глумац, Кевин Спејси). 

Мултиплејер 

У мултиплејеру се прелазе 50 нивоа, на мапама са локацијама попут Санторинија (Грчка), Детроита (Америка) и 

Лагоса (Нигерија) који су представљени врло реалистично да просто пожелите да одете тамо. Бонус у игрици је то да 

након одређеног времена добијате „Supply drop“ у којима се налазе оружја, маске или одела. Максималан број ствари у 

„Supply drop“-у је три. Имате и могућност да постанете невидљиви, да се крећете дупло брже, као и да лебдите у ваздуху. 

Преживљавање 

У преживљавању вам надолазе таласи непријатеља, с  тим да су у сваком таласу непријатељи јачи и бројнији. 

Ако сте и ви љубитељ пуцњаве, авантуре и константне акције, попут мене, онда је ово права игрица за вас.   

 

Алекса Јовановић VI5 



 

                     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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 „ЧАРОЛИЈА ВРЕМЕНА“ ЕВА ФЕЛЕР 

Први део серијала „Чаролија времена“ зове се „Магична гондола“. Ова књига је испуњена 

узбудљивим и необичним доживљајима главних јунака Ане и  Себастијана. Ана је отпутовала у 

Венецију у време летњег распуста и за време регате бродова упала у воду. Из ње је извлачи згодни 

гондолијер, али изненадни бљесак све зауставља и у следећем тренутку она се налази  у непознатој 

улици. Схвата да је у Венецији, у 15. веку. Да ли то има везе са мистериозним сврабом на потиљку, 

или мачјом маском из необичне продавнице маски ?  И када Ана помисли да не може бити горе, 

схвата да овде није доспела без разлога. Мора да испуни мисију и избори се са злом групом 

непораженог Алвиза. Да ли ће Ана испунити своју мисију и успети да се врати у своје доба или ће 

остати заглављена у 15. веку  - сaзнајте сами! 

Јана Величковић и Ленка Степановић VI6 

 

 

 

 

 

„ДЕВОЈЧИЦЕ СА ОЛИМПА“ ЕЛЕНА КЕДРОС 
Сид, Луче и Хун су наизглед обичне средњошколке које су се упознале почетком школске године. 

Сид је вешта са мачем, Луче зна да освоји сваког дечака, а Хун је геније, уз то су  богиње. Приче о 

њиховим догодовштинама и проблемима  препоручујем  свим девојчицама које воле авантуре  и  

чудесне приче. 

„БИТИ ПОСЕБАН“  ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ 
 „Бити посебан“ је прича о Ђуки Крстићу, његовој љубави Љубици и популарном дечаку Ивану 

Рашићу , који је врло спретан у покушајима да окрене ђаке против Ђуке. Девојчице постају 

љубоморне због пажње коју Ђука поклања Љубици, а дечаци из страха од Ивана окрећу леђа главном 

јунаку. Да све буде још горе, ни код куће ситуација није идеална. Међутим, Ђука је борац који не 

одустаје од своје љубави, а Ивану Рашићу почиње да узвраћа истом мером. Он је лик са којим ћете 

се лако поистоветити. 

Софија Цакић VI6 

„СЕРВИРАЈ ЗА ПОБЕДУ“  НОВАК ЂОКОВИЋ 
У својој књизи Ђоковић прича како је преживео бомбардовање Београда, како је одрастао у ратом 

разореној Србији и пробио се међу најбоље играче света. Затим открива начин исхране који га је 

потпуно преобразио, помогао му да ослаби и реши све своје здравствене проблеме. Боље здравље и 

ментална снага омогућили су му да оствари своја два сна из детињства  - да освоји Вимблдон и 

постане најбољи тенисер света. Ђоковић је направио и план који ће помоћи сваком од вас да за само 

четрнаест дана трансформишете тело и живот, али даје и савете како да се ослободите стреса и које 

вежбе да радите да бисте се покренули и разгибали. 

Ана Дејановић  VIII4 

„ЛАВИРИНТ“  ЏЕЈМС ДАШНЕР 

„Лавиринт – Немогуће бекство“ је  узбудљив авантуристички роман о људима који се тајанствено 

буде у лифту који их транспортује на непознату локацију. На том месту се ничега не сећају, не знају 

ни како, ни зашто су ту доспели. Окружује их лавиринт пун опасности и пратимо их како 

преживљавају у њему. По књизи је рађен филм, а  изашао је и наставак – „Згариште – Немогућ 

пролаз“. 

„И НЕ ПОМИШЉАЈ НА ТО“ САРА МЛИНОВСКИ   

Старијим ученицима бих препоручио овај савремени роман са љубавном причом, тајнама, 

скандалима... Сара Млиновски описује живот шеснаестогодишњака. Нису ни слутили шта их очекује 

након вакцинације против грипа. Ако будете уживали у овим страницама, потражите и књигу „Десет 

ствари које смо урадили (а вероватно није требало)“    

Илија Златковић VIII4 

 

 

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
Новогодишњи базар за ученике нижих разреда одржан 

је 30. децембра 2014. у периоду од 17 до 19 часова у холу 

мале зграде.  

Организоване су продајне изложбе предмета које су 

ученици са својим учитељима правили на часовима 

ликовне културе и слободних активности. Најукуснија је, 

свакако, била продајна изложба колача вредних мама 

наших ученика.  

Било је изузетно забавно и ученицима – организа-

торима и посетиоцима базара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕДА МРАЗ ЗА ДЕЦУ РАДНИКА 

ШКОЛЕ 
Ученици III3 су са учитељицом Драганом Весели-

новић припремили новогодишњу приредбу за децу радни-

ка школе. Програм је пратио и обогатио хор ученика мла-

ђих разреда са професорком Драганом Кукобат 

 

УКРАСИМО НАУЧНУ ЈЕЛКУ 
Конкурс „Украсимо научну јелку“ је трајао до 1. новем-

бра 2014,  па су ученици седмих и осмих  разреда наше 

школе учестовали тако што су правили украсе у оквиру 

часова домаћинства. Ученици су били креативни , па су 

издвојени радови представљали  добар спој науке и умет-

ности.  

На овогодишњи конкурс приспело је око 4 000 дечјих 

радова из 177 школа широм Србије. Учешћем ученика на 

наградном конкурсу, у оквиру Фестивала науке, наша школа 

и радови ученика постигли су врло добре резултате. 

Већина радова је ушла у ужи избор и тако се нашла на 

јелци у шопинг центру „Ушће“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА 
У малој фискултурној сали  22. децембра 2014. год. 

организована је нового-дишња журка на којој смо се сви 

добро забавили.  Нестрпљиво смо чекали почетак журке, 

са осмехом дошли на забаву и барем накратко заборавили 

обавезе и проблеме који нас чекају код куће.  Сала је би-

ла украшена балонима јарких боја, шареним тракама, а био 

је ту и лајт шоу. Све заједно стварало је сјајну атмосферу. 

Неколико дана пре журке почели смо да размишљамо о 

томе шта ћемо обући и како да што боље изгледамо. 

Требало је да буде и такмичарског програма, али нам је 

било лепше да само плешемо уз добру музику. Свидело 

ми се то што смо заједно плесали и учинили да то вече 

буде изузетно весело и забавно. Осећала сам се као да је 

већ почео распуст, и било ми је лепо са другарима из 

супротне смене. 

Једина замерка је то што су нам на почетку журке 

пуштали страну музику, коју већина петака и шестака не 

слуша. Било је незаборавно вече и мислим да нас је  та 

журка лепо увела у нову 2015. годину , за коју се надамо 

да ће бити боља и успешнија од претходне.  

      Валентина Стојановић VI5 
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Дана 4. Децембра 2014. отворен је Фестивал науке. Од 

2007. године до данас, прерастао је у највећи научни 

догађај региона југоисточне Европе. Тај податак говори о 

великој популарности ове манифестације која се, из го-

дине у годину,  повећава, привлачећи домаће и стране 

посетиoце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ фестивала је једноставно представљење науке, 

њених могућности и примене у свакодневном животу. 

Већ првог дана отварања, наука се приближила и нама, 

ученицима ОШ ,,Бранко Радичевић”. Због великог инте-

ресовања ученика, посета је организована у два дана. 

Пратиоци група биле су наставнице хемијe Вишња 

Павловић и Јована Јовановић. 

На самом уласку дочекала нас је фестивалска атмо-

сфера, мноштво посетилаца и боје. Имали смо на 

располагању 4 сата и свако је, према својим инте-

ресовањима, кренуо у обилазак штандова. Са њих нас је 

привлачила наука, маскирана у своје експерименте, па и 

није било важно којом се научном дисциплином бавимо. 

Време је летело, а једноставно приказивање научних чи-

њеница је било забавно, подстицало је на размишљање и 

позивало на активно учешће у стварању. Тако смо и ми, 

бар на тренутак, постали део тог великог научног света. 

Нарочито бих издвојио приказ бесконачности (сл.1). 

Она се у потпуности поклапа са мојом визијом. Експе-

римент са јабукама и сијалицом која се напаја енергијом 

из њих и која светли, никога није остовио равнодушним 

(сл.2). Примери за електрицитет, осцилације, преношење 

звука, симулација кружења воде у природи, квиз, поре-

ђење исхране данашњице са исхраном људи из доба 

Лепенског вира, Винче... само су део онога што чини 

садржај овог фестивала. 

 Четири сата су прошла као  трен, а то је био најважнији 

циљ организатора. Осећао сам лакоћу и задвољство. Како 

би било лепо да имамо такaв осећај након нaставе у 

школи. 

Војислав Дејковић VIII4 

   
  слика 1                                          слика 2 

У периоду од 9. до 15. децембра, у свету се 

организује кампања под називом „Сат 

програмирања“ (Hour of Code) у оквиру Недеље 

програмирања. Ова кампања има циљ да приближи 

програмирање ученицима и наставницима широм 

света.  

 Кампању је покренула организација Code.org, а 

при-дружили су јој се и Фејсбук, Мајкрософт, Гугл, 

Епл, Амазон, Твитер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У овој кампањи је учествовала и наша школа. 

Ученици VI, VII и VIII разреда су имали могућност 

да на један веома лак и занимљив начин направе 

прве кораке у области програмирања.  

На сајту csedweek.org могуће је испратити 

комлетан курс од 20 часова, па овом приликом 

позивамо наше ученике да се укључе и у ту акцију. 

 

.

У свечаној сали наше школе 9. децембра 2014.  

отворена је изложба слика Јулкице Масниковић 

која је својевремено радила и у нашој школи као 

професор ликовне културе. Ово је био њен начин да 

се поново дружи са школом и да упозна нове 

генерације са својим радом. Изложбу су у току 

децембра организовано посетили сви ученици 

млађих разреда, који су том приликом могли и да 

разговарају са сликарком, те и да од ње нешто науче 

о ликовној уметности.  

 

Александер Игоревич Рибак (Минск, 13. мај 1986) је виолониста, певач, 

композитор и глумац из Норвешке. Рибак је као представник Норвешке 

победио на Песми Евровизије 2009. у Москви, са песмом „Fairytale“, за 

коју је сам аутор композиције и текста. 

Свира различите инструменте  од  своје  пете године, а данас  свира 

виолину и ређе  клавир. Рибакови родитељи су Наталија Валентиновна 

Рибак , позната пијанисткиња, и Игор Александрович Рибак, познати 

виолиниста у Норвешкој. Како је Рибак сам изјавио, одувек је желео да 

забавља и то је некако и његов позив.  

Рибака је победа на Евровизији прославила не само у Норвешкоj, него 

у целом свету. 

Жанрови у којима је Александерова музика заступљена су поп, фолк и 

благи рок. 

Анђела Савић VIII5 

 

АЛЕКСАНДЕР РИБАК 

 

МЕТАЛИКА 

 

Металика је америчка хеви метал и треш метал група основана у 

октобру 1981. године у Лос Анђелесу (Калифорнија). Бенд је основан 

када је Џејмс Хетфилд одговорио на оглас који је поставио бубњар 

Ларс Улрих у локалним новинама. Тренутни састав убраја 

дугогодишњег гитаристу Кирка Хамета (који се придружио 1983. 

године) и басисту Роберта Трухиља (у саставу од 2003), поред 

поменутих Хетфилда и Улриха. Бивши чланови бенда су Дејв Мастејн 

и басисти Рон Магавни, Клиф Бартон и Џејсон Њустед. Од када је 

настала група веома су популарни. Године 2004. љубитељи Металике 

изабрали су „Sad But True“ за најбољу песму бенда. Најпознатији 

албуми су „Kill 'Em All“, „Metallica“ и „Through The Never“. 

Марија Живановић VIII3 

 

АРИЈАНА ГРАНДЕ  

(26. јун 1993) је америчка певачица, 

текстописац и глумица. Глумачку 

каријеру је започела у мјузиклу „13“ 

на Бродвеју, а 2010-2013. глумила је 

у серији „Victorious“ на Никелодеону. 

Музичку каријеру почела је са 

музиком из серије „Мusic from 

Victorious“. Потписала је уговор са 

издавачком кућом „Republic Records“ 

која је представила њен први албум 

„Your Truly“ (2013). Он је као 

дебитантски албум заузео прво место 

америчке листе Билборд 200. Њен 

први сингл „The Way“ постао је хит 

Top 10 на Билборд хот 100. Други 

студијски албум „My Everything“ 

(2014) такође је дебитован на првом 

месту у САД-у са сингловима 

„Problem“ и „Break Free“. Због гласа 

је називају „мини Марија“ и „нова 

Мараја Кери“. Извођачи који су 

имали утицај на њену музику су 

Мадона, Кристина Агилера, Еми 

Вајнхаус, Витни Хјустон и Мараја 

Кери. 

Марија Живановић VIII3 

америчке листе Билборд 200. Њен први сингл „The Way“ постао је 

хит Top 10 на Билборд хот 100. Други студијски албум „My Every-

thing“ (2014) такође је дебитован на првом месту у САД-у са сингло-

вима „Problem“ и „Break Free“. Због гласа је називају „мини Марија“ и 

„нова Мараја Кери“. Извођачи који су имали утицај на њену музику су 

Мадона, Кристина Агилера, Еми Вајнхаус, Витни Хјустон и Мараја 

Кери. 

Доротеја Суботић  VIII3 

 

ONE DIRECTION 

је британско-ирска музичка група коју чине На-

јал Хоран, Лијам Пејн, Хари Стајлс, Зејн Малик 

и Луис Томлинсон. Формирани као група завр-

шили су на трећем месту седме сезоне британ-

ског  „Фактора икс“ 2010. Након тога потписали 

су уговор са издавачком кућом „Syco Records“. 

Први сингл „What makes you beautiful“ је 

издат у септембру 2011. и пласирао се на врх 

листе синглова у УК и у Top 10 у другим земља-

ма. Њихов дебитантски албум „Up All Night“ је 

издат  18. новембра 2011. Дана 9. новембра 2012. 

издат је њихов други албум „Take me home“. 

Трећи албум „Midnight Memories“ издају 25. но-

вембра 2013, а 17. новембра 2014. четврти албум 

„Four“. One Direction су прва британска група која 

се налази на првом месту у САД-у са деби-

тантским албумом. Карте за концерте на њихо-

вим турнејама „Up All Night“ , „Take me home“ , 

„Where we are“ и „On The Road Again“ распро-

дате су у првим недељама. Љубитељи ове групе 

називају се Directioners. 

Доротеја Суботић  VIII3 
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Тренирам пливање већ 9 година. Почела сам да тренирам на базену у 

нашој школи првенствено због здравља. Убрзо сам постала члан  Пли-

вачког клуба „11. Април“. Девет година напорних тренинга, раног устајања, 

доста одрицања, пуно труда и рада довели су до тога да у својој соби чувам 

много вредних медаља.  

Прошле године на летњем државном првенству освојила сам треће 

место у дисциплини 100 метара леђно. Моја штафета је вицешампион 

државе. На Mеђународном првенству младих пливача освојила сам 4 

медаље. На Школском градском првенству ове школске године у но-

вембру освојила сам прво место у дисциплини 50 метара леђно. Највећу 

важност придајем републичком првенству (Олимпијске спортске игре 

младих ученика Републике Србије), одржаном 25. новембра ове школске 

године, на ком сам представљала нашу школу и освојила бронзану 

медаљу. Та медаља ми је најдража, али и најтеже освојена због јаке 

конкуренције у мојој категорији.  

Највећа подршка су ми родитељи, тренер и пријатељи. Наставници у 

школи су добри и увек имају разумевања.  

Надам се да ћу у даљој каријери освојити још пуно медаља, постати 

тренер и на неком већем такмичењу представљати државу и слушати 

химну своје земље!  Надам се да ћу и ја бити узор некоме, као што су мени 

Велимир Стјепановић и Федерика Пелегрини.  

Препоручујем свима да се баве  спортом, јер  ће живети здравије и 

лепше! 

Андреа Адамовић VIII4 

ПЛИВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седамдесеторо деце – чланова великог хора који воде 

наставнице Драгана Кукобат и Хана Вучићевић, представи-

ло је нашу школу наступом у Сава центру на XIX Ревији 

стваралаштва деце и младих Београда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа била је 18. октобра 2014. домаћин Држав-

ног првенства у првој помоћи у организацији Црвеног кр-

ста. Ученици II3 и II7  учествовали су као глумци у реви-

јалном делу такмичења, у презентацији прве помоћи по-

летараца. Наступао је и хор наше школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршена је акција прикупљања књига за школске би-

блиотеке у Обреновцу. 

Ученици, родитељи и чланови колектива су показали да 

нису заборавили оне којима је помоћ најпотребнија.  

У библиотеку су свакодневно пристизале књиге. Прику-

пљено је 670 различитих наслова.  

Акцију су подржали Савет родитеља као и Актив школ-

ских библиотекара Новог Београда, а организована је у сара-

дњи са Хуманитарном фондацијом Нови Београд. 

Циљ акције је да се бар донекле надокнади штета у 

школским библиотекама коју су проузроковале временске 

неприлике. 

Великим одзивом смо показали да не заборављамо оне 

којима је тешко.

У организацији Тање Маљоковић, школскe библи-

отекарке, 28. октобра 2014. чланови библиотечке секције 

су посетили Међународни београдски сајам књига. 

Учествовали су и у неколико едукативних радионицa. 

Tоком радионице Пoзориште сенки за присутну публику 

су извели веома интересантну представу на штанду 

Издавачке куће БИГЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желећи да у нашој школи представимо неке од успеш-

них излагача са Међународног београдског сајма књига, 

од 13. до 19. новембра угостили смо представнике издава-

чке куће Одисеја. Програм Европске уније Култура – Креа-

тивна Европа већ шест година подржава пројекте ове изда-

вачке куће која се поред залагања за неговање књижев-

ности  и бриге за очување животне средине бори и за по-

штовање људских права и праведније и хуманије друштво.

 

 

Пливам од своје пете године, прво у школици пливања, а онда и 

у ПК „Црвена звезда“ код професора Александра Шканате. Прву 

медаљу освојила сам са седам година пошто сам победила на 

Градском првенству. На школским првенствима сам наставила да 

нижем победе, на  нивоу Београда и Србије. Петострука сам и уза-

стопна победница Летње и Зимске лиге Београда, а више пута сам 

проглашена најбољом пливачицом у најмлађој категорији. Највише 

се поносим  пехаром за најбољу пливачицу Првенства Србије у кате-

горији млађих пионирки. Вишеструка сам првакиња државе и члани-

ца штафете 4x50 мешовито. На  Првенству Србије за млађе пионирке 

поставила сам нови државни рекорд 2:18,17. 

Ана Радуловић VI4

Јована Бабић VII4 је почела да игра тенис са шест година због идола – Новака Ђоковића, Ане Ивановић  и Марије 

Шарапове. На питање да ли може издвојити неки свој ударац који воли, рекла је да је то бекхенд паралела.  Почела је 

у ТК „Ас“, на теренима СЦ „11. април“, на оном чувеном терену у исушеном базену, где су некада играли Јанко, Ана и 

други. У међувремену је  вредно тренирала и напредовала, па је стигла и до репрезентације са којом је освојила дру-

го место на Првенству Европе у категорији девојчица до 12 година. То истиче као свој најлепши досадашњи тренутак у 

тенису. Од прошле године тренер јој је Ана Цветковић, која их је и водила на Првенство Европе. На такмичењима 

наступа за ТК „Партизан“, а често има спаринг партнере из ТК „Сет нет“. Каже да пред наступ нема трему, користи опрему 

Баболат, коју од њих добија као перспективна и већ запажена. Каже да је врло задовољна тренером, као и разредном 

захваљујући којој врло лако усклађује своје школске и спортске обавезе. Јована је одлична ученица, а тренер за њу 

каже да је вредна, послушна, дисциплинована и ништа јој није тешко. Каже за њу да обожава брзину и узбуђења која 

подижу ниво адреналина због чега иде на скијање, спушта се низ тобогане... План  јој је да до августа уђе међу 50 

најбољих у Европи, а до краја године у 30 најбољих, као и да почне да игра турнире у категорији до 16 година. 

           Преузето са  Неттениса 

ТЕНИС 
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Тренирам атлетику - бацање кугле скоро две године у  

Атлетском клубу „Црвена звезда“. Тренутно сам првак 

државе у својој категорији. Најзначајнија и најдража  ми је 

златна медаља са интернационалног турнира  у Новом Саду 

у јануару ове године. Највећу трему и притисак сам осетио 

када  ме је посматрао чувени Асмир Колашинац.  Досад сам 

био изузетно успешан, а надам се да  време сјајних 

резултата тек долази. 

Иван Брковић VII4 

Планинарско друштво „Сремуш“ посетило  је 4. октобра 

2014. године  Дивчибаре.  Тридесетак љубитеља природе 

(ученика, мама, бака и дека) уживало је на планинским 

падинама , на којима су препознавали и брали печурке – 

рујнице и вргање. После необично занимљивог и храброг 

спуста низ Скакавичку косу, уживали су у необичном ручку 

на сеоском домаћинству породице Лазовић – пасуљу са 

рујницама и копривом и хлебу са седам самониклих би-

љака. За ученике из београдских блокова било је то неза-

боравно искуство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Планинарског друштва "Сремуш"  у шетњи 

Савским насипом до канала Галовица 16. јануара 2015. 

године

 

 

Наша школа је и ове године, у периоду од 1. до 6. окто-

бра 2014. године била домаћин деци из Немачке. Ђаци на-

ше школе су угостили децу из Берлина, ученике Основне 

школе „Аm Branderburger Tor“ и заједно са њима провели 

дивне дане у Београду. Координатори манифестације су 

били  наставница немачког језика Ивана Ђуричић и настав-

ник техничког образовања  Владимир Зорић. 

Већ првог дана, након шареног карневала који се кретао 

кроз центар Београда,  одржано је свечано отварање 

манифестације „Радост Европе“ на Калемегдану на терену 

КК „Партизан“.  На приредби  је учествовало  Културно- 

уметничко друштво „Талија“ и хор Дечјег културног центра 

Београда. После приредбе  свима је пријао предах на ручку 

у Мекдоналдсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следећег дана   гости су  учествовали  на концерту „У 

сусрет пријатељству“ у Дечјем културном центру. До-

маћини су  у поподневним часовима у школи организовали 

концерт у част својих гостију. На концерту су се 

представили хор и балетска група наше школе, као и гости  

својом музичком тачком. 

Трећег дана смо ишли у Палату Србије, где су госте 

срдачно поздравили и са њима поразговарали председник  

Србије Томислав Николић и његова супруга Драгица. Ос-

татак дана провели смо у дружењу и рекреацији на терени-

ма Аде Циганлије и  вожњи возићем. Био је ово најопу-

штенији дан нашег дружења. 

Четвртог дана  одржан је велики концерт у Сава центру на 

којем су се представила сва деца Европе, па и наши гости. 

Уживање је било посматрати те разнолике наступе, језике, 

ношње, а видети колико нас тога заправо спаја и колио смо 

слични у жељи да се дружимо и забављамо. 

Нажалост, наши гости су морали назад у Немачку, а ми 

својим школским обавезама. Опростили смо се са надом 

да ћемо се срести и следеће године  у истом расположењу. 

Тијана Јовановић и Ања Томовић VIII2

Рукомет тренирам од своје осме године.Почео сам  у 

Рукометном клубу  „Студентски  град“, са којим сам освојио 

много медаља  и  више пута награђиван као најбољи стрелац  

и најбољи на својој позицији – лево крило. Жеља ми је била 

да заиграм у „Црвеној звезди“ што сам  и остварио  пре две 

године . У Звезди  сам  такође освојио доста медаља  на 

домаћим и  европским  турнирима . Својим највећим успехом 

сматрам освајање првог места на турниру у  Барселони 2014. 

године. Играм и за јуниорску репрезентацију Србије. 

Свакодневни тренинзи  и много одрицања ће, надам се, 

остварити моју највећу жељу, а то је да једног дана заиграм за 

Кил, као и  за репрезентацију Србије и освојим Светско 

првенство. 

Андрија Перовић VIII4 
Андрија Перовић (доњи ред, трећи с левe стране) 

 Ученице наше школе –  сестре Јана Влајковић 

III5 и Маша Влајковић II5 озбиљно се баве 

ритмичком гимнастиком. Освајачи су бројних 

награда и у групним  вежбама и у индивидуалном 

програму. До сада су освојиле преко 10 награда на 

различитим такмичењима.  Фотографијa je са 

међународног такмичења IV Gimnastix  kup  на 

којем је Јана освојила друго, а Маша – прво место. 

За време мини празника одржано је једно лепо дружење. Наиме, у 

недељу 15.02.2015. на Сретење,  играо се баскет, који је показао колико се 

у ствари воли спорт,  нарочито кошарка . 

Без обзира да ли сте ветеран или професионални спортиста, сви 

подједнако уживају у  баскету са друштвом у недељу увече . Са тим су се 

сложили и  неуморни Новак Ђоковић и Марко Јарић. Један од другара (сада 

ветеран) био је и Дамјан Девић, ваш професор физичког васпитања. 

Надамо се да ће овако нешто утицати на свест и размишљање данашње 

омладине. Спорт се воли, било да је у питању тенис, кошарка или ..., а његов 

утицај на здравље и психу не треба ни помињати.  

Дамјан Девић 
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Србија се поново бори са воденом стихијом – Тамнава, 

Колубара, Сава, Дрина, Ибар, Велика Морава, Западна 

Морава... Наше благо, али и наша мука. Талас кише током 

маја довео је до тога да мали, кротки и једва приметни 

потоци подивљају и натерају веће реке да се покажу у 

пуној снази. Нико није веровао да може доћи до поплава, 

али у непуних сат времена вода је надирала толико да је 

на неким местима запосела куће и невероватних  пет 

метара увис. 

    Највише је страдао Обреновац, али и Свилајнац, 

Ћуприја, Трстеник, Крупањ... напето је било у Сремској 

Митровици, Шапцу, као и у свим местима у околини река. 

Овакве невоље доносе и нешто добро. Људи се окрену око 

себе и почну да примећују друге људе, туђе невоље, 

једнако тешке муке као што су и њихове. Пробудe се 

емоцијe, жеља да се помогне, не буде тешко одрицање, 

уступање, давање предности, брига, код људи се пробуди 

оно што врло често буде заборављено – одговорност према 

друштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И овом приликом Србија се дигла на ноге. Велики број 

добровољаца је прихватио да помогне при прављењу 

бедема за одбрану. Било је пуно волонтера Црвеног крста, 

чамџија да помогну при евакуацији поплављених, много 

људи је доносило храну, воду, гардеробу, средства за 

хигијену и све са циљем да се помогне и да настрадалима 

буде бар мало лакше. Сада, када су се воде повукле у своја 

корита, предстоји нова борба – да се обезбеди поново 

нормалан живот. Многи су остали без ичега. Неки су изгу-

били вољене. 

У историји постоје записи о многим поплавама у 

Србији. Није нам ово прва, мада кажу да је, вероватно, до 

сада највећих размера. Треба нешто научити из тога. Када 

се живот врати на старо и сви буду збринути, оранице се 

доведу у стање да поново рађају, сточни фонд се обнови, 

треба размишљати о бедемима који ће обезбедити сигур-

ност, о  систему канала који ће одвлачити и распоре-

ђивати вишак воде. 

Моја школа се такође укључила у акцију прикупљања 

 

помоћи. Ученици, родитељи, запослени – прикупили су 

веће количине хране и средстава за хигијену. Надам се да 

оно што се пробудило у народу када се нашао у невољи 

неће тако брзо нестати. Лепо је видети солидарност на 

делу. То чини душу једног народа. 

Ања Пантелић VIII4 

ИЗЛОЖБА ВЕТЕРИНАРСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

Ученици  I6 са учитељицом Горданом  Глигић били су 

на изложби Ветеринарског факултета 6. јуна 2014. године.  

Анђела Ристивојевић  Александра Грегец Бојана Богдановић 

Катарина Мушикић 

Слободан Јенко Марија Јагодић 

Матеа Момчиловић Катарина Бајић 

Јована Пејић 

Анђела Тодоровић 

Марија Јапунџић 

Петар Бабић Нина Ивановић 

Милица Митић Милан Станковић 

Петар Маринковић 

Марина Караклић Владе Вуловић Тијана Митровић 



 
  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 
лист ученика  

ОШ „Бранко Радичевић“ 

Нови Београд 

ИЗДАВАЧ: 

ОШ „Бранко Радичевић“ 

ЗА ИЗДАВАЧА: Смиљана 

Павловић, директор школе 

УРЕДНИЦИ: 

Тања Ручнов, главни и 

одговорни уредник 

Слађан Игњатовић, технички 

уредник 

РЕДАКЦИЈА: 

Вања, Мина, Валентина, Јелена, 

Марија, Доротеја, Анђа, Ана, 

Андреа, Анђела, Јана, Ленка, 

Софија, Тамара, Наталија, 

Ружица, Милица, Војислав, 

Илија, Никола, Алекса, Андрија, 

Стефан 

ШТАМПА: „ПРИМА“ 

ТИРАЖ: 300 

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:  

ОШ „Бранко Радичевић“ 

Јурија Гагарина 195 

Нови Београд 

web: 

www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs 

имејл: 

skolske.novosti@yahoo.com 

телефон: 

011 21 58 638 

Насловна страна: 

Паја Јовановић – Таковски 

устанак 

 

  

ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

Вести Забава за мозак 

2 ШКОЛСКЕ НОВОСТИ 

 

47 

 

ПОНОВО НАГРАЂЕНИ! 

И ове године  су наше „Школске новости“ (број 7, за 

школску 2013/2014. годину)  награђене   на  Конкурсу Друштва 

за српски језик и књижевност за најбоље школске часописе 

основних и средњих школа. Овога пута  жири  нам је доделио  

треће место у конкуренцији 34 часописа основних школа из  

целе Србије. Жири је   истакао  све већи број приспелих часо-

писа, као и све бољи квалитет оних новина, који се као и наше, 

редовно пријављују на конкурс.   

Честитамо члановима редакције и свим ученицима који су 

учествовали у стварању новина на томе што опстају у друштву 

најбољих.   

 
 

 

  СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА 

Веће другог разреда (учитељице 

Б. Матијевић, Д. Веселиновић, Б. Ан-

ђелковић и К. Благојевић) органи-

зовале су приредбу – свечани пријем 

ученика првог разреда. Њихов реци-

тал  обогатила су два наступа малог 

хора који води  наставница музичке 

културе Драгана Кукобат. Ове школ-

ске године наша школа је богатија за 

пет одељења првака.  

 
РЕЧ УРЕДНИКА 

У последња три броја часописа наша редакција улаже напоре да визуелно и садржајно 

обогати наше новине. Била су приметна бројна лутања у тражењу концепта, али је сада 

видљиво да су се усталиле рубрике и да је часопис добио препознатљив дизајн. Да наши 

напори нису били узалудни потврђено је и двема наградама од стране Друштва за српски 

језик и књижевност. У овом броју доминантни фонт биће Comic Sans MS  који би требало 

да часопису подари мање формалан изглед и то је најбитнија промена у односу на 

прошли број. Спремни смо да саслушамо и ваш глас. Све сугестије, критике као и 

текстове можете слати на skolske.novosti@yahoo.com 
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БОТАНИЧКА ОСМОСМЕРКА 

АГАВА, БАГРЕМ, БАМБУС, БАНАНА, БРЕСКВА, 

ГАВЕЗ, ЖАРА, ЗОВА, ЗУМБУЛ, КИВИ, 

КОВИЉЕ, КОМОРАЧ, КРУШКА, КУКУРУЗ, 

КУПИНА, ЉУБИЧИЦА, МАНДАРИНА, 

МАСЛИНА, ПАПРИКА, РАБАРБАРА, РАЗЛИЧАК, 

СИРАК, СУНЦОКРЕТ, ХМЕЉ 
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 МАГИЧНИ ТРОУГАО 

Бројеве од 1-9 распоредити око 

троугла уз узначене тачке, тако да 

збир бројева на свакој страни 

буде 17. Бројеви не смеју да се 

понављају! 
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СУДОКУ 

ЛОГИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ 

1. Маријин отац има 5  кћери – Нана, Нене, Нини и Ноно. Како се зове пета ћерка? 

2. Учествујете у трци. Престигли сте особу која је била на другом месту. На којем сте ви месту сада? 

3. Ако у трци престигнете последњу особу, онда сте... 

4. Решите ово без папира и оловке: Узмите 1000 и додајте 40. Сада додајте још 1000. Сада додајте 30.  Додајте 

опет 1000. Сада додајте 20. А сада додајте још 1000. Додајте још 10. Колико је то укупно? 

5. У једном граду постоје само два фризера. Салон првог је прљав и фризер има ужасну фризуру, а салон другог 

је чист и фризер има добру фризуру. Код кога од њих двојице бисте се ви шишали? 

6. Како одмерити 4 литра помоћу посуда од 5 литара и 3 литра? 

7. Један човек је 2010. године имао 20 година, 2015. је имао 15. Како је то могуће? 

8. Никада га није било, никада га неће бити, а има га још мало? Шта је то? 

9. Лежао човек на плажи и читао књигу. Да није било Месеца, прочитао би је до краја. Зашто? 

1 Марија; 2. на другом месту; 3. не можете престићи последњег у трци; 4. 4100, мада ћете вероватно добити 

5000; 5. код фризера са ужасном фризуром, јер он шиша фризера са добром фризуром; 6. напуните посуду од 5 

литара, затим из ње сипате три литра у другу посуду па остане два литра. Та два литра сипате опет у посуду од 

три литра. Поново напуните посуду од пет литара и из ње наспете још литар колико треба да се допуни посуда 

од три литра. Тако у посуди од пет литара остаје четири литра. 7. могуће је ако се то дешавало пре нове ере; 8. 

данашњи дан. 9. могућа су два одговора: плима и помрачење Сунца 

 

РЕШЕЊА 

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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Како језив сан… Баш 

ме је узнемирио. 

Сањао сам школу! 

Сањао сам да ме питају географичарка, 

историчарка и физичар ужасна питања 

док радим контролни из математике, а за 

то време је поред мене лутка Анабел док 

ме Слендерман гледа кроз прозор. 

 

 

То се неће 

дасити. 

Летњи је 

распуст 

Ипак неће трајати 

дуго. Опет ћемо 

испочетка 

Обимно градиво 

Наставници и родитељи који се деру на тебе 

што имаш „лоше“ оцене (4+) и што ништа не  
учиш. Да… Само, кад 

сам нашао мамине и 

татине ђачке књижице, 

неким чудом је испало 

да имам боље оцене. 

Кад би ово 

могло заувек  

да траје! 

 
Само да видим који 

је датум. Можда је 

изашао неки добар 

филм 

 

Хм… Онда је најбоље да уживам у 

неком филму у биоскопу. 

ДАНАС ЈЕ ПРВИ 

СЕПТЕМБАР 2015!!! 

Настасија Вранчић VI4 
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