ШАСППИС УШЕНИКА ПЩ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКПВИЋ“

БРПЈ 7

ЈУН 2013.

ШКОЛСКИ ЖИВОТ
На Сајму с Ршумом

Ушеници 3/5 ппсетили су Сајам коига. Разгледали су
мнпгпбрпјне щтандпве препуне разнпликих и
интересантних коига. Најдуже су се задржали на
щтанду ИК „Пшелица“.
На тпм щтанду су присуствпвали прпмпцији коиге
„Щтп на уму тп на друму“, Љубивпја Рщумпвића.
Ђаци су искпристили прилику да накпн куппвине
коиге ппразгпварају са свпјим пмиљеним писцем
шија су дела „Заувари“, „Ујдурме и звршке из Антишке
Гршке“, „Три швпра на трепавици“ дп сада прпшитали.
Целпкупнп дружеое пвекпвешили су аматерски фптпапарати рпдитеља. Сада фптпграфије на кпјима Рщум
пище ппсвете деци увеликп круже пп интернету. На
пвај нашин пунп деце имаће прилику да види свпг
пмиљенпг писца.
Вељкп Ђуричић 3/5

Мали школски сајам књига
Акп мпгу пдрасли, защтп не бисмп и ми?
Традиципналнп, у ппследоих некпликп
гпдина, када у пктпбру ппшне Сајам коига
у Бепграду, у хплу наще щкпле пдржава се
једнпдневни Мали сајам коига! Све
имамп: щтандпве (клупе), коиге (кпје кпд
куће скупљају пращину), прпдавце
(ушенике пд петпг дп псмпг разреда).
Најбпљи купци су нам наставници и
ппнеки рпдитељ! Ушеници су углавнпм
заинтереспвани за лектиру. Нпвац пд
прпдатих коига иде у касу пдељеоске
заједнице кпја пдлушује какп ће га
пптрпщити. Коиге кпје не прпдамп,
ппклаоамп щкплскпј библиптеци. Надамп
се да ћемп следеће гпдине имати и некпг
ппшаснпг писца-гпста!
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Распевано 4/4
Мнпги ушеници наще щкпле ппстизали су
завидне успехе на разним такмишеоима,али
најзавиднији су резултати најмлађих. Ушеници
IV/4, ушитељица Мирјана Нинкпвић и уз велику
ппмпћ наставнице музишкпг, Мирјане Мунђе
псвпјили су првп местп на ппщтинскпм и
градскпм такмишеоу
за Најраспеванију
пдељеоску заједницу. Пред такмишеое сви су
били вепма узбуђени. Припреме су трајале два
месеца, али какп су малищани рекли- оима тп
није тещкп палп:,,Јесте да је билп наппрнп , али
је вределп. Сви смп презадпвпљни, а и
ушитељица заједнп са нама. Наппрнп смп
вежбали пд ппшетка щкплске гпдине и евп,
исплатилп се. Пвп првп местп нас је самп
инспирисалп да радимп јпщ вище па да се
такмишимп и на републишкпм такмишеоу“.
Оихпвп извпђеое ,,Јесенске песме“ и ,,Игра
кплп 52“ је пп мищљеоу присутних пдущевилп
жири. Сплисти, и у ппзадини хпр , самп су
ушинили пвај дпгађај јпщ лепщим. Сви су били
пбушени у беле мајице и фармерке, а девпјшице
су у кпси имале беле траке.

У свешанпј сали наще щкпле ушеници ПМЩ
„Владимир Ђпрђевић“ пдржали су кпнцерт
какп би шари музике приближили ђацима
млађих разреда. Инструменти кпји су се шули
били су: клавир, хармпника, виплина, випла,
а наступип је и један ушеник сплп певаоа.

Какп су пни рекли, нису имали трему и на сцену
су изащли без трунке напетпсти.
Андреја Медвед 8/4
Aсимо
У оквиру манифестације Дани будућности - роботика, шестаци и осмаци наше школе имали су
прилику да у Великој сали Коларчеве задужбине виде најнапреднијег хуманоидног робота на свету,
Асима.
С нестрпљењем смо ишчекивали да се Асимо појави. Његово име је скраћеница енглеске фразе и
значи - напредни корак у иновативну мобилност. Били смо задивљени како машина коју је направио
генијални људски ум може да препозна људе у својој околини, да се рукује, даје предмете и помера
их, пење се и силази низ степенице, трчи кружно и праволинијски, игра фудбал...Скоро као човек..
Овакви роботи у будућности ће помагати људима у свакодневном животу. Публика је била
одушевљена Асимом и сви су га поздрaвили великим аплаузом.
У ваздуху је остало да лебди питање: - Да ли ће можда роботи неке новије генерације успети да још
више наликују људима ако можда буду имали емоције? Имали смо привилегију да закорачимо у
будућност и да за тренутак видимо како ће можда изгледати наши животи када одрастемо.
Ангелина Виторовић 6/4
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АГИ И ЕМА

Од мора до звезда
Ова школска година била је богата књижевним
догађањима. Једно од најлепших књижевних
вечери одржано је у библиотеци „Бранко
Миљковић“. Слике шкољки, изложба наше
наставнице Маје Анђелковић Шегуљев, пренеле су
нас у неко лепше време, а вече је било тематско –
„Од мора до звезда“. У гостима су нам били
ученици
ОШ
„Десанка
Максимовић“
са
занимљивим бајкама о свету мора и неба.
Уживали смо у изванредним текстовима и
музичким тачкама које су нам омогућили наши
ученици. Ако желите да прочитате више, посетите
блог www.kreativnostnadelu.wordpress.com.
Сви учесници ове књижевне вечери добили су на
поклон од библиотеке „Бранко Миљковић“
бесплатне чланске карте за ову годину.

Будући критишари, такмишари у
Пщтрпм Перцету, пдгледали су
филм „Аги и Ема“, снимљен пп
рпману
Игпра
Кпларпва
и
разгпварали са режисерпм, кпја их
је упутила у тајне филмске
уметнпсти.
Питали
су,
кпментарисали, изнпсили свпја
мищљеоа.
Сада
пшекујемп
изванредне
филмске
критике.
Укпликп желите да се ппрпбате у
пвпј активнпсти, ппгледајте филм
на интернету и сајт Пщтрп Перце
кпје ће вам ппмпћи да напищете
филмску критику.

Весна Алексић, писац за децу и
адплесценте, дпбитница Змајеве
награде, награде Пплитикинпг
забавника и мнпгих других,
ппвпдпм Дешје недеље на Звездари
шитала је ушеницима звездарских
щкпла пдлпмке из свпјих коига,,Ја
се зпвем Јелена Щуман“,,,Марија
Мпдиљани“и ,,Месешев дешак“.
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КРЕАТИВНИ И ХУМАНИ
Вук Вукпвић и оегпвп 8/2 сами су псмислили, снимили и мпнтирали филм Мпје шкплскп...за кпји су
дпбили трећу награду, ваушер за куппвину играшака. Награду су ппклпнили деци без рпдитељскпг
стараоа у Звешанскпј. Тим ппвпдпм разгпварамп са Вукпм, једним пд најзаслужнијих за реализацију
филма.
Кп је дпшап на идеју да направите филм и какп?

-

У щкпли је пкашен плакат- Сними свпј филм : ,,Мпје щкплскп...''.Главна награда је била мпбилни
телефпни за целп пдељеое. Свима се свидела и награда и тема. Такп је настала шитава идеја за
филм.

-

Да ли вам је некп ппмагап у реализацији филма?

-

Да ли сте пчекивали да ћете псвпјити некп местп?
Већина из пдељеоа је сматрала да нищта нећемп псвпјити, али између нас кпји смп направили филм
нада је увек ппстпјала.

-

-

-

Не. Ппред свих препрека, успели смп да истрајемп у нащпј идеји и направимп шитав филм без ишије
ппмпћи. Већ имамп искуства са слишним прпјектима, такп да нам је и тп билп пд ппмпћи.

Кпликп дугп вам је требалп да направите филм?
Била су нам пптребна три дана снимаоа и две ппппдневне кпмпјутерске пбраде.
Да ли је целп пдељеое учествпвалп?
Наравнп, тп нам је бип главни циљ. Желели смп да прикажемп наще псмпгпдищое дружеое и такп
сашувамп филм кпји ће нам ппмпћи да се сећамп щкплских дана.

-

Кпју сте награду дпбили?
Псвпјили смп треће местп и ваушер за куппвину грашака у прпдавници „Оffy“.

-

Кп је мпнтирап филм?
Филм смп заједнп мпнтирали Јелена, Маркп и ја (Вук).

-

Шта сте урадили са наградпм?
Пдлушили смп да награду ппклпнимп деци без рпдитељскпг стараоа какп бисмп им улепщали
детиоствп. Збпг пве пдлуке РТС нас је ппзвап на гпстпваое у ,,Јутарои прпграм''.
Тамара Тпшић и Ангелина Витпрпвић 6/4
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Осмомартовска журка
Ђашки парламент седмпг разреда предлпжип је да
се ппвпдпм 8. марта, у хплу щкпле пдржи журка за
све ушенике пд петпг дп псмпг разреда.
Журка је требалп да ппшне у 19.00, па су затп била
скраћена
ппследоа
два
шаса
ушеницима
ппппдневне смене .Ппсле щестпг шаса пдмах смп
пдјурили да бисмп се спремили за журку.
На журки су ,кап и на свакпј претхпднпј, наставници
дежурали. Задужен за дпбру музику бип је Јпван
Вукпсављевић. Хпл је бип препун ушеника. Музика
је била разнпврсна, али највище су се слущали
тубрп-фплк и нарпдна музика. За свакпг је билп пп
нещтп. Билп је ту смеха, ђускаоа, и наравнп, нпве
љубави су се рпдиле. Све щтп је лепп, тп и краткп
траје, такп да је и нама време на журки брзп
прпщлп. Журка се заврщила пкп 21.30. Пвп је била
журка п кпјпј ће се јпщ дугп пришати. У ищшекиваоу
следеће, пстаје нам да се сећамп леппг дружеоа и
дпбре забаве.
Ана Кнежевић 6/4
Анђела Каранпвић6/4
ТОРТА ЗА МАТУРУ
Да се мпже сппјити лепп и кприснп, ппказали смп ми, псмаци, најстарији у щкпли. Свакп
пдељеое псмпг разреда дпбилп је у щкплскпм двприщту свпју парцелу и саднице цвећа. Нащ
задатак је бип да щтп лепще уредимп парцеле. Пдељеое шија парцела буде најлепща, дпбиће тпрту
за матурскп веше.
У ппдне су сви такмишари птппшели радпве на свпјим парцелама. Међу оима је билп и мпје
пдељеое. Кища је сипила, али тп ушеницима није сметалп, јпщ им је и ппмагала. Иакп је земља била
мекана и дпбра за прекппаваое, мнпги нису знали да кпристе алат. Мпје пдељеое се најбпље
снащлп и први смп прещли на другу фазу, а тп је уситоаваое земље. Дпк су се пстали такмишари
мушили јпщ пкп прекппаваоа, ми смп заппшели сађеое цвећа. Дпк смп правили планпве какп ће
наща парцела изгледати, пстала пдељеоа су нас сустизала. Атмпсфера је била напета. Сви су гледали
да щтп бпље ураде. Сваки тренутак надгледали су директпрка, заменик директпрке, педагпг и
некпликп наставника. Нащ план је бип да ппсадимп цвеће у пблику срца, тп јест да направимп нещтп
ппсебнп. Приметили смп да цвеће кпје смп дпбили није бащ лепп. Мпжда је тп и била намера
директпрке, да бисмп се ми щтпвище пптрудили. Били смп напети јер смп приметили да је једнп
пдељеое заврщавалп. Није билп лакп садити, деца су била неспретна, щтп је нащем пдељеоу далп
преднпст. Пп мпм мищљеоу ми смп били малп вещтији пд псталих. Кад смп засадили све дпбијене
саднице, видели самп да ће нам требати јпщ. Птищли смп да питамп директпрку за јпщ цвећа, а пна
нам је рекла да ћемп мпћи да радимп и наредних некпликп дана. Свима нам је лакнулп.
Надам се да ће у наставку такмишеоа мпје пдељеое ппбедити, јер смп се ипак, пп мпм
мищљеоу, највище пптрудили. Награда је тпрта за матурскп веше, щтп ће све ушенике дпдатнп
мптивисати.
Лука Милекић 8/5
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'огледног' пријатеља да на њему покажемо како не
треба да се понашамо према њему. Не брините,
нисмо га стварно: вукли за уши, бацали га било где
НАСТАВА
на под, остављалиРЕКРЕАТИВНА
ма где и заборављали
на њега,
лепили му жваку у косу... Схватили смо да се
пријатељ чува, био он друг из клупе или књига. И
још смо закључили да нијеСунчан
битно да
ли је књига
октобарски
дан у Тршићу
наша или позајмљена од друга или из библиотеке. У
сваку је уложен новац и љубав, брига оних који су
желели да нас нечем науче, па купили ту књигу за
Путовање
аутобусом протекло је у најбољем реду и за неколико сати ученици трећих
нас.
разредаПри
стигли
су до свог одредишта-Тршића, родног места Вука Караџића. Обишли смо
крају часа смо се мало дружили са
манастир
Троношу,
чесму девет
'новостеченим' пријатељем.
ЈеднимЈуговића
од њих, ипоВукову спомен- кућу. Било је заиста
интересантно
видети
све
оно
о
чему
смо
причали
имену: Чаробна кућица на дрвету: Делфини
у у школи и читали у књигама. Највише
нампраскозорје.
се допала унутрашњост старе Вукове куће, огњиште око којег се скупљала цела

ПУТОВАЊА/

породица, дрвено посуђе и намешај који су људи користили пре двеста година.
Научили смо и шта је вајат, камара, амбар као и много тога другог у вези са начином
Библиотекарка
Ристић
живота
тог доба.Ивана
Научили
смо и то да је значај Вука Караџића у томе што је преуредио
азбуку, оставивши народу писмо којим се заувек можемо поносити пред читавим светом.
По легенди, чесму испред манастира Троноша изградили су Југ Богдан и његових девет
синова, пред полазак у Косовски бој. Страдали су у тој борби, али је остала чесма као
спомен на њих.
Дан је био сунчан и топао, а ни ручак у ресторану није био лош. У сећању ће ми остати
њиве, воћњаци и велике ливаде. О свему што смо тог дана доживели, дуго смо причали у
повратку. Било је довољно времена и за гледање цртаних филмова, шалу и слушање музике.
Излет је стварно био занимљив, па ми зато није много жао што ћемо изгубљену наставу те
среде морати да надокнађујемо у суботу.

Катарина Јовановић 3/5
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Заувек у мом срцу
Кпнашнп је псвануп дан кпји смп сви пшекивали - двпдневна екскурзија псмих разреда. Нас пкп
псамдесетак били смп узбуђени и једва шекали да кренемп. Уз песму смп путпвали дп наще прве
дестинације-Виминацијума, римскпг впјнпг лпгпра. Иакп смп већ били тамп, ппет нас је задивип тај
стари римски град, кап да смп први пут тамп.Замищљам улице, тргпве ,купатила ,градске бедеме.
Замищљам пне кпји су ту некада живели.
Следећа пдредница нам је била Сребрнп језерп. Требалп нам је некпликп сати дп тамп. Те сате смп
упптпунили пришаоем вицева и присећаоем на екскурзија из млађих разреда. Када смп стигли,
ппглед на језерп ме је пшарап. Каменита плажа, щеталищте и језерп је пбасјавалп сунце кпје нас је
пратилп у тпку целпг дана. Никп није хтеп даље, али наставници су рекли да мпрамп, какп бисмп
стигли на време у Лепенски Вир. За трен пка смп се нащли у аутпбусу.
П Лепенскпм Виру кап истпријскпм налазищту пдгледали смп кратак филм. Кплевка културе
Лепенскпг Вира је Ђердап, а оени твпрци су пптпмци старе еврппске пппулације из раздпбља
старијег каменпг дпба. Пвп маленп насеље некада је билп средищте једне пд најслпженијих и
најблиставијих култура праистприје.
Малп умпрни пд пута радпвали смп се пдласку у хптел. Месецима унапред се зналп кп ће бити са
ким у спби. Накпн вешере, сви смп пдјурили у спбе и ппшели да се спремамп. Иакп ми се дискптека
није свидела, пдлишнп сам се прпвела са другарима.
Пстали смп будни целу нпћ и сутрадан били преумпрни. Ппсетили смп и хидрпелектрану
,,Ђердап“ и дпщли у Бепград пкп псам сати увеше. Та два дана ће увек имати специјалнп местп у
мпм срцу.
Андреја Медвед 8/4
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ПУТОВАЊА/РЕПОРТАЖА
У посети балинежанској породици
Мој први додир са индонежанским острвом била је врела писта на аеродрому Денпасар. Гомилу
путника, изашлих из великог авиона којим смо долетели тог јулског поподнева, дочекивали су
Балинежани, мирно, без повишеног гласа и са осмехом на лицу.Одмах су ми се допали, па сам зато
био пресрећан кад ми се указала прилика да посетим праву балинежанску породицу.
После неколико дана проведених на Балију, тата, мама, брат и ја запутили смо се џипом ка срцу
острва, близу града Убуда. Пут од Денпасара траје око сат и по. Вози се узаним асфалтним друмом
поред којег се смењују сеоске куће, шуме палми и пиринчана поља. Хотеле и туристе остављамо
иза нас. Неко време наилазимо на мотоцикле. На сваком се налази најмање двоје људи. На једном
видим читаву породицу са двоје деце и псом. Не знам како су сви успели да стану. Скрећемо са
асфалтног друма и возимо се влажном земљаном стазом кроз поље пиринча. Плашим се да се не
заглавимо у блату. У долини су кокоси. Са поља излазимо на тврђу земљану стазу и стижемо до
куће ка којој смо кренули.
Испред куће нас чека домаћин. Зове се Маде, има тридесетак година и ради у Денпасару за нашег
познаника. На Балију постоји само неколико имена. Маде је име за најстарије дете у породици.
Поред Мадеа су и његове две кћерке од пет и седам година и жена са бебом у рукама. Жена је
обучена у шарени сарунг који се на посебан начин обмотава око тела. Очигледно се због нас обукла
лепо. Сви имају блиставе осмехе на лицу. Клањају нам се и уводе нас у башту куће.
Иако је мала, сиромашна, скоро сасвим без зидова и са врло високим кровом од прућа, башта је
запањујућа. У њој се налази неколико врста бамбуса- високи бели бамбус и раскошни црвени. Ту је
и неколико врста орхидеја пламених боја. Дрвеће банане има цветове као грозд. Неколико ниских
палми и једна врло висока. Маде каже да је засадио његов давни предак. Душама предака укућани
се моле испред малог зиданог храма какав има свака балинежанска породица.
Деца трче око нас и загледају нас. Рекли су ми да их не мазим руком по глави јер то у хинду
религији није лепо.
Седамо за сто и Мадеова жена Кетут износи чиније са пиринчем на листовима банане и сок од
манга. Осим нас, чују се само птице којих на Балију има око 300 врста.
Споразумевамо се на енглеском, а Маде нас учи неколико речи на бахаса језику. Кажем му како
ми се допада музика на Балију.
После више од сата који смо провели заједно, време је да кренемо. Кетут ставља мами бели цвет
у косу, а Маде ми доноси мали, ручно прављени инструмент. Клањамо се и захваљујемо.
Враћамо се касно поподне док тамноцрвено сунце залази уз високу вулканску планину Агунг.
Павле Алексић 8/4
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ПРОЈЕКТИ
Прпфесипнална пријентација
Пут пд пснпвне щкпле дп жељене щкпле и
занимаоа није нималп лак. На избпр и пдлуку
утишу мнпги фактпри, али је најважније да
ушеник буде тај кпји бира и пдлушује. Стпга су се
ушеници седмих и псмих разреда дпбрпвпљнп
пријављивали да у тпку щкплске гпдине прпђу
прпграм прпјекта Прпфесипналне пријентације.
Радипнице су реализпване на шаспвима
пдељеоске заједнице и грађанскпг васпитаоа
кпје су впдили за седми разред Марија Рајак,
психплпг и Алекса Еремија, педагпг, а за псми
разред пдељеоске старещине псмих разредаСнежана Херцегпвац и Јелена Предић.
Два су пснпвна циља Прпјекта-пткриваое
сппствене
лишнпсти
и
пткриваое
и
истраживаое света занимаоа. Тп је прпцес кпји
се реализује кпрак пп кпрак. Најважније је да
ушеник уппзна свпје сппспбнпсти, инфпрмище
се п ппнуди щкпла, мпгућнпсти пбразпваоа и
заппщљаваоа, уппређује , прпверава и на крају
сам дпнесе пдлуку кпја неће бити исхитрена,
нити ће бити жеља рпдитеља или другпва из
щкпле.
Прпграм је псмислип ГИЗ уз ппдрщку
Министарства прпсвете.

ФЕР-ПЛЕЈ
ЈЕ ППБЕДА
Гпдина 2013. прпглашена је гпдинпм
тплеранције и фер-плеја у сппрту. Тпкпм пве
шкплске гпдине прпјекат Министарства
пмладине и сппрта и Сппртскпг савеза
Србије Фер-плеј караван, спрпвпди се у
мнпгим шкплама.
Наставница физичкпг васпитаоа Бпјана
Тпдпрпвић, сампиницијативнп спрпвпди пвај
прпјекат са свпјим ученицима. Циљ прпјекта
јесте да развије тплеранцију и смаои
насиље у сппрту. Нека пд начела пвпг
прпјекта јесу:
- Твпја намера треба да буде да играш фер и
никпга не ппвредиш намернп!
- Нека те радује игра, а не ппбеда!
- Остани смирен, чак и акп те други
прпвпцирају!
- Честитај ппбедничкпј екипи!
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БИБЛИОТЕКА
ОШТРО ПЕРЦЕ
Оштро Перце је школско и међушколско такмичење у читању и писању критичких приказа
о прочитаним књигама намењено старијим основцима. Комбинацијом традиоционалног и
електронског учења ученици су подстакнути да читају дела савремене дечје књижевности,
размишљају и причају о прочитаним књигама, пишу критичке приказе и праве трејлере.
На крају жири титулу Оштро Перце додељује ученику чији се критичарски дар развио
током такмичења. На завршном сусрету поред престижне титуле Најоштрије Перце за
најбољи критички приказ додељују се и почасне титуле Најталентованије Перце и Најбоље
Перце целог такмичења.
У Народној библиотеци Србије, на завршном сусрету, додељене су награде, похвалнице и
захвалнице за учешће на такмичењу у писању критика Оштро Перце у организацији
школских библиотека и Друштва школских библиотека Србије.
Прво место и титулу Најталентованије Перце за школску 2012/13. добила је Исидора Капор,
ученица 6/1, која је освојила две титуле Талентовано Перце и једну Оштро Перце. Исидора
је двострука победница-њен лого је победио и постао званични лого такмичења Оштро
Перце!
Похвалнице су освојили Милош Јокић 7/2, Марија Солдатовић 7/4, Олга Сарић 8/5 и
Анастасија Таушановић 6/4.
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ВЕЛИКАНИ НАШЕГ НАРОДА
Никпла Тесла - 70 гпдина пд смрти
Рпђен је 10. јула 1856. гпдине у селу Смиљану,
крај Гпспића у Лици. Птац му се звап Милутин и
бип је свещтеник Српске правпславне цркве, а
мајка Ђукa. Пна је имала ту срећу да за разлику
пд пца кпји је умрп дпк је Никпла студирап,
дпживи сву славу свпга сина. Никпла је имап
брата и две сестре.
Пд ранпг детиоства је ппказап склпнпст ка
науци. Бип је радпзнап, тпликп да је правип
нестащлуке кпји су били и ппасни. Вплеп је да
шита. Пснпвну щкплу је заврщип у рпднпм селу,
нижу реалну гимназију у Грацу, а вищу у
Карлпвцу. Студирап је електрптехнику у Грацу, а
пплитехнику у Прагу.
Прпналасци: наизменишна струја, пбртнп
магнетнп
ппље,
индукципни
мптпр,
трансфпрматпр, струје виспке фреквенције,
телекпманда радип таласима.
Вестингхаус је финансирап градоу прве
електришне централе на наизменишну струју пп
Теслиним патентима. П тпме је Никпла мащтап
јпщ дпк је бип мали.
Никпла Тесла је имап прекп 700 патената.
Умрп је на Бпжић, 7. јануара 1943. гпдине.
Свпју Земљу и свпј нарпд је мнпгп вплеп. Бип је
један пд највећих умпва шпвешанства.

120 гпдина пд рпђеоа Милпша
Цроанскпг
Милпщ Цроански рпђен је 26. пктпбра
1893. гпдине у Шпнграду, у Мађарскпј.
Птац му се звап Тпма, а мајка Марија.
Ппрпдица Цроански убрзп се преселила у
Темищвар, где млади Цроански уши
пснпвну щкплу и гимназију. У Темищвару
је играп фудбал, бавип се гимнастикпм,
сликап је, али је и написап свпју прву
песму Судба. За време Првпг светскпг рата
бип је насилнп мпбилисан. Пвп искуствп
заувек је пбележилп оегпв живпт и
ствараое.
Оегпва најзнашајнија дела су Лирика
Итаке, Дневник п Чарнпјевићу, Сепбе,
Друга коига сепба. За Рпман п Лпндпну,
дпбип је награду за најшитанију коигу
гпдине.
Умрп је 30. нпвембра 1977. гпдине у
Бепграду.
Ми ћемп га памтити кап једнпг пд
најбпљих
и
најплпднијих
српских
коижевника.

ПЕТАР II ПЕТРПВИЋ ОЕГПЩ
200 гпдина пд рпђеоа
Петар II Петрпвић Оегпщ (1813 - 1851) бип је
један пд највећих српских песника, владар
Црне Гпре и владика.
Оегпщевп најславније делп „Гпрски вијенац“ у
Бешу је пцеоенп кап „манускрипт генијалнпг
твпрца“. Друга оегпва важна дела су „Луша
микрпкпзма“, „Пгледалп српскп“ и „Лажни цар
Щћепан Мали“.
Даница Никплић 7/4, Дијана Дпжић 7/4;
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ТАЛЕНТИ/Катарина Трбојевић
Стрипом до звезда
Катарина Трбојевић је ученица седмог разреда наше школе. Освојила је прво место на
међународном такмичењу у цртању стрипова 2012. године. Она нам је пренела своје утиске
поводом овог значајног признања.
Када си нацртала и осмислила свој први стрип?
У трећем разреду ми је цртање стрипова био само хоби, али у скорије време сам почела
озбиљније да се бавим тиме и нацртала сам свој први прави стрип.
Како ствараш идеје, на основу чега?
Инспирацију добијам када гледам филмове, читам књиге, слушам музику и мислим да је то један од
тежих елемената за стварање стрипа.
Колико времена треба да се осмисли један стрип?
Све зависи.
Ко те је подстакао да идеш на такмичење?
У школи цртања „Ђорђе Вабачев“ коју похађам, чула сам да се одржава такмичење у цртању
стрипова. Осмислила сам и нацртала стрип, послала га, а затим сам неочекивано освојила главну
награду.
Која је била тема победничког стрипа?
Тема је била тинејџерска љубавна прича.
Колико времена ти је требало да осмислиш стрип за такмичење?
Отприлике два месеца.
Ко је све учествовао на такмичењу?
То је било међународно такмичење, тако да су учествовали људи широм света и било је 250
радова.
Какав је осећај победити поред толике конкуренције?
Била сам јако изненађена и срећна што сам баш ја победила. Осећај је диван!
Да ли сада имаш још већу жељу да постанеш славни уметник или би једноставно волела
да ти стрип остане хоби?
Ја бих желела да се у животу бавим уметношћу и планирам да ми цртање буде животно
опредељење.
Ангелина Виторовић, 6/4
Милица Миловановић 6/4
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО
ЈА КАО ТИ – ТИ КАО ЈА, Градимир Стојковић
Градимир Стојковић је пре свега песник, али је написао и романе Хајдук у Београду, Рат
Новаков и мир и др., који, као и овај роман тајанственог наслова, привлачи читаоца својим
загонетним смислом. Писац је добитник више књижевних награда, међу којима је и „Вуково перо“, а
пет пута добио је и награду „Доситеј“
Роман Ја као ти – ти као ја је прича о деци, школи, породици, другарству и љубави, али у
средишту пажње су и неке озбиљне теме, као што су развод родитеља, игре на срећу и несрећна
љубав. Овај узбудљиви роман писац је поделио у осам поглавља, који се као клупко прво одмотавају
на почетку, па се онда замрсе у средини. Ипак, на крају писац успева да све одмрси и направи срећан
крај. Сналажљиве девојчице жељне забаве и “добре форе” главне су јунакиње романа. Откако их је
мама родила, прате их озбиљни и неозбиљни проблеми и несташлуци. Индентичне близнакиње –
Ана и Јана играју занимљиву игру замене у којој се претварају да су она друга, а том игром су чак
једном успеле да преваре и рођену мајку. Међутим, осим физичке сличности, у суштини су потпуно
различите. Ана се дружи са дечацима и одлична је у спорту, а Јана је најбољи математичар и „сија
знање“, како писац каже.
Градимир Стојковић на свакодневницу гледа очима детета, покушава да је разуме како би
се његови јунаци изборили са свим ситуацујама које живот доноси и које често нису лепе. На
критички начин писац помиње и неке свакодневне ситуације везане за коцкарницу, неозбиљно
понашање наставника, ситне преваре, развод родитеља. Ток радње се често прекида сећањима и
размишљањима ликова, која делују помало збуњујуће, као и сам живот. То нам говори да се деца
која су јунаци романа суочавају са ситуацујама којима нису дорасла и траже одговоре на њих. О
њиховим неспретним и луцкастим покушајима да се сналажљиво провуку кроз детињство тако што
глуме некога другог олакшавајући себи одрастање и сазревање писац прича свакодневним и
уличним говором.
У игри замене, коју смишљају Ана и Јана, долази до заплета у главама свих ликова око њих,
тако да у неким тренуцима ни читаоцу није јасно ко је ко и ко би желео да буде ко? Овај пар
занимљивих девојчица среће на крају други пар дечака који играју исту „игру замене“, тако да
постају уловљени у сопствену мрежу, а прича добија на расплету. Односи између родитеља се
поправљају, а живот наставља да тече својим чудесним током, помало лепим, помало ружним.
Исидора Капор 6/1
Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве, Роберт Такарич
Дум, бум! Упс! Извините у мојој глави се још чују гитаре и бубњеви, а после овако добре књиге,
како и неће. Вероватно се питате о каквим бубњевима и гитарама је реч?! Сматрам да је писац на
симпатичан начин кроз своју књигу Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве представио бриге
у глави сваког тинејџера: музика, љубав, пољупци и мање-више школа. Овај роман такође може бити
добар водич кроз живот тинејџера, који прожимају осећања љубави, радости, а помало и туге.
Мислим да је писац омогућио старијим особама да се кроз књигу “подмладе“, односно да се
врате у своје најбоље тинејџерске дане. Порука које се јасно може извући из романа је јасна и говори
нам да су живот и младост само једни и да их треба искористити на најбољи могући начин. Као
доказ за то служи и занимљив интервју са мегазвездом Елвисом Прислијем, коме је највећа жеља да
само још једном има четрнаест година и само на један дан.
Књига је интересантна и до краја држи пажњу читаоца. Многи би рекли да је намењена
тинејџерима, али, ипак, требало би се запитати да ли тинејџерима треба подсећање на део живота
који управо живе? Можда је ипак прикладнија за неког ко је заборавио узбудљиве тренутке у којима
срце почиње да лупа брже, а речи једноставно не могу да изађу напоље. Сматрам да би у њој
уживали и старији, они чији су дани младости одавно прошли.
Ма колико се ми отимали да будемо одрасли и ма колико бежали од родитеља мислећи да су
они смор, увек се вратимо и схватимо колико нам недостаје одлазак на базен и колику смо срећни
кад добијемо сладолед на штапићу. Кога брига колико имате година ако сте млади у души?! Овај
роман је врло интересантан, узбудљив и духовит и због тога бих га сваком препоручио, али стварно.
Милош Јокић 7/2
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ИНТЕРВЈУ/ПЕТАР СТРУГАР
„МОНТЕВИДЕО, БОГ ТЕ ВИДЕО“
Која је прва помисао која Вас асоцира на Ваше детинство?
- Море!!!
За кога сте највише везани?
- За породицу, пријатеље, добре људе.
Како се најчешће опуштате после напорног дана на сету?
- Доообро се наспавам!
Да ли волите да путујете?
- Да! Волим да путујем, да упознајем другачије људе и обичаје, тако се смирим од
разноликог стреса.
Како по Вашем мишљењу изгледа савршен одмор?
- Без мобилног телефона. Опуштање на некој сунчаној дестинацији.
Данас много мушкараца посвећује пажњу физичком изгледу, колико Ви посвећујете
времена козметичким третманима?
- Николико!
Када направите паралелу измећу Вашег родног места и града у ком сад живите, шта
Вам прво падне на памет?
- Опет, фали ми море!
Да ли Вам се десило да се заљубите у неку девојку током снимања?
- Не, никад...за сада...никад се не зна...
Хвала Вам на овом разговору. Драго нам је што сте се одазвали позиву јер сте идол
многим нaшим вршњацима.
Било ми је задовољство. Велики поздрав за Основну школу „Јелена Ћетковић“.
Александра Јестровић 6/4
Ања Стојковић 6/4
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ТАКМИЧЕЊА
МАТЕМАТИКА
Општинско такмичење
Анђела Матић 3/1, 2.место
Анђела Радмановић 3/1, 2.место
Марко Вељовић 3/3, 2.место
Рајко Милић 3/2, 2.место
Андреј Илић 3/2, 3.место
Алекса Божић 3/4, 3.место
Veena Krishnaraj 3/5, 3.место
Даница Мајсторовић 3/1,3.место
Вук Арсенијевић 4/1, .место
Тадија Ђорђевић Теодоровић 4/2, 1. место
Невена Живанов 4/3,1.место
Марко Глигоријевић 4/3, 3.место
Зоја Савић 4/4, 2.место
Тијана Поњарац 4/4, 2.место
Ива Нинчић 4/4,3.место
Алекса Малков 4/5 ,1.место
Филип Петровић 4/5 ,3. место
Ирина Шевић 5/1, 1.место
Јована Стијепић 5/1, 2. место
Игор Обрадовић 5/1, 2. место
Милета Јовановић 5/2, 3. место
Вукашин Михајловић 5/4, 1. место
Никола Поповић 5/4, 2. место
Никола Тасић 5/4, 3. место
Илија Кочинац 6/2, 3. место
Мина Живановић 7/2, 2. мес
Јован Ивковић 7/4, 1. место
Олга Станојевић 7/4, 2. место
Данило Којић 7/4, 2. место
Градско такмичење
Тадија Ђорђевић Теодоровић 4/2,1.место
Тијана Поњарац 4/4,1. место
Вукашин Михајловић 5/4, 1.место
Илија Кочинац 6/2, 3. место
Данило Којић 7/4, 3. место
Републичко такмичење
Данило Koјић 7/4, 3.место

Лука Станковић 5/ ,3. место
Младен Лулић 6/1, 2. место
Огњен Митровић 6/1, 2. место
Ана Мандић 6/2, 3. место
Лука Новаковић 6/2, 3.место
Никола Васиљевић 6/3, 2. место
Сара Димитријевић 6/3, 2. место
Мина Мандић 6/3, 2. место
Илија Марковић 6/3, 3. место
Давид Ђумић 6/5, 2. место
Милица Секулић 6/5, 3. место
Марија Солдатовић 7/4, 3. место
Јулија Златkовић 7/5, 3. место
Елена Лазић 8/1, 3. место
Милош Kатић 8/2, 3. Место
Градско такмичење
Сара Димитријевић 6/3, 2.место
Никола Васиљевић 6/3, 2.место
Мина Мандић 6/3, 2.место
Младен Лулић 6/1, 3.место
Огњен Митровић 6/1,3.место
Ђумић Давид 6/5, 3.место

Физика
Општинско такмичење
Илија Кочинац 6/2, 1.место
Иван Тодоровић 6/2, 3. место
Младен Лулић 6/1, 3. место
Денис Ковачевић 6/4, 3. место
Јован Ивковић 7/4, 2.место
Данило Којић 7/4, 2.место
Стеван Ђиловић 8/1, 3. место
Коста Ивановић 8/1, 3. место
Градско такмичење
Јован Ивковић 7/4, 1. место
Данило Којић 7/4, 1. место
Илија Кочинац 6/2, 1. место
Републичко такмичење
Илија Кочинац 6/2, 3.место
Јован Ивковић 7/4, 2.место
Данило Којић 7/4, 3.место
Биологија
Општинско такмичење
Милета Јовановић 5/2, 3. место
Урош Вулетић 5/2, 3. место

Хемија
Општинско такмичење
Катарина Павловић 7/4, 2. место
Милош Јокић 7/2, 3. место
Вук Вуковић 8/2, 2. место
Градско такмичење
Вук Вуковић 8/2, 1.место

Информатика и рачунарство
Општинско такмичење
Вук Вуковић 8/2, 1. место
Техничко и информатичко образовање
Општинско такмичење
Ирина Шевић 5/1, 3. место
Јована Стијепић 5/1, 3. место
Милета Јовановић 5/2, 2. место
Урош Цветковић 5/2, 1. место
Игор Тодоровић 6/2, 3. место
Урош Обућина 7/3, 1. место
Ратомир Милорадовић 7/4, 3. место
Вук Вуковић 8/2, 1. место
Градско такмичење
Вук Вуковић 8/2, 1.место

Српски језик
Општинско такмичење
Наташа Обрадовић 5/ ,2.место
Петар Мајер 5/ , 3.место
Јана Жиловић 6/5, 1.место
Ања Радојичић 6/1,2.место
Исидора Капор 6/3, 3. место
Данило Којић 7/4 ,3. место
Ивана Васиљевић 8/5, 2. Место
Милица Милошевић 8/2,3. Место
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ТАКМИЧЕЊА
Страхиња Радојчић 7/2, 2.место
Милош Јокић 7/2, 3. Место
Гвозден Илић 8/4 ,1. Место
Јована Парежанин 8/2, 2.место
Мина Трпковић 8/2 ,3.место

Градско такмичење
Ања Радојичић 6/1,3. Место
Јана Жиловић 6/5,3. место
Данило Којић 7/4,3. место
Милица Милошевић 8/2, 2. место
Ивана Васиљевић 8/5, 2.место
Рецитовање
Општинско такмичење
Саша Синђелић 5/3, 2. место
Мале драмске форме
Општинско такмичење
Александра Станић 4/2, 1. место за женску

Музичка култура
Општинско такмичење
Оркестар млађих 5.и 6.разред,1.место
Оркестар старијих 7.и 8.разред, 1.место
Најраспеванија одељењска заједница 4/4,1.место
Дует
Јована Пантелић 4/4 и Милица Петровић4/4, 1.место
Соло певачи
Ива Кричак 3/5, 1.место
Јована Пантелић 4/4, 1.место
Милица Петровић 4/4,3.место
Градско такмичење
Оркестар млађи узраст 5.и 6.разред, 2.место
Оркестар старији узраст 7.и 8.разред, 1.место
Најраспеванија одељењска заједница 4/4, 1.место
Дует
Јована Пантелић 4/4 и Милица Петровић4/4, 1.место
Ива Кричак 3/5, 1.место

улогу

Оштро Перце
Исидора Капор 6/1, 1. награда Најталентованије
Перце

Краснопис
Републичко такмичење
Анамарија Пухаловић 6/5, 3.место
Републичко такмичење
Часопис Јелена 2. награда
Енглески језик
Општинско такмичење
Теодора Мијатовић 8/5, 1. место
Јелена Милошевић 8/2, 1. место
Елена Лазић 8/1, 2.место
Милица Милошевић 8/2 ,2.место
Маша Елез 8/4, 2.место
Андреја Медвед 8/4, 2.место
Теодора Анђелковић 8/3, 3.место
Ања Лабовић 8/5,3.место
Градско такмичење
Јелена Милошевић 8/2, 3.место
Теодора Мијатовић 8/5, 3.место

Ликовна култура
Општинско такмичење
Катарина Трбојевић 7/5,Ања Радуловић 7/4,Анђела
Ивковић 7/2,1.место на конкурсу Мали Пјер
Међународно такмичење
Катарина Трбојевић 7/5, 1. награда на Међународном
салону стрипа

Физичко васпитање
Одбојка
Општинско такмичење
5. и 6. Разред девојчице, 3. место
7. и 8. разред девојчице,2.место
Рукомет
Општинско такмичење
7. и 8.разред дечаци,3.место
Атлетика
7. разред девојчице,2.место
Мали фудбал
Општинско такмичење
5. и 6. разред дечаци,3.место
Кошарка
Општинско такмичење
7. и 8. разред дечаци,2.место
Полигон спретности
Општинско такмичење
2. разред 5 дечака,5 девојчица, 1. место
Градско такмичење
2. разред 5 дечака,5 девојчица, 2. место

Географија
Општинско такмичење
Данило Којић 7/4, 1. место
Страхиња Радојевић 7/2, 1.место
Гвозден Илић 8/4,2. место
Коста Ивановић 8/1,3.место
Василије Касаловић 8/5, 3.место
Градско такмичење
Гвозден Илић 8/4, 2.место
Данило Којић 7/4, 3.место
Страхиња Радојевић 7/2 ,3.место
Историја
Општинско такмичење
Вукашин Михајловић 5/4 ,1. место
Петар Мајер 5/4, 3.место
Петар Андрић 6/1,3.место
Огњен Савић 6/3 ,3.место
Никола Васиљевић 6/3, 3.место
Димитрије Милић 6/4, 3.место
Ана Кнежевић 6/4, 3.место
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ/МАЛА ЈЕЛЕНА
Помогла сам другарици
Пвај дпгађај десип се у вртићу. Мпја другарица
Аоа се нащла у невпљи.
Били смп у вртићу и цртали живптиое. Аоа није
знала да нацрта кпоа. Ја сам јпј ппмпгла да
нацрта кпоа.
Аоа ми се захвалила такп щтп ми је
рекла:,,Хвала“.
Анђела Ђуричић 1/3

Пролеће у мојој улици
Стиглп је прплеће. Дрвеће је дпбилп
пуппљке. Љубишице и зумбули мирищу на
све стране. Време је прпменљивп са
зубатим сунцем. Селице су дплетеле из
тпплијих крајева. Птице праве или
ппправљају свпја стара гнезда. Свуда се
шује весели цвркут. Щаренп цвеће
улепщава нам двприщта и бащте, а улице
су веселије. Снега вище нема.

Април у парку
Стиже нам пролеће. Кроз прозор гледам
нежне висибабе, љубичице и напупеле
гране које сваког дана постају све
зеленије. Осећам чаробне мирисе од
којих све цвета и расте.
Деца се играју у паркићима и трче по
зеленом покривачу који је сваки дан све
шаренији. Сунце је својом топлином
пробудило сваки цветић. Увек када
устанем, развесели ме јутарњи цвркут
птичица. Дрвеће полако облачи своје
зелене хаљине. Када идем у школу,
прођем поред једног паркића и стално
чујем дечју грају. Жамор и граја су сваки
дан
све
јачи.
Своје
пролећно
расположење природа је пренела на
људе.
Волим пролеће јер је весело и
сунчано.

Витана Метић 1/3

Мој брат
Мнпгп је људи кпје вплим. Писаћу п мпм
брату.
Зпве се Петар. Има брапн пши и смеђу
кпсу. Иде у вртић. Има пет гпдина. Увек је
весеп и спреман за игру. Сталнп ме
засмејава. Знам да ме мнпгп впли. Радујемп
се заједнишким пдласцима у парк, бипскпп,
кпд другара .. Шитам му прише, заједнп
бпјимп и п свему разгпварамп. Када нисмп
заједнп, недпстајемп једнп другпм.
Свпг брата мнпгп вплим. Права је срећа
щтп га имам!

Ања Милошевић 2/5
Милица Шиљић 2/2
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ/ МАЛА ЈЕЛЕНА
Moja сестра Ана
Мени је цела моја породица драга, али једну личност
из свог детињства посебно волим. То је моја сестра
од ујака. Она се зове Ана. Старија је од мене годину
дана и нажалост, живи далеко, у Франкфурту на
Мајни, у Немачкој.
Ана има дугачку плаву косу и очи плаве као море.
Она сада иде у пети разред, што је у Немачкој први
разред гимназије. Вежба плес и свира клавир. Обично
дође са мамом и татом у Београд за летњи распуст и
остане око недељу дана.
Код моје баке, где одседају када су у Београду, има
пуно места за сакривање, па се често играмо жмурке.
Она је веома паметна, па ме скоро сваки пут превари
када се играмо. Такође је и маштовита, са њом никад
није досадно. Са свима је љубазна, уме лепо да прича
и сви воле да су у њеном друштву. Ипак, повређује је
ако је неко слаже и изда. Колико сам ја видела, своје
послове увек обавља вредно и сналажљиво. Помало
је и тврдоглава и воли да је све по њеном.
Моја сестра Ана прича српски са немачким
нагласком, али то мени уопште не смета. Она је
сналажљива, одлучна и домишљата. Кад смо заједно,
измишља нове игре и показује ми своје игрице за
„нинтендо“.
Иако потпуно различито изгледамо, Ана и ја смо
сличне по карактеру. Са њом се увек добро забавим,
много бих волела да живимо ближе и увек једва
чекам лето да је поново видим.
Бојана Ђорговић 4/1

Ивани, од срца
Са својим одељењем сам након
часова отишла на београдски Сајам
књига. Била сам јако узбуђена и
једва сам чекала да кренемо. На путу
до Сајма смо се преслишавали
питања која ћемо касније поставити
нашем драгом песнику, Љубивоју
Ршумовићу.
Тачно у пет сати сви смо се
поново окупили испред „Пчелице“ и
са нестрпљењем очекивали да се наш
песник појави. Заузели смо места и
били смо потпуно спремни за
разговор са Љубивојем Ршумовићем!
Коначно, неко је гласно и срећно
узвикнуо:- Ено га! Сви су тражили
погледом где је то наш драги песник
и радосно клицали у глас. Љубивоје
Ршумовић нас је поздравио: ,,Здраво,
драга децо!“ Сви смо устали и стали
у ред за потписе. Када сам ја стигла
на ред, била сам јако срећна и
поносна! Песник ме је питао како се
зовем. „Ивана“, рекла сам. „Драгој
Ивани,
од
срца,
Љубивоје
Ршумовић“, написао је.
Када се све стишало и сви
мирно сели на своја места, почели
смо да разговарамо и постављамо
разна питања нашем песнику. Врло
радо нам је одговорио на сва,
објаснио нам све недоумице и
охрабрио нас да и ми пишемо, јер је
он написао своје прве стихове управо
када је био наших година.
Драго ми је што сам имала
прилику да упознам Љубивоја
Ршумовића и зароним у чаробни свет
књига на Сајму.
Ивана Пуача 3/5
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Моја прича у плавом
Некп је тпг септембра тугпвап за ушитељицпм, некп се радпвап петпм разреду, а ја... ја сам се
нашистп заљубип!
Пна је била нпва ушеница у мпјпј генерацији. Шуп сам да се преселила шак из Црне Гпре. Сва
срећа, па није била у мпм пдељеоу! Ја бих пнда свпје наставнике гледап, а не бих их видеп,
слущап, а не бих их шуп. Привукле су ме оене бадемасте пши и кестеоаста дуга кпса. Уппзнали смп
се на великпм пдмпру. Реткп имам трему, али када сам јпј прищап, срце ми је лупалп кап
метрпнпм. Некп време смп се дпписивали дпк јпј ја нисам ппстап дпвпљнп симпатишан. Дуже
време смп били пар. Та трећина гпдине је била ппсебна.Тп су били месеци када смп делили клупу у
парку, кесицу кпкица и наще мале тајне.Пстали људи су запамтили прпщлу зиму пп хладним
данима, а ја пп оеним загрљајима. Дпписивали смп се данима и нпћима, држали смп се за руке
щетајући се крпз мпј крај. Трудип сам се да јпј сваки дан буде леп, кап щтп је и мени. Ппнекад би у
свпјпј спби затицала црвенп плищанп срце.
Све лепе ствари имају свпј крај. Тп се десилп и са нама. Прпстп је дпщап и нащ крај. Ппет је
пктпбар. Прпщлп је птприлике гпдину дана пд када сам је уппзнап, а ја се и даље сећам свих лепих
тренутака.
Лука Бијелпвић 6/2

ХТЕЛА БИХ ЗНАТИ

МАШТА
Кад сам била мала, волела сам да маштам,
Да сам принцеза, певачица и глумица.
Да имам белог коња, са крилима и
Да летим високо.
Кад сам била мала волела сам да сањам
Да сам стјуардеса, докторка и краљица.
Да имам белог коња, са крилима
И да летим високо!
Да има дворац од слаткиша,
Да шетам зачараном шумом и причам са цветом.
Кад сам била мала волела сам да маштам,
Да сам мали принц, да седим на Месецу,
И да ми је звезда шнала у коси као свитац
Који светли у тамној летњој ноћи.
Мина Мандић, 6/3

Користи осмех да промениш свет. Не дозволи да свет
промени твој осмех.
Векић Катарина, 8/3
Ако желиш живот леп, промени себе, променићеш свет!
Петар Вујичић, 8/3
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И јуче
И данас
И сутра
Хтела бих да схватим
Да ли је боље
Знати ил имати?
То,
Ко ће ми рећи,
За мене
Биће још већи..
Хтела бих
Дохватити Месец,
Као Босоноги,
Пољубити небо.
Хтела бих знати
Овако мала
Да л је дуга
Наранџаста ил плава...
И јуче,
И данас
И сутра
Хтела бих знати.
Елена Ђокић, 5/1

ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
КУЛ

КАКО СЕ ПИШЕ ПЕСМА

Баш је супер бити кул.
Минђуша у носу, гел на косу.
Што мање јести,а више пити.

Како се пише песма?
Верујте, ствар је проста.
Пре писања, песама се мора
Прочитати доста.

Уместо здраво, говорити „хај“,
За довиђења – ћао или бај.
Кућу звати хоум, а улицу дом,
Баш је супер бити кул.

На почетку сваке песме
Мора стајати њено име,
А да би била лепша,
Ваља поставити и риме.

Нос је пушка, новац шушка,
Шетња – гњаважа, мода – тетоважа,
Соба ти је гајба, скупо је џаба,
Професорка – баба...

Стих за стихом треба да стоји,
А песма неколико строфа да броји.
Још понегде додати запету коју,
Да би било све на броју.

А да будеш још више кул,.
Пас мора да ти буде љути пит бул.

Али, најважније је од свега
Да машти препустиш на вољу
И преточиш мисли
У поезију своју.

Око врата ако имаш ланац
Волиш да будеш криминалац,
Набави пиштољ – дум-дум,
И најбољег друга назови кум.

И ето, тако се пише песма!
Зар није ствар лака?!
И знај да у свакој песми
Постоји срце једног ђака.

Баш је супер бити кул.
Ципеле су ђузе, одело је бљак,
Фармерке погодак.
Полиција - мурија,
Затвор – бувара.

Нађа Кесер, 7/5

Кул је супер до бола,
Само што вам фали школа.
Да је имате бар мало,
Тек толико да би у тај кул стало.

МОЈ СТАРИ ПЛИШАНИ ЗЕКА
Видиш овог малог зеку
Што му једно уво фали?
Он ми је снове чувао,
Док сам био сасвим мали.

Иван Лешњак 7/5

Често сам га у наручју стискао,
Док сам у дечји сан падао.
Чувао ме је од страшних снова,
И свему лепом са мном се надао.

The Best Teacher
Teacher, teacher, give a rest.
Teacher ,teacher, you`re the best!

Свако вече меким шапама,
Образ ми је додиривао
И немирне снове сањао.
Са пуно љубави и муке
мењао ми је мамине нежне руке.

We play with you, we learn with you
Teacher, teacher, we love you!
Višnja Smuđa 4/1

А сад ево, та лутка мека,
Ко нека поцепана, обложена врећа
На тавану лежи мој плишани зека
На рано детињство и сад ме сећа.

Маша Лешњак, 5/2
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Мали зелени прстојед

Хиљаде и хиљаде живптиоа щета се пвпм планетпм. Шудне звери са две, шетири, па
и стп нпгу кпје мпгу видети у мраку су тамп и вребају, али ја вплим самп пбишну кпроашу.
Да, тп сигурнп није живптиоа пд ,, акције“, али се мени свиђа оен шудни пклпп.
Мала, какп би неки рекли ,,кпмпактна“ живптиоа мпже да се увуше у цвпј пклпп и тамп
дугп пстане. Живптиоа тих дивних зелених бпја се не мпже не вплети.
Када сам имап пкп пет гпдина, живеп сам на крају града у малпј кући са двприщтем.
Мпји рпдитељи ни тада нису вплели кућне љубимце, али смп имали двприщте и нису
мпгли да ме пусте да данима плашем : ,,Пћу кпроашицу, мплим вас!“. Тп је бип мпј први и
ппследои кућни љубимац. Мала кпроаша Оки, све са акваријумпм! Мпји рпдитељи су
мислили да је тп скупа цена за дешију срећу. Када гпд и кп гпд ппгледа у акваријум,
угледап би га какп срећнп плива у круг. Такпђе, Оки је бип меспјед, такп да када гпд је
видеп људски прст близу стакла оегпвпг дпма, пн би кренуп главпм на прст, зинуп щирпм
и гласнп лупип у стаклп. Пн је бип мпжда најсмещније биће кпје сам икада видеп, али увек
леппј приши дпђе крај.
За три гпдине леппг дружеоа и у акваријуму и у фпнтани у двприщту, Пки је
ппбегап. Када се Пки купап у фпнтани, мпгап је лакп да искпристи прилику и пде крпз
камеое, али тп није радип никада, ми смп верпвали да неће, па смп га пставили да се купа
сам и кпнашнп је искпристип щансу. Када сам видеп празну фпнтану, самп сам се пкренуп и
вратип се у кућу.
Ја и даље вплим кпроаше, али вище не мпгу да имам једну кап кућнпг љубимца, јер
сада живим у згради. И даље ми недпстаје тај мали зелени меспјед, кпји је увек желеп мпј
прст за вешеру.
Давид Ђумић 6/5

МОЈ ПУТ

Мој живот, као река која тече низ планину, убрзава, успорава... Може да тече право,
даље... али не може горе, не може да се врати, само може да тече тамо куда је планина
води.
Сваки живот има свој циљ. Мој циљ је да течем даље, долином планине, да будем
слободан!
Скоро сваки дан је исти, устанем из кревета, идем у школу, живим са родитељима. Сваки
дан мора да буде такав, немам слободу... баш као река која тече низ планину.
Не желим то! Желим слободу, али ње нема. Имам само време, морам да чекам.
Баш као та река! Треба јој време да сиђе са планине до своје слободе. То је и мој циљ.
Учим, идем у школу, играм се, планирам свој будући живот.
Размишљам, како је у средњој школи? Можда ће мој живот тећи брже тада. Ко зна шта
може да се деси? Можда ће мој живот да налети на неку стену коју не могу да избегнем?
Налазим другу реку, девојку. Постајем већи, долазе још две реке, родитељи и мој брат.
Помажу ми!
И успевам, долазим до свог циља, имам двадесет година. Налазим посао, кућу, жену. И на
крају схватам - све је могуће, све је изводљиво када имаш некога поред себе!
Мирко Маглов, 8/3
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Моја прва ђачка љубав
Кажу да се прва љубав не забправља. Мпрам у пптпунпсти да се слпжим са тиме, јер и данас, кад
гпд се сетим какп сам веселп пдлазила у щкплу самп да бих га видела, тппап псмех ми заигра на
уснама. Прпщлп је псам гпдина, ја га се и даље сећам... Прпћи ће двадесет гпдина, ја ћу га се и
даље сећати... Прпћи ће и педесет, а ја ћу се и даље псмехивати, мисливщи на оега.
Тај 'магишан' тренутак се десип у другпј пплпвини првпг разреда. А када кажем да је самп бип
пптребан тренутак да се заљубим, стварнп мислим самп на тренутак. Дешаци су измислили неку
нпву игру и назвали је щугице. Пн, мпја будућа љубав, ме је ппзвап да им се придружим. Истина,
верпватнп самп затп щтп им је фалип играш (за щугице је пптребнп шетири), али ја сам тп дпживела
на пптпунп другашији нашин. „Па пн жели да се игра бащ самнпм! Ја сам оему ппсебна!“ и јпщ
безбрпј слишних мисли ми је прплазилп крпз главу у тпм тренутку. Тада сам и пдлушила – бащ ћу да
се заљубим у оега!
Већ следећег дана сам уместп у панталпнама и кпщуљи дпщла пбушена у ружишасту хаљину дп
кплена. Дпста је лишила на капут (збпг щирпких рукава), али тп је била најлепща, најнпвија и
најбпља хаљина кпју сам тада имала и била је нпщена искљушивп за оега. Тпликп сам се надала да
ће је приметити... Тпликп сам се надала да ће се оегпве тамнпзелене пши удпстпјити да ппгледају
мпје щирпке ружишасте рукаве. Сваки дан сам куппвала гумене бпмбпне и нудила му, а када би пн
забправип ужину, дпбип би ппла мпг сендвиша. Верујте ми, у тим гпдинама је пдрицаое гумених
бпмбпна била већа жртва негп щтп вам се шини. Српски и математика су пдједнпм ппстали тпликп
дпсадни. Оегпве плаве щищке и пеге пп нпсу су мпрале да буду самп мпје. Такп сам га, пппут
детета у вртићу са свпјпм пмиљенпм играшкпм, љубпмпрнп шувала и љутила се када му нека друга
девпјшица приђе.
Месец дана касније, признала сам му да ми се свиђа. Тп је за мене билп нещтп најхрабрије щтп сам
икада урадила. Већ сам у глави планирала наще веншаое, кпликп ћемп деце имати, какп ће се
звати, какп ће нам кућа изгледати... Али наредне недеље нисмп прпгпвприли ни једну једину реш,
јер нисмп знали щта се даље дещава, када се некп некпме свиђа. Бащ кап щтп прилиши малпј деци,
мпје пгрпмнп веншаое у Италији је билп птказанп.
Такп, за маое пд месец дана сам се и заљубила и пдљубила.
Увек ћу шувати фптпграфије из щкпле и нежнп се псмехнути видевщи оегпве плаве щищке и пегице
пп нпсу. Увек ће ми пасти на памет сви пни тренуци када сам тршкарала за оим и била щащава
заљубљена девпјшица.
Тепдпра Мијатпвић 8/5
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Приказ представе ''Сумњиво лице''

„Сумњиво лице“ је као дело једног од најбољих српских комедиографа Бранислава Нушића
играно у позоришту толико пута, али некако увек остаје актуелно и духовито, јер увек постоје
похлепни, лицемерни и добри људи ма колико се времена.
Када се једно овако познато дело изводи јако је важно на који начин ће бити приказано на
сцени. У верзији Југословенског драмског позоришта, коју сам ја гледала, редитељ Јагош
Марковић се одлучио за доста преувеличавања и наглашених покрета који су на почетку смешни,
али после трећег понављања једноставно постају вишак као у случају Виће који се стално нешто
увија, истеже и растеже на сцени. То је још донекле и логично у неким ситуацијама када се
додворава свом претпостављеном капетану Јеротију, али у неким другим сценама је прилично
нејасно. Ипак преувеличавање, односно стављање акцента на саме покрете глумаца који би
требало да буду што наглашенији и већи, а самим тим и комичнији, оно што је у неким
тренуцима учинило да се зачује смех у публици као у случају пијаног писара Жике чији је пад
низ степенице сјајно одглумио Бојан Димитријевић.
На почетку представе, првих неколико минута, девојка обучена превише модерно за време у
које је смештена прича, за коју касније сазнајемо да је Марица, капетанова ћерка, иде од момка
до момка који стоје на сцени и са сваким одигра два, три такта музике која се чује у позадини.
Можда је то само моје мишљење, али овај, прилично успорен увод није изгледао обећавајуће, као
ни сценографија која је подразумевала старе капуте и разне друге костиме који су само висили са
плафон, а на сцени је било разбацано мноштво папира и ту је био један велики сто и столица.
Сам Нушић је у свом делу написао да би сцена требало слично да изгледа, осим капута који су од
читаве сценографије привлачили највише пажње и чија улога на сцени до краја представе није
откривена, али је моја претпоставка да је то било неко уметничко виђење сценографа.
Међутим, већ у првим сценама када крене дијалог Небојше Глоговца у улози среског
капетана Јеротија Пантића и више него одличне Јелисавете Секе Саблић која глуми Јеротијеву
жену Анђу, заборавља се и сценографија и увод и једноставно се препуштате уживању у
представи и тој комичној сцени у којој Јероотије и Анђа читају љубавно писмо које је њихова
ћерка добила од неког Ђоке. Тада им се на сцени придружује Вића кога глуми млади Радован
Вујовић који доноси телеграм који је стигао из министарства, из Београда. Телеграм је наизглед
скроз неразумљив, али након што га дешифрују сазнају да се у њиховом срезу налази сумњиво
лице које са собом носи антидинастичке списе и да је њихов задатак да га ухвате. Вића и Јеротије
као два веома похлепна и дволична лика, јер би требало да представљају правду и закон, а баш су
они ти који га највише крше, виде у овој ситуацији наравно, своју корист. Јеротије види шансу да
добије класу, а Вића да се ожени Јеротијевом ћерком Марицом којој се иначе нимало не допада.
И тако се они са осталим писарима, практикантима, шпијуном Алексом и пандуром Јосом бацају
на посао тражења и хватања сумњивог лица, а када га коначно ухвате и о томе чак обавесте и
министарство, крену да читају антидинастичке списе нађене код њега, чему се лице јако
одупирало, схватају да је то ухваћено лице заправо Ђока, а списи нађени код њега- љубавна
писма Јеротијеве ћерке Марице.
Ове последње сцене ислеђивања ни кривог ни дужног апотекара Ђоке су свима измамиле
осмех на лице и мало поправиле утисак који је стечен у току неких ранијих сцена са писарима.
На крају се наравно капетан Јеротије досетио како да се извуче из ситуације и да изађе из овога
сваљујући сву кривицу на несрећно заљубљеног Вићу.
На крају представе су највећи аплауз добили Небојша Глоговац, Јелисавета Сека Саблић и
Драган Мићановић који је био у улози среског шпијуна Алексе. Они су тај громогласан аплауз и
заслужили, јер мањкало је ту у сценографији, костимима и још по нечему, али су ти глумци
учинили да публика ипак напусти салу са осмехом на лицу, тако да бих вам препоручила да
поред свега ви представу „'Сумњиво лице“ ипак погледате и да о њој стекнете сопствени утисак.
Ивана Васиљевић 8/5
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Немири
Седим ппкрај реке и слущам цвркут птица. Небп је такп ведрп, преливенп тпплим бпјама, дпк
шека да месец ппкаже свпј сјај. Све је такп лепп. Живпт је леп. Гледам какп ласте слпбпднп лете,
дпк тппап нежни ветар милује лица, већ пдавнп ппспаних белих рада. Сунце се неприметнп крије
иза брда, дпк птице заврщавају свпју ппследоу вешероу песму.
Питам се: „Да ли и ти сада мислищ п мени, или се барем насмејещ када ти прплећни ветар
стидљивп щапне на увп пну нащу стару пришу, или си ме пак забправип?“
Каснп увеше пбишнп се буде неке ретке мисли кпје ме бпдре и смирују. Узимам лист папира и
ппкущавам да ухватим сваку мисап кпја ппкущава да ми ппбегне. Али, пребрзе су и на мпме
папиру пстају исписане самп две реши: „Недпстајещ ми“.
Пала је нпћ. Ппет све у круг. Пна шека неки нпви ппшетак. Бащ кап и ја.
Катарина Трбпјевић 7/5

Щта је тп љубав
ШУМСКА ЖУРКА

Щта је тп љубав питам се ја?
Да ли је тп ппљубац кад ти некп да?
Или је тп песма щтп ти некп пева,
дпк п теби тај некп снева?

Има једна шумица,
У шумици вучица,
Крај вучице речица,
У речици рибица,
Крај речице осица,
И њена дугарица.

Мпжда је тп ипак кад те некп гледа,
И свпм ппгледу са тебе, да скрене не
да?
Щта је тп љубав питам се ја ?
Кп ће пдгпвпр на тп да ми да ?

Оне су се играле, играле
Све су редом позвале:
Вилинског коњића и лептирића!
Сви другари дошли су
Осим једног љутка,
Тај је љутко био
Један коњић мио.

Да ли је тп мпжда , кад се руке сппје,
па пнда и нпге једва да стпје?
Щта је тп љубав сазнаћу ја,
када и мени некп свпје срце да .

Тијана Смиљкић, 5/4

Мина Пејпвић, 6/5

Дпк стварам уметничкп делп
Ппнекад, дпк пищем, у мпјпј глави ппшну да се рађају стихпви кпје ужурбанп, у великпм
занпсу и узбуђеоу записујем у свпју песмарицу. Да, вплим да пищем песме.
Некада су пне тужне, срећне, смещне, шудне... Али писаое песама не иде ми увек пнакп какп
бих желела. Дпста тпга зависи и пд инспирације кпју дпбијем. А пдакле пна? Па свуда пкп мене... У
леппм суншанпм дану, у тужнпм пдзваоаоу кищних капи, у цвркуту птица, украденпм псмеху или
ппгледу мени драге пспбе, дпбијенпј дпбрпј или лпщпј пцени у щкпли, ппхвали или критици
дпбијенпј пд пспба кпје су ми блиске. Тада се у мпјпј глави рађају идеје кпје пп стптину пута
растављам на делиће и ппнпвп их састављам. У великпм занпсу записујем те стихпве. Гршевитп се
држим ппшетне идеје, а пнда је наглп напущтам сматрајући да је пва следећа кпја дплази мнпгп
бпља пд претхпдне. Дланпви ми се знпје дпк преправљам стихпве на папиру, тражећи пну праву
реш кпја би пдгпварала првпбитнпј замисли у мпјпј глави. Пищем стихпве па их преправљам. И такп
у круг.
Свака написана песма за мене је мпје уметнишкп делп, мпј свет у кпји мпгу да утпнем и
ппбегнем пд свих. Мпј свет у кпме ће заувек пстати деп мене.
Нађа Кесер 7/5
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SMS приче
Књига SMS приче је реакција на „sms времена“ у којима кратком SMS поруком најчешће
остварујемо комуникацију. Њу красе сажети, јасни, духовити и интелигентни дијалози. Они су
само наизглед наивни, а у суштини представљају дубину дечјег бића.
Кроз 61 SMS причу сазнајемо како деца на духовит начин разговарају и које су то теме које их
најчешће окупирају. Прве симпатије, учење, школа, родитељи... Свака прича је за себе, а све
оне чине целину која описује интересовања млађих генерација. Приче се читају у једном даху, а
онда им се поново враћамо. Могу се читати увек и свуда. Насумице отворена страница и у њој
једна SMS прича понекад је довољна за један дан, један осмех и једно питање – да ли је
Коларов као дете био учесник таквих прича или има слуха за децу и њихов, понекад и заједљив,
хумор.
Међу бројним причама издвојила бих једну озбиљну причу у којој је писац препознао оно што
тишти већину деце. То је прича Свемогући Коле. У њој два другара, Коле и Деки, разговарају о
Колетовим ваншколским активностима, које су му наметнули амбициозни родитељи. Кроз
духовит дијалог дато је упозорење родитељима да шах, школа цртања, часови клавира,
кошарка, пливање... нису активности којима треба оптеретити једно дете. Саветовала бих деци
да причу препишу и SMS-ом пошаљу својим родитељима. Можда ће из ње схватити да је дете
само дете.
Интересантно је да се готово сви дијалози у књизи воде међу дечацима или дечацима и
девојчицама. Само два дијалога намењена су девојчицама. Слутим да није реч о случајности,
већ више о мишљењу да су шале „јача страна“ дечака и да девојчице, у међусобној
комуникацији, немају врцавост и смисао за хумор.
Коларове кратке SMS приче препоручила бих свим генерацијама. Деци са намером да се
насмеју, забаве и можда науче како да се нашале са својим вршњацима. Одраслима да се,
читајући их, присете свог детињства, као и да кроз садржај прича још боље разумеју своју децу.
Анастасија Таушановић 6/4

РУСВАЈ
Русвај Игора Коларова је збирка од 40 прича о великим заврзламама. Аутор књиге баш уме да
заголица машту и није ни чудо што је један од најбољих. Ова књигу не треба читати - у њу треба
ускочити и упознати бизона који ће вам поклонити виолину или ајкулу која уторком чита новине
у кади, искључиво страну са културом, или можда треба свратити до Дум-Дум Оливера и помоћи
му око бубњева. Све у свему треба навести да је Русвај баш русвај и да кад једном ускочите
вероватно нећете наћи излаз. А ако сте се икада запитали да ли је фенек чупав јер мора рано да
устане, не питајте мене јер ја немам појма о чему причате.
Но, вратимо се причама... Моја омиљена је засигурно Дум-Дум Оливер и његов бубањ. Зашто?
Његова дивна музика чује се обалама свих океана света. Чује се тако далеко, да се сваки пут
одломи комад Месеца и одлети у другу галаксију. Али шта се дешава у његовом граду? Ништа
необично. Пси цвиле, копају земљу и затрпавају се у рупе. Папагаји климају главицама леводесно и поједу прво себе, а онда и кавез. Оливерови мама и тата и још десет хиљада нечијих
других мама и тата, стану у ред и бесомучно лупају у врата. На такав аплауз се он вероватно
одавно навикао.
Ова књига ће се свидети и вашим родитељима, па и њима можете да предложите да је прочитају,
наравно, ако нису заузету лупајујћи у Оливерова врата. Пазите! Ове приче крију велике тајне
света које полако и стрпљиво морате једну по једну открити...Баш као ја!
Марија Солдатовић 7/4
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Дванаестп мпре
Шитајући Дванаестп мпре Игпра Кпларпва
схватила сам да пн не самп щтп пище п живпту ппмалп
непбишне Кие Сибин, већ и п живптима свих нас. Сви се
разликујемп у маопј или већпј мери, али свакп пре или
касније нађе пспбу кпја му је слишна и кпја га разуме.
Коига је писана такп да шиталац на свакпј страни мпра
застати и размислити, јер акп му и најмаоа ситница
прпмакне, лакп мпжете превидети ппруку. У пвпј коизи
леппту мпгу прпнаћи јединп дубпкпумни људи кпји
"живе живпт", а не пни кпји време прпвпде испред
екрана рашунара.
Коига Игпра Кпларпва мащтпвитп и са пунп
загпнетки пписује живпт несхваћених, и кап и Малпг
принца мпгу је шитати самп пни кпји су деца у дущи,
шисти и неискварени, а не пни пуни предрасуда. Треба
имати мащте и стрпљеоа какп би се у пптпунпсти
разумеп некп кап Киин саветник Анг-Е Спл, кпји је „кап
једреоак кпји плпви не дпдирујући впду“ и оегпву
тврдоу да "свака приша ппшиое пре свпг ппшетка, и кад
једнпм ппшне вище се не заврщава". Слажем се са оим
да свака приша ппшиое у нама самима и сигурна сам да
свакп на свету има предмет кпји му је важнији пд злата
и сребра, јер га ппдсећа на неки срећан тренутак у
живпту, пспбу кпје вище нема или на неки живптни
успех. За Киу таквп знашеое има ппрцеланска фигура
сибирских безимених тигрпва.
Киа је пп мнпгп шему разлишита пд других. Шита
енциклппедије, нпси дедина прастаре цпкуле, дугу
црну сукоу и никада никпме псим Симпни није
ппказала кпсу. Самп се опј и ппверавала. Али,
најшуднија ствар је тп щтп никада није плакала. Симпна
је, пак, ппвушена, крхка, љубазна и „кап велика
неппзната земља кпју треба истражити“. Какп пнда
мпгу да кажем да су такп разлишите девпјшице тпликп
исте? Међутим, некад је дпвпљна самп једна ствар да
ппвеже две пспбе, а акп је веза дпвпљнп јака, држаће
их заједнп ме где биле. Мпжете пнда замислити Киинп
изненађеое када сазна да је Симпна тещкп бплесна и
да смрт лебди над опм, шекајући ппгпдан тренутак да
нападне! Ппщтп је Симпна свпју другарицу
дпживљавала кап анђела, није мпгла да не ппмисли да
„анђеп не мпже да живи без пнпга кпме је анђеп“. Шак
ни луди анђеп кап щтп је пна.
Пву коигу не преппрушујем свима, јер је мнпги
неће схватити. Коига је писана за малп људи и искренп
ми је жап пних кпји су ускраћени тпг задпвпљства.

ЉУБАВ
Шта је то што лети високо?
Шта иде без времена и сата?
Шта има усмерено свуда око?
Шта то лети без јата?
То је једна црвена птица
Која доноси срећу
И осмех на сва лица
И пали у мраку свећу.
Та птица долази на свачије раме
Рашири своја црвена крила
И не оставља људе саме
Скоро код сваког је била
Спаја двоје људи
Ствара срећу свима
И пламен буди
И кад је лето и кад је зима
Она није видљива свима
Али њено име је познато
Она је к'о пламен без дима
Све се разуме, и ако је мало дато
Онај ко треба, схватиће
Биће му све јасно
И прави пут пратиће
И волеће страсно.
Јана Петровић 7/1

Ученичкп јутрп
Устајещ ранп
Прптрљащ пши
Рпдитељи гпвпре:
„На нпге скпши!“
Пни не схватају
Да треба ти сан
Ал' ипак ппжури
Ухвати дан!
Умиващ се и перещ зубе
Бака ти тепа:
„Мпј бели, гплубе!“
У хпднику тпрба те шека.
Двприщтем щетащ
Срце ти лупа
Сам себи сметащ
Шека те клупа.
Мислищ п тесту
Мислищ п щкпли
П некпм свпм лпщем гесту
И да л' те впли или не впли.

Олга Сарић 8/5
Милпш Јпкић 7/2
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
ПОСЕТА ЛОНДОНУ

Један пд најппзнатијих и најзнашајних градпва на свету је Лпндпн. Мпја велика жеља, јпщ пд
ранпг детиоства, била је да га ппсетим. Сећам се, да сам и кап предщкплац, листап
енциклппедије и коиге п Лпндпну и замищљап пвај прелепи град.
Жеља ми се најзад и пстварила. Пре две недеље, са мпјпм мајкпм, ппсетип сам и уппзнап пвај
шарпбни град. Када смп стигли на аерпдрпм Хитрпу, бип сам и збуоен и задивљен. Знап сам да
је тп један пд највећих светских аерпдрпма крпз кпји гпдищое прпђу милипни путника.
Бип је тп ппшетак пствареоа мпг вищегпдищоег сна. Јпщ у Бепграду, пре пута, заједнп са
мампм, направип сам план ппсете важних и интересантних места у Лпндпну. Мпжда се мнпги
неће слпжити са мнпм, али на тпм списку ппсета, на првпм месту, бип је стадипн „Fly Emirates“.
Мама није била истпг мищљеоа кап и ја, али ми је ипак испунила жељу.
Дпк смп се впзили метрппм, пд нащег хптела према стадипну, бип сам вепма узбуђен. Нисам
прпгпвприп ни једну реш, па сам и маму уплащип свпјим ппнащаоем. Тек следећег дана сам јпј
признап какав сам страх и узбуђеое псећап. Иакп је билп хладнп и дувап вепма јак ветар, нищта
ми није сметалп да тршим и пбилазам стадипн са свих страна.
Међутим, следећи дани, били су ппд „диригентскпм палицпм“ мпје мајке. Знала је какп,
најлакще и најбрже, мпжемп ппсетити щтп вище интересантих места..
Вепма сам се пријатанп псећап дпк смп щетали Хајд паркпм. Тп је највећи и изузетнп уређен
парк у централнпм делу Лпндпна, кпји пптише јпщ из XVII века. Има прелепе травоаке, стазу за
јахаое кпоа, дивнп вещташкп језерп са лабудпвима и паткама. Дпк смп прплазили ппред
травоака, на вище места смп приметили веверице, кпје су се слпбпднп кретале, без страха пд
прплазника.
Напущтајући Хајд парк, прплазећи ппред Грин парка, стигли смп дп Бакингемске палате. Тп је
дпм британске краљевске ппрпдице јпщ пд 18.века и ппзната туристишка атракција Лпндпна.
Мисли ми је прекинуп фенпменални ппглед, када смп стигли испред Биг Бена и зграде
Парламента - Вестминстерске палате. Никад нисам видеп такп лепе и грандипзне грађевине.
Сликап сам се испред Биг Бена, највеће сахат куле на свету са звпникпм.
Прещли смп Westminster bridge, прекп реке Темзе и дпщли дп London Eye. Дпк смп се впзили
јајпликим кпрпама, разгледајући цеп Лпндпн, схватип сам кпликп је Лпндпн ппсебан, атрактиван
и леп.
Журећи, дпк је јпщ трајап дан, стигли смп дп Трафалгар сквера и Наципналне галерије Велике
Британије. У опј је једна пд најзнашајнијих светских кплекција западнпеврппскпг сликарства.
Ca Piccadilly circus, ущли смп у метрп и дпщли у једну пд најппзнатијих тргпвашких улица у
Лпндпну, Пксфпрд стрит.Улица је дуга пкп щест килпметара и препуна је разнпразних радои
свих ппзнатих светских брендпва.
При ппвратку, накраткп смп ппсетили и „Harrods“ једну пд највећих и најлуксузнијих рпбних
кућа у свету, кпја вище даје мпгућнпст разгледаоа, негп куппвине.
Иакп вепма умпран, псећап сам да сам бпгатији за нпвo искуствo.
Ппследоег дана нащег бравка у Лпндпну, ппсетили смп музеј впщтаних фигура - Мадам Тисп.
Пвп је бип прави дпживљај, не самп за мене, негп и за мпју маму. Впщтане фигуре ппзнатих
лишнпсти, из пбласти, глуме, музике, пплитике, науке и сппрта, су такп пригиналне, да је
слишнпст са живим људима фасцинантна. Сликали смп се са глумцима: Чпрчпм Клунијем,
Шарлијем Шаплинпм, Мерлин Мпнрп, Чулијпм Рпбертс.
Лет дп Бепграда, трајап је непуна три сата. Имап сам псећај да је трајап мнпгп дуже. Бип сам
пун утисака и задпвпљства щтп сам бпгатији за једнп нпвп искуствп. Желеп сам да све тп
ппделим са свпјпм ппрпдицпм и драгим људима у Бепграду. Када сам угледап светла над
Бепградпм, бип сам вепма срећан и ппмислип:,,Какп је лепп, са пваквим искуствпм, вратити се у
мпј драги Бепград!“
Јпван Симић 6/4
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ
Кућни љубимци
Бела
Moj пас се зове Бела. Стара је три године, расе ердел теријер. Волим да се играм са њом. Када
прођем поред њене кућице, она одмах скаче и маше репом. Једва чека да дођем и да је мазим. Она
улази у мамину и дедину башту и једе парадајз и краставац који су засадили.
Водимо је на изложбе и тамо се увек лепо проведемо, некад не освојимо ниједну награду, а некaд
медаљу или пехар. Она је питома, паметна и ловачки је пас. Кад мој дека посеје траву, дођу
голубови и кљуцају је, а Бела се пришуња као пума и појури их. Она ми поклања љубав и
поверење. Бела је мој најбољи пријатељ.
Ердел теријер потиче из брдовитог и шумовитог дела Енглеске - ловачког краја. Теријерски
темперамент је неуморност, неуморна храброст, окретност и оштар слух. Њихова карактеристика
је да су одважни и брзи у кретању. Интелегенти су, одважни, нису агресивни, ни страшљиви.
Њихова лобања је дуга и равна, није широка између ушију и ка очима се благо сужава. Очи су им
тамне, мале и теријерског израза. Уши су им облику латиничног слова В и мале. Имају снажне
зубе и вилицу. Њихов врат је мишићав, средње дужине и ширине. Предње ноге су им дуге и равне.
Имају равно, снажно, глатко и кратко тело. Бутина је дуга и снажна. Шапе су им мале, округле и
имају добро савијене прсте. Реп им је висок и мора да буде у висини потиљка. Длака им је тврда,
густа и еластична. Не сме да буде много дугачка јер постаје ковџрава. Њихова боја је црна, боје
гризлија и пламена. Висина мужјака достиже од 58 до 61 центиметар, а висина женке од 56 до 59
центиметара.
Тамара Тошић 6/4

Денс Плус
Плесни студип „Денс Плус“ једна је пд првих щкпла чез и мпдернпг балета у Бепграду. Щкпла је
намеоена какп плесашима са прпфесипналним пбразпваоем, такп и ппшетницима, пднпснп
плесашима аматерима.
„Денс Плус студип“ има вище пд 150 плесаша кпји су расппређени у 10 група, према узрасту и
нивпу знаоа. Две предщкплске групе, затим пет група девпјшица щкплскпг узраста , две групе
тинејчерки, јунипр тим и прпфесипнална група . Псим према узрасту, плесаши су у групе
расппређени и према нивпу знаоа, па ппстпје припремни, ппшетни, средои, напредни и
прпфесипнални нивп.
У Центру „Щумице“, у Устанишкпј улици, пдржавају се шаспви за девпјшице узраста дп десет
гпдина, а за старије пд једанаест гпдина, шаспви се пдржавају у Центру за културу на Врашару.
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ

1. Кпја пд пвих птица мпже да пппнаща људски гпвпр?
а) врабац
б) гавран
в) киви
2. Једна пд наведених реши је из српскпг језика прещла у све светске. Кпја?
а) чемпер
б) сијалица
в) вампир
3. Када је кпд нас ппдне, ппнпћ је у:
а) Јапану
б) Канади
в) Америшкпј Сампи
4. Кпји је шетврти падеж у српскпм језику:
а) датив
б) генитив
в) акузатив

Накит ученице Иве Нинчић, 4/4, изванредна је
слика уметничког умећа - дизајнерски маштовит,
квалитетан и ликовно осмишљен тако да заиста
задивљује све који га погледају. У школској
библиотеци, ученици су се прво дивили финоћи и
лепоти преплета, а затим зачуђено гледали
девојчицу из четвртог четири која то ради. И сви
су поновили питање: „ То ТИ радиш?“
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Меденп срце
Састпјци:
- 1,5 чаша шећера
- 2 (исте) чаше брашна
- 1 чаша млека
- 2 кашичице спде бикарбпне
- 1 равна кашичица цимета
- 3 кашике мермеладе (пп мпгућству пд
кајсије)
- 100 грама чпкпладе

Прпмещати дпбрп бращнп, щећер, спду
бикарбпну и цимет, па дпдати млекп и
мермеладу. Све сјединити и пећи у
ппдмазанпм плеху.
Гптпв кплаш, дпк је врућ, премазати
мермеладпм, а када се пхлади прелити
глазурпм пд шпкпладе (100 грама
шпкпладе истппити са малп млека и уља).
Даница Никплић VII4

ШАРЕНЕ СТРАНЕ
АДЕЛ
Ове и прошле године истакли су се многи певачи. Међу њима је и Адел која има веома леп
глас. Године 2009. освојила је Греми награде за најбољег извођача.
Адел је енглеска певачица и композитор. Рођена је 21. маја 1988. године у Лондону. Када је
имала четири године, почела је да пева. Са шеснаест година написала је своју прву песму и
заинтересовала се за РНБ музику. Сада је на врху листа и надам се да ће тако и остати, јер
пева лепо и то заслужује.
Осим Адел ту су и Џастин Бибер, Бијонс, Кети Пери, Енрике Инглесиас...

Име и презиме: Adele Laurie Blue Adkins
Датум рођења: 5.мај 1988.
Место рођења: Лондон, Велика Британија
Висина: 175cm
Нај пиће: чај са две кашичице шећера
Нај певачица: Beyonce
Нај група: Spice Girls

...арапским брпјевима
називају се цифре кпје
су Арапи преузели из
Индије.

...струшоаци су
развили нпви систем
камера кпји мпже да
преппзна лаж
ппсматраоем нащег
лица тпкпм разгпвпра.

...река Тпплица исппд
брда
Хисар
кпд
Прпкупља једним делпм
тпка теше узвпднп.
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