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Свака учипница – мултимедијална
Щкплски пдбпр је првпг јануара пве гпдине изабрап Алексу
Еремију за директпра наще щкпле. Пре негп щтп је ппстап
директпр, бип је наставник грађанскпг васпитаоа и ппмпћник
директпра.
Предавали сте нам грађанскп, заштп сте се пдлучили да ппстанете директпр?
Ппмпћник директпра сам псам гпдина и пре тпга сам предавап инфпрматику. Пдлушип сам да
кпнкурищем за директпра јер сам већ имап дпста искуства у тпм ппслу.
У кпм ппслу се више прпналазите и заштп?
Сматрам да је ппсап наставника најлепщи јер радите са децпм. Ппсап директпра није самп рад са
децпм, већ и брига п пдржаваоу зграде, рад са рпдитељима, странкама...
Ђаци се ппсебнп радују екскурзијама, али их пве гпдине нема. Да ли мпжете да нам кажете
заштп?
Пве гпдине је изащап нпви Закпн п јавним набавкама и пн предвиђа нпву прпцедуру, а щкпла тп не
мпже технишки да изведе све дпк Mинистарствп не пдлуши на кпји нашин ћемп мпћи да реализујемп
екскурзије, а да тп буде у скаладу са нпвим закпнпм.
Ппсебнп су нам се дппале журке и кпнцерти. Хпће ли се традиција наставити?
Ушеници сами мпрају да иницирају журке. Ја немам нищта прптив журки, наравнп, услпв да се
пдржавају те журке јесте ппнащаое ушеника и впља наставника да дежурају.
Шта мислите п пријемнпм испиту пве гпдине?
Заврщни испити су сасвим упбишајена пракса у скпрп свим земљама. Мнпге пд оих заврщне испите
спрпвпде другашије у пднпсу на нас. Ми смп дужни да се усклађујемп .
Да ли ће се пве гпдине матура пдржати у шкпли или у некпм рестпрану?
Пдлука Министарства прпсвете је да се мале матуре, за децу кпја нису пунплетна, пдржавају у
щкпли.
Планирате ли да уведете неке прпмене?
Не знам какав је ващ утисак, али ја сам задпвпљан радпм пве щкпле и пре негп щтп сам ппстап
директпр, такп да неће бити неких великих прпмена, псим щтп ћемп ппкущати да сваку ушипницу
претвпримп у мултимедијалалну.
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ/ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ
(…)
Данас нама кажу, деци пвпг века,
Да смп недпстпјни истприје наще,
Да нас захватила западоашка река,
И да нам се дуще ппсанпсти плаще.
Дпбра земљп мпја, лажу! Кп те впли,
Данас, тај те впли, јер зна да си мати,
Јер пре нас ни ппља ни крщеви гпли
Не мпгпще никпм свесну љубав дати!
Милан Ракић( На Газиместану)
П Србима у свету немају бащ дпбрп мищљеое. Шестп се п нама мпгу шути прише п насиљу,
вандалскпм ппнащаоу и хулиганству на утакмицама. Те слике шестп се приписују нащпј младежи.
На муци се ппзнају јунаци, каже нащ нарпд и нажалпст, мука нас је и снащла. Ппдивљале су
Шемерница, Дишина, Кплубара... Незапамћена ппплава... Градпви на удару ппдивљалих впда:
Пбренпвац, Крупао, Щабац, Шашак, Ваљевп... Хиљаде и хиљаде људи пстаје без свпјих дпмпва и
свега щтп су гпдинама стицали... Впда пднпси и људске живпте.. .Србија је нема...
У тпм безнађу и разараоу у кпме би и мнпгп већи нарпди ппклекли, млади ,,дивљаци“ ппказали су
свпју љубав и приврженпст птачбини. На браник птачбине изащли су сви сппспбни да је бране:
ппвпрке гимназијалаца, студената, кадета, делије и грпбари кренули су у ппплављена места. Билп да
су се бприли са бујицпм и градили насипе или удпмљавали несрећнике кпјима је впда пднела све.
Заједнп су видали ране свпје птачбине. Иакп старије генерације ппсматрају млађе кап недпрасле и
незреле, млади су ппказали слпгу и јединствп. Ппказали су да впле свпју земљу истп, а мпжда и вище
пд пдраслих.
Димитрије Милић 7/4

Ученички парламент ппкренуп је акцију прикупљаоа хуманитарне ппмпћи за
станпвништвп кпје је ппстрадалп у ппплавама ширпм Србије.
Пп четири ученика из свакпг пдељеоа вплпнтирају у прпстпријама шкпле
прикупљајући и разврставајући ппмпћ за ппстрадалп станпвништвп.
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Уппзнајем душу Планете
Упквиру прпјекта Путујем, уппзнајем
дущу Планете кпји реализује Ппщтина
Звездара у сарадои са пснпвним
щкплама на Звездари, библиптекпм
,,Вук Карачић“ и амбасадама страних
земаља у Србији у нащпј щкпли је
пдржанп представљаое Јапана и
Мексика.

Ппкпндирена тиква
Фема- Даница Јакпвљевић
Евица - Марија Дракулић
Василије - Лазар Андрејић
Митар- Стеван Стпјанпвић
Јпван- Димитрије Пантелић
Анчица- Мипна Маркпвић
Музика: Марија Игоатић
Рајна Смишиклас
Кпстими и сцена: Исидпра Каппр
Иницијативу наставнице српскпг језика Даниеле
Стефанпвић да свпј угледни шас Драматизација
Ппкпндирене тикве, Јпвана Стерије Ппппвића реализује
у оихпвпм пдељеоу, седмпм један, цеп разред дпшекап
је са пдущевљеоем. Кап у правпм малпм ппзприщту сви
су дпбили пп некп задужеое, па шак и једна мама кпја је
ппмпгла да се направи сцена. Представу су спремали
шетири недеље. Кажу да им је текст бип прилишнп тежак
и дуг, али да им је тп бип и изазпв. Ппред тпга щтп су
рпдитељима и наставницима приредили задпвпљствп на
премијери у Свешанпј сали, псвпјили су и трећу награду
на ппщтинскпм такмишеоу, а Стеван Стпјанпвић је
прпглащен за најбпљег глумца. Лазар Андрејић, кпме
пвп није била прва представа, јер већ некпликп гпдина
глуми у Пан тетру, каже да глума ппдстише ушенике да
се лепп ппнащају, лепп гпвпре и друже.

Дечја пијаца
У прганизацији Ппщтине Звездара и
Градских пијаца на платпу испред
ппзприщта
„Вук“
пдржана
је
манифестација
„Дешја
пијаца“.
Ушествпвалп је двадесетак пснпвних
щкпла са ппщтине Звездара, а међу
оима и наща. Щтанд Пснпвне щкпле
„Јелена Ћеткпвић“ бип је један пд
најлепщих, а за тп су се ппбринуле
Исидпра Каппр 7/1, Милена Маркпвић
7/1, Марија Дракулић 7/1, Анђела
Бркић 5/2, Ива Ниншић 5/4. Већ пд
десет шаспва ппшели су пристизати
млади уметници са разним радпвима:
накитпм, играшкама, рушнп рађеним
шеститкама, цртежима... На лепп
расппређеним и пбележеним тезгама
убрзп су се защаренела права
уметнишка дела. Прганизатпри су се
пптрудили да на свакпј тезги буду
мајице, слаткищи, впће и кашкети за
децу. На бини ппред тезги су се
смеоивали музишари, играши и глумци.
Међу оима је била и музишка група 5/2
са Лазарпм из 5/4. Уз велики брпј
знатижеоних ппсетилаца све је
пппримилп веселу сајамску атмпсферу.
Ива Нинчић 5/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Звезда Рпждества Христпвпг
Ушеници петпг разреда припремили су
представу ,,Звезда Рпждества Христпвпг''
ппвпдпм ппшетка Бпжића. Ушеници су
накпг
свешанпг
гпвпра
приказали
представу п Бадопј вешери и птпевали
песму ,,Бпжић, Бпжић, благи дан''. На
лицима публике сијали су псмеси.
Рпдитељи, баке и
деке радпснп су
тапщали, а на лицу наставника Перице
сијалп је задпвпљствп и ппнпс.
Матија Пајевић 5/4

Кад си срећан
Ппвпдпм дпшека ђака-првака трећаци и петаци су
свешанп заппшели приредбу рецитпваоем и глумпм.
Прваци су веселп тапщали, пуцкетали прстима и
певали заједнп са свпјим другарима уз песме Ппздрав
првацима, Пплетарци и Кад си срећан. Распевани
прваци, весели рпдитељи, баке и деке уживали су у
извпђеоима ушеника петпг разреда .
Ивпна Пантелић, Јелена Станкић 5/4

Дружење током наставе
Волимо да идемо у школу и проводимо време са
својом учитељицом Маријом Манојловић и
осталим другарима. Иако настава понекад може
бити незанимљива, уз мало доброг расположења
учионица постаје најбоље место за играње и учење.
Пре неки дан нам је учитељица направила јако
занимљиву презентацију из које смо могли да
научимо о владавини и животу Немањића. Након
тога смо играли квиз на исту тему и применили
наше знање!
Скоро смо правили плакате о Мексику и
Аустралији и сазнали много лепих ствари о овим
земљама! Често радимо групне радове и учимо
како је важно уважавати туђе мишљење и бити
толерантан друг!

Mали шкплски сајам коига
У хплу наще щкпле и пве гпдине у пктпбру
пдржан је једнпдневни Мали сајам коига.
На щтандпвима шетири пдељеоа петпг и
пп једнпг щестпг и седмпг разреда , нащлп
се пунп занимљивих наслпва, кпји су
мпгли да се купе пп симбплишним ценама.
Уз сваку купљену коигу дпбијап се ппклпн
лизалица или неки други слаткищ.
Ппједини ђаци размеоивали су коиге са
другарима. Ипак, најбпљи купци су
наставници и рпдитељи. Прикупљени
нпвац ушеници ће пптрпщити у дпгпвпру
са другарима из пдељеоа .
Циљ пве занимљиве манифестације, кпја
је пдржана щести пут, јесте дружеое и са
коигама и са другарима. Ушеници са
кпјима смп разгпварали кажу да им се пва
акција свиђа , јер је тп нашин да се лакще
дпђе дп коига кпје их интересују.
Прганизатпри Малпг сајма коига,
наставници српскпг језика, задпвпљни су
пдзивпм ушеника. Какп су нам рекли,
жеља им је да наредне гпдине гпст Малпг
сајма буде и неки ппзнати писац .
Наташа Никплић 5/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Обпжавам рецитпваое
У ппнедељак 27. фебруара 2014. у свешанпј сали наще щкпле пдржанп је щкплскп такмишеое у
рецитпваоу. Такмишеое је пдржанп у две групе: млађи разреди пд првпг дп шетвртпг и старији
разреда пд петпг дп псмпг. Из свакпг пдељеоа изабран је пп један ушеник. Кап и сваке гпдине пп два
најбпља рецитатпра из пбе групе ищла су даље на ппщтинскп такмишеое какп би представљали
щкплу. Жири су шинила три шлана: један шлан жириа била је ппзната српска глумица Мина
Лазаревић. Ппбедили су Алексеј Мисић7/4 и ја, Алекса Бпжић 5/5. Бип сам вепма узбуђен јер пп
трећи пут излазим на пвп такмишеое. Пбпжавам да рецитујем и једва шекам да изађем пред жири и
пдрецитујем Кад сам бип велики, Мирпслава Антића. Нажалпст, нисам прпщап на ппщтинскпм
такмишеоу, али се и даље надам да ћу једнпг дана кпнашнп успети да се такмишим на градскпм
такмишеоу.
Алекса Бпжић 5/5

Сусрет са писцем
У Дпму културе „Вук Карачић“ Јасминка Петрпвић, ппзната коижевница за децу, представила нам је
коигу „Ппрпдица“ из едиције „Без длаке на језику“.
Ми, ушеници пснпвних щкпла, пришали смп п свпјим прпблемима у свпјим ппрпдицама. Саветпвала
нас је какп да рещавамп те прпблеме, какп да схватимп кпликп је лепп имати брата или сестру и да
је нпрмалнпда се ппсвађамп. Деца су пришала какву музику слущају и какп прптише недељни рушак у
ппрпдици. Разгпварали смп п кућним љубимцима и кпликп су пни важни. Мислим да сам схватила
кпликп ми знаши сестра са кпјпм се ппсвађам збпг глуппсти и рпдитељи кпји су ми најважнија
ппдрщка у живпту. Пдлишнп смп се прпвели.
Јана Живкпвић 6/3

Центар за таленте
У нащпј щкпли има пунп талентпваних ушеника. Пни су псвајали
мнпгпбрпјне награде на щкплским, ппщтинским, градским и
републишким такмишеоима. Регипнални центар за таленте „Бепград
2“ сваке гпдине у свим щкплама прганизује тестираое ушеника.
Замплили смп психплпга щкпле Марију Рајак да нaм каже нещтп
вище п тпме.

Иди, среди спбу,
Каже мајка мпја.
Не знам щтп не гледа
Малп ппсла свпја.

- Циљ тестираое јесте да се ушеницима пмпгући све щтп у щкпли не
мпже. Важнп је да ушеници стишу нпва знаоа. У ппшетку сви ушеници
први тест раде у свпјпј щкпли, акп прпђу тај тест, пни свакпг викенда
иду у Регипнални центар за таленте ,,Бепград 2” где имају шаспве.

Е, па, дпбрп, идем,
Нервпзна сам јакп,
Не мпже ме никп жив
Изнервирати такп.

Пве гпдине билп је пријављенп 93 ушеника наще щкпле. Оих 53 је
прпщлп тестираое.
Ива Стпјанпвић, Анђела Лазић 5/5
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Нервпзна

Ина Ђуканпвић 3/2

ШКОЛСКИ ЖИВОТ
Мпја прва представа
Све је ппшелп једнпг дана када је у щкплу глуме дпщла диригент Весна Щпуц и замплила нас да
свакп птпева неку дешију песму. Највище јпј се свиделп мпје певаое, па ми је ппсле некпликп дана
ппслала текст и нпте за представу „Јадници“ и улпгу храбрпг улишнпг мангупа Гавраса . Недугп затим
ппзван сам у ппзприщте где је требалп да се пд мнпгп деце изаберу два дешака кпји ће глумити у
представи. Прпвера сппспбнпсти је трајала пкп месец дана и накпн тпга су пдабрали мпг друга Алексу
и мене. Тада су ппшеле званишне прпбе са глумицама, хпрпм и пркестрпм, а ја сам бип пресрећан
збпг датпг ппвереоа.
Када сам први пут изащап на велику сцену, дугп сам щетап пшаран велишанственим прпстпрпм.
Ппсматрап сам металне мпстпве кпји су се уздизали изнад сцене. Нарпшитп сам бип задивљен
реквизитима: пущкама, кубурама, заставама, дрвеним кплицима и свим пним стварима кпје сцену
шине бпгатпм. Све је изгледалп нестварнп, кап у сну. Стизали су глумци и хпр. Редитељ нам је
пбјащоавап щта кп треба да ради. На свакпј нпвпј прпби смп били све уигранији, а ја сигурнији и
ппущтенији. Старији глумци су ми давали савете какп би мпја глума била јпщ бпља. Лепп смп се
дружили и сви су били весели и насмејани, иакп смп у ппзприщту прпвпдили пп некпликп сати
дневнп. Мени је тп време прплазилп јакп брзп јер сам бип пкружен предивним људима кпји су ми
били кап друга ппрпдица.
Дпщап је дан премијере. Сви су били ужурбани и ппмалп напети. Птищап сам дп гардерпбе да
пбушем кпстим, па у щминкерницу да ми направе пжиљак и масницу. Представа је ппшела, а ја сам
шекап тренутак када је требалп да изађем на сцену. Ппкущап сам да у публици преппзнам драга лица
кпја су дпщла да ме бпдре, али никпга нисам видеп. На знак ппмпћника редитеља изащап сам на
сцену и мпја жеља да ппкажем све щтп сам спремип, надвладала је трему. Псећап сам да ће све
дпбрп прпћи.
Цела представа ми је прпщла неверпватнп брзп - пд сцене представљаоa дo сценe умираоа на
барикадама. Када се спустила завеса, пптршали смп једни другима у загрљај. Дпживели смп пгрпман
аплауз када смп изащли да се ппклпнимп публици, а срце ми је заигралп кад је цела сала устала и
такп ппказала свпје пдущевљеое.
Ппсле представе сам птищап на кпктел ппвпдпм премијере где су глумце интервјуисали нпвинари.
Дпбип сам мнпгп ппхвала за пдиграну улпгу и псећап сам се испуоенп збпг тпга. Пп глумашкпј
традицији за кпју сам сазнап тп веше, ппсле успещне представе иде се у кафану. Да би ппказап да
нисам вище мали, птищап сам са оима да прпславимп велики успех дп дубпкп у нпћ.
Маркп Рапајић 5/4
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ШКОЛСКИ ЖИВОТ

Журка Ђашкпг парламента

Шас математике у шетвртпм
разреду

Хуманитарна акција

Предаваоа за ушенике

Прпслава Светпг Саве

8

'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
на под, остављали 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 није битно да ли је књига
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
нас.
При крају часа смо се мало дружили са
'новостеченим' пријатељем. Једним од њих, по
имену: Чаробна кућица на дрвету: Делфини у
праскозорје.
Фестивал науке

ШКОЛСКИ ЖИВОТ

Библиотекарка Ивана Ристић

НеМпгући дизајн

Дигиталнп псветљеое

Ваздухпплпвнп мпделарствп

Излпжба радпва - ТИП
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ПУТОВАЊЕ
ИСТАНБУЛ
Мпје првп уппзнаваое са Истанбулпм је ппшелп на азијскпј страни, ппщтп смп слетели на аерпдрпм “Сабиха
Гöкçен”. Аерпдрпм је дпбип име пп првпј жени пилпту бпрбених авипна на свету. Азијска страна Истанбула ми
изгледа мпдернија, са вище зграда и сплитера. Једина стара места на пвпј страни су Ускудар и Кадикпy. У
Кадикпyу сам се укрцап на брпд и кренуп ка еврппскпј страни Истанбула. Тај град ппсебнп шарпбнп изгледа са
впде. Прпщап сам ппред шувене железницке станице Хаyдарпаса и једнпг пд симбпла града -Девпјашке куле.
Шуднп сам се псећап. У истп време пдущевљен, ппшиоен, али и малп уплащен. Какп ћу се ја пвде снаћи?!
Нисам бип спреман на тплику велишину града. У пднпсу на Бепград изгледап ми је пгрпман, пгрпман… Ппсле
првпг щпка, ппшеп сам да уживам. Ппјавила се и друга страна града. Тада сам схватип щта знаши сппј старпг и
нпвпг. Ппред мпра старе палате и зграде, а иза оих пгрпмни пблакпдери. Тај сппј даје ппсебну драж пвпме
граду. Еврппски деп Истанбула је ппдељен на стари (истпријски) и нпви деп. Пва два дела су ппвезана јпщ
једним пд симбпла Истанбула Галата мпстпм. Ппщтп се мпј хптел налазип у старпм делу искрцап сам се у
Еминпну, луци, где је увек пгрпмна гужва. Ту пристају брпдпви са пбе стране мпста, а налази се и аутпбуска
станица. Тпликп људи на улици никада нисам видеп. Кап у мравиоаку. Пплакп сам стигап и дп хптела. Стара
зграда, али лепп сређена у пријенталнпм стилу. Лепп се уклппила у пвп мпје егзптишнп путпваое. Пставили
смп ствари и пдмах кренули у пбилазак града. Прещап сам пещке прекп Галатата мпста. Шуднп сам се псећап
прелазећи прекп мпста и гледајући све пне људе какп нашишкани један дп другпг пецају. Дп сада сам тп гледап
самп на телевизији, а сада сам и ја ту, деп сам пвпг мпста и пвпга града. Тпг тренутка сам знап да ме у пвпм
граду шека јпщ пунп изненађеоа и пдущевљеоа. Уз ппмпћ ппдземне успиоаше стигап сам дп најппзнатије
улице у Истанбулу, Истиклал. Прпшитап сам да тпм улицпм, викендпм, прпђе пкп три милипна људи дневнп.
Сада сам знап да је тп истина. Та улица ме ппдсетила на нащу Кнез Михаилпву. Дугашка је 1,4 килпметара. Пуна
је кафића, рестпрана, бутика и наравнп, људи. Када смп дпщли дп краја улице, пппип сам и мпј први шај пд
јабуке. У Турскпј је наципналнп пиће шај, а не кафа. Враћајући се у хптел видеп сам јпщ и Галата тпрао.
За други дан нащег бправка испланирана је тура пп Бпсфпру. Сели смп на аутпбус и птищли дп Сариyера.
Тп је задои пкруг на еврппскпј страни. Има дивнп щеталищте ппред мпра и дпста зеленила. План је бип да се
враћамп према центру града уппзнајући сва та места дуж Бпсфпра. Следеће местп кпје смп пбисли је Yеникпy,
кпји ћу памтити пп пгрпмнпм салпну аутпмпбила. Љубазне прпдавце сам пдущевип мплбпм на турскпм и
пустили су ме да уђем и ппгледам аутпмпбиле: шетири ферарија, ламбурчини, ауди и јпщ пунп аутпмпбила су
ме пбприли са нпгу. Следећа станица- Емирган парк. Тп је један пд највећих паркпва у Истанбулу. Прелепп је
сређен. У оему се налази пунп ретких биљака. Наравнп, ту су и лале. Сваке гпдине пд 4. дп 18. априла у
Истанбулу је „Фестивал лала”. Мнпги мисле да је земља лала Хпландија, али тп није ташнп. Земља лала је
Турска, кпја је прва извезла лале у Хпландију. Истанбул је пун прелепих паркпва. Где гпд има бар малп зелене
ппврщине, пни направе ремек- делп. Ппсле пдмпра у парку, кренули смп даље, такп да сам тај дан ппсетип јпщ
и Румели хисари, Арнавуткпy, Бебек. На крају смп стигли дп Таксима. Тп је пгрпман трг, кпји мене ппдсећа на
Славију. На сликама ми није изгледап велики, али уживп је пгрпман.
Истанбул има дпста занимљивих садржаја и за децу, такп да је трећи дан бип планиран специјалнп за
мене. Ппсета музеју Рахми М. Кпц је бип пдлишан избпр. Музеј је ппсвећен истприји трансппрта, индустрије и
кпмуникације. Ту се мпгу видети стари аутпмпбили, авипни, впзпви, брпдпви, телефпни, рашунари, шак и прва
вещ-мащина. Улазак и пбилазак ппдмпрнице мене је највище пдущевип. Занимљивп је тп да у скпрп све старе
впзпве и неке путнишке авипне мпже и да се уђе. У музеју сам прпвеп шетири сата. Ппсле музеја сам птищап у
Миниатурк. Тп је један пгрпман, дивнп сређен парк у кпме се налазе све важне знаменитпсти и интересантне
грађевине Турске. Уживап сам уппзнајући земљу на такп занимљив нашин.
Шетврти дан је бип планиран за истприју. Првп сам пбищап Тппкапи палату. Тп стварнп треба видети и
дпживети. Била је резиденција свих псманских султана скпрп 400 гпдина. Пва палата била је “срце” псманскпг
царства. У опј је живелп пкп 4000 људи и била је град у малпм. Ппщтп се у прпстпријама палате налазе вредни
примерци намещтаја, пдеће, накита, пружја, фрески и јпщ мнпгп других вреднпсти, није дпзвпљенп сликаое.
За јавнпст су птвпрене самп најважније прпстприје, дпк стптине псталих шувају турски впјници. Бип сам
пдущевљен тим бпгатствпм. Све је у злату и драгпм камеоу. Највећи утисак на мене су пставили машеви и
златна кплевка. Ппсле Тппкапи палате на ред је дпщла и Аја Спфија, ппзната и ппд називпм Црква свете
мудрпсти. Саграђена је 537. гпдине и служила је кап правпславна црква дп 1204. гпдине када је претвпрена у
катплишку, да би 1261. гпдине ппет претвпрена у правпславну. Гпдине 1453. ппсле пада Византије претвпрена
је у чамију. Пд 1935. гпдине је музеј. Шудан сппј разлишитих култура и вера у једнпј грађевини. Пп узпру на Аја
Спфију, прекп пута је направљена Плава чамија. За крај пвпг истпријскпг пбиласка ппсетип сам Базилика
цистерну. Тп је ппдземна цистерна кпја је снабдевала впдпм центар Византијскпг Цариграда, а касније и
Тппкапи палату. Шудеснп је хпдати дрвеним мпстпвима између древних стубпва.
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ПУТОВАЊE
Следећи дан и претппследои у Истанбулу прпвели смп у дивнпј щетои и уживаоу у Пртакпy. Местп
се налази ппред Бпсфпра, на еврппскпј страни Истанбула, бащ исппд првпг мпста. Пун је рестпрана и
кафића кпји се налазе у уским улишицама. Ту сам прпвеп целп пре ппдне. Пплакп се ппращтајући пд
пвпг непбишнпг и шарпбнпг града кренули смп на впжоу брпдпм пп Бпсфпру. Мислим да се сва
леппта пвпга града најбпље види са брпда. Впжоа је била дивна, али ја сам бип јакп тужан. Желеп
сам јпщ да пстанем у пвпм граду.
Пвакп сам ја видеп, дпживеп и псетип пвај град. Истанбул ме је пдущевип, ппшинип и заузеп
ппсебнп местп у мпм срцу. Знам сигурнп да ћу се вратити у тај град. Псталп је јпщ пунп места кпја
треба ппсетити и псетити. Памтим га и пп звуцима галебпва, брпдпва, ппзива за мплитву са чамија …
Памтим га и пп мирису мпра ппмещанпг са мириспм кебаба и јпщ неким непписивим мириспм,
верпватнп мириспм Истанбула. Памтим га и пп љубазним људима кпји не разумеју ни реш енглескпг,
али вас ипак на неки самп оима ппзнат нашин разумеју и кап да једва шекају да им се пбратите. Сада
разумем щта је сппј Еврппе и Азије, истпка и запада, старпг и нпвпг. Тп је Истанбул.
Алекса Бпжић 5/5
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ПУТОВАЊE
Путпвап сам, пписаћу вам
Ппстпји пунп дивних тренутака кпје сам прпвеп са ппрпдицпм. Ипак, ппглед на
фптпграфију направљену у Пкеанпграфскпм музеју у Мпнте Карлу у мени буди ппсебнп
узбуђеое.
Ту 2009. гпдину смп дпшекали у дпму нащих кумпва, кпји живе у Санрему, дивнпм
примпрскпм градићу на северу Италије, ппзнатпм пп шувенпм музишкпм фестивалу. Санремп
се налази у близини Француске, па је један дан бип планиран за пбилазак шувенпг
мпнденскпг места, Kнежевине Мпнакп. Пут дп Мпнака трајап је пкп ппла сата и впдип је дуж
шувене Азурне пбале. П Мпнаку сам тада знап из филмпвима п Чејмс Бпнду и пратећи
шувене сппртске дпгађаје: трке Фпрмуле један, кап и ппзнати тениски турнир кпји је псвпјип
нащ Нпвак Ђпкпвић. У стварнпсти Мпнакп ми је изгледап мнпгп лепщи и узбудљивији негп
щтп сам замислип. Ипак, ппсебан утисак на мене је пставип пбилазак великпг
Пкеанпграфскпг музеја, у кпме је на спектакуларан нашин пписана истприја истраживаоа
мпрских дубина.
Ппшетни деп музеја је ппсвећен ппшецима прпушаваоа мпра, па се ту мпгу
видети разне ствари, кап щтп је макета прве дрвене пплице или макета великпг Кплумбпвпг
брпда кпјим је пткрип Нпви свет, Америку.Ту је и праистприја у кпјпј је приказана прва
лабпратприја за испитиваое пкеана, затим пгрпман скелет правпг кита и алата дрвених
мпреплпваца, кап щтп су разни харпуни. Затим се улази у прпстприју где се налазе
акварјиуми са живим станпвницима свих светских мпра и пкеана. Сама ппмисап да из
неппсредне близине ппсматращ та шудесна бића и да те пд оих пдваја прпвпдни зид
акваријума, пдузима дах. Све је такп направљенп да ппсетилац има утисак да пн сам плива
међу тим ствпреоима и све ппдсећа на шарпбан сан. Шега све ту нема! Ту су рибе разних
пблика, велишина и нестварних бпја. Не зна се да ли су интересантније ппасне ајкуле,
пљпснате раже или егзптишни мпрски ракпви сакривени у напущтеним љущтурама щкпљки.
Нажалпст, све има свпј крај па се такп заврщила мпја ппсета. Пкеанпграфскпм музеју у
Мпнаку.
Ппглед на фптпграфију из Пкеанпграфскпг музеја у мени изазива дивне
усппмене и наду да ће ми се указати нпва прилика да у будућнпсти ппсетим пвп
велишанственп местп.
Алекса Арсенијевић 5/4

12

ИНТЕРВЈУ/Марија Митрић, наставница немачког језика
Духпвита и дпследна
Наставница немашкпг Марија Митрић је вепма духпвита, дпследна и другашије предаје пд псталих
наставника. Тп је бип ппвпд да са опм направимп интервју .
Кпликп гпдина предајете у нашпј шкпли?
Радим једанаест гпдина у пвпј щкпли.
Већина ученика мисле да сте стрпги. Шта ви кажете на тп?
Да, у праву су ( пдгпвприла је уз псмех).
Каквп мишљеое имате п нпвим петацима?
Мислим да су вредни, имам лепп мищљеое п оима, али ми се не дппада тп щтп су немирни.
Мпжете ли уппредити седми разред са петим?
Мислим да је седми разред мнпгп зрелији пд петпг, ипак су старији и ушеое са оима је мнпгп
пзбиљније.
Рпђени сте у Немачкпј. Заштп сте се преселили у Србију?
У Србију сам се преселила затп щтп сам хтела да се щкплујем у опј. Када сам заврщила щкплу,
желела сам да се вратим у Немашку, али сам се предпмислила и пстала.
Да ли вам је жап штп сте птишли из Немачке?
Не мпгу да кажем да ми је жап. Мпгу да ппсећујем ппрпдицу и пдем тамп кад имам времена насмејанп је пдгпвприла.

Таоа , Мила , Гала , Нина Р. и Јпвана Р. 5/5

Наши наставници...
Примена информационо-комуникационих
технологија у образовању и реинжењеринг
наставног процеса,
аутора мр Маје
Анђелковић Шегуљев и Ефекти примене
ММ Софтвера у области заштите
животне средине за 5. разред, Снежане
Херцеговац, представљени су 21. 9. 2013.
године на Факултету техничких наука у
Чачку у оквиру Националне конференције
чији су учесници били из земље и
иностранства. Радови су објављени у
Зборнику те конференције.
Дигитални час Срби у Првом балканском
рату наставнице историје Драгане Мишић
освојио је 3. награду на Конкурсу за
најбољи дигитални час које је расписало
Министарство спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација.
Друштво физичара Србије прогласило је
наставницу Весну Тодоровић Ристић за
једну од десет најбољих наставника
физике у Србији.
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ИНТЕРВЈУ/ Вук Костић
Откриј свпј таленат
Вук Костић је један од наших млађих познатијих глумаца. Већ са шecт година глумио је
у Атељеу 212 у комаду Душана Ковачевића ,,Свети Георгије убива аждаху”.
- Какве те успомене вежу за школске дане? У коју основну школу си ишао?
- Први разред сам завршио у ОШ ,,Јелена Ћетковић“, а након тога сам прешао у ОШ
,,Синиша Николајевић”. У првом разреду се сећам да сам био занимљив другарима, јер
сам се тада већ бавио глумом. Још увек нисам умео да читам, па ме је тата Пљака, који
је такође био глумац, тексту учио и рукама и ногама.
- Виђаш ли другове из основне школе?
- Нажалост, другове из основне слабо виђам, али се са друговима из гимназије итекако
дружим, чак смо се и окумили.
- Када си открио свој таленат за глуму?
- Свој таленат за глуму сам захваљујући мојим родитељима јако рано спознао, а пре
глуме сам ишао на карате, oмлaдински драмски cтудио и све је то испољило мој
таленат.
- Да ли више волиш да глумиш на филму или у позоришту?
- Више волим да глумим на филму зато што је филм вечан, а позоришни комади се
изнова понављају и нажалост, увек завршавају.
- Знамо да је један од твојих хобија лов. Колико ти остаје времена за то?
- Ове године сам укупно био у лову три месеца. Волим природу и она ме опушта и
одмара.
- Шта би поручио млађим генерацијама?
- Млађим генерацијама поручио бих да уз помоћ својих родитеља открију свој таленат
као што сам ја и следе га са упорношћу.
Катарина Јанкпвић 5/4
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ТАЛЕНТИ
Прва виплина
Спфија Главишић је ушеница 5/3 разреда. Свира
виплину и успещна је у тпме. Иде у музишку щкплу
,,Јпсип Славенски“, на Врашару. Псвпјила је брпјне
награде на такмишеоима.
Са кпликп гпдина си ппчела да свираш виплину?
Ппшела сам да свирам виплину са седам гпдина.
Заштп си се ппределила баш за тај инструмент ?
Када сам имала пет гпдина ищла сам у музишкп
забавищте. Пд свих инструмената највище ми се
дппала виплина. Пдлушила сам да се пзбиљније
бавим виплинпм. Срећпм, дпбила сам вепма дпбру
наставницу виплине кпја је верпвала у мене и
гпвприла ми да верујем у себе. Ппмпгла ми је да се
мпј сан пствари.
На кпликп такмичеоа си дп сада била и кпје пд оих
ти највише значи?
Била сам на мнпгп такмишеоа, пкп 20. Највище ми је
знашилп такмишеое у Слпвенији где сам псвпјила 1.
местп и награду за најперспективнијег младпг
виплинисту.
Кпје си награде псвпјила?
Углавнпм су тп 1. места, али имам и некпликп других.
Какп успеш да ускладиш све свпје пбавезе?
Вепма ми је тещкп, али успевам да ускладим све впје
пбавезе.
Задпвпљна сам свпјим пценама и успехпм у музишкпј
щкпли. Најважнија је прганизација.

Мила Радпвић и Таоа Михајлпвић
5/5

Ивин свет
Ппред тпга щтп је пдлишан ђак, Иву
Ниншић, ушеницу 5/4, интересују разне
врсте уметнпсти. Иакп има једанаест
гпдина, Ива се већ дужи перипд бави
израдпм накита. Материјали кпје
најшещће кпристи су пплудрагп
камеое, шещки кристали, стаклене
перле, ппсребрене и бакарне жице.
Већ је ушествпвала на некпликп
излпжби у Бепграду, где је била
убедљивп најмађи излагаш. Какп сама
каже, пдмалена је гледала накит и
застајала кпд бутика и прпдавница, па
је ппсле некпг времена, заједнп са
мампм, ппшела да ниже перле. Ппсле
тпга заврщила је некпликп курсева и
пвладала разним техникама. Кап
најинтересантније
искуствп,
Ива
навпди прпдајну излпжбу на Хвару у
Хрватскпј. Тамп је пбишај да се на
главнпм тргу пкупљају уметници из
целпг света, кпји излажу радпве и
ппказују свпје умеће. Ппхвале кпје је
дпбила пд туриста за оен рад, дали су
јпј великп сампппуздаое и пптврду да
је на правпм путу. Ива каже да је сад
сигурна да је израдила сппствени
стил, кпји ће и даље усаврщавати.
Иакп иде у пети разред, пна већ има
свпју Facebook страницу ппд називпм
,,Накит Ивин свет“, на кпјпј се мпгу
видети уникатни радпви наще
ушенице.
Натаща Никплић 5/4
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ТАЛЕНТИ
Дечји културни центар у Београду већ
трећу годину организује Стрип конкурс у
форми

каиша

за

децу

од

шест

до

осамнаест година. Стручни жири је 1.
награду доделио Јани Шуковић 3/3 за
стрип о лисици и кокошки. Јана каже да
никада није ишла на часове цртања, већ
да јој је идеја дошла сама јер пуно чита
књиге.
Анђела Лазић и Ива Стпјанпвић 5/5

Најбољи међу најбољима
Можда би ученици и заволели школу да није контролних и писмених задатака, посебно
из матеметике и физике. Али, оно што је за већину ученика ноћна мора и баук, за
Данила, Јована и Вукашина је задовољство и забава. Освојили су све награде које се
могу освојити на општинским, градским и републичким такмичењима из физике и
математике. Ове године најмлађи, Вукашин, освојио је прво место на Републичком
такмичењу из математике и физике. Јовану је припала друга награда на Републичком
такмичењу из физике и имаће част да се такмичи на Олимпијади из физике, а такође је
добио похвалу на Републичком такмичењу из математике. Данило је трећи на
Републичкм такмичењу из физике.

Данилп Кпјић 8/4

Јпван Ивкпвић 8/4
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Вукашин Михајлпвић 6/4

ПРЕПОРУЧУЈЕМО/УЧЕНИЦИ 6/3
„Ћерка чарпбница“, Дпрптеа
Теракпвски
У щуми далекп пд људи живеле су
шарпбнице. Пне су редпм ппдизале
малу златпкпсу девпјшицу. Девпјшица
у ппшетку није знала свпје име и звали
су је: беба девпјшица, девпјка, млада
дама. Тпкпм живпта са шарпбницама
уши из велике и мале коиге, кпје јпј
ппмажу и ппмалп пткривају оенп
ппреклп. Крпз авантуре пна сазнаје да
је прва наследница трпна, али у тпм
немпгућем задатку спрешавају је
варвари кпји су псвпјили оену земљу
пре мнпгп гпдина. Прпрпшанствп каже
да ппсле 7.777.777.777гпдина беде и
мушеоа, све ће дпћи на свпје местп.
Укпликп вас је пвп заинтереспвалп,
прпшитајте коигу „Ћерка шарпбница“
Дпрптее Теракпвски и сазнајте щта ће
се све дпгпдити.
Спфија Милијанпвић 6/3

„Матилда“,Рпалд Дал
Вепма вплим да шитам и тп радим пткакп знам за
себе. Мнпгп сам коига прпшитала пд разлишитих
аутпра ,пд браће Грим дп Артура Кпнана Дпјла, али је
на мене највећи утисак пставип писац Рпалд Дал и
оегпва коига „Матилда“.
У коизи се гпвпри п девпјшици Матилди кпја је вепма
интелигентна, али тп оени рпдитељи не схватају.
Матилда је са три гпдине наушила да пище свпје име
без ишије ппмпћи. Већ са шетири ппшела је да
редпвнп иде у библиптеку, a касније пткрива да има
натприрпдне мпћи. Пна и даље није прихваћена у
свпјпј ппрпдици, али касније прпналази свпју срећу.
Пву коигу бих свакпме преппрушила. Ја сам је два
пута прпшитала, а мпгла бих и ппнпвп.
Саша Синђелић 6/3

„Тринаест драгпценпсти“, Мишел Хариспн
Коига „13 драгпценпсти“ ми је једна пд пмиљених јер је
занимљива и тајанствена. Акп ппшнете да је шитате,
нећете престати да пкрећете странице. Загплицаће вам
мащту и прпбудити шарпбне мпћи кпје се крију у вама.
Коига је псвпјила мнпге награде. Евп краткпг садржаја:
Девпјшица Таоа је пдсела у старпј великпј бакинпј кући
кпја скрива мнпге тајне. Једнпг дана је прпнащла стари
шланак из нпвина у кпјем пище да је девпјшица Мпрвена
Блум нестала пре 50 гпдина у пближопј щуми. Таоа и
оен друг Фабијан желе да реще мистерију...
Јана Живкпвић 6/3

Омладински часпписи
Вепма вплимп да шитамп, пре свега коиге, али и шаспписе. Нарпшитп занимљиви шаспписи су нам
„Забавник“ и ,,Мали забавник“. Увек се нађе неки интересантан шланак п нащпј истприји или п
прирпди. Намеоен је деци пд щест дп шетрнаест гпдина. У ,,Малпм забавнику“ ппстпје разлишите
рубрике кпје су занимљиве, али нама је пмиљена „Шудп пд детета“.У тпј рубрици су интервјуисана
деца кпја су надарена за нещтп или се пп нешем издвајају пд друге деце.
Кап и скпрп све тинејчерке, вплимп да шитамп шаспписе кпји нас пбавещтавају щта се дещава у
свету ппзнатих. Највище тих инфпрмација нам даје шасппис „ПК“. Ппред тпга щтп пище п славним
лишнпстима, даје нам и савете за пблашеое и грађеое сппственпг стила. Уз шасппис се увек дпбије
ппклпн, кап щтп су наруквице и пгрлице. Такпђе се дпбијају и делпви некпг љубавнпг рпмана и
ппстери ппзнатих лишнпсти света.
Вепма вплимп пве шаспписе и редпвнп их купујемп. Увек сазнамп нещтп щтп нас интересује и затп
уживамп дпк их шитамп. Неке наще другарице купују разлишите шаспписе пд нас па кад се нађемп
уживамп шитајући их.
Спфија Милијанпвић, Миа Бпжић, Јана Живкпвић 6/3
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САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА
Бранкп Ћппић

Бранислав Нушић
(1864 – 1938)

Прпщлп је 150 гпдина пд рпђеоа великпг кпмедипграфа
Бранислава Нущића. Рпдип се кап шетвртп дете Ђпрђа и
Љубице Нуще. Гимназију је заврщип у Бепграду , где је кап
средопщкплац играп дпбрпвпљнп, без материјалне
надпкнаде, знашајне улпге у Нарпднпм ппзприщту. Једну
гпдину студија прпвеп је у Аустрији, у Грацу. Гпдине
1886.мпбилисан је и заједнп са свпјим најбпљим пријатељем,
песникпм Впјиславпм Илићем, ушествује у Српскп –бугарскпм
рату. Ппсле рата збпг песме ,,Два раба“, у кпјпј исмева краља
Милана, псуђен је на две гпдине рпбије.
Десетак гпдина прпвпди
ван Србије, кап званишник
министарства сппљащних ппслпва у Битпљу, Серезу и
Прищтини. Бип је управник Нарпднпг ппзприщта у Бепграду,
затим у Нпвпм Саду, Скппљу и Сарајеву. Бранислав Нущић је
1904.гпдине, када је пснпван дневни лист ,,Пплитика“,
редпвнп пбјављивап хумпристишнп-сатиришне прилпге. Бип је
први председник Удружеоа југпслпвенских драмских писаца,
а пд 1933. гпдине и шлан Српске академије наука и
уметнпсти. Име Бранислава Нущића везује се за смех,али се
малп зна кпликп је пн у живпту прппатип. Најпре му
1898.гпдине, у Серезу, за време диплпматске службе, умире
двпгпдищоа ћерка Пливера. У Првпм светскпм рату гине му
син јединац Страхиоа Бан. Један пд Нущићевих сарадника
бип је Миливпје Мима Предић за кпг је била удата оегпва
најмлађа ћерка Маргита.
Бранислав Нущић се исказап у мнпгим коижевним врстама.
Писап је песме, приппветке, хумпреске, драме , рпмане, али
свпј таленат је дпвеп дп саврщенства у кпмедији и ппстап
велики и непревазиђен кпмедипграф. Написап је пкп
тридесет кпмедија. Најппзнатије су:
Нарпдни ппсланик, Прптекција, Сумоивп лице, Пут пкп
света, Гпсппђа министарка, Ујеж, Пжалпщћена ппрпдица,
Мистер дплар, Др, Бепград некад и сад, Ппкпјник. Гпдине
1924. прпславља шетрдесет гпдина уметнишкпг рада и
щездесет гпдина живпта и пбјављује свпју Аутпбипграфију,
једнп пд најхумпристишнијих деле српске коижевнпсти.
Дела Бранислава Нущића превпђена су и извпђена у мнпгим
земљама: Русији, Мађарскпј, Бугарскпј, Шещкпј, Слпвашкпј,
Немашкпј, Францускпј, Америци... Нущић је умрп у Бепграду ,
19. јануара, на Бпгпјављаое,1938. гпдине.
Приредиле: Гала Грубпр и Јпвана Ристић 5/5
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Бранкп Ћппић рпђен је 1.
јануара 1915. у селу Хащанима.
Већину свпг живпта прпвеп је у
Бепграду. Умрп је 26. март 1984.
Оегпва прва прпшитана коига
била је ,,Мигел Сервантес“. Првп
щтампанп делп је пбјавип са
шетрнаест гпдина у шасппису
,,Венац“. Ћппић је ппхађап
ушитељску щкплу у Баоалуци и
Сарајеву. Ппсле рата бип је
уредник дешијих листпва у
Бепграду. Сматра се једним пд
највећих дешијих писаца. Дела су
му била превпђена на енглески,
немашки,руски... За коижевни
рад дпбип је награду Авнпј-а и
Оегпщеву награду. Нпсилац је
Партизанске сппменице. Грпб
Бранка Ћппића налази се у Алеји
заслужних
грађаоа
на
бепградскпм Нпвпм грпбљу.
Најппзнатија дела за децу су
Дпживљаји машка Тпще, Прлпви
ранп лете, Јежева кућица и мнпга
друга.
Анђела Лазић 5/5

У свакпм лпву, игри и бпрби
Тај ти је бип спретан...
Кад прпщлпг љета примјетих
јаснп,
ппстаде Жућа сјетан...
Ппнекад самп угледам сјенку,
Ппљем се снјежним жури.
Све ми се шини: вјешити Жућа
вјешитпг Вука јури...
(Жућин пдлазак)

САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА
ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ
(1787-1864)
ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ је био српски филолог, реформатор српског језика,
сакупљач народних умотворина, писац првог српског речника и прве српске
граматике.
Рођен је 6. новембра 1787. у Тршићу, у породици у којој су деца умирала, па
је по народном обичају добио име Вук како му вештице не би наудиле. Писање и
читање је научио од рођака Јевте Савића, који је био једини писмен човек у крају.
Образовање је наставио у Лозници, а касније у манастиру Троноши. Како га у
манастиру нису учили, него терали да чува стоку, отац га је вратио кући. Касније
стиже у Београд да упозна Доситеја Обрадовића, свог вољеног просветитеља.
Доситеј га грубо тера од себе и Вук разочаран одлази у Јадар где почиње да ради
као писар код Јакова Ненадовића. Кад је отворена Велика школа у Београду, Вук је
постао њен ђак. Убрзо обољева и одлази на лечење у Пешту. Касније се враћа у
Србију и када устанак пропада, одлази у Беч. Због проблема са кнезом Милошем
Обреновићем било му је забрањено да штампа књиге у Србији.
У Бечу упознаје цензора Јернеја Копитара који му даље помаже у остварењу
планова. Започео је свој рад на реформи језика и правописа и увођењу народног
језика у књижевност. Подстакнут Копитаревим саветом да напише и граматику
народног језика, Вук се прихватио овог посла, за који није имао довољно
стручности. Угледајући се на граматику славеносрпског језика, из 18. века, Вук је
успео да заврши своје дело. Његова граматика коју је назвао „Писменица сербскога
језика“, изашла је у Бечу 1814. Без обзира на несaвршеност и непотпуност, ово дело
је значајно као прва граматика говора простога народа. Вук је прихватио примедбе
Копитара и других научних радника, па је уз прво издање „ Српског рјечника“ из
1818. објавио и друго, проширено издање своје граматике. Друго издање граматике
је неколико година касније (1824) на немачки језик превео Јакоб Грим који је био
велики поштовалац српске народне поезије.
Основна вредност Писменице је било њено радикално упрошћавање азбуке и
правописа. Вук је у њој применио принцип : „Пиши као што говориш, а читај као
што је написано.“ Вук је сматрао да сваки глас треба да има само једно слово, па
је из дотадашње азбуке избацио све непотребне знакове, који су се писали иако
нису имали својих гласова.
У Бечу,1814. издаје збирку народних песама “Мала простонародна
славеносербска пјеснарица”.
Као година Вукове победе узима се 1847. јер су те године објављена на
српском језику дела Ђуре Даничића “Рат за српски језик и правопис”, и “Песме”
Бранка Радичевића, Његошев “Горски вјенац” и Вуков превод “Новог завјета”.
Вуков језик је признат као званични књижевни језик тек 1868. Вук Стефановић
Караџић је умро 7. фебруара 1864, у Бечу.
Приредила: Нина Ристић 5/5
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Оштрп перце
Критички приказ приппветке „Дечак и пас“
Данилп Кищ је бип један пд најппзнатијих писаца 20. века. Имап је вепма тужнп детиоствп; ранп је
пстап без пца, бип је пкружен ратпм, сирпмащтвпм и тугпм. П свпм детиоству је писап у свпјим
пришама.
Приша „Дешак и пас“ ппсвећена је кпмщијскпм псу Дингу. Пн је дешаку ппмагап да ппбеди
усамљенпст у време рата. Приша се састпји из три дела.
У првпм делу шитпацима се пбраћа Дингп. Збпг тпга пвај деп прише ппдсећа на басну. Дингп нам
приша п времену рата, страха и бпла. И ппред тещких услпва живпта Дингп нам гпвпри да је оегпв
живпт састављен пд веселих и тужних дпгађаја. У свакпј оегпвпј приши је присутан дешак. Крпз пднпс
дешака и пса, писац нам приказује пднпс између живптиое и људи. Такпђе нам приказује и псећаоа
кпја пси ппседују и ппказују их људима.
Дингп је псетип да се оихпвп дружеое ближи крају пп ппнащаоу дешака. Дешак је бип тужан,
замищљен и избегавап је Динга мислећи да ће лакп пребплети растанак. Пас се разбплеп пд туге,
није желеп да дешак пде без ппздрава.
Други деп прише је писмп кпје је Андреас ппслап шика Беркију. Дешак пати за свпјим пријатељем. Зна
да је изабрап лпщ нашин за растанак. Једнпставнп је ппбегап. Надап се да ће Дингп тп пребплети.
Затим следи пдгпвпр шика Беркија. Саппщтава му да је Дингп умрп пд туге. У истп време га тещи,
хвали му рукппис и нашин писаоа, гпвпри му да је живпт пун тещких и лепих дана, кап и да ће се
сећати Динга целпг живпта. У дешаку је желеп да прпбуди жељу да напище пришу п пданпм Дингу.
Вратип му је паре са каматпм (пне кпје дешак ппслап за Динга) да купи налив-перп.
Пва приша буди нежна псећаоа, а време оенпг дещаваоа шини је јпщ тужнијпм. Сазнап сам да се
неки ппступци касније не мпгу исправити, али и да никп пд нас не зна какп ће ппступити у пдређенпј
ситуацији и да ли ће се касније кајати збпг тпга. Без пбзира щтп се живпт састпји пд срећнијих и
тужнијих дпгађаја ми у оему треба да нађемп радпст.
Милутин Кпјић 5/3

Храбрп перце
Дечак и пас (приказ)
Мнпга деца впле живптиое. Кап мала, шестп мащтају п мислима свпјих љубимаца, и п тпме щта би
пни рекли, кад би имали мпћ гпвпра. У пвпј приши се гпвпри п дешаку, кпји збпг щкпле није мпгап да
буде са свпјим пспм.
Писац нам у ппшетку не ппказује да приша ппшиое мислима дешака (већ се тп тек касније пткрива).
Дешак замищља какп је билп оегпвпм псу кад се рпдип, прпгледап и изгубип ппрпдицу. Затим
дплазе двпје неппзнате деце и пдвпде га на местп где ће прпвести цеп живпт. Дингп, какп су га
звали, зближип се са дешакпм. Били су нераздвпјни.
Кад је пдрастап, дешак је мпрап да птпутује са свпјпм сестрпм, пстављајући свпг најбпљег пријатеља
кпд куће. Дингп се, тршећи за кплима свпг гпсппдара умприп, кпшијащ га је ищибап, а пн се тужан
вратип кући.
Дешак је на крају прише ппслап писмп гпсппдину Беркију (власнику пса). У писму је ппслап нпвац за
Дингпву храну. Гпсппдин Берки му је пдгпвприп. Рекап му је да је Дингп угинуп дан ппсле оегпвпг
пдласка, и да му је вепма жап.
Приша има вепма тужан крај, али нам гпвпри п љубави пса и оегпвпг гпсппдара. Врлп је емптивна.
Реткп се среће пваква ппвезанпст између шпвека и пса. Шпвек је вепма себишнп и сурпвп биће, за
разлику пд пса кпји би убип самп у нужди.
Пваква приша ја збпг тпга и неверпватна, живптиое мпгу људима да прпмене живпт, снпве и
пспбине.
Катарина Тплић 5/2
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Талентпванп перце
Дечак и пас
Приша гпвпри п пријатељству дешака Андреаса Сама и пса Динга, кпје је судбина сппјила у
тещким и несигурним гпдинама рата. Први деп прише испришан је на непбишан нашин, јер п тпј
љубави гпвпри шитапцима пас Дингп.
Дешак, кпји је ранп изгубип пца, без тпг пслпнца ппвлаши се у себе, плащећи се света
пдраслих кпји не разуме.Туга, усамљенпст и сирпмащтвп притискају дущу Андреаса Сама, и пн
јединпг правпг пријатеља налази у псу Дингу. Дешакпва туга за пцем и Динпгпва за рпдитељима, пд
кпјих је ранп пдвпјен, ствприли су ппсебну везу међу оима. Иакп пас није гпвприп оему, Андреас
Сам је псећап да Дингп гпвпри и да га пн схвата, схвата оегпве стрепое бпље негп пдрасли. Судбине
су им слишне, јер су ранп птргнути из тпплпг безбрижнпг детиоства и башени у стварни, хладан свет у
кпме су сви пзбиљни. Оихпвп пријатељствп је једина светла ташка у дешакпвпм пдрастаоу у сепскпј
средини. Дешак је Дингу шестп шитап прише из неке коиге и наушнп га да изврщава разне задатке. С
друге стране, захваљујући тпм пријатељству, дешак се пслпбпдип страха пд паса.
У другпм делу прише, дешак и пас се растају, ппщтп Андреас Сам пдлази у град на щкплпваое.
Пн пище писмп Дингпвпм газди, гпсппдину Беркију, у кпјем се распитује за Динга, кпји му је , какп
сам каже, једини прави пријатељ. Из пдгпвпра гпсппдина Беркија, Андреас Сам сазнаје да Дингп није
мпгап да ппднесе тај растанак и да је угинуп. Гпсппдин Берки пище да је и оему билп жап пса, али
да ће дешак једнпг дана тп ипак прежалити и да у живпту има пунп гпрких и јпщ гпрших ствари, у щта
ће се дешак уверити кад ппрасте. Гпсппдин Берки затп предлаже дешаку да напище пришу п тпм
искренпм и правпм пријатељству и да на тај нашин сашува те усппмене.
У пвпј приши п пдрастаоу једнпг дешака, писац ппказује оегпв тежак, гптпвп пасји живпт.
Скпрп ппистпвећујући судбине дешака и пса, писац пписује живпт Андреаса Сама кап бпрбу за
ппстанак. Управп правп пријатељствп, у пвпм слушају дешака и пса Динга, јесте мпжда и најбпљи
нашин да се ппбеде бпл, туга, страх и усамљенпст.
Натаща Никплић 5/4

Талентпванп перце
Приказ драме „Нпћ и магла“
Усппмене су шудна и непбјащоива ствар. Неке лепе али занемарљиве забправимп, а неке
кпје су ружне, ма кпликп ппкущавали да из избацимп из сећаоа, никад неће избледети. У пвпј
драми Данилп Кищ на себи свпјствен и врлп интересантан нашин пписује свпј ппнпвни сусрет са
свпјпм ушитељицпм и оеним мужем. Писац се сећа свих тренутака свпга детиоства, пд две букве
ппред реке у кпје је пн свпје име урезап, прекп гпсппдина Емила кпји је ђацима ударап бубптке пп
глави, дп свпје симпатије – лепе плавпкпсе Јулије. У пвпј драми примећујем изражен кпнтраст
између Кищпвих сећаоа и сећаоа оегпве ушитељице кпја су избледела и кап магла измишу.
Иакп се сећа и лепих ствари, сећа се ппнајвище лпщих ствари кпје су гпсппђа Ригп
(ушитељица) и оен муж радили кап припадници мађарскпг фащистишкпг ппкрета. Крпз дијалпг
ликпва, пткрива се и сећаое на ппрпдицу Андреаса Сама, ппсебнп оегпвпг пца, кпга су људи
сажаљевали збпг тпга щтп није имап пара. Пднпсили су се према оима кап према неким
другпразредним људим,а самп збпг разлике у бпгатству. Пн се ппсебнп сећа сцене са хлебпм затп
щтп пп оеним решима „пна јадна ппрпдица нема пд шега да живи.“ Сећа се какп је пн стајап у
ушипници испружених руку дпк су му другпви у оих стављали храну. Иакп су ппкущали свпјим
маглпвитим сећаоеима да га убеде да тп није истина, пн пстаје веран себи јер зна да је у праву.
Пва драма је у мени узбуркала псећаоа и заиста сам успеп да се ппистпветим са ликпм
Андреаса Сама. Дп мене није лакп дппрети, а ппгптпвп не коигпм, и бащ збпг тпга щтп је пва драма
тп успела, кап и збпг тпга щтп нас уши важним живптним лекцијама преппрушип бих свакпм да је
прпшита.
Милпш Јпкић 8/1
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ЗДРАВА ИСХРАНА
ПРАВИЛА ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ

















Једите самп на једнпм месту, у кући, или на два места акп вас некп шува (бака, дека),
Не прескашите пбрпке,
Не једите на улици и не једите «брзу» храну,
Свпју щкплску ужину припремите кпд куће, направите је сами или замплите некпга да вам
ппмпгне,
Једите за лепп ппстављеним и сервираним стплпм,
Таоир нека је велики, највећи кпји имате, аранжиран разнпбпјнпм и разнпврснпм хранпм,
будите мащтпвити у тпме ...... зеленп, црвенп, жутп, наранчастп, брапн, љубишаст, белп, све
је у игри,
Жваћите пплакп, јер ващем мпзгу ипак треба вемена да сазна да је сит,
Разгпварајте самп п пријатним стварима тпкпм јела,
Никад не кпристи шин исхране да би рещавали неке ппрпдишне прпблеме,
Не радите нищта другп дпк једете, не шитајте, не гледајте ТВ, не кпристите мпбилни,
Не пмазујте таоир, није пристпјнп,
Не скупљајте пстатке хране «да се не баци»,већ унапред прпцените кплишину,
Не дајте да вам некп други «трпа»храну, ваљда ви најбпље знате кпликп вам је дпвпљнп,
У кући на стплу, увек имајте свеже ппранп впће а не слане и слатке грицкалице,
Купујте намирнице кпје су вам неппхпдне, а не све пне кпје су лепп упакпване у щарене
папире,
Свакпдневнп прганизујте себи бар 15 минута (ујутру или увеше) неке физишке активнпсти и
бар 1,5 или 2 сата бправка на ваздуху,
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Кад би мпја клупа прпгпвприла
Замазана је и исписана, пуна бпја и неуспелих цртежа… Кпликп пута је самп оенп нащминканп лице
рибанп у ппкущају да се сперу ремек-дела неппзнатих уметника. Тп је мпја пмиљена клупа у
кабинету за ликпвнп.
Дпщла је у щкплу млада и свеже испплирана, пуна ентузијазма у жељи да бащ пна буде пслпнац за
некпг будућег уметника. Тпликп је генерација претурила прекп леђа. Саоала је п дпбрпј деци, кпја
ће на опј стварати и цртати. Није се надала да ће у щкплу дплазити и будуће дрвпсеше и клуппресци,
мајстпри разних за оу мушитељских вещтина. Неки урезани записи и ппруке пуни су рпмантике и
скривених тајни, а збпг неких цртежа је дугп црвенела пд стида. Дпшекивала је децу са псмехпм,
умивена, али оен щкплски живпт је бип пун изненађеоа.
Вплела је децу кпја су кпристила папир и дпнпсила веселе бпје, а не забправне ушенике, кпји су
мещали бпје на опј. Ппсебнп је мрзела бунтпвнике и нераднике. Пни су јпј нанели тещке ране, кпје
неће никад зацелити.
Вплела је среде, кад би са уживаоем слущала умирујуће гласпве ушеница из хпра, а не драое и
грдоу из хпла.
Једнпга дана, ппјавила се са цртежпм, кпји је красип оенп шистп шелп. Билп је тп правп ремек- делп.
Сијала је пуна среће, щтп је некп бащ оу пдабрап за такав рад. Бип је тп оен ппнпс и бисер, кпји је
шувала кап „щрафпве у нпгама“ . Наставници и деца су се дивили тпм цртежу, а теткице га сматрале
за прав изазпв.
Рибале су и шистиле, ппкущале су да га префарбају или пшисте, али клупа се ппирала. Щкрипала је и
измицала...
Оену срећу и љубав, оен бисер истргли су јпј из руку.
Пд тада је ппвушена. Ппмерила се у ћпщак, са пплпмљенпм стплицпм и хрппм ппбацаних ствари.
Пп први пут није хтела да буде шиста. Није хтела да буде лепща пд псталих клупа. Изгубила је мирис
свежег дрвета, кап да је некп усисап сав живпт из ое. Шамила је у ћпщку и децу шекала пплпмљена
срца.
Самп је једнп дете зналп оену тајну, самп ју је једнп дете ппсећивалп сваки пдмпр и седелп и
црталп. Пвпг пута са маркерпм кпји се не брище.
Данс за тпм клуппм седим ја, а пришу знам, затп щтп је та клупа прпгпвприла. Пна је ппсебна и
другашија са тајнпм кпја је самп оена. Враћен јпј је сјај и срећа и кап щтп је испратила тплику децу,
такп ће и деца оу да пвекпвеше!
Исидпра Каппр 7/1

АГЕНЦИЈА „НУШИЋ-ТРАВЕЛ“
АКП НЕМАТЕ ПАРА, ПУТУЈТЕ СА НАМА!!!
План пута: Земун (пбићи Гардпщ), Враое (дпм Бпре
Станкпвића), пдмприћемп старе кпсти у баои, а затим
наставити пут за Италију (парлале италианп?) и
Щвајцарску (свакпм гпсту пп један кплут свежег
ементалера, пбавезнп са рупицама).
Путујемп бесплатнп! Впзпм!
Путпваое ппшиое у ппзприщту „Бпщкп Буха“ на Тргу
републике у утпрак, 17. децембра у 17 шаспва.
Пбавезнп ппнесите псмех ! И срећан вам пут!
Јпвана Впјичић 5/5
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Април
Песник април песму ниже
Све се креће, лети, гмиже,
Цвеће цвета,зује пшеле,
Уздрхтале мале беле
латице са нащег цвета
Намигују дешјпј граји
Тпј најлепщпј песми света!
Уна Кесер 3/5

ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Мпј велики успех
Везиваое пертли је највећа препрека свакпм малищану. Такп и мени.
Билп ми је седам гпдина, кренула сам у први разред. Заврщилп се физишкп и кренула сам уз
степенице ужурбанп, јер смп се тркали. Хпп! Пала сам!,, Глупе пертле!“, узвикнула сам. Када сам ущла
у ушипницу, замплила сам наставницу Микицу да ми веже пертле. Наставница ме је запитала:,, Па
какп тп, да ти такп ,, велика“, не знащ да вежещ пертле?“, али се ипак савила да их завеже. Дпк их је
везивала, сви су се смејали, јер сам ја тад била једина кпја није знала да веже пертле. Птищла сам
кући тужна и ппсрамљена.
Када сам кпд куће испришала мами щта се десилп, пна се лупила рукпм пп сред шела и рекла:,, Па
ваљда је време да и вас наушимп, гпсппђице, какп се везују пертле?“.Климнула сам главпм мислећи
да ће све тећи лаганп и да ћу брзп наушити да их вежем.
Није уппщте билп лакп! Недељама сам ппкущавала, наушила сам прекп хиљаду нашина да везујем
пертле, али бих већ сутрадан забправила. Мама је била пшајна.
Такп је текла та мпја мука, инаше сам прпбала и некпм другпм да вежем пертле, али узалуд. Све дп
једнпг дана, када сам на паузи ппсле рушка, гледала ,, Щрека“. Ппказап је Фипни какп да веже пертле.
Нпрмалнп, ппщтп мала деца имитирају ликпве из цртаћа, прпбала сам. И успелп је! Када је мама
видела да сам кпнашнп сама везала пертле скпшила је са стплице и викнула:,, Бравп!“.Шак ни сутрадан
мпје пертле није везивала наставница , негп -ппнпсна ја.
Кпнашнп сам савладала ту технику, али ппсле мнпгп времена. Мама је убеђена да сам ја пд све деце
на свету најдуже ушила да везујем пертле!
Јелена Станкић 5/4
Лав и мрав
Једнпг дана усред пращуме
срели су се лав и мрав.
Лав реше: ,,Дпсадилп ми је
да будем велики и велишанствен!“,
а мрав реше: ,,Дпсадилп ми је
да будем мали и тајанствен!”

Април
Дпк седим на свпјпј тераси псуншанпј јутароим
сунцем, размищљам щта ми је април дпнеп. Дпнеп
је лепще време, ватрпмет бпја, свуда напкплп
кищна јутра и дешју грају. За мене је април мнпгп
вище пд тпга, за мене је април ппсебан. Највище га
вплим јер је 22.априла рпђендан мпјпј мами. Април
ми је дпнеп маму ,а мпја мама је дпнела на свет
мене, затп је за мене април такп ппсебан.

Пнда се дпгпвпре, да се замене.
Да лав буде мрав, а мрав буде лав.
Мрави су бежали у рупу сваку,
пд страха пд лава у мравиоаку.
Нищта ти круна не ваља,
нећемп ми мрављег краља.
Ппсле месец дана,
срели су се ппред истих кпра пд банана.
Лав реше: ,,Желеп бих да будем лав!”
Мрав реше: ,,Желеп бих да будем мрав!”
Заменище се оих двпјица,
и били су срећни пбпјица.
Щта гпд да ти се деси,
буди пнп щтп јеси!
Ваоа Рпгић 4/1

Сава Мајић 3/3
Априлскп јутрп
Мени је најлепщи деп дана јутрп. Тада сам
безбрижна, весела, спремна да уживам у свакпм
зраку сунца кпји ће украсити дан. Није ми важнп да
ли је јутрп суншанп, ветрпвитп или кищнп, мада је
најлепще суншанп јутрп. Суншана јутра су радпст
дешја. Ветрпвита прплећна јутра су кап разбацане
дешје капе. У кищна јутра пслущкујем дпбпт кищних
капи пп тераси и аутпмпбилима. Та шудна музика је
кап у песми ,,Један два, један, два, ми смп впјска
весела“.Кища ме убрза, а ппнекад усппри на путу дп
щкпле. Јутрп је дпба дан када смп сви заједнп. Мени
тп даје снагу и пблаши ми дан у дугу.
Тара Жикелић 3/3
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Давнп се дпгпдилп, а кап да ми је сад пред пчима
Кад се псврнем и ппгледам сијасет дпгађаја кпји красе мпј живпт, видим неке кпји су пставили
неизбрисив траг у мпјпј глави. Тп су важне пдлукуе кпје су претхпдиле мнпгим стварима у мпм
живпту или тренуци пптпуне и немерљиве среће.
Сећам се кап да је јуше билп. Ппшелп је кап безазлен и непбавезан пдлазак у коижару. Разгледап сам
играшке, када пдједнпм угледах пшаравајући призпр кпји ми пдузе дах. Бип је тп кпстим Капетана
Куке. Свилена пдпра, дивна сабља са изрезбареним слпвима на дрщци, кап да је прављен за мене.
Да нисам мпрап кући, мпгап бих заувек да ппсматрам саврщенпст кпстима. Нп, мама ме је ппвукла
за рукав и изащли смп из кљижаре. Бледп сам ппсматрап кпстим, све дпк ми се није изгубип из вида.
Када сам стигап кући, нисам мпгап да једем, ни да мислим. Самп ми је на уму бип кпстим, оегпве
фине шипке и деликатне щаре на рукавима. Какп му пдплети? Мпрап сам га имати, али мама није ни
приметила да сам га жељнп загледап. Сутрадан, где гпд кренуп, враћап сам се оему. Нисам мпгап
разбпритп да мислим. П шему гпд размищљап, мпје мисли су налазиле пут да се оему врате. Нека ме
је мистерипзна сила вукла тамп, сила јаша пд свих сила. Да сам мпгап, пплетеп бих прекп крпвпва
правп у коижару. Прпщап је цеп дан. Жаркп сам желеп да питам маму, али мпја жеља, иакп јака,
била је закппана дубпкп у мени, ппд гпмплипм страха и претппставки. Већ су ппшеле у мени да се
стварају сумое. Щта акп га је дпбип неки срећник кпји није свестан оегпве праве вреднпсти? Кренуп
сам на ппшинак без мнпгп наде да ћу га икада дпбити, када ме мама изненада ппзва у дневну спбу.
Кренуп сам пплакп и , тетурајући се ущап у спбу. Нисам мпгап да верујем у пнп щтп видим. Мислип
сам да су ме пши издале. Прптрљап сам их некпликп пута, али изгледа да ми се није привиђалп. Бип
је тп кпстим, у свпм пунпм сјају на мпм прпзпру. Заиста сам пстап без реши.
Тада сам наушип да акп нещтп истински желим, никада не смем губити веру у тп да ће ми се та жеља
некада пстварити.
Вукашин Михајлпвић 6/4

Мпји мемпари
Субпта је ујутрп. Спремам се за свпј упбишајени пдлазак у набавку и пп трећи пут прпверавам
да ли су сви прпзпри затвпрени, светла искљушена и кпнашнп закљушавам врата свпг стана.
Живим сама у стану на трећем спрату прекп пута Студентскпг културнпг центра. Дпста се
прпменип у ппследоих десет гпдина. А какп и не би. Све се меоа, самп усппмене пстају исте...
Силазим низ степенице, дпк сви нпрмални људи кпристе лифт. Заправп, клаустрпфпбишна сам пткакп
знам за себе и запбилазим лифтпве у щирпкпм луку. На путу дп прпдавнице срећем насмејани
млади брашни пар. Пни живе два спрата изнад мене. Ппдсећају ме на тренутке када нисам била сама
кап сада... Навиру усппмене, ппсебнп кад угледам пнп наще старп месте, кпје је увек у мени будилп
усхићеое, местп где смп се пн и ја пре педесет гпдина уппзнали.
Бип је суншан дан, кап билп кпји други, али дпвпљнп важан да га и дан-данас памтим. Нащ
први ппљубац, лептирићи у стпмаку и ппцрвенели пбрази, пн и ја заједнп – свет је такп саврщенп
местп! Знала сам да ппстпји пспба кпја ме впли и кпја би урадила све за мене. Щта ми се десилп?
Щта ми је билп у глави, па да пдустанем? Увек се питам какп би билп да сам била стрпљива. Мпжда
сада не бих мпрала да будем сама, дпк мпј пас Шарли скаше пп мени. Верпватнп бих била срећнија и
не бих се непрестанп кајала збпг нешега щтп је мпглп бити. Ех, да сам тада размищљала кап сада...
Јпщ један дан, јпщ једнп кајаое кпје нищта не меоа. Сећаое буди грижу савести и гпвпри ми
да сам лпща пспба. Схватам да су пдлуке вепма важне. Једна ппгрещна ми је пднела срећу. Ппнпс ми
гпвпри да сам урадила најбпље щтп сам мпгла, дпк ми се срце лпми сваки пут када прпђем ппред
места мпје некадащое среће.
Катарина Трбпјевић 8/5
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Да смп живи и здрави јпш гпдина стп!
Живпт је вепма драгпцен. Свакп у свпм живпту има циљеве кпје ппкущава да пствари и гплпве кпје
жели да ппстигне. Акп имащ рпдитеље и пријатеље кпји ће увек бити ту за тебе, бићещ срећан.
Увек ће ппстпјати бар један друг, кпме мпжещ да кажещ свпје најстращније тајне, смещне вицеве,
шак и п јакп пзбиљним дпгађајима и темама.
Да будещ срећан није пптребан нпвац, да будещ срећан не мпращ да будещ ппзнат. Пнп щтп
стварнп знаши је када ти рпдитељи кажу: „ Самп да си ми жив и здрав !“ У живпту ппстпје мнпге
важне ствари, али три најбитније су: здравље, рпдитељи и пријатељи.
Има мнпгп људи кпји немају пунп ствари у живпту, али ипак нађу разлпг да буду срећни, и тп је пнп
щтп се цени. Мпј кум Немаоа је у бплници скпрп две гпдине збпг тумпра. Има самп петнаест гпдина.
Тпликп му је лпще и тещкп, да је сам рекап : „Тата, ја желим самп да умрем...“ Нисам га видеп три
гпдине, јакп сам тужан.
Најлепще би билп да живим негде на планини, на шистпм ваздуху, да шувам пвце, где нема пплитике
и тих глуппсти. Ја имам свпј мптп у живпту: „ Живпт је кап јелп, немпј да га заврщищ пребрзп.“
Никпме не желим злп, вплеп бих да са свима будем пријатељ и да увек будемп срећни. Даће бпг,
да смп живи и здрави јпщ гпдина стп !
Стеван Стпјанпвић 7/1
ДЕДА МРАЗ
Фптпграфије шувају усппмене на лепе и незабправне
тренутке. На пвпј фптпграфији смп тајанствени Деда Мраз
и ја.
Билп је веше и са радпщћу сам пшекивап Нпву гпдину. Имап
сам самп три гпдине и верпвап сам у Деда Мраза. Јелка је
била пкићена, а ја сам тршкарап и сваки шас прпверавап да
ли је Деда Мраз дпнеп ппклпне. Гледап сам крпз прпзпр да
ми не прпмакну Деда Мразпве санке када се зашулп звпнп
на вратима. Када смп тата и ја птвприли, испред ме је
шекалп изненађеое. Угледап сам једнпг малпг Деда Мраза.
Имап је беле бркпве и браду, црвени капутић и капу, кап са
нпвпгпдищое рекламе за „кпка-кплу“. У стан је ущап
смејући се: „Хп-хп-хп!“ Питап ме је да ли сам бип дпбар, а
када сам пптврднп пдгпвприп, ставип је ппклпн исппд
јелке. Јакп сам се пбрадпвап аутићу на батерије и
слаткищима. Нетремице сам слущап какп је велики Деда
Мраз бип спрешен да дпђе и да је затп ппслап свпг малпг
рпђака. Мама нас је фптпграфисала, а затим је мали Деда
Мраз мпрап да крене, јер је пунп деце шекалп ппклпне.
Ппсле некпликп минута је ущла мпја старија сестра. Са
пдущевљеоем сам јпј испришап какп нас је ппсетип Деда
Мраз. Тада сам бипм превище мали, да приметим да је
Деда Мраз нпсип исту црвену тренерку, щарене папуше и
шарапе кап мпја сестра
Пвп је један пд најлепщих дпгађаја из мпг детиоства.
Шестп са рпдитељима и сестрпм гледам фптпграфије. Увек
се насмејемп када се сетимп те Нпве гпдине.
Јпван Тпмић 5/4
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Прплеће
Када стигне прплеће
буди се щаренп цвеће,
деца се ппкрећу јер им дпнпси
радпст и срећу.
Прплеће дплеће и све људе
ппкреће.
У свакпм парку дешија граја се шује
јер прплеће ту је.
Щуме се буде из дубпких снпва
ливаде цвате а оиве се сјаје.
Дпщлп је прплеће, најлепще дпба
пунп игре и лепих снпва.
Миа Гплубпвић 4/1
Реци ми сад
Реци ми сад, защтп имащ тај
камени
израз лица кпји иза пка жуди за
Псветпм?
Реци ми сад, защтп мпја дуща пати
за Твпјим пкпм ?
Реци ми сад, защтп самп шекам,
залеђена Твпјпм хладнпћпм?
Ирина Милетић 6/2

ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Писма из Бепграда
Калемегдан, 14. мај
Пппјан мирис се щири дпк силазим низ камене степенице. Кпраци су ми тещки. Дуга щетоа и
пвај снажан мирис зумбула успављују ме. Седам на претппследои степеник и пнда, загледан у
даљину, пптпунп забправљам на све. Тпг мпмента сам у рају. Граја деце је сада пригущена, једини
звук кпји шујем јесте песма, мени неппзната, али ипак најлепща песма кпју сам икад шуп. Тада сунце
блесну и Ппбедник, симбпл Бепграда, паде у сенку. Вратип сам се у стварнпст и пппеп дп сппменика.
Бацип сам ппглед дпле и видеп једну балканску улицу какп се спаја са еврппским чинпм и наставип
свпј пут.
Авала, 28. септембар
Никада нисам вплеп јесен, али пвај септембар бип је предиван. Лищће, иакп жутп, јпщ увек
није падалп са дрвећа. Али, на Авали ветар је бип снажан и ппсле дужег времена псетип сам ту
хладнпћу, жмарце кпји ми прплазе леђима и хладан ваздух у плућима. Тпрао је лепа грађевина,
вепма живпписна, па ипак, мени је прирпда пкп оега била лепща, и на неки нашин удпбнија. Пвде је
ветар пбприп скпрп свп лищће, самп се ппгдекпји љуљап сам. Јелине щищарке налазиле су се на тлу
пкп свпг дрвета. Биле су ретке и билп ми је занимљивп тражити их, скупљати, али су на крају све
пстале на свпм месту, јер нисам имап жеље да пдузмем прирпди те лепе плпдпве. Бпрпве иглице су
ми пдувек биле занимљиве, увек сам их шашкап и сваки пут сам бип убпден. Касније, ппщтп сам се
нагледап и науживап у лепптама пве планине, вратип сам се дп Тпроа. Ни сада ми није изгледап
лепще и, ппмалп разпшаран, кренуп сам назад.
Мпст, 29. децембар
Каснп је, ппнекад ппнеки аутпбус прплети ппред мене. Светлуцају пахуље на стубпвимакрај
кпјих прплазим, али мене заправп фасцинирају пне друге, лепще, маое пахуље. Нисам прещап ни
ппла пута, а већ ми је јакна ппкривена оима. Узимам их, једну пп једну, некпликп секунди се дивим
оихпвпј кпнтури, пблику и леппти, а пнда нестану и такп укруг. Пнда сам ппгледап ка реци и схватип
где сам се запутип. Дпле, на једнпм пд маоих брпдпва, шуп се смех деце, звпнки гласпви и срећан
разгпвпр старијих. Тада се сетих где сам кренуп. Шека ме мпј тппли дпм, раздраган смех, празнишнп
распплпжеое и тппли загрљаји. Убрзавам кпрак, ускпрп је мпст иза мене.
Никпла Раичевић, 8/3

Сиртаки
Јутрпс се сетих прпщлпга лета,
Па ме пбузе некаква сета!
Мисап стращна, вепма тужна,
Фале ми јакп та мпра јужна!
Гледам к`п сада, брат ми се бршка,
А земља предивна, прелепа Гршка!!!
Дпбрп се сећам пд лаванде меда,
И укуснпг гршкпг сладпледа!
На свакпм ћпщку месп суфлаки,
У свакпј таверни, наравнп, сиртаки!
Даница Мајстпрпвић 4/1

ОСТАНИ СВОЈ
Када некп теби битан пде и напусти живпт твпј,
Ппдигни главу... Не дај да те слпме и пстани свпј.
Када се тугпм срце испуни и у глави се направи лпм,
Ти ппмисли на будућнпст и храбрп се бпри снагпм
свпм!
Не дај да уместп тебе други дпнпсе пдлуке
И да ти у глави праве нежељене збрке.
Живпт је велика бпрба и свака има свпј крај
Затп уживај у свакпм тренутку кап да је рај!
Свака песма, свака срећа има свпј крај,
И дпк траје мпра се вплети,
Али, буди сигуран,
ппнекад ће и забплети.
Сара Димитријевић 7/3
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ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Свакп време има свпје Феме
Свакп јутрп, сваки дан, шитамп п нпвпстима са свих страна. Неким слушајем увек иста лица, исте
звезде. Сјајнп изгледају на свакпј слици!
Битнп је оима да су лепе! Наравнп, изглед јесте важан, али није најважнији. Ја бих рецимп радије
наушила свих седам падежа, па тек пнда бацила тпликп нпвца на свпј пблик. Али у реду, нису падежи
тпликп битна стaвкa у живпту једне велике медијске лишнпсти. Защтп би некп упрппастип свпју
прирпдну леппту, свим тим претериваоем? Ја сам мислила да је щминка била дпвпљна. Пне
унищтавају свпја уста. Благп решенп лише на карикатуре. Збпг оихпвих усана, људи шестп ппмисле да
су глупе. Пптпм, када виде пстатак оихпвих тела, схвате да су вепма глупе. Виђам мајке на улицама,
држе свпју децу за руке. И пне имају ,,дискретна“ дппуоаваоа. Дискретнп... Тп је билп раније, пре
десетак гпдина, када разне дппуне нису ппстпјале. Тада су жене имале свпј ппнпс и изглед. Сада
тпга вище нема, ищшезлп је у савременпсти данащоице. Mеђутим, виђам и мале девпјшице, пппут
мене, какп щетају пп щкпли у свпјим патикама на щтиклу. Тп су патике, са ппвищеним унутращоим
ђпнпм, кпје унищтавају нпге мпјих другарица! Али, щта мари! Пне су лепе!
Пвакп изгледа нащ живпт данас. Свакп време има свпје Феме кпје су плишеое људских нарави и
живпта.
Hаще телп не треба да нам буде најбитнији, пнп је самп нпси наще скривене пспбине.
Марија Игоатић 7/1

Црвенп

БОЖИЋ

Све црвене бпје примећујем тек сада
Те јарке бпје имају прелеп сјај.
Црвенп се из мене искрада,
И сад у свету пнп нема крај.

Дпк ледени кристал пд мраза пуца
Јпщ један Бпжић на врата нам куца.
Радпсна нека је твпја дуща,
Дпк Гпсппд мплитву твпју слуща
За тебе мпли и срце мпје
Нека се испуне све жеље твпје
и Бпг да те крпз живпт впди
Радпстан Бпжић – Христпс се рпди!

Црвене руже из сваке бащте
И црвена ппља, јарких бпја
Кап да су изащле из мащте,
Кап да црвена вище није самп мпја.

Сара Крстић 5/3
Залазак сунца щтп се у впди пгледа
Црвени сјај баца на плаже,
Тамп где нема бледпг леда
Већ самп црвене бпје најдраже.
Прплећнп цвеће
Све је пкп мене црвенп такп,
Бащ кап щтп је у мени
све црвенп, страственп и јакп
Свака бпја се црвени.

Нема веће мпје среће
С прплећа кад цвета цвеће.
Све је лепп и щаренп
За нас децу кп ствпренп!

Све црвене бпје примећујем тек сада
Те јарке бпје имаку прелеп сјај.
Црвенп се из мене искрада,
И сад у свету пнп нема крај.

Ту су нежне љубишице
Висибабе, беле раде,
Маслашак се ппљем жути
А ту је и љутић љути!

Јана Петрпвић 8/1
Вук Трпкпвић 3/5
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БОРБА

Вук и пвца

Крпз хладне планинске стене
уппрнп се прпбија решица.
Жустра, хладна и тврдпглава
пдбија да прекине свпј тпк. Оена
вешита бпрба са љутпм планинпм
узрпк је оенпг урлика и
немирнпг тпка. Урла и пенуща с
вешитпм мржопм према свпм
највећем дущманину, кап да
жели да каже: ,, Не, нећу се
предати! “ Кад- кад ппнеку реш
дпбаци и ветар и самп јпщ вище
распламса сукпб. Када бпрба и
рика дпстигну свпј врхунац,
наједанпут сва бука престаје.
Рeшица је дпщла дп свпг краја и
ппстала је река. Бпј је кпнашнп
пкпншан.
Димитрије Милић 7/4

У щуми су се срели вук и пвца. Вук упита пвцу: „Да ли желищ
да дпђещ кпд мене на рушак?“ „Врлп радп!“, пдгпвпри пвца.

Бреза
Испред мпје зграде,
Стпји бреза мала,
Сунша се на сунцу,
Сунце је пбасјава.

Сутрадан се пвца спреми и крене кпд вука. На путу је срела
стару спву. Спва јпј је рекла да никакп не иде кпд вука јер ће
је пн ппјести. Пвца је није ппслущала и наставила је пут. Спва
је брзп мпрала да смисли нещтп. Све живптиое у щуми су се
плащиле стращнпг вука. Спва се сетила кп би мпгап да
ппмпгне. Бип је тп један усамљени медвед кпји се није
дружип са псталим живптиоама. Спва му је испришала п шему
се ради и рекла какп јединп пн мпже да спасе пвцу. Тп се
медведу дппалп. Јурили су кпликп их нпге нпсе дп вукпве
куће. Мислили су да је прекаснп јер је пвца већ ущла.
Ппгледали су крпз прпзпр. На стплу је била права гпзба.
Искпристип је тренутак када се пвца сагла да нещтп ппдигне
и кренуп на оу У глави му је бип самп укус младе пвшетине.
Пвца је тп псетила и ппшела да бежи. Кад је стигла дп врата
пна су се птвприла. Медвед и спва су ущли. Видевщи
медведа вук се уплащи и ппбеже кпликп га нпге нпсе. У
журби се саплеп и пап. Медвед, спва и пвца су се смејали.
Пвца се захвалила мудрпј спви и храбрпм медведу. Рекла је
да следећи пут неће бити тврдпглава, већ ће ппслущати савет
старијег и мудријег.

Храбрп пна стпји,
Никпг се не бпји,
Ветар јпј гране оище,
Расте ппсле кище.
Кад деца дптрше,
Певајући у глас,
Свпјим хладпм кпји пружа,
Радује све нас!

Лазар Кпстић 4/1

Папагај

Цвет

Стпји мирнп у кавезу
и ппнекад щета
Оему је пгледалп
увек прва мета.

Прплеће се буди
Весели су људи
И један цвет у трави
Ппнпснп се плави.

Ту се щепури
и ппнекад скиши
щаренп му перје,
на пауна лиши.

Тп је зумбул плави
Щтп расте у трави
Цветпви се оищу
Дпзивају кищу

Тара Маркпвић 4/1
Прплеће
Щта тп мпја шула буди
И занпсне слике нуди?

Милица Најданпвић 3/2

Слике,звуке и мирисе,
Слущам, гледам и дивим се.
Птишице се спремају за кпнцерт прави,
а срце мпје прплеће слави!
Милица Шиљић 3/2
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Впјин Кесер 3/5

ГАЛЕРИЈА РЕЧИ
Прирпда у прплеће

Чудна мама

Зима пде у дубпк сан
Прплеће каже:,,Дпбар дан“-

Тек је прпщлп девет,
Мама цмпкић дала
Ја идем у кревеет
Мпра да се спава.

Сунце са неба све јаше сија
Тп целпј прирпди бащ прија.

Кпме спаваое треба
Па нисам ја беба
Ппнекад бащ хпћу
Да сам будна нпћу.

Ласте се вратище у нащ крај,
Прпбуђена прирпда ппстаде рај.
У паркпве дплазе деца са свих страна
Јер прплеће нема никаквих мана.

Защтп мпрам на спаваое
Кад саоам и будна
Щтп ме мпја мама тера
Бпже,бащ је шудна!

Прирпда расте,буја и цвета
Разиграна деца су украс света.

Ина Ђуканпвић 3/2
Исидпра Јеремић 3/2
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ПУТОВАЊЕ/АМЕРИКА
АМЕРИКА-ЧУДЕСНА ЗЕМЉА
Мпје једнпмесешнп путпваое пп Америци прпщлпг лета ппшелп је Оу Черсију, једнпј пд педесет
држава САД, кпју са Оујпркпм ппвезује самп мпст или тунел кпјим се прплази исппд реке Хадспн. У
Черсију живи мпј тата са кпјим прпвпдим летое празнике.
Прва дестинација на путу крпз тринаест америшких држава била је Тенеси, Smoky mountains, где је је
мпја сестра била у летоем кампу. За мене забава ппшиое у Прланду, граду забавних паркпва и
щппинг мплпва! У оему је и Дизниленд, најппзнатији луна- парк кпји деца щирпм света мащтају да
ппсете! Дпк су мпја мама и сестра уживале прпвпдећи дане купујући у најбпљим щппинг мплпвима
на свету, мпј тата и ја пуна два дана прпвели смп пбилазећи кпмплекс забавних паркпва у
Дизниленду. Тај пгрпмни прпстпр бип је ппдељен у щест великих паркпва, пд кпјих сам ја изабрала
самп два јер да бисте пбищли цеп Дизниленд требалп би вам најмаое недељу дана! Свака
панпрама или рплер кпстер били су ппсвећени некпм Дизнијевпм филму или јунаку, такп да дпк сам
се впзила мпјим пмиљеним рплер кпстер впжоама, гледала сам Дизнијеве јунаке пкп себе. Пд
целпг дана прпведенпг у забави и смеху пдмарали смп се гледајући ватрпмет изнад великпг
Пепељугинпг замка у средищту парка!
Круна нащег путпваоа бип је вищедневни бправак у Оујпрку дп кпјег смп путпвали пбалпм, али смп
се првп зауставили кпд незапбилазнпг Ващингтпна, главнпг града Америке. Ппщтп у целпм граду
има бесплатни интернет са великпм лакпћпм мпгли смп да се снађемп и прпнађемп пут дп
знаменитпсти. Првп щтп смп пбищли била је Бела кућа, у кпјпј живи америшки председник. Затим
смп се упутили ка великпм Музеју науке у кпме сам видела некпликп ракета и спејс щатлпва кпји су
некада били у свемиру.
Оујпрк је град и држава, ппщтп је вепма велик ппдељен је на пет делпва: Квинс, Бруклин, Брпнкс,
Стејтен Ајленд и Менхетн кпји је најзанимљивији. Американци шестп Оујпрк називају и Еmpire city,
щтп знаши град империје. Тај надимак дпбип је пп некада највищпј згради у граду, инаше пунпм
пблакпдера најразлишитијих бпја, висина и пблика,Empire state building щтп знаши зграда државне
империје. Међу тим виспким, стакленим зградама се ппнпвп истишу такпзване
Близнакиое,саграђене у близини места где су некада биле Близнакиое кпје су биле срущене у
терпристишкпм нападу на Оујпрк. Непрегледни брпј виспких зграда свих мпгућих пблика и висина
заклаоају ппглед на небп, али у щетои градпм никп нема псећај да су пне уствари тпликп виспке.
Кплишина људи и блещтавила екрана на главнпм тргу, Тајм Скверу, делпвали су ми прелепп, али и
ппмалп застращујуће. Свега један блпк ниже налази се Брпдвеј, шувена улица препуна једним пд
најбпљих светских ппзприщта. У једнпм пд оих пдгледала сам шувени мјузикл "Мама Миа", кпји је
бип спектакуларан. Најбпљуа слика тпг фасцинантнпг града мпже се видети са крпвпва туристишких
аутпбуса, а ппсебнп су лепе нпћне туре пбиласка града, такпзвани night lup. Пбиласке туриристишким
брпдпвима бих такпђе свима преппрушила, а нарпшитп пдлазак дп пстрвца на кпм је Статуа слпбпде.
Мени пмиљен деп града је Централ парк у кпјем сам на свакпм кпраку из руке мпгла да храним
припитпмљене веверице. У Централ парку налази се и зпплпщки врт , али највећи и најппзнатији у
налази се у Брпнксу.У тпм пгрпмнпм прирпднпм азилу смещтенп је на хиљаде живптиоских врста
међу кпјима су гприла и гризли.
Људи су ипак пнп најшудесније у Оујпрку. Пд десет људи кпји вам прилазе верпватнп девет пптише
из разлишитих делпва света. Мнпги Оујпршани уппщте не гпвпре енглески језик, али тп их не
спрешава у међуспбнпј кпмуникацији и складнпм живпту. Десетинама гпдина људи из целпг света се
насељавају у Оујпрку, щтп је дппринелп фпрмираоу шетврти у кпјима живе искљушивп припадници
једне нације. Најппзнатије су Little Italy и China town у кпјима заиста имате псећај да сте дпщли и
Италију или Кину. Италијанскаа и кинеска кухиоа су једне пд мнпгпбрпјних светских кухиоа кпје
мпжете прпбати у Оујпрку. На свим местима на кпјима сам била на тпм путпваоу нема места где
нисам мпгла да прпбам фантастишну, укусну храну. Американци су тпликп практишни да шак и у
музејима мпжете ппјести крпфну или дпбар хамбургер.
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ПУТОВАЊЕ/АМЕРИКА
Људи су на свакпм кпраку непбишнп срдашни и увек вас питају пдакле дплазите. Иакп је реткп кп пд
пних са кпјима смп разгпварали шуп за Србију, наставили би да буду једнакп љубазни. Мислим да су
ипак највеће бпгатствп Америке оени станпвници кпји се представљају кап Американци, али увек
ппнпснп истишу свпје ппреклп и наципнални идентитет. На тпм путпваоу пп Америци пунп сам
видела и наушила, али је ипак је дпста тпга псталп неистраженп и затп се радујем свакпј нпвпј
прилици да ппнпвп ппсетим ту шудесну земљу.
Зпја Савић 5/4
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СПОРТ
Фер-плеј

У сусрет Светскпм првенству у фудбалу

Фер-плej ппдразумева ппщтпваое правила
игре, ппщтпваое судије и ппщтпваое
прптивника. Прави сппртиста се никада у
бпрби не служи нешасним средствима. Пн се
према прптивнику пднпси са пуним
ппщтпваоем, кап према себи равнпм. Када
ппбеђује, никада не вређа прптивника, а
када губи, уме да сашува свпје дпстпјанствп и
да прптивнику пда искренп признаое.

Игре слишне фудбалу ппстпјале су јпщ пре 2000
гпдина у Кини, Гршкпј и Риму, а такпђе слишне
игре ппзнате су пд давнина Ескимима и
америшким Индијанцима. У Енглескпј је бип
забраоиван закпнпм збпг превелике грубпсти и
ппвреда, па је такп тек 1857. гпдине у Сефилду у
Енглескпј пснпван први фудбалски клуб. Гпдина
1863. се мпже сматрати рпђеоем мпдернпг
фудбала јер је тада у Енглескпј пснпван
Лпндпнски фудбалски савез и пбјављена правила
игре.
Пва аспцијација 1885. гпд. пп први пут признаје
прпфесипналне играше, а Лпндпнска фудбалска
аспцијација 1871. гпдине прганизује првп куп
такмишеое, а већ следеће гпдине је пдржана
прва међунарпдна фудбалска утакмица између
Енглеске и Щкптске.
Пд 1930. гпдине ФИФА прганизује светскп
фудбалскп
првенствп
наципналних
репрезентација и првп је пдржанп у Уругвају кпје
је псвпјип дпмаћин.
Временпм су настајала и друга фудбалска
такмишеоа кап щтп су Еврппскп првенствп,
Афришкп, Америшкп, а нещтп касније и Азијскп
првенствп. У Еврппи је пснпвана УЕФА 1937.
гпдине. Првп еврппскп првенствп пдржанп је
1942. гпдине у Францускпј. Тпкпм свпје истприје
фудбалска правила су пплакп усаврщавана. Нпр.
увпђеое правила измене играша билп је уведенп
1977. гпдине на првенству у Мексику, увпђеое
пасивнпг пфсајда, шетвртпг судије и мнпга друга
правила кпја су била плакщаое ппсла судијама и
играшима.
Фудбал на нащим прпстприма је ппшеп 1896.
гпдине са дпнпщеоем прве фудбалске лппте у
Бепград, а први званишни фудбалски клуб је
пснпван 1903. у Бепграду ппд именпм,, Спкп“.
Гпдину дана касније пснпвана је ФИФА Међунарпдна фудбалска федерација, а 1919.
гпдине пснпван Југпслпвенски фудбалски савез
кпји ппстаје шлан ФИФЕ 1921. гпд.
Фудбал је у ппследоих педесет гпдина ппстап
најпмиљенији сппрт на планети,и уједнп
најважнија сппредна ствар на свету. Игра се на
свим кпнтинентима.

Између сппртиста и гледалаца мпра
ппстпјати искренп разумеваое. Ппстпје
сппртисти кпји свпјим ппнащаоем и
залагаоем изазивају дивљеое.
Сваки сппртисте жели да буде бпљи пд
другпга, да буде најбпљи. Међутим, шестп се
тај циљ пстварује нешасним средствима, у
кпје се убрајају и неппщтпваое сппртских
правила. У данащое време када виспки
сппртски резултати дпнпсе велики нпвац,
делује
нам прпстп неверпватнп када
наиђемп на примере фер-плеја.
Вид Јпванпвић и Вук Крављанац 4/5
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ

БПНТПН У БИПСКППУ
Пмиљенп местп за пдрасле и децу је
бипскпп. Пдлазак у бипскпп увек
представља радпст и неизвеснпст, какав ће
филм бити, да ли ће нам се дппасти? За
бипскпп није пптребна ппсебна припрема,
ппгптпвп не у пблашеоу.
Пптребнп је да знащ да се у бипскпп
увек пплази на време. У тпм слушају нећещ
имати пптещкпћа да нађещ свпје местп.
Међутим, акп закаснищ, а филм самп щтп
није ппшеп, мпращ брзп наћи свпје местп,
пдмах скинути капут да не би гледапцима
иза себе заклаоап платнп. Акп не мпжещ
сам наћи свпје местп, пптражи ппмпћ
развпдника кпји ће те дпвести дп оега. При
тпм впди рашуна да некпга не нагазищ
нпгпм. Гледајући филм треба главу држати
мирнп, не ппмерати је шас левп шас деснп,
јер тиме сметащ пнима кпји седе иза тебе.
Немпј се гласнп изјащоавати п филму, а
ппгптпвп звиждити и викати.
Акп си ппнеп грицкалице, шпкпладе,
впди рашуна да пстану у свпм пакпваоу,
птпатке баци у канту, када изађещ из
бипскппа.
У слушају да у тпку филма псетищ
пптребу за кприщћеоем тпалета, извини се
пспби ппред себе, изађи тихп и убрзанп, те
се на исти нашин и врати.
Када се заврщи филм, светла упале,
сашекај на свпм месту да се пплакп сала
испразни, па се пптпм прикљуши псталим
гледапцима ка излазу, немпј се гурати. У
бипскпп и из бипскппа се никада не жури.
Даница Никплић 8/4

Identity card
Name
National: giraffe
Scientific: Giraffa camelopardalis
Classification:
Class: mammals
Species : urgulates
Family: zirafidi
Size
Hight : average 530cm,the biggest one known to
people 588cm
Weight: Male :average 800kg,the biggest one known
to people 1390kg
Habitat: Savanas with rare trees
Lifetime: The largest lifetime:25years
Natural Enemies: Lions hyenas and leopards
Propagation: Every 20-30 months a new baby is born
Ива Јпјић 5/5

Какп се пише?
Хеликпптер,а не хелихпптер
Мајкрпспфт, а не Микрпспфт
Оујпр, а не Оу Јпрк
Претшас, а не предшас
Рајсферщлус (патент-затвараш), а не рајсфещлус
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Свака учионица – мултимедијална
Школски одбор је првог јануара ове године изабрао
Алексу Еремију за директора наше школе. Пре него
што је постао директор, био је наставник грађанског
васпитања и помоћник директора.

ДОВИЂЕЊА, ОСМА
Ц

И!

Предавали сте нам грађанско, зашто сте се одлучили да
постанете директор?
Помоћник директора сам осам година и пре тога сам
предавао информатику. Одлучио сам да конкуришем за
директора јер сам већ имао доста искуства у том послу.
У ком послу се више проналазите и зашто?
Сматрам да је посао наставника најлепши јер радите
са децом. Посао директора није само рад са децом,
већ и брига о одржавању зграде, рад са родитељима,
странкама...
Ђаци се посебно радују екскурзијама, али их ове
године нема. Да ли можете да нам кажете зашто?
Ове године је изашао нови Закон о јавним набавкама и он предвиђа нову процедуру, а школа
то не може технички да изведе све док Mинистарство не одлучи на који начин ћемо моћи да
реализујемо екскурзије, а да то буде у скаладу са новим законом.
Посебно су нам се допале журке и концерти. Хоће ли се традиција наставити?
Ученици сами морају да иницирају журке. Ја немам ништа против журки, наравно, услов да
се одржавају те журке јесте понашање ученика и воља наставника да дежурају.
Шта мислите о пријемном испиту ове године?
Завршни испити су сасвим уобичајена пракса у скоро свим земљама. Многе од њих завршне
испите спроводе другачије у односу на нас. Ми смо дужни да се усклађујемо .
Да ли ће се ове године матура одржати у школи или у неком ресторану?
Одлука Министарства просвете је да се мале матуре, за децу која нису пунолетна, одржавају у
школи.
Планирате ли да уведете неке промене?
Не знам какав је ваш утисак, али ја сам задовољан радом ове школе и пре него што сам
постао директор, тако да неће бити неких великих промена, осим што ћемо покушати да
сваку учионицу претворимо у мултимедијалалну.
Ангелина Виторовић, Ања Стојковић, Андријана Маринковић, Милица Миловановић,
Александра Јестровић 7/4
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