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На крају смо школске 2013/2014. године и тренутак је да сагледамо шта смо и како смо
радили. Ученици 8. разреда ових дана полажу малу матуру која по први пут садржи, поред задатака
из математике и српског језика, и комбиновани тест који подразумева питања из још пет наставних
предмета. Надајмо се да ће успешно израдити задатке и стећи довољан број бодова за упис у
жељене школе. Ученици првог разреда су описно оцењени и дванаесторо првака је успешно
завршило ову школску годину. Њима и њиховој учитељици посебне честитке јер су пред собом
имали најсложенији задатак. - Заволети школу и научити да рад и обавезе могу да пруже
задовољство.
Од другог до осмог разреда школу похађа 60 ученика. Од тога, један ученик је прекинуо
школовање на полугодишту и остао неоцењен, а један је стекао услов за полагање разредног испита
који ће уследити. Дакле, код 58 бројчано оцењених ученика успех је следећи:
oдличан - 27, врло добар - 21, добар - 10.
Одличан успех су постигли:
II разред:

V разред:

VIII разред:

Аћимовић Немања 5,00
Бабић Софија
Дрча Милица 5,00
Жарин Владимир 5,00
Радуљ Немања 5,00
Самарџија Марко

Вукојевић Анђела
Јањеш Жарко
Карлаш Анђела

Боснић Сабрина
Вуковић Вукашин

III разред:

VI разред:

Јавор Анђела 5,00
Сирар Никола 5,00
Јањеш Јелена 5,00
Јањеш Драгана
Вукојевић Ненад
Војновић Огњен

Сирар Сања 5,00
Бабић Драгана
Вукелић Наташа
Дукић Марија
Карлаш Кристина

Zahvalnica
Zahvaqujemo
se
MZ
^estereg i Mlinu “Kozara” na
donacijama od po 10.000,00.
Na ovaj na~in na{a {kola je
kupila ra~unar koji nam je
bio preko potreban. Jedan deo
novca {kola je dobila od me
{tanina koji je `eleo da
ostane anoniman.
Hvala jo{ jednom!

IV разред:

VII разред:

Боснић Стефан 5,00
Петровић Крунослав 5,00

Стојановић Саша
Самарџија Адам
Барбул Даниел

Redakcija {kolskog lista

Свим ученицима који су успешно завршили ову школску годину честитамо, а посебне
честитке и похвале упућујемо за одличан успех. Сви одлични ученици ће бити награђени
похвалницом, а они чија је просечна оцена 5,00 уз похвалницу добиће и књигу. Ове године је био
занемарљив број дисциплинских прекршаја и ваља рећи и то да наша деца поштују договорене
норме понашања и са поштовањем се односе према школи. Сви ученици имају примерно владање.
Ђацима пријатан и радостан распуст, а наставницима и помоћном особљу леп и угодан заслужени
одмор! До виђења у септембру!
Школа
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SVETI SAVA - [KOLSKA SLAVA
[kolska slava, Savindan, koja se proslavqa u ~ast Svetog Save – utemeqiva~a obrazovawa i prvog srpskog arhiepiskopa, obele`ena
je i u na{oj {koli 27.01.2014. godine.
Savindan se u {kolama tradicionalno
obele`ava kao radni dan, ali bez nastave, uz
sve~anu priredbu.
Posle verskog obreda, se~ewa kola~a i
pevawa himne Svetom Savi, prire|ena je priredba u kojoj su u~estvovali svi razredi. Priredbu su uveli~ali roditeqi |aka, nastavnici
i ostali gosti.
An|ela javor, 3. razred

RO\ENDAN AN\ELE
RADI]

KUD “PETAR
KO^I]”
KUD “Petar Ko~i}” je gostovao
19.01.2014. godine u Banatskom
Kara|or|evu na “Kara|or|eva~kim prelima”. Gostovao je i KUD iz Aleksandrova. Sala je bila prepuna, a publika
odu{evqena na{im igrama. Po zavr
{etku nastupa doma}ini su nas
poslu`ili ve~erom i pi}em. Slede}i
nastup smo imali na {kolskoj priredbi
uprili~enoj za Svetog Savu. U novim no
{wama smo sjajno izgledali, roditeqi
su bili ba{ ponosni dok su nas gledali!

PREDSTAVA “VESELE
^AROLIJE”

Na{a drugarica An|ela Radi} je
svoj deveti ro|endan proslavila
1.02.2014. godine zajedno sa Milicom
Dr~om iz 2. razreda. Bilo je zabavno:
{minkerka je svakom od zvanica nacrala
zanimqivu sliku na licu, klovn nam je
od balona pravio raznorazne oblike i
uzvodio svakojake vragolije, takmi~ili
smo se u namotavawu `ice na {tapi} na
~ijem vrhu je bila bananica… U `enskom
timu je najuspe{nija bila slavqenica
An|ela, a u mu{kom Milo{ Kne`evi}, na
{ drug iz Banatskog Kara|or|eva. On je u
finalu takmi~ewa bio najuspe{niji.
Dobro smo se zabavili, a An|ela i
Milica su bile sre}ne. Drago nam je {to
An|ela sada sa sigurno{}u mo`e da
ka`e da je u na{em mestu u koje se letos
doselila, stekla mnogo drugara i drugarica.
Jelena Jawe{, 3. razred

Dana 11.06.2014. godine u na{oj {koli je
odr`ana predstava “Vesele ~arolije“. Posetili su
nas glumac Fi}a i ~arobwak Feniks. Uvodnu re~ dao
je glumac Fi}a uz mali ske~a kasnije je ~arobwak
Feniks nastavio sa svojim ~arobwa~kim trikovima,
a uz malu pomo} publike. Predstava je bila jako zanimqiva i nadamo se da }e opet do}i i da }e nas opet
dobro zabaviti.
Vesna Glu{ac, 7. razred
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USKRS
U na{em selu je 21. aprila 2014.
godine odr`ana “Uskr{wa olimpijada”
u organizaciji MZ ^estereg. Takmi~ewe
se odvijalo u tri discipline: najlep{e
jaje, najja~e jaje i najbr`e jaje. Najlep{e jaje je imala i 1. mesto osvojila
Jelena Jeki}, 2. mesto osvojila je Dragana Jawe{, a 3. mesto zauzela je Jelena
Jawe{. U disciplini “najja~e jaje” 1.
mesto je zauzeo Vasilije Salak, 2.
mesto Luka Jawe{, a 3. mesto Ena Rajli}.
Dan je bio lep, sve~an i radostan. Trka “najbr`e jaje” je bila propra}ena grajom publike i u~esnika, a
nekoliko devoj~ica i de~aka je bilo
podjednako brzo. Do srede}eg Uskrsa `iveli!
Jelena Jawe{, 3. razred

ZAMENA ULOGA
U
na{em
razredu, na ~asu
geografije, a uz
dozvolu
nastavnice
Milice
Gruji}, zamenili
smo
uloge.
Nastavnica
je
bila
|ak,
a
Marija Adamovi} i Nata{a Vukeli}
bile su nastavnice.
Na{e “nastavnice” lepo su nam
ispredavale lekciju. Taj ~as pro{ao je
uz smeh i {alu, ali smo, naravno, ne
{to i nau~ili. Uop{te im nije bilo
lako, zato mi to prepu{tamo na
{im pravim nastavnicima, a mi
treba da u~imo i da ih slu{amo, pa
mo`da }e se jednog dana stvarno neko
od nas baviti ovim poslom. Do tada,
kwige u ruke!

PLIVAWE
Svakog utorka i ~etvrtka u~enici
na{e {kole idu na plivawe. Ovu sportsku
aktivnost nam je organizovao sve{tenik
Branko iz Banatskog Kara|or|eva, koji je
ujedno, i vo|a puta. Na bazenu u~imo da
plivamo, ve`bamo odr`avawe ravnote`e i
pravilno disawe. Ujedno se dru`imo sa
ostalom decom, pa bude veoma zanimqivo.
Neki su nau~ili da plivaju, neki su boqe
usavr{ili svoje “pliva~ke sposobnosti”.
Mi se puno zahvaqujemo sve{teniku
Branku na wegovom nesebi~nom zalagawu.
Tamara Do{en,
6. razred

Tamara Do{en, 6. razred
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EKSKURZIJA
Sve{tenik
Branko
je
organizovao
ekskurziju, koja je izvedena 11.05.2014. godine. Iz
na{e {kole i{li su u~enici osmog, sedmog i petog
razreda, roditeqi i nastavnica geografije Milica
Gruji}. I{li smo na Mokru Goru gde nam je bilo
prelepo. Pogled i ~ist vazduh ostavqaju bez daha.
Nismo propustili da se vozimo vozi}em u ~uvenoj
[arganskoj Osmici i taj do`ivqaj }emo najdu`e
pamtiti.
Zatim smo
se uputili u Drvengrad. Tamo smo imali
priliku da kupujemo suvenire i da gledamo
film “Plavi Ciganin”. Tu nam je bilo jako
zanimqivo. Dan je bio prelep. Kada smo se
uputili ku}i imali smo priliku da ve}inu
vi|enog, vidimo opet. Ostaju se}awa koja smo
prepri~avali u autobusu. Ovo je bilo jedno od
najlep{ih putovawa.

Milana Goji}, 8. razred

[ARGANSKA OSMICA – PRORO^ANSTVO
VIDOVWAKA MITRA TARABI]A
[arganska osmica – jedna od najlep{ih `elezni~kih trasa na svetu do 1974. godine
prolazila je Mokrom Gorom. Pruga uskog koloseka je Beograd povezivala sa Sarajevom. Pedeset godina je ova pruga otvarala vrata u svet Mokroj Gori.
Trebalo je da pro|e ~etvrt veka , pa da po~ne da se obistiwuje jo{ jedno proro~anstvo
Mitra Tarabi}a s kraja devetnaestog veka: “Pro}i }e podosta godina, pa }e se qudi opet
sjetiti gvozdenoga puta, te }e ispotekare obnoviti ovaj put. Samo wim do Vi{egrada vi{e
ne}e putovati putnici radi potrebe i posla, ve} qudi od zabave, serbez odmori{ta i
u`ivancije”.
Zahvaquju}i velikom anga`ovawu poslodavstva srpske `eleznice, preduze}e
“@eleznice Srbije” je 1995. godine obnovilo `elezni~ku stanicu “Mokra Gora” i na wenom
peronu postavila 450 metara koloseka. Masovnim dobrovoqnim radnim akcijama, gra|ani
Mokre Gore uredili su celu trasu “[arganske osmice”. Obnovqena je najatraktivnija deonica
od Mokre Gore do stanice [argan i Vitasi ukupne du`ine 15440 metara. Karakteristika
{arganske pruge je da je jedini na~in da se savlada visinska razlika od 300 metara bila
izgradwa petqe – osmice duge 15 kilometara. Za dva i po sata vo`we, sa pauzama, voz
prolazi kroz 22 tunela i preko pet mostova.
Ova jedinstvena turisti~ka atrakcija nova je nada srpskog turizma, koju tokom letqe sezone u
proseku poseti 80 hiqada turista.
Sabrina Bosni}, 8. razred
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NA[E SELO SADA JE LEP[E
U na{em selu je dana 30.04.2014. godine organizovana sadwa
cve}a kod spomenika . Me{tani ^esterega, odnosno radnici iz
rasadnika ^estereg su sadili cve}e i sada nam je okolina mnogo lep
{a. U okolini spomenika nema vi{e sme}a zato {to su doneti kontejneri i sme}e je pokupqeno u wih. Miris poko{ene trave oko
spomenika se ne mo`e opisati kao ni miris sve`e zasa|enog cve}a.
Spomenik je podignut ~uvenom junaku Trivi Garowi. Cve}e je
zasa|eno u crvenoj, beloj i `utoj boji. Moj drug Igor i ja smo
slikali spomenik i prosto smo u`ivali. Volela bih da i vi u`ivate
koliko smo i mi. Pro{etajte do spomenika.
An|ela Javor, 3. razred

NA[A @IVOTNA OKOLINA
U ponedeqak, 28. aprila, sa nastavnicom
biologije smo obi{li okolinu oko {kole. Ovo su na
{a zapa`awa: u na{em obilasku nai{li smo na
dosta sme}a, ali i dosta zasa|enog cve}a i drve}a.
Parkovi su ure|eni, ali ima malo kanti za sme}e.
Eko - ~esma za pre~i{}avawe vode je skoro
napravqena i oko we sve sve lepo ure|eno. Crkva
nam je jo{ u izgradwi, ali se nadamo da }e uskoro
biti zavr{ena. Znak za pe{a~ki prelaz je
iskrivqen a zebra na putu skoro da se ne vide. I
pored svega ovoga, na{a `ivotna okolina je ure|ena,
ali naravno uvek mo`e biti boqe. Mi }emo se truditi da bacamo sme}e tamo gde mu je
mesto, i tako|e da brinemo vi{e o na{oj `ivotnoj okolini.
Sne`ana Mili}, 8. razred

OSMACI U POSETI MLINU “KOZARA”
Svake godine u okviru jednog ~asa geografije osmaci obilaze seoski mlin “Kozara”. Ove godine je moj
razred mogao da vidi svoje malo, ali lepo selo sa visine. Nastavnica geografije Milica Gruji} nas je
21.02.2014. godine odvela da bi ne{to vi{e nau~ili o
nekada{woj proizvodwi bra{na, ne{to vi{e o mlinu
i naravno da bi videli kolika je povr{ina na{eg sela.
Mi smo se toliko u`iveli da smo tra`ili i na{e ku}
e. Najzanimqivije nam je bilo kada smo gledali ribqak “Kara{“.
Mi se zahvaqujemo nastavnici na ovom mawem izletu, ove }e nam uspomene uvek
biti u se}awu. Izreka ka`e: “Od kolevke pa do groba najlep{e je |a~ko doba”, a ovaj
doga|aj to i potvr|uje!
Milana Goji}, 8. razred
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Током пет радних дана тематски посвећених историjском
периоду Старог века и цивилизацијама Месопотамије и Египта,
ученици ОШ „Петар Кочић“ из Честерега су кроз различите активности
у којима су непосредно учествовали сазнавали о култури, животу и
обичајима првих цивилизација у писаној историји.
Овакав приступ учењу још једном се показао као врло ефектан и
ефикасан јер разбија устаљени шаблон и на интерактиван начин уводи
ученике различитих узраста у историјски период који им је био мало
познат. Период Старог века када су се јавила прва организована
друштва и државе, прво писмо и када су људи почели да изучавају неке
од наука које су данас високо развијене (математика, књижевност,
физика,
медицина,
филозофија), отворио је
простор за квалитетно и
креативно тематско повезивање са садржајима који се
уче у оквиру наставних предмета.
О самим активностима и томе какав су ефекат
оне имале на ученике најбоље се може стећи слика
увидом у анализу упитника које су деца попуњавала
након тематске недеље. Упитник је садржао 8 питања и
ученици су га попуњавали анонимно. Укупно 55
ученика школе је дало своје мишљење о ономе што се
дешавало током тематске недеље.
Готово сви
и сп и т ан и ц и
су
потврдили да су њихова одељења као и они лично узели учешћа
у активностима, а само један ученик је дао негативне одговоре у
вези учешћа на пројекту.
Када је реч о конкретним активностима у којима су узели
учешћа, ученици најчешће наводе следеће: писање хијероглифа,
израда накита, учешће у квизу, учешће у ритуалу крунисања и
сахране фараона, израда плаката и презентација, израда посуђа
од глине и спремање колача по старим египатским рецептима,
истраживање о лековитом биљу из те епохе, самостално
припремање
и
предавање лекција
током
тематске
недеље.
Стиче
се
ут и с а к
да
су
ученици и нижих и
виших разреда у
највећој мери узели непосредно учешће у свим
активностима које су се дешавале током тематске
недеље.
8
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Из ових резултата може се закључити да су најефикаснији
начини учења биле практичне активности у којима су ученици
реконструисали ритуале оног времена и писали на глиненим и гипсаним
плочама као и самостално припремање видео презентација.
Ово може да послужи као сугестија за наредне тематске недеље
које се планирају током наредних година, али и за друге тематске и
тимске часове.
Добијени одговори
више него недвосмислено
иду у прилог претходној
констатацији и да је
највећи ефекат на учење
имало о но што је
учиницима заправо и
најинтересантније.
Ефекти предузетих активности на стицење
нових знања о старом Египту и Месопотамији су
следећи: један ученик сматра да је научио мало, њих
16 мисли да је научило понешто, а њих 36 се изјаснило
да су доста научили током тематске недеље. Два
ученика нису одговорила на ово питање.
На основу упитника добили смо и укупну просечну
оцену тога како су наши ученици проценили овогодишњу
тематску недељу. Оцењивало се на скали од 1 до 5. На
основу 55 обрађених упитника у Честерегу имамо просечну
оцену 4,36.
Ипак важније од саме оцене је осећање задовољства
које су деца имала учествујући у тематској недељи посвећеној
Старим Египту и Месопотамији и то нас упућује да и наредне
школске године обрадимо неки историјски период на сличан
начин.

Иван Краљ, школски психолог
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^AS SA RODITEQEM Razmera
Matematika

^AS SA RODITEQEM FOOD (hrana)
Engleski jezik

^AS SA RODITEQEM Razboj
Fizi~ko vaspitawe

УГЛЕДНИ ЧАС The way we live
Енглески језик
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TEMATSKI DAN - Ko se zdravo hrani, svoje zdravqe
brani - 3. razred

UGLEDNI ^AS - Vrste re~i - 2. i 4. razred

UGLEDNI ^AS - Bajka o labudu - 1. razred
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UGLEDNI ^AS Kwi`evno jutro
Srpski jezik

^AS SA RODITEQEM Jesewi plodovi 1. razred

UGLEDNI ^AS Secirawe ribe
Biologija
^AS SA RODITEQEM Poluga
Fizika

12
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PREDSTAVQAWE ^ETVRTOM RAZREDU
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ISTORIJA
Na{a {kola je bila doma}in
ovogodi{wem op{tinskom takmi~ewu
iz istorije. Me|u 54 takmi~ara bilo je
i na{ih u~enika i dobro je {to opet
uzimamo u~e{}e u ovom nadmetawu. Nakon izrade i pregleda testova, usledilo
je progla{ewe najuspe{nijih u~esnika.
Svi u~enici koji su osvojili jedno od
prva tri mesta nagra|eni su diplomom
i kwigom. ^estitamo i ovom
prilikom, naro~ito onim u~enicima
koji su imali dovoqan broj bodova za
plasman na okru`no takmi~ewe.

MATEMATIKA
Na op{tinskom
takmi~ewu iz matematike u~enici tre}eg
razreda, Nikola Sirar
i An|ela Javor, su bili
veoma uspe{ni. An|ela
je osvojila 2. mesto, a
Nikola 3. U~enici u
ovom uzrastu se ne
takmi~e daqe bez obzira na plasman, ali
zato matematiko –
vidimo se slede}e godine!

TESLA INFO KUP
Ove {kolske godine su u~enici 7. i 8. razreda prvi
put u~estvovali u takmi~ewu iz informatike pod nazivom “Tesla info kup”. Orgaznizator ovog takmi~ewa je
ET[ “Nikola Tesla” iz Ni{a. [kolsko takmi~ewe se odvijalo u {koli tako {to su u~enici radili moodle test
(online). Dva u~enika sa najve-}im brojem bodova su se
plasirala na regionalno takmi~ewe koje je odr`ano u Novom Sadu. Vuka{in Vukovi}, u~enik 8. razreda je bio najuspe{niji i osvojio je prvo mesto, a u stopu ga je pratio
Nemawa Sirar, tako|e u~enik 8. razreda. Na regionalnom
takmi~ewu, Nemawa nije imao puno sre}e. On se
takmi~io u kategoriji Android kviza, dok je Vuka{in na
moodle platformi zauzeo 17. mesto od 53. u~esnika. Na
`alost, zajedno nisu imali dovoqan broj bodova za plasman na republi~ko takmi~ewe, ali se nadamo da }emo
slede}e godine imati i mi predstavnika u Ni{u.

FIZIKA
Na ovogodi{wem
op{tinskogm takmi~ewu
iz fizike. Nata{a
Vukeli}, u~enica
6. razreda je osvojila 3. rang.
^estitamo!
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GEOGRAFIJA
Na op{tinskom takmi~ewu
iz geografije Sabrina Bosni}, u~enica 8. razreda je
osvojila 3. mesto.
^estitamo!
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RECITATORI
Takmi~ewe u recitovawu “Pesni~e naroda mog” je po 45. put organizovano ove godine, a pod
pokroviteqstvom Ministarstva prosvete. Na op{tinskom nivou takmi~ewe je odr`ano u @iti
{tu, a organizator je bila KPZ @iti{te. Na{u {kolu su predstavqali u~enici 3. razreda –
An|ela Javor, Ogwen Vojinovi} i Nikola Sirar. Za takmi~ewe ih je
pripremila u~iteqica Radojka Tuvi}. U~enicu 7. razreda, Vesnu Glu{ac,
pripremila je nastavnica Biqana ^alija Ludo{ki. Na zonsko takmi~ewe
u ^oki plasirao se Nikola Sirar recituju}i pesmu “Nedeqko Debeqko”
Nedeqka Popadi}a. Na zonskoj smotri u ^oki Nikola je sjajno govorio Popadi}eve stihove i plasirao se na pokrajinsku smotru recitatora.
Posledwe 22 godine Se~aw je doma}in ovog nivoa takmi~ewa, tako da su
Nikola i jo{ 50 – tak odli~nih recitatora nastupali u se~awskoj Sali
Doma kulture, Nije ovaj put bio me|u onima koji su se plasirali na republi~ko takmi~ewe, ali zaslu`uje sve ~estitke i pohvale bar onolike
kolike je dobio od `irija i publike.
Takmi~ewe je jako dobro organizovano, ~lanovi `irija su pisci,
rediteqi, glumci…, a svaki u~esnik u`iva {to je deo tog divnog
slavqewa jezika i lepog govora.

HEMIJA
Na op{tinskom takmi~ewu iz hemije Sabrina Bosni},
u~enica 8. razreda osvojila je 3. mesto, kao i Adam Samarxija,
u~enik 7. razreda. ^estitamo!

^ E S T I T A M O !!!
KENGUR BEZ GRANICA
“

Kengur bez granica” je me|unarodno takmi~ewe iz matematike. Odr`ava se svake
godine tre’}eg ~etvrtka u martu u preko 60 dr`ava. Ciq ovog takmi~ewa je pove}awe interesovawa za matemati~ke i prirodne nauke. U na{oj {koli je odr`ano takmi~ewe
“Kengur bez granica“. U~esnici su bili dobro raspolo`eni i potrudili su se da ostvare {to
boqi rezultat. Takmi~ewe je na dobrovoqnoj osnovi. Na kraju, svi u~esnici su dobili
priznawe za u~e{}e na ovom takmi~ewu.
Javor An|ela, 3. razred

Na matemati~kom takmi~ewu “Kengur bez granica“
An|ela Javor, 3. razred, dobila je POHVALU! ^estitke, An|o!
Tako|e, POHVALU na ovom takmi~ewu dobio je i Vladimir Zarin,
4. razred! ^estitke, Vladimire!
Dragi na{i, evo vam i prilike i primera. Mo`emo biti malobrojni, ali to nikako ne zna~i da nam znawe mawka. Neka nas slede}e
godine bude vi{e na ovom takmi~ewu, mu}kati glavom je korisno i
zdravo!
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LITERARNI KONKURS
Na literarnom konkursu koji je raspisala biblioteka “Branko Radi~evi}” iz @iti{ta na{a Sabrina
Bosni}, u~enica 8. razreda, je osvojila 2. nagradu za
proyni literarni sastav. ^estitamo!

GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO...
U dvori{tu na{e {kole je posa|eno jo{ jedno
drvo. Sadnicu su doneli aktivisti EKO – pokreta
“Sveti \ura|”, a zasadili je na{i u~enici. Pomagali
su i najmla|i drugari iz zabavi{ta.
Neka cveta i raste sa na{im |acima!

КОЛАЧИЈАДА
GLUVI BARUT
U na{oj {koli u~enici {estog,
sedmog i osmog razreda, zajedno sa
nastavnikom istorije Du{anom
Staj~i}em i psihologom Ivanom
Kraqem su gledali film "Gluvi barut". U~enici su nau~ili mnogo iz
filma o Srbima u Drugom svetskom
ratu.
Vuka{in Vukovi}, 8. razred

ЖУРКА
У нашој школи одржана је журка поводом завршетка школске 2013/2014 године. Дружење је
одржано у школском дворишту са почетком у 19 часова, а пре журке наставник Гојко Шевар нам је
обезбедио озвучење. Пре саме журке, наставник Гојко и школски психолог Иван Краљ играли су са
дечацима кошарку. Послужило нас је и лепо време, а и музика, која је била довољно гласна,те смо
били јако задовољни и расположени. Журка је била за ученике старијих разреда.
Надам се да ће се ученици и следеће године забавити и уживати на овај начин, као што је то
било нама омогућено!
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SVETA TROJICA - TROJI^IN DAN
Света Тројица, Тројичин дан, Духови или Педесетница је назив празника који се слави
педесетог дана после Васкрсења Христовог.
У Јерусалиму, на дан празника Сеница, једног од највећих јеврејских празника, све куће су
биле украшене травом и цвећем, у спомен на излазак из мисирског ропства.
Христос је пре Вазнесења рекао: „Не удаљујте се од Јерусалима, него чекајте обећање Оца, које
чусте од Мене…” и сви апостоли су се сабрали на молитву у кући украшеној травом и цвећем.
Одједном се чуо необичан шум, који је подсећао на хујање силног ветра. Соба у којој су били
апостоли одзвањала је од те хуке. Појавила се необична светлост, која се у виду огњених језика
спустила на апостоле.
Сви су се испунили Духом Светим и одједном су почели да говоре језицима страних народа,
које никада пре тога нису ни чули.
Апостолима су се откриле божанске истине и најдубља мудрост, колико је могуће људском
уму да схвати. Потпуно су им постале јасне Христове речи и дела, као и смисао Христовог доласка
на земљу. На апостоле, неуке и просте људе, рибаре и раднике, се спустио Дух Свети, треће лице
Свете Тројице и дао им сва знања, просветлио им ум и испунио их божанском снагом, да могу да
иду по свету и проповедају веру у Христа Господа васкрслог.
Изашли су на трг, где је било много људи. Разговарали су са свима на њиховим језицима.
Понашали су се раздрагано, па су многи мислили да су се опили, али Петар је рекао да нико од њих
није окусио никаква пића, јер је јутро, већ су те речи дар Духа Светога. Тада је апостол Петар почео
проповед. Неуки рибар је, Духом Светим облагодаћен,
проповедао онако како ни најумнији ни најученији људи
нису могли да говоре.
Причао је о Христу, његовом доласку, животу, смрти,
Васкрсењу и Вазнесењу. Ова проповед је дубоко потресла
све који су је слушали. Становници Јерусалима, који су пре
само педесет дана били сведоци Христовог страдања,
схватили су колики су грех учинили кад су тражили да се
Христос разапне. Питали су да ли могу некако да се искупе,
а Свети Петар им је одговорио да треба да се покају и крсте
у име Исуса Христа, ради опроштења грехова, а да ће на
крштењу примити дар Духа Светога. Много људи се одмах
крстило и тако је настала Црква Христова.
Да није благодати Духа Светог, апостоли не би могли
да проповедају по целом свету и да за врло кратко време
придобију много следбеника, који су поверовали свом
душом, и постали сами браниоци вере, коју су често
потврђивали не само речима него и животом. Дух Свети
чува Цркву, и зато је она претрајала до данас, пуна два
миленијума, иако је пролазила кроз најстрашнија искушења
и страдања.
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Popvala je prirodna pojava koja
ozna~ava neuobi~ajeno visoki vodostaj u
rekama i jezerima, zbog koga se voda iz
re~nog korita ili jezerske zavale preliva
preko obale te plavi okolno podru~je. I ta
nepogoda pogodila je i na{u zemqu Srbiju.
Zbog velikih ki{a, koja je neprestano padala skoro nedequ dana napravila je velike poplave. Palo je preko 300
litara ki{e po m2. Najkriti~nija mesta
bila su [abac i Obrenovac. Poplavqene
su mnoge ku}e a neke su i poru{ene. Qudi
su evakuisani i sme{teni u bezbedne
kolektivne centre. Prikupqene su razne pomo}i za ugro`ene, Razne zemqe su pomagale,
razne poznate li~nosti i svima zahvaqujemo zbog toga. Napokon se cela Srbija slo`ila
i pomogla svim ugro`enima.
Sa{a Stojanovi}, 7. razred

POPLAVA
Ova stra{na poplava je doga|aj koji je u na{oj lepoj Srbiji naterao svakog
~oveka da razmi{qa kako da u~estvuje u pru`awu pomo}i unesre}enima. Pomo}
im je potrebna od svih nas.
Treba im poslati hranu, garderobu, vodu, pelene, sapun, {ampon i naravno,
nov~anu pomo} ko za to ima sredstava. Moji drugari iz {kole i ja smo doneli i
sakupili ko je {ta mogao, a ja sam najvi{e za bebe poneo jer wima treba sve. One ne
znaju {ta ih je zadesilo. Molim sve drugare da se trudimo i poma`emo i daqe, ne
smemo da zaboravimo i odustanemo.
Aleksandar Mili}, 3. razred

PORUKA DE^AKA IZ POPLAVQENOG
PODRU^JA
Poslao bih vam poruku, ali ne mogu. Ovo je jedini na~in da to uradim. Sve {to
mi je ostalo je papir, olovka i nada. Imao sam sve {to deca imaju, a sada nemam ni{ta
sem vere u qude i wihovu dobrotu. Za jedan dan vodena bujica sru{ila je sve {to smo
imali, sru{ila je i moje detiwstvo. Ovim putem molim sve qude dobre voqe da mi pomognu da moje detiwstvo bude maker malo lep{e nego {to je sad, a ne tra`im mnogo.
Moji vr{waci se igraju na kompjuterima i svojim mobilnim telefonima, a meni je
svetlost sve}e draga, jer je oko mene mrak. A deca se boje mraka! Ne molim za ne{to {to
vam treba, usre}ilo bi me ono {to ste odbacili i {to je u nekom }o{ku. Ja sam samo
dete koje veruje da }e dobri qudi ~uti moju molbu i pomo}i mi da ovo {to mi se desilo {to pre pro|e i da se vratim normalnom detiwstvu.
Ogwen Vojinovi}, 3. razred
18
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POPLAVE U SRBIJI
Nedavno, to jest u nedequ, vremenska
prognoza je najavila obilne padavine od
utorka 13.05.2014. do nedeqe 18.05.2014. godine.
U utorak kad sam ustao pogledao sam tv i
pro~itao: Bajina Ba{ta je odse~ena od sveta;
reke: Kolubara, Resava i jo{ dosta reka su u
naglom porastu; da }e nabujale reke poplaviti Qig, op{tinu Obrenovac, [abac,
Jagodinu i skoro ceo centar Srbije; da se u
sredu xakovima branilo Kraqevo; da se
o~ekuje veliki talas na Savi. Klizi{ta su
proradila, sve je kriti~nije na putevima,
Vaqevo je odse~eno zbog sru{enog mosta. U
~etvrtak je poplavqen Obrenovac i tamo je
po~ela velika evakuacija qudi i `ivotiwa. Petak je isto bio jako kriti~an, a tog dana je
prona|ana na `alost prva `rtva u Obrenosvcu. Vesti su najavile najja~i talas na Savi i
da }e u nedequ 18.05.2014. biti sun~ano sa letwim temperaturama.
Nikola Sirar, 3. razred

Poplave u Srbiji su po~ele sredinom maja 2014. U tom ru`nom doga|aju su poginule
mnoge osobe. Veliki broj qudi je spa{avao osobe iz ugro`enih krajeva. Ogroman broj
~amaca i helikoptera su poslati iz drugih dr`ava. Qudi su za mawe od jednog ~asa izgubili
sve ono {to su stvarali godinama. Vodena bujica je uni{tila Obrenovac i sela oko wega, a
i daqe od toga. Moja {kola je u~estvovala u prikupqawu pomo}i za ugro`ene i apelujem na
ostale gra|ane da pomognu koliko mogu u ovom te{kom trenutku.
An|ela Javor, 3. razred

KAKO MO@EMO POMO]I POSLE
POPLAVA
Mo`emo dati novac, mo`emo im pomo}i u
bilo ~emu. Pomo}i }emo im jer }emo uvek biti
uz wih i bodriti ih da izdr`e. Pomo}i }emo
rade}i i ~uvaju}i prirodu, reka, sela i gradove
od zaga|ewa. Zaga|ewem qutimo prirodu. Ona
pobesni i uyvrati udarac.
Dragana Jawe{, 3. razred

Ja bih pomogla tako {to bih donela:
sredstav za li~nu higijenu, vodu u velikim balonima, konzerviranu hranu, za bebe ka{ice i
sve ostalo {to im treba. Sakupila bih ode}u za
starije od mene, mla|e, mojih godina i za bebe. Znam da ako pomognemo olak{a}emo im
nevoqu bar malo, a mi }emo se ose}ati boqe. Nikad ne znamo kada nas i kakva nevoqa
mo`e sna}i. Treba misliti na to!
Ivana Grgi}, 3. razred
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PISMA IZ NORVE[KE
^ovek je nomad po srcu svom, po
misli svojoj, po idealima svojim. On je
nomad po voqi bo`ijoj, koja ga je stavila
me|u ogromna prostranstva neba i zemqe.
Davna{wa i dana{wa strast, da se leti,
putuje bez putawa i stanica i granica,
to je proboj nomadstva ~ove~ije prirode.
^udni su ~etinari. Bog {aqe ki{u,
a wihovo se li{}e ne ukvasi, Bog {aqe
sunce, a oni se ne raduju. Bog {aqe vetar, a
oni se ne quqaju, Bog {aqe san i smrt
drve}u, a oni se zelene. Ali kad u|e{ u
{umu, ti oseti{ da se tle pod tvojim
korakom ugiba i noga ti upada u ne{to
mekano i trulo. To su milijarde iglica koje su, kao suze ponosita ~oveka, ne~ujno i nevidqivo
pale. I vidi{ sitne ta~kice stvrdnute smole koja je, preko no}, u ~asu crnog mraka, kad ni najbli`i sused ne mo`e da vidi, potekla iz srca koje se u bolu steglo. A izjutra, kad probu|eni
fjur potera stotinu vetrova na sve strane, dremqiva stabla se u nekoj vrtoglavoj liniji povedu za strujom, ali vrhovi wihovi su i tada budni i mirni kompasi u neke neslu}ene predele i
daqine.
Pita}e{ me: da li mi je te{ko u zemqi kamewa, leda i siroma{nih qudi? Pita}e{ me:
za{to sam opet na severu kad ima krajeva gde se gazi cve}e, gde sunce i stenu mo`e da u`ari, i
~oveku pravo u srce sija! Za{to! Zato {to volim muku i anatemu. Volim kad uspropnice treba
skakati za svaku mrvicu `ivota i uspeha. Volim kad ~oveka iz dana u dan glo|e neki strah, a
~ovek se ume isceliti; kad mu aveti svaki dan ne{to uzmu, a on se ume odre}i. Volim onoga
koji kamen ore a ipak ima hleba. Onoga koji ka`e da je sramota uvu}i jedrilo kad zatrube vetrovi i bure, i koji otvorenih o~iju sme da gleda kako u peni talasa kotrqa brodolom.
Jedinstvena lepota norve{kih fjurova, to su velike borbe i velike boli, to je qubav,
qubomora, osveta izme|u kamena i vode, Voda jednako tra`i stenu, miluje je, grize, izjeda i tro
{i. Surovo razvaquje kopno tamo gde `eli u dubinu da se sjuri, i nanosi ~itave kule od kamena
tamo gde po wemu ho}e u visinu da se digne. Od svoje strane, razlupano i rascepkano kopno o
{trim svojim iverjem grebe i razbija mirno ogledalo vode, i daleko je u sebe uvla~i dok od `ivih
fjurskih talasa ne postanu mrtva jezera zelena kao otrov.
Engleski pesnik [eli je pisao da su san i smrt deca tamne no}i. Na severu, kad nastanu
mesecima dugi dani ili bele no}i, bogme se i san i smrt de{avaju pri osvetqewu, Mu~no je to.
Severno osvetqewe ne samo da ~oveku svetli, ono ~oveka gleda i vidi kao neko natprirodno oko.
^ovek se i na to strasno zagleda, i samo gleda. Vid `ivi u ~oveku odeqenim `ivotom, i to
u`asno mu~i. ^ovek se divi, boji se i mu~i se. Jesu li te rasko{ne boje na nebu vazdu{ne varke,
ili su to neke stvarne – mi, qudi, neobi~no volimo i cenimo re~ stvarno – neke stvarne objektivnosti. Mali ~ovek, ~ovek s juga naro~ito, koji tu severnu svetlost ne shvata, oseća pod
wom i pred wom neku rasko{nu, neku uzaludnu sve~anost. [ta je to? Mo`da }e malo posle
po~eti novo stvarawe sveta. Mo`da se to mi, qudi, preobra`avamo…
Jezgrovito je misliti: kakav je to trenutak kad se silesija `ive vode odjedared uko~i,
kad trenutno is~eznu sve boje, na pre~ac otme hukwava i trasak koji se kilometrima daleko
~uju. I kakav }e biti trenutak kad }e se odjedared protegliti, poplaveti, i procuriti sve
stra{ne klice, kad }e opet sko~iti i prorikati vodene energije. Kakve su to metamorfoze,
kakva su to vaskrsewa!
^ovek je nomad po srcu svom, po misli svojoj, po idealima svojim. On je nomad po voqi
bo`ijoj, koja ga je stavila me|u ogromna prostranstva neba i zemqe. Davna{wa i dana{wa
strast, da se leti, putuje bez putawa i stanica i granica, to je proboj nomadstva ~ove~ije
prirode. Voqa bo`ija: to su staze i reke, putovawa i sretawa i nizovi `ivota i drugova; a ne
dr`ave i granice, koqe i bajoneti, palanke - tamnice u kojima slobodnog ~oveka kao mi{a davi
gospodar, sused, obi~aj, kritika. Tristan od mno`ine `eqa nije mogao da umre; a svaki ~ovek
ima krik onog pesnika koji je zapisao i: Ili asketstvo ili putovawa, jer ni{ta drugo nema!
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STOGODI[WICA PO^ETKA PRVOG
SVETSKOG RATA
TAMO DALEKO
Tamo daleko,
Daleko od mora,
Tamo je slo moje,
Tamo je Srbija.
Tamo daleko,
Gde cveta limun `ut,
Tamo je srpskoj vojsci
Jedini bio put.
Tamo daleko,
Gde cveti beli krin,
Tamo su `ivote dali
Zajedno otac i sin.
Bez otaxbine,
Na Krfu `iveh ja,
Ali sam uvek klic’o:
@ivela Srbija!
Narodnu pesmu ”Tamo daleko” su pored Srba pevali i Grci, Francuzi,
Englezi, Italijani, Marokanci, Senegalci. Pevala se u kafanama, logorima,
bolnicama, na brodu ”Srbija”. Pesmu je pratila igra: ma~vansko, kolubarsko,
kaplarsko i druga kola koja su nosila imena zavi~aja i poznatih bitaka,
Krfqani su zapamtili Srbe kao narod koji igra, peva kada mu je najte`e.
”^im se Srbin oporavi, on peva i igra. To je bilo u wegovoj prirodi,
sastavni deo wegovog `ivota, kao {to je bila prirodna stvar obra|ivati
zemqu.
Wihova
omiqena pesma bila
je
”Tamo
daleko”.
Pesma govori kako su
napustili
ku}u
i
zemqu,
izra`ava
~e`wu za ku}om. Neke
od nas `ena pevale
smo zajedno sa vojnicima i kroz pesmu,
s mnogobrojnim stihovima, zavolele taj
lepi jezik.”
Izabela Haton,
engleska lekarka
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KOALA

AJ AJ

Ovi “medvedi}i” `ive iskqu~ivo u
Australiji. Hrane se li{}em eukaliptusa, koje raste samo na ovom kontinentu.
Nema ih na drugim mestima, pa ~ak ni u
zoolo{kom vrtu. Bebe koala duga~ke su
samo 2 centimetara i mogu stati u omawi
xep. Mama ih nosi u svojoj “torbi” ~ak
osam meseci. Sme{taju se na wena le|a i
tako putuju zajedno svuda jo{ dve godine.
Li~e li vam na neke od nas?

Aj – aj je mala `ivotiwa koja `ivi na
ostrvu Madagaskar. Du`ina tela mu je od 36
do 44 cm, a te`ak je 3 kg. Na telu mu se
nadovezuje rep koji je crne ili tamno sme|e
boje, a lice i dowi deo tela mu je bele boje.
Najinteresantnije su wegove o~i sjajno `ute
boje i klempave u{i. Zubi su mu kao kod
pacova, ima i duga~ke i tanke prste. Aj – aj
ima izuzetno dobar sluh koji mu poma`e da
se snalazi u mraku. On spada u no}ne grabqivice, a plen su mu uglavnom insekti iz
drve}a. Hrani se kao detli} tako {to kucka
u drvo i kad na|e bubu vadi je svojim
duga~kim prstima.

Nenad Vukojevi}, 3. razred

Tamara Do{en, 6. razred

PANGOLIN – “hodaju}a {i{arka”
Pangolin je sisar koji `ivi u tropskim delovima Afrike i Azije (predeli
oko ekvatora). Pongolin je veli~ine ma~ke
i ko`a mu je prekrivena ro`natim izra
{tajima. Ovaj sisar je aktivan uglavnom
no}u, a kada je upla{en mo`e da se sklup~
a u lopticu. @ivi oko 20 godina i hrani
se mravima i larvama. Ne vi|amo ga u zoo
vrtovima jer jako te{ko pre`ivqava `ivot
u zato~eni{tvu. Ova vrsta se nalazi na
listi ugro`enih vrsta zbog toga {to se
ro`nati izra{taji koriste u medicine, a
meso se u Kini smatra delikatesom.
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RAJSKA PTICA
Rajske ptice (ili Raj~ice) su porodica ptica
koja se svrstavaju u red peva~ica. One `ive u tropskim ki{nim {umama Australije, na Novoj Gvineji.
Zahvaquju}i tome, Novu Gvineju ~esto nazivaju jo{ i
“Ostrvo rajskih ptica”. Kad se vidi prekrasno perje
ovih ptica, a uz to jo{ i wihovo pona{awe u vreme
parewa, lako je razumeti za{to su ove ptice dobile
ime. Neke vrste se hrane samo odre|enom vrstom vo}a
kojeg nema previ{e, pa je potrebno dvoje roditeqa da
na|u i donesu hranu. Druge vrste su se specijalizovale za hranqive plodove (muskantni ora{}i|), a
uz to se hrane i crvima koje nije te{ko prona}i pa majka mo`e podmladak sama da prehrani.
Igor Bi~anin, 7. razred

KIVI PTICA

KAZVAR

Kivi ptica je dobila ime po svom
na~inu ogla{avawa. Naime, kada po~ne da
pada mrak ova ptica se ogla{ava izdu`enim
tonom, koji otprilike zvu~i kiii – viii.
Primerci ove `ivotiwe imaju
zakr`qala krila, koja se i ne vide od velike
koli~ine perja koja se nalazi na kiviju. Perje je
mahom sivo, ali postoje i crni i sme|i
delovi. Telo kivija je elipsasto, vrat je kratak
i ima duga~ak kqun. Visok je do 40 cm i
duga~ak do pola metra. Te`ina kivija se kre}e
od 2 do 5 kg. Zanimqivo je da se nozdrve ovoj
ptici nalaze na vrhu kquna. @enka uglavnom
snese dva jajeta, na kojima kasnije le`i mu`jak,
koji vodi ra~una o mladuncima dok se ne
osamostale. Hrani se glistama i insektima
koje lovi no}u. Gnezdi se na zemqi, u
{upqinama stena i napu{tenim jazbinama.
Naseqava samo dva ostrva Novog Zelanda.

Veliki Kazvar, Australijski Kazvar
ili Ju`ni Kazvar je vrsta ptice neleta~ice
iz porodice Kazvara. Najve}a je vrsta Kazvara i jedina koja ima dve kreste na vratu.
Srodnici su mu emu, noj i nanovi. @ivi u
severoisto~noj Australiji, Novoj Gvineji i
Indoneziji. @ive prvenstveno u nizijskim ki
{nim {umama, obi~no ni`e od 1100 metara
nadmorske visine, a povremeno se nalazi u
{umama eukaliptusa, savanama i mo~varama.
Australijski Kazvar je velika ptica
dugih sna`nih zadwih nogu prilago|enih za
tr~awe, s kanxama dugih do 12 cm. Telo je
prekriveno tamno – sme|im ili crnim perjem
koji ima oblik dlake pa li~i na gustu, grubu
kosu. Na vratu i glavi nema perja, pa su
delovi tela plave i crvene boje.

Kristina Karla{, 6. razred

Igor Bi~anin, 6. razred
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XINOVI
Dobro do{li u svet najve}ih `ivotiwa na Zemqi! Ovde }ete upoznati xinove koji `ive
me|u nama, `ivotiwe koje se isti~u svojom veli~inom i neverovatnom snagom. Bez obzira na to,
one su, tako|e, ne`na i bri`na bi}a, koja isto tako treba da ~uvamo kao i one najmawe `ivotiwe.
Pogledajte koliko je veliko ovo stvorewe! Ovaj prelepi sisar, koji plovi plavim okeanom, najve}a
je `ivotiwa na svetu.

PLAVI KIT
Najve}a `ivotiwa na zemqi jeste plavi kit. Duga~ka je oko
30m {to je du`ina aviona “boing 737”. U wegova usta mo`e stati
desetoro qudi, a srce mu je veli~ine automobile. Dete dnevno
mo`e popiti najvi{e 3 litre mleka, a mladun~e plavog kita svakodnevno popije ~ak 200 l i ugoji se 90 kg. po{to predstavqaju
ugro`enu vrstu, lov na plave kitove, koji ina~e `ive u Atlanskom,
Indijskom i Pacifi~kom okeanu, danas je strogo zabrawen.

AFRI^KI SLON
Ovaj rmpalija predstavqa najve}u kopnenu `ivotiwu. Mo`e
imati visinu i do tri i po metra. To zna~i da bi troje ili ~ak
~etvoro sedmogodi{waka moralo da se popne jedno drugome na
ramena samo da bi ga pomazili po glavi. Najdebqi, me|u ovim
slonovima, te{ki su i do deset tona. A kao biqojedi jedu
iskqu~ivo hranu biqnog porekla (vo}e i razne travke)!

MRKI MEDVED
Iako ima visinu kao dva velika ormara (3 m i 70 cm) i {umski
je gramq, mrkog medveda nije lako spaziti. On `ivi povu~enim
`ivotom u brlogu, koji sam sebi napravi od gran~ica i li{}a, u pe}
inama ili pod kro{wama drve}a. Aktivan je samo no}u. Spava zimskim snom pa ga mo`ete sresti tek u prole}e ili leto. Veliki je
`derowa i ne bira hranu koju }e jesti. Poje{}e sve na {ta nai|e!

ZELENA ANAKONDA
Ova stra{na dama obi~no ima du`inu oko 5m i 50 cm,
ali najdu`i primerak dostigao je ~ak 11 m, {to odgovara du`ini
od petnaestak nanizanih pertli. Anakonde se naj~e{}e hrane ribama, pticama, gmizavcima, ali mogu slistiti i ve}e `ivotiwe
(jelene, jaguar, krokodile). Plen ubijaju tako {to se obavijaju oko
`rtve i zadave je, a onda se danima posle obroka samo
izle`avaju na suncu.

@IRAFA
Ova dugovrata dama iz Afrike ima visinu od skoro dva sprata
zgrade (5m i 50 cm). Wen vrat duga~ak je 2 m, {to je visina prose~nih vrata.
Zahvaquju}i tome {to je visoka, ne mora da se pewe na prste da bi dohvatila i najvi{e listi}e i gran~ice. Svaka `irafa je jedinstvena. Kako ne
postoje dva istovetna ~oveka, tako ne postoje ni dve `irafe sa istim
rasporedom {ara na telu.
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NOJ
Ovaj gospodin iz Afrike trebalo bi da se poprili~no sagne kako
bi u{ao u sobu. Noj mo`e dosti}i visinu do 3 m i biti te`ak ~ak 160 kg.
On je najbr`a ptica na svetu, koja se lako mo`e takmi~iti ~ak i sa
gradskim autobusom. Zahvaquju}i tome {to ima odli~an vid, bez muke
opa`a neprijateqa i na ve}oj razdaqini. I ne zabija glavu u pesak, ve}
tr~i koliko ga noge nose!

BELI NOSOROG
Drugo mesto po veli~ini, me|u kopnenim `ivotiwama,
zauzima beli nosorog. Hrani se iskqu~ivo biqkama. Mo`e
biti te`ak ~ak tri tone i duga~ak kao dva kreveta (4m). Ima dva
roga, koji mu slu`e kao oru`je u borbi, oru|e kojim kopa zemqu
u potrezi za vodom i kao rikvizit za zavo|ewe lepih pripadnica iste vrste. On obo`ava kupawe i vaqawe u blatu tokom
vrelih, afri~kih dana.

GORILA
Gorila je obi~no veli~ine fri`idera. Ovaj ~upavi i
dlakavi gospodin te`ak je oko 200 kg i mo`e dosti}i visinu do
170 cm. @ivi u ~oporima, a jedan mu`jak uvek biva vo|a. Gorile se
svrstavaju u najinteligentnije `ivotiwe. Neki, uzorni pojedinci
poput ~uvene gorile Koko, uspeli su da nau~e znakovni jezik i da
razumeju ~ak 2000 engleskih re~i.

NILSKI KOW
Ne dozvolite da vas zavaraju sitne o~i, malene
u{i i osredwa wu{ka koja viri iz vode! Pod vodom
se krije debequ{kasta i krupna `ivotiwa – nilski
kow! On je duga~ak oko 4m i 50 cm, a mo`e biti te`ak
i do tri tone. Dane provodi u reci, a no}u se iskrada
na kopno u potrazi za biqnom hranom. Iako deluje
sporo i tromo, mo`e veoma brzo da tr~i, dodu{e
samo na kra}e staze.

TROPSKI MOQAC
Moqac, koji bi lako mogao slistiti jedan kaput,
`ivi u jugoisto~noj Aziji. Pravi je xin u odnosu na svog
malog ro|aka koji je veli~inom sli~an noktu. On je veliki
kojiko i jedan tigaw, a raspon krila je jednak du`ini velike sveske. Poznat je i kao Atlas me|u moqcima. Nazvan je
tako po divu iz gr~ke mitologije. Iako izgleda zastra
{uju}e, potpuno je bezopasan i miroqubiv.
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IGOROV ZOO - VRT
Imam |i|e. One su polu – doma}a `ivina, polu - |i|e. Dobio
sam ih na poklon. Retka su vrsta, pravo ime i ne znam. Petli} je
`ute, crvene i crne boje, jedna koka je bele, a druga crne boje. Sitne
su i debequ{kaste, imaju vi{e perja nego mesa. Kao i kod svake vrste
`ivine, lepota pripada mu`jaku. \i|anov rep se uvija kao talas.
Jedna |i|a se raskvocala i le`i na jajima. Wihova jaja su ili boje
ko`e ili su bela. Malo su mawa od koko{ijih. Noge su im pune
raznobojnog, gustog perja. Poti~u iz Engleske. Postoji mnogo vi{e
vrsta i boja, ali na `alost, ja imam samo ove koje sam pomenuo.

DOMA]A @IVINA
Ovi pili}i su do{li na svet pre 15 minuta. Ima ih
6 komada. Mama nije koka ve} }urka. Jo{ wih {est ~eka da
ugleda svetlost dana.

FENIKSI
Ona `ivotiwa ima rep od pola metra. Rep je crno – zelen.
Koka je braonkastog, `utog i crnog perja. ^ovek koji mi je dao
fenikse ka`e da je on kraq svih vrsta `ivina. Krila su im plave
boje, a vrat je naranxast. Jedna `enka kvoca, pa zato nismo mogli da
je fotografi{emo. Uskoro treba da se izle`e trinaest malih pti }a. Ove ptice mo`da izgledaju mr{avo, ali dosti`u i do 4 kilograma.
Igor Sirar, 3. razred

[TA JA ZNAM O OVCAMA
Jedan od lep{ih dana mi je kada se vratim iz
{kole i zateknem male jagawce pored wihovih
mama.
[ta znamo o ovcama: znamo da su pla{qive,
da im je meso ukusno, da se od mleka pravi dobar
sir, da se jagwe i da na sebi nose prirodnu kovrxavu
vunu, ali ne znamo koliko su umiqati mali jagawci kad se ojawe. Kada ovca ne `eli da hrani
svoje jagwe tu sam ja da mu dam mleko na fla{icu
i to jawe postaje moj omiqeni qubimac, moj mali
ne`ni drugar koji me stalno u stopu prati!
Tek ro|en!
Javor An|ela, 3. razred
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MOJA QUBIMICA SRNA JELENA
Srna je divqa `ivotiwa, ali ja imam jednu u mom dvori{tu i ona je moja qubimica. Jednoga dana tata mi je doneo
malo lane koje je izgubilo majku. Ja sam je zavolela i dala joj
ime Jelena. U po~etku sam je hranila mlekom, a kasnije kukuruzom i travom. Ona je sada porasla i ovih dana puni ~etiri
godine. Kada je pozovem odmah do|e, omiri{e mi ruku i radosno
me pogleda svojim krupnim, crnim o~ima. Ona je najlep{a i
najne`nija `ivotiwa koju sam ikada videla.
Ivana Grgi}, 3. razred

LEPO PONA[AWE
Kada pri~amo o lepom pona{awu tu podrazumevamo:
- Dok jedemo da ne pri~amo
- Ne upadamo u re~ starijima
- Dignemo dva prsta kada ho}emo ne{to da ka`emo
- Po{tujemo starije
- Slu{amo roditeqe
- Po{tujemo nastavnike.
Nata{a Vukeli}, 6. razred

NE BUDI GRUB PREMA DRUGARIMA
Drugarstvo je ne{to najlep{e {to nas prati kroz
`ivot. Svako je bogat ko ima puno drugara i drugarica. To se
posti`e lepim pona{awem i treba imati qubav za sve {to
nas okru`uje. Grube osobe nisu po`eqne u svom okru`ewu
jer se oni pona{aju nepodno{qivo. Guraju nas, na odmoru
tuku, otimaju loptu i jo{ puno grubosti na~ine. Wih ne
volim ni ja, a ni moji drugari. Ja mislim da grube osobe
nisu sre}ne jer nemaju dovoqno qubavi u sebi.
Zato drugari osmeh na lice i dru`ite se, volite i
budite sre}ni, nikako grubi i neprijatni.
Aleksandar Mili}, 3. razred
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MITSKE @IVOTIWE
Nekada davno qudi su prepri~avali jedni drugima neverovatne doga|aje o
~udesnim `ivotiwama. Izrodile su se uzbudqive pri~e koje su mnogim generacijama ostale u se}awu i ulep{ale im detiwstvo. Mi ne znamo da li su ova stvorewa
zaista ikada postojala, ali verujemo da }e vam biti zanimqiva pri~a o wima.
Budite pravi drugari i o`ivite ih u svojoj ma{ti! Naj-poznatije stvorewe iz mitova, a ujedno i {ampion u ovoj kategoriji jeste jednorog. Pogledajte ovo divno
stvorewe!

JEDNOROG
Beli kow sa jednim uvijenim rogom bio
je junak mnogih le-gendi (npr. onih o
princezama) koje se pri~aju preko 3000 godina u
svim krajevima sveta. Predstavqen je obi~no
kao dobro}udni i ne`ni kowi} duge grive i
milih o~iju, koji tr~kara oko duge i koji nikada
nikom ne bih naudio. Treba ga sa~uvati zbog
izra`ene plemenitosti i dobrote. Veruje se
da }e biti proklet zauvek svako ko ga ubije, a
tako|e i da prah napravqen od wegovog roga
le~i sve boqke.

SFINGA
Nijedno mitsko stvorewe ne voli zagonetke vi
{e od sfinge. Ovo egipatsko i starogr~ko bi}e sa telom lava i qudskom glavom `ivelo je na gori kraj
Tebe i postavqalo pitalice svakom slu~ajnom
prolazniku. Sfinga bi pojela svakog ko nije znao
odgovor. Veliki broj nedu`nih zavr{io je u wenom
stomaku pre nego {to ju je dokraj~io gr~ki heroj Edip.

HIDRA
Jedan stoglavi div i izvesna polu`ena a i
poluzmija zaqubili su se na prvi pogled. Iz wihove qubavi rodila se Hidra. Ta grozna neman
imala je devet zmijskih glava i otrovni zadah.
Bilo je nemogu}e ubiti je po{to su na mestu svake
odse~ene glave nicale dve nove. Ipak na put joj je
stao Herakle, koji se dosetio da je otruje wenom
sopstvenom krvqu.
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MINOTAUR
Jednim lavirintom u Staroj Gr~koj lutalo je jedno
neobi~no stvorewe sa telom ~oveka i glavom bika. Da bi
spre~ili minotaura da pojede jo{ nekog nevinog mladi}a ili
devojku, Grci su poslali junaka Tezeja da ga ubije. Da se ne bi
izgubio u lavirintu, hrabri i dovitqivi Tezej odmotavao je
klupko konca jo{ od ulaza u lavirint. Prilikom povratka
samo je pratio put konca do izlaza.

SIRENE
Ove divne polu`ene a poluribe pravike su
dru{tvo usamqenim mornarima na dugim
plovidbama. Pomagale su im u nevoqi, pokazivale put i tako spasavale zalutale pomorce. Neodoqive lepotice bile su poznate po
svojim zavodqivim, raspevanim glasovima.
Ipak, kru`ile su pri~e o wima kao o zlim namigu{ama koje su pesmom navodile ~itave
brodske posade da se nasukaju na udaqena ostrva.

KENTAUR
Stvorewe, koje pripada delimi~no `ivotiwskom
svetu a delimi~no qudima, nazivamo kentaurom. Ovo
mitsko bi}e do pola je ~ovek, a od struka nani`e kow.
Kentauri su smatrani sna`nim i hrabrim ratnicima koji
su, kada bi se na{li u blizini vina, ponekad pravili neprilike. Neki od wih `iveli su u {umama, a drugi su ~ak
bili i ugledni ~lanovi dru{tva.

FENIKS
Ova crveno - zlatna, vatrena ptica poznata
je {irom sveta jo{ iz davnih vremena. Veruje se
da mo`e `iveti i preko 500 godina. Wena suza
mo`e izle~iti svaku ranu. Na kraju `ivota ova
jedinstvana `ar - ptica izgori i pretvori se u
pepeo. Iz pepela se potom feniks ponovo ra|a.
Zbog svog neobi~nog `ivota ova ptica predstavqa simbol snage, istrajnosti i nade.
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STARI NAME[TAJ
SPAVALO SE NA PODU
Srpske ku}e su nekada bile oskudne name
{tajem i poku}stvom. Drvena klupa pored
zida, nekoliko trono`nih stoli~ica, to je sve
{to se naj~e{}e moglo videti. U “ku}i“ se
obi~no spavalo pored vatre, na podu, a pokrivalo se vunenom powavom ili guberom. U
novije vreme, u imu}nijim ku}ama, u sobu su
stavqali jedan ili dva drvena kreveta. Oni su
pokrivani belim ~ar{avima sa vezenom ivicom, a preko wih stavqani su {arena devoja~ki }ilimi ili oni koje je snaha u ku}u
donela. U sobi se na|e po neki drveni sanduk u
kome se dr`alo izatkano platno, nakit,
prazni~na ode}a i jo{ pone{to finijih stvari. Na isto~nom zidu svake ku}e
nalazi se slavska ikona, a oko we veliki vezeni pe{kir. Ispred ikone oka~eno je
kandilo ~iji plami~ak o praznicima sve~ano osvetli zidove sobe. Sto, prekriven velikim vezenim ~ar{avom, i drvene stolice mogu se na}i po imu}nijim
ku}ama. Za stolom, koji se ponekde zove trpeza, ru~ava se o praznicima, ili
kad u ku}u do|u va`ni gosti.

OBEDOVAWE
Svakodnevno se obedovalo u “ku}i“ za okruglom sovrom, oko koje se svi okupqaju sedaju}i na niske trono`ne stolice ili jastuke prostrte na podu. Sovra
se nikada ne zastire. Sovru uvek postavqa svekrva ili neka od snaha koju ona
odredi. Ako u ku}i ima vi{e snaha, one se dogovore, ili svekrva odredi da svaka
po nedequ dana kuva i mesi hleb. Ona je redu{a. Kada se svi ku}i okupe, najmla|a snaha ili devojka iz ku}e uzima bokal sa vodom i pe{kir, pa po stare
{instvu, prvo mu{karce, polije da operu ruke. Za sovru seda prvo najstariji
~lan, otac ili doma}in ku}e, a onda i ostali ~lanovi porodice. Za to vreme
doma}ica je ve} stavila hleb i jelo na sovru. Kda ima dva - tri jela, ne
stavqaju se odmah sva, nego jedno po jedno. Kada ima gostiju, obi~no jedna od
snaha ne seda sa ostalima da ru~a, ve} stoji pored sovre i pazi da nekom ne{to
ne ustreba; prazne ~inije sa stola di`e, a druge
sa jelima donosi.
Za sovrom niko ne po~iwe sa ru~kom pre
doma}ina. Posle wega slu`e se ostali mu
{karci, a za wima `ene i deca. Po zavr{enom
ru~ku se razilaze i svako nastavqa svoj posao.
Posle ve~ere, doma}in ku}e pravi raspored
poslova tako da svaki ~lan porodice zna {ta
sutra treba da radi. Sloga, qubav, me|usobno
po{tovawe i po{tovawe hijerarhije ~inili su
osnov srpske porodice. Takva porodica, sna`na
i jaka ~inila je temeq srpskom dru{tva.
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VEROVAWA VEZANA ZA SOVRU (SOFRU)
- Kada neko nema sovru kako vaqa, sluti na siroma{tvo.
- Ne sluti na dobro, ako se na sovri koja daska otkuje ili polomi.
OBI^AJI PRI JELU:
- Za vreme ru~ka ili ve~ere se {to mawe govori. ^ak se i zapo~et razgovor prekida i nastavqa posle obedovawa.
- Za vreme ru~ka ili ve~ere ne treba uzimati tu| zalogaj.
NAROD KA@E:
- Grehota je gaziti hleb i jelo.
- Ne vaqa sovru di}i, a ne ostaviti par~e hleba za pse; to je znak da je gazda
ve} po{ao u sunovrat.
- Zaboraviti zalogaj, zna~i - neko ti je gladan.
- Kad neko pita: “[ta se sprema?“ u {ali mu se odgovara: “Mala {erpa u velikoj“.
- Nije dobro pre i posle jela ne prekrstiti se.
NEPRISTOJNO JE:
- Trpati mnogo jela u usta.
- Zahvatati jelo ka{ikom ispred drugoga.
- ^orbu ili supu glasno srkati.
- Jesti tu| zalogaj,
- Jesti pre starijega.
- Jesti neumiven.
- Hleb komadati i mrve na zemqu bacati.
- Za vreme jela stolicu klatiti.
- Ustati od stola pre gosta.
- Za vreme jela govoriti ru`ne re~i.
IZREKE O JELU:
- U jelu nema zla dela.
- Kako udrobi{, tako }e{ i kusati.
- Blago onome koga sre}a hrani, a te{ko onome koga snaga hrani.
- Ne gradi se pita od svakog bra{na.
- Ni luk jeo, ni luk mirisao.
- Nemoj biti u svakoj ~orbi miro|ija.
- Nije dosta , kad ni{ta ne osta.
- Ne pe~e pitu ko ume, nego ko ima.
- Sit gladnome ne veruje.
- Ne goji se prase uo~i Bo`i}a.
- Kakav je na jelu, takav je na delu.
- ^ovek ne `ivi da jede, ve} jede da `ivi.
- U ratara crne ruke, ali bela poga~a.
- Sita gosta te{ko je gostiti.
- Kakav gost, onakva mu se i ~ast sprema.
- Ne tra`i hleba preko poga~e.
- Vi{e je qudi umrlo od jela i pi}a, nego od gladi i `e|i.
- Leti hladuje, zimi gladuje.
- Glad nema o~iju.
- Zdravom ~oveku i suv hleb je sladak.
- ^ovek ~oveka ne mo`e upoznati dokle tovar soli ne pojedu zajedno.
- Zdravqe na usta ulazi.
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MAGI^NA MO] I LEKOVITOST BIQA
Priroda je udahnula biqakama mo} da le~e, {tite i ~uvaju od zla, da
donose sre}u i zdravqe. Ali ima i onih koje su {tetne, otrovne. Ka`u da je Bog
za svaku bolest dao lekovitu travu, ali je, na `alost, ~ovek ne poznaje. Veruje
se da su nekada davno samo vile u gori znale lekovitu mo} biqa. U pesmi
“Kraqevi} Marko i vila“ Marko juri u planini vilu:
“Beri vilo u planini biqe
I izle~i rane junaka“...
Kod nekih naroda biqe je posve}eno pojedinim bogovima. Perunika nosi
ime staroslovenskog boga, gromovnika peruna, a poznato je i Bo`je drvce,
miloduh, ~uvarku}a, |ur|ica, |ur|evak, ivanwsko cve}e, bogorodi~in cvet...
U devoja~kim ba{tama bri`no se negovao bosiqak, neven, ruzmarin i
zdravac.
BOSIQAK je i danas voqena i rado gajena biqka. Praznikom se nosi u
crkvu, na sabor, na svadbu. Kitom bosiqka pop sveti vodicu, a strukom bosiqka
kiti se i slavski kola~. Mlade ga na ven~awu nose u nedrima da bi imale
decu.
LIPA je kod Srba i Slovena bila sveto drvo pa je, ka`u, grehota pose}i je.
Lipov ~aj je vrlo lekovit.
LALA - uo~i \ur|evdana bere se sa ostalim cve}em i travama i stavqa
u nena~etu vodu s kojom se sutradan pre zore umiva.
VEROVAWA O BIQKAMA
OMORIKA - u woj je bio o`ivotvoren demon koji nije dao da se podigne }uprija kod Vi{egrada; ~im bi se od }uprije {to podiglo, nai{la bi Drinom omorika, udarila o }upriju i sru{ila je.
PROSO - nekad je bilo glavna hrana; docnije ga je potisnula p{enica. Devojka koja `eli puno prosilaca, seje na Badwi dan proso oko plota.
PAPRIKA - pored porodiqe stavqa se crvena paprika, glavica belog luka
i prsten “da se dete sa~uva i da mu ne prilaze ve{tice i zli dusi“. Bo~ica sa
venom koja se prva donese porodiqi, kiti se paprikom. Obi~no se sadi na
Blagovesti, da bi bila blaga. U litar qute komovice nare`e se nekoliko qutih
paprika. Time se, kad neko vreme odstoji, masiraju zglobovi i bolna mesta od
reume.
BELI LUK - je u biqnom svetu najuniverzalniji za{titnik zdravqa.
Treba ga dr`ati upleten u ven~i}, mazati wime mesta kroz koja oti~e energija
(stopala, dlanove) a preporu~qivo je i ~esto ga jesti zbog imuniteta. Neprijatan
miris posle wegovog kori{}ewa najlak{e se neutrali{e grickawem sve`eg per
{una, koji i sam ima antiseptic~ko i za{titno dejstvo.
MILODUH - poznata biqka qubavi koju devojke
i mlade `ene gaje po ba{tama, da bi se wime
zakitile i koristile ga za qubavna gatawa. Osoba
koja ga koristi izgleda vedro i prijatno.
GLOG - glogove gran~ice se stavqaju iznad vrata,
u prozore, a ~esto se glogov kolac dr`i ispred ku}e,
radi za{tite uku}ana, bede ili drugih nevoqa. Wegovo
drvo se oblikuje u krsti}e ili trouglove i nosi kao
amajlija, a od plodova se pripremaju ~ajevi (protiv
oboqewa srca), kupke i tinkture.
@ALFIJA - ima veliku primenu u le~ewu i za{titi. Delotvorna je
kupka od `alfije, zdravca i bosiqka. Ova sme{a se mo`e piti i kao ~aj.
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LETWE SVETKOVINE
VIDOVDAN - slavi se u spomen proroku Amosu i Sv. Knezu Lazaru. Uo~i
Vidova, dve devojke i mla|e `ene, naberu trave vidov~ice, i stave je u vodu pod
ru`e. To preno}i. Sutradan ustanu rano, umiju se tom vodom, a onom travom
vidov~icom malo prema`u o~i, govore}i: Vidov~ice, po bogu sestrice! [to
o~ima ja videla, to rukama i stvorila! @elele su da budu ve{te u ru~nom
radu.
Na Vidovdan se iznosi sve ruho napoqe da se vidi na vetru i suncu., i samo
seme koje je ostalo nepposejano, da ga taj dan ogreje sunce, da bi dogodine nikoo.
IVAWDAN - uo~i Ivawdana po nekim mestima u Srbiji pale se vatre.
^obani od brezove ili tre{weve kore prave snopi}e, pa ih uo~i Ivawdana, kada
se smrkne, zapale i pronesu oko torava, pa neke zadenu u tor da izgore. Nekada se
okupe pa na obli`wim brdima pale vatre i igraju. U ve}ini mesta u Srbiji devojke u poqu beru ivawsko cve}e i pletu vence. Stavqaju ih na ku}u, pod strehu,
ili na ogradu. Beru}i cve}e devojke pevaju: “Ivawsko cve}e Petrovsko, Ivan ga
bere, te bere, Majci ga baci u krilo, A majka s krila na zemqu“. Rano ujutru na
Ivawdan, kroz opleteni venac provla~e se deca da bi bila zdrava i napredna.
PETROVDAN se obele`ava pet dana posle Ivawdana. Unekim krajevima
tog dana se torovi kite cve}em, a ovcama se oko vrata stavqaju venci. Petrovdan je i crkvena slava u mnogim mestima, pa se toga dana odr`avaju veliki
narodni sabori.
SVETI ILIJA - U na{em narodu se nekad verovalo da se Sveti Ilija vozi
plamenim dvokolicima po nebu. Kad je grmelo govorili su da
to tutwe kola Svetog Ilije. On odre|uje gde }e i kad pasti ki
[a, gde }e biti su{a. Donosi nepogode i odlu~uje kad pucaju
gromovi. U narodnim pesmama zove se gromovnik. Kad grom
udara, ka`u da Sveti Ilija po Bo`joj zapovesti ga|a |avole.
Kad grmi na Svetog Iliju, ka`u da }e se toga leta pokvariti
orasi, le{nici i `ir. Sveti Ilija je u narodu po{tova svetac. U
mnogim mestima se tada odr`avaju narodni sabori i va{ari.
U avgustu, dani postaju kra}i, vru}ine jo{ traju, ali no}i su
sve`ije, pa se ka`e: “Od Svetog Ilije, sunce sve milije“.

FILIGRANSTVO
Filigranstvo kao umetni~ki zanat oduvek je
bilo sinonim za fino}u, ne`nost i patiniranu eleganciju. Zahteva strpewe, znawe, ma{tovitost... - dobro
oko.
Pravqewe zlatnog i srebrnog nakita po~iwe od
niti plemenitih metala koja se ru~no izvla~i kroz
male kru`ne otvore na metalnoj podlozi. Potom se
prema skici, od tawe bakarne ili mesingane plo~ice
kroji {ablon koji se puni raznim ukrasima.
Dve niti srebra ve{to se upredaju minijaturnim kle{tima. To je naj~e{}i “ram“ za min|u{e. Tawa `i~ica se lomi u cik - cak “zmiju“ koja je deo
ukrasa za starinsko prstewe. Filigran se ~esto oboga}uje biserom i sedefom,
poludragim i dragim kamewem - tirkizom, `adom, oniksom, koralom,
slonova~om, }ilibarom, rubinom... Tehnikom filigrana mogu se praviti
ramovi za slike, tabakere, kubure, privesci, bro{evi, ukrasne dr{ke za jatagane
i no`eve, mu{tikle, toke, lampe, bro{evi, prstewe, kop~e, pojasevi, ~ak i ta{ne.
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Intervju sa [KOLSKIM PSIHOLOGOM
IVANOM KRAQEM
1. Koliko dugo radite u {koli?
- Sa prekidima od 2003. godine. U
me|uvremenu sam radio i u Nacionalnoj
slu`bi zapo{qavawa.
2. I … kako vam se ~ini?
- Lep{e je raditi sa decom nego sa odraslima.
3. Da li je te{ko raditi sa decom?
- Smatram da su deca u ^esteregu,
Kara|or|evu i Tordi, po mnogo ~emu boqa
od dece u nekim {kolama za koje imam informacije, pre svega mislim na pona{awe.
4. Kakav ste |ak bili, da li ste voleli
{kolu?
- Bio sam odli~an u~enik, slagao bih kada
bi rekao da sam voleo sve {to smo radili
u {koli, ali posle trideset godina od
svoje osnovne {kole mogu da ka`em da mi
je veoma zna~ila, na neki na~in sam je
voleo.
5. Da li volite da se bavite sportom i
koji vam je omiqeni sport?
- Volim sport i daqe se intenzivno bavim.
Uglavnom tr~im i igram ko{arku, a najvi{e
volim da na odmoru “zakuvam basket” sa
decom u ^esteregu.
6. Koje osobine trebaju da imaju va{i prijateqi?
- Smatram da su kod qudi najva`nije osobine po{tewe, iskrenost i solidarnost, a
vode}i se time birao sam qude sa kojima
se dru`im. Naravno osim tih vrlina volim
da se dru`im sa zabavnim i duhovitim
qudima koji prave dobru atmosferu.
7. Vikend volite da provedete sa...?
- Porodicom i prijateqima i ako je mogu}e
negde u prirodi.
8. Omiqeni film?
- Nekad sam bio veliki filmofil, mada
danas ne sti`em od obaveza da ih gledam.
Nave{}u vam neke od mojih omiqenih filmova: “Kabare, sa Lajzom Minel”, “Kauboj
[ejn” i gotovo sve filmove ruskog rediteqa Andreja Tarkovskog.
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9. Da li volite da ~itate kwige i koja
vam je omiqena?
- Volim i `ao mi je {to nemam vremena za
~itawe kao nekad, a omiqena kwiga mi je
“Nepodno{qiva lako}a `ivqewa” pisca
Milo{a Kundera.
10. Bez ~ega ne mo`ete da `ivite?
- Bez slobode.
11. Imate li nadimak?
- Moje ime i prezime su prili~no kratki,
tako da sam ostao bez nadimka.
12. Imate li “zemqu iz snova”?
- Pa bila bi to neka pametnija, a samim
tim i sre}nija Srbija.
13. Imate li neostvarenu `equ?
- Da u jedrewaku oplovim mora i okeane,
onako kako su to radili veliki moreplovci nekada davno.
14. Ne{to za kraj…
- Po`eleo bih svoj deci da se puno dru`e,
da ~itaju pa ~ak i ono {to se od wih
tra`i u {koli, jer }e im sve to biti od
koristi kad odrastu. Tako|e, da se ni~ega
i nikoga ne pla{e, jer je samo ~ovek bez
strahova slobodan ~ovek!.
Dragana Goji}, 8. razred
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SVETLANA VELMAR JANKOVI]
Akademik Svetlana Velmar Jankovi} dala je izuzetan doprinos srpskoj i svetskoj kwi`evnosti. Svojim delima obogatila je na{u savremenu kwi`evnost i kwi`evne kritike.
Posle duge i te{ke bolesti, preminula je u sredu 9.
aprila 2014. godine u 82. godini `ivota. Ali i posle smrti ova
umetnica osta}e upam}ena kao zna~ajan urednik prosvete
(osniva~ biblioteke “Ba{tina“ i sa Elijem Fincijem kourednik
~asopisa “Kwi`evnost“), aktivista za slobodu govora i ukupnu
demokratizaciju Srbije. Na svoj nenametqiv, ali prepoznatqiv autoritativan na~in u~estvovala je u javnom,
kwi`evnom i ~ak politi~kom `ivotu Srbije. Nema gotovo ni
jednog srpskog kwi`evnika koji od we nije dobio re~ pohvale,
potpore ili uveravawa da sa svojim literarnim radom treba
da nastavi.
Svetlana Velmar Jankovi} ro|ena je 1. februara 1933.
godine u Beogradu, kao }erka Vladimira Velmar Jankovi}a. Pro`ivela je te`ak
`ivot pun neizvesnosti i isku`ewa, o ~emu je ne{to napisala u svojoj kwizi
“Prozraci“. Posle rata poha|ala je ^etvrtu beogradsku gimnaziju. Francusku
kwi`evnost studirala je na Beogradskom univerzitetu. Prvo zanimawe prona{la
je u “De~joj {tampi”, da bi javnosti postala znana potom kao urednik edicija za nova
dela doma}ih pisaca u “Prosveti“. Kao pisac u kwi`evnost ulazi kwigom “Lagum“
1991. godine. Do posledqih dana ostala je miqenica svetske, a najvi{e srpske
publike.
Sabrina Bosni}, 8. razred

FIDEL KASTRO
Fidel Alehandro Kastro Ruz je kubanski revolucionar, biv{i
generalni sekretar Komunisti~ke partije Kube i biv{i predsednik i
premijer Kube.
Fidel Kastro ro|en je 13. avgusta 1926. godine u mestu Majari na
porodi~noj planta`i {e}erne trske u blizini mesta Biran u tada
{woj pokrajini Orijente, dana{woj pokrajini Olgin. Kastrov otac
bio je vlasnik planta`e od 23000 ari na kojoj je kao mladi} radio i
Fidel. U mladosti je Fidel poha|ao dve jezuitske {kole –Lasale i
Dolores, obe u Santjagu. 1942. godine upisao se u jezuitsku {kolu
Belen u Havani i uspe{no je zavr{io 1945. godine. Fidel Kastro je
1950. godine doktrorirao pravo na univerzitetu u Havani. Nakon zavr
{enog fakulteta Kastro je planirao da se kandiduje za mesto zastupnika u kubanskom parlamentu na izborima zakazanim za 1952. godinu, ali je general
Fuglensio Batista u dr`avnom udaru zbacio vladu i predsednika Kariosa Prio Sokarasa i otkazao izbore. Kastro je stoga protiv Batiste ulo`io tu`bu sudu zbog kr
{ewa ustava, ali je sud tu`bu odbacio.
Zbog uvedene diktature, Kastro je sa grupom istomi{qenika 26. juna 1953. godine
poveo revolucionaran pokret. Prvi potez je bio napad na kasarnu “Monkada” u Santijago de Kubi sa oko 300 qudi. Me|utim taj napad je bio neuspe{an, ve}ina wegovih
drugova pobijena, a Kastro sa jo{ nekolicinom wih zatvoren. U zatvoru je ostao sve do
1955. godine. U to doba wegove politi~ke ideje bile su: nacionalizam, antiimperijalizam i reformacija. Wegove ideje tada jo{ nisu bile povezane sa komunizmom. Nakon pu
{tawa iz zatvora Kastro je otputivao prvo u SAD, a potom u Meksiko gde je organizovao
revolucionarni pokret nazvan “26. jul” zajedno sa svojim istomi{qenicima me|u kojima je bio i Ernesto ^e Gevara. Wegova borba protiv diktatora Batiste je zavr{ena
pobedonosnim ulaskom trupa pobuwenika u Havanu 8. januara 1959. godine.
Sa{a Stojanoivi}, 7. razred
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DIJAMANT
Bezbojna supstanca sa velikim indeks prelamawa svetlosti.
^esto se upotrebqava u industriji. Na Mosovoj skali tvrdo}e zauzima
najvi{e mesto sa tvrdo}om 10. Se~ewem ili polirawem dijamanta dobija se brilijant koji se koristi za nakit. Kopa se u rudnicima a najve}i proizvo|a~i su Rusija, Ju`noafri~ka Republika. Mera dijamanta je karat. Jedan karat bi iznosio 0,2 grama.
Vesna Glu{ac, 7. razred

PRVA TOPOLIVNICA U KRAGUJEVCU
У Крагујевцу 1836. године постојао главни магацин са пушкама и тзв “Арсенал” у ком је на
оправци ручног ватреног оружја радило 20 мајстора. Нешто касније, 1841. г, подигнуте су две зграде
за радионице – браварску и ковачку. Ове радионице су 1845. и 1847. године знатно проширене, и
управо су оне представљале темељ каснијој Тополивници. Истовремено је подигнута и нова зграда
за управу, а све те зграде су подигнуте на десној обали Лепенице, између Господаревог и Метиног
брда, управо на оном простору на коме ће ће бити подигнута Тополивница.
У то време се, од стручњака, у Крагујевцу посебно истицао туфекџија (пушкар) и
“надзиратељ правитељственог арсенала” Петко Трпезић.
Највиши државни органи су одлучили да се Тополивница пресели у Крагујевац. Овој одлуци
је ишло у прилог и схватање да је неопходно да се све радионице концентришу на једном месту. За
тополивницу је одабран терен недалеко од цркве књаза Милоша, поред саме Лепенице.
Тополивница је званично пресељена на основу акта књаза Александра Карађорђевића од 17/29.
марта 1851. године. Те године је званично и завршено сељење радионица из Београда у Крагујевац.
Одлука од 1848. године да тополивница буде “војено” а не “цивилно заведеније” остала је и даље на
снази.
Премда је било пуно проблема рад на изградњи Тополивнице се убрзано настављао тако из
једног акта бр. 466 од 26. јула/7. августа 1852. године сазнајемо да је рад у фабрици пуном паром
продужен током јуна 1852. године.
Прве пробе са коришћењем каменог угља у тополивници вршене су 31. децембра 1852.
године/12. јануара 1853. године.
Упоредо са ливењем топовских цеви кренуло се и са израдом лафета и лаборисањем
муниције. Због тога су у оквиру Тополивнице настала два нова објекта Лафетница и Лабораторијум
(касније Пиротехника).
Указом од 11/23. јула 1860. године
објављен је пропис о уређењу крагујевачке
фабрике оружја под називом “Устројеније
правителства оружнице у Крагујевцу”. Те су се
године лила и прва звона у крагујевачкој фабрици.
Законом је 27. априла/9. маја 1862. године
установљена у Крагујевцу Артилериска Управа,
под којом су били Управитељство оружнице,
Главни Воени Арсенал и Страгарска барутана.
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PRVI PATENTI IZ NAIZMENI^NIH
STRUJA
Godine 1886. Tesla u Wujorku osniva svoju kompaniju, Tesla elektri~no osvetqewe i proizvodwe.
Prvobitni osniva~i se nisu
slo`ili sa Teslom oko wegovih planova za uvo|ewe motora na naizmeni~nu struju i na kraju je ostao bez
finensijera i kompanije. Tesla je potom radio u Wujorku kao obi~an radnik od 1886. do 1887. godine da bi se
prehranio i skupio novac za svoj novi
poduhvat. Prvi electromotor na naizmeni~nu struju без четкица је успео да
конструише 1887. године, и демонстрирао га
пред
„Америчким
друштвом
електроинжењера“ 1888. године. Исте
године је развио принципе свог Теслиног калема и почео рад са Џорџом
Вестингхаусом у лабораторијама његове фирме „Вестингхаус електрична и
производна компанија“. Вестингхаус га је послушао у вези његових идеја о
вишефазним системима који би омогућили пренос наизменичне струје на велика
растојања. Svakako najve}i doprinos elektrotehnici je iz oblasti energetike. Tesla je izmislio naizmeni~nu struju.
Naizmeni~na struja ima velike prednosti nad jednosmernom. Jedna od
prednosti jeste smawewe gubitaka prilikom prenosa elektri~ne energije
od elektrana do krajnjih potro{a~a, {to je veoma va`no. Gubici u prenosu
zavise od kvadrata ja~ine struje, odnosno gubici rastu sa kvadratom struje.
Zato je potrebno imati {to mawu struju kroz prenosnu mre`u. Naizmeni~nu struju je najlak{e umawiti ugradwom transformatora koji
podi`u napon, a samim tim smawuju struju, jer wihova snaga zavisi od proizvoda napona i struje.
Tesla je uzeo tri kalema i prostorno ih
pomerio za tre}inu kruga. Kroz te kalemove je
propustio svoju naizmeni~nu struju. Da bi
video {ta je uradio, uzeo je jedno jaje (ve
{ta~ko naravno) i stavio ga unutar sistema.
Jaje je po~elo da rotira oko svoje aksijalne
ose i to na svom vrhu. Ovakav sistem tri
kalema se naziva trofazni sistem. Trofazni
sistem naizmeni~nih struja najlak{e stvara
obrtno elektromagnetno poqe, na ~ijem principu i danas rade asinhroni (indukcioni)
motori, koji ne moraju imati provodnike na
svom rotoru.
Kako naizmeni~na struja mewa svoju vrednost tokom vremena, ona je u
jednom trenutku jednaka nuli. Ova ~iwenica olak{ava iskqu~ewe struje,
{to je tako|e bitno za o~uvawe opreme, jer struje mogu biti veoma velike.
Ina~e, struja u toku jedne periode (koja traje 20ms ili pedeseti deo sekunde) tri puta bude jednaka nuli.

Sabrina Bosni}, 8. razred
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BANTU
Bantu je ime kojim je Blik (1862.) ozna~io
crna~ke narode takozvane “Crne Afrike“, na temequ wihove jezi~ne srodnosti. Bantu narodi, uz
Sudanske crnce, jedna su od dve glavne grane
crna~kog stanovni{tva Afrike. Wihovo ime
Bantu (qudi) plural je rije~i muntu (~ovek),
obuhvata stotine plemena raspr{enih po tropskim
{umama od kojih su najpoznatiji: Teke u {umama
Kameruna i Konga, zatim velika grupa Ndonga od
kojih su najpoznatiji Ovambo, Lunda, Katanga i
Rundi koji `ive ju`no i jugoisto~no od Teka. U
podru~jima oko Zanzibara plemena Swahili. U blizini jezera Nyasa nalazimo plemena
Konde (Vahehe i druge), te daqe na Zambeziju `ive crnci Marawi i Tete. U Mozambiku `ive
Makua crnci, a zapadno od wih grupe poznate kao Sotho u koje spadaju veoma poznati Zulu i
Kafri, pa plemena Herero, Tewana i Matabele. Matabele su ogranak koji je potekao od ratobornih Zulua.
Bantu crnci, kako po jeziku, srodni su i po kulturi.
Crna~ka Bantu plemena uglavnom su poligamna, a polo`aji
`ena dosta povoqni, barem onih koje su prve udate (glavne).
Uvo|ewa mlade`i u svet odraslih (inicijacija) popra}ene su
raznim isku{ewima, otkrivaju se tajne i istorija plemena, i
sve to prati ples i pesma. Kod starih Bantua, {to izvorno i
pripada wihovoj kulturi, su tako|e zastupqene tajne dru
{tava, a bilo je i `rtvovawa qudi, kao i kanibalizma.
Bantui su ratari i lovci. Glavna uzgojena kultura ovih
plemena je proso (durha) a kada je iz Amerike stigao kukuruz,
prihvatili su i ovu kulturnu biqku. Pod uticajem Nilota i
Hamita, susedna Bantu plemena po~iwu uzgajati i goveda.
Stani{a Bantua, onih na zapadu, su ~etvorougle, od drveta i s krovom sa zabatom. Ku}e su
ina~e uobi~ajeno kru`ne sa sto`astim krovom. Mnogi Bantui znaju za upotrebu gvo`|a, u
stvari prili~no je ra{irena upotreba gvozdenih {iqaka, kopqa i strela. Pe}i za kaqewe i
kova~ki zanat na zavidnoj su visini, pa je tako i wihova magija ~esto vezana uz ovaj obrt.
Crnci ove grupe obi~no za vrhovnoga vo|u imaju 'kraqa' kojem pripisuju nadqudske sposobnosti. Kao politeisti veruju u mnoge bogove.
Sa{a Stojanovi}, 7. razred

GROF VLAD CEPE[ - DRAKULA
Jedan od najpoznatijih vampira u svetskoj kwi`evnosti
je Drakula, ili Vlad Cepe{, rumunski grof sa visina Transilvanije. Drakula na presto dolazi 1441. godine. Grof Drakula je bio ~lan “Reda zmaja”, vite{kog tajnog dru{tva, koje je
osnovao wegov otac. Kao dete sa 14 godina grof je zajedno sa
bratom bio taoc u Hadriano - poqu, gde je ostao 4 godine. Tu
je nau~io sve metode zastra{ivawa, i zbog toga su ga nazvali
“Princ u`asa”. Osim titule Drakule, dobio je i titulu Cepe{.
Dvorac Grofa Drakule je sad najpose}eniji turisti~ki centar. Nalazi se u okolini Bra{ova, u Rumuniji.
Dragana Babi}, 6. razred
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SVETSKI DAN KWIGE
Svetski dan kwige obele`ava se svake godine kao simboli~an datum u svetskoj kwi`evnosti jer su na taj dan 1616.
godine umrli Miguel de Cervantes i Viliam [ekspir. Povodom
svetskog dana kwige 23. aprila Biblioteka grada Beograda, organizovala je tradicionalnu akciju “Svi smo u biblioteci”.
Drugari ~itajte! Neka vas kwiga povede na jedinstveno putovawe.
Tragom re~i otkri}ete wene darove i do`iveti ~aroliju ~itawa.
Va{ svet }e uz svaku kwigu postajati bogatiji.
An}ela Karla{, 5. razred

VLTAVA
Vltava je nadu`a ~e{ka reka, leva pritoka
Labe (Elbe). Izvire na severoisto~nom [umave
(^e{ka {uma). Postoje tri izvori{na kraka nazvana Topla, Hladna i Travnata Vltava. Vltava je
duga 446 km, a povr{ina slova je 28090 km2. Kod
mesta Mjelnika uliva se u Labu. Prose~an protok
kod Praga je 142 m3/sek. Plovna je od [tehovica
do u{}a, oko 84 km. Glavne pritoke sa leve
strane su Berounka i Otava, a sa desne Lu`nice i
Sazava. Na reci je podignuto i nekoliko hoidrocentrala (Orlik, [tehovice i dr.), a najve}a
brana je Lipno.
^esi smatraju Vltavu svojom nacionalnom
rekom.
Kristina Karla{, 6. razred

MALI SAVETI ZA ZDRAVQE
Svi mislimo da jesti vo}e zna~i samo ubrati ga ili kupiti, ise}i ga
na kri{ke i pojesti. To nije tako jednostavno. Va`no je znati kako i kada
jesti vo}e.
Koji je ispravan na~in jedewa
vo}a?
- VO]E NE TREBA JESTI POSLE
OBROKA!!!
- VO]E TREBA JESTI NA PRAZAN
@ELUDAC!!!
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DA LI ZNA[...


Da li si znao da neke ptice lete, a da jedva koji put zamahnu krilima? Topao vazduh na
nebu ih gura napred dok one lebde.



S vremena na vreme mo`e{ da do`ivi{ oluju. Ki{a ili sneg spuste se odjednom, brzo i
jako. Jesi li znao da Zemqu poga|a oko 40000 oluja svakog dana?



Kada se jak vetar pome{a sa jakom ki{om, nastaje uragan. Takvi olujni vetrovi mogu da
sru{e zgrade i drve}e. Uragan mo`e da duva br`e od 250 km na sat, {to je brzo kao
avion.



Port Martin na Antarktiku je najvetrovitije mesto na Zemqi. Jednom prilikom izmerena
je brzina vetra od 105 km na sat. To je brzo kao automobil koji juri.



Na{a planeta Zemqa ima jedan mesec, ali planeta po imenu Saturn ima wih 30.



Mnoge `ivotiwe koje su aktivne no}u imaju velike o~i. To im poma`e da vide u mraku.



Postoje imena za razli~ite vrste oblaka. Meki, pau~inasti oblaci zovu se cirusi. Veliki,
pahuqasti su kumulusi. A tamni, ki{ni oblaci zovu se nimbusi.



Oblik slova V poma`e guskama da lebde na vazdu{noj struji. To zna~i da ne moraju mnogo
da se trude. Tokom leta se smewuju na ~elu jata.



Zvezde su jo{ uvek na nebu i tokom dana. Sunce sija tako jako da se zvezde ne vide. Lak{e
ih je primetiti na pozadini tamnog neba.



Qudi katkad ka`u da je na kraju duge }up sa zlatom. Me|utim, to nije istina. Ne mo`e{ da
do|e{ do kraja duge. Mo`e{ da je posmatra{ samo izdaleka.



Zapravo, ne mo`e{ da napravi{ dugu – ali zato mo`e{ da vidi{ sve dugine boje kroz
prizmu. Prizma je napravqena od stakla. Kad svetlost prolazi kroz wu, pokazuje nam sve
dugine boje.



Na Mesecu su samo planine i doline. One prave senku zbog koje nam se katkad ~ini kao da
Mesec ima lice.



Mornari su oduvek prou~avali zvezde kako bi prona{li smer na moru.



Spoqni deo Sunca je zagrejan na 5500 stepeni, a unutra{wost Sunca jo{ toplija. Tamo je
oko 35 miliona stepeni.



Nekada davno, qudi nisu imali satove. Odre|ivali su vreme gledaju}i u sun~ani sat. Kako
dan prolazi, senke se pomi~u na sun~anom satu.



Komete (zvezde repatice) imaju rep. Kometa se sastoji od pra{ine i leda. Juri svemirom,
a za wom i duga~ki rep koji se sastoji od pra{ine i gasova.



Pustiwa Sahara u Africi je najsun~anije mesto na svetu. Tamo sunce sija gotovo svaki
dan.



Nebo ima sopstveni elektricitet. Zove se muwa. Ako ugleda{ muwu na nebu, zna~i da vidi{ elektricitet.
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Kultura
150 godina od ro|ewa
BRANISLAVA NU[I]A
U muzeju pozori{ne umetnosti Srbije, povodom sto pedesete godi
{wice ro|ewa velikog srpskog pisca i kulturnog poslanika u “Zvezdara
teatru”, premijerno je bila izvedena predstava “Ro|endan gospodina Nu
{i}a”. Skup je organizovalo Udru`ewe dramskih pisaca, u okviru manifestacije “Nu{i}evi dani”.
Branislav Nu{i} (1864 - 1938.) bio je na{ veliki dramski pisac,
komediograf i pripoveda~. Ro|en je u Beogradu u cincarskoj trgova~koj
porodici. Kr{teno ime mu je Alkibijad Nu{a. Osnovnu {kolu u~io je u
Smederevu, gde mu je otac, po{to je bankrotirao, vodio trgova~ku radwu.
Zavr{io je 1882. godine Realnu gimnaziju u Beogradu. Proveo je na studijama u Gracu jednu godinu, a zatim je zavr{io Pravni fakultet u Beogradu
(1887.). Iste godine napisao je “Sumwivo lice” i pesmu antidinasti~kog
sadr`aja “Pogreb dva raba”, zbog ~ega je osu|an na dve godine zatvora. Na
robiji u Po`arevcu napisao je “Protekciju”. Radio je u konzulatima Kraqevine Srbije u Bitoqu, Solunu, Skopqu i Pri{tini (u to vreme ti gradovi su bili pod turskom okupacijom).
Bio je dramaturg i zamenik upravnika Narodnog pozori{ta u Beogradu, upravnik Srpskog
narodnog pozori{ta u Novom Sadu (1904.). Pro`iveo je strahote povla~ewa srpske vojske
preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Godine 1933. postao je ~lan Srpske Kraqevske
Akademije.
Nu{i}eve komedije su: “Narodni poslanik” (1883.), “Sumqivo lice” (1888.),
“Svet” (1906.), “Put oko sveta” (1910.), “Gospo|a ministarka” (1929.), “O`alo{}ena
porodica” (1934.), “Dr” (1936.) i “Pokojnik” (1937.). Napisao je romane za decu
“Autobiografija” (1924.) i “Hajduci” (1933.).
Sne`ana Mili} i Dragana Goji}, 8. razred

RO\EN ALEKSA [ANTI]
На данашњи дан, 27. маја 1868. године, у Мостару je рођен српски писац Алекса Шантић, аутор
антологијских песама "Остајте овдје", "Емина", "Вече на шкољу". Припадао је мостарском кругу око
књижевног листа "Зора", који је покренуо с Јованом Дучићем и Светозаром
Ћоровићем. У Мостару је основао српско певачко друштво "Гусле". У време
"анексионе кризе", изазване 1908. аустроугарском окупацијом Босне и
Херцеговине, побегао је у Италију, а после тога био је посланик у Босанском
сабору. У Првом светском рату аустроугарске власти су га хапсиле као
истакнутог српског националисту. Био је у почетку под утицајем српских песника
Бранка Радичевића, Јована Јовановића Змаја и Војислава Илића, али је потом
изградио властити песнички израз карактеристичан по елегичним мотивима и
родољубивим темама. Писао је и драмске текстове и преводио с немачког и
чешког. Дела: драме "Хасанагиница", "У магли", "Анђелија", превод "Лирског
интермеца" Хајнриха Хајнеа.
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Putujemo...
BANSKO – SKIJA[KI CENTAR U
BUGARSKOJ
Bansko je sme{teno na padinama planine Pirin
koja je poznati nacionalni park Bugarske. Nalazi se 150
km ju`no od Sofije, a 60 km jugo – zapadno od Blagoevgrada. Od Beograda je udaqen 650 km. U porodici eko sela
Bansko je zauzelo zna~ajno mesto sa~uvav{i tradicionalni izgled Bugarskih varo{i. Ono je klimatski planinski resort sa kratkim letom i dugom zimom. Prose~na
temperature tokom januara, najhladnijeg meseca je -2C.
Grad se nalazi na 930 m nadmorske visine, a splet skija{kih staza iznad samom grada je na nadmorskoj visini od 1100 – 2560 m sa najvi{im
vrhom Todorka (2746m). Bansko je najmodernije i najboqe skija{ko mesto u Bugarskoj. U
samom gradu Banskom ima 120 kulturnih i istorijskih obele`ja. Ovo mesto poznato je i
po svojim mineralnim izvorima. Tu se nalazi i manastir Rila. Ju`no od Banskoga je
nacionalni park Pirin, koji je bogat jezerima, vodopadima, pe}inama, drve}em i istorijskim lokacijama.
Kristina Karla{, 6. razred

FAVELE
Favela je naziv za siroma{no naseqe u
Brazilu. Mada se pojam naj~e{}e vezuje za
favele u Rio De @eneru i u Sao Paolu, ima
ih u skoro svakom ve}em brazilskom gradu.
Favele su nazvane prema brdu “Moro da
Favela”, gde se prva favela pojavila. Naziv
tog brda Favela, dolazi od imena biqke sa
igli~astim li{}em koje raste u neplodnim
predelima brazilskog severoistoka. Prvobitne naseobine su formirali izbeglice i
ratni veterani gra|anskog rata u Kanado{u u
Ba~ji (1895 -1896.), tako {to su okupirali
javnu zemqu, uglavnom u neplodnim delovima
predgra|a. Ova naseqa su prozvana “favela”,
osim toga {to su se nalazili na istom zemqi{tu i zato {to, isto kao i biqka, ova naseqa su
uspela opstati, uprkos uslovima u kojima postoje. Godinama kasnije, ve}ina siroma{ne populacije, tek oslobo|eni robovi su zamenili izbeglice i ratne veterane.
Preko 70% stanovni{tva u favelama su crnci i melezi, a voda za pi}e im je jedan od
najve}ih problema. ^esto stanovnici favela bu{e cevi od gradskog vodovoda kako bi do{li
do vode. I pored te{kih uslova `ivota i siroma{tva, upravo iz favela poti~u najpoznatije
“sambe” u Riu, a u favelama su odrasli neki od najpoznatijih brazilskih ali i svetskih fudbalera: Pele, Ronaldo, Rivaldo itd.
Igor Egrexija, 7. razred
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IN\IJA
In|ija je rodni grad moje mame. Ona mi
~esto pri~a o In|iji i ja rado odlazim tamo.
In|ija je grad koji se nalazi u Vojvodini i pripada Sremskom okrugu. Ima 47 hiqada stanovnika. Grad In|ija je `elezni~ka raskrsnica
Srema. Od reke Dunav udaqena je 19 km. Istorija
In|ije pomiwe se 1496. godine ali je mogu}e da
su qudi u woj `iveli jo{ 1455. godine. Industrija, poqoprivreda, turizam, kultura, sport su veoma razvijeni. Grad je veoma lep i
preporu~ujem vam da ga posetite.
Letwi raspust proveo sam u In|iji. Svaki dan mi je bio lep i ispuqen novim
do`ivqajima. U julu je stigao luna – park i svaki dan sam odlazio tamo. Bilo je
veli~anstvano, nisam znao gde prvo da pogledam i na ~emu da se provozam. Razni ringi
{pili, od najmaweg do najve}eg, {e}erna vuna, sladoledi, licideri… sve me je odu
{evilo! Upoznao sam puno drugara i In|ija }e mi ostati zauvek u srcu.
Aleksandar Mili}, 3. razred

MARDIN
Mardin je grad u jugoisto~noj Turskoj. On je
administrativni centar provincije Madrin,
poznat po svojoj arapskoj arhitekturi, te strate
{kom polo`aju na planini s koje se mogu videti
nizije Sirije.
Najraniji stanovnici Madrina su bili
sirijski pravoslavni hri{}ani, koji su grad osnovali u 3. veku. Grad je odr`ao svoj hri{}anski
identitet tokom muslimansko - arapske vlasti.
Madrin je postao deo Osmanijske imperije pod
Selimom I godine 1517. te je ostao pod Omanskom
vla{}u sve do Prvog svetskog rata. U ovom gradu
hri{}ani su danas samo nacionalna mawina.
Vesna Glu{ac, 7. razred

TUNDRE
Tundra je jedna od najhladnijih podru~ja na svetu.
Hladnije je jedino na Severnom i Ju`nom polu. Iako je
vreme u woj o{tro i hladno u tundri `ive i rastu neke
posebne biqke i `ivotiwe.
Tundra je podru~je koje okru`uje Severni pol. Nalazi
se u najsevernijim delovima Azije, Evrope i Severne
Amerike.
Sne`ne guske leti pose}uju tundru i u woj prave
gnezda. Na svom putu prevale vi{e od 3000 kilometara! U
tundru leti dolazi gotovo 200 vrsta ptica da bi sagradile
gnezda i polo`ile jaja.
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SME[NA STRANA SVETA








Ivica pi{e pismeni zadatak iz matematike i
u~iteqica mu govori:
- “Nadam se da te ovoga puta ne}u uhvatiti u
prepisivawu!”
- “I ja se nadam, u~iteqice!”
Pita mama Pericu:
- “Perice, jesi li mi video cediqku?”
Perica }e na to:
- “Bacio sam je u |ubre, bila je skroz izbu{ena.”
Pita Piro}anac svoju devojku:
- “Draga, ho}e{ da jedemo su{i?”
- “}e nam se smeju, }e jedemo s’ usta.”
Bili Hrvat, Bosanac i Srbin. Bosanac pobedio.
Igor Bi~anin, 7. razred

BISERI SA ^ASOVA
Marija A. –- spava}a torba (vre}a za spavawe)
Kristina Karla{ - U`i~ki Srbi umesto Lu`i~ki Srbi
Tamara –- Kontinentalna klima je na kontinentu
Marija A. – - U Laponiji `ive Langobardi
Kristina Karla{ - Iz mora se vadi kamewe (umesto
so)
Kristina – - kucati Internet (treba koristiti Internet)
Kristina – - Jao, moram da po~upam trepavice!
Tamara – - moderanto umesto moderato
Kristina – - ogrijano umesto oregano
Marija A. – - A za koga je 3 : 3?
Nata{a –- A kada }e igrati |aci protiv u~enika? (na
rukometu)
Marija A. –- Hamurbai umesto Hamurabi
Marija A. – - Potu{kuqa umesto potko{uqa
Tamara –- U sredwem veku nove ere
Tamara –- Tundare umesto tundra
Tamara (kada smo pravili plakat o Isidori Sekuli})A Marija, nemoj da gazi{ na{u Jovanu Sekuli}!
Kristina - lete}i komarac
Nata{a –- lete}a ptica
Na istoriji smo radili Vizantiju do VII veka, a kada je nastavnik zavr{io lekciju, a ispod we
pi{e “dopuni podsetnik”, nastavnik je rekao: “Tamara, podsetnik?”, a ona razumela “odsutnih” pa
rekla - “Nema!””
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ENGLISH CORNER
Albert Einstein used to go to dinners where he was invited to give a speech. One day,
on his way to one of those dinners, he told his chauffeur (who looked exactly like him) that
he was dead tired of giving the same speech, dinner after dinner.
"Well," said the chaffeur, "I've got a good idea. Why don't I give the speech since I've
heard it so many times?'' So Albert's chauffeur gave the speech perfectly and even answered
a few questions. Then, a professor stood up and asked him a really tough question about
anti-matter which the chauffeur couldn't answer
"Sir, the answer to your question is so easy that I'll let my chauffeur answer it!"

Desert Exile
Three criminals are sentenced to exile in the desert and can only bring one personal
item.
"I brought a loaf of bread, so when I get hungry, I'll have something to eat," said the
first criminal.
"I brought a water skin, so that when I get thirsty, I'll have something to drink," said
the second.
The third criminal looks proud of himself. "I brought a car door, so when it gets hot, I
can roll down the window."

ODGOVORI PRED[KOLACA I PRVAKA
1. Ko je botani~ar?
- Onaj {to prodaje u kafani; mislim da je golman; moj deda jer puno radi u ba{ti;
botani~ar radi u botani~koj ba{ti; onaj koji nosi broj na majici; svira~; le~i kokine
batake; ~uvar mora; trka se za pehar.
2. [ta je to kredit?
- Kredit na mobilnom; ima veze sa strujom; kreditna kartica; tata ka`e da je kredit za
ovce; neke pare; ne{to na kartama; zbog wega mamu boli glava.
An|ela Javor i Jelena Jawe{, 3. razred
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Galerija re~i
ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА
Ova godina je od posebnog zna~aja, jer se obele`ava ~etrdeset godina od odr`avawa
Pesni~ke {tafete. Jednom godi{we nas tim povodom obilaze pesnici. Ove godine gosti na{e
{kole bili su Igor Kolarov i Branko Stefanovi}. 02.04.2014. godine imali smo priliku da
~ujemo pesmice razli~itog karaktera. Od ni`ih razreda daqe su pro{li: Nemawa Raduq (2.
razred) sa pesmom “Krug” i Dragana Jawe{ (3. razred) sa pesmom “Bubamara”, a od vi{ih razreda daqe je pro{ao Milan Glu{ac (5. razred) sa pesmom “Traktor”. Oni su pozvani u Zrewanin 11.04.2014. godine, gde je Dragana Jawe{ osvojila drugo mesto i dobila na poklon
tablet ra~unar. Nadam se da }e idu}e godine biti jo{ vi{e pesmica i da }e se ta tradicija
nastaviti i u daqoj budu}nosti.
Milana Goji}, 8. razred

Дугогодишња манифестација “Песничка штафета” у организацији Градске библиотеке
Зрењанин ове године је ученици 3. разреда, Драгани Јањеш, донела посебну радост. Драганина
песма “Бубамара” је одабрана од стране жирија и тако се пласирала на завршну смотру у
Зрењанину. Уз ову, песници Игор Коларов и Бранко Стефановић, су одабрали још две песме наших
ученика - Радуљ Немање и Милана Глушца. Ово је лепо, али то се дешава сваке године и очекивано
је. Изненађење и радост су уследили тек кад је жири у Зрењанину (Љубивоје Ршумовић, Таде
Николетић и Добрица Ерић) Драганину песму прогласио другопласираном! Драгана је награђена.
Честитамо још једном!
Учитељица Радојка Тувић

БУБАМАРА
ТРАКТОР

Трактор је фина,
опака машина,
а ја даса на њој.

Стигле ласте,
стигле роде,
долеће пролеће,
бубамаре пуцају од среће!

КРУГ
Круг је снажан,
круг је врео,
тај је био изгорео.
Страшни круже, страшни круже
што ми береш беле руже.

Драгана Јањеш, 3. разред

Са њим се дружим,
шпартам њиву,
сејем јечам.

Круг је сео,
круг је део,
тај је био мало бео.
Немања Радуљ, 3. разред

Срећан сам јер је
цео мој свет.
Милан Глушац, 5. разред
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ЉУБАВНА ПЕСМА
МОЈОЈ ТАЊИ
Svake no}i
tebe srce sawa,
ja na tebe
stalno mislim, Tawa.
[ta da ka`em…
od meda si sla|a!
Takva qubav
~esto se ne ra|a.
Qubav, qubav,
To je ~udno stawe.
Ja nikoga
ne vidim sem Tawe!

NEOBI^NA VEST
Prodajemo koko{ku bez glave du`ine 3 metra I
{irine 1 metar. Ona nosi zlatna jaja te{ko 1 kilogram. Koko{ka ima qubi~asto perje, sama sre|uje svoj
koko{iwac i redovno se kupa. Zato do|ite i kupite
koko{ku od 10 kilograma samo za 5 dinara. Koko{ka
bez glave je koko{ka bez mane.
An|ela Karla{, 5. razred

Zoolo{ki vrt u Beogradu ima jako puno
`ivotiwa, od kojih je pobeglo deset naoru`anih koko{aka sa po dva mitraqeza. Obili su dve zlatare i
uzeli zlata i srebra. Za par dana o~ekujemo da }e se
same vratiti jer ne mogu bez svoje tetke `irafe koja
je u zoolo{kom vrtu.

Nikola Ili}, 3. razred
An|ela Vukojevi}, 5. razred

MOJE OMIQENO DRVO
Drvo koje mi je privuklo pa`wuje hrast. To je veliko drvo, stabilno i ponosno.
Raste u mom kom{iluku i sva deca se okupqaju oko wega. Stablo drveta je debelo i hrapavo, braon je boje i izgleda kao neki oronuli starac. Kro{wa mu je bogata sa puno li
{}a, debeliх grana koje su tvrde i ~vrste. Boja li{}a je zanimqiva u svakom godi{wem
dobu. Leti i u prole}e li{}e mu je zeleno, a u jesen zlatno `ute boje, dok zimi ostaje
goli{av sa malo li{}a. Mnogo doga|aja me vezuje za to drvo. Moji drugari i ja se sastajemo kod na{eg hrasta i преpri~aваmo satima doga|aje vezane za taj dan. ^esto se neki
hrabri pewu na hrast i dive wegovoj lepoti.
Aleksandar Mili}, 3. razred

Moje omiqeno drvo je orah. Ono je jako veliko i lepo drvo. Raste ispred ku}e i
pravi veliki hlad ispod mog prozora. Zasadili su ga moji deda i baba i sigurno ima
mnogo godina. Ne mogu da ga zagrlim jer mu je stablo jako debelo. Osim {to je debelo,
ono je i visoko. Iznad stabla granaju se debqe grane i ogranci. Oko wega raste drugo
drve}e. Orah je razgranat, a kro{wa je u obliku velike pe~urke. Mislim da je i koren
takav. Li{}e je s prole}a zelene boje, a u jesen po`uti i opada. Zimi nema li{}a na
wemu i mo`e se videti po koje gnezdo. U jesen sakupqamo plodove i pravimo divne
poslastice. Name{taj od orahovog drveta je jako skupocen i kvalitetan. Kad sam bila
mala oka~ila sam quqa{ku na wega. Onda sam se quqala sve dok se quqa{ka nije pokvarila. Ostali su samo kanapi uz koje smo se verali i quqali. Moj orah je najboqi i
ne}u dozvoliti da ga uni{te i poseku!
Silno ga volim!
Jelena Jawe{, 3. razred
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Galerija slika
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ATLETIKA
7. maja 2014. godine u @iti{tu je odr`ano
takmi~ewe u atletici. Puno |aka takmi~ilo se u
razli~itim disciplinama, kao {to su: trke na 100, 300,
600 i 800 metara, {tafeta, bacawe kugle, skok u vis i
skok u daq. Predstavnici na{e {kole bili su: Vuka{in
Vukovi}, 8. razred koji je tr~ao na 800 metara, Igor
Bi~anin 7. razred, trka na 100 metara, Milivoj Zori}, 5.
razred trka 300 metara, @arko Jawe{, 5. razred, trka na
100 metara, Sa{ka Mitrovi}, 5. razred, trka na 100
metara. Me|u predstavnicima na{e {kole, Vuka{in
Vukovi} je osvojio tre}e mesto.
^estitamo Vuka{inu i ostalim u~esnicima! Ovaj
dan je bio zabavan, nadamo se da }emo slede}e godine biti
jo{ uspe{niji.
Sa{a Stojanovi}, 7. razred

MALE OLIMPIJSKE IGRE
4.06.2014. године у нашем школском дворишту је постављен полигон и почело је надметање
у брзини и спретности ученика од 1. до 4. разреда. Игре је организовао Спортски савез Житиште.
Најуспешнији су били: Петар Накомчић и Ана Рибић - 1. разред, Милица Дрча и Огњен Барбул - 2.
разред, Анђела Јавор и Ненад Вукојевић - 3. разред и Радивој Зорић и Милана Попов - 4. разред.
Ненад Вукојевић, 3. разред
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СТРЕЉАШТВО
Дана 14.05.2014. у стрељачком клубу „Бечкерек“ у Зрењанину одржано је такмичење у
стрељаштву. Из наше школе учествовале су две групе – дечаци и девојчице. Девојчице су заузеле
друго место, дечаци четврто. На стрељаштву је било лепо дружење, а надамо се да ће тако бити и
следеће године.
Весна Глушац, 7. разред

NENAD ZIMONI]
Nenad Zimoni} (ro|en 4. juna 1976. godine u
Beogradu) je srpski teniser specijalizovan za igru
parova. Osvojio je preko pedeset titula u mu{koj i
me{ovitoj konkurenciji i bio je na prvom mestu ATP
liste igra~a u parovima. Zajedno sa kanadskim
teniserom Danijelom Nestorom osvojio je: Vimbldon
2008. i 2009. Rolan Garos 2010. ATP zavr{ni
{ampionat 2008. i 2010. kao i jo{ veliki broj titula
sa wim i sa ostalim partnerima. U me{ovitom dublu
osvojio je Otvoreno prvenstvo Australije 2004. i
2008. i Rolan Garos 2006. i 2010. i Master turnir u
Rimu, 18.05.2014. godine. Rekorder je po broju
me~eva za selekciju Srbije, Po broju nastupa i pobeda u parovima. Neko vreme istovremeno je vr{io dve funkcije: selektora i igra~a selekcije Srbije. Zajedno sa igra~ima
osvojio je prvu istorijsku titulu u Denis kupu za Srbiju 2010. godine.
Igor Egrexija, 7. razred
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KEVIN DURANT
Кевин Дурант је амерички кошаркаш који тренутно наступа за Оклахома
Сити Тандер. Дурант је са својом висином 2,06 на универзитету Тексас играо на
позицији крилног центра. Одиграо је свих 35 утакмица регуларног дела сезоне.
Тексас је завршио трећи у конференцији и били су финалисти Big 12
конференције 2007. године.
Дурант је проглашен универзитетским играчем целе сезоне. Одмах после
проглашења, Оклахома га је ангажовала и Дурант је потписао уговор 2007.
године. Те године Дурант је напунио 20 година. У Оклахоми Кевин носи дрес са
бројем 35, у част тренера из детињства Чарлса Крега, који је убијен када је имао 35 година. Кевин
Дурант je је проглашен за МВП или најбољег играча сезоне 2013/2014. године.
Игор Егреџија, 7. разред

NEMAWA VIDI]
Немања Видић (Титово Ужице, 21. октобар 1981.) је српски фудбалер и
рептрецентативац који игра на позицији централног одбрамбеног играча. Започео
је каријеру у “Слободи” из Ужица, да би затим прешао у “Црвену звезду”, одакле
је у јулу 2004. године прешао у “Спартак” из Москве. На дан 5. јануара 2006.
године, Немања Видић је прешао у “Манчестер Јунајтед”. Са “Црвеном звездом”
освојио је дуплу круну 2004. , а са “Манчестером” освојио је три узастопна
првенства Енглеске (и 5 укупно), три пута енглески Лига куп, једном Лигу
шампиона и Светско клупско првенство у фудбалу 2008. Видић је 6. маја 2014.
године одиграо последњу утакмицу за “Јунајтед”, а након истека уговора као
слободан играч прешао у ФК “Интер”.
Дебитовао је фудбалску репрезентацију 12. октобра 2002. У квалификацијама за Европско
првенство у Напуљу, против Италије (1:1). За репрезентацију одиграо је 56 утакмица и дао 2 гола.
Игор Бичанин, 7. разред

SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU 2014.
Светско првенство у фудбалу 2014. (службени назив: 2014 FIFA World Cup Brasil) ће
бити 20. светско фудбалско првенство које ће се одржати у Бразилу. Првенство ће се
одржати од 12. јуна 2014. до 13. јула 2014.
Бразил ће по други пут бити домаћин светског првенства, након Светског првенства
1950. Бразил ће, поред Мексика,Италије, Француске и Немачке, постати пета држава која је
била домаћин светског првенства два пута.
На Светском првенству 2014. ће укупно учествовати 32 земље, a то су:
Африка: Алжир, Гана, Јужноафричка република, Камерун, Нигерија, Обала Слоноваче;
Северна Америка, Средња Америка и Кариби: Костарика, Мексико, Хондурас, Сједињене
Америчке Државе;
Јужна Америка: Аргентина, Бразил, Еквадор, Колумбија, Чиле, Уругвај;
Фудбалска лопта којом ће се играти Светско првенство 2014. назива се Бразука
(Brazuca). Бразука има двоструко значенје, користи се за Бразилце који не живе у својој
домовини, али је и реч из сленга којом се описује национални понос.
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06.06.2014. godine
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