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ЧИК НАПРАВИ!

Гарфилд

Мобилни телефони као дрога?

УПОЗНАЈМО СВЕТ
АНТАНАНАРИВО
• Другари, да ли су вам позната имена Рико,
Ковалски, Мајор и Војник? Наравно да јесу, ради се
о именима главних јунака из цртаног филма
„Пингвини са Мадагаскара.” А да ли знате који је
главни град Мадагаскара? Има веома чудно име,
Антананариво. Такође је познат‚ по француској
колонијалној скраћеници Тана.

• Овај град има 900.000 становника. Налази се у
средишњем делу Мадагаскара на надморској
висини од 1.250 метара. За разлику од већине
главних градова у Јужној Африци, Антананариво је
главни град био пре колонијалног доба. Основан је
1625. године и био је средиште народа Хова.
Ваздушна лука Ивато повезује град са локалним
лукама, али између осталих и са Паризом,
Јоханесбургом и Најробијем.
Ива Спасић 4/1

Да ли знате?

Фока Ђоле воли
да ужива у свом
базену.
Пингвинима су
направили лепо
станиште.
Ему вири и гледа
слона.

Стефан Густард 4/1

ГАРФИЛД

Гарфилд је у почетку био јунак америчког стрипа, а касније је
направљена и анимирана серија која је и данас веома популарна.
Гарфилд је један дебели, наранџасти мачак који живи са псом
Одијем и власником Џоном.
Оди је добронамеран и мало приглуп пас. Гарфилд се често
поиграва са њим на ружан, али духовит начин.
Анимирана серија прати разне доживљаје
мачка Гарфилда, његовог власника Џона,
пса Одија и других пријатеља. Ово је веома
духовит цртани филм.
Моје омиљене епизоде су:
Божићне пошалице,
На грани,
Породична фотографија,
Невоље са ћурком...

Гарфилд је веома лењ и себичан мачак. Често му је
досадно и тада смишља разне несташлуке. Највећи
део дана проведе једући и спавајући. Омиљено јело
су му лазање. Има једног малог плишаног меду
Пукија од ког се не одваја.
Гарфилд обожава да малтретира поштара Хермана
и малог, слатког сивог мачића – Нермила.
Џон Арбакл је власник Одија и Гарфилда.
Он је врло неспретан, али добар и пажљив
газда. Његов живот се своди на набавку и
припрему хране за љубимце, као и
чишћење нереда за њима.
Никола Ристић 4/1

„Аги и Ема“- И.Коларов
Kњигу Аги и Ема написао је српски писац Игор Коларов.
Kњига описује пријатељство деветогодишњег дечака Агија и
усамљене старице Еме. Аги је дружељубив дечак, коме је био проблем да
пронађе правог пријатеља јер се често селио. Аги у свом дворишту упознаје
луцкасту старицу Ему и ту почиње незаборавно пријатељство. Аги и Ема
сваки дан обилазе нова места и стално се подржавају.
Препоручујем ову књигу зато што говори о правом пријатељству које не
мари за године.

Лила Прерадовић 4/2

Вулкан вам препоручује...
(за узраст од 10 до 12 год.)

Познати „FORTNITE“ стример „GUHSAIYAN“ почео је да снима „YUGIOH DUEL
LINKS“.

Најпознатији балкански „YOUTUBER“ био је „MUDJA“ са 1.65 милиона
претплатника (subscribera) и кренуо је редовно да снима „FIFU 20“ i „GTA
5“.

„Choda“ достигао цифру од 860.000 претплатника (SUBSCRIBERA).

И за крај један од најпознатијих „YOUTUBERA“, Бака Прасе. Богдан је
тренутно на 1.68 милиона претплатника (subscribera). У задње време
родитељи мисле да Бака Прасе квари децу и учи их да псују. Скоро сви
задњи видеи Баке Прасета су 18+.

Филип Павићевић, 4/1
БИСЕРИ СА
ЧАСА

 Читали смо и причали на часу о роди која је држала
предавање жабама како треба да се међусобно поштују и
уважавају и да се не плаше једни других. На крају
излагања појела је једну неопрезну жабу у близини.
Учитељица је питала која је порука тог текста. Наш друг
је одговорио. „Не поједи друга свог!”
 Требало је допунити реченицу:
Волим када је моја мама....
Већина ученика је написала: расположена, срећна,
насмејана...
Један наш друг је написао: „Добила плату.”
Селена Бућан 4/1

Јесења мода
•

Јесен је свуда позната по
топлим бојама које доноси
(златна, окер, наранџаста,
црвена, браон...), па тако и у
„Модном свету”.

•

Како се јесен увлачи у ормане,
време је да изаберете
најбитније модне детаље за
овај период.

•
•

Капути:
• Већ годинама окер капути
преовлађују у јесењим
орманима, те је то случај и
сада. Било да изаберете онај
са дугмићима или са
каишем бићете у тренду.
Овакве кепуте можете наћи
у „Макс Мари” или у
приступачнијој „Зари”.

Иако доста људи мисли да су застарели, црно-бели капути
вратили су се у моду. Овакви капути се слажу уз сваку
комбинацију. То један од оних „must have”производа. Они се,
такође, могу наћи у „Зари”.

•
•
•

Обућа:

Ципеле и чизме за јесен 2019. су освежавајућа промена ̵ има
врло смешних, опуштених, па све до крајње неудобних због
чудног изгледа.
• Тренд каубојских чизама поједини модни брендови најавили су
још прошле године, a ове сезоне готово да нема колекције у којој
се не појављују.Овакве чизме можете наћи само у иностранству.

• Ципеле до глежња на шнирање биле су врло популарна обућа дворских
дама и племкиња у доба краљице Викторије. Светски дизајнери нуде исто
толико привлачне ( и много удобније ) моделе. Ове ципеле можете наћи у
скупљим робним кућама.

Уна Кривошија, 4/1

Познати српски модни
креатори
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Верица Ракочевић

Игор Тодоровић

Mобилни телефон на дечији
мозак делује као дрога
Све више стручњака саветује родитељима да деци ограниче
време проведено са производима нове технологије, а
посебно када је у питању коришћење мобилних телефона.
Последице њиховог неконтролисаног коришћења, као и
лаптопа и таблета, уз седење испред рачунара и телевизора
јесу озбиљне, а понекад и застрашујуће.
У најновијој студији коју су финансирали национални
институти за здравље неколико европских земаља
откривено је да превише проведеног времена крај екрана
физички може да промени структуру мозга код деце.
На такве проблеме, као и на оштећење очног дна које се
може јавити претераном употребом мобилних телефона,
упозорава др Ранко Рајовић, један од највећих стручњака у
Европи за рани развој интелигенције код деце. Он каже да је
претерана употреба мобилног телефона једнака дрогирању.
Дете од раног узраста треба охрабривати да чита, да се
слободно и самостално игра, да иде напоље, проводи време
у природи, да се дружи, да развија машту, да се креће и буде
активно. Мобилни телефон може да се користи радије за
неке друге намене, као на пример, за фотографисање.

ЧИК НАПРАВИ
... КАТАПУЛТ ОД ШТАПИЋА
Потребно ти је: седам штапића за сладолед, четири гумице за
тегле, лепак, затварач за боцу, муниција.
Наслажи пет штапића један на други, а онда их учврсти гумицама
са обе стране.
Стави два штапића један на други и стави гумицу на само један
крај.
Сад раздвој два штапића и угурај оних пет између њих.
Употреби још једну гумицу да учврстиш целу конструкцију.
Залепи затварач на крај горњег штапића и сачекај да се добро
осуши.
Готово! Сад у затварач стави муницију, рецимо, каменчић с
плаже, притисни штапић и види колико ће далеко да одлети.
Немој да се играш близу прозора!
Елена Анђелић 4/2

...ТАЈНУ ПОРУКУ
Потребно ти је: дрвена штипаљка, црни и црвени фломастери са
што тањим врхом, маказе, лепак и папир.
1. Црним танким фломастером на обе стране напиши : ,,Имаш
поруку”.
2. Исеци правоугаоник од папира, али тако да његове димензије
не прелазе ширину штипаљке. Папирић исцртај фломастером тако
да личи на писмо.
3. Писмо пресеци на пола,па један део залепи на горњи, а други на
доњи део штипаљке.
4. На малом комаду папира напиши поруку
5. Папирић на коме си написао поруку, при врху и дну залепи за
унутрашње делове штипаљке тако да, када се штипаљка отвори,
искочи.
6. Твоја тајна порука је спремна!
Теодора Манојловић 4/2

