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Спортска страна



Нађа Станојевић - има

9,3М лајкова и 231,4К 

пратилаца. 

Dixie Damelio - има

5,2M лајкова на

једном видеу, а
пратилаца 56М.

Charli Damelio -
на Тик Току има
10.2В
лајкова и 130.5М

пратилаца.

Ariana Grande

- има 82,8М 

лајкова и чак 

26,1М 

пратилаца. Addison Rae

- она на 

једном           

видеу има

чак 6М 

лајкова и 

85,8М 

пратилаца.

Lady Diana - она има на 

једном видеу 665,6К 

лајкова и 7,8М пратилаца.

Lukaptica - има 942,2K

лајкова и 28,7K пратилаца.



Да ли сте знали?
 Коњи могу да спавају на 2 начина – лежећи и 

стојећки.

 Коњи живе од 20 до 30 година, легенда каже 

да је најстарији коњ живео 62 године.

 Цртежи коња, уцртани на зидовима пећина, 

стари су 17 000 година. 

Да ли сте чули за 

Тројанског коња? Ако 

нисте, сазнајте нешто 

о њему, прича је веома 

занимљива...



Правила је кроз песмице обликовала учитељица Љиљана Андрић



Гинисова књига рекорда је занимљива књига, пуна многих 

невероватних рекорда и информација. Мене веома занимају 

животиње и неке необичне информације које о њима нисам 

знао.
 Да ли сте знали да је најмања птица 

на свету мушки колибри са Кубе? 

Ова птица је достигла дужину од 57 

милиметара и тежину од 1,6 грама. 

Баш бих волео да је видим уживо, 

зато што изгледа да је величине 

малог мрава. 

 Највећа птица на свету је 

северноафрички ној који 

достиже 2,75 метара и 

156,6 кг. Ова птица не 

лети, али достиже брзину 

аутомобила. 

Јован Пајић 2/1

ОДАБРАЛИ СМО ЗА ВАС-ПРОЧИТАЈТЕ!

Харијет Манкастер је издала нову књигу из 

света Исидоре Мун „ Мирабел крши правила“. 

Деца која воле да читају, могу је купити у 

„Вулкановим“ књижарама. Књига је занимљива зато 

што главни лик, девојчица Мирабел, крши правила у 

школи иако је обећала да неће правити проблеме. Због 

њених несташлука се њена наставница, госпођа 

Караконџулић, љути на њу. Мирабел се није слагала 

ни са братом Вилбуром, али су се на крају помирили и 

здружили. Прочитајте ову књигу и уживајте у 

авантурама и несташлуцима девојчице Мирабел!

Даница Степановић и Ивана Марјановић 4/3



Дан школе

Ученица 4/4, Рената Елезовић, освојила је 1. место 

на литерарном конкурсу поводом Дана школе.

Мој Београд шири руке свима

Мој Београд је град отвореног срца. То је град који пригрли сваког путника који 

дође у њега. Он има неку посебну топлину која се шири његовим улицама, трговима, 

парковима... и учини да се баш свако ко дође осећа као код куће.

Лепо је бити становник једног таквог града. Београд има моћ да својим духом, 

дугом историјом, посебним шармом омађија сваког посетиоца. Иако његове фасаде 

нису увек умивене, иако његови булевари нису свуда поплочани, иако се његовим 

улицама не шире увек пријатни мириси и звукови, он, ипак, уме да заведе пажљивог 

посматрача својим посебним шармом. Из његових зидина, старих грађевина, 

скривених пролаза избија нека јединствена енергија, дах старине и дух савременог 

доба. Та мешавина старог и модерног, бројних култура и народа који су живели на 

његовим просторима осећа се у сваком делу Београда. Посебну драж имају и две 

реке, Сава и Дунав, чије ушће повезује континенте, регије Европе, спаја старе 

цивилизације и будуће генерације. Под будним оком планине Авале, Београд је 

ушушкан и безбедан. 

Мој град је дом бројних путника, туриста, странаца... Многи су у њему пронашли свој 

мир, уточиште, своје место под сунцем и свили своје гнездо. Нико их није приморао 

на то. То је обично била љубав на први поглед. Београд зна да пригрли све своје 

становнике без обзира на то одакле долазе. Он је мост између људи, култура и 

народа.

Ко заволи Београд, он га још јаче стегне у загрљај и пружи му топлину и 

сигурност.

Рената Елезовић 4/4

1.место 

(ликовни конкурс)  

Јелена Матијашевић 4/3

2.место 

(ликовни конкурс)

Нина Пољичак 2/3

3. Место

(ликовни конкурс)

Лена Радовић 2/2



Дивим се чарима Париза

Париз је главни град Француске. Први пут сам чула о Паризу у вртићу. Убрзо након тога

тетка ми је донела јакну и шешир из Париза, а мама ми је купила књигу о Паризу.

Од тада сам слушала, гледала и читала много о Паризу. Јако ми се допала књига “ Eма

и чаробна врпца”. У њој је Париз описан као чаробни град. Ема описује како Ајфелов торањ

светли најлепшим светлом на свету. На њему се боје смењују: љубичаста, плава, зелена, розе,

црвена... Тетка Зока каже да је Париз много леп, град моде и светлости. Њој се највише

допадају: чаробна светла Париза, Ајфелов торанј и мода. Тати се највише допала Тријумфална

капија.

А ја бих била пресрећна да одем у Париз и видим све то. Толико се дивим Ајфеловој

кули и Паризу, да ми је цео рођендан био у симболима Париза, а торта је била Ајфелова кула.

Тетка је обећала да ће ме водити у Париз код своје најбоље другарице. Једва чекам да

упознам град светлости.

Теодора Грујичић 2/32. место

Мој Београд руке шири свима

Мој Београд руке шири свима, свакога пушта у топло срце своје. У улице његове дивне и 

у паркове његове цветне, на мостове који преко великих река воде, где свако може проћи. 

Сећам се једном, када сам се враћала из Грчке, била сам помало тужна што напуштам 

море, а са друге стране била сам толико испуњена срећом и радошћу што ћу опет бити у свом 

родном граду, у свом дому, у Београду! Мој град је као умањена кугла земаљска јер говори све 

језике света. Док пролазим улицама свога града чудим се колико различитих језика чујем. 

Понекад, док слушам ту мелодију језика гледајући споменик Победнику на Калемегдану 

схватам да Београд јесте победник јер шири руке свима и прима их у загрљај. Како људе тако и 

животиње. Ја много волим да обилазим и зоолошки врт јер тамо могу да видим животиње из 

целог света које се овде осећају као код куће, којима је овде дом. 

Мени би било јако тужно да живим у граду који је отворен само за оне који су рођени у 

њему, који нема места за друге људе или животиње, који их не прима као своје. И зато ми је 

веома драго што Београд није такав! 

,,Да ти руке пружи, да ти срце да

Једини на свету Београд то зна!“

Ана Пањевац 4/33. место







Хокеј је игра која има своја

правила. Најчешће се игра у Канади

и Чешкој. Он се игра тако што пет

или више играча излазе на лед, 

клизају и добацују се паком, у циљу

да противнику убаце пак у гол. За

хокеј је потребна посебна опрема

како би се играчи заштитили од

повреда на леду. Опрема може да буде

тешка до девет килограма и то

некада отежава кретање и игру.

Ја тренирам хокеј од своје 4 

године. Имам тренинге пет пута

седмично. Тренинг се одвија у Хали

Пионир. Прошлог викенда смо

имали утакмицу у којој су

учествовали: Црвена Звезда, 

Партизан, Спартак, Нови Сад и 

Војводина. Клуб за који ја играм се

зове Црвена Звезда. На мом дресу

стоји број 31. 

Војин Симић 2/1 

Пак који се користи у 

овом спорту је 

направљен од веома 

тврде гуме. Обично 

је црне боје, док му 

је дебљина 25,4 mm, 

ширина 76,2 mm, а 

тежина може да се 

креће од 156 до 

170 g. Обично су на 

паковима

одштампани логои

хокејашких тимова.

https://sr.wikipedia.org/wiki/Guma
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE

