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Поздравна реч директора

Драги ђаци,

Однедавно се наше школско звоно поново оглашава онако како је 
и навикло. Вратили смо се сви заједно у школске клупе и школски 
живот је наставио да тече својим старим током. Околности су 
утицале да се прилагодимо сви заједно на неке нове ситуације. 
Колико вам је било тешко само ви знате. Ипак, свака новина има 
и својих предности. Овладали сте новим изазовима технологије, 
научили сте да се сналазите сами у околностима у којима сте увек 
имали помоћ. 

Ипак, школа је била и остала место које живи од дечијег смеха, граје и понеког несташлука. 
Ништа не може да замени игру, живу реч и осмех на лицима деце. И сунце које је све чешћи 
гост нашег града помаже да школски дани протекну у лепом расположењу. 
Приближава нам се крај ове школске године. Искористите ово време и покажите све што сте 
научили. Попните се на још један степеник који вас води вашем зацртаном циљу!

Директорка Вера Шаиновић
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Сви треба да знају шта другарСтво значи
ученици првог и другог разреда

У оквиру активности предвиђене 
планом Тима за борбу против 
насиља, ученици првог разреда 
су на ЧОС-у одгледали два краћа 
филма о другарству.

После тога, са ученицима се 
разговарало на тему шта је 
другарсво и какав треба да буде 
добар друг.

Ученици су били мотивисани за 
разговор и износили су разне 
ситуације из свога искуства и 
њихова решења.
Креативност и емоције пренели су 
на папир, где су јасно цртежима 
показали како они схватају 
другарство. 

Са цртежа се јасно уочава да су ученици стекли осећај за припадност колективу, а нарочито 
свом одељењу.

: : : : : : ШКОЛСКи ЖивОТ
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четвртаци Су нам Показали како не треба...
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веСела Субота
У суботу, 2.4.2022. одржана је 
Весела субота за наше будуће 
ђаке прваке. Предшколци су се 
забавили кроз низ радионица.

На Драмској радионици су 
видели како глуме прваци, а и 

сами се опробали у глуми. На радионици Рукотворине су, слажући 
слагалицу, открили који им је задатак и после тога су уз песмице 
о лептиру, правили лептириће. На Фолклорној радионици су 
заиграли уз звуке народних кола. Потрагу за благом за завршили 
проналажењем ,,блага“- бојанке која ће им помоћи да се забаве и 
припреме за школу.

Весело је било ове суботе у нашој 
школи. Предшколци су отишли кући 
пуни утисака и нестрпљиви да што пре 
крену у школу.

дрво генерације
24. фебруар 2022. године 
обележили смо сађењем дрвета 
генерације. Дрво генерације 
представља најлепши доказ 
свега онога о чему свакодневно 
говоримо и за шта се срчано 
боримо. Непрестана и све 
снажнија борба за очување 
здраве животне средине, најпре 
чистог ваздуха као воде и земљишта огледа се у конкретним корацима које предузимамо. Они 
уједно подижу свест јавности о овом значају. У оквиру пројекта ,,Засади дрво” ученици првог 
разреда наше школе засадили су своје дрво. Садница белог бора биће пример како љубав, 
брига и труд дају огромне резултате. Раст и развој наших ученика биће осликан растом овог 
дрвећа.

Неопходност озелењавања градских средина постала је примарна. Наше мало значиће 
много и многим генерацијама!
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национални дан књиге

Подела Пакетића Поводом Савиндана
Поводом дана Светог Саве, у организацији Патријаршије и Његове Светости Господина 
Порфирија, одабрана је наша школа за доделу пакетића свим ученицима од 1. до 4. разреда. 
Скуп је одржан 5.2.2022. године у Храму Светог Саве у присуству министра просвете господина 
Бранка Ружића, челника града и високих 
званичника Српске православне цркве.
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манаСтир Студеница
Како бих вам описала Студеницу једном 
речју? Прелепа. Када кажем прелепа, не 
мислим само на Студеницу као манастир, 
него и на њену околину. Мој летњи камп у 
Студеници био је незабораван. 

Упознала сам много нових пријатеља. 
Боравак у Студеници, тј. у конацима је 
трајао седам дана. Једног дана смо шетали 
и наишли на неки путић, који води ка реци 
Студеници, ту смо мало умочили ноге и 
бррр, баш је била хладна. Ишли смо и 
у испосницу Св. Саве, поглед са горње 
испоснице био је чаробан. Уживали смо и на 
једној великој ливади играјући се. Дружење 
са пријатељима и боравак у природи били су 
право уживање.

У току кампа, један дечак је славио рођендан 
и заједно смо правили торту. Када једемо, 
сваки дан неко распрема тањире, то ми се 
свидело јер је то прави тимски рад! Свако 
вече бисмо изашли напоље испред конака 
и играли бисмо се, дружили, причали приче, 
играли карте, лежали на трави и гледали 
у звездано небо, пили лимунаду и тако 

уживали у прелепој и звезданој вечери. 
Сваког дана смо ишли у цркву и присуствовали 
смо јутарњим и вечерњим богослужењима. У 
Студеници сам осећала велику благодат и 
узбуђење! 

Најбоља путовања су ми увек када идем у 
Студеницу!

Теона Вујетић 6/5

Манастир Студеница

Испосница
Светог Саве 

На реци

: : : : : : ПУТОПиС : : : : : наШи ПиСци



�Лист ученика ОШ „Јован Миодраговић”, година XIII, број 14, мај 2022.

наш војник, наш херој
Колико пута смо се запитали, ко то брани 
нашу државу? Ко то жртвује свој живот да би 
одбранио нашу отаџбину? Већшина наших 
војника у првом светском рату је погинула да 
би то остварила.
У првом светском рату погинулих и 
рањених Срба је било преко милион, сви 
они су пролазили кроз најтеже догађаје 
и жртвовали су своје животе због своје 
отаџбине. Први светски рат трајао је четири 
године, 11. новембар означава се као дан 
примирја у Првом светском рату. Скоро 
пола становништва је било убијено, били су 
претучени, изгладнели, изморени, коришћени 
као робови и још многе горе ствари. Трошили 
су и крв и сузе да би ми имали живот какав 
имамо данас.

Имам  пред собом писмо војника  из  Првог  
светског  рата. На  фронту је, уплашен  је  и 
хладно му је. Али у исто време  зна  да  су 
сви на  њега  поносни, зна  да  га  је држава  
позвала да се  бори и тај  осећај  дужности и 
одговорности је  јачи од  глади.

Данас  после  толико година ме  сам  појам  
рата  збуњује. Можда   зато што , кажу, да  
немам  толико животног  искуства, али  
волела  бих да  знам  зашто људи ратују, 
зашто је  потребно проћи кроз толику патњу и 
толико губитака, кроз бол, сузе, крв и смрт да 
би на  крају и онако сви били на  губитку, да  
би мајке  плакале  за својим изгубљеним

синовима, а деца за очевима. Зашто неко мора 
да  нападне  неког  на тако суров начин.

Ово писмо није  Михајлова  исповест нити 
прича  о авантури  јер смрт није  авантура  
за  младиће  који стоје испред  ње и гледају 
је  у лице. Када су гладни, крали би гуске из 
дворишта и ипекли би их. Такође је и било 
тешко младим регрутима који нису завршили 
своју обуку, и имали су мање шансе за 
преживљавање. Били су уплашени, можда 
чак и престрављени, али су знали да су 
имали дужност да се боре. Сви су били 
изморени ходајући сатима и покушавајући да 
се супротставе и непријатељима и природи. 
Ходали су докле их ноге носе надајући се да 
је рат при крају, надајући се да ће ускоро да 
завлада мир. Када год један војник умре зна 
се да је једна мајка изгубила сина, једна жена 
изгубила мужа, једна сестра изгубила брата 
или или једно дете изгубило оца. Сваки рат 
и свака смрт је била веома сурова, али ћемо 
све војнике који су погинули за нашу отаџбину 
и дан данас увек памтити.

На крају можемо да се сложимо да су сви они 
учинили  велику ствар за неку будућу децу  и 
можда нећемо свакоме име знати али никада 
нећемо заборавити кроз шта су све прошли 
за нас.

Војници, хвала вам.
Дарија Милошевић 6/1

: : : : : наШи ПиСци
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живот 
Једна реч. А тако пуно скривених значења у 
њој. Смех, радост, весеље, загрљаји... али 
и неуспех, туга, сузе. Верујем да већина 
нас једва чека добру каријеру и успех, који 
се поставља као захтев деци 21. века, са 
свим могућностима и брзином које модерна 
технологија доноси. Али важно је да на путу 
до тог успеха успоримо и запитамо се: ,,Зашто 
ја све ово радим? За кога? За шта? Који је 
разлог због ког ја не желим само да постојим, 
већ да живим?“ 
Читала сам једну књигу и наишла 
сам на веома лепу реч, измишљену 
наравно, али ипак прелепу: каранам. 
Каранам је особа која теби значи 
све на овом свету, и живот и смрт, и 
срећу и тугу. Неко с ким делиш душу 
и за кога пристајеш да прескочиш 
све препреке које живот непрестано 
поставља. Неко можда никада није 
нашао свој каранам, а неко се можда 
већ ујединио са својим. Ја, лично, 
сматрам да је мој каранам моја мајка. 
Најхрабрија и најдивнија жена коју познајем. 
Особа без које бих до сада била само Петра. 
Особа која плута кроз живот без икаквог циља. 
Али са њом, осећам се вољено, посебно и 
незаустављиво. 
Ту су наравно и моји пријатељи. Јанко, 
Алекса, Ива, Теа и Уна. Особе које су моје 
светле тачке, цветићи на ливади пуној траве. 
За њих бих се борила, скинула звезде са 
неба и поставила их у њихове руке. За све 
осмехе које су ставили на моје лице, за сву 
радост коју су унели у мој живот, за то што 
се осећам безбрижно када сам са њима, 
дугујем им незамисливо много. Надам се да 
ће када буду прочитали ово, знати колико ми 
значе, и колико су обасјали мој живот смехом 
и осећајем прихваћености. 
Враћамо се на право значење живота, те 
мистериозне вожње на коју се свако укрцава, 
само свака има свој пут. Где ће нас тај пут 
одвести, можемо сами испланирати, а 
можемо се и препустити магији живота да 
одради своје, и одведе нас далеко, далеко... 
до места коме заиста припадамо. 
Моје сигурно место је моја кућа, у којој се 
свакодневно дешава толико тога. Припадам 
тамо, са мојом породицом, да ме иритира и 

бодри и воли у исто време. Ето још једног 
разлога за живот. Породица и топлина коју 
она доноси. 
Зато идите. Пронађите свој разлог због ког 
не желите само да постојите, већ да живите. 
Јер живот је кратак. Треба пронаћи светлост 
у тами, треба се смејати док вас трбух не 
заболи, треба видети невероватне призоре 
и треба доживети неуспех. Јер шта је живот 
без успона и падова? Шта је живот без 
авантуре?

Петра Бакић

чари јеСени и зиме
Зец сања најлепши сан,
да ће се пробудити на летњи дан.

Док ласте на југу купаћи облаче,
мајка чува успавано мече.

Дрвеће већ без крзна остаје,
пас на ветар и кишу лаје.

Да падну, спремају се грудве беле,
а у куће улазе окићене јеле.

Топла чоколада и поглед са прозора,
деца чекају Деда Мраза.

Веверице храну не дају,
већ чекају да без снега буде у мају.

Деца језицима хватају пахуљице,
а у кућу улази румено лице.

Миа Томовић 5/5



11Лист ученика ОШ „Јован Миодраговић”, година XIII, број 14, мај 2022.

живот
Драги Сатурне,

Имам осећај да смо се удаљили. И сад, ето, 
имаш прстен. Никад се нисмо упознали, 
али имам осећај да постоје ту неке искрице. 
Дозволи да ти причам мало о свом животу.
Наравано, морам почети рођењем. Десило 
се то тако одједном, горела сам. Имала сам 
само  један део себе - ВАТРУ! Годинама 
сам се хладила и на мени је био само један 
континент- -ПАНГЕА! Али, нажалост, вода ју 
је удавила и она се поделила на Гондвану 
и Лауразију. Оне су се поделиле на Европу, 
Азију, две Америке, Аустралију, Антарктик 
и још једну девојчицу: Африку. Ту су се 
развили неки микроорагнизми под називом 
,,Људи”. И не само они, постоји још пуно 
микроорганизама. 
Замало да заборавим... Мој најбољи 
друг, Јупитер, испричао ми је трач да си 
заљубљен у мене, али знам да сте ти и 
Венера заједно. Него да се вратимо на 
мој живот. Рођена сам отприлике пре 
4,7 милијарди година. Годинама сам се 
хладила и временом су настали и први 
живи организми. Шта ме је створило, не 
знам, ко ми је биолошки родитељ ни то 
не знам. Али шта знам да ме је Сунце 
усвојило. 
Моји континенти су некад били, а и сад 
су неки, пуни шума, дрвећа. То је зелена 

област која мирише.
Људи њих секу и спаљују. Сада су све то само 
пањеви, пустиње. Тамо нема ничег, као ни на 
твојој планети. Они имају нешто што називају 
,,школе“, и судећи по томе како ,,деца“ причају 
о њима, изгледају ми као затвор. Међутим, 
,,наставници“ су другачији. То су људи који 
су одлучили да тамо проводе време, да уче 
децу и да шире своје знање.
Имам једну озбиљну ствар да ти напишем. Ти 
си удаљен од мене 28 милиона светлосних 
година. Не знам да ли ће ово стићи пре или 
после твог венчања, али надам се да уживаш 
у свом дану, и да ћеш уживати и после овог 
писма.

Твоја,
П. Земља

Маша Костић 6/5

наш војник, наш херој
Наш херој, човек који живот значи
Човек који нам је узор и који свако
мрачно место осветљава
Човек који је упамћен у нашим очима
као нешто невероватно и чудесно.

Увек је ту у нама,
и увек имамо осећај да ће доћи,
али један делић секунде као када
кап прелије чашу
одвоји нас од њега.

Наш херој, човек који живот значи
Човек који нам је узор и који свако
мрачно место осветљава

Човек који је упамћен у нашим очима
као нешто невероватно и чудесно.

Када помислиш да неће доћи,
довољно је да трепнеш
и испред себе ћеш видети
нешто чудесно, нешто невероватно,
попут магије која те обасјава
и пружа решења за све
то је наш херој који нам је узор
и који живот значи.

Богдан Томашевић 7/3
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наш војник, наш херој
Још давно схватио сам ја,
војник наредбе извршава без поговора.
Код генерала нема изговора,
све речено, учинити се мора.

„За доручак прженице и топло млеко!
За ручак печено пиле и торту чоко!
За вечеру палачинку испечену меко!
За ужину воће сочно и слатко!“

Први војник на дужност се јавља,
јер наредба се никад не понавља!
Кува, пече и јела по реду справља,
Мама је јунак кулинарских акција!

Други војник свако јутро заставу подиже.
Нема времена да се протеже и растеже.
Вежбе ради, трчи, скаче и оружје потеже,
Тата је јунак када је најтеже!

Трећи војник као маршал да је,
ради само шта хоће и не хаје!
Наредбу ниједну извршила није,
а јунак је целе фамилије!

Моја армија није баш велика,
aл’ сваки је војник незамењива карика.
Генералови су понос и дика,
јер везује нас нешто јаче од челика!

Александар Недељковић 5/1

живот
Живот је једно сликарско платно, које свако 
осликава на свој начин. Пуно је разних 
облика и боја. Често кажемо да свако кроји 
своју судбину и свој живот. А да ли знамо да 
га искројимо? 

Живот се не купује, то треба да се зна. 
Њега нам подаре наши родитељи и треба 
га живети и бити добар, јер наши поступци 
показују какви смо и остављају успомене иза 
нас, које нас описују.

Када пиле кљуном пробије љуску јајета, 
промоли главу, тада угледа светлост, а то је 
живот. Изађе из љуске, мало се гега, а мало 
корача и живи. Тако и човек. Док си дете, 
безбрижан си поред својих родитеља. Не 
мислиш о томе колико је твоја мајка провела 
не проспаваних ноћи због тебе и како је тата 
обезбедио дрва за зиму да би теби било  
топло, колико ти је баба направила тегли 
компота и колико је деда савијао кичму док те 
је учио првим корацима.  И ето. Јури живот. 
Једнога дана човек. Испред огледала, висок 
младић са по којом длаком на бради, која 
га излуђује. Прелепа девојка, дуге косе са 
увојцима око чела, који је страшно нервирају. 
Тада је то једини проблем, А живот иде и учи 
нас. Учи нас да пронађемо своје сунцокрете, 
да се окренемо према сунцу и ухватимо неку 
звезду. Показује нам да спознамо праве 
вредности и величину људи и да на њега 
гледамо широм отворених очију, без 

осуђивања других. Свако жели исто, а то је 
да буде срећан у животу. Да животним путем 
газимо глатко, да нам животне препреке буду 
лакше. По некада мислимо да нам све тешко 
иде и да нисмо срећни као други. Мислимо 
да наша животна стаза којом корачамо, није 
толико обасјана и не води нас до узвишења. 
Питамо се, да ли неко само добија, а неко 
губи? У ствари, ми нисмо свесни да сви 
имамо минуте среће, који вреде. Ми ни не 
знамо колико је живот једна велика борба и 
величанствена лепота. Треба га ценити,  јер 
је један.

Нико од нас не зна дефиницију савршеног 
живота. Није то формула  а+б, или m/s.  То 
су здравље, љубав, срећа. За живот нема 
упутство,  као  што пише на кесици пудинга 
како треба припремити. Он се учи у вртићу, 
школи.  И црвеном бојом уоквири ово: Живот 
треба да се живи и да се трудимо да то буде 
што лепше и боље. На крају сваког дана 
помисли шта си све добро  урадио, а ружне 
ствари, потруди се да исправиш сутра.

Захвали се својим родитељима што су ти 
подарили живот, научили те да будеш поштен 
и вредан, хуман, помажеш другима, да видиш 
себе и око себе и да једнога дана ти некоме 
подариш живот. Послушај јутарње вести, 
чућеш, колико је другима потребна помоћ, 
новац, крв. Помози и продужи некоме живот.     
                                               

Анђела Ђуришић 7/3
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закорачила Сам
у чудеСни Свет Природе
У природи може се видети свашта
као да лутам у свом свету, машта.

Док птице певају песму о мојој мајци, Марти
ја читам лекцију из историје о Спарти.

Моја мачка се у кући одмара
док гром дрвеће обара.

Сунце и Месец свађају се тамо горе
а моја породица се враћа из Црне Горе.

Док гледам слике на зиду,
ластавице и роде полако иду.

Ливада није настала од човекове руке
то је природа створила
будите захвални људи
који мислите да имате муке.

Ружа Брадоњић 5/5

наш војник, наш херој
Бити војник, велика је част,
то не може бити баш свако од нас.
Војника краси посебна храброст,
то је војничка племенита дужност.

На сваки позив одважно устаје,
од свог задатка никад не одустаје.
Војник у строју, војник на стражи,
свуда се право јединство тражи.

Војник своје кораке не броји,
већ поносно на бранику отаџбине стоји.
Кад пада киша и кад ветар дува,
војник храбро наше снове чува.

Да нам у миру прође сваки дан,
то је војнички највећи сан. 
Војничка храброст нека нам узор буде,
да одрастемо у добре и поштене људе.

Mиа Зах 5/1

живот
Живот може бити неизвестан,
али, на време тога буди свестан;

Живот може бити жут,
али, немој бити љут;

Труди се и буди сјајан,
Јер, живот увек је бајан;

Труди се и воли људе;
Видећеш како ће лепо да ти буде;

То су све лепе ствари,
Па ускочи и живот не квари.

Вукан Кризманић 7/3
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Стојим иСПред Слике Светог Саве
Стојим испред слике Светог Саве и кажем:
Свети Саво само да знаш да је настало пуно школа.
Сва деца те воле и кажу да си био најбољи човек на свету.
Ти си њима као неки Бог.
Ти си био добар човек чим су направили вртиће и школе.
Само да знаш да те сви воле!
Чак и велики Храм носи твоје име.
Ми се сви поносимо тиме!

Нина Андрић 6/2
 (3. место на школском

конкурсу поводом Светог Саве)

обраћање Светом Сави
Добри наш Свети Саво,
обраћа ти се један, знања жељан ђак,
и у име свих својих другара ти саопштава:
,,Ти си наш узор и јунак!’’

Твој се глас мудрости из даљине чује,
и по школама и кућама српским
заувек путује.

Пламен твојих добрих дела 
гори у свим срцима јасно,
вечно светло твоје славе
и деца носе поносно и часно.

Уздизао си племенитост и доброту,
усадио семе јединства у човечанство,
због тебе српски род има
своју цркву, своје достојанство.

Када склопим дланове своје са твојим
ликом у срцу,
упутим поглед ка небеском своду,
и помолим се за све људе
за њихово здравље, истину и слободу.

Лана Чутурило 6/2
(1. место на школском

конкурсу поводом Светог Саве) 
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како Су Се волели СрПкиња и албанац
љубавна прича Јелисавете Начић и Луке Лукаја

Јелисавета Начић, ћерка богатог 
цинцарског трговца, Михаила 
Начића рођена је у Београду 1878. 
године као једно од тринаесторо 
деце. Од њих тринаесторо 
преживело је само троје – Јелена, 
Јован и Јелисавета. Уписала је 
архитектуру у време кад жене у 
Србији нису биле школоване и 
припадала је првој генерацији 
уписаних студената. На против-
љење породице што уписује 
,,мушки факултет“ одговорила је 
да ће своје студије платити својим 
миразом. Дипломирала је у року, 
1900. године и тако постала прва 
жена архитекта у Србији. 

Када је имала само двадесет три године, добила је трећу награду на конкурсу за цркву 
Карађорђевића на Опленцу. Као урбаниста, уређивала је Калемегдан – најотменије 
шеталиште у Београду између два светска рата . Пројектовала је школу ,, КраљПетар I“, 
прву болницу за туберкулозне болести, барокне степенице прекопута Француске амбасаде, 
приватне куће, уређивала је Теразије, сарађивала са Иваном Мештровићем на изради 
Победника и теразијске фонтане. 

Степенице преко пута Француске амбасаде
У част српских ратника који су се вратили из Балканских ратова 1913. године, на изграђеном 
славолуку било је написано : Нису сви Срби ослобођени . Овај пројекат потпуно ће променити 
Јелисаветин живот. Почео је Први светски рат, и након окупације Србије Аустријанци су је 

интернирали у логор Нежидер, у којем је 
робовала српска интелектуална елита.
,,Албанац који је волео Србе“, Лука 
Лукај, аустријски службеник у Косовској 
Митровици, школски инспектор, био је 
као и Јелисавета заточен у Нежидеру. 
Завршио је гимназију у Бечу и Филолошки 
факултет. Као сасвим млад човек, занимао 
се за политику, борио се против Турака и 
Италијана за слободу албанског народа. 
Био је наклоњен Србима и сарађивао са 
српском државом. Потицао је из беговске 
породице и био веома богат човек. 
 

У Нежидеру је било заточено петнаест хиљада угледних Срба.  Са Јелисаветом је у 
логорској бараци било смештено још петнаест младих Српкиња. У њихову бараку често је 
долазио наочит, отмен, шармантан мушкарац, различит од свих других.  Са Јелисаветом га 
је упознао новинар и књижевник Григорије Божовић који је Луку Лукаја познавао из Косовске 

: : : : : : ТрагОМ иСТОриЈе
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Митровице. Божовићев отац, угледни  православни свештеник, заједно са још шездесет 
српских свештеника такође је био у логору.  У логору је постојала школа у којој  је Лукај учио 
децу да читају и пишу, рецитовао им песмице, а Јелисавета им предавала цртање и сликање 
и учила их како да од осушених стабљика направе авионе, коњиће и кућице – биће то једини 
сувенири које ће понети у слободну Србију.  За своје ђаке кувала је слатко од багремовог 
цвета. Тако је планула љубав јача од рата и предрасуда...  Заљубљени Јелисавета и Лука 
венчали су се у логору, а њихово венчање уливало је наду да је слобода близу. Јелисавета 
је још једном доказала да живи испред свог времена - имала тридест девет година када је  
у логору родила Луцију, плавокосу тршаву девојчицу. Коначно, на интервенцију Лукајевог 
ујака, бискупа из Трста, напустили су логор 1918. године. Били су слободни. 

Мајка никада није опростила 
Јелисавети брак са 
Албанцем. После краћег 
боравка у Београду, брачни 
пар Начић – Лукај пресељава 
с у Скадар, нашавши се у 
вртлогу грађанског рата у 
Албанији. Јелисавета и Лука 
боре се за јединство Срба 
и Албанаца,  сањајући исте 
снове и залажући се за исте 
идеје: за Балкански савез, 
за независну Албанију која 
неће  угрожавати Југославију. 
Тиме су се борили за своји 
љубав, брак, дом и потомство. 
Залагали су се да заједници 
Јужних Словена треба 
прикључити Албанију и о 

томе преговарали са Николом Пашићем и Есад-пашом Топтанијем. И овог пута гледали су 
у будућност заговарајући идеју да Балкан треба да припада само балканским народима.

Неколико година касније Јелисавета и Лука преселили су се у Југославију. Живели су у 
граду-драгуљу Јадрана, Дубровнику, на Страдуну, где остају до краја живота. Јелисавета 
се у Дубровнику није бавила архитектуром. Била је посвећена породици и путовањима. 
Лука је престао да се бави политиком. Бавио се преводилачким радом, а 1935. године 
написао је први српско-албански речник који је објављен у Београду.  Ћерка Луција била 
је дугогодишњи директор Туристичких организација ,,Компас“ и ,,Атлас“, а унука Мартина 
психијатар и угледни лекар у Дубровнику.

Лука је бескрајно волео Јелисавету и Луцију. У бурним и суровим временима, на никада 
потпуно  мирном Балкану ништа није могло да их раздвоји. Раздвојила их је смрт, Лука је 
преминуо 1947.  године и сахрањен на католичком делу  гробља у Дубровнику. Заборављена 
и сиромашна, Јелисавета нас заувек напушта 1955. године. Влада Федеративне  Републике 
Југославије одбила је њен захтев за пензију.  Сахрањена је на православном делу гробља 
у Дубровнику, дебелим зидом који  раздваја католички од православног дела дубровачког 
гробља.  Њихова љубав,  посвећеност идеалима  и вера у немогуће треба да остану пример 
генерацијама које долазе.

Неда Живановић Петковић, наставник историје
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нај друг
Светски дан детета ове године смо обележили 
промовишући другарство!

Ученици су у оквиру својих одељењских заједница 
гласањем одабрали по једног ученика кога 
карактеришу особине најбољег друга. У пријатној 
и свечаној атмосфери смо организовали  доделу 
диплома и радионицу на тему другарства. Циљ 
ове активности, као и многих других, је превенција 
вршњачког насиља и промоција правих животних 
вредности. 

Ученици које су другари из одељења одабрали да понесу 
титулу „НАЈБОЉИ ДРУГ“:

Јаков Ћерамилац 2/1 зато што је пажљив, забаван, увек помаже, не псује, не туче се, дели ужину, 
покушава да реши сукобе међу другарима.

Матеј Јовичић 2/2 зато што помаже другима у невољи, дели ужину, дружи се са свима, пажљив 
је, добар играч, поштује правила, добар ђак.

Теодора Грујичић 2/3 зато што је добра и увек хоће да саслуша, све дели са другарима, занимљива 
је, воли да се шали, вредна је и добра ученица.

Павле Лазић 2/4 зато што уме да саслуша, добар је друг, дели ужину, игра се са свима, хоће да 
помогне, пажљив је и лепо се понаша.

Лена Спасић 3/1 зато што је искрена, подржава и уважава друге, дели све са другима, помаже 
свима, труди се да свима буде лепо и да сви поштују правила, добра и фина према свима и свакоме 
жели најбоље, увек утеши свакога коме утеха треба.

Лав Тодоровић 3/2 зато што је праведан, искрен, воли да дели, поштен је, осећајан и воли да 
помаже другима.

Миа Дулић 3/3 зато што је искрена, увек помаже у свему, брижна, пожртвована, несебична, не 
псује, не руга се, лепо је васпитана, пристојна.

Бранислав Кузмановић 3/4 зато што је добар, увек помаже другима, увек је ту када треба, лепо 
се слаже са свом децом и деца га воле.

Цветина Петровић 3/5 зато што је паметна, дружељубива, помаже другима, воли да дели, добра 
је, разуме друге, искрена је, не воли насиље, не избацује другаре из игре, решава проблеме 
разговором.

Вања Томић 3/6 зато што је искрен, воли да помогне, дели ужину, поштен.

Хана Поповић 4/1 зато што је драга, брижна, дружељубива, несебична, воли да помаже другима 
у свакој ситуацији, воли другове и воли да се дружи

Страхиња Савић 4/2 зато што је добродушан, забаван, духовит, дружељубив, паметан, храбар, 
искрен, занимљив, поуздан, поштује другаре, помаже, уме да саслуша туђе проблеме, не лаже, 
чува тајне, брине о другима, има чисто срце.

Михаило Јанковић 4/3 зато што је искрен, поштен, веран, духовит, пажљив.

Алексеј Тадић 4/4 зато што је весео, паметан, дружељубив, племенит, веран, добар.

Маша Поповић 4/5 зато што је одлична ученица, вредна, послушна, мудра, паметна, дружељубива, 
саосећајна, добронамерна, духовита, забавна, креативна, пожртвована, нежна, сналажљива, 
маштовита, спремна да помогне у свакој прилици.

: : : : : : ШКОЛСКи ЖивОТ
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Алекса Савићевић 5/1 зато што се дружи и помаже свима, има разумевања за све и увек је ту за 
другаре, уме да развесели када је неко тужан.

Ентони Луис Хостерт 5/2 зато што помаже у невољи, насмејан је увек, воли да се игра, фин је и 
пристојан, не воли да се свађа, зна да насмеје другаре, дели ужину.

Ана Јевтић 5/3 зато што је одговорна, увек спремна да помогне, утеши и загрли када је неко 
тужан, дружељубива је, забавна, добра је према свима .

Олга Борисављевић 5/4 зато што помаже другима када им 
нешто није јасно у вези са домаћим задацима, зна да утеши, 
саслуша и засмејава друге, брижна је, културна и није 
насилна.

Миа Томовић 5/5 зато што хоће да помогне, не свађа 
се, не вређа, забавна је и лепо се игра.

Никола Ристић 6/1 зато што је увек спреман да помогне, 
одговоран је, паметан и поштен.

Марко Вучинић 6/2 зато што је великодушан, пристојно 
се понаша, чува тајне, одговоран, духовит, забаван, 
паметан, дружељубив, дарежљив, добронамеран, 
искрен, добар и поштен.

Михаило Павловић 6/3 зато што је несебичан, весео, 
добар друг свима у одељењу, жели да помогне, никад се не 
свађа и не вређа друге.

Петра Бакић 6/4 зато што је увек праведна и доноси зреле одлуке,   
поштена је и добра, несебично помаже другима, брани друге и „чува леђа“, дружељубива је.

Теона Вујетић 6/5 зато што помаже свима, лепо се понаша, вредна, воли да дели, драга је, брижна, 
воли да се дружи, искрена је и поштена, заслужила је да буде најбољи друг.

Андреј Црногорчевић 7/1 зато што је великодушан, културан, увек ту када је потребно, драг, 
добар ђак, свима помаже када им треба помоћ.

Ана Жижић 7/2 зато што се са свима дружи, увек је спремна да помогне, одана, поштена.

Наталија Маринковић 7/3 зато што увек ту када је некоме потребна помоћ, не исмејава друге, 
забавна је

Луна Стојановић 7/4 зато што је добра, паметна, несебична, увек помаже и дружи се са свима, 
поштена је, забавна, увек је ту за друге.

Ана Поповић 7/5 зато што  помаже другима, увек је насмејана, добар спортиста, не прави 
разлике.

Бојан Никић 8/1 зато што је добар, вредан, хоће да помогне

Миша Бранковић 8/2 зато што даје добре савете, помаже онима којима је потребна помоћ, чува 
тајне, искрена, паметна, брижна.

Душан Одаловић 8/3 зато што је добар друг и помаже у невољи.

Тео Парк 8/4 зато што помаже када некоме треба помоћ, не вређа никога, верник је, воле га сви.

Јана Травица 8/5 зато што помаже свима, увек је ту да помогне у вези са домаћим задацима, 
забавна је.
Још једном честитамо свим „Најбољим друговима“! 

Марија Јовановић, педагог школе и Гордана Јовић, психолог школе
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матуранти оСновне школе јован миодраговић
школСка 2021/2022. година

Одељенски старешина:
Сања Шушњар

Одељенски старешина:
Елена Адамовић
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Одељенски старешина:
Катарина Кнежевић 

Одељенски старешина:
Ивана Ивановић

Одељенски старешина:
Весна Зивлак - Митровић
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Weybridge
Weybridge is located 17 miles (27 km) from London.
Weybridge is a city in Surrey. Here are some cities near Weybridge:
      ●   Walton (1 mile)
         ●   Chertsey (2 miles)
            ●   Cobham (3 miles)

Some places you may not have known about Weybridge:
      ●   Oatlands Palace
         ●   St. George’s Hill
            ●   Brooklands motorcycle
               ●   Brooklands Museum
                  ●   D’Oyly Carte Island

Weybridge is also home to one of the most exclusive estates in the country, St George’s Hill.In addition 
to being a haven for the rich and famous, it boasts its own typical English golf course and tennis club.

Famous residents, past and present, include:
      ●   Jacqueline Bisset - actress, was born in the town.
         ●   John Lennon- lived in Weybridge in the mid to late 1960s, in a mansion on St George’s Hill
            ●   Ringo Star - lived in Weybridge in the late 1960s
               ●   Tom Jones- lived in Weybridge in the late 1960s
                  ●   Nina Bawden- lived in Weybridge in the 1960s and 1970s, Carrie’s War was written
    at her house in Hanger Hill, since demolished along with the private “Wallop School”
                        ●   E. M. Forster- author, wrote his best known book,Howards End,
          in Weybridge, 1908–1910
                              ●   Peter Cech- Czech footballer, Chelsea F.C.
                                 ●   Peter Crouch - footballer, Stoke City F.C.
                                    ●   Cliff Richard- pop singer
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Dear Ana,
 
How are you? I hope that you are doing fine and that you are surviving the lockdown in Serbia.

As for me, I am doing just fine. As you know Melbourne was in lockdown for so long, and 
now, when the lockdown is over, I decided to travel outside of the city.
Last weekend I was in Bendigo, a town 140 km north of Melbourne. I was there two years 
ago, before the Covid reality when I visited Golden Dragon Museum. I wrote you about it. 
It tells a history of the Chinese people who came here with the gold rush, some 100 years 
ago. You remember that I sent you the photo of a chariot made of jade, that is located in the 
museum.

This time, I decided to do something the most tourist do…. so I took Victoria Goldfields 
Railway. Here in Oz, this type of train is called the Puffing Billy. So it was like that…. a puff-
ing experience. Lots of steam and noise. The day was really hot, a scorching summer day 
and I felt like traveling in a time machine. In those days, now I know, it was really an effort to 
travel.

Honestly, I was happy to be back in Bendigo. I decide to have a drink in Conservatory Gar-
dens. But, what can I tell you. The place was packed with flying foxes and ibises. I guess 
the mating season is over for them now.  What a spectacle! Flying foxes were all around the 
park. The authorities even closed some parts for public, so that they won’t be disturbed. I 
mean, I like animals in general, but it is freaky to have these gigantic bats all around me. So 
Bendigo was fun.
 
Tell me, how is Serbia?
Let’s have a zoom chat later this week.
Miss you, and looking forward to seeing you again.
 
Yours,
E. 

Eleonora Tumara 4/2

Weybridge is named because it was a crossing point of the River Wey which flows into the Thames 
nearby. The building of Oatlands Palace was begun by Henry VIII in 1537. In the early 19th century 
the Oatlands estate belonged to Frederick, Duke of York (1763-1827), a son of George III.

The Wey Navigation canal was built in 1653 by Richard Weston of Sutton Place, with the aim of mak-
ing better trade links between this part of Surrey and the growing city of London. The modern era 
began in Weybridge when the London to Southampton railway opened in 1838, giving people who 
lived in Weybridge quick access to London.

A large number of housing developments followed in the 20th century, especially on the still fashion-
able and exclusive St George’s Hill. Many houses were built there by the well known local builder and 
developer W G Tarrant.

By Stefan Manners 4/2
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београдом Се

ширио ПоноС
60 година од доделе Нобелове 
награде за књижевност Иви 
Андрићу

Када се тог прохладног јесењег 
поподнева  враћао из уобичајене 
шетње, Иво Андрић се веома 
зачудио када га је дочекао 
фотограф.Онда су му саопштили 
да је добитник Нобелове награде 
за књижевност.

Фотографија је настала 1961. 
године испред зграде у којој је живео 

на данашњем Андрићевом венцу. 
Честитке су почеле да пристижу.

,,Најискреније вам кажем, нисам ово 
очекивао. Веома сам узбуђен и изненађен. 

У првом тренутку нисам поверовао да сам 
заиста добио ово високо признање, високo за 

мене и за југословенску литературу. Упрвом тренутку 
нисам поверовао да сам заиста добио ово високо признање, 

високо за мене и за југословенску литературу уопште. Ето, био сам у шетњи, пошао кући на 
ручак, а стигао  на ову свечаност…“

Супруга Милица Бабић даровала је Андрићу букет жутих хризантема, а букет црвених ружа 
предао му је отправник послова Шведске амбасаде Рене Белдинг.

Телефон у Андрићевом стану није престајао да звони… честитали су пријатељи, pођаци, 
удружења… редакције из целог света тражиле су изјаве, интервјуе. Стрпљиви Андрић давао 
је изјаве на француском, немачком, италијанском и другим језицима.

Стигао је телеграм-честитка од маршала Тита, а  у штампи су објављене изјаве најпознатијих  
јавних и културних личности.

У Клубу књижевника у Београду Иво А ндрић је одржао конференцију за штампу на којој 
скромно изјављује: ,,Знам да награда може припасти само једном човеку и зато се осећам 
само као носилац награде, а част коју она чини проширујем на целу моју земљу и на све 
њене народе…“

Београдом се ширио понос…

: : : : : : Књига У СрцУ
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изложба милош црњанСки и литература о миграцијама    
из фонда народне библиотеке Србије
Изложба ,,Милош Црњански и литература о миграцијама из фонда Народне библиотеке 
Србије“ постављена је у Атријуму Народне библиотеке Србије и траје од 28.02.2022. до 
15.03.2022. године.

Ученици осмог разреда наше школе са наставницом српског језика Тамаром Седлан и 
библиотекарком школе посетили су изложбу и имали прилику да се боље упознају са детаљима 
из живота и рада писца, чији рад и лична судбина представљају парадигму теме миграција. 
На изложби су представљени лични прредмети Милоша Црњанског, његова писаћа машина, 
фото-апарат као и луткица из Лондона, једна од бројних које је његова супруга направила 
током њиховог изгнанства у Лондону. Детаљније о животу и луталачкој судбини Милоша 
Црњанског у свом тексту који је представљен на изложби писала је др Мирјана Ђорђијевић.

Уживали смо у изложби и ентеријеру наше 
најстарије установе културе и препоручујемо 
свима да је посете.
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најверније читатељке
Ако занемаримо дела школске лектире која 
подједнако позајмљују и читају ученици и 
ученице свих разреда, књиге из школске 
библиотеке најчешће позајмљују и читају 
девојчице млађих разреда.

Убедљиво најчитанији аутори су Теа Стилтон 
и Џеронимо Стилтон. Често су дешава да се на 

било коју њихову књигу чека данима и тражи 
резервација (Тајна шкотског замка, Велика 
гужва у Њујорку, Мистериозни крадљивац 
сира, Изазов у ритму плеса итд...). 

У стопу их прате књиге Дејзи Медоуз, едиција 
о вилама (Мелоди,музичка вила; Хејли, кишна 
вила  Голди, вила сунца...).

На листи најчитанијих књига су и издања 
Креативног центра: Секс за почетнике и 
Књига за сваку девојчицу. У самој библиотеци 
најчитаније су енциклопедије и књиге о 
животињама, а њихови летимични читаоци 
су најчешће дечаци.
Мистерија, авантура, фантастика, сопствено 
тело и животињски свет су оно што највише 
привлачи читаоца основношколског узраста.

Наш задатак је да изађемо у сусрет њиховим 
интересовањима и тако развијамо љубав 
према књизи и читању.

Тања Лабан, библиотекар школе

књига на Сајму - Сајам у Срцу
Упркос актуелној епидемиолошкој ситуацији, 
под куполама Београдског сајма организован 
је Сајам књига од 17. до 26. децембра 2021. 
године, под слоганом  ,,Књига на сајму - Сајам 
у срцу“.

Ученици седмог и осмог разреда, заједно са 
библиотекаром школе, посетили су Сајам 
књига и имали прилику да уживају у сајамској 
атмосфери, магији књиге и читања, као и да 

обогате своје личне библиотеке новим делима 
по веома повољним ценама са сајамским 
попустима.

Узевши у обзир њихове сугестије и препоруке, 
обогатили смо и књижни фонд школске 
библиотеке.
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„лето када Сам научила да летим“
Када се сусретну књига и филм                                                          

КЊИГА Јасминке Петровић
Свако од нас је желео да лети. Правили смо крила од разних 
материјала, различитих величина и облика, боја… али нисмо 
успели да полетимо. Чак смо на крају и одустали. Једна 
девојчица Софија је успела да полети.

Софија ће наизглед досадно лето са својом баком Маре 
претворити у најбоље летовање у животу. Она на овом одмору 
упознаје веома занимљиву жену, која јој је рођака, зове се Луце. 
Нона Луце живи на Хвару у једној кући са великом баштом али 
проблем је тај што се њена кућа налази ван града. Тако да ретко 
ко пролази, понекада долазе комшинице.

Бака Маре и нона Луце су сестре али веома су различите.

Нона Луце веома воли природу, у башти узгаја разне биљке 
и поврће. И због те љубави према природи, она у кући има 
разне бубе које не смеју да се дирају. Софија је највише волела да прича са ноном о њеној 
младости. Док са баком Маре није путо причала о њеној младости. Баба Маре је увек желела 
да се нађе у центру пажње и због тога има надимак главна глумица.

Без друштва и телефона, Софијин живот постаје ПАКАО!!! Зато она у потрази за друштвом 
упознаје нове рођаке. И од тада се њено летовање а и живот мења.

 
ФИЛМ
Филм је снимљен по књизи, али са малим променама.

Софија машта о камовању са екипом. Али приморана је 
да проведе летовање са две баке (Маре и Луце) на Хвару. 
Девојчица примећује чудно понашање бака Марије. Наслућује 
да је у питању нека тајна, у потрази за одговором сазнаће 
дуго чувану породичну тајну.
 
Улоге:
      ●   Клара Хрвановић:   СОФИЈА
          ●   Олга Одановић:   БАКА МАРЕ
              ●   Жарко Лаушевић:   ДЕДА НИКОЛА
                  ●   Сњежана Синовчић:   НОНА ЛУЦЕ
                      ●   Франо Ласић:   МАРТИН
                          ●   Лука Бајто:   ЛУКА
                              ●   Ема Керета Рогић:   АНА     

И књига, и филм су право освежење за нашу генерацију. Не пропустите да се упознате са 
овим уметничким остварењима.                            
                

Сара Стојановић 8/1
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Izvor: sr.wikipedia.org/sr-el/Лето_када_
сам_научила_да_летим_(филм)

: : : : : Када Се СУСреТнУ Књига и фиЛМ
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ко то тамо Пева
,,Ко то тамо пева“ је српски филм снимљен 
1980. године у режији Слободана Шијана, 
према сценарију Душана Ковачевића. 
Главне улоге тумаче Павле Вуисић, Драган 
Николић, Данило Бата Стојковић, Александар 
Берчек, Неда Арнерић, Танашко Рајић, Боро 
Стјепановић и Миливоје Томић. Радња 
прати групу путника који путују аутобусом 
до Београда 1941. године, током последњих 
дана Краљевине Југославије, непосредно 
пред почетак Априлског рата.

Радња
Дотрајалим аутобусом фирме „Крстић и 
син“, за Београд креће група путника. Свако 
од њих има неодложне разлоге да што пре 
стигне у престоницу. Пролеће је 1941. Дан 
уочи немачког напада на Југославију. Аутобус 

креће из забити. 
Због непредвиђених 
околности путовање 
ће се одужити, иако 
је полазна станица од 
Београда удаљена 
свега стотинак 
километара. На путу, 

путници се свађају и сукобљавају због рата 
у Европи. Наговештај будуће катастрофе 
се наслућује. Стари, растурени аутобус 
са својим необичним и помало откаченим 
путницима комична је слика једне епохе у 
распадању, крај једног света који ће нестати 
у пламену и експлозији.
И поред почетне нетрпељивости, путници 
се на крају уједињују, из чега ће произићи 
отворено насиље над два Рома музиканта.
Душан Ковачевић је о инспирацији за 
сценарио рекао: „Овај филм је инспирисан 
истинитим догађајем јер је заиста историјска 
чињеница да је тај аутобус долазио тог дана и 
да су његови путници били сличних судбина, 
решени да стигну у Београд.“
• Већи део филма сниман је у Делиблатској 
пешчари. Према Шијану, глумци су се 
окупљали испред цркве Св. Марка у Београду 
и минибусима одлазили на локације за 
снимање.
• Богдан Диклић због рада у позоришту није 
могао да прихвати улогу Мишка. 
• Љубиша Самарџић је одбио једну улогу у 

овом филму, наводно 
певача, коју је у 
последњем тренутку 
прихватио Драган 
Николић.
• Једну од највећих 
мистерија представља 
лик старе жене која 
седи на крају аутобуса. 
Постоје велике 
несугласице у вези 
са тим да ли је њено 
присуство спонтано или 
симболично. Наиме, 
према појединим 
аналитичарима, њена појава симболише 
надолазећу смрт, о чему сведочи и чињеница 
да је она тек спорадично присутна, да није део 
радње, те да је у аутобусу од пре прве станице. 
Ипак, у једном разговору са студентима 
Факултета драмских уметности, редитељ 
Слободан Шијан је индиректно одбацио 
ове тврдње, објашњавајући да је желео да 
сцена садржи лика коме не мора нарочито 
да се посвети (као свим осталим ликовима), 
те је њено спорадично “одсуство” приписао 
лошем осветљењу. У истом разговору, Шијан 
је истакао да је за ову “улогу” ангажована 
обична старица Ђенадија Рогић (1896—1991) 
из села између Београда и Делиблатске 
пешчаре.
• Југословенска кинотека је у сарадњи са 
компанијом Вип мобајл и Центар филмом 
израдила рестаурисану верзију овог филмског 
класика. Рестаурисана верзија је премијерно 
приказана 14. децембра 2017. године у сали 
Југословенске кинотеке.

Улоге:
Драгослав Драган Николић (1943-2016) – 
Певач
Павле Паја  Вуисић (1926-1988) – Кондуктер 
Крстић
Александар Берчек (1950-) – Мишко Крстић
Данило Бата Стојковић (1934-2002) – Брка
Неда Арнерић (1953- 2020) – Млада
Славко Штимац (1960-) – Младожења
Танашко Рајић (1934-1993) – Ловац
Боро Стјепановић (1946-) – Ћелави
Миливоје Томић (1920-2000) – Чича

Анђела Ђуришић 7/3
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како изгледају школе у другим државама

У свакој држави постоје велике школске
установе које се разликују од наших школа.
Разликују се: по изгледу учионица, мензи за јело, школских униформи, школских аутобуса,
по начину рада, ...

Како изгледа школа у Финској?
Финска има један од најбољих образовних 
система на свету. Образовање је бесплатно 
за све на свим нивоима. Ученици имају више 
распуста, краћу наставу и мање домаћих 
задатака. Школски дан је кратак и богат 
ваннаставним активностима. Трага се за 
личним интересовањима ученика. Наставници 

се доживљавају као пријатељи па им се ђаци 
обраћају по имену. Наставници воле да их 
ђаци питају, да разговарају, да износе своје 
ставове и да те ставове бране. Држава улаже 
много у образовање, али им се то враћа на 
најлепши начин. Нема одлива мозгова и сви 
стручњаци су ту да помогну својој земљи која 
је улагала у њих.

Kако изгледа школа у Јужној Кореји?
Јужна Кореја је најекстремнија и најуспешнија 
источноазијска земља у којој је писменост 
становништва скоро стопроцентна. Њихова 
култура верује да напоран рад и марљивост 
воде до успеха. Деца у Јужној Кореји иду у 
школу од 9 до 17 часова, након чега већина 
одлази у приватне школе, где остаје још 
додатних 3 или 4 сата. У школама се примењује 
доста технологије: имају брзи интернет, ЛЦД 
мониторе и паметне табле, деца користе 
компјутере и таблете, а ниво дигиталне 
писмености је скоро стопроцентан.

У образовање су укључени сви, па и 
родитељи. Код њих је част бити наставник. У 
школи се развијају добри вршњачки односи и 
вредности друштва.

На западу, у Америци нпр. акценат при 
образовању је на развоју индивидуе, личних 
интересовања и индивидуалних односа. Много 
тога можемо научити од ова два успешна, али 
толико различита образовна модела.

Лана Чутурило 6/2
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зашто кренути на ПлеС?
Плес је једна дивна вештина, он је заправо 
говор тела. 

Док плешемо, ми, заправо, изражавамо 
осећања. Да би плесао, мораш да имаш вољу 
за то, за ове четири године плесања, схватила 
сам да плес није толико лак, како на први 
поглед делује. На такмичењима имаш једну 
кореографију, коју треба да представиш са 
пуно енергије и да покажеш колико је труда 
уложено у њу. 

Кореографија се састоји од више плесова. 
Конкретно моја кореографија има: пасо, ча-

ча-ча, румбу, 
самбу и џајв. 

Неко ко тек 
погледа ову 
кореографију, 
неће приметити 
разлику, али, 
заправо, ови 
плесови су вео-
ма различити.

Плес није само за девојчице. Један од 
тренера у мом клубу је у једној ТВ емисији 
рекао да се неке врсте плеса  уопште не могу 
изводити без дечака. Многи људи не сматрају 
плес спортом и не желе да пробају да плешу 
јер мисле да ће се осрамотити. Пар пута и 
ја сам хтела да одустанем зато што је било 
превише напорно и мислила сам да то не 
могу. Међутим, дала сам себи шансу, сад се 
радујем сваком тренингу и сваком такмичењу.
Не могу да опишем ту срећу када видиш да 
си успео и када освојиш прво место. Док се 
бавиш плесом такође путујеш по целом свету 
и такмичиш се. Леп је осећај!

Предлажем вам, ако ништа бар да погледате 
једно такмичење, разумећете све што 
вам причам. Волела бих да једног дана 
докажем људима, колико је плес дивна врста 
уметности, колико се заправо осећаш срећно 
и слободно док плешеш.

Има још пуно ствари које бих рекла за плес, 
али превише је компликовано да се објасни.

Хана Кустудић 6/5

веровали или не, и ово Су СПортСке диСциПлине

Трка креветима
Овај спорт је настао у једном граду у Јоркширу. Данас се свако 
може такмичити, а 1965. године када је трка настала, била је 
намењена војсци и њеним маринцима. Група такмичара чини 
пет тркача и једног који лежи на кревету. Кревет се креће на 
четири точка, али је прилагођен и кретању на води. Трка је дуга 
3 км. Садржи пењање, спуштање и део у реци.

Гурање и котрљање сира
Овај спорт је карактеристичан за Енглеску. Главна награда овог 
такмичења није новчана, већ победник добије неколико килограма 
сира. Циљ спорта је гурање и котрљање сира по стрмим и 
непрегледним падинама по чему закључујемо да је за овај спорт 
потребно доста тренинга.

Бицикл-бол
Попут фудбала, играчи треба да дају гол, али је разлика у томе што 
уместо ногу користе точкове. Игра се и главом, а играње рукама и 
ногама је забрањено. 

Елена Анђелић 6/2
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Jovanin muzički kutak
U današnjim vremenima, a naročito poslednjih de-
setak godina muzika preovlađuje našim zivotima. 
Postoje različiti tipovi muzike, kao na primer pop i 
rok muzika. Pre dve godine (tokom karantina), moja 
generacija je sve više bila izložena novim umet-
nicima, njihovim hitovima i albumima. Sećam se 
da sam tokom mog detinjstva uvek volela da gle-
dam muzički kanal MTV. Stalno bih pevala i igrala 
uz moje omiljene pesme i izvođače. Moji omiljeni 
izvođači su Harry Styles i Britney Spears. Britney 
je najviše svoju karijeru obeležila tokom 2000-tih 
godina, a Harry u 2017. godini.

Harry Styles, nekadašnji član 
britanskog benda “One Direction“, 
jedan je od najpopularnijih izvođača 
današnjice. Svoju karijeru je započeo 
u maju 2017.  izdavanjem svog prvog 
singla “Sign of the Times“. Nekoliko 
dana kasnije, 12. maja iste godine 
je izbacio svoj prvi album – “Harry 
Styles“. Na tom albumu su mnogi 
hitovi kao što su “Kiwi“ i “Only An-

gel“. U decembru 2019. godine je izdao svoj drugi 
album pod nazivom “Fine Line“. Pesma “Water-
melon Sugar“ je najpoznatija njegova pesma. Bila 
proglašena za hit leta 2020. godine, takođe mu je 
i uručena Grammy nagrada za “best pop solo per-
formance“ . Prošle godine je svojim fanovima ob-
javio turneju po Severnoj Americi, i njegova turneja 
je bila jedna od najvećih turneja u Americi. Dobijao 

je i mnogo nagrada za svoju turneju. Ove godine 
Harry bi trebalo da ima nastavak svoje turneje po 
Evropi, a 20. maja će izbaciti svoj treći studio album 
–  “Harry’s House“ .
Britney Spears je američka pop 
pevačica koja je svoju karijeru 
započela kada je bila baš mlada. 
Prvo je bila glumica i pevačica na 
Mickey Mouse Show-u na Disney 
kanalu. Kasnije, 1998. godine je iz-
bacila svoj prvi hit singl “…Baby one 
more time“. U tom period je postala 
princeza popa. Svoj drugi studio al-
bum  – “Oops! I did it again…“ izdala 
je 2000. godine. Ova pesma je širom sveta postala 
mega hit. Takođe je poznata po svojim nastupima 
na MTV VMAs dodelama nagrada. Svoj najpopu-
larniji nastup je održala na ovim dodelama nagrada 
2001. godine, pevajuće pesmu ”I’m a Slave 4 U“. U 
istom momentu je plesala i sa zmijom. O ovom na-
stupu se i dan danas priča. Kasnije je izdavala sve 
više albuma i brojnih hitova. Njene turneje su bile 
baš posećene i nagrađene brojnim nagradama. 
Posle višegodišnje pauze, Britney planira da izbaci 
neki novi singl koji će sigurno postati novi svetski 
mega hit.
 
Ovo su moja top dva izvođača današnjice, ali 
ima ih i još. Jedva čekam da od svojih omiljenih 
izvođača čujem nove pesme i albume, a naročito 
od ova dva. 

Jovana Ignjatović 8/1

СуПеррачунари
За оне који не знају суперрачу-
нари су специјални рачунари 
посебно пројектовани за 
компликована нумеричка 
израчунавања. Такође важе за 
најјаче рачунаре. Данас ћу вам 
представи најjачи суперрачунар 
и историји, по имену „Фугаку“.   
Овај рачунар почео је са развојем 
у Јапану 2014. године а развој је 
завршен 2021. године. Цео овај рачунар је 
заправо систем повезаних металних кутија, 
управо у тим кутијама се налази хардвер овог 
суперрачунара. Једна оваква кутија висока је 
преко 2 метра и тешка више од 1,5 тона. Фугаку 
чине укупно 432 овакве кутије. Цео овај систем 
заузима површину чија је величина упоредива 

величина две сале за физичко 
васпитање. Фугаку је толикo брз 
да може да изврши 442 000 
трилиона операција у секунди. 
Док просечни рачунари имају 
између 8 и 16 гигабајта рам 
меморије, Фугаку има преко 30 

хиљада!
Производња једног Фугаку 

суперрачунара кошта око мили-
јарду америчких долара. Овај рачу-

нар показао се као најмоћнији рачунар у 
људској историји, због тога смо вам га овде 
представили како бисмо вам објаснили и 
приближили појам суперрачунара. Такође 
желели смо да вам покажемо како су савремене 
технологије отишле даље него што је ико икад 
могао да замисли!

Аљоша Радојковић, 6/4
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