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Поздравна реч директора

Драги ученици, 

Претходна школска година донела нам је свима бројне изазове у 
којима смо се сналазили како смо најбоље умели. Најважније је 
било да сачувамо своје здравље. Ипак, и школски живот се одвијао 
својим током. Верујем да смо, упркос бројним потешкоћама, много 
тога научили, а пре свега да се прилагодимо неким потпуно новим 
околностима. Сада знамо да учествујемо у онлајн настави, али се 
служимо модерним технологијама боље него раније. 

Наши учитељи и наставници су се трудили да помогну и олакшају 
својим ђацима. Школа је остала место на ком се, не само стиче 
знање, већ и место где се негују пријатељства. Ближи нам се летњи 
распуст, а ускоро ето и нове школске године, која ће, надам се, бити 
онаква какву смо навикли да имамо: пуних учионица и са школским 
двориштем којим одзвањају дечји гласови.
 

Директор Вера Шаиновић

Ружа
За љубав једне руже,

Баштован је постао слуга хиљадама трнова.

Крварио је од њеног трња и 
Сваку ноћ се клео да ће је пустити,

Само да би је још више заволео пре сумрака.

Зато они који се не усуђују да ухвате трн,
Не заслужују да ишту за ружом.

                                          
 Љубица Цветковић 7/5 

: : : : : : ОШ „ЈОван МиОдрагОвић“
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о захвалноСти

Док посматрамо ову сложеницу, већина вас приметиће да се у њеној основи налази реч: 
ХВАЛА. Сећамо се да су нас родитељи још као веома мале учили да обавезно кажемо: 
‘’Хвала!’’ када нам неко нешто поклони или када нам упуте неки комплимент. Не дај боже да 
то не изговоримо... То је као да нам мањка лепог васпитања и поштовања према другима. Тако 
некако и јесте… Захвалити се другоме на нечему значи показати му да поштујемо његово 
дело или његову реч. 

А зашто се то наше: Хвала најчешће 
односи на другу особу? Зашто то 
не бисмо упутили неким обичним, 
свакодневним стварима или, 
напослетку, сами себи? Бити захвалан 
на свим оним малим, али значајним 
ситуацијама које нам омогућавају 
да одрастемо. Размислите о свим 
разговорима са својим другом, о томе 
како делите ужину, како помажете 
једни другима, како сте другарицу 
ухватили за руку када јој је тешко… 
Све вам је то помогло да сазрите, да 
научите нешто ново. 

Посебно је интересантно када 
размислимо и о оним ружним 
искуствима, које би већина нас 
волела и да заборави. Наравно, овде 
је реч о оним ситним непријатностима 
које такође чине нашу свакодневицу. Некада је то слаба оцена, свађа на игралишту, љутња 
родитеља, казна… Ипак, и на томе треба да смо захвални. Из оваквих ситуација највише 
учимо. Оне нас наводе да размишљамо у чему је наша одговорност, шта смо могли другачије 
и како ћемо поступити наредног пута. 

Природно је да свако од нас размишља о ономе шта жели, шта би волео да има, али застанимо 
мало и погледајмо оно што нас окружује: све те драге људе, кућног љубимца, простор у коме 
живимо, школу у коју идемо… Увек ће нам нешто недостајати, али радујмо се ономе што чини 
наш живот. 

Будите захвални на осмеху којим можете почети дан, загрљају који делите са неким или 
лепим речима којима можете даривати дугог. Будите захвални на свом труду који свакодневно 
улажете у себе како бисте били добри људи.

Наставница Тамара Седлан

: : : : : рЕч-двЕ...
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Драги ученици,

Тема коју смо одабрале да са вама поделимо у овом броју је примена успешне комуникације 
у решавању сукоба. На први поглед изгледа лако – сви знамо да говоримо, па се чини да је 
лако комуницирати са другим особама. Међутим, када мало размислимо... Свима нама се 
дешавају неспоразуми у комуникацији. Колико пута вам се десило да вас није разумела на 
прави начин нека вама драга особа?  Покушајмо да заједно размислимо о овој теми.

Комуникацији нас уче од рођења и користимо је у свакодневним ситуацијама, у породици, 
међу вршњацима, у школи. Процес комуникације је двосмеран и састоји се од изражавања 
себе и слушања других. Од начина на који то радимо зависи да ли ће комуникација да траје и 

буде пријатна и конструктивна или ће 
доћи до њеног прекида и развијања 
негативних осећања и реакција. Ако 
смо успешни у комуникацији, ређе 
ћемо долазити у сукобе са онима 
који код већине људи изазивају 
непријатне реакције и осећања. Чести 
пратиоци су и нека друга негативна 
осећања, као што су туга, бес, страх, 
љутња. Уколико до сукоба ипак и 
дође (а неминовне су и долазиће), уз 
успешну комуникацију лакше ћемо из 
конфликтних ситуација излазити. Да 
би се конфликт решио, важно је да 
обе стране желе да га реше. Можда 
ће једна страна бити „преплављена“ 
бесом, на пример, па ће јој требати 
времена да се, пре свега, смири да 
би могла да разговара.  

За успешну комуникацију је важна 
вештина активног слушања. Шта то значи? То значи да се потрудимо да заиста разумемо 
особу са којом смо у сукобу, да чујемо шта она стварно има да нам каже и поручи. Без обзира 
колико смо и ми у том сукобу љути или повређени, можда можемо да научимо нешто из тог 
сукоба, о тој особи или о нама самима. Пре свега, не треба да је прекидамо док говори. То 
није ни пристојно, а и прекидамо ток мисли те особе. Ако је пажљиво слушамо, показујемо јој 
да је уважавамо и да нам је стало да решимо сукоб који имамо. Колико год да смо и ми сами 
љути, повређени, бесни... важно је да се конфликти реше како бисмо наставили даље. 

Најчешћи проблем у комуникацији јесте да особе не знају да изразе своје мишљење, осећања 
и захтеве или говоре о другима у покушају да објасне оно што мисле и осећају. Због тога 
нам је намера да вас упознамо са врстом комуникације која се зове Ја/Ти комуникација, 
тј. Ја/ Ти поруке. Она ће вам помоћи да ослушнете себе и оног другог и можда препознате 
узрок, ако је дошло до неспоразума између вас, а пре свега, циљ нам је да  ви научите да 
говорите „језиком“ који  води разумевању и повезивању.

Ти поруке ћемо препознати када чујемо готова решења за проблеме, наређење да нешто 
морамо да урадимо, када нам неко придикује или када чујемо омаловажавајуће поруке којима 
се неко исмева, руга, осуђује. Јасно је да, уколико обе стране на овај начин комуницирају, не 
могу  лако и успешно да дођу до договора. 

: : : : : : рЕч пЕдагОга и пСиХОЛОга
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Пример за Ти поруке је:

То је тако… зато што си ти...и мораш да....

Да бисмо били сигурни да преносимо другом јасну поруку о томе шта желимо да кажемо, 
препорука је да користимо приликом комуникације Ја поруке. Оне нам помажу да изразимо 
себе, своје мисли и потребе без оптуживања, критике и етикетирања друге особе. На тај 
начин спречавамо да особа којој се обраћамо оно што нам смета чује као напад на њу. Оне 
изгледају овако:

Када видим, чујем... осећам се... зато што ја имам потребу да/за...
и волела/волео  бих да ти (урадиш, кажеш, престанеш...)

Када овако разговарамо говоримо како се осећамо и зашто (која је наша потреба) и који је 
наш захтев. А сада да видимо како би то изгледало на једном примеру.

Ти порука: „Милице, престани више да ме вређеш, безобразна си!“

Ја порука: „Милице, мени смета када ме вређаш, тада се осећам као
да ме не поштујеш и волела бих да ми се тако више не обраћаш“.

Шта мислите, који начин 
обраћања Милици је дао 
више резултата? Како се 
осећала Милица у једној, а 
како у другој ситуацији? А ви? 
Где може доћи пре до  свађе? 
Јасном поруком и изношењем 
ваших осећања зашто вам 
нешто смета допринећете да 
не дође до конфликта.

Било би нам драго када 
бисмо чуле да сте покушали 
да комуницирате користећи 
Ја говор у ситуацији када се, 
на пример, наљутите.  Реците 
тада како се осећате и због 
чега (која је ваша потреба 
незадовољена), како бисте волели да се тај неко други понаша, а да код вас не ствара 
таква осећања. Можете то покушати у породици, међу вршњацима, било где и уверићете 
се и сами у делотворност оваквог начина комуникације. То се вежба и учи као што учите и 
било коју другу вештину, у школи или изван ње. 

Педагог Марија Јовановић и психолог Гордана Јовић
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: : : : аКТУЕЛнЕ ТЕМЕ 

извештај: ПоСледице 
Пандемије на Свет
Ковид 19  јесте коронавирус чији је 
први случај забележен у Вухану 
(Кини) 24. јануара 2020. године. 
До сада овај вирус однео је више 
од 3 милиона живота, а укупно 
је пронађено око 140 милиона 
случајева, док је излечено више од 
120 милиона. За сада је активно око 
18 милиона заражених. Случајеви 
заразе коронавирусом забележени су 
у 220 држава, од којих УН признаје само 
193. Само у једној држави није забележен 
ниједан случај заразе, у Северној Кореји, 
углавном због велике изолованости те 
државе.
У Србији је први случај заразе откривен 5. 
марта 2020. године, а до данас откривено 
је 664,972 случаја, од којих је умрло више 
од 6 хиљада људи, а излечено скоро 600 
хиљада. 
 
Државе најтеже погођене пандемијом 
коронавирусом су САД, Индија, Бразил, 
Француска, Русија, УК, Турска, Италија, 
Шпанија и многе друге. Доста ових држава 
има од неколико десетина хиљада  па до 
неколико стотина хиљада умрлих људи, исти 
случај важи и за укупан број заражених.

Последице пандемије осећају се у целом 
свету. Свима је познато да је већина земаља 
остала „заључана” током целе године. 
Какве су последице тог „закључавања”? 
Најпре, највећа последица пандемије јесте 
сиромаштво. Уједињене нације су спровеле 
истраживање и верују да ће број сиромашних 
за 30 година порасти на пола милијарде људи 
због закључавања.
Мора се напоменути да је за ових годину и 
по дана на десетине милиона људи остало 
без посла. Треба казати да је у Србији од 
49% грађана који су запослени, 8%  изгубило 
посао, што је око 200,000 људи.

Разна истраживања у Србији и шире показала 
су да су повећани разводи бракова, број 
самоубистава, алкохолизам, насиље у 

породици итд. У неким земљама се нарушило 
психичко здравље грађана.

Ера вакцина
Вакцине против коронавируса (Ковида 19) 
направљене су у четири државе: Русији 
(Спутњик В), Кини (Синофарм), Великој 
Британији (Астра Зенека) и Америци 
(Фајзер). Процене кажу да је укупно на свету 
вакцинисано преко 100 милиона људи, 
мада тај број из дана у дан расте. Највише 
вакцинисаних на 100 људи имају САД, 
Израел, Сејшели, УАЕ, УК, Бахреин, Србија, 
Чиле, Малта.

Владимир Половина 7/5
       
Језичка недоумица: Шта кажу лингвисти?
У домаћим медијима налазимо различита 
решења за писање овог новог вируса. 
Наши приручници предлажу – састављено 
(коронавирус), уколико користимо опште 
име за групу вируса. Наиме, постојећи 
приручници придржавају се правила које се 
примењује и у научној терминологији, а то је 
да се спојено пишу називи групе вируса (нпр. 
коронавируси, рабдовируси, реовируси, 
ретровируси и сл.), а одвојено уколико се 
ради о вирусу болести коју он изазива (нпр. 
вирус ХИВ-а, ебола вирус и сл.)
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школовање некад и Сад 
Стално слушамо од старијих приче о томе 
како је некада све било другачије. Због 
тога смо одлучиле да сазнамо из прве руке 
како је изгледао живот ђака пре 90 година. 
Интервјуисале смо Олгу Алексић, која је 
рођена 1924. године у Београду.  Испричала 
нам је, са пуно детаља, како је изгледало 
школовање тих година.
Према Олгиним речима у основној школи, 
уместо униформи, девојчице су носиле 
хаљине  преко којих су стављале кецеље, а 
дечаци бермуде и кошуље. Госпођа Олга каже 
да је било јако важно бити уредан. У њихову 
уредност, као и у краснопис, увериле смо се 
гледајући споменар који је сачувала, а који 
су попуњавали и наставници и другарице. 
Помислиле смо са колико муке смо нас две 
покушавале да пишемо калиграфска слова, 
а њихов рукопис је изгледао баш тако. 
 Основна школа je имала само 4 разреда. 
Са 11 година се кретало у гимназију, која је 
имала осам разреда. Свидела нам се идеја 
да бисмо сада били гимназијалци да смо 
живели у то време. Гимназије су биле или 
мушке или женске. Олга је ишла у Другу 
женску гимназију краљице Марије. Тада су 
понедељком, уторком и средом ишли пре 
подне у школу, а четвртком, петком и суботом 
после подне. Ух, срећа да ми не морамо 
суботом у школу! Скоро сваке среде су, када 
им се заврши школа, ишли у биоскоп, јер су 
имали довољно времена да ураде домаће 
задатке.  Страни језици које су учили били су 
енглески и француски, али су за време Другог 

светског рата уместо 
енглеског учили 
немачки. Олга нам 
је посебно истакла 
да су се наставници 
веома поштовали и 
било је срамота да 
родитељи долазе у 
школу због нечега 
што је дете урадило 
или да се распитују 
за оцене. И даље се 
сећа прослава школске славе, Светог Саве, 
када је неко од родитеља преузимао улогу 
домаћина, а сви су уживали у концерту који 
би се одржавао.
Девојчице су у гимназији носиле црне сатенске 
хаљине са белим крагнама, и како каже бака 
Олга, није било помодарства и разлике међу 
децом. На глави су носиле црне беретке са 
извезеним симболом своје школе.  Деца која 
су имала старију браћу и сестре наслеђивала 
су њихове уџбенике.  Баш смо се изненадиле 
када смо чуле да су девојчице умеле да се 
потуку на великом одмору, па су дежурни 
наставници и у то време надгледали децу на 
одморима.
Разговор са бака Олгом је био јако занимљив. 
Сазнале смо да се ђачко доба променило у 
много чему. Ми волимо наше време, наше 
несташлуке и наша дружења. Ипак, не би 
било лоше да усвојимо  штошта из времена 
наше саговорнице.  Ако ништа друго, макар 
одлазак у биоскоп средом.

Ања Станишић и Нађа Стаменковић 5-4

: : : : : ШКОЛСКи ЖивОТ

Споменар Олге Алексић
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: : : : : : ШКОЛСКи ЖивОТ

од хобија до Секције

Који је ваш хоби? Да ли бисте желели да га претворите у школску секцију?
(анкета међу ученицима петог разреда)

,,Секција која би требало да се уведе јесте секција за програмирање. Тамо бисмо уз 
помоћ компјутера правили роботе, игрице и остало. То би била најбоља секција за 
коју би се много ученика пријавило зато што је нешто ново што још никад није било у 
школама.”

Реља Малбаша 5-4

,,Може да се дода гејмерска секција зато што мислим да је је сад у овом времену 
гејминг популаран. Може да се направи каријера од тога стримовањем на онлајн 
платформама, квалификовањем за турнире и постављањем видеа на Јутјуб.”

Алекса Батало 5-4

,,Мислим да би научна секција била веома занимљива. Тамо бисмо учили напредну 
биологију и хемију и радили бисмо експерименте са хемикалијама.”

Зоја Ђуришић 5-3

,,Секција за глуму би била интересантна. Организовали бисмо школске представе 
за које бисмо вежбали и правили костиме. Било би лепо да глумимо у неким дечијим 
позориштима и да гледамо представе у њима.”

Ања Колић 5-4
                         

Петра Бакић  5/4
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: : : : : ШКОЛСКи ЖивОТ

Миа Зах 4/1, Дуња Мекић 4/1,
Милица Мекић 4/1, Стефан Мршић 4/1

Коста Михајловић 4/1, Михајло Игумановић 4/1,
Александар Недељковић 4/1

обележили Смо међународни дан борбе Против вршњачког наСиља
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: : : : : : наШи пЕСници

Како да препознаш правог друга

Није лако наћи другарицу праву,
Са којом можеш започети расправу,
Ко је кривац за нову љубомору,
А сутрадан ужину делити на одмору.

Међу пуно девојчица у разреду твоме, 
Другарицу праву познаћеш по томе,
Што прва прискочи и пружи ти руку,
Када ти је важно да сакријеш бруку.

Онда кад се тамни
облаци скупе
Изнад њене куће,
изнад школске клупе
Када су јој потребни
искрени одговори,
Тебе баш позове
и душу отвори.

Када бираш хаљину за малу матуру,
И желиш да се прикажеш у правом гламуру
На сребрну хаљину додаш златну капу
Без увијања ти каже да подсећаш на лампу.
 
Немир када осетиш, сету или тугу,
И сама се сакријеш у зеленом лугу,
Сузу када пустиш у бесаној ноћи,
Другарица права без позива ће доћи.

Када си радосна са тобом се смеје,
Када си болесна супу ти подгреје,
На журци свакој са тобом лудује 
Твојој се победи прва радује.

На крају да истакнем, ово мораш знати, 
Ако другарицу праву желиш имати,
У невољи њеној ти се не смеш скрити,
Другарица права и ТИ МОРАШ БИТИ!

Ирена Турнић 8/1 

Врачар Love Story

На платоу испред храма Светог Саве,
Тамо поред оне црквице мале,
Између дрвећа, по трави и жбуњу,
Керуша Маза јури кера Луњу.

Срећу се тако свакога дана,
Дечак Петар и девојчица Ања,                           
Другари њихови немају сумњу,
Јер Петар шета Мазу, а Ања Луњу.

Испред билиотеке је летос као камиказа 
У фонтану ускочила керуша Маза,
За њом је брзо као муња,
У фонтану скочио и кер Луња.

У воду дубоку до чланака, 
Попут највећих јунака,
Ускочио је као суперстар
И мезимце спасио Петар.

Иначе стидљива девојчица Ања,
Забринута због његовог здравственог стања,
Лица обојеног црвеном бојом, 
Заогрнула је Петра марамом својом.

Ирена Турнић 8/1

 Четири годишња доба

ПРОЛЕЋЕ
Јутро је, креће пролеће.
Враћа се природа од зимског сна,
природа се буди,
нека свако зна.

ЛЕТО
Лето волим највише пошто нема кише.
Лети могу да пливам цео дан
зато што сунце греје
и цео свет се смеје.
 
ЈЕСЕН
Шљап, шљап барицама
у гуменим чизмицама.
Пада киша кап по кап,
а ти барицама шљап, шљап.

ЗИМА
Могу да се играм поцео дан
зато што снег веје 
и цео свет се смеје.   

                               Лара Томашевић 2/5
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Пролећно цвеће
 Кад пролеће стиже,
све на ноге диже.
Пролеће је лепа тема,
чим процвета хризантема.

Док је још у току зима,
док у пољу снега има,
Висибаба се прва јавља, 
сву радосну децу поздравља.

Љубичице слатке, мале,
са врха брда су махале,
пролеће су најавиле, 
разно цвеће на цват намамиле.

Јавила се гарденија, 
Јасмин цвеће и далија,
Зевалице разних боја, 
стајале су попут строја.
 

Божур цвеће и зумбули,
тек што су се пробудили,
меркали су лепе кале,
љубоморне биле лале.

Маслачак се бунио,
што је мали и жут био,
што је само пољско цвеће,
које расте у Пролеће.

Стиже вече, затвори се дан и ноћ,
чека зору која ће му сутра доћ̀ ,
да латице отвори у сјају пуном,
да ужива у дану сунчаном.

Пролећни цветак шарени, прави,
расположење добром
човеку поправи.

Страхиња Мирковић 4/1

Само желим

Желим да додирнем друга,
само желим да ме прође туга.
Зар да учим са мамом, татом, деком и баком?
Само желим опет да се остим ђаком!

Да ђак до школе путује,
Да се школско звоно опет чује.
Да ми школски дан буде лак,
Да ђак опет буде ђак!

Уместо миша у рукама креде,
Уместо тастатуре живе речи да вреде,
Хоћу другу лопту да додам,
Само ме пустуите слободно да дишем и ходам!

Константин Петровић, 5/1

Ако седим по киши

Ако седим по киши у ноћи,
Можда се и удавим у њој.

Боље у њој него у тим таласима речи 
које нисмо изговарали.

Ако седим по киши у ноћи,
Можда  и чујем тајне 
Које жели да ми прошапуће.

Боље њих него тајне које твоји погледи крију.
Убрзо, ноћ ће затамнети, а киша ће падати и 
падати и падати.

Љубица Цветковић 7/5

Емоције
Кад се смешим, лепе емоције дођу.
Кад се мрштим, позитивне емоције хоћу.

Када се волимо све је лепше и слађе,
Лоша осећања доносе свађе.

Шта се деси када се осећања упореде?
Лепа победе!

                                        Маша Костић 5/5   
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Пре годину дана, 
коначно после скоро 
седам година, дошло је 
време да посетим свој 
родни град – Хонолулу, 
на Хавајима (Honolu-
lu, Hawaii). Пут  је био 
новогодишњи поклон 
од маме и тате. Када 
сам чула да ћу посетити 
Хаваје, скакала сам од 
среће. Одбројавала сам 
дане. Коначно је дошао 

тај дан. Спаковали смо се и правац отишли 
на аеродром.

Први лет до Франкфурта је био 
супер. Касније смо се укрцали 
на лет за Сан Франциско. Лет 
је био предугачак. Коначно 
смо живи и здрави стигли у 
Сан Франциско. Последњи 
пут сам тамо била када сам 
имала две године. Пошто 
смо стигли у хотел, одмах 
смо изашли да се прошетамо. 
Шетали смо се по Јунион 
Скверу (Union Square, Manhattan). 
Следећег јутра смо се пробудили 
и отишли право на аеродром. После 
тридесет шест сати дугог и напорног пута 
стигли смо на Хаваје! 

Ту нас је  чекала моја мама, која је стигла 
десет дана пре нас. Чим смо стигли, кренули 
смо у шетњу. Одмах смо прошли поред моје 
прве зграде. Кренула сам да плачем од 
радости, питала сам се да ли сам стварно 

стигла на Хаваје 
и видела свој 
први дом. Ишли 
смо да ручамо 
у наш омиљени 
ресторан „P. F. 
Changs”. Након 
ручка смо шетали 
и уживали. 
Следећег јутра 
ишли смо у 
одмаралиште „Ко 
Олина” (Ko’olinа) 

да се дружимо са Мики Маусом.  У овом 
месту има и Дизни хотел „Аулани” (Aulani 
Disney). Чим се отворио, тамо сам славила 
свој четврти рођендан. Одмах након доручка 
нашли смо Микија и сликали се с њим. 
Пар дана касније ишли смо на пут око острва 
Оаху (Oahu, Hawaii). Свраћали смо у разне 
ботаничке баште, планине, плаже...Мама и ја 
смо отишле на планинарење на Дајмонд Хед 
(Diamond Head), популарно туристичко место 
које је заправо вулкански кратер. Дајмонд 
Хед је иначе и обележје Хаваја. Следећи дан 
мама и ја смо поново ишле на планинарење, 
овог пута на Ланикај стазу (Lanikai Pillbox), која 
је била изазовнија и тежа од Дајмонд Хеда. 
Остале дане на Хавајима проводили смо 
пливајући на чувеној Ваикики плажи (Waikiki 
Beach). 

Шетајући плажом, дању или ноћу, 
запазила бих разне призоре 

природе. Небо је било розикасто-
љубичасте боје са контрастима 
наранџасте боје, осетила 
бих мирис тропског ваздуха, 
облаци су били разних 
облика (облика ананаса, 
хибискуса…), окружена бих 

била разним цвећем као што 
су плумерија и хибискус, иначе 

мојим омиљеним цвећем. Таласи 
и палме би помало играле уз тропски 

ветар. Шетајући плажом, такође бих се 
присетила разних 
занимљивих, срећних 
и смешних догађаја из 
детињства. Када бих 
шетала свако поподне 
са родитељима, 
увек бисмо купили 
чувену хавајску 
посластицу Shave 
Ice – хавајски лед за 
бријање. Уживали 
смо одлазећи у наше 
омиљене ресторане, 
као и радње. 

Нажалост, путу је дошао крај. Кренули смо 
назад за Београд. Пут  је био јако занимљив 
и леп. До скорог виђења Hawaii, Aloha!
 

Jована Игњатовић, 7-1

: : : : пУТОпиС

Поново AlohA!
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царица милица хребељановић
Кнегиња Милица Хребељановић (рођена 
Немањић) рођена је око 1335. године, а умрла 
је 11. новембра 1405. године.

Имала је седморо 
деце (пет девојцица 
и два дечака). Била 
је жена кнеза Лазара 
Хребељановића. 
Њена задужбина 
је манастир 
Љубостиња у коме 
се замонашила и 
умрла, а касније је и 
сахрањена. 

Њен отац је био 
кнез Вратко који 
је у народној 
традицији познат 
као Југ-Богдан. Када 
се замонашила, 

добила је име Евгенија. Света Евгенија се 
прославља сваког 19. јула по црквеном 
календару, а истог дана се прославља и њен 
син деспот Стефан Лазаревић.

Њен споменик тренутно се налази у 
Јагодини.

оливера лазаревић – 
жртвована Принцеза
Пут ружама посут, пут сузама преливен – 
светли лик жене српске историје. 

Мајка књегиња Милица, и отац кнез Лазар 
одгајили су седморо деце. Оливера Лазаревић 
(1373–1444) била је једна од њих. Важила је 
за веома образовну принцезу. Течно је знала 
причати латински и грчки. Била је васпитана, 
смерна, паметна, образована, енергична и 
јака жена.

Србија у то време, била је нестабилна. Године 
1389. на Видовдан, 28. јуна почела је Косовска 
битка. У тој бици, Милош Обилић је убио 
предводника турске војске – султана Мурата. 

Међутим, веровања кажу да је кнез Лазар 
пао са коња те су га Турци заробили и одвели 
Бајазиту, турском султану, који је претходно 
убио свог брата како би дошао на престо. Он је 
одлучио да погуби кнеза Лазара. Тада је Србија 
изгубила свог владара, Оливериног оца.

Како би Србија добила вазалне односе са 
Турском, морао је бити склопљен политички 
брак између принцезе Оливере Лазаревић 
и султана Бајазита, како би било спасено 
христоимено стадо од вукова који су га 
уходили.

Принцеза Оливера је морала бити жртвована. 
Часно, поносно, уз патријархову сагласност, 
достојно имена свога оца, Оливера се удала 
за Бајазита, који ју је одвео за Харем. Крупним 
корацима је испраћена на исток, у престоницу 
Једрене.

Била је једна, њему 
омиљена, од његове 
четири жене. Свеједно, 
живот у Харему био 
је суров. Посебно за 
шеснаес тогодишњу 
православну девојку. 
Осим сто јој је тамо 
име званично било 
промењено у Деспина 
Хатун, новинари су је 
звали „Ћаурка девојка”, 
јер је на сваким 
политичким састанцима 
султану шаптала у уво.

После битке код Анкоре, тартарски емир је 
заробио Бајазита, и Оливеру. Потом, Бајазит 
је извршио самоубиство на 8. март 1403. 
године, због срамоте коју је нанео принцези. 
Оливера је ослобођена захваљујући њеном 
брату Стефану. Убрзо, вратила се у Србију, 
где је умрла 1444. године.

Оно што знамо и заувек ћемо знати јесте 
Оливерина несебична жртва, неизмерна 
снага, велика хришћанска љубав и стрпљење, 
а све у једну сврху – за живот њене Србије. 
                                                                            

Љубица Цветковић, 7/5

: : : : : : вЕЛиКЕ ЖЕнЕ СрпСКЕ иСТОриЈЕ
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због њих Су заволели школу
-Учитељице малих матураната-

1. Чега се прво сетите када 
помислите на своје одељење?

Ивана Милић Битић: Ха,ха,ха… наших 
интерних шала и рекреативних настава,... 
госпође Жирафе, cherry парадајза, 
Кропије,Гучева, Златибора, Бог и батина….

Ивана Кузмановић: Рингишпила! Сваки 
дан проведен са њима била је узбудљива 
вожња.  

Гордана Лукић: Тимског рада, енергије, 
воље, залагања, истрајавања, смеха, суза, 
успеха, првих заљубљивања, узвраћених 
и неузвраћених љубави и неправедно 
изгубљених утакмица.

Снежана Вучићевић: Дивних паметних 
главица  које нестрпљиво желе прве нешто 
да кажу. 

Љиљана Новаковић: Насмејаних лица 
мојих првачића првог радног дана, излета и 
заједничких дружења у школи.

2. По чему је ова генерација за Вас 
посебна?

Ивана Милић Битић: Посебни су зато што, 
када уђете у учионицу, она одише њиховом 
енергијом, искреним смехом, шалама, 
другарством, несебичношћу, спремношћу 
да сваког прихвате и угосте… као прави 
домаћини, како бисте се осећали лепо.

Ивана Кузмановић: Свака генерација остави 
дубоки траг код учитеља. Ова је посебна јер 
је скоро две године радила под отежаним 
условима, подељена у две групе, а ипак 
је успела да сачува дух једног колектива, 
позитиван став, жељу за дружењем и жељу 
за знањем.

Гордана Лукић: Ова генерација је била 
прави пример одговoрa на изазове и 
хватања у коштац са новим приликама, како 
у животном тако и у научно-технолошком 
смислу.  Ова деца својим чистим срцима 
и развијеним вештинама могу из свега да 
извуку најбоље.

Снежана Вучићевић: Дивим се њиховој 

: : : : : : инТЕрвЈУ Са УчиТЕљицаМа
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активности, истрајности и спремности за 
рад. Није било часа да сам ја предавала, а 
они слушали. Увек су учествовали у обради 
свих садржаја. Добри су другари, емпатични 
и увек спремни да помогну.

Љиљана Новаковић: Код деце највише ценим 
искреност, несебичност и  добродушност. Те 
особине поседује ова генерација. 

3. Чему су Вас ови ђаци научили?

Ивана Милић Битић: Научили су ме колико 
су деца велики људи, како је то гледати на 
живот из перспективе детета и шта значи 
кад вас неко искрено воли и поштује.

Ивана Кузмановић: Научили су ме да свет 
прихватим на једноставнији начин. Деца све 
прихватају лакше него одрасли и зато им чак 
и ова пандемија, колико год штетна била, није 
унела много нервозе као нама одраслима.

Гордана Лукић: Учитељи уче од својих ђака, 
а од ове генерације се могло доста научити. 
Најдрагоценија лекција - у заједништву и 
доследности смо јачи и бољи!

Снежана Вучићевић: Да не бринем, све ћемо 
заједно стићи…, а ако и не стигнемо, радо су 
предлагали да то ураде сами. Дивни су.

Љиљана Новаковић: Стрпљењу и 
толеранцији.

4. Како је дошло до тога да постанете 
баш учитељица и чиме бисте се бавили 
да нисте изабрали овај позив?

Ивана Милић Битић: Некако сам се сам 
том жељом родила и одувек сам знала шта 
желим да будем кад порастем, нисам никада 
размишљала шта бих друго могла да будем… 
Можда дефектолог.

Ивана Кузмановић: Учитељски позив је 
била моја прва жеља још из ђачких дана. 
Волим децу и за мене је ово позив који само 

привилеговани појединци у друштву раде. 
Да нисам учитељица, вероватно бих била 
наставник српског језика или хемије, педагог 
или психолог. У сваком случају, нешто у 
сфери образовања.

Гордана Лукић: Узор ми је била моја 
учитељица, тако да сам као мала одабрала 
позив. Још један разлог који бих посебно 
истакла је љубав према деци.

Снежана Вучићевић: Након завршене 
гимназије схватила сам да желим да радим 
са децом јер су посебна, изузетна. Учионица 
је место где се дивно осећам и не желим да 
је заменим другим радним местом. Осмехе 
који ме чекају свакога дана ништа не може 
да замени… Узор ми је био мој учитељ Пера, 
диван човек великог срца, који се и данас 
одушеви када ме сретне...

Љиљана Новаковић: Не видим себе у другој 
професији. Одувек  сам желела да будем 
учитељица.

5. Поручите нешто својим 
четвртацима...

Ивана Милић Битић: Увек и шта год радили 
слушајте своје срце и верујте  у себе - јер ја 
верујем у вас!

Ивана Кузмановић: Будите упорни, истрајни 
и доследни. Кроз живот идите увек уздигнуте 
главе, искреног срца и са осмехом на лицу. 
Срећно!

Гордана Лукић: Успех не долази сам, већ 
се мора ићи према њему. Храбро напред и 
срећно вам било!

Снежана Вучићевић: Драги другари, држите 
се заједно и чувајте једни друге. Понекад 
се сетите оних мојих животних лекција! За 
знање не бринем јер га имате! 

Љиљана Новаковић: Будите то што јесте! 
Негујте другарство!
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ружа новаковић мољковић
библиотекарка наше школе

1. Ученици воле о својом наставницима 
да знају и оно о чему са њима ретко имају 
прилику да говоре. Волели бисмо да знамо 
нешто о Вашем пореклу и детињству...
Рођена сам у Ужицу на обали реке Ђетиње, 
где сам завршила основну школу и гимназију, 
која је касније постала и моје прво радно 
место. Моја мајка је била здравствени 
радник, а отац правник. Бака ме је 
учила да гајим цвеће, куповала ми 
је сликовнице, са стрицем сам 
ишла на секције на којима је 
са ученицима правио макете 
рељефа и кућа нашег краја, 
а отац је сву децу из улице 
водио у освајање ужичких 
брда и игара...

2. Како је дошло до тога 
да књига обележи Ваш 
професионални пут?
Учитељица нас је упућивала 
да водимо дневник природе. 
Била сам опчињена  богатом 
библиотеком наших првих 
комшија, просветних радника. У 
петом разреду одељенски старешина 
развио је моју љубав према руским 
класицима, упознао ме је са француском 
шансоном (Едит Пјаф) и импресионистима. 

3. Које су личности утицале на Ваш 
књижевни укус?
Наставник Владимир Прохоров једног дана 
је донео писмо адресирано на моје име 
и од тада сам почела да се дописујем са 
другарицом из Украјине. Захваљујући њему и 
добром знању руског језика, на факултету сам 
наградно похађала студије у Москви и Санкт-
Петербургу. Већ у основној школи настале 
су моје прве песме, а на то ме је  подстакла 
наставница српског језика. Када сам у осмом 
разреду победила на такмичењу, добила 
сам две књиге Дневник Ане Франк и Драме 
Јована Стерије Поповића. До тада су моје 

омиљене књиге биле Дечаци Павлове улице 
и Гроф Монте Кристо. Рођендански поклон 
моје мајке била су сабрана Шекспирова 
дела. Под снажним утиском Ане Франк и 
сама сам почела да пишем приче. У четвртом 
разреду гимназије добила сам први хонорар 
за објављену причу. Мом опредељењу за 
позив професора највише је допринела 
песникиња Десанка Максимовић и професор 
књижевности Станко Јованчићевић. На 
факултету то су били професори Димитрије 

Вученов, Никола Милошевић, Владета 
Јанковић, Миодраг Поповић,  Мате 

Лончар ...

4. У чему је чар једне 
библиотеке и шта тај посао 
чини посебним? Тренутак 
из моје каријере који ћу 
памтити...
Многи од нас нису у 
могућности да путују 
светом, а библиотека је 
оаза у којој ћете увек наћи 
уточиште и могућност да 

на крилима маште уроните 
у најтајанственије пределе. 

Памтим тренутак када ме 
је ушавши у библиотеку 

задивљени првак упитао: ,,Имате 
ли књигу о сновима? “. Збунила сам 

се, замислила, а затим схватила да су 
све књиге написане као плод нечијих снова 
и имагинације.

5. Да нисам библиотекар, била бих...
Била сам и професор 25 година, а радо бих 
се остварила као драматург или редитељ 
дечијих представа, јер је позориште моја 
друга љубав.

6. Чијим се књигама радо враћате и 
зашто?
Увек се враћам делима Његоша, Достојевског, 
Чехова, Бјелинског, Томаса Мана, Џојса, 
Рилкеа, Неруде, Шилера, Елиота, С. 
Раичковића, Диса, Ујевића, Ракића, Дучића, 
Црњанског, Селимовића, Деснице...
због непролазних вредности.

: : : : : : инТЕрвЈУ
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7. Да ли се током свих ових година и у 
Вама креирао неки уметнички свет и, 
уколико јесте, поделите са нама нешто из 
те богате ризнице.
Годинама сам отварала изложбе пријатеља. 
Називи које сам давала сликама касније 
ће постати инспирација за наслове мојих 
песама. И сама волим сликарство и бавим 
се фотографијом.

8. Млади данас све ређе посежу за књигом. 
Ипак, наш је задатак да се тај контакт 
одржи. Шта то књига нуди што ниједно 
чудо модерне технологије нема?
Ништа као књига не може да развије нашу 
креативност, радозналост, упорност, дослед-
ност и критичност.

9. И за крај, како планирате да испуните 
слободно време које пружају пензионерски 
дани?
Желим да се посветим свом књижевном 
раду, примењеној уметности и оснивању 
уметничке колоније у Кремнима.

неба Плам Прамиња

Ко неуморни лептири усплахирени

кружимо тмином ове ноћи

жудећи кап свемирско белу и млечну

изгарајући у бљештаву светлост далеку.

И само мирис тамјана и разливених зора

походе душу моју у дну потонулих мора

и отегнути јецај виолине

и јечећи јек црквених звона

и тужних валцера смирај

и таласа вечерњи плес

допиру у заглушујућем хуку

висина оних мермерних модрина

и ћутања – сребрнасто белих срминих,

бисерних наших месечина.
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лила вам ПреПоручује...
Ако, као и ја, волите да гледате серије, могу 
вам препоручити неколико мојих омиљених.

1. Пријатељи
(ен. Friends )
Пријатељи су хумористичка 
серија снимана крајем 20. и 
почетком 21. века. Без обзира 
на то што је давно снимана 
Пријатељи су и даље једна 
од најгледанијих серија међу 
тинејџерима и одраслима. 
Серија нас уводи у живот 
Монике, Рејчел, Фиби, Роса, 
Чендлера и Џоија. У свакој 

епизоди они нас воде кроз смешне догађаје и 
авантуре. Свако од њих је посебан и забаван, 
а сви заједно се одлично слажу. Ова серија 
ми измами осмех на лице у свакој ситуацији и 
зато, ако нисте гледали, ово је моја препорука 
број један!

2. Чудније ствари
(ен. Stranger Things) 
Ако волите научну 
фантастику Чудније 
ствари је права серија 
за вас. Серија приказује  
дешавања у граду 
Хокинсу, 80-их година. 
Након нестанка  дечака 
Вила Бајерса,  његови 
другови  се упуштају у 
невероватну авантуру испуњену чудовиштима 
и натприродним моћима. Серија је одлична и 
оставила је велики утисак на мене. 
 

3. Модерна породица 
(ен. Modern Family) 
У серији се ради о 
три веома необичне 
породице. 
Ову велику породицу 
чини породица Џеја 
Причета, као и породица 

његове ћерке Клер и сина Мичела. Свако од 
њих је духовит, интересантан и необичан. 

Ово је, такође, једна од мојих омиљених 
хумористичких серија, насмеје ме у 
свакој прилици и зато бих је свима топло 
препоручила.

4. Кућа од папира
(шп. La casa de papel) 
Након што Серђио 
Маркина, познатији као 
„Професор”, прикупи 
банду за пљачку Ројал 
Минта започиње изазов 
крађе од скоро билион 
евра. Свако од њих познат је под именом 
неког града (Хелсинки, Токио, Берлин, 
Денвер, Рио, Најроби...).У серији се смењује 
много занимљивих догађаја (покушај бега 
талаца, јурњава са полицајцима итд.). Ово је 
препорука за трилер-серију. 

5. Алекса и Кејти 
(ен. Alexa and Katie)
Алекса и Кејти је забавна 
серија за децу свих 
узраста. У серији се 
говори о две најбоље 
другарице. Након што 
је Алекса добила рак,  
Кејти је увек крај ње и 
даје јој потпуну подршку 
у свему (одлазак у школу, 

суочавање са јавношћу, опадање косе...) 
Кејти жели да покаже Алекси да у овоме није 
сама и да ће увек имати њену подршку, као и 
подршку њене породице. Ова серија говори о 
правом пријатељству и нечему чему би свако 
од нас требало да тежи.

6. Ривердејл
(ен. Riverdale) 
У Ривердејл средњој 
школи Бети, Арчи, Џагхед 
и Вероника откривају све 
о мистериозној смрти 
Џејсона Блосома.
Након ове мистерије њих 
чека још много других мистерија. Ову серију 
бих препоручила свима који воле загонетне и 
узбудљиве серије.

Лила Прерадовић, 5-2

: : : : : : ШТа чиТаМО и гЛЕдаМО
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: : : : : ШТа чиТаМО и гЛЕдаМО

Ово је прича о једној књизи – књизи 
која ми је променила поглед на свет 
и учинила да пожелим да сам на 
неком другом месту, далеко, далеко... 

Откада сам чула наслов ,,Чарли и фабрика 
чоколаде”, голицало ме је да отворим ову 
књигу и видим шта се крије у занимљиво 
илустрованим корицама. Читање је почело. 
Деветогодишњи дечак који се зове Чарли 
живи у трошној кући на ободу великог града 
са својом седмочланом породицом коју су 
чинили дека Џо и бака Џозефина, дека Џорџ 
и бака Џорџина, Чарлијеви родитељи и сам 
Чарли Бакет. Чарли се бринуо за своје баке 
и деке, много их је поштовао и волео.  Дечак 
би свакодневно на путу до школе пролазио 
поред чувене ,,Вили Вонкине фабрике 
чоколаде” и зато се код својих бака и дека 
распитао о грађевини и дешавањима у њој.

Дека Џо му је испричао о прошлости фабрике, 
Вили Вонкином нестајању, изненадном 
затварању фабрике, њеном скорашњем 
поновном отварању и како нико није виђен 
како улази или излази из мистериозне 
фабрике преко десет година. Следећег 
дана се Чарлијев тата враћа са свог слабо 
плаћеног посла и доноси узбудљиве вести 
да фабрика чувеног господина Вонке отвара 
своје капије за петоро деце која пронађу 
златне улазнице у омотима од табли 
чоколада. У року од неколико дана је четворо 
деце пронашло улазнице, а пету је добио 
нико други до Чарлија који је био срећан као 
никада пре.

Дошао је први фебруар када су добитници 
дошли за свој обилазак фабрике. Дочекао 
их је Вили Вонка, живахан и оптимистичан 
старац необичног изгледа. Деца која су дошла 
нису била мирна, нити послушна и зато је 
убрзо свако од њих у току обиласка појео или 
дотакао нешто што није било још проверено да 
ради и да је исправно. Убрзо су деца отишла 

кући,свако 
са различитим
последицама, те је остао само мали Чарли. 

Господин Вонка је честитао Чарлију на 
победи и рекао му да би волео да он 
преузме фабрику када се он пензионише и 
да је вољан да га научи свему о прављењу 
укусних посластица. Чарли је пристао и цела 
његова породица се преселила у фабрику 
где више никада нису гладовали. 

Ова књига јасно поручује да су поштење и 
скромност праве вредности које увек бивају 
награђене. 

Док сам читала описе јестиве ливаде, 
чоколадне реке, фонтане и осталих слаткиша 
који су се налазили и производили у фабрици 
замишљала сам да сам и ја тамо заједно са 
Чарлијем. 

Део који ме је највише изненадио и 
заинтересовао у овом роману јесте брод од 
тврде бомбоне којим се иде кроз ходнике 
фабрике. Писац га је описао тако маштовито 
да је просто немогуће не пожелети да си 
тамо. 

Ова књига је изузетна јер нас учи томе да 
живот носи бројне изазове и поставља нас у 
многе непријатне и непредвидиве ситуације, 
али машта је та која нас чини срећним и 
јаким и помаже нам да пребродимо и најтеже 
тренутке. 

Петра Бакић 5/4

РОАЛД ДАЛ

,,чарли и фабрика
чоколаде”
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живео марС!
У фебруару ове године десила се једна врло 
занимљива ствар. Америчка свемирска агенција 
НАСА (National Aeronautics and Space Administra-
tion) 30. јуна 2020. године лансирала је специјалан 
ауто-робот који је успешно слетео на Марс 18. 
фебруара 2021. године. Ово је пети ровер који је 
лансиран на Марс.
Тај ауто-робот назван је Rover Perseverance (’издржљивост’). 
Једна занимљивост је везана за давање имена роверима. 
НАСА има праксу да имена роверима дају ученици. Роверу познатом 
као ’издржљивост’ име је дао ученик седмог разреда који је победио у 
националном такмичењу есеја у којима су предлагали имена ровера. Ранија 
имена роверима – Sojourner, Spirity, Opportunity, Curiosity такође су давали 
ученици.
Rover Perseverance  направљен је у лабораторији у Калифорнији, тежак је једну тону и 
опремљен је роботском руком дугом преко два метра и са 19 камера, са бројним микрофонима, 
бушилицама и ласерима.

  
Слика 1: Rover Perseverance

Место слетања је кратер назван 
Језеро. Научници мисле да је тај 
кратер пре 3,5 милијарди година 
имао језеро око 50 километара у 
пречнику.

Кратери добијају имена по 
малим местима која имају сличне 
карактеристике на Земљи, у овом 
случају је то мала општина на 
западу Босне и Херцеговине.

Слика 2: Кратер Језеро
Задатак ровера је да извади 
ситне геолошке узорке камена 
и минерала са тла Марса, 
да сними разне звукове и 
да видимо да ли је икада на 
Марсу било живота.

Ровери би требало да се 
врате назад на Земљу око 
2031. године, па ће нам донети 
одговоре да ли постоје „мали 
зелени”.

Елена Анђелић  5/2

: : : : : наУКа и ТЕХнОЛОгиЈа : : : : : : наУКа и ТЕХнОЛОгиЈа
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Савремена технологија
Технички апарати и уређаји
налазе се свуда око нас и стално их користимо.То су: шпорет (штедњак), микроталасна, 
грејалица, усисивач, фен за косу, пегла, бојлер, фрижидер итд.

: : : : : : наУКа и ТЕХнОЛОгиЈа

Фен за косу
Фен за косу служи за сушење и фенирање 
косе. Водите рачуна да га држите 
на довољном растојању од косе. 
Обратите пажњу и да уређај не доће 
у контакт са водом.бити одговарајућег 
материјала. Један од битних услова је да 
немају металне украсне делове.

Електрични шпорет (штедњак)
Електрични шпорет (штедњак) служи 
за припремање и подгревање хране. 
Приликом коришћења овог уређаја морате 
бити пажљиви како не бисте задобили 
опекотине, а након коришћења неопходно 
је искључити га.

Усисивач
Усисивач је уређај намењен за усисавање 
прашине и других ситних отпадака у стану 
или кући. Водите рачуна да не газите 
делове усисивача, да често празнике кесу 
и чистите филтере од прашине. Након 
завршеног усисавања кабл увуците у 
уређај и вратите на предвиђено место.

Грејалице
Грејалице служе за загревање просторија. 
Морате пазити да се у близини грејалице не 
налази неки запаљив предмет или одећа, 
јер се у супротном може изазвати пожар, 
посебно код кварцних грејалица. Кад 
легнете да спавате или излазите из стана 
или куће, обавезно искључите грејалицу.
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Фрижидер
Фрижидер служи за чување хране и 
течности на нижим температурама. Када 
узмете потребне намирнице, обавезно 
затворите врата фрижидера.

Пегла
Пегла је намењена за пеглање одеће. 
Приликом њене употребе водите рачуна да 
не задобијете опекотине.
Након завршеног пеглања, оставите је да се 
хлади на незапаљивој површини, па је тек 
након тога вратите на предвиђено место.

Бојлер
Бојлер служи за загревање воде и велики је 
потрошач електричне струје. Пре туширања 
обавезно искључите уређај.

Савети
● Како растете, тако ће се и кућне обавезе за вас повећавати и користићете све више апарата 
у домаћинству. Будите пажљиви приликом коришћења техничких апарата и уређаја,а уколико 
нисте сигурни како се користи питајте старије особе да вам објасне начине руковања.

● Уколико приметите неки квар или неуобичајен рад уређаја, обавезно обавестите старије 
особе, како би уређај могли да однесу на сервис и на поправку. Такође,обратите посебну 
пажњу да ниједан електрични апарат или уређај не доће у контакт са водом.

● Мобилне телефоне и таблете уређаје,кад легнете да спавате, не остављајте поред себе,а 
посебно не прикачене на пуњач поред узглавља. Да би вам батерија на уређају дуже трајала, 
немојте остављати апарат на пуњачу преко целе ноћи, већ је најбоље искључити га чим се 
батерија напуни.

Микроталасна пећница
Микроталасна  пећница  се такође, користи 
за загревање хране. Посуде које се стављају 
у пећницу морају бити одговарајућег 
материјала. Један од битних услова је да 
немају металне украсне делове.
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   Подсетник
● Технички апарати и 
уређаји налазе се свуда око 
нас и употребљавамо их 
свакодневно.
● Обавезно обавестите 
старије особе ако приметите 
неуобичајен рад уређаја.
● Водите рачуна да 
електронски уређаји не дођу у 
додир са водом.

● Електрични шпорет служи за: 
    а) припрему и грејање хране,  
    б) прање судова, 
    в) кување ручка.
● Микроталасна пећница служи за:             
    а) загревање хране, 
    б) загревање просторија, 
    в) усисавање прашине.
● Грејалице служе за: 
    а) припрему и грејање хране, 
    б) усисавање топлоте, 
    в) загревање просторија.
● Усисивач служи за:
    а) загревање просторија, 

    б) усисавање прашине, 
    в) прање судова.
● Фен за косу служи за: 
    а) сушење веша, 
    б) кување хране, 
    в) сушење и фенирање косе.
● Пегла служи за: 
    а) фенирање косе, 
    б) пеглање одеће, 
    в) загревање просторија.
● Бојлер служи за: 
    а) загревање хране,
    б) загревање просторија, 
    в) загревање воде.

● Фрижидер служи за : 
    а) загревање хране и пића, 
    б) чување хране и течности 
на нижим температурама, 
    в) усисавање прашине.
● Савремени електронски 
уређаји служе за:   
    а) позивање, слање порука, 
играње едукативних игара, 
цртање, куцање текста  и  
претрагу  по  интернету…, 
    б) кување ручка, 
    в) усисавање топлоте.

Савремени електронски уређаји
Савремени електронски уређаји-мобилни телефони, 
таблету и лаптопови,користе се за најразличитије 
активности:позивање,слање порука, играње едукативни 
игара, цртање, куцање текста и претрагу по интернету. 
Електронски уређаји служе и за обављање разних послова, 
плаћање рачуна и слично. ТВ пријемници, осим за гледање 
и слушање разноврсног програма, могу се користити за 
претрагу садржаја на интернету. Сви ови електронски 
уређаји не смеју да се поквасе и веома су осетљиви на 
ударце, пошто се лако могу оштетити.

   Квиз

 

 Теона Вујетић 5/5

Слободно је време у кући. 
Сестре Сара, Мара, Лара, Софија 
и Теона раде следеће ствари:
Сара учи, Мара шије, Лара шета 
пса, Софија игра шах. 
Шта ради Теона?

Уочи М
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WWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWW

Слетела ми једна
Бубамара мала,
Тако слатка
И пуна шара.

У њој је било
Пуно умећа,
Направила ми је мали
Букет цвећа.

Показала ми је два
Елегантна лета.
У ваздуху је летела, 
Као права ракета.

Погледала ме је у очи,
Крхко и слатко.
Спустила сам је на дрво,
Нежно и глатко.

Видела сам и њен
Последњи лет.

Лепршала је
На небу
Као трешњин
Цвет.

Миа Петковић  4/1

 МОЗГАЛИЦЕ
Једна мала бубамара

Маша Костић 5/5
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како темПература 
у тиче на наше раСПоложење

Људи су бића која често мењају расположења у 
различитим годишњим добима и у зависности 
од тога, другачији су према себи, па и према 
другима.
На пример, моје запажање јесте да људи у 
пролеће изгледају као да су се препородили. 
Иако је људима тешко, ипак се помало смешкају, 
док упијају мало хладније зраке сунца. Како и да 

се не насмеју када чују цвркут птица и виде мале 
беле, љубичасте или жуте цветиће на јаркозеленој 

трави. У лето људима дани пролазе забавно, па 
зато време од јутра до вечери брзо пролети. Људима 

је често осмех на лицу и ни не  примећују да им је топло, 
поготово када се купају у свежој морској води. Такође, деца 

су по цео дан у парковима и једу укусне хладне сладоледе. 
Деце је у парковима све мање, шарено лишће полако пада са сувог 

дрвећа, школа је почела, а осмеха све мање. Та промена дешава се у јесен. Људи облаче 
жуте кабанице и узимају разнобојне кишобране. Кад град почне да се бели, то је знак да је 
зима. Одрасли чисте снег, док се деца снегом забављају. Ту је и зимски распуст, само за децу 
и професоре. Тако иде из године у годину. 
Протекле две године појавила се Корона, вирус који је прекрио осмехе маскама током свих 
годишњих доба и затворила нас све у куће са великим страхом. Људи се не посећују. Баке 
и деке страхују по кућама.
Већ једанаест година шетам својом улицом изнова и изнова. Запажам различите људе 
и различите осмехе. Мислим да годишња доба као и сама температура не сме да мења 
расположења. Наравно, не можемо стално бити насмејани, али можемо се барем 
потрудити.

                                                                                                 Јанко Вучковић, 5-4

: : : : : : ЗаниМљивОСТи

зашто је важно имати добру дремку?
Спавање. Неки (укључујући мене) сматрају да 
је то један веома досадан и дуг процес који 
није уопште занимљив, а неки мисле да је то 
један веома важан процес од којег зависи да 
ли ћемо моћи да будемо ујутру продуктивни 
и активни. Спавањем, одмарањем и јелом ми 
враћамо енергију изгубљену током дана на 
разне активности, које могу веома да варирају 
(трчање, школа, тренинг ...). Сваки пут када 
наше тело уради било шта, укључујући и 
дисање, ми трошимо енергију.

Шта нас тера да спавамо?
Поред родитеља, постоје и остале ствари 
које нас терају да спавамо. 
Наше тело има свој унутрашњи сат, који 

нам говори када је дан, када је ноћ, када се 
будимо и када спавамо. Наши остали органи 
и чула су повезани са тим унутрашњим сатом, 
укључујући и наше очи. Када се смрачи 
напољу, наше очи примају информацију да је 
ноћ, шаљу сигнал нашем мозгу, који тада креће 
да лучи хормон зван мелатонин. Мелатонин 
је хормон заслужан за нашу поспаност.
Када осване јутро, наш унутрашњи сат шаље 
сигнал мозгу да крене на лучи кортизол и 
друге хормоне који нас буде у јутарње сате.

Зашто је важно да се добро наспавамо?
Можда ово звучи смешно, али је у ствари 
круцијално да се добро одморимо током ноћи 
да бисмо могли да будемо активни током 
дана. Ево их још неки разлози зашто је важно 
добро се наспавати:
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1. Одржање можданог здравља
2. Одржавање физичког и психичког здравља
3. Одржање срчаног здравља
4. Одржање унутрашњег баланса.
Јесте ли знали да мачке преспавају две 
трећине свог живота? Сада знате ☺.

Колико дуго би требало да спавамо?
Колико дуго спавамо одређује да ли ћемо 
бити у могућности да се пробудимо ујутру 
без одуговлачења.
Деца до пет година би требало да имају 
дремке у току дана да би могла да преброде 
до ноћи са довољно енергије. Њихово време 
проведено одмарајући мора да буде између 
12-16 сати са бебе до прве године, док им је 
од прве године минимум 10-11 сати сна.
„Што су нервознији, то им се више спава!“
Од пет година на даље, дремке више нису 
потребне, зато што су од те године већ 
довољно одрасли да имају довољно енергије 
за цео дан. Деца у старосном добу од 6-12 
година би требало да имају минимум 9 сати 
сна, док је од 13-18+ година минимум 8 сати 
сна потребно.

Да ли постоје последице ако не спавамо?
И те како. Последица неспавања је 
депривација сна. Депривација сна се јавља 
када не спавамо једну или више ноћи. Ова 
депривација драстично утиче на расположење 
и когнитивне и моторичке способности. Иако 
су смрти изазване овом депривацијом на 
природан начин веома ретке, још увек 
постоји ризик да се изазову повреде због 
раније споменутог утицаја на моторичке 
и когнитивне способности.
Екрани електричних уређаја (телевизора, 
телефона, компјутера) емитују плаву 
светлост (blue light) која штети нашим 
очима ако претерано гледамо у екране. 
Иста та плава светлост успорава 
лучење мелатонина, због чега не 
можемо да заспимо дуже време. Неки 
уређају имају такозвани „night mode“ 
који боји цео екран у топлије боје да би 
се смањила емисија плавог светла.

Порука: Немој да остајеш будан/будна 
целу ноћ. Није добро по твоје здравље. 
Ох, и исто немој да користиш телефон, 
компјутер или телевизор пре спавања.

Који су савети за бољи сан?
Лежи око 9-10 сати увече у кревет
Не користи мобилни или друге уређаје пре 

спавања
Навиј сат када би требало да се пробудиш 

ујутру да зазвони
Прочитај пар страница књиге или неку 

лекцију из уџбеника да би расчистио/
расчитила мисли

Не вечерај обилне оброке пред спавање. 
Боље је отићи полугладан/полугладна у 
кревет

Не ради ништа захтевно, компликовано или 
тешко пре спавања

Напрскај собу или кревет неким лепим 
освеживачем

Смањи сметње око себе.

Вeoма је важно да деца у развоју имају 
редован и дуг сан, јер је сан један од основа 
нашег здравља, то јест заслужан је за развој 
нервног и ендокриног система. Ако не спавамо 
довољно дуго, нећемо моћи да будемо активни 
и спремни за изазове свакодневног живота, а 
камо ли да пишемо чланке о спавању и сну.

Јован Топаловић  7/5
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Филип Мршовић 8/1

Тара и Ангелина Ђорђевић 5/3

: : : : : : ЛиКОвни радОви

Алиса
Томић 8/2

Филип Мршовић 8/1

Стефан Елезовић 6/1
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Страхиња Јовановић 5/3

Алиса
Томић 8/2

Алиса
Томић 8/2

Алиса
Томић 8/2

Емилија
Тошкић 8/5

Емилија
Тошкић 8/5
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лав алимПић
Лав Алимпић, ученик наше школе, тренира пливање у 
Пливачком клубу ‘’Врачар’’ већ десет година. 

Освојио је до сада више од 60 медаља. Наступао је на 
разним такмичењима и представљао је нашу земљу и 
у иностранству. За нашу школу освајао је медаље на 
градским такмичењима, као и на пливању за Часни крст. 

Омиљена дисциплина му је 50м делфин. 
Свакодневним тренинзима спрема се за нове 
изазове, а у томе му парира и рођени брат Дарије, 
ученик четвртог разреда наше школе.

милица штерић
Тренирам у клубу са најдужом традицијом у Србији, који ове године обележава 70 година 
постојања, у Гимнастичком друштву ‘’Палилула’’. 

Моји тренинзи се одвијају шест пута недељно по три сата у хали 
,,А. Николић”. Почела сам да се бавим ритмичком гимнастиком 

јако рано, са две године. Гимнастичка сала је моји други дом. 
Живим, тренирам и понашам се попут врхунских спортиста. 
Такмичим се у Б програму јуниорске категорије. У претходној 
години сам освојила прво и треће место на првенству 
Србије у вежби 
са реквизитима 
вијача и обруч.

Учествовала сам на много турнира у Србији и 
иностранству, на којима сам освојила много 
медаља.

Циљ ми је да се још дуго бавим овим лепим 
спортом који обожавам!

: : : : : : СпОрТСКи УСпЕСи
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мина чолић
Мина Чолић (2008) ученица 
7/3 успешно се бави 
ритмичком гимастиком као 
члан Гимнастичког клуба 
‘’Раднички’’ из Београда. 

У пионирској и кадетској категорији највишег националног нивоа 
(А програм) учествовала је на такмичењима у земљи (турнири, 
градска  и државна првенства) и у иностранству (Бугарска, 
Словачка, Словенија, Хвратска) постигавши значајне успехе и 
освојиши бројне медаље. Освајала је титуле првака Београда и 
Србије. Актуелна је вицешампионка Србије. 

Ове године је прешла у категорију јуниорки и изабрана је за члана репрезентације Србије. 
Као јуниорска репрезентативка ће представљати нашу земљу на ФИГ турниру у Софији у 
априлу ове године.

: : : :  СпОрТСКи УСпЕСи

друго меСто у Србији за нашег филиПа!
У спортско-рекреативном центру ,,25. мај – Милан 
Гале Мушкатировић” одржано је државно школско 
првенство у пливању. Нашу школу је представљао 
ученик одељења 5/1, Филип Павићевић, који је 
техником ,,делфин” заузео високо друго место.

На градском такмичењу освојио је прво место и тако 
се пласирао на државно такмичење. 

Честитамо свим 
учесницима 
на успесима, 
дружењу и дивној 
атмосфери која је 
владала!
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тим који Помера границе 
женСке кошарке
„Арт Баскет” је клуб који ствара 
уметност на кошаркашком 
терену. Овај млади тим сваким 
даном пише историју младе 
женске кошарке, сваким 
даном напредује све више. На 
тренингу се учи, а на утакмици 
примењује све стечено знање, 
јер се тако побеђује  и долази 
до заслужене титуле.

Овај клуб је основан 2010. године, 
а школа у којој су одржавани 
тренинзи била је „Владислав 
Рибникар” на Врачару. Творац и 
главни уметник је Ана Мркић.

Ана је тренирала кошарку, али је 
због повреде морала да престане да игра.
То је, међутим, није спречило да одустане од своје
љубави према овом спорту. Одлучила је да 2004. године дође у Београд и тако оствари 
велике циљеве. Прво је била тренер у „All star”-у, а затим  у „Звезди”. Увек је желела да 
спроводи своје идеје и због тога је основала свој клуб под именом „Арт Баскет”.

Када је клуб почео са радом, тренирало је 20-ак 
девојчица у једној школи. Током година тај број 
расте, па је зато Ана одлучила да пријави свој клуб 
у кошаркашком савезу Србије и Београда како би се 
такмичио са другим клубовима.

У протекле три године сениорке су постигле велики 
успех. Најпре су ушле у прву лигу, а затим су у марту 
2021. године освојиле Куп Милана Циге Васојевића. 
Арт се у полуфиналу нашао са екипом Радивоја 
Кораћа и током лигашког дела победио два пута, 
али их није спречило да их победи и трећи пут 81:67. 
Екипа Арта савладала је и Војводину 83:74. Поред 
сениорки, најзаслужнији је и њихов тренер Милан 
Видосављевић. Откако је постао њихов тренер, 
сениорке  вредно, радом и трудом, успевају да остваре 
своје циљеве.

Поред сениорки, велики успех постижу и млађе 
категорије као што су јуниорке, кадеткиње, пионирке и млађе пионирке. Тренери који су 
заслужни за успех јесу Немања Ћулафић, Милан Милановић и остали тренери и помоћни 
тренери.

                                                                                                     Сара Стојановић, 7-1

 : : : : :  СпОрТСКи УСпЕСи
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чудеСна СПрава 
За време летњег распуста  био сам код стрица. Он је добар човек и воли ме, али му врло брзо 
досади моје запиткивање и, са изговором да има неке важне обавезе, често ме остави самог. 
Мени онда буде досадно, не знам како да се забавим, па бесциљно лутам по дворишту у 
потрази за забавом. Али, двориште је обично: чесма, цвеће, трава, ограда - ништа чиме бих 
се забавио.

Зато сам једног дана одлучио да забаву потражим на тавану стричеве куће. На први поглед 
таван је био незанимљив: стричеве старе ствари, напуштене и заборављене, гомила прашине 
и паучине, кофери, кутије и кесе пуне непотребних ствари.

А онда у последњој кутији нешто што би могло бити занимљиво: жута справа налик на дурбин. 
Помислио сам да то ипак није ништа посебно, јер ја дурбин већ имам. Али, хајде једном да 
погледам кроз њега пре него што га вратим у кутију. Стао сам поред прозора, угледао стрица 
у дворишту и усмерио справу према њему. Справа је засветлела, онда је светло почело 
да трепће и на крају се један зрак издвојио и осветлио мог стрица. Стриц је подигао главу, 
осмехнуо се и почео да ме дозива: “Бојане, Бојане, дођи да идемо на пецање!” Нисам могао 
да верујем - пронашао сам чудесну справу која људима поправља расположење. Да бих 
био сигуран, сутрадан сам поново испробао справу на стрицу. Овај пут ме звао да идемо на 
купање на оближњу реку. Онда смо ишли на колаче, у биоскоп, гледали смо утакмицу, сваки 
дан до краја мог боравка код стрица је био испуњен забавом.

И све то захваљујући чудесној справи, а ни моја запиткивања га више нису нервирала. 
Стрпљиво ми је одговарао на свако питање, али мислим да му је ипак било драго када сам 
рекао да је распусту крај и да се враћам у Београд.
 
                                                                                             Бојан Никић  7/1

љубав и интернет 
Некада је клупа у парку била љубавно гнездо, данас је то инбокс на некој друштвеној мрежи. 
Старији кажу да је све изгубило смисао и да више ништа није реално. Овако ми данас волимо, 
дружимо се и сазнајемо.

У данашње време већина деце има телефоне и друштвене мреже, преко којих редовно 
комуницирају. Инстаграм је постао извор свих информација, причања, али нажалост и дружења. 
Људи на интернету и друштвеним мрежама и људи уживо су „небо и земља“, што говори да 
ништа од тога није истинито. Вероватно се и због тога каже „виртуелна реалност“. Баш због 
тога заљубљивање преко интернета некада може бити нереално и на крају разочаравајуће. 
Све те слике које нас очарају и у које се заљубимо су потпуно другачије од стварности. 
Мислим да се ово више односи на женски пол. Филтери и апликације су као шминка у правом 
животу, а наш профил где је све то постављено, представља наш физички и унутрашњи 
потпуно украшен изглед. Најчешће се заљубимо у особу коју уживо не знамо. Њихов „лајк“ 
би уживо био поздрав, коментар на нашој слици комплимент, а дописивање разговор који се 
у стварном животу вероватно не би ни десио. Овај начин удварања на интернету је посебно 
добар стидљивим људима, који користе друштвене мреже да би исказали осећања која уживо 
не би могли да изразе.

Са временом љубав на интернету постаје сасвим нормална ствар, коу старији људи не могу 
да схвате, јер су навикли да се друже и исказују љубав директно, а не преко уређаја.
 
                                                                                 Маша Миленковић

: : : :  МаЛО прОЗЕ За КраЈ...
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