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НЕКИОДМНОГОБРОЈНИХПОБЕДНИКА

Ори ла се пе сма тре ћег два
На Град ском над ме та њу у Шу ми ца ма на ши тре ћа ци

по ста ли дру го нај ра спе ва ни је оде ље ње у Бе о гра ду

У Зе му ну смо пе смом осво ји ли сим па ти је и бо до ве жи ри ја и по ста
ли пред став ни ци Оп шти не Зе мун на Град ском так ми че њу „Нај
ра спе ва ни је оде ље ње“. Ово над ме та ње одр жа но је 28. фе бру а ра 

2013. го ди не, по 38. пут, у Цен тру за кул ту ру и спо рт „Шу ми це“.
Так ми чи ло се де вет оде љењ ских за јед ни ца из бе о град ских оп

шти на, а на шу је пред ста вља ло оде ље ње 3–2 из на ше шко ле, уз 
кла вир ску прат њу Ни не Мар ја но вић, уче ни це 4–5. Ни овај пут 
ни смо ома ну ли, осво ји ли смо 2. ме сто. Као на гра ду за успех оде
ље ње је до би ло бес плат ну по зо ри шну пред ста ву у по зо ри шту „Ду
шко Ра до вић“. Јо ва на Зу ка но вић, уче ни ца 8–3 на ше шко ле, би ла 
је члан деч јег струч ног жи ри ја, уче ство ва ла је у жи ри ра њу на сту па 
оде љењ ских за јед ни ца.

Све ово не би би ло из во дљи во да ни је би ло по мо ћи ро ди те ља ко
ји су се ан га жо ва ли око пре во за уче ни ка, као и стр пљи вог ра да на став ни це му зич ке кул ту ре Да ни је ле Вуч ко вић. По себ ну 
за хвал ност упу ћу је мо на став ни ци му зич ког Јул ки Кне же вић, ко ја нас је не се бич но бо дри ла.

Уз пе сму се леп ше ра сте!                     Је ле на Па вли ца,
Раз ред ни учи тељ 3–2

ДОМАЋИНИОПШТИНСКОГТАКМИЧЕЊАУОДБОЈЦИ

Бран ко ви де ча ци од не ли ме да љу

У на шој шко ли је 21–23. 11. 2012. год. одр жа но оп штин ско так ми че ње у 
од бој ци за уз раст од 5. до 6. раз ре да. За ор га ни за ци ју су би ли за ду же ни 
про фе со ри фи зич ког вас пи та ња Си ни ша Јак шић, Да ни је ла Си мо но вић и 

Зо ран Ђор ђе вић. Би ли смо до ма ћи ни 28 еки па из 14 зе мун ских шко ла. Сва ка 
еки па бро ја ла је 12 уче сни ка. Пр во ме сто у кон ку рен ци ји де вој чи ца од 5. до 6. 
раз ре да осво ји ле су уче ни це ОШ „Ра де Кон чар“, а пр ва ци оп шти не за де ча ке 
су уче ни ци на ше шко ле. Еки пу је во дио про фе сор Зо ран Ђор ђе вић.

Хва ла уче ни ци ма за при стој но по на ша ње и по др шку ко ји су пру жи ли сво
јим дру га ри ма бо дре ћи их до крај ње по бе де.

Ути сак са утак ми ца са на ма је по де лио играч на ше еки пе Да ни јел Стој нић из VI4:
– Са ла је би ла пре пу на на ви ја ча, не са мо од бој ка ша, већ и на ших дру га ра. Би ло је ве о ма на пе то. Спорт ски смо под но си ли 

по бе де и по ра зе. Нај ви ше ми се до па ло ка ко су се по не ли дру га ри из на ше ком шиј ске шко ле Ми тра ље те. Иа ко су из гу би ли 
утак ми цу од нас, ка сни је су на ви ја ли за на шу еки пу.

Про фе сор фи зич ког вас пи та ња Да ни је ла Си мо но вић Ра да ко вић

МАЈАИСТЕВАНОСВОЈИЛИНАГРАДЕКАОТАЛЕНТОВАНИЛИКОВНИУМЕТНИЦИ

До не ли „До бар глас“
Ли ков на смо тра и так ми че ње под на зи вом „Деч је ли ков но ства

ра ла штво“ већ 19 го ди на оку пља мла де та лен те и про мо ви ше ли
ков но ства ра ла штво основ них шко ла из Зе му на. Из ло жба је одр жа
на 20. мар та у „Ста рој Ка пе та ни ји“ у Зе му ну где су пред став ни ци 
струч ног жи ри ја у са ста ву: Ве ра Ви то ро вић, исто ри чар умет но сти, 
Жељ ко То шић и Ти ја на Ко јић, ака дем ски сли ка ри, ода бра ли и 
про гла си ли нај у спе шни је ли ков не ра до ве. Под струч ном „чет ки
цом“ на ше на став ни це ли ков ног Љу би це Стан ко вић, 1. на гра ду је 
осво ји ла Ма ја Цр но мар ко вић из VI II2, а на гра ду „До бар глас“ Сте ван Бур саћ из VII1.             Б. Т.
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родитељииколеге,
читаоциисарадници,

У име ре дак ци је ли ста и у сво је 
лич но име че сти там Вам Дан 
шко ле!

На да мо се да ће Вам че твр ти број 
ча со пи са „Бран ко“ при бли жи ти и 
до ча ра ти бар део ра да и ак тив но
сти на ше шко ле.

Же ле ла бих се за хва лити СВИМ 
уче ни ци ма и на став ни ци ма на од
лич ној са рад њи и раз у ме ва њу при
ли ком при ку пља ња ма те ри ја ла за 
ча со пис. Са мо та ко на ста ви те!

Слободанка Јаић–Таталовић
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НАгРАђЕНИ УЧЕНИцИ

успеси ученика на такмичењима у школској 2012-13. год.*

Иовешколскегодиненашиученициинаставницисубиливреднииактив-
ни,учествовалисунаразнимтакмичењимаиостварилиодличнеуспехе.
Овимпутемимсезахваљујемоштоодржавајувисокугледнашешколе,

поноснисмонањихижелимоимдаљиуспех.

*према прикупљеним подацима до закључења овог броја часописа
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Сви на гра ђе ни ђа ци у то ку 
школ ске 2011–12. го ди не, 
ишли су у ју ну 2012. го ди не на 

јед но днев ни из лет у ва љев ски крај, 
у прат њи сво јих учи те ља и на став
ни ка. Био је сун чан и ве дар јун ски 
дан, вла да ло је до бро рас по ло же ње 
у сва три ау то бу са ко ја су кре ну ла 
из Ба тај ни це ка пре ле пој Бран ко ви
ни. Уз при чу и дру же ње убр зо смо 
сти гли у Бран ко ви ну, ко ја сво јом не
на ме тљи вом ле по том, ду хом и ми
ром ко ји зра чи ни ко га ни је оста ви ла 
рав но ду шним. У прат њи на став ни ка 
исто ри је Алек сан дра То до си је ви ћа 
и во ди ча му зе ја у Ва ље ву, раз гле да
ли смо Бран ко ви ну и са зна ли да је 
по мно го че му зна ме ни та: по за слу
жним лич но сти ма, њи хо вим спо ме
ни ци ма и за ду жби на ма. По се ти ли 

смо Цр кву Све тих Ар хан ђе ла, „Про
ти ну шко лу“, „Де сан ки ну шко лу“ 
– где су уче ни ци има ли при ли ку да 
се де и уче у клу па ма „ста ре шко ле“, 
дру же се и од ма ра ју у дво ри шту две
ју шко ла. На пу сти ли смо пре ле пу 
„зе ле ну оа зу“ Бран ко ви не и об и шли 
Ва ље во и Те шњар, чу ве ну ва љев ску 
чар ши ју са очу ва ним из гле дом ку
ћа, за нат ских рад њи и ка фа на са 
по чет ка 19. ве ка. По сле осве же ња и 
шет ње ста ром ва љев ском чар ши јом 
на ста ви ли смо пут ка ма на сти ру Бо
го ва ђи, ко ја има ве ли ки исто риј ски 
зна чај. Пре ди ван из лет, – ви де ли 
смо и чу ли мно го по уч ног и за ни
мљи вог, вра ти ли смо се са пре гршт 
ле пих успо ме на.

 
Све тла на Бје ло па влић

нај Бо Љи уче ни Ци оБ и шли Ва ЉеВ ски кРај

Не на ме тљи ва ле по та
Бран ко ви не

ДецасумогладаседеиучеуклупамаПротинеиДесанкинешколе,
шетајуваљевскомчаршијомипронађумируманастируБоговађи

НАгРАђЕНИ УЧЕНИцИ

оРи јен ти Ринг се на ста ВЉа

Другиугенералномпласману
Ори јен ти ринг је спорт скоре кре а тив на ак тив ност на отво ре ном про сто ру у ко јој уче сник про на ла зи кон

трол не тач ке по мо ћу спе ци јал не кар те и ком па са. За ба ван је и по пу ла ран јер ис тра жу је мо при род но окру же
ње – „по тра га за бла гом“ – са ра ђу је мо и ужи ва мо у дру же њу. У ју ну про шле го ди не пр ва три ме ста осво ји ли су 
де ча ци на ше шко ле у Но вом на се љу у Ба тај ни ци, а у ге не рал ном пла сма ну за у зе ли смо дру го ме сто.

Ве сна Жи ва но вић, пси хо лог

од зВа ња ли
де сан ки ни сти хо Ви

У Бран ко ви ни је сво је де тињ ство про
ве ла чу ве на пе сни ки ња, пи сац за де цу 
и мла де Де сан ка Мак си мо вић. Уче
ни ци мла ђих раз ре да, под вођ ством 
учи те љи це Љи ља не Ми јић, при ре ди
ли су при го дан ре ци тал на Де сан ки
ном спо мен –ме сту; ре ци то ва ли су 
чу ве ну пе сму „Кр ва ва бај ка“.

ДРУ ГАР СТВО
До бар друг ужи ну де ли
и са то бом се ве се ли.
Кад на и ђу не во ље мно ге
друг је ту да ти по мог не.
Дру гар ство је све ћа
ко ја дру га кра си,
за то па зи да се не уга си.

Та ма ра Јо во вић 4–1
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По во дом пре ра не смр ти на ше 
ко ле ги ни це Сто је, не са мо да 
је сва ко днев но по ми њу они 

са ко ји ма је де ли ла про фе сор ску 
суд би ну, не са мо ђа ци ко је је учи
ла пр вим сло ви ма и нај ва жни јим 
жи вот ним исти на ма, већ и ђа ци 
с ко ји ма ни ка да ни је не по сред но 

ра ди ла. Са ње ног по гре ба ни су из
о ста ли ни они ко је је дав но из ве ла 
из че твр тог раз ре да, а ко ји су да
нас успе шни ака дем ци. Упра во за то 
што не мо же мо да при хва ти мо да 
је ви ше не ма ме ђу на ма осе ћа мо 
по тре бу да се при се ти мо бар не ких 
де та ља из да на ко је смо про ве ли 

за јед но.
Ис пла ни ран сва ки де лић да

на, тре ба све сти ћи, сва ку оба ве
зу бес пре кор но ис пу ни ти, а по ред 
све га осмех и ни кад ре чи: „Не мо
гу, те шко ми је, умо р на сам“.

Ако је по сао – пр ва је. Ка да ра
ди, не ма ста ја ња. Не ма офр ље, 

In memorIam

се Ћа ње на пРе Ра но пРе ми ну лу ко ле ги ни Цу сто јан ку Бу Ру

Сто ја сви ма узор
Акојепосао–прваје.Кадаради,немастајања.Немаофрље,нема„за
бушавања“.Њениђаци–каовојнициисвионакоодсечногазекаоона,
имајуставкаоонаиумејудаволекаоона,дискретно,анесебично

In memoriam

СТОЈАНКА БУРА

+6. март 2013.
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не ма „за бу ша ва ња“. Ње ни ђа ци – 
као вој ни ци и сви она ко од сеч но 
га зе као она, има ју став као она и 
уме ју да во ле као она, дис крет но, 
а не се бич но.

Ка да смо ишли на ре кре а тив ну, 
пла ши ли смо се да ли ће мо је сти
ћи, да се не обру ка мо пред ње ним 
по ле том и енер ги јом. А и кад ни је 
ишла, бри ну ла је о то ме да ли је 
све у ре ду.

Коб на ре кре а тив на – Гу че во – 
ки ша не пре ста је да ни ма, а ми се 
бо ри мо са сто мач ним ви ру сом, 
на кра ју сна ге смо, не и спа ва не, 
ис цр пље не... Ни јед но ве че ни је 

про пу сти ла да нас на зо ве и охра
бри; по ноћ ни по зи ви – Сто ја: „Ка
ко сте ми дру га ри це, је л’ бо ље, не 
дај те се, из др жа ће те!“ Учи те љи ца 
Ма ри на, по зна та по то ме да увек 
иде на вре ме да спа ва, по сле не
про спа ва них но ћи, је два се одр жа
ва у буд ном ста њу и сва ко ве че се 
пи та: „Ма, што бар Сто ја не спа ва 
кад мо же?“ А не мо же, јер је у ми
сли ма са на ма!

Во ле ла је мно го то га... Ка да се 
пе ва ло – уз ње ну Љи шу би ла је 
пра те ћи во кал, ка да се игра ло – 
по ве ла је ко ло, ка да се над вла чио 
ко но пац – ње на бор бе ност ушла је 

у Пе ри ну пе сму. Ка да је тре ба ло 
не што ре ћи и из бо ри ти се, би ла је 
пр ва на ба ри ка ди, ни је кал ку ли са
ла и ми сли ла о по сле ди ца ма. Ка да 
смо од лу чи ва ли шта ће мо у ве зи 
штрај ка шко ла и сад ми од зва ња
ју ње не оштре, али си гур не ре чи: 
„Ма љу ди, не мо же то та ко!“

Ка да су на ше учи те љи це сту ди
ра ле, сва ка је од Сто је до би ла по
др шку, по моћ, ле пу реч, са вет – 
пре ци зан и де та љан, ка ко је са мо 
она уме ла.

И у по след њим да ни ма жи во та 
ин те ре со ва ла се за ре зул та те са 
так ми че ња, ка ко су на ши про шли, 
жу де ла је да опет узме днев ник и 
уђе у ње ну учи о ни цу где је би ла 
вир ту оз.

Ње ни оми ље ни сти хо ви су би ли:
„Од ко лев ке па до гро ба, нај леп

ше је ђач ко до ба...“
„Те шко оном ко не уме, ђач ко 

до ба да раз у ме.“
Да ље се мо ра, ње ним нај бли жи

ма и нај ми ли ји ма оста ви ла је ве
ли ко бо гат ство, љу бав и све че му 
их је учи ла и са ве то ва ла, ње ним 
ко ле га ма оста ви ла је пре гршт див
них успо ме на, а ње ним ђа ци ма те
мељ и осно ву за жи вот.

Не ка јој је веч на сла ва и хва ла. 
Да у ми ру по чи ва, а ми ће мо кроз 
анег до те, Пе ри не пе сме и уз ко ју 
то плу но ту се ћа ти се и при ча ти...

In memorIam

ни кад се
по жа ли ла ни је

Ње на бри га – без гра нич на, за 
Мар ко во здра вље, Ма ју и ње ну 
по ро ди цу, Жељ ка и ње го ву бу дућ
ност, за во ље не се стре Стан ку, 
Ан ку и Ца ну, род би ну и при ја те
ље. Њен по нос и хва ла по ста ла су 
два див на би ћа Са ра – кроф ни ца 
и ма ле ни Ду шан. Још се сви се ћа
мо ње ног би ци кла ко јим је на из
ме нич но ју ри ла да оби ђе бо ле сну 
мај ку и све кр ву, а ни кад се по жа
ли ла ни је. Има ла је са мо јед ну 
ма ну и због ње је пла ти ла ви со ку 
це ну, ни је бри ну ла о се би, ни ка да 
се би ни је до шла на пр во ме сто. 
Са да не ма на зад.

ка ко је пам ти
учи те Љи Ца ана

Ка да сам до шла у ову шко лу, 
Сто ја и ње не ко ле ги ни це су при
ма ле пр ва ке. Она, у ме ни оми ље
ној зе ле ној ха љи ни са цвет ним 
мо ти вом, све де но а све ча но. 
Трч ка ра ла је, бри ну ла да ли ће 
све про ћи до бро. Мој пр ви ути
сак: сви су мла ди! А пр вен стве но 
сам ми сли ла на њу и њен ен ту
зи ја зам. Стра стве ни љу би тељ 
ка фе, уђе на ве ли ком од мо ру да 
узме срк и до ба ци – „Хај де мо, 
Љи шо, да их уве де мо, још са мо 
да нас!“ И та ко док не бу де си
гур на да сви ње ни ђа ци зна ју где 
је учи о ни ца.
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На ша дра га и во ље на учи
те љи ца Сто ја је осо ба ко ју 
ће мо пам ти ти по до брим и 

пле ме ни тим де ли ма ко је нам је 
по кло ни ла. Би ла је ве се ла и на
сме ја на учи те љи ца, пу на рад не 
енер ги је, увек спрем на за ша лу, 
за ба ву, а на ро чи то за пе сму и игру. 
У шко ли смо че сто раз го ва ра ли о 
див ним и не за бо рав ним тре ну ци
ма про ве де ним с њом у на ста ви, 
ње ним ис тра жи вач ким аван ту ра ма 
са ре кре а тив не на ста ве про ве де
не на Зла ти бо ру и Гу че ву… ње ној 
љу ба ви пре ма при ро ди, ски ја њу, 
зи мо ва њу…

…Хм, кад се са мо се ти мо са ко
ли ком је же љом ужи ва ла да са на
ма по је де слат ке ма ле кремба на
ни це…

…ко ли ко их је са мо во ле ла
… истом ја чи ном
…истом же љом, као што је во

ле ла и нас…
Ње на ве ли ка же ља је би ла да 

код нас под сти че ло гич ко раз ми
шља ње и љу бав пре ма ма те ма ти
ци и ма те ма тич ким тај на ма. Зна
ла је увек да бу де ту за нас ка да 
до би је мо ло шу оце ну, уме ла је 
да нас уте ши и по др жи да бу де
мо упо р ни, да ис тра је мо и да се 

увек бо ри мо за ви ше. Ње ну бри
жљи вост, осе ћај ност, му др ост и 
сна ла жљи вост смо увек це ни ли и 
по што ва ли. Нај ви ше је бри ну ла о 
на ма и сво јој по ро ди ци, а нај ма
ње о се би. Би ла је то јед на за и ста 
по себ на и ве ли ка осо ба, ко ја ће 
за у зе ти по ча сно ме сто у кут ку на
ших ма лих ср ца!

Ви сте наш ан ђео чу вар ко јег 
ће мо во ле ти и увек се ра до се ћа
ти!

Сла ва јој!

Ва ше IV-5

те о до Ра је не Ће за Бо Ра Ви ти

У мом оде ље њу су по сто ја ле: ра диоми ле ве, ман гу пи, ман гу пи це, му стре, ала па чи це... Ка да не ко при ча на 
ча су го во ри ла је: „Ком ши ни це је л’ ви то пи је те ка фи цу?“ Ако кон трол ну ве жбу не ура ди мо ка ко тре ба 
го во ри ла је уз кли ма ње гла ве, са осме хом на ли цу и ма ха њем ка жи пр ста: „Ком ши ни це, ви сте то пи ли 
ка фи цу ка да смо ми об ја шња ва ли?“ Нај ви ше смо во ле ли ка да нам је при ча ла при че ка ко је про во ди ла 
вре ме са ње ним бив шим ђа ци ма. Увек је сми шља ла но ве из ра зе и ша ле и слат ко се сме ја ла с на ма. У 
шет њи по пла ни ни увек је на че лу ко ло не и уда ри та кав тем по да ми мо ра мо за њом да тр чи мо, а ка
да је су стиг не мо зно ја ви, умо р ни и ис цр пље ни, она ве дра и на сме ја на пи та: „Шта се ву че те, пу сти те 
ко рак, пу же ви спо ра ћи?!“ Он да од мах не ру ком, а ми до би је мо кри ла и на ста вља мо пут да ље. Та ква је 
би ла мо ја учи те љи ца СТО ЈА.

In memorIam

по след ња ге не Ра Ци ја о учи те Љи Ци сто ји

Де ли ли смо крем ба на ни це
Ђаци  IV5отомекакоихјебодрила,тешилаи
забављалањиховаомиљена„великадругарица“
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У чи те љи ца Сто ја – не ко ме су пру га, се стра, ба ка, тет ка, ко ле ги ни ца, 
при ја те љи ца – а на ма дру га мај ка. Она је осо ба ко ја нас ни је на у чи ла 
са мо пи са њу и ра чу на њу, већ и пра вим жи вот ним вред но сти ма. По

ка за ла нам је да жи вот ни је бај ка, али да кроз ње га тре ба да про ла зи мо 
уз диг ну те гла ве и с осме хом на ли цу, јер као што је уме ла да ка же: „Плач 
је за сла би ће“.

Ни је би ла учи те љи ца ка кву смо сви оче ки ва ли, би ла је мно го ви ше од 
то га. Пра ви ка рак тер, сте на ко ја нам је пру жа ла осло нац и ка да нам је би
ло нај те же, дру гим ре чи ма же на –змај.

Мо жда је са да ка сно да ка же мо ове ре чи, али же ли мо да зна те да смо 
Вам за хвал ни за све што сте нам ика да да ли и пру жи ли.

Хва ла Вам што сте од са мог по чет ка бри ну ли о на ма, хва ла Вам што сте 
нам по мо гли да стек не мо при ја те ље, али и да бу де мо пра ви при ја те љи. 
Хва ла Вам за све ша ле, пе сме и ле пе ре чи ко је смо од вас на у чи ли. Хва
ла Вам за све ма гич не шет ње, из ле те и екс кур зи је на ко је сте нас во ди ли. 
За сва ку грд њу, кри ти ку, али и по хва лу ко ју сте нам упу ти ли. За сва ки 
осмех, за гр љај ко ји нам је пру жио по др шку у те шким тре ну ци ма. Мо жда 
Ви ни сте ви ше фи зич ки са на ма, али оста ће те за у век у на шим ср ци ма и 
ми сли ма.

Во ли Вас нај ви ше ва ше VI II3, ге не ра ци ја ’98, по след ња, али не ма ло 
вред на за хва љу ју ћи Ва ма.

Ва ше VI II-3

In memorIam

осо Ба
ко ју пам тим

Учи те љи ца Сто ја
је не жна као ла не,
кад ми се за пла че
имам ње но ра ме.

До бра и по ште на
увек би ва,
а са да она 
ве чи ти сан сни ва.

За бо ра ви ти је 
ни кад не ћу,
то се зна
она мом ср цу при па да.

Мо жда је фи зич ки
не ста ла са тла,
али у мом ср цу
и да ље вла да.

Су зе су ми ли ле
све ја че и ја че,
Учи те љи ца Сто ја
не во ли ка да се пла че.

Ста ри учи те љи
се не за бо ра вља ју,
чак и кад ду бок 
сан сни ва ју.

Га ји те љу бав
пре ма осо ба ма ко је 
пам ти те,
и се ти те се тре ну та ка
ка да са њи ма сла ви те.

Не ћу за бо ра ви ти
Учи те љи цу Сто ју,
њој да јем
сву љу бав мо ју!

Те о до ра Бу ра IV5

ђаЦи VIII-3 су имали част да са учитеЉиЦом
заВРше четВРти РазРед

Жена–змај
Нијебилаучитељицакаквусмосвиочекивали,
билајемноговишеодтога:правикарактер,

стенакојанамјепружалаослонац
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Ко ли ко сна ге има мо и ван 
те ре на, ка да ра ди мо за јед
но, а све са ци љем да не се

бич но по мог не мо по ка зу ју број не 
ак тив но сти ко је су ор га ни зо ва не у 
на шој шко ли. У пр вом по лу го ди
шту има ли смо не ко ли ко ак ци ја 
при ку пља ња нов ча не по мо ћи за 
опе ра ци ју очи ју Ива не Ђор ђе вић, 
кће р ке на шег ко ле ге Зо ра на – „По
моћ за Ицу“.

На ху ма ни тар ном од бој ка
шком тур ни ру ко ји се од и грао у 
на шој фи скул тур ној са ли су уче
ство ва ли од бој ка шки клу бо ви у 
ка те го ри ја ма. По сле за вр шет ка 
утак ми ца сна ге су на те ре ни ма 
у школ ском дво ри шту, уз на ви
ја ње ђа ка, за по сле них, ро ди те ља, 
ком ши ја и слу чај них про ла зни ка, 
од ме ри ли ро ди те љи и за по сле ни 
у на шој шко ли. За тим су на став
ни ци ма из „Бран ка“ на цр ту иза
шле ко ле ге из „Ми тра ље те“. Би ло 
је до бре му зи ке, ле по смо се дру
жи ли и са ку пи ли зна чај ну су му 
нов ца.

СОЛИРАДНОСТ НА ДЕЛУ

РО ДИ ТЕ љИ НИ КАД НЕ ОД У СТА јУ

Пре се дам го ди на Ива на је уне ла ра дост и сре ћу у ку ћу на шег ко ле ге, про
фе со ра фи зич ког вас пи та ња Зо ра на Ђор ђе ви ћа и ње го ве су пру ге Мир ја не. 
Њи хо ва сре ћа је по му ће на са мо по сле три го ди не ка да је ма ла Ива на 
убр за но по че ла да гу би вид, а прог но зе ле ка ра ни су би ле охра бру ју ће. Је
ди ни ко ји су им ули ли тра чак на де су струч ња ци са Оч не кли ни ке у Бо
сто ну. Опе ра ци ја је ску па, али Зо ран и Мир ја на не од у ста ју и на да ју се 
да ће уз по моћ до брих љу ди ус пе ти да по мог ну свом де те ту.

по моЋ за иЦу

На ше ма ло
Ива ни зна чи мно го

Јединанададасезауставиболестивративидсмосвимикојиузма
лодобревољеможемодадопринесемодаоденаоперацијууАмерику
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СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ

У про гра му „Пе смом за Ицу“ су 
уче ство ва ли Иван Зељ ко вић, во ди
тељ кви за „Ми ли о нер“, Алек сан
дра Да бић и …, топ тен фи на лист
ки ње шо уа „Пр ви глас Ср би је“ и 
му зи чар Ми лан ко Ро сић. У пре пу
ној све ча ној са ли сме њи ва ли су се 
пе сма и смех. У пр вом ре ду се де ла 
је и сед мо го ди шња Ива на.

На пред лог уче нич ког пар ла
мен та 21. де цем бра 2012. го ди не 
одр жан је му зич ки фе сти вал „Пр
ви глас“ и но во го ди шњи про дај ни 
ба зар, а но вац је на ме њен на шој 
хра број Ива ни.

Шар мант ни ма ђи о ни чар Бо
ле Бр кљач за ба вљао нас је сво јим 
три ко ви ма у ак ци ји „Ма ги јом за 
Ицу“, на за до вољ ство број не де це 
ко ја су и са ма уче ство ва ла у пер
фор ман су.

Са ку пље но је пре ко 300.000 ди
на ра, што је са мо је дан ма ли део од 

КАР ТЕ СУ КУ пљЕ НЕ

Раз го ва ра ли смо са Ива ни
ним та том, на шим ко ле гом 
Зо ра ном ко ји нам је по твр
дио да је по моћ из Ха мил
то на до бро до шла јер је са
ку пље на по треб на су ма за 
опе ра ци ју и да су ави он ске 
кар те ку пље не. Лет је ре зер
ви сан за 13. мај, јер Ива на 
има за ка зан пре глед 14. ма ја 
2013. у Оч ној кли ни ци Maсa
чусeтс из аме рич ког гра да 
Бо сто на.
Же ли мо јој сву сре ћу, да јој 
за ка жу опе ра ци ју и да нам се 
Ица вра ти са нај бо љим мо
гу ћим ре зул та том – да по
вра ти вид, ка ко би мо гла да 
ужи ва у без бри жном де тињ
ству.

60.000 до ла ра ко ли ко је по треб но 
за опе ра ци ју. На ше ма ло – Ива ни 
зна чи мно го: на ду да ће јед ног да
на по но во мо ћи да ви ди.

Хва ла сви ма!

пО мОћ СР бА Из ХА мИЛ ТО НА

Ка ко је об ја вље но 20. 3. 2013. го
ди не у аме рич ком из да њу „Ве
сти“, нај ти ра жни јем днев ном 
ли сту срп ске ди ја спо ре, ко ји из
ла зи у Евро пи, Ка на ди, Аме ри ци 
и Ау стра ли ји, одр жан је ху ма
ни тар ни фол клор ни кон церт у 
са ли при Цр кви Све тог Ни ко ле у 
Ха мил то ну, на ко ме је при ку пље
но 14.000 ка над ских до ла ра за 
по моћ Ива ни Ђор ђе вић. Ср би ван 
отаџ би не ни су за бо ра ви ли свој 
на род и по ка за ли су да има ју ве
ли ко ср це.

не се Бич на по моЋ ма ли ша ни ма Без по Ро ди Це

Пруженоодсрца
Ху ма ни мо гу би ти сви. По треб но је ма ло, а то ма ло је че сто дру ги ма мно го. То ма ло им до не се осмех на 

ли це, а ка да су у пи та њу де ца, не ма ни чег леп шег од оза ре ног ли ца.
Де ца и ро ди те љи на ше шко ле из го ди не у го ди ну до ка зу ју да је су ху ма ни и спрем ни да по мог ну кад год 

мо гу. Ове го ди не је при ку пље на оде ћа за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња из До ма за де цу и омла ди ну „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“, Во ждо вац. Вла да, отац Лу ке Ђур ђа но ви ћа из II/4, је по мо гао при ли ком тран спор та при ку
пље не оде ће.

По ред ове ак ци је, спро ве де на је још јед на, ху ма на у сва ком по гле ду. Раз ми шља ју ћи о де ци ко ја не ма ју ро
ди те ље, ко ји ма не до ста је мно го и ко ја но се ве ли ко бре ме на ле ђи ма, по ку ша ли смо да по мог не мо. У да ни ма 
ве се ља, пе сме, укра са, че стит ки и ле пих же ља, иш че ки ва ња по кло на, се ти ли смо се оних ко ји ма жи вот ни је 
увек ру жи част. У са рад њи са Цр ве ним кр стом под сло га ном „Је дан па ке тић, мно го љу ба ви“, са ку пи ли смо 
но во го ди шње па ке ти ће, ко ји су об ра до ва ли мно го ма ли ша на.

На овај на чин смо по сла ли по ру ку да ни су са ми и да ће увек би ти до брих љу ди спрем них да по мог ну.
Учи те љи ца Ана Ма тић



Бранко  бр. 4 14 април 2013.  

Шко лу не чи не са мо зи до ви 
и клу пе. Њу чи не, по ред 
уче ни ка и на став ни ци. 

Не ки ту бу ду крат ко, на за ме ни, оду 
и не вра те се. Не ки у њој про ве ду 
цео рад ни век. И обич но ка жу да 
свој по сао не би ме ња ли ни за шта 
на све ту. Кроз рад са њи ма упо зна
је те не са мо њих, већ упо зна је те и 
се бе. Јед на од та квих, са 39 го ди на 
ра да у шко ли, је сте на став ни ца Зо ра 
Ки сје ли ца.

Ви сте про фе сор би о ло ги је. 
Шта Вас је на ве ло да сту ди ра те 
би о ло ги ју?

– Љу бав пре ма при ро ди и скло
ност пре ма при род ним на у ка ма 
опре де ли ла ме је да по сле за вр
шет ка гим на зи је упи шем би о ло ги
ју на ПМФу у Бе о гра ду.

Ко ли ко ду го сте ра ди ли у шко
ли?

– Цео свој рад ни век, ско ро 39 го
ди на, сам про ве ла у ра ду са ђа ци
ма, пр во сред ње шко ле у Са ра је ву, 
а за тим у основ ној.

Мо же те ли по ре ди ти сво је пр
ве и по след ње ге не ра ци је ђа ка?

– Ра до се се ћам и јед них и дру
гих, сва ка је има ла не што по себ
но ве за но за вре ме у ко јем су од
ра ста ли. Сред њо школ ци су ско ро 
фор ми ра не лич но сти и код њих 
сам ста вља ла ак це нат на обра зо ва
ње, на на у ку, а у основ ној шко ли је 
пер ма нен тан вас пит ни и обра зов
ни рад.

Би ли сте строг на став ник?
– Да, је сам. По че ла сам да ра дим 

у овој шко ли ко ја је има ла тра ди
ци ју до бре ква ли тет не рад не шко
ле Зе му на, и ја сам се тру ди ла да 
дам свој до при нос то ме за јед но са 
свим дру гим на став ни ци ма. Би ла 
сам зах тев на, и сма трам да је пред

у слов успе шног ра да ди сци пли на. 
Же ле ла сам да ме ђа ци пам те по 
зна њу.

Ка кве ути ске но си те о ат мос
фе ри у ко лек ти ву на ше шко ле?

– У ко лек ти ву се не гу ју до бри ме
ђу људ ски од но си. То пли ну и при
пад ност сам осе ти ла вр ло бр зо по 
до ла ску у шко лу. И ка да сам има ла 
те шко ћа, мо гла сам да се осло ним 
на сво је ко ле ге и лак ше пре ва зи
ђем но во на ста ле си ту а ци је.

Ка ко про во ди те вре ме као пен
зи о нер?

– Рад у шко ли ме ни је за мо рио, 
мој по след њи рад ни дан и час сам 
од ра ди ла као и пр ви, што го во ри 
о ве ли кој љу ба ви и ен ту зи ја зму у 
ра ду са де цом. Пен зи ја је не ми
нов ност ко ју сам при хва ти ла и она 
има сво је са др жа је. Окру же на сам 
љу ба вљу сво је де це, уну чи ћа, при
ја те ља и њи ма по све ћу јем мно го 
па жње.

По ру ка на шим ђа ци ма?
– Да бу ду рад ни, од го вор ни и че

сти ти љу ди.

ИНТЕРВјУ

Раз го ВоР са на стаВ ни Цом Би о ло ги је зо Ром ки сје ли Цом

По глед кроз „ми кро скоп“
Великаљубавиентузијазамурадусадецомникадами

нисудозволилидамерадушколизамори
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из БоР за нај леп ше школ ско дВо Ри ште

Вред не ру ке
АкцијујепомогаоДејанКовачевић,
отацнашегученикаАлексеиз2–2

Ка да се на пра ви до бар план, ни шта ни је те шко. Од 3. 
до 5. ок то бра 2012. го ди не ак ти ви ра ли смо успа ва не 
рад не на ви ке и на ва ли ли у ак ци ју уре ђе ња школ ског 

дво ри шта. По моћ су по ну ди ле тет ки це и до ма ри и као до
бри, пра ви штре бе ри Ли ди ја, Сла ви ца, Сав ка и на рав но Ђор
ђе. Ку ћи ца ма за пти це и цвет ним ва тро ме том хри зан те ма, 
па жљи во би ра ним жу тим мал чем Ђор ђе је дао пе чат на шем 
дво ри штан це ту.

Ову на шу ма лу ак ци ју је по мо гао Де јан Ко ва че вић, ро ди тељ 
на шег уче ни ка Алек се из 2–2, ко јем се по себ но за хва љу је мо. По
кло нио нам је цве ће, али и ле пе и ко ри сне иде је и са ве те.

Ова ко уре ђе но дво ри ште ушло је у из бор за нај леп ше школ ско 
дво ри ште у про јек ту ЈК Град ска чи сто ћа.

Ме ди ја те кар Сла ви ца Де нић

ЧОВЕК И пРИРОДА

упо зна Ва ње Људ ских оР га на и по сле ди Ца Бо ле сти

Завирилисмоунашетело
Ка да нам је на став ни ца На да ре кла да ће мо по се ти ти из ло жбу „Раз от кри ва ње те ла“, мно ги су се згро зи ли, 

јер „не ма ју же лу дац“ да гле да ју пра ве људ ске ор га не из бли зи не. Мо гао је да иде са мо ко је же лео. Та ко је 
зна ти жељ на гру па кре ну ла 23. 11. 2012. на Бе о град ски са јам да по гле да ову је дин стве ну по став ку.

Из ло жба „Bo di es Re ve a led“ на ста ла је у Атлан ти, а ви ше од три де сет ми ли о на љу ди у све ту ју је по гле да ло. 
Из ло же но је око две ста пра вих људ ских екс по на та те ла и ор га на ко ји су тре ти ра ни по себ ном ме то дом та ко 
да се мо гу гле да ти без за шти те и из бли зи не. На тај на чин смо лак ше упо зна ли ком плек сност и за ни мљи вост 
људ ске гра ђе и по сле ди це по је ди них бо ле сти.

Је ле на Рок сан дић 8–2

пРи ка зан еко ло шки 
Филм по Во дом

пРа зни ка оп шти не 
зе мун

Чувајмоприродуда
бионачуваланас

Уче ни ци и про фе со ри на ше 
шко ле су по во дом обе ле жа ва
ња пра зни ка оп шти не 5. но вем
бра, ка да је Зе мун осло бо ђен 
у вре ме Пр вог свет ског ра та, 
при су ство ва ла гле да њу еко ло
шког фил ма „Чо век и пти ца“ 
ко ји се еми то вао 21. 11. 2012. 
год. у Скуп штин ској са ли град
ске оп шти не Зе мун. Овај филм 
је про јек то ван и ре жи ран за слу
гом За во да за за шти ту при ро де, 
ко ји се по тру дио да уче ни ци ма 
основ них шко ла по ка же ко ли ко 
је ва жан жи ви свет и ње го ва за
шти та. Филм „Чо век и пти ца“ је 
ве о ма по у чан јер на осно ву ње га 
за кљу чу је мо ка ко тре ба да се оп
хо ди мо и за шти ти мо жи ви свет 
око нас, јер сви зна мо да наш оп
ста нак за ви си од ње га.

О то ме нај бо ље го во ри ре че
ни ца из пи сма ин ди јан ског по
гла ви це ко ја нам ша ље ва жну 
по ру ку ко ју сви тре ба да зна мо:

„Пљу је ли чо век на зе мљу,
пљу је на са мог се бе.
Зе мља не при па да чо ве ку,
Чо век при па да зе мљи.“

Та ма ра Ха џић 8–2
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У пре пу ној све ча ној са ли, 25. ја
ну а ра 2013. го ди не, Све то сав ску 
ака де ми ју је отво рио Хор ОШ 

„Бран ко Ра ди че вић“ са Хим ном Све
том Са ви.

Чин се че ња слав ског ко ла ча оба
вио је про то је реј Спо мен ко Гру јић, 
ста ре ши на Цр кве Ро ђе ња Пре све те 
Бо го ро ди це у Ба тај ни ци уз пре ле
пе зву ке Хо ра уче ни ка ве ро на у ке, 
ко јим ру ко во ди ве ро у чи тељ Жељ ка 
Па вло вић.

Про грам је на ста вљен ре ци та ци
ја ма: Школ ска пра знич на пе сма, С. 
Ста ни ши ћа у из вед би Ву ка Пе тро
ви ћа из 2–2, Знаш ли ко те љу би 
сил но, Св. Вла ди ка Ни ко лај Ве ли
ми ро вић ко ји су ре ци то ва ли Лу ка 
Ма ле ше вић, Ма ри ја Па вић и Уна 

Ја ћи мо вић из 4–2, за тим Текст Ма-
ти је Бећ ко ви ћа у из вед би уче ни це 
4–2, На та ли је Не дић.

Хор је от пе вао ком по зи ци ју Све-
ти Са ва, Ми ло ра да Ђу ри ћа, и на
ста вље не су де кла ма ци је ко је су 
из ве ли уче ни ци 4–2: Сло во о Све-
том Са ви  На та ша Тор би ца, Раст
ко Аћи мо вић, Ми ли ца Мла де но вић 
и Алек са Го пић, О по ре клу, Де сан ке 
Мак си мо вић Ва лен ти на Се ку лић, 
Па вле Гво здић, Тео до ра Па јо вић, 
Са ви ни из во ри Љу бо ми ра Ћо ри ли
ћа Ми на Бо шко вић, Сте ван Мар
ти но вић, Не ма ња Ми ло ше вић, Вук 
То ма ше вић, Деа на Зар вић, Дра га на 
Пав ко вић.

За тим су од јек ну ли уз ви ше ни 
зву ци пе сме Са вин дан, за ко јом су 

ре ци то ва не пе сме: Жи ти је Јо ва на 
Ду чи ћа (Ни ко ла Га јић и Ми ли ца 
Ви до вић 6–5), Си мо ни да Ми ла на 
Ра ки ћа (Ра ди ца Кне же вић 6–1), Је-
фи ми ја  Ми ла на Ра ки ћа (Ма ја Цр
но мар ко вић 8–2).

Ужи ва ли смо слу ша ју ћи сти хо ве 
Хо до ча шћа Љ. Си мо ви ћа ко је су нам 
до ча ра ли осма ци: Ан дреј Ра до вић, 
Дра ги ца Ви до вић, Са ра Ора ша нин, 
Јо ва на Ку кољ и Ан ђе ла Пау но вић.

Увек уз ве се ле, ле пе и раз и гра не 
мом ке и де вој ке КУДа „Ба тај ни ца“ 
за вр ши мо умет нич ки део при ред бе. 
Из ве ли су две ко ре о гра фи је: „Игре 
из Лев ча“ и „Игре из Вла ди чи ног 
Ха на“.

школ ска сла Ва оБе ле же на сВе ча ном ака де ми јом

Ве ро у чи тељ Ђор ђе
бу ду ћи кум

ОбредсечењаславскогколачаобавиојепротојерејСпоменкоГрујић

СВЕТИ САВА
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СВЕТИ САВА

а, од ку ма
– те ле Ви зоР

Ди рек тор ка шко ле Ма ри
ја Ђу рић упу ти ла је ре чи 
хва ле по ро ди ци оца Ми ла
на Алим пи ћа, ово го ди шњим 
све то сав ским ку мо ви ма и 
ве ро у чи те љу Ђор ђу Осто
ји ћу – све то сав ском ку му 
за на ред ну го ди ну. За тим 
је усле ди ло тра ди ци о нал но 
да ри ва ње ку мо ва: при го дан 
по клон оцу Ми ла ну – умет
нич ка сли ка, уче нич ки рад, 
а он је пре дао свој при лог 
шко ли – LED те ле ви зор, ко ји 
ће би ти од ве ли ке ко ри сти 
уче ни ци ма и на став ни ци
ма у по бољ ша њу на став ног 
про це са.

Ре чи за хВал но сти

Ди рек тор ка се за хва ли ла 
они ма ко ји су омо гу ћи ли ре
а ли за ци ју ово го ди шње Све
то сав ске при ред бе: уред ни ку 
про гра ма Ани ти Пе тро вић 
Бог да но вић, на став ни ци 
срп ског је зи ка, Да ни је ли Вуч
ко вић и Јул ки Кне же вић, на
став ни ца ма му зич ке кул
ту ре, Љу би ци Стан ко вић, 
на став ни ци ли ков не кул
ту ре, Ру жи ци и Мир ку Му
тап чи ћу, ко ре о гра фи ма КУД 
„Ба тај ни ца“, Гор да ни Мар
че тић, пе да го гу, Све тла ни 
Та сић, на став ни ци ма те ма
ти ке, учи те љи ца ма Љи ља ни 
Ми јић и Ду брав ки Ми шче вић 
и на став ни ца ма срп ског је
зи ка Ми лан ки Бам бић и Ми
ли ци Ћа лић.
Шко ла се за хва љу је и Дра ги
ци Мар че тић за из ра ду ко
сти ма, Фри зер ском са ло ну 
Мис, Ком па ни ји Ко ка ко ла, 
Ком па ни ји Нек тар, Вла ди 
и Дра га ни Гво здић, Цве ћа ри 
Не ла, Пе ђи Аћи мо ви ћу и Ком
па ни ји Ли до.
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СВЕТИ САВА

На ши ђа ци су уо чи Све тог Са
ве, 26. ја ну а ра 2013. го ди не, 
из ве ли при го дан про грам у 

пре пу ном Све то сав ском до му Цр
кве Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це у 
Ба тај ни ци, пред во ђе ни на став ни
цом срп ског је зи ка Ани том Пе тро
вић Бог да но вић. У скло пу при ред бе 
из ве ден је драм ски ко мад „Кра љи ца 
Је ле на“ Б. Ми лен ко ви ћа. Пре ле пе 
ко сти ме кре и ра ла је пе да гог Гор
да на Мар че тић, а са ши ла Дра ги ца 
Мар че тић.

Из вр сна глу ма пе та ка у дра ма ти
за ци ји тек ста, и у шко ли и у цр кви 
по здра вље на је ве ли ким апла у зом. 
За ни ма ло нас је ка ко су се глум ци 
на шли у пред ста ви, ка ко су се осе
ћа ли и шта им се нај ви ше до па ло, 
од че га су стре пи ли?

– Јед ног да на ка да смо ре ци то ва ли 
„Ша ша ву пе сму“, на став ни ца ми је 
ре кла да до ђем на драм ску сек ци ју. 
До ла зио сам на про бе, увек је би ло 
за ни мљи во. Уче ство вао сам у драм
ском ко ма ду „Кра љи ца Је ле на“ као 
кра љев син Ми лу тин. Ни сам имао 
тре му за то што сам био си гу ран у 
се бе. Има ли смо пре ле пе ко сти ме и 
ус пео сам да се ужи вим у уло гу – по
но сно при ча Ср ђан Кри во шић из V1.

За раз ли ку од Ср ђа на, Мак сим 
Ста мен ко вић из V2 не кри је да је 
осе ћао ма лу тре му пред по че так 
пред ста ве. Ме ђу тим, по сле пр вих 
не ко ли ко ди ја ло га све је кре ну ло 
ка ко тре ба.

– Глу мио сам кра ља Уро ша. Мој 
лик се ви ше ба вио ин те ре си ма др
жа ве не го сво јим или ту ђим осе
ћа њи ма. У цр кви сам имао ма лу 
тре му јер сам ми слио да не ћу до
бро од глу ми ти, али кад сам до бро 
по чео, све ви ше сам се охра бри вао. 
Од јед ном, по ја ви ло се са мо по у зда
ње и тре ма је не ста ла. Ни ко од нас 
ни је по гре шио у пред ста ви – от кри
ва нам Мак сим.

Но во пе че на глу ми ца Ана ста си ја 
Ма рин ко, уче ни ца V3 ни је кри ла 
за до вољ ство по де лом уло га у пред
ста ви.

– За ме не је ве ли ка част и сре ћа 
што ми је на став ни ца срп ског је зи
ка до де ли ла уло гу Си мо ни де. Глу
ми ла сам же ну прин ца Ми лу ти на. 
Лик ја ке, сна жне, ле пе, кул тур не и 
по ште не же не, на ме не је оста вио 
јак ути сак. Ње но по жр тво ва ње, љу
бав и по др шка ко ју је да ва ла Ми лу
ти ну при ли ком из град ње ма на сти
ра, цр ка ва и бол ни ца го во ре о ње ној 

ве ли чи ни и до бр о ти. Ка да би опет 
тре ба ло да глу мим у пред ста ви, 
учи ни ла бих то, јер сам се са жи ве
ла са уло гом Си мо ни де и ужи ва ла 
– ода је нам Ана ста си ја.

Ло ша ис ку ства из пред ста ве не 
но си ни Лу ка Ми шић уче ник V2.

– Ле по сам се осе ћао ка да сам био 
на сце ни. Био сам ве о ма по но сан 
што глу мим кра ље вог си на Дра гу
ти на и пла шио сам се да не по гре
шим. Та ко ђе, сви ђа ли су ми се и ко
стим и уло га – при зна је Лу ка.

са Рад ња на ше шко ле и ЦР кВе Ро ђе ња пРе сВе те Бо го Ро ди Це

Пе та ци из ве ли „Кра љи цу Је ле ну“
Ученициглумцисунамоткриликакосусенашлиупредстави,ка
косусеосећали,штаимсенајвишедопалоиодчегасустрепили

Во лео Бих да
че шЋе глу мим

– Глу мио сам дво ра ни на. Све 
вре ме сам че као да до ђе ред на 
ме не. Чим сам јед ну реч из го во
рио, по чео сам да се бри нем да 
ли ћу све до бро ре ћи. Али ка да 
сам ушао у уло гу, све сам до бро 
од ра дио. Био сам ве о ма по но сан 
на се бе. Схва тио сам да во лим 
сце ну и во лео бих да че сто глу
мим у пред ста ва ма – ка же Ми
лош Га јић из V2.

као Ве ли ка зВе зда

– Уче ство ва ла сам у Све то сав
ској при ред би игра ју ћи глав ну 
уло гу, лик Је ле не Ан жуј ске, су пру ге 
кра ља Уро ша. Тре ма пред пред
ста ву је би ла ве ли ка, али сам да
ла све од се бе да оста вим ути сак 
на пу бли ку и ми слим да сам ус
пе ла у то ме. Би ла сам ве о ма по
но сна кад су ми љу ди из пу бли ке 
апла у ди ра ли, осе ћа ла сам се као 
ве ли ка зве зда. Кра љи ца Је ле на је 
зна чај на лич ност у на шој исто
ри ји па ми је за то и уло га би ла 
по себ но дра га – ис при ча ла нам је 
Да ни је ла Ар ча ба из V3.
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ВЕРОНАУКА

Про шло го ди шњи осма ци су 
„пре да ли“ сла ву Св. Нек
та ри ја као па тро на, уче ни

ци ма 5–2. Они су са ве ро чи те љем 
при пре ми ли оглед ни час из ве ро
на у ке и по ка за ли ка ко се по оби
ча ју про сла вља кр сна сла ва. По
де ли ли су за ду же ња и са ма ма ма 
и ба ка ма уме си ли слав ски ко лач, 
жи то (ко љи во), пе ци ва и ко ла че, 
при пре ми ли све ћу и до ма ће цр
ве но ви но за осве ће ње слав ског 
ко ла ча. 

Об ред ре за ња слав ског ко ла ча и 
осве ће ња ко љи ва слу жио је отац 
Ален Ву ка шин, а за тим је про из
нео при год ну бе се ду у ко јој нас је 
по у чио о зна ча ју хри шћан ске љу
ба ви пре ма бли жњем, ме ђу соб не 
са рад ње и лич ног под ви га сва ког 
уче ни ка.

До ма ћи ни су по слу жи ли го сте 
и по ка за ли ко ли ко је ва жно го
сто љу бље у жи во ту пра во слав ног 
хри шћа ни на. 

Ђор ђе Осто јић

пРо сла ВЉен дан сВе то га нек та Ри ја егин ског 22. 11. 2013.

Кр сна сла ва 5–2
Наогледномчасуверонаукеђацисупроширилизнањеозначају,

настанкуиначинупрославезаштитникапородице

БРој ни го сти

Кр сна сла ва је про сла вље на уз при су ство број них го сти ју: бив ши 
уче ни ци на ше шко ле ко ји су све ча но „пре да ли сла ву“ мла ђим дру га
ри ма, уче ни ци из дру гих оде ље ња, дру га ри са гра ђан ског, ди рек тор ка 
шко ле Ма ри ја Ђу рић, се кре тар Сав ка Не шић, пси хо лог Ве сна Жи
ва но вић, пе да гог Ја дран ка Тра ви ца, би бли о те ка ри Сла ви ца Де нић 
и Је ле на Бог да но вић, на став ни ци, учи те љи це, тет ки це, Ани та Пе
тро вић Бог да но вић, раз ред на 5–2, а нај дра жи гост је би ла не ка да
шња учи те љи ца сла вље нич ког оде ље ња Ани та Бу ра.

Ђ. O.

ма те Ри Це у ЦР кВи Ро ђе ња пРе сВе те Бо го Ро ди Це

ХуманостзаПразникмајки

У Не де љу Пра о та ца, 30. де цем бра 2012. го ди не, у Цр кви Ро ђе ња Пре све те 
Бо го ро ди це у Ба тај ни ци је све ча но обе ле жен Пра зник мај ки.

По сле Све те Ли тур ги је, ко ју је слу жио про то је реј Спо мен ко Гру јић, 
уче ни ци са учи те љи цом Ми лан ком Ча бри ло и ве ро у чи те љи цом Жељ ком 
Па вло вић, су одр жа ли при го дан по лу ча сов ни му зич косцен ски про грам 
по све ћен не са мо мај ка ма, не го и оче ви ма, ба ка ма и де ка ма. За тим су свој 
при сут ној де ци по де ље ни па ке ти ћи.

У цр кве ној са ли учи те љи ца Ма ри ја Ђу рић и ве ро у чи тељ Ђор ђе Осто
јић су ор га ни зо ва ли ху ма ни тар ну про да ју бо жић них укра са, ко је су 
при пре ма ла де ца са ве ро на у ке. При ку пље на нов ча на сред ства у из но су 
од 48 000 ди на ра, усме ре на су за по тре бе опе ра ци је очи ју ма ле Ива не 
Ђор ђе вић.

Ђ. О.
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КРЕАТИВНИ КУТАК

ШКОЛ СКА пРА ВИ ЛА

Дру же, дру же, 
че му пра ви ла слу же?

Да би шко ла до бро ра ди ла
сми шље на су пра ви ла.
Да би де ца до бро учи ла,
да се не би му чи ла,
да би вред но ра ди ла,
зна ње да би гра ди ла,
ве се ло се дру жи ла
дру гар ством се хва ли ла
сми шље на су пра ви ла. 

У на шој шко ли пра ви ла по сто је!
Дво је по дво је у ре ду сто је.
Кроз ход ник по ла ко иди,
да те ни ко по вре ђе ног не ви ди.
Не уче ствуј у ого ва ра њу,
пре пу сти се до го ва ра њу.
Ор ма ри ће чу вај ти,
на сле ди ће их дру ги.

Уре дан и та чан бу ди;
Во ли дру га свог 
као бра та ро ђе ног. 

Да се чу ва све што је ва жно:
школ ско, на ше, мо је, тво је.– Ето 
та ко ства ри сто је!

Пра ви ла нас не кад му че,
ал’ бо га ми и на у че.

Оде ље ње III-6

У мА мА СНЕ жА НИ НОм зА гР љА јУ

Мо ја ма ма, Сне жа на се зо ве,
има сме ђу ко су и пе ге на но су.
Има зе ле не очи
и по глед мио, 
ко ји би ми увек осмех из ма мио.
Ру ке су ње не
као два кри ла,
и у за гр ља ју ње ном
увек сам срећ на би ла.
Ле по том зра чи
спо ља и из ну тра,
срећ на сам са њом 
сва ког тре нут ка.

Ана ста си ја Алим пић 4–1

пР ВИ СНЕг

Ка да пад не пр ви снег и по кри је 

обли жњи брег,

та да на ста је жа гор и гра ја као у 

пе сми рин ге ра ја.

Сва де ца су ве се ла и чи ла, јер њи

хо ва ра дост и ма шта ра де сва

шта.
Ко ма ри за про мр зле ру ке и цр

вен нос,

кад у ку ћи је спас, чај чић и то

пла чо ко ла да

ми ри ше сва ког да на.

Ми на Бо шко вић 4–2

гО СпО ђА У бЕ ЛОј бУН ДИ

Са да ле ког се ве ра сти гла нам је 

зи ма,
на пу ни ла ко чи је бе лим да ро ви

ма.
Иза тка ним ћи ли мом с ни ти ма 

од сне га
пре кри ла је ста зи цу дуж ле де ног 

бре га.
Гран чи це је оки ти ла бе лим би

се ри ма,
ра ду ју се де ца сва ње ним да ро ви

ма.
Кров наш сав је пре кри ла јор ган

чи ћем бе лим,

а у со би то пло је и ја се ве се лим.

Де а на Зар вић 4–2

Новогодишњи пано 2-4

Рана јесен
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НА ШЕ мА ЛО цАР СТВО

Шко ла је ме ни дру ги дом,но сим је увек у ср цу свом.

У шко ли де ли мо ра до сти и ту геи увек се осла ња мо јед ни на дру ге.

Јер за то при ја те љи по сто је,да лак ше пре бро ди мо не во ље сво је.

И тре ну ци сре ће су нам ве ћи,ако се и дру ги ра ду ју на шој сре ћи.

Шко ла да је зна ње и дру гар ство,за то је она на ше ма ло цар ство.

Она је као не ка бри жна мај ка,за нас је она пре ле па бај ка.

Ива на Пе та ко вић II-2

ЊЕ НА љУ бАВ НАС ЧУ ВА

Има јед на да ма,
то је мо ја ма ма.
За осми март ку пи ћу јој цве ћеи по љу бац ве ли ки, јер за њу не ма ве ће сре ће.

У по љуп цу цвет
у цве ту по ру ка да на:
„Сре ћан ти осми март, ма ма!“Ма ма нам чи сти и ку ва,а ње на љу бав нас чу ва.Ма ма ми по ма же

и увек не што по ка же.
Мо ја ма ма је нај бо ља на све ту,као ми рис у цве ту,
као ла ста у ле ту.

Ма ри ја Мар чин ко 4–1

КРЕАТИВНИ КУТАК

љУ бАВ гА НИ јЕ ОмЕ ЛА

Ње гов дан шко ле
де ца мно го во ле.

У Бран ко ву част
уче ни ци спре ма ју при ред бу за 
нас.

Он је пи сао пе сме
бр зо као во да из че сме.

У Ми ну Ка ра џић за љу био се он, 
али пе снич ки жи вот те рао је да
ље по свом.

Бран ко Ра ди че вић жив ни је,
ал’ се траг ње го ве до бро те 
у на шим ср ци ма кри је.

Био је он пи сац, 
му дар као ли сац.

Сва ко од нас још увек га во ли,
та ко вам је то у на шој шко ли!

Уче ник сва ки пи ше о ње му,
на Дан шко ле, као глав ну те му.

На на шег Бран ка по но сни су сви, 
би ћу и ја, бу ди и ти!

Ма ри ја Бла го је вић IV-1

Ирена Станисављевић 3-4

Катарина Мркајић 2-5

Драгана Степановић 4-4

Дан заљубљених, радови 2-3 и 2-4 
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бИ бЛИ О ТЕ КА

Би бли о те ка школ ска
увек ђа ка пу на
за то што има сва ка квих дра гу ља.
А ти дра гу љи су књи ге:
За бав не, ту жне,
стра шне, ве се ле,
ве ли ке и ма ле.
Књи ге ко је нас опи сме не.

Ан дреа Па је вић II-4

РО ДА

Ре ком те че би стра во да,
у њој пли ва ма ла ро да.

Ро да ма ла сва шта зна,
ал’ има не ко ли ко ма на.

Ма на јед на, ма на дру га,
она ви ше не ма ку да. 

Ире на То мић III-6

пЕ СмА зА НИ КО ЛУ

Ју трос нас је про бу дио та та,
И ре као: „ До би ле сте бра та!“
Збу ње на је мо ја гла ва:
„Да ли је сан или ја ва?“
Сме је се и ба ка,
До би ла је свог ју на ка.

Из по ро ди ли шта зо ве ме и 
ма ма:
„Дуг је и те жак ваш ба та.
До ла зим бр зо, за ко ји дан
Спре ми те кре ве тац за мир ни 
сан.“

Пам ти ћу ду го тај дан,
До шао је ба та у наш стан!

Не ве на Јев тић II-4

ТРЕ мА

Све је про шло, ни чег не ма,
уби ја ме глу па тре ма.
Да ти при ђем не знам ка ко,
то ве руј ми ни је ла ко.

Хај де до ђи, по љу би ме,
нек то бу де све у тре ну,
Хај де до ђи, за гр ли ме,
и оте рај глу пу тре му. 

Та рик Са до вић III-6

јЕ ДАН пЕ СНИК СЛА ВАН

Већ сви зна ју за успе хе ње не,
Сви ће зна ти за успе хе но ве,
Али јед но што сви зна ју,
то је име на ше шко ле.
Сви већ зна ју и по ком се зо ве,
Он је био је дан пе сник сла ван.
Сад ђа ци ма из Бран ко ве шко ле
По успе ху ни ко ни је ра ван.
Хва та мо се у Бран ко во ко ло,
и пра ви мо успе хе но ве,
и с по но сом го во ри мо сви ма:
Бран ко Ра ди че вић, име на ше 
шко ле.

Ана Цр но мар ко вић 3–2

ДАН ШКО ЛЕ

Дан шко ле, шко ле дан,
Бран ка Ра ди че ви ћа ро ђен дан.
Сви за то зна ју
и сви се то ме ра ду ју.
На шој шко ли уско ро,
ро ђен дан ће би ти
и сви ће се ве се ли ти.

Ан дреа Па је вић II-4

КРЕАТИВНИ КУТАК

Ана Шуша 2-4

Анђела Милосављевић 4-4

Урош Стојановић 2-2
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ТЕ ШКО јЕ ДО бИ ТИ пЕ ТА КА

Кад ују тру аларм за зво ни,
уста ти ни је ла ко, то зна де те 
сва ко.
Али на жа лост сва ки дан је та ко,
кре неш у шко лу, а још са њаш.
Ни не знаш шта те у шко ли че ка,
мо жда је ди ни ца не ка.
А мо жда до би јеш и пе та ка,
ал то је му ка за сва ког ђа ка.
Ка да се лек ци ја но ва учи, сва ко 
ма ло дре ма,
а на те сту, као, збу ни ла ме тре
ма.
Уства ри ни ко пој ма не ма,
сви ма са мо лу та ју очи
и мо ли се де те сва ко
да је ба рем не што ла ко.
За то је те шко до би ти пе та ка
то је са мо пу ста же ља ве ћи не 
ђа ка.

Ма ри ја Ко ва че вић 8–4

КРЕАТИВНИ КУТАК

пУ пОљ цИ НА јА ВљУ јУ

У мом кра ју сти гло је про ле ће
и са со бом до не ло ша ре но цве ће.
Сун це је пру жи ло сво је зра ке,
сво је на ран џа сто цр ве не кра ке.
По пла вом не бу леп ти ри ћи ле
те,
као ма ле ра зно бој не кон фе те.
Ули ца мо ја сад се зе ле ни,
ми ри шу пу пољ ци, див ни ша ре ни.

Ла и ла Фа ру ки 4–3

ЛА СТЕ СЕ ВРА ћА јУ

Не ма ви ше то пле оде ће,
не ма, јер сти же нам про ле ће.
У про ле ће но ве се ра до сти ра ђа ју
и пре ле пе ла сте с ју га вра ћа ју.
Ка да у мом дво ри шту огра да 
озе ле ни,
не ки се чу дан осе ћај про бу ди у 
ме ни.
Да ни све ду жи и ду жи по ста ју.
Зим ске хлад но ће иза нас оста ју.
Због вре ме на ко је је у про ле ће 
бај но,
у бес крај ним игра ма осе ћам се 
сјај но.
Чим нам пре див но про ле ће до ђе,
на на шу ра дост, дан ни ка ко да 
про ђе.

Еми на Еса ти 4–3

ШЕ пУ РИ СЕ СУН цЕ

Кад про ле ће оде
тад нам ле то до ђе.
Та да ра сте на ма
и ле по слат ко во ће.
А кад сун це си ја, 
са мном сви се сла жу
нај бо ље је оти ћи
на нај бли жу пла жу.
Ше пу ри се сун це,
ше пу рим се ја.
Свим љу ди ма овог све та
сун це ја ко при ја.

Ана Цр но мар ко вић 3–2

пАС И мАЧ КА

Пас и мач ка се по не кад би ју,
за то мач ке не мо гу да ши ју.
Кад пси сво је ко ске ли жу,
мач ке од то га не мо гу да пи шу.
Кад мач ке пре ду, и игра ју се са 
клуп ком,
пси он да хо ће да их уда ре пру
том.

Угље ша Мер до вић III-6

пе сми ца об ја вље на у фе бру ар
ском бро ју деч јег ча со пи са Ви-
тез:

мОЛ бА зА ЛА КИ јА
Мо лим Ла ки ја
па ту ља стог не мач ког шпи ца,
да не гри зе ми пр сте и ру ке,
јер су то ме ни ве ли ке му ке.
Ми слим да не тра жим мно го,
ис пу ни ми бар ову же љу,
ма ли мој при ја те љу.
Сва ко днев но играм се са то бом,
рет ко ка да ди жем глас,
и ти баш ни си по слу шан пас.
Мо ли те тво ја Ан ка из Ба та је
ко ја ти хра не и во де да је.

Ана Цр но мар ко вић 3–2

Лука 
Лојовић 3-6

Стефан Банић 4-4
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Ка ко су пр ве не де ље од по чет
ка школ ске го ди не про ла зи
ле, хва та ла нас је еу фо ри ја 

око на ше ма тур ске екс кур зи је. Тог 
23. сеп тем бра бу ђе ње нам ни је те шко 
па ло. У по ла осам би ли смо ис пред 
шко ле са осме си ма и ко фе ри ма као 
да иде мо на Ме сец, а не на три да на. 
Ау то бус је кре нуо, а за тим отва ра
ње гриц ка ли ца, слат ки ша, сен дви ча, 
ла га на при ча ко ја се ка сни је пре
тво ри ла у гла сно пе ва ње, а бли це ви 
фо то а па ра та су са мо се ва ли.

Пр во ста ја ли ште био је Ла за ре
вац, тач ни је Спо мен ко стур ни ца, 
сме ште на у по дру му цр кве Све тог 
Ди ми три ја. За тим смо на ста ви ли 
ка Нор ве шкој ку ћи у Гор њем Ми ла
нов цу, а за тим пре ма се лу Си ро гој
но. По ми шље њу ве ћи не, нај леп ше 
ме сто ко је смо по се ти ли је сте Зла
ти бор. У скло пу екс кур зи је био је и 
оби ла зак ма на сти ра Бла го ве ште ње 
у Ов чар скока блар ској кли су ри.

Об и шли смо и Шар ган ску осми
цу, Др вен град и ма на стир Ра ча. Та 
два да на про шла су нам у ле пом 
дру же њу. Вра ти ли смо се са ми ли
он успо ме на ко је и да ље пре при ча
ва мо, но вим при ја тељ стви ма, сли
ка ма ко је су веч ни до каз о све му 
ле пом што нам се до го ди ло, а то је 
не про це њи во.

Дра ги ца Ви до вић 8–4
Ма ри ја Ко ва че вић 8–4

Бу ђе ње 23. сеп тем БРа озна чи ло по че так ма туР ске екс куР зи је

У ср цу за у век оста ју дру го ви
Свисмоуполаосамбилииспредшколесаосмесимаи
коферимакаодаидемонамесец,аненатридана

ОСмАцИ

тРе ну Ци ко ји се пам те
Ипак, део ко ји смо сви иш че ки ва ли био је до ла зак у хо тел „Бе ли бор“ на 
Та ри. Со бе ни су би ле ло ше, а ми смо се по тру ди ли да та кве и оста ну. 
За до вољ ни ве че ром, по хи та ли смо и по че ло је спре ма ње за ди ско те
ку. Ха љи не, шти кле, ба ле тан ке, шмин ка и фри зу ре. Сви смо бли ста ли. 
Му зи ка у дис ко те ци ни је би ла она ква ка кву смо оче ки ва ли, али ми смо 
на пра ви ли до бру ат мос фе ру, јер као што се ка же: “ Ни је бит но ме сто, 
бит но је дру штво.“
По до ла ску из ди ско те ке, сви за јед но смо се де ли у пи џа ма ма у де лу хо
те ла, ко ји смо на зва ли ме ђу про стор, где смо се ја ко збли жи ли. То су би
ли тре ну ци ко ји се пам те. Ноћ је крат ко тра ја ла, а на ма је тре ба ло да 
бу де нај ду жа на све ту.          Д. В. и  М. К.

по дР шка, ин ФоР ма Ци је и еду ка Ци ја мла дих пРи из Бо Ру оБРа зо Ва ња

Штадаупишем
Од ове школ ске го ди не у на шој уста но ви спро во ди се ре ги о нал ни про је кат не мач ке ор га ни за ци је „Ge

sellschaft für In ter na ti o na le Zu sam me nar be it (GIZ) GmbH“ Ства ра ње усло ва за пре ла зак мла дих у свет за ни
ма ња на за пад ном Бал ка ну, ко ји се ба ви са ве то ва њем у из бо ру про фе си је. У Ср би ји се ре а ли зу је у са рад њи 
те ку ћих ГИЗ– ових про је ка та и Вла де Ср би је.

На ме њен је за ин те ре со ва ним уче ни ци ма 7. и 8. раз ре да где де ца до би ја ју по др шку, ин фор ма ци је и еду ка
ци ју и при пре ма их да до но се пра ве од лу ке у ве зи њи хо вог из бо ра за обра зо ва ње и бу ду ће за ни ма ње, а све 
при ла го ђе но ре ал ним усло ви ма и у нај ве ћој ме ри у скла ду са ин ди ви ду ал ним скло но сти ма. 

Пе да гог Гор да на Мар че тић
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Ма ја Цр но мар ко вић је уче
ни ца VI II2 ко ја го ди на ма 
уна зад уче ству је на так

ми че њи ма из школ ских пред ме та 
и сва ки пут оства ри зна чај не ре
зул та те. Ове го ди не над ма ши ла је 
све сво је вр шња ке из ма те ма ти ке, 
фи зи ке и срп ског је зи ка осво јив ши 
пр ва ме ста на оп штин ском так ми че
њу. Због ова ко из у зет них ре зул та та 
мо ра ла се на ћи у на шем школ ском 
ча со пи су.

Шта те мо ти ви ше да уче ству
јеш на так ми че њи ма?

– Што се ти че љу ба ви пре ма књи
жев но сти и је зи ку, њу је про бу ди
ла мо ја раз ред на Ми ли ца Ћа лић. 
Во лим да се пра вил но из ра жа вам, 
а за ме не је гра ма ти ка као и ма те
ма ти ка. На так ми че њи ма из ма те
ма ти ке уче ству јем јер во лим овај 
пред мет и же лим да упи шем ма
те ма тич ку гим на зи ју, сту ди рам и 
по ста нем про гра мер. Фи зи ку пре 
све га во лим јер је слич на ма те ма
ти ци, јер сам ја у на шој ку ћи, ка
ко мо ја ма ма ка же „де те ко је во ли 
бро је ве“.

У че му је драж уче ство ва ња на 
так ми че њи ма?

– Пре све га, та да имам осе ћај 
да сам ус пе ла да до ка жем се би да 
труд ко ји уло жим при пре ма ју ћи 
се пре так ми че ња ни је уза лу дан, и 
са мим тим до би јем же љу да на ста
вим тру де ћи се још ви ше. Та ко ђе, 
во лим то што за oва так ми че ња не 
мо рам да се од ри чем ни че га што 
оста ла де ца во ле јер ми ови пред
ме ти ла ко иду.

Ка ко за ми шљаш сво ју бу дућ
ност?

– Же ле ла бих да се ба вим про
гра ми ра њем, да се шко лу јем у ино
стран ству и та мо жи вим.

Ка да си по ста ла члан Цен тра за 
та лен те и ка ко ти се сви ђа та мо?

– Од сеп тем бра про шле го ди не 
сва ке су бо те идем у Ре ги о нал ни 
цен тар за та лен те где ми се нај ви
ше до па да дру же ње и раз ме на ис
ку ста ва са мо јим вр шња ци ма.

Зна мо да се ба виш и кре а тив
ним ра дом, ка ко на пре ду јеш у 
том по љу?

– Још од ма ле на ужи вам игра ју
ћи се са пер ли ца ма. Ка ко сам ра
сла, по че ла сам ти ме ви ше да се 
ба вим, да пра вим пер ли це од бе
о ли на, а по том их спа јам у на кит. 

Са да ка да сам осми раз ред, имам 
ма ло ма ње сло бод ног вре ме на, али 
се и да ље тру дим да не за по ста вим 
овај свој хо би.

Ка ко про во диш сло бод но вре
ме?

– Сло бод но вре ме про во дим на
по љу дру же ћи се са дру га ри ма, ше
та ју ћи свог пса Ла ки ја, чи та ју ћи и 
као и ве ћи на мо јих вр шња ка ко му
ни ци ра ју ћи пре ко раз ли чи тих дру
штве них мре жа.

ОСмАцИ

ма ја ЦР но ма Р ко ВиЋ из VI II-2 над ма ши ла сВо је ВР шња ке
из ма те ма ти ке, Фи зи ке и сРп ског је зи ка

Де те ко је во ли бро је ве
ОсвојившипрваместанаопштинскомтакмичењуМаја

желидаупишематематичкугимназијуипостанепрограмер

Растанак

По ла ко про ла зе да ни. Чи ни се да вре ме спо ро те че, а оста ло је та ко ма ло и до тог мо мен та ка да ће мо 
сви кре ну ти не ким сво јим пу те ви ма. Оста ло је још са мо пар ме се ци, ка да ће нас жи вот по сла ти не
зре ле и не спрем не у не ке но ве жи вот не во де. Мо жда ће то би ти пр ва од лу ка у на шим жи во ти ма код 

ко је ће мо се за пи та ти да ли смо по гре ши ли. За вр ша ва се нај бе збри жни ји део на шег жи во та, ра ста је мо се са 
де тињ ством. Ту смо би ли ушу шка ни у за гр ља ју дру го ва и дру га ри ца, стро гих на став ни ка ко ји су нам би ли 
као дру ги ро ди те љи. У пре гр шти пре ле пих тре ну та ка пот кра ла се и по не ка су за и по ко ја гор ка реч, али ми 
смо би ли срећ ни, без бри жни, на сме ја ни, во ље ни. Са да иде мо у не ко не по зна то су тра. Сре ће мо се са дру гим 
љу ди ма. За ме не ово ни је пр ви ра ста нак. Ме ђу ове љу де до шла сам пре го ди ну да на. Оста ви ла сам оне са 
ко ји ма сам по ра сла и са ко ји ма сам де ли ла пр ве школ ске да не. Би ло је мно го су за и ту ге, али те дру га ре ни
сам за бо ра ви ла. На ста ви ли смо да се ви ђа мо и дру жи мо, иа ко ни смо де ли ли ви ше исту ђач ку клу пу. Пра ва 
при ја тељ ства су не у ни шти ва и као нај ве ће бла го чу ва ју се. За то и по ред стреп ње и ту ге од бу ду ћег ра стан ка, 
ве ру јем да ће пра ва при ја тељ ства оста ти и ако не бу де мо де ли ли исту учи о ни цу.

Ан ђе ла Па у но вић VI II-4
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Да ли сте до бро чу ли да по че
так ча са ру ског је зи ка по чи ње 
пе смом? Да, исти на је, ни сте 

по гре ши ли. Упра во уз зву ке ру ске 
пе сме „Ка ћу ша“, уче ни ци не ких 
оде ље ња у на шој шко ли до че ку ју 
сво је на став ни це. Иа ко по не кад и 
ро ди те љи и де ца пи та ју „За што баш 
ру ски, а не шпан ски, ита ли јан ски, 
...?“ Ар гу ме на та за из у ча ва ње ру
ског је зи ка је мно го ви ше: ово је 
сло вен ски је зик, је зик нај ве ће пра
во слав не зе мље, нај слич ни ји на шем 
је зи ку, је зик нај по зна ти јих пе сни ка 
свет ског гла са – Пу шки на, Је се њи
на, Љер мон то ва, нај ве ћих име на 
не са мо ру ске, не го и свет ске књи
жев но сти – Тол сто ја, До сто јев ског, 
Го го ља...

У по след ње вре ме ру ски је зик 
се све ви ше учи у на шој зе мљи јер 
те сно са ра ђу је мо у мно гим обла
сти ма са том зе мљом, 300 ми ли о
на љу ди на све ту слу жи се ру ским 
је зи ком, ру ски је зик је у мо ди на 
за па ду по след њих го ди на.

Из у ча ва ње ру ског је зи ка у на шој 
шко ли је тра ди ци ја. Та ко ђе је тра
ди ци о нал на по ста ла и ру скоен
гле ска при ред ба, на ко јој уче ни ци 
по ка зу ју са мо део оно га што зна
ју на стра ним је зи ци ма: да пе ва ју, 

ре ци ту ју, глу ме и игра ју уз ру ску 
и ен гле ску му зи ку. Ове го ди не ће 
би ти одр жа на ма ни фе ста ци ја „Да
ни Ру си је“, где ће мо опет по ка за
ти оно што зна мо, до не ти пред
ме те ве за не за ову нај ве ћу зе мљу 
све та, „про ше та ти“ до Мо скве и 
Санкт Пе тер бур га, је сти па ла чин
ке – сим бол сун ца у вре ме пра зни
ка „Ма сле ни ца“... А да се не хва
ли мо са ми, до каз су на гра де ко је 
су на ши уче ни ци до са да осва ја ли 
на так ми че њи ма из ру ског је зи ка, 
на оп штин ском, град ском и ре пу
блич ком ни воу. Че сто од ла зи мо у 
Ру ски дом где уче ни ци при су ству
ју про јек ци ја ма ру ских фил мо ва, 
но во го ди шњим пред ста ва ма, кон
цер ти ма...

У пла ну је бра ти мље ње са ру ским 
шко ла ма ка ко би уче ни ци мо гли 
да се упо зна ју са сво јим вр шња ци
ма из Ру си је и у раз го во ру са њи
ма про ве ре и уна пре де сво је зна ње 
овог је зи ка.

Па за то, „До бро по жа ло вать в на
шу шко лу!“

Про фе со ри ру ског је зи ка
Све тла на Дра же та Ми лу ро вић и 

Алек сан дра Мар ко вић

тРа ди Ци о нал но из у ча Ва ње Ру ског је зи ка

У мо ди и на За па ду
Овојесловенскијезик,језикнајвећеправославнеземље,

најсличнијинашем,300милионаљудинасветуслужисењиме

ма ло Ру си

 – ма ло ен гле зи

Уче ни ци од пр вог до осмог раз ре
да су пе ва ли, ре ци то ва ли, пле
са ли, а по не ки су и глу ми ли. На 
ру ском смо из во ди ли по зна те 
пе сме као што су Ка лин ка, Катю
ша, али смо пе ва ли и ру ски Ал фа
вит, док смо на ен гле ском пе ва ли 
хи то ве, ме ђу ко ји ма су би ли: Just 
the way you are, Pri ce Tag, You are 
the one that I want.
Нај те же је би ло уче ње ко ре о гра
фи је. Док смо ве жба ли, углав ном 
смо се ша ли ли, пле са ли по не кад 
чак и из мо та ва ли. Ка да смо иза
шли на сце ну, би ло нам је лак ше, 
јер смо би ли у гру пи. Ма ло смо 
се сме ја ли, али ка да смо за чу ли 
пр ве так то ве пе сме, по че ли смо 
да пле ше мо и би ло је ве о ма за ни
мљи во.

ФИЛОЛОгИјА
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It was the 19th of De cem ber, win ter 
in New York City, we re the Pe tro
vic fa mily li ved. It was the ir Pa

tron Sa int’s day, Sa int Ni co la and they 
we re all pre pa ring for a per fect night.

Well, it co ul d’ve been per fect, if 
Mar ko didn’t ha ve tho se lit tle kids to 
ta ke ca re of. He let them in his ro om, 
sho wed them so me com pu ter ga mes, 
and left them, ho ping he will be free of 
wor ri es for the rest of the night.

But, boy, was he wrong!
He he ard a loud, ter ri ble no i se co

ming from his ro om. He rus hed in, 
and was shoc ked when he saw the 
kids ma king a mess of his ro om. His 
po sters we re torn, ju i ce was on the 
car pet with CDs lying on top of the 
who le mess!

And who did Mar ko call? (using his 
ho u se pho ne, of co ur se, sin ce a lit tle 
boy was che wing his cell pho ne).

His good, old fri end, Ha rry Pot ter, 
of co ur se! (What? I’m a fan myself).

Ha rry po o fed in to Mar ko’s be dro om 
and lo o ked cu ri o usly aro und. „Whe re 
am I?“ he fi nally asked. „You ’re in my 
be dro om!“ said Mar ko pro udly. Ha rry 
lo o ked aro und the messy ro om again 
„Do es it al ways lo ok li ke this?“ „No pe. 
The se kids ma de a mess of it. I’m, ac
tu ally, qu i te ne at! “, re plied Mar ko „As 
you can see, Ha rry, I need your help… 
Oh, lo ok! An owl!“

Ha rry to ok the let ter from the owl, 

that just flew in thro ugh the win
dow (“Wow! “, said the kids), read it 
and rol led his eyes. He threw the let
ter away. „So rry abo ut that “, he said, 
„I’m not sup po sed to po of aro und 
your world, ne ar mug gles*, you know. 
Ni ce. Anyways, let’s get your ro om 
clean!“

Ha rry wa ved his ma gic wand in 
front of the kids („Lo ok, a wi zard!“ 
said a lit tle girl) and, sud denly, the be
dro om was so clean, it spar kled. Mar
ko shi el ded his eyes.

„You ’ve do ne an awe so me job! 
I wish I was a wi… Lo ok! Anot her 
owl! You must ha ve bro ken the ru
les again!“ Ha rry grab bed the let ter 
(„Ru lesshmu les“, he said) and threw 
it away on ce again. „Mmmm… I smell 
food!“ he ex cla i med and grab bed the 
do or knob, but Mar ko stop ped him. 
„What abo ut the kids?“, Mar ko said. 
„Oh, that’s easy“, said Ha rry and to ok 
Mar ko’s mo bi le from the kid che wing 
it („Ee e ew!“) and con ti nued: „I know a 
gre at babysit ter“. He di a led the num
ber and, with a big „Po of!“, Her mi o
ne pop ped in, lo o king mi se rably at 
Ha rry. „What do you want now?“ she 
said. „Ple a se lo ok af ter the se ado ra ble 
kids whi le I enjoy so me food“ Ha rry 
asked her with a ni ce vo i ce, and he a
ded thro ugh the do or. When Her mi
o ne said: „Butbut I…”, he just yel led: 
„I SAID PLE E E E A A SE!!!” and ran out 

with Mar ko to the di ning ro om.
Her mi o ne had no cho i ce but to lo

ok af ter the chil dren and, with that 
tho ught, Mar ko ma de it to the di ning 
ro om. When he got the re, his mom 
got up from the ta ble: „Mar ko, what 
to ok you so long?“ she lo o ked sur pri
sed when she saw Ha rry. “Who is your 
fri end?“ she asked cu ri o usly. „Oh!“ 
said Mar ko, „This is Ha rry!” Ve ra ga
sped “You mean… Ha rry Pot ter? I’ve 
read all tho se bo oks! I didn’t know he 
was real!“ Ivan lo o ked la zily at Ha rry 
„Oh yeah. I’ve seen him in the mo vi
es. A lit tle too dark, tho ugh. A lit tle 
too dark.“ Mrs. Pe tro vic rus hed Ha rry 
to an empty se at „He re you go, de ar, 
help your self, you lo ok li ke you ha
ven’t ea ten in days…” („That’s true“, 
tho ught Ha rry). Then Mar ko he ard 
Her mi o ne’s scre am co ming from the 
ro om: „NO OO! STO O OP II IT! PLE E
E A SE!!!”

Mar ko rol led his eyes „Not again. 
Let me go and get my gu i tar… maybe I 
can play them a song or so met hing…” 
and he he a ded to his be dro om. “You 
know” said his aunt Je le na (I ma de 
this up) „he co ul d’ve just gi ven them 
so me cho co la te, in stead of ma king 
such a dra ma abo ut it. That’s how 
I calm them down“. Everyone just 
shrug ged and con ti nued ea ting.

THE END =)
By Ami na Fa ru ki VI-2

ча РоБ ни шта пиЋ ха Ри ја по те Ра по ма же пРи ја те Љу маР ку у не Во Љи

A Fa mily Fe ast (and mo re)

ФИЛОЛОгИјА
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Мењаобихисторију

С ва ко де те и сва ки чо век за
ми шља да је баш он тај ко ји 
се би мо же да про ме ни суд

би ну на бо ље. Ка ко сви љу ди, та ко 
и ја.

Са мо, код ме не је про блем то 
што же лим да про ме ним исто
ри ју. То бих ура дио ка да бих био 
ве ли ки на уч ник и ве ли ки фи
зи чар. На пра вио бих ма ши ну 
за пут кроз вре ме. Не до у ми це 
у ве зи исто ри је са знао бих кроз 
то ве о ма за ни мљи во пу то ва ње. 
По мо гао бих Ср би ма у ра ту са 
Осман ским цар ством, од бра нио 
бих је од Ау строУга р ске и по
ку шао да ума њим број жр та ва у 
Дру гом свет ском ра ту. По што је 
то не мо гу ће и што би наш на род 
ре као: „Да ле ко су зве зде“, имам 
план „Б“.

Во лео бих да сам од ра сла и ве
о ма бит на осо ба у Ср би ји, ио на
ко јој тре ба ве ли ка ре фор ма ци ја. 
До ста ми је све га, јер не мо гу да 
схва тим, ни ти раз у мем ка ко је до 
ово га до шло.

Ма ма и та та се му че да ми 
обез бе де нор ма лан жи вот, али 
ни ка ко да им кре не на бо ље. Та та 
иде на по сао без јед ног бу бре га, 
са пла стич ним ку ком и још као 
„со на љу ту ра ну“, ра ди на цр но. 
Ма ма и да хо ће да ра ди, уко чи ла 
би се на по слу. А за што, за то што 
има ди скус хер ни ју и лум бо и ши
јал ги ју.

Шта ре ћи на све то?
Но ве ге не ра ци је су све го ре и 

го ре. По чи њу да пу ше ци га ре у 
пе том раз ре ду, а ко ри сте нар ко
ти ке у сред њој. Ка ко то не ко мо
же да до зво ли?

Због та квих ства ри бих и же
лео да бу дем ва жна лич ност Ср
би је. Са зна чај ним ме стом увео 
бих ре фор ме. Би ли би сви јед на

ких пра ва, да се ис ко ре ни ми то 
у овој, већ дав но, успа ва ној Ср
би ји. На у чио бих љу де да во ле 
и це не све око се бе, што је Бог 
ство рио. По ми рио бих дав но по
сва ђа ну бра ћу. Јер ако се Ср би 
не сло же, ни ка да не ће ни по ста
ти ја ки. 

За бра нио бих увоз и про из вод
њу ду ва на и дру гих штет них про
из во да. И не што што ни ка да не 
бих из о ста вио, тре ба учи ти де
цу да по шту ју и це не ро ди те ље и 
оно што им они пру жа ју.

Да би све ово по сти гли, мо ра
мо да пр во про ме ни мо се бе, а 
по сле да се по бри не мо за свет. 
Од ра сли, по ку шај те да се на ђе те 
на мом ме сту. За жму ри те, уто ни
те у свет ма ште и про ме ни те ваш 
ма ли свет у гла ви на бо ље.

Ни ко ла Бр кић VII-4

Омогућилабих
остварењеснова

Д а сам ја не ко ко при па да не
где, да сам ја не ко ко га не 
пљу ју и сме ју му се сву да 

где про ђе. Во ле ла бих да при па
дам не ком дру штву у ком ме не 
по ни жа ва ју, не ого ва ра ју, не ко
ри сте. Да сам ја не ко, ко га не ко 
раз у ме. Иа ко не ски дам осмех са 
ли ца, из ну тра ми мо ја ту га це па 
ср це, ду шу, по нос... Па та ко по це
па на и да ље др жим свој осмех на 
ли цу, па те љу де спу штам до ле да 
им по ка жем да сам ја ипак не ко. 
Да ја мо гу да по ка жем да ни сам 
не ко ко љу би ту ђе сто пе, да сам 
ја не ко свој. Увек сам же ле ла да 
бу дем по зна та, па да ти ма ко ји су 
ме пљу ва ли за че пим та уста. Да 
сам ја не ко ко ме сно ви мо гу да 
се оства ру ју.

Аћи мо вић Ири на VII-4

Кадабихбила

Ка да бих би ла пти ца,
да об ле тим да љи не,
да пре ле тим пла ни не,
а то су пра ве ви си не!

Ка да бих би ла књи га,
да ме сва ко про чи та, 
да на у чим љу де све и сва шта,
то је пра ва књи зи на ма шта.

Ка да бих би ла цвет,
да ме сва ко ми ри ше,
да ме сва ко цр та и о ме ни пи ше,
јер цве ће сви ма див но ми ри ше.

Ка да бих би ла шна ла,
да ме сва ко но си у ко си,
да бу дем ле па и сна жна,
сва кој де вој чи ци ва жна!

Ма ри ја Бла го је вић 4–1

Мојимтелепорта
ломбиуспорили

време

Чи ни се да све ма ње др жи мо 
кон це у сво јим ру ка ма и да 
по ста је мо ма ри о не те не ких 

ве ли ких свет ских си ла ко је по ла ко 
по чи њу да упра вља ју на шим жи во
ти ма, а ми им се све ма ње опи ре мо. 
Од у век сам ма штао да ја бу дем не ко 
ко ће слу жи ти ве ли ком бро ју љу ди.

И да нас, по сле две ста го ди на, 
цео свет при ча о Ни ко ли Те сли. 
Умро је одав но, а у ства ри жи
ви веч но. Би ло би до бро ка да би 
сва ки чо век мо гао сво јим ум ним 
и фи зич ким спо соб но сти ма да 
до при не се ле по ти жи вље ња као 
што је он то учи нио. Све има 
сво ју свр ху на Зе мљи, и ти гар, и 
ле ши нар, и во да, и тра ва, и жи

МА ШТА И СТВАР НОСТ
ДА САм јА НЕКО
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во, и не жи во. Али, не ки љу ди 
јед но став но не мо гу да про на
ђу свој пут, па се из гу бе на пу ту 
до оства ре ња сво јих пре ве ли ких 
ам би ци ја или пре ни ских ци ље ва. 
Мој про на ла зак би до бро до шао 
це лом све ту. Мо гли би да га ко
ри сте сви љу ди, као што ко ри сте 
и стру ју.

То би био те ле пор тал. Во зе ћи 
се њи ме сви би смо сти за ли бр же 
на же ље на ме ста. Љу ди би от ку
ца ли на зив ме ста, си ја ли ца би 
за све тле ла и за крат ко вре ме би
ли би баш ту. Ни ка да ни ко не би 
за ка снио на по сао, у шко лу, код 
ле ка ра, на са стан ке... Али, да би 
мо ја ма шта ри ја по ста ла ја ва, по
треб но је мно го вре ме на, зна ња и 
спо соб но сти. Мо жда мо ја ма шта 
јед ног да на по ста не ствар ност, а 
ја ве ли ки свет ски на уч ник!

Та ко ђе, ако бих ја био на уч ник, 
во лео бих да сво је зна ње по де
лим са оста лим љу ди ма, тач ни је,  
нај ви ше са ђа ци ма. Ор га ни зо
вао бих пре да ва ња на ко ји ма бих 
им по ка зи вао екс пе ри мен те ко је 
мо гу са ми из ве сти или уз по моћ 
на став ни ка.

Во лео бих да ку так мо је ма ште 
јед ног да на по ста не ку так мо је 
ствар но сти, и тру ди ћу се да ис
пу ним то, јер је не кад мо гу ће. А 
ипак, мо ја ма шта мо же сва шта и 
у њој ни кад ни је до сад но.

Лу ка Бу ра VI II-2

Четкицоминотама
улепшаобихсвет

Да сам ја сли кар, по во ди бих 
цр тао раз не но те. Но те бих 
цр тао јер ми слим да је му зи ка 

нај леп ша умет ност. Оне би игра ле 
по во ди, па би ри бе и дру ге жи во ти
ње мо гле да ужи ва ју у му зи ци. Сла

ви ле би ро ђен да не, а раз и гра не но те 
би ле би ве се ле до ма ћи це. По слу же
ње би би ло бо га то: ви о лин ски кљу
че ви, ле стви це, па у зе, че твр ти не... 
За то ми је слу ша ње му зи ке нај ве ће 
ужи ва ње, јер ми раз и гра ма шту, а 
сли ке у мо јој гла ви са мо се ни жу.

Све те сли ке во лео бих да знам 
да на сли кам и њи ма укра сим 
сво ју со бу.

Не ма ња Лу кић III-2

ДасамСолонуовом
временупроменио

бих...

Со лон је у ше стом ве ку пре но ве 
ере сво јим ре фор ма ма на сто
јао да си ро ма шном ста нов ни

штву по пра ви дру штве ни по ло жај. 
Уки нуо је оби чај ду жнич ког роп ства. 
Ста нов ни штво је по де лио у че ти ри 
раз ре да пре ма при хо ди ма ко ји су 
оства ри ва ли са сво јих по се да. Сви су 
има ли сво је оба ве зе у ра ту и ми ру.

Да сам ја Со лон у овом вре ме
ну из гра дио бих још шко ла и та ко 
сма њио не пи сме ност у на ро ду. 
Сва ко ме сто у зе мљи би има ло 
са вре ме ни дом здра вља, ко ји би 
био опре мљен ме ди цин ским апа
ра ти ма за ра но от кри ва ње бо

ДА САм јА НЕКО

ле сти. Сва ко би мо гао да до би је 
ква ли тет ну здрав стве ну не гу без 
че ка ња у ре ду. По ди гао бих још 
вер ских, кул тур них и спорт ских 
уста но ва. На род бих усме рио да 
по шту је сво ју исто ри ју и сво је 
прет ке. Оба ве зао бих на род да 
по шту је кул тур на и вер ска опре
де ље ња дру гих на ро да. У на ро ду 
бих раз вио еко ло шку свест и та
ко би Ср би ја по ста ла еко ло шка 
и углед на зе мља. За бра нио бих 
тр го ви ну ци га ре та ма и оштро ка
жња вао тр го ви ну дро гом. На тај 
на чин ста нов ни штво Ср би је би 
би ло здра ви је, а омла ди на си гур
ни ја.

Осно вао бих са вре ме ну вој ску 
ко ја би у слу ча ју не при ја тељ ског 
на па да мо гла да од бра ни др жа ву.

Др жа ву бих уре дио на осно
ву за ко на и прин ци па успе шних 
др жа ва из про шло сти. За пи сао 
бих ве о ма стро ге за ко не ко ји би 
се спро во ди ли и по што ва ли. Ис
пла тио бих спољ не ду го ве и не 
бих се ви ше за ду жи вао. Ка да бих 
хтео да не ку ак ци ју спро ве дем у 
де ло, одр жао бих гла са ње на ни
воу зе мље, ка ко бих знао шта је 
нај бо ље за на род. Слу жио бих 
свом на ро ду и тру дио се да Ср
би ја по ста не успе шна не за ви сна 
др жа ва.

Алек сан дар По по вић V-5

ИЗ ПЕ РА ОСНО ВА ЦА
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За ма скен бал су зна ли још у 15. 
ве ку. Њи хов циљ је био да се 
љу ди опу сте, дру же и бу ду на 

тре ну так не ко дру ги. Као оби чај, 
при хва ћен је ши ром све та. Ни на ша 
шко ла ни је из у зе так.

Сва ке го ди не ра до се при дру жу
је мо ова квом на чи ну за ба ве. Де ча
ци и де вој чи це, али и учи те љи це 
ужи ва ју у тре ну ци ма ка да из ла зе 
из уло ге учи те љ–у че ник. Ужи ва
мо сви, игра мо, пе ва мо, пле ше мо, 
ди ви мо се ма ска ма. У јед ном да ну 
ожи ве сви ли ко ви из цр та них фил
мо ва, ску пе се спор ти сти све та– 
ко шар ка ши, фуд ба ле ри, ба ле ри не, 
ма не кен ке, пче ли це, ма це… Ове 
го ди не је наш бал под ма ска ма „по
ја чан“ ди сци пли ном „Ше шир мој“.

Све тла на Бје ло па влић 
и Ана Ма тић

Другошестић
Белић

Зи ми се нај ви ше ра ду ју де ца. 
Та да има пу но сне га и ца ру ју 
зим ске игре. Сне жног де цем
бар ског да на мо је оде ље ње и 
ја иза шли смо у школ ско дво
ри ште и до го во ри ли се да пра
ви мо Сне шка. Пр во огром но 
те ло од ве ли ке гру две ко ју смо 
ва ља ли по тлу. Очи од ка мен
чи ћа, уста од гран чи це, но сић 
од шар га ре пи це. По што ни смо 
има ли ста ру шер пу, сна шли 
смо се са ста ром ру ка ви цом и 
ста ви ли је на гла ву. Наш Сне
шко је из гле дао шар мант но и 
ве се ло. Би ли смо по но сни и на
зва ли смо га Дру го ше стић Бе
лић.

Јо ван Цвет ко вић 2–6

Првапахуља
Го ре у обла ци ма јед на кап ки ше 

од лу чи ла је да по ста не па ху ља и об
ра ду је де цу. 

Зи ма пу на ра зних по кло на за ку
ца ла нам је на вра та. Ту жна де ца су 
сва ки цр ни облак ис пра ти ла у на ди 
да им баш тај облак до но си снег. Је
два су че ка ли да кре ну да па да ју бе
ле па ху ље. Хра бра па ху ља оти сну ла 
се у аван ту ру. За њом је кре ну ло без
број ње них при ја те ља ко ји су за јед
но са њом ша ра ле тму р но не бо. У 
то ме им је по ма гао јак ве тар. ,, Кре
нуо је снег“, чу ло се на све стра не. 
Јед на па ху ља па ла је на длан де ча ка. 
Ви де ла је ра дост у ње го вим очи ма 
и осмех на ру ме ном ли цу. То их је 
под ста кло да па да ју све ја че. На про
зо ру ме је до че ка ла пре ле па ша ра. 
Од јед ном, ули ца је по ста ла ис пу ње
на де цом. Деч ји уз ви ци и звук сан ки 
се све ви ше чуо. Ста ри друг Сне шко 
Бе лић по но во је ожи вео. Кро шње 
др ве ћа до би ле су би сер ну ха љи ну, 
док су кро во ви ку ћа до би ли бе ле ка
пе. При ро да је из гле да ла не ствар но. 
Сун це је би ло ту жно за то што ће јед
но га да на мо ра ти да ото пи све што 
су, са да срећ на де ца на пра ви ла.

Увек ка да ви дим да па да снег пи
там се, ко ја је па ху ља би ла пр ва и 
нај хра бри ја.

Па вле Гво здић IV–2

де ча Ци и де Вој чи Це са учи те Љи ма су ужи Ва ли
у тРе ну Ци ма ка да из ла зе из уло ге учи теЉ – уче ник

Као у зе мљи чу да
Оживелисусвиликовиизцртанихфилмова,кошаркаши,

фудбалери,балерине,манекенке,пчелице,маце

НОВА гОДИНА

Ве се ло и ча РоБ но
Ма скен бал је и ове го ди не био 
пре ди ван. Осе ћа ла сам се пре
ле по. Сва де ца су би ла ве се ла. 
Са ла је би ла укра ше на, лам пи о
ни ма и укра сним тра ка ма. Ви
де ла сам раз не ко сти ме и нео
бич не ше ши ре, нај ви ше ми се 
сви део ко стим ма ту рант ки ње. 
Она је но си ла пла ву че твр та
сту ка пу. Ни ка да ни сам ви де ла 
та кву ма ску. Оми ље на пе сма 
сви ма је би ла „Gang nam style“. 
Сва де ца су оду ше вље но игра
ла уз по зна ту пе сму. Учи те љи
це су би ле рас по ло же не за плес. 
Оне су ве се ло игра ле уз пе сму „ 
Ai Se Eu Te Pe go“, по зна ти ја као 
„Nos sa, nos sa...“ ко ју пе ва по зна
ти бра зил ски пе вач Mic hel Te lo. 
Сви на ма скен ба лу су се дру жи
ли – и учи те љи це и ђа ци.

Ан ге ли на Мар ко вић из II–1
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Ове го ди не Де да Мраз је по се
тио и на шу шко лу. Уче ни ци 
оде ље ња 3–4 и 2–5, са сво јим 

учи те љи ца ма Да ни је лом Илић и 
Сне жа ном Ва сић, су мар љи во ве
жба ли да би све би ло као у пра вој 
бај ци. 

Ка ко је од ми ца ла пред ста ва, де
ца у пу бли ци су се опу шта ла уз 
так то ве по зна тих пе са ма, ко је су 
из во ди ли уче ни ци Ма лог хо ра са 
ди ри ген том Ми ли цом Цвит ко вац.

Тог 26. де цем бра 2012. го ди не, 
де си ло се и не што за и ста нео бич
но. Наш тро го ди шњи дру гар Јо
ца, пра тио је пред ста ву. Ужи вао и 
оком тра жио сво ју ма му. Иш че ки
вао је Де да Мра за. Не слу те ћи шта 
се де ша ва, при мио је по клон од 
по зна тог де ке. Ка да је до шао ку ћи 
љу ти то је пи тао ма му где се из гу
би ла ка да је он се део Де да Мра зу 
у кри лу. Ње го ва ма ма, Да ни је ла, 
ни је же ле ла да от кри је тај ну… От
кри ва мо је ва ма: Де да Мраз је би ла 
она! Спа си ла је Но ву го ди ну уско
чив ши у ко стим и од и гра ла ма е
страл но сво ју уло гу. Чак је ни ко ле
ги ни ца ни је пре по зна ла, па кад јој 
се при бли жи ла, пи та ла је:“ Да цо, 
је си ли то ти?„Сви смо ужи ва ли у 
пред ста ви, сце но гра фи ји, ве ро до
стој но сти ко сти ма, за вид ном глу
мач ком уме ћу уче ни ка. Успе шно 

су до ча ра ли ма што ви тост ли ко ва 
цр та них фил мо ва и уве ли све при
сут не у но во го ди шњу ча ро ли ју.

При пре ми ле учи те љи це
Сне жа на Ва сић и Ана Ма тић

НОВА гОДИНА

за по сле ни и њи хо Ва де Ца у по тРа зи за де да мРа зом

Та јан стве ни де ка са
Се вер ног по ла

НашЈоцаниданаснезнадајеседеоумајчиномкрилу
докјепримаоновогодишњипакетић

ани та Бу Ра пРе не ла сВо је зна ње и 
учи ни ла се ми наР за ни мЉи Вим и ко Ри сним

И учи те љи уче
Ле по је ви де ти ку ћу оки ће ну укра си ма ко ји нас оста вља ју без да ха. 

Не мо ра мо има ти пу но нов ца да би укра си ли ку ћу или јел ку, да би 
ку пи ли че стит ку. По треб ни су ле пак, па пир, ма ка зе, ве ште ру ке 

и ма ло до бре во ље. Тим по во дом нас је учи те љи ца Ани та Бура оку пи ла 
и за час се све пре тво ри ло у јед но 
ле по дру же ње. На пра вље не су укра
сне ку гле ко је су кра си ле учи о ни це, 
хо ло ве, и на ше до мо ве. Не се бич но 
је по де ли ла зна ње са на ма, а ми са 
на шим уче ни ци ма. На да мо се да 
ће нас и у бу дућ но сти об ра до ва ти 
не ким но вим иде ја ма и пред ло зи
ма.                                              А. М.

Кишнакраљицау
грудвиснега

Жи ве ла сам у ма лом цр ном 
обла ку. Баш сад је тре ба ло да ме 
про гла се за кра љи цу ки шне ка пи, 
кад од јед ном ду ну хлад ни се ве рац 
и рас це пи наш дом.

Би ла је ве ли ка гу жва. Сви су се 
пре тво ри ли у ме ке, кри стал не па
ху љи це. По гле да ла сам и ви де ла 
пре ле по бе ло ће бе ис тка но од мо
јих при ја те ља. По зва ла сам так си. 
Ма ли вра бац ме је во зио са мо јим 
дру га ри ма. Ви де ла сам бре жуљ ке 
по кри ве не сне гом, а на ње му де
цу ко ја су се гру два ла и пра ви ла 
Сне шка Бе ли ћа. Хте ла сам да им 
се при дру жим. Из не на да се по ја
вио ча роб њак Ве тар и од вео нас 
у ру пу од др ве та. По ка зао нам је 
бу дућ ност. Ви де ла сам ка ко се то
пим на де ча ко вим ру ка ви ца ма. 
Би ло је стра шно. 

Вра ти ли смо се пло вид би не
бом. Сун це се по ја ви ло и осле пе
ло врап ца. По че ли смо да па да мо. 
Ви де ла сам др ве ће ко је је обу кло 
бе ле ман ти ле. Kасније сам па ла 
на де вој чи ци ну ру ка ви цу. На пра
ви ла је гру дву и га ђа ла дру гу де
цу. Схва ти ла сам да гру два ње ни је 
стра шно. Иа ко сам се ис то пи ла, 
ужи ва ла сам у деч јем сме ху. Ко 
зна, мо жда по ста нем и кра љи ца 
ки шне ка пи. Ни ка да се не зна.

Ан ђе ла Ћу лум IV–4
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Ка да сам кро чи ла у Му зеј, осе
ти ла сам бла жен ство и мир, јер 
се сву да око ло ши ри ла ти ши на 

ко ја је то пли ном ис пу ња ва ла мо је ср це. 
У Му зе ју је ви ше со ба: Ву ко ва со ба, со ба 
Ву ко ве ћер ке – Ми не, До си те је ва со ба 
као и мно ге дру ге. Оно што ми је за па ло 
за око би ла су сло ва ко ја су се ко ри сти ла 
пре ре фор ме ћи ри ли це. Маг не том су 
би ла за ка че на за зид и ми смо ту са ста
вља ли сво ја име на од тих сло ва, што је 
би ло ја ко ин те ре сант но. Па жљи во смо 
раз гле да ли и ко мен та ри са ли ори ги нал
на де ла об ја вље на на на род ном је зи ку 
1847. го ди не: – „Пе сме“ Бран ка Ра ди че
ви ћа, „Рат за срп ски је зик и пра во пис“ 
Ђу ре Да ни чи ћа „Гор ски ви је нац“ П. П. 
Ње го ша, „Пре вод Но вог за вје та“ В. С. 
Ка ра џи ћа као и дру га де ла овог на шег 
ве ли ка на : „Пје сна ри це“, „Пи сме ни це“, 
„Срп ски рјеч ни ци“...

За раз ли ку од Ву ко ве за о став шти не, 
лич ни пред ме ти До си те ја Об ра до ви
ћа су уни ште ни у по жа ру, и због то га 
су де ла ко ја се од но се на ње га при ка
за на сли ка ма, До си те је вом пре пи ском 
и књи га ма. Див но сам се про ве ла ше
та ју ћи про сто ри ја ма ових слав них 

лич но сти и по но сим се што сам на тај 
на чин сле ди ла њи хо ве сто пе. Пу ни ле
пих и за ни мљи вих ути са ка кре ну ли 
смо пут га ле ри је „Ха ос“ у ко јој је би ла 
из ло жба де ла Ива на Та ба ко ви ћа. Иван 
Та ба ко вић је ро ђен 1898. у Ара ду, у да
на шњој Ру му ни ји. Шко ло вао се ван 
Ср би је, сли кар ство је учио на Ака де
ми ји ли ков них умет но сти у Бу дим пе
шти, за тим на Кра љев ској ака де ми ји 
за умет ност. Пр ву са мо стал ну из ло жбу 
оства ру је 1934. у За гре бу. У Па ри зу је 
до био чак две на гра де. Је дан је од осни
ва ча Шко ле за при ме ње ну умет ност. 
Ње го ви умет нич ки ра до ви се мо гу 
на ћи у ко лек ци ја ма пре сти жних свет
ских ин сти ту ци ја, као што су Ме тро по
ли тен му зеј и Му зеј мо дер не умет но
сти у Њу јор ку. Ко ла жи овог умет ни ка 
су би ли по себ но ин те ре сант ни, за то 
што је ма ка за ма исе цао раз не сли ке и 
ко ла жи ра њем пра вио ду хо ви те кре а
ци је ко је су са др жа ле про во ка ти ван, 
ху мо ри стич ки, кри тич ки и иро ни чан 
ка рак тер. По себ но ми се сви де ла сли
ка у ко јој је од чо ве ко вих но гу на пра
вљен нео би чан чо ве ков пор трет. Оно 
што бих ја пре по ру чи ла сви ма је сте 
да до бро за пам те јед ну ре че ни цу овог 
сли ка ра, јер она пред ста вља је дан од 
мо ти ва за веч ну бор бу и по мо ћи ће вам 

да ство ри те свој свет баш она ко ка ко га 
за ми шља те: „Пу то ка зи ли ков ног из ра
жа ва ња и ства ра ла штва су пу те ви све
то ва без кра ја, пу то ка зи но ви и но ви“.

Сви ми има мо дру га чи је по гле де на 
свет, жи вот и дру ге љу де и то је оно што 
чо ве ка чи ни по себ ним и раз ли чи тим. 
Пре за до вољ на сам што сам ис ко ри
сти ла при ли ку да упо знам бар де лић 
зна ме ни то сти мог гра да и да кре нем 
пу те ви ма без кра ја, пу те ви ма на у ке и 
умет но сти – не до ку чи вим, али баш за
то иза зов ним.

Та ма ра Ха џић VI II–2

у Ву ко Вом и до си те је Вом му зе ју, га ле Ри ји улус и ха ос 

Пу те ви без кра ја
Незаборавнапустоловинакрозмузејскесобесанаставницама

српскогјезикаМиланкомБамбићиМилицомЋалић

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

у м е т  н и ч  к и
д о  ж и  В Љ а  ј и

Увек ћу пам ти ти јед ну сли ку из га ле
ри је „Ха ос“ ко ја је на ме не оста ви ла 
нај ве ћи ути сак, не до ку чи ва и за го
нет на као „Мо на Ли за“ Ле о нар да да 
Вин чи ја. На ста ла је као сплет ра
зних ли ни ја и бо ја, све тла и та ме. У 
њој сам ви де ла брод ко га за пљу ску ју 
сна жни уда р ци мор ске бу ре. Уз да си 
ве тра су га та ко ја ко и бр зо но си
ли, због че га сам има ла осе ћај као да 
леб ди и до сти же пла во не бе ско про
стран ство. Мој друг је сли ку до жи вео 
као ча роб ну де вој ку ду ге ко се. Би ло је 
оних ко ји су ви де ли ко ња, али и оних 
ко ји ни су ни шта у њој пре по зна ли.

Т. Х.

из ла гао та та
на шег оги ја

У га ле ри ји „Улус“ у Кнез Ми ха и ло вој по
гле да ли смо пр ву са мо стал ну из ло жбу 
сли ка ра Дра га на Цвет ко ви ћа, сли ка
ра Ба тај ни це, оца на шег дру га Ог ње на 
Цвет ко ви ћа. Мно га де ла при ка зу ју ли
ко ве ко ји су осли ка ни ве о ма за ни мљи
вом тех ни ком. Ка да се при бли жи те 
не ком ра ду ви ди те са мо мно штво 
ли ни ја и бо ја, али ка ко се по ла ко ода
ља ва те, ви ди те лик ко ји се фор ми ра 
из те пе р спек ти ве и за то их сви дру
га чи је ви ди мо и до жи вља ва мо.

Т. Х.
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По чет ком но вем бра 2012. го
ди не по се ти ли смо Де чи ји 
кул тур ни цен тар Бе о град. 

Гле да ли су пред ста ву „Ка пе тан 
Џон Пиплфокс“ ко ја је ра ни је из
во ђе на као ра дио дра ма Ду шка 
Ра до ви ћа. Де вој ке са Ха ва ја би ле 
су об у че не као не жни цве ти ћи 
са ми ри сне ли ва де, за пра во су 
то би ле ба ле ри не са пе ри ка ма и 

ба ле тан ка ма жи вих бо ја, ко је су 
див но из гле да ле на бе лој би ни – 
па лу би бро да укра ше ној је дри ма. 
Ка пе та на је убе дљи во до ча ра ла 
глу ми ца, што је би ло нео бич
но. Гу са ре је ве што од глу ми ла 
еки па мла дих глу ма ца. Би ло је 
и спе ци јал них ефе ка та ка да је 
Пе ћи на при ча ла или ка да су на 
ве ли ком екра ну при ка зи ва не до

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

го дов шти не чу де сног ка пе та на. 
Пре див ни ко сти ми, пе ри ке и му
зи ка учи ни ли су да по ве ру је мо да 
је реч о пра вом бро ду на мо ру и 
да се хра бри гу са ри бо ре про тив 
чу до ви шта.

Ја на Сте ва но вић V/3
Са ра Ло јо вић V/2

из Ве штај 
са екс куР зи је

Седмациза
свакупохвалу
Сед ма ци су би ли на дво днев ној 

екс кур зи ји од 29. до 30. 10. 2012. 
год. Екс кур зи ја је ре а ли зо ва на на 
ре ла ци ји Ба тај ни ца – Кра гу је вац 
(Шу ма ри це) – ма на стир Жи ча – 
Ма та ру шка ба ња – Вр њач ка ба ња 
– ма на стир Љу бо сти ња – Кру ше вац 
– ма на стир Ла за ри ца – Ба тај ни ца.

Ре а ли за то ри су би ле оде љењ ске 
ста ре ши не 7–1 Зо ран Ђор ђе вић, 7–2 
Да ни је ла Си мо но вић, 7–3 Ма ри ја на 
Мр ђен, 7–4 Гор да на Мар че тић, као 
и ди рек тор шко ле Ма ри ја Ђу рић.

Екс кур зи ја је про те кла вр ло ле по. 
Сви ци ље ви и за да ци су оства ре ни, 
а уче ни ци су би ли за сва ку по хва лу. 
Уз пу но сме ха и дру же ња вра ти ли 
смо се у Ба тај ни цу и да ни ма пре
при ча ва ли до га ђа је и до го дов шти
не са екс кур зи је.

Про фе сор фи зич ког вас п.
 Да ни је ла Си мо но вић Ра да ко вић

ути сак са
Ре кРе а тиВ не

на ста Ве

СокоБања
Оти шли смо у Со ко Ба њу
да ви ди мо при ро ду бај ну.
Ни на кра ју па ме ти нам ни је 
да при ро да та кву тај ну кри је.
Пре див не су те пла ни не,
бре жуљ ци и до ли не,
и ре чи це та ко ле пе
кроз ка њо не као да ле те.
Це лим кра јем до ми ни ра
Со ко град из дав ни на.
Ову сли ку улеп ша ва
лет со ко ла из над гла ва.
Да по же лим опет не што,
то је да у Со ко Ба њу идем че сто.

Ма ри на Ми ја ље вић 4–3

ЦР те жи тРе Ћа ка 
кРа се зи до Ве до ма 
здРа ВЉа у Ба тај ни Ци

Оддеценадар

На ши де ве то го ди шња ци на 
че лу са учи те љи цом Да ни је
лом Илић, 2. но вем бра 2012. 
по се ти ли су деч је оде ље ње 
До ма здра вља у Ба тај ни ци. 
По кло ни ли су пет на ест пре
ле пих цр те жа са ве се лим мо
ти ви ма и ли ко ви ма из деч јих 
цр та них фил мо ва. Сви ра до
ви су ура мље ни у окви ре раз
ли чи тих, ве се лих бо ја. Ак ци
ју су на зва ли– ОД ДЕ ЦЕ ДАР.

За по сле ни у До му здра вља 
су са оду ше вље њем при хва
ти ли деч је по кло не. Сре ћа и 
за до вољ ство су још ве ћи, јер 
ће ове деч је сли ке из на ше 
шко ле кра си ти зи до ве њи хо
вих про сто ри ја.

дРам ски текст ду ша на Ра до Ви Ћа као пле сна пРед ста Ва

„Ка пе тан Џон Пиплфокс“
Учениципетогразредасубилиодушевљеникакоје

глумицаубедљиводочаралакапетана
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пРИЧЕ

Портретособеизоколине

Дoк уjутру, oнaкo нeрвoзнa и нeнaспaвaнa, тeш ким 
кoрaцимa идeм у шкoлу, рaспoлoжeњe ми увeк 
пoпрaви бaкa Mилицa кoja идe у прoдaвницу.

Свaкoг пoнeдeљкa кaдa сaм прeпoднeвнa смeнa, 
чим изaђeм из кућe, oнa сe ствoри ту, сa тoрбoм зa 
купoвину. Кичмa joj je сaвиjeнa, нoси ду гу, цр ну сук
њу, oчи су joj зeлeнe, лицe пунo бoрa, a кoсa крaт кa, 
рeт кa и сeдa. Кaдa je ви дим, сa oсмeхoм joj кaжeм: 
„Дoбрo jутрo, тeтa Mилицe“. Oнa мe пoглeдa и свaки 
пут рaзгoвoр пoчнe истo: „Aнкa мoja, кaкo си ми 
пoрaслa, мoрaш вишe дa jeдeш, мнoгo си мршaвa“. 
Сaмo сe oсмeхнeм и кaжeм joj дa jeдeм и прeвишe... 
Oндa oнa, пoлaкo дoхвaти свoj штaп, рукe joj сe трeсу, 
пипнe врх штaпa и кaжe: „Дo jучe си oвoлицнa билa, a 
ви ди je сaдa, прaвa дeвojкa“. Лaгaним кoрaкoм, крeнe 
сa мнoм кa шкoли. Рукa би joj увeк билa нa лeђимa, 
вуклa би свojу тoрбу зa купoвину из кoje би вириo 
штaп. Taкo би сaмo нaс двe причaлe o тoмe кaкo сe 
дaнaшњe врeмe исквaрилo, кaкo ja мaлo jeдeм, кaкo 
сaм вeликa и тaкo... Кaдa дoђeмo дo крaja улицe, oнa 
дрхтeћи гурнe ру ку у свoj џeп и кaжe, имa бaкa нeш тo 
и зa тeбe. Из џeпa извaди чoкoлaдну бaнaницу и ка же 
ми: „Ajд’ сад нeк ти je сa срeћoм, пунo пeтицa дoнe
си, живa билa, вeликa нaрaслa“. Ja сe oндa рaз будим 
oд причe сa њoм, сa ширoким oсмeхoм je пoглeдaм 
и кaжeм: „Хвaлa, тeтa Mилицe, дoвиђeњa“. Oндa oнa 
свojим слaбaшним, спoрим, дрхтaвим хoдoм нaстaви 
дaљe дo прoдaвницe, a ja крeнeм у шкoлу. Чeстo, 
кaдa je углeдaм кaкo идe кa мojoj ку ћи, пoмислим 
дa убрзaм кoрaк и дa je из бeгним jeр oнa хoдa jaкo 
пoлaкo, a ja углaвнoм жу рим у шкoлу. Њeнa причa сe 
пoнeкaд oдужи, a ja бaш и нисaм увeк рaспoлoжeнa. 
Meђутим, никaд je нисaм нaмeрнo из бeглa jeр ми je 
у ствaри jaкo дрaгa. Из њe зрaчи нeкa тoплинa, кao 
дa ми je рoђeнa бaкa. Taкoђe, у њeнoм глaсу сe oсeћa 
мир, a у пoглeду искрeнa љубaв, дa прoстo нe мoгу тo 
дa joj нe узврaтим.

Нe знaм зaш тo, aли кaдa ми пoнeдeљaк пoчнe уз ту 
стaрицу, oсeћaм сe мнoгo лeпшe.

Aнa Maнojлoвић VI-3

Бака

У мо јој ули ци жи ви јед на ба ка. Док сам би ла ма ла, 
пла ши ла сам се да при ђем тро шној ку ћи ци на кра ју 
ули це. Пред ку ћом је ја бу ка ис пред ко је се ди ба ка. 

Јед ног да на, кад сам се вра ћа ла из шко ле, сре тох ба ку. 
Ишла је по ла ко и но си ла две ве ли ке тор бе. Че сто је 
за ста ја ла да се од мо ри. При шла сам јој и по мо гла да 
од не се тор бе ку ћи.

Ка да смо сти гли‚, ба ка ми се за хва ли ла и да ла ми је 

јед ну ве ли ку, ле пу ја бу ку. Су тра дан, док сам се игра
ла на ули ци, по зва ла ме је. Мо је две дру га ри це и ја 
смо оти шле до ње, се де ле смо у хла ду др ве та и слу
ша ле ба ку док нам је при ча ла ка ко је то би ло ка да је 
она би ла ма ла. Од та да смо сва ко по под не свра ћа ле 
код ба ке и ужи ва ле у ње ним при ча ма.

По не кад, док нам је при ча ла о си ну ко ји жи ви у 
обли жњем гра ду, би ла је ту жна, јер он ја ко рет ко до
ла зи да је по се ти.

Мо је дру га ри це и ја смо се до го во ри ле да по мог
не мо ба ки. Сва ки дан не ка од нас од ла зи у про дав
ни цу уме сто ње, од ла зи до по ште или по мог не ба ки 
у те шким по сло ви ма. А он да за мо ли мо ба ку да опет 
се ди са на ма и при ча нам о не ким дав но про шлим 
го ди на ма ка да је она би ла де вој чи ца. Чи ни ми се да 
ка да ба ка при ча о то ме, ње не очи си ја ју не ким чуд
ним сја јем, а ли це јој се оза ри и при че ни чу јед на за 
дру гом. Уме че сто да нас дрх та вом ру ком по ма зи по 
ко си и да нас по ну ди ру ме ним ја бу ка ма и со ком.

Сад ми и тро шна ку ћи ца на кра ју ули це не из гле
да та ко стра шно, јер знам да у њој жи ви јед на дра га 
осо ба.

Бо ја на Па вли че вић VI-5

Мојпуткрозвасиону

Пред спа ва ње се ла сам по ред про зо ра и гле да ла у 
не бо. Ви де ла сам зве зде ко је су из гле да ле та ко 
ма гич но и при влач но да сам хте ла да одем до 

њих. Ка да сам ле гла и за спа ла, са ња ла сам ка ко пу ту јем 
у све мир. Све је по че ло ова ко...

Јед ног да на ше та ла сам се по ред све мир ског цен
тра и ви де ла не ке љу де ка ко се спре ма ју за пут у ва
си о ну. Оду ше ви ла сам се са овим ра ке та ма и пи та ла 
да ли смем да кре нем са њи ма? До зво ли су ми и то се 
ствар но до го ди ло. По ле те ли смо у не по зна то. Би ли 
смо у све ми ру за не ко ли ко да на. Кроз про зо ре ра ке те 
сам ви де ла све оне зве зде ко ји ма сам се ди ви ла. Би ли 
смо ја ко бли зу Ме се ца па смо сле те ли. Иза шли смо 
и по што ни је би ло гра ви та ци је ми смо леб де ли. Ми
сли ла сам да ћу ви де ти не ка још на от кри ве на би ћа, 
али ни је би ло та ко. Вра ти ли смо се у ра ке ту и кре ну
ли ка ку ћи, на пла не ту Зе мљу. Би ли смо пре срећ ни 
што смо без бед но ус пе ли да спу сти мо ра ке ту. Гр ли ли 
смо се сме ја ли и че сти та ли јед ни дру ги ма. Од јед ном, 
ма ма ме је про бу ди ла. Уста ла сам и ви де ла да сам у 
сво јој со би. Ис при ча ла сам ма ми свој нео би чан сан. 
За ова кав пут је по треб но пу но хра бро сти и же ле ла 
бих да ми се ово ис ку ство ствар но до го ди.

Те о до ра Па јо вић IV-2
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Алтинуземљичуда

Јед но га да на ка да се Ал тин про бу дио, ни је му би
ло до бро. Он и ње го ва ма ма су од мах оти шли код 
ле ка ра где је бр зо уто нуо у сан.

Убр зо је до шао у не ки нео би чан свет где је ви део 
сви њу ка ко ле ти. Тр љао је очи да ви ди да ли му се 
при чи ња ва. Ал тин јој је од мах при шао и пи тао ка ко 
ле ти, а сви ња му је ре кла: „Па знаш, ма ли, сви ње ов
де ни су увек ле те ле, знаш ка ко ка жу „ред бул ти да је 
кри ла“ и од ју ри пре ма свом ја ту. Кре нуо је да тр чи за 
њом, али је на пу ту упао у ка на ли за ци ју, где су га на
па ли чуд ни па цо ви. На сву сре ћу спа сли су га ње го ви 
оми ље ни ји на ци,, нин џа кор ња че“. Пи та ли су га да 
ли је не ка да чуо за сал ве ту ко ја го во ри? Ал тин је за
чу ђе но ре као: „Не“. Од ве шће мо те до ње. Од ве ли су 
га хе ли коп те ром. Не ста ло је го ри ва и Ал тин је иска
као па до бра ном и сти гао у свет игри ца. Ал тин ни је 
мо гао да ве ру је ка да је ви део Су пер Ма ри ја и ње го вог 
бра та Лу и ђи ја ко ји су кре ну ли у по тра гу за прин це
зом. Ал тин их је пи тао да ли зна ју сал ве ту ко ја го во
ри? „Ка ко да не, она ми је би ла дру га ри ца из сред ње 
шко ле и жи ви на дру гом кра ју све та. Кре ни де сно и 
на окру глом ћо шку по гле дај го ре и окре ни се за сто 
де ва дест сте пе ни. Он да иди пра во, па скре ни де сно 
па ле во, два ме тра на пред и по гле дај го ре и ви де ћеш 
сал ве ту ка ко ти ма ше.“ Ал тин је збу ње но ре као: „Хва
ла“. Ка да је сти гао та мо Ал тин је на шао сал ве ту ко
ја се зо ве Пих ти ја Ма сли нић. ко ја му је ис при ча ла 
сво ју исто ри ју. „Ја сам жи ве ла у јед ном ре сто ра ну са 
две и по зве зди це. Има ла сам нај го ри по сао на све ту. 
Љу ди су бри са ли ма сне ру ке од пих ти ја и бри са ли 
но се ве ма ле де це ко ја су упр ља на ма сли на ма. За то се 
и зо вем Пих ти ја Ма слић. Јед но га да на до шао је је дан 
нео би чан на уч ник ко ји ни ка да ни је но сио ча ра пе, а 
звао се Ал тин“. То ли ко се упла шио од сал ве ти не при
че да му се ко са ди за ла на гла ви. „Тај на уч ник звао 
се Ал берт Ајн штајн, а ње гов друг је по ме ни про суо 
не ку хе ми ка ли ју та ко да сам ја про при ча ла.“ Ал тин 
ју је пи тао ка ко да му по мог не да про на ђе пра си ће 
ко ји ле те? Сал ве та му је од го во ри ла: „У се дам са ти 
на цр тај се на пра се ћој ста ни ци, та мо ће те са че ка ти 
пра се по име ну Дар ко“. Та ко је и би ло. Ка да се Ал тин 
про бу дио, схва тио је да је то са мо био сан. Ма ма му 
је ре кла: „ Не лу пај глу по сти, за спао си у че ка о ни ци, 
та кви пра си ћи и не по сто је“. Ипак они су се сме ја ли 
уз „ред бул“ Ал ти но вој ма ми.

Раст ко Аћи мо вић IV-2

Лепотамаминогосмеха

Мо ја ма ма се зо ве Рад ми ла. На ди мак јој је Ра
да. Има три де сет де вет го ди на. Ра ди у пе ка ри. 
Има пла ве очи и сме ђу ко су. Оми ље на бо ја јој 

је зе ле на. Пре ма ме ни је ја ко до бра. Ве о ма је не жна, 
па жљи ва и вред на. На сво јој ма ми во лим све и баш 
ми је дра го што је та ква, али нај ви ше од све га во лим 
њен осмех. Ка да се она на сме је као да ме сун це огре
је. Нај ви ше во лим ка да смо са ми код ку ће, он да нам 
ма ма пра ви оми ље на је ла и слат ки ше. Та да ужи ва мо 
у раз го во ру.

Јед ном сам до би ла трој ку у шко ли и би ла сам ја
ко ту жна. Ка да сам до шла ку ћи ма ма ми је ре кла да 
не бри нем, осмех ну ла се и на миг ну ла ми. Са тим ге
стом од мах ме је ора спо ло жи ла. Од та да знам да она 
увек има за ме не ре чи уте хе и да мо гу све да јој ка
жем. За то је во лим нај ви ше на све ту.

Јо ва на Ми ло ше вић III-4

Мојанђеочувар

Ни ко на све ту нам не пру жа ви ше љу ба ви у жи во
ту од мај ке. Та ква је и мо ја мај ка, до бра, ле па, 
искре на, по жр тво ва на и упо р на. Мо ја мај ка се 

зо ве се Љи ља на Де вић. Има три де сет де вет го ди на, 
ви со ка је и има ду гу сме ђу ко су и круп не, ке сте ња сте 
очи. Ка да се на сме је и нај ту жни ја осо ба се ора спо ло
жи. Њен по глед је пун то пли не, а за гр ља ји и по љуп ци 
у че ло зна че ви ше од хи ља ду ре чи.

Увек је ту за ме не ка да сам ту жан. Ње но ср це ку ца 
за ме не, а ка да сам сре ћан, ду ша јој је ис пу ње на. Ра
ду је се сва ком мом успе ху. Во лим сво ју мај ку, јер је 
она мој нај и скре ни ји при ја тељ и ан ђео чу вар.

Лу ка Де вић IV-1

Знаданасобрадује

Мо ја ма ма се зо ве Сла ђа на. Има три де сет две 
го ди не и ра ди у бан ци као слу жбе ник. Ма ма 
Сла ђа има бра он очи ко је ка да те по гле да ју, 

зра че то пли ном и не жно шћу. Не дав но се оши ша ла та ко 
да са да има крат ку ко су. Ма ло је буц ка ста, али јој ле по 
сто ји. Ве о ма је ве се ла и за ни мљи ва. Увек се ша ли са 
мо јим се стра ма и сви ма на ма. По не кад је стро га, али 
раз у мем је, оп те ре ти мо је глу по сти ма, па је нер во зна. 
Ка да ме за гр ли сво јим не жним ру ка ма, осе ћам се си
гур но и же лим да за гр љај ни ка да не пре ста не.

Се стра ма и ме ни че сто ку пу је по кло не, и зна ка ко 
мо же да нас об ра ду је. Увек ле по ми ри ше као цвет. 
Во ли да по ма же љу ди ма и има ве ли ко то пло ср це. 
Же лим да по ста нем осо ба као мо ја ма ма, да ме сви 
во ле и по шту ју. Да би смо је има ли за у век, мо ра мо је 
не го ва ти као не жни цвет.

Ка тић Ма ри ја III-4
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Најлепшицветнасвету

По сто ји не што нај ве ће на све ту. То је је дан ве ли ки 
цвет. Он је ту са мо за ме не. Он ни је сан, већ ја ва. 
Ка да спа вам, ми лу је ме и пе ва нај леп ше успа

ван ке. Ка да сам ту жна, раз ве се ли ме сво јим гла сом. 
Тај цвет је мо ја ма ма Гор да на. Има цр вен ка сту ко су и 
зе ле не очи. Има три де сет пет го ди на и ра ди као кро јач. 
Сло бод но вре ме про во ди мо за јед но и ужи ва мо у ње ним 
спе ци ја ли те ти ма. Ка да имам не ки про блем, по са ве ту
јем се са њом. Због свих ње них осо би на за ме не је мо ја 
ма ма ре дак и леп цвет ко ји ја нај ви ше во лим.

Јо ва на Бр кљач III-4

Пахуљажеља

Ле жа ла сам у кре ве ту и по сма тра ла кроз про зор 
ка ко па да ју сне жне па ху ље. Јед на, две, хи ља ду 
бе лих па ху ља ле те ло је ле во, де сно и па да ло на 

тло, гу бе ћи се из мог по гле да. Уста ла сам и за гле да ла 
се у јед ну ма ју шну, ме ку, сјај ну ко ја се за у ста ви ла на 
мом про зо ру. Бље шта ла је под ноћ ном све тло шћу као 
сви тац. Раз ми шља ла сам шта ће би ти са њом ују тру 
ка да сун це иза ђе. Си гур но ће се ис то пи ти и то ме је 
рас ту жи ло. Она је за ме не би ла не што по себ но. Убр зо 
сам за спа ла и са ња ла сво ју ма лу па ху љу ко ја је по ста ла 
мо ја па ху ља же ља, јер ка да по ми слим на њу оства ри ће 
ми се сва ка же ља.

Дра га на Пав ко вић IV-2

Усусретзими

Осва нуо је ма гло вит, хла дан зим ски дан. Не ста ло 
је жу то цр ве них ха љи на са др ве ћа ко је је осва
ну ло у истим бе лим ха љи на ма. Сва при ро да се 

по ву кла пред сне жном ла ви ном. Са мо су де ца ак тив на 
срећ на и раз и гра на. Дру штво се сва ког да на оку пља на 
за ка за ном ме сту и кре ће ча ро ли ја: гру два ње, сан ка ње, 
кли ско... Сва ки успа ва ни бре жу љак на пра сно је про бу
ђен и ожи вљен деч јом ци ком и гра јом. Сви ужи ва мо! 
У сне жној бе ли ни цр ве ни се са мо по не ки деч ји но сић. 
Бе ле па ху ље не жно и гра ци о зно па да ју и као да пле шу 
по не ви дљи вој зим ској сце ни. Су сти жу јед на дру гу и 
пре кри ва ју на ше тра го ве од сан ки и кли ска да би нас 
на те ра ле у ку ћу. Нај ви ше во лим зи му, јер је пра ва кра
љи ца, а и до но си рас пуст.

Ми на Бо шко вић IV-2

Позивуснежнуавантуру

Зи ми се бли жи крај, али се она „не пре да је“, на
ста вља да ра ду је де цу си па ју ћи по бре гу ле де не 
не ста шне па ху ље. Зи ми је хлад но и де ша ва ју се 

мно ге про ме не: Сун це сла би је си ја, обла ци су тму р ни, 
ки шо ви ти, ду ва ве тар и снег ве је. Сне жна ви ла по си
па па ху ље на све стра не и сли ка бе ле, сјај не, ча роб не 
сли ке. Ја во лим зи му, а ви? Ако је во ли те кре ни мо сви 
у сне жну аван ту ру. 

Ле на Бог да но вић II-3

Веселаипоноснашкола

Мо ја шко ла се зо ве „Бран ко Ра ди че вић“. На ла зи 
се у Ба тај ни ци. У шко ли се сла ви Дан шко ле, 
јер је та да ро ђен наш по зна ти пе сник Бран ко 

Ра ди че вић.
На ша шко ла при ма сва ко де те, ко је же ли да учи у 

њој. Де ца у шко ли уче да са би ра ју, од у зи ма ју, мно
же, чи та ју, пи шу… У на шој шко ли има се дам оде ље
ња дру гог раз ре да. Сва ке го ди не шко ла при ма ма ле 
пр ва ке, а ис пра ћа осма ке. Шко ла ор га ни зу је на ста ву 
у при ро ди, из ле те, екс кур зи је, сло бод не ак тив но сти 
и ра зна так ми че ња. Чак и су бо том и не де љом ра до 
при ма де цу на сло бод не ак тив но сти. У шко ли има 
пу но цве ћа, сли ка и цр те жа.

Шко ла нам пру жа мно го ра до сти и она је по но сна, 
јер има баш пу но но си о ца Ву ко ве на гра де. Та ко ми 
жи ви мо са њом и она са на ма. У на шој шко ли има 
пу но ра до сти, јер има мно го ђа ка.

Са ра Ра јић II-2

Желимфасадуживахнихбоја

Мо ја шко ла се зо ве „Бран ко Ра ди че вић“. Са сто ји 
се из два де ла и има са лу за фи зич ко.

Оно што ми се не сви ђа је си ва бо ја фа са
де, а ја бих во лео да је мо ја шко ла окре че на жи вах
ни јим бо ја ма. Има ле по и ве ли ко дво ри ште. Би ло би 
ле по да у ње му има ви ше зе ле ни ла, др ве ћа и цве ћа. 

По ред то га мо ју шко лу чи не до бри учи те љи, успе
шни уче ни ци и вред не тет ки це ко је бри ну о чи сто ћи 
на ше шко ле.

Мо ја шко ла је на до бр ом гла су и ја сам по но сан 
што идем у њу.

Вук Пе тро вић II-2
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пРИЧЕ

Школ ска клу па је са ста вље на од ме тал ног окви ра са 
че ти ри но жи це и др ве не пло че. Пло ча је ди мен зи ја 
хи ља ду три ста пу та пет сто ми ли ме та ра. Ви си на 

клу пе је у ISO стан дар ду. Пло ча је од иве ри це пре кри ве не 
фо ли јом де бљи не два ми ли ме тра. Че лич ни оквир је од це ви 
ди мен зи ја два де сет пу та два де сет ми ли ме та ра. Це ви су за шти
ће не пла сти фи ка ци јом. Ис под основ не пло че на ла зи се ма ња 
пло ча ко ја је од истих ма те ри ја ла као и основ на. Она слу жи 
за оста вља ње књи га. Та ко ђе се на че лич ном окви ру са ле ве и 
де сне стра не на ла зе ку ки це за бло ко ве или ке се ко је но си мо 
у ру ци. Али...

Школ ска клу па је са ста вље на од јед ног сло ја емо ци ја, се ћа
ња и де бе лог сло ја на да ња, же ље и ра да. Основ ну кон струк ци
ју чи не ђа ци, учи те љи и на став ни ци. Ја ку пот по ру да ју ро ди
те љи, ба ке, де ке...

До бро се се ћам свог пр вог су сре та са го спо ђом клу пом. 
Она ко ма ле и не спрет не уве ла нас је учи те љи ца у про сто ри ју 
пу ну у три ре да по ре ђа них клу па. Ма ло сам се упла шио ка да 
сам их ви део. Учи ни ле су ми се су ви ше ви со ке и ве ли ке. Ка ко 
ћу са мо да пи шем, цр там...ма ле су ми ру ке!!! „А оне су та ко 
ве ли ке“, ми слио сам. Из гле да ле су ми као огром не и опа сне 
ла ђе. А ка да сам сео у клу пу и по ло жио озно је не дла но ве на 
др ве ну пло чу осе тио сам олак ша ње. Као да је она зна ла ко ли
ко се бо јим па се по тру ди ла да ме сми ри да ју ћи ми не ку по
зи тив ну енер ги ју. И од та да тра је на ше при ја тељ ство. Раз у мем 
ја њу, раз у ме она ме не. Стр пљи во је тр пе ла мо ја пр ва сло ва 
и бро је ве, учи ла са мном пе сми це, ре ке и пла ни не. Му ки ца 
је из др жа ла сил не фле ке од во де них бо ја и тем пе ра. Ули ва ла 
ми сна гу и ве ро ва ла у ме не. На так ми че њи ма тр пе ла је мо ју 
нер во зу и ра до ва ла се успе ху. Де ша ва ло се да ме хла ди ка да 
сам сав го рео од тем пе ра ту ре и да ме при др жи ка да сам не на

спа ван до ла зио у шко лу. А шта све ста не у њу?! Књи ге, све ске, 
пер ни це, али и хра на, пи ће, те ле фо ни, скри ве не по ру ке, смр
дљи ве па ти ке и озно ја не ма ји це… Не што ка сни је по че ли смо 
да се да мо на њу, пре ска че мо је, гур ка мо… а она ћу ти и тр пи. 
Ко ли ко са мо тај ни, она зна, ко ли ко је са мо су за при ми ла, и 
ко ли ко нам је увек ве ро ва ла, јер је зна ла да је упр кос све му 
не ће мо по вре ди ти и да смо са мо по ма ло лу ди и бле са ви, али 
да је ипак во ли мо.

Она и је сте ве ли ка ла ђа ко јом ми пло ви мо мо рем зна ња. 
До ста смо то га по ку пи ли у тој пло вид би у ко јој је сва ки на
став ни пред мет остр во на ко јем смо ста ја ли да би смо ску пи ли 
но ве ин фор ма ци је. Сва ко од нас оста вља де лић се бе у клу пи, 
али исто та ко сва ко од нас но си клу пу у ср цу.

Школ ска клу па је по нај ма ње ме тал на кон струк ци ја са др
ве ном пло чом, хлад на и без осе ћа ња. Она је то пла и не жна, 
тр пе љи ва пра ти ља свих нас у пр вим нај ва жни јим го ди на ма 
на шег шко ло ва ња. Ве ли ки по здрав свим ђач ким клу па ма на 
овом све ту!

Ни ко ла Ми ли ће вић VI II
3

кРоз ме тал ни окВиР и слој емо Ци ја
ни ко ла до ча Рао школ ску клу пу

Тех нич ки и су ге стив ни опис

Радови ученика 1-3 и учитељице Милеве Војводић
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К а ко је и на ја вље но у прет
ход ном бро ју ча со пи са 
Бран ко, 30. 4. 2012. го

ди не одр жа но је ме ђу школ ско 
так ми че ње „И ми има мо та ле
нат“ у све ча ној са ли на ше шко
ле. На так ми че њу су уче ство ва
ли уче ни ци ба тај нич ких шко ла: 
„Бран ко Ра ди че вић“, „Све ти слав 
Го лу бо вић Ми тра ље та“ и „Бо шко 
Пал ко вље вић – Пин ки“. Иде ја за 
ово так ми че ње је по те кла од на
став ни ца Гор да не Мар че тић и 
Алек сан дре Мар ко вић, а по моћ 
и по др шку су пру жи ле у ре а ли
за ци ји ко ле ги ни це из су сед них 
шко ла: Ана Ћир ја нић, Алек сан
дра Да ни ло вић и Ка та ри на Вр
цан. Уче ни ци су се так ми чи ли у 
4 ка те го ри је: пе ва њу, сви ра њу, 
игра њу и глу ми.
По бед ни ци у ка те го ри ји пе ва ње 
су:
1. ме сто – Ана Ми хај ло вић 6/3, 
ОШ „Бо шко Пал ко вље вић – Пин
ки“ 
2. ме сто – Јо ва на Зу ка но вић 7/3, 
ОШ „Бран ко Ра ди че вић“
3. ме сто – Ми на Ђу рић 7/3, ОШ 
„Све ти слав Го лу бо вић –Ми тра

ље та“
По бед ни ци у ка те го ри ји сви ра ње 
су:
1. ме сто су по де ли ли уче ни ци 
– Ра до мир Ви до вић 8/3 /ги та
ра/,ОШ  „Све ти слав Го лу бо вић– 
Ми тра ље та“ и Јо ва на Ву ко вић 
4/2 /кла вир/, ОШ „Све ти слав Го
лу бо вић – Ми тра ље та“
1. ме сто – Ни на Мар ја но вић 3/5 
/кла вир/, ОШ „Бран ко Ра ди че
вић“
2. ме сто – Дар ко Бе гић 7/1/сак
со фон/ ОШ „Бран ко Ра ди че вић“
По бед ни ци у ка те го ри ји игра ње:
1. ме сто – пле сна гру па „Бри ли
јан тин“ 4/2, ОШ „Бо шко Пал ко
вље вић – Пин ки“
2. ме сто – пле сна гру па „Пин ки“ 
8/4, ОШ „Бо шко Пал ко вље вић – 
Пин ки“
3. тре ће ме сто су по де ли ле уче
ни це – Ва лен ти на Се ку лић 
3/2, Еми ли ја По по вић 2/5, ОШ 
„Бран ко Ра ди че вић“ и Ми ли ца 
Цве ти ћа нин 5/1, ОШ „Бран ко Ра
ди че вић“
По бед ни ци у ка те го ри ји глу ма:
1. ме сто – Ма ри ја Мар ти но вић, 
Ву ка шин Јо ва но вић, Ву ка шин 

Ћи рић 2/4, ОШ „Бран ко Ра ди че
вић“
2. ме сто су по де ли ле уче ни це – 
Ања По по вић, Јо ва на Ми ло ше
вић 2/4, ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
и Ду ши ца Ми лић 7/1, ОШ „Бо
шко Пал ко вље вић – Пин ки“
3. ме сто – Пре драг Ко со вац 7/3, 
ОШ „Све ти слав Го лу бо вић – Ми
тра ље та“
Так ми че ње је про те кло у од лич
ној ат мос фе ри. Ужи ва ли су и 
уче сни ци и гле да о ци, а овај до
га ђај је за бе ле жи ла и ка ме ра РТ
С–а. Но вац од про да тих ула зни
ца дат је у ху ма ни тар не свр хе.
До го во ре но је да ова ма ни фе ста
ци ја по ста не тра ди ци ја као до бар 
на чин по ве зи ва ња ба тај нич ких 
шко ла у окви ру про јек та „Мо ја 
шко ла без на си ља“.
Пла ни ра но је да сле де ћи су срет 
бу де у шко ли „Све ти слав Го лу бо
вић – Ми тра ље та“, али до за кљу
че ња овог бро ја ни смо до би ли 
ин фор ма ци ју.

ма ни Фе ста Ци ја као је дан од на чи на
по Ве зи Ва ња на ше тРи осноВ не шко ле

Мо жда се ви ди мо у Ми тра ље ти
Пинкијезаслуженооднеопрвадваместа,упевањуиигрању,

Митраљетајепоказаласвојеумећеусвирању,
ауБранкусуседоказаликаоизврсниглумци

бАТАјНИЧКИ ТАЛЕНТИ

ме ђу на Род ни дан по е зи је

СтомладихталенатаБеограда
Сва ко де те у сво јој ду ши но си љу бав, ра дост, сре ћу и ту гу. Че сто по же ли да све то ста ви на па пир, да по де

ли, да ср цу олак ша осе ћа ња у на ди да ће га бар не ко раз у ме ти. 
Да не би све оста ло на не ком па пи ру, у за бо ра вље ној фа сци кли или на по ли ци, на Ме ђу на род ни дан по

е зи је 21. 3. у књи зи „Сто мла дих та ле на та гра да Бе о гра да 2012“ об ја вље не су пе сме на ших уче ни ка: Ва ње 
Жив ко вић „ Мо ја си сим па ти ја“, Дра ги це Ви до вић „ Ђач ке му ке“ и Алек се Са ви ћа „Без те бе“.
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бАТАјНИЧКИ ТАЛЕНТИ

кРа јем ма ја одР жа не дВе мод не Ре Ви је

Торбе,марамеиуникатнипојасеви
Ау то ри мод них ре ви ја су би ле Је ле на Ја ћи мо вић 

са ре ви јом „Ми нут тор ба“ ко ја је са уче ни ца ма на ше 
шко ле по ка за ла ка ко да за ми нут на пра ве тор бу од ма
ра ме, Гор да на Мар че тић, ко ја је пред ста ви ла ко лек
ци ју тор би и ак се со а ра под на зи вом „Happy flo wers“ 
и Ма ри ја Ђо рић, са ко лек ци јом „Mad mo i sel le“ ко ју су 
чи ни ли уни кат ни по ја се ви. Ма не ке ни су би ле уче ни
це 5–8. раз ре да. За њи хо ве фри зу ре се по бри нуо фри
зер ски са лон „Мис“ из Ба тај ни це, а за шмин ку La na 
Ar trist.

ученички паРламент оРганизоВао музички ФестиВал

Пр ви глас Бран ка
ДецапевалаиправилаукрасезаИвану

То је му зич ки фе сти вал ко ји се одр жао у на шој шко ли 21. де цем бра 2012. го ди не на пред лог уче нич ког 
пар ла мен та. На фе сти ва лу су уче ство ва ли уче ни ци од пр вог до осмог раз ре да.

Жи ри се са сто јао од три чла на: Осто јић Бра ни слав – Ба не Ек сер, му зи чар, Је ле на Пе тро вић – на став ник 
би о ло ги је и Јо ва на Зу ка но вић – уче ни ца осмог раз ре да ина че про шло го ди шњи по бед ник овог так ми че ња. 
Жи ри је до нео од лу ку да су по бед ни ци „Пр вог гла са Бран ка“:

1. ме сто: Ма ри на Жу то мар ко вић VI–1, са пе смом „Ко сов ски бо жу ри“
2. ме сто: Ми ла Мр ко је вић II–2 , са пе смом „Je Ve ux’’ – ZAZ
3. ме сто: Ма ри ја Бла го је вић IV–1, са пе смом „So me o ne li ke you’’ – Ade le
Истог да на у хо лу шко ле је одр жан и но во го ди шњи ба зар. Осим што смо чу ли од лич не пе ва че и ле по се 

за ба ви ли, нај бо ље је би ло то што је но вац од при ку пље них ула зни ца и про дај ног но во го ди шњег ба за ра на ме
њен у ху ма ни тар не свр хе „По моћ за Ицу“.

Про фе сор хе ми је Да ни је ла Лу кић Ни ко лић
Ма ри ја Бла го је вић IV–1 
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бИ СЕ РИ VI3 И VI4

– Јо ван пи та раз ред ну: „Да ли 
ме кон та те?“
Раз ред на: „Не.“
Јо ван: „ Па на рав но, кад ме не 
слу ша те.“
– Пи та на став ни ца срп ског 
Ан ђе лу: „Ко је отац Све тог Са
ве?“
Ан ђе ла: „Мар ко Кра ље вић“
– На став ни ца срп ског пи та 
Да ни је ла: „Ко ли ко има Ју го ви
ћа?“
Он од го ва ра: „Осам и де ве ти 
Ју же Бог да не.“
– На став ни ца пи та Ан дре а са: 
„За што је Том Со јер но сио на 
гро бље црк ну ту мач ку?“
Ан дре ас: „Но сио ју је да би из ње 
иза шао не ки зли дух.“
– На ча су срп ског на став ни ца 
пи та: „Ко је био Марк Твен?“
Сте фан од го ва ра: „Марк Твен 
је био по зна ти срп ски пи сац, 
ко ји је пи сао 
пе сми це за де цу.“
– На став ни ца ге о гра фи је пи та 
уче ни ке шта их асо ци ра на Ср
би ју, а Јо ван од го ва ра: „Мо ре!?“
– Ива на пре при ча ва раз ред ној 
до га ђај ка да се исе кла:
„Исе кла сам се и по че ла је крв 
да цу ри.“
– Раз ред на пи та Јо ва на где је 
био, а он од го ва ра:
„Ја сам био код бра та, ру ча ли 
смо за јед но до ру чак.“
– Пи та ла на став ни ца срп ског 
шта је то де вер, а Јо ван од го
ва ра: „Онај ко ји се ди за глав
ним сто лом.“
– На пи та ње шта је дра ма, 
Сте фан на ча су срп ског ка же: 
„Из во ђе ње глум ца на сце ну и 
по чи ње да глу ми.“
– На пи та ње где је ро ђен Бран
ко Ћо пић, Сте фан од го ва ра: „У 
се лу Гр меч, ис под пла ни не Ха
шен.“
– На пи та ње ка ко се зо ве глав
ни све ште ник у ма на сти ру, 
Жар ко од го ва ра: „Вла ди ка, игу
а на.“

Са ку пи ла и за пи са ла:
Про фе сор срп ског је зи ка 

Дра га на Сту пар

зАНИмљИВОСТИ

пО мРА ЧЕ ЊЕ

Ше та ју Иви ца и Пе ри ца по гра ду 
и срет ну свог на став ни ка фи зи
ке.
„До бар дан“ по здра ви на став
ник. 
Иви ца ка же: „До бар дан“.
Пе ри ца: „До бро ве че“. 
Про ђе на став ник, а Иви ца упи та 
Пе ри цу за што је по здра вио „До
бро ве че“.
А Пе ри ца: „Па сва ки пут кад га 
ви дим пад не ми мрак на очи.“

НЕ мО гУ ћА мИ СИ јА

До шао Пе ри ца ку ћи и ка же ба ки:
 Ба ко, до био сам је дан из фи зи ке.
 Ис пра вит ћеш ти то!
 Али ба ко, не мо гу, на пи са но је 
хе миј ском!

При пре мио:
Про ф. фи зи ке, Го ран Ми лић

И ТО јЕ бИО АјН ШТАјН

*Ајн штајн ни ка да ни је но сио 
ча ра пе.
*Ајн штај но ви ро ди те љи су 
ми сли ли да је ре тар ди ран, јер 
је раз вио свој го вор тек са пу не 
три го ди не.
*1944. го ди не по ну дио је свој 
ру ко пис о спе ци јал ној те о ри
ји ре ла тив но сти на аук ци ји и 
за ра дио 6 000 000 до ла ра ко је 
је до ни рао за рат не ак тив но
сти.
*1952. го ди не Ајн штај ну је по
ну ђе но да бу де пред сед ник 
Изра е ла. Од био је због ста ро
сти и бо ле сти.
*Ајн штај ни јум је ре дак ра ди
о ак тив ни еле мент до био име 
по Ајн штај ну.
*Умро је 18. ма ја 1955. го ди не. 
Истог да на је кре ми ран и пе
пео му је ра сут на не по зна тој 
ло ка ци ји.

чла нак пре у зет са
fi zi ka press.wor dpress.com 

ФИ зИ ЧА РИ НА РУЧ КУ

Да лак ше за пам ти те име
на слав них фи зи ча ра и на зи ве 
по је ди них је ди ни ца по мо ћи ће 
вам ко но бар сту дент фи зи ке 
ко ји је сво ја за па жа ња за пи сао:

Јед ног да на сви слав ни фи зи ча
ри ску пи ли су се на руч ку и раз
го ва ра ли:
– Сви су гра ви ти ра ли пре ма 
Њут ну, али је он са мо кру жио 
око ло кон стант ном бр зи ном 
и ни је по ка зи вао ни ка кве ре ак
ци је.
– Ајн штај ну је вре ме про ве
де но на руч ку би ло ре ла тив но 
до бро.
– Па скал је био под ве ли ким 
при ти ском и ни ма ло ни је ужи
вао.
– Ом је про вео ве ћи део руч ка 
пру жа ју ћи от пор Ам пе ро вом 
ми шље њу о стру ја ма и ак ту ел
ним до га ђа ји ма.
– Кир хоф се упе тљао у жи це од 
не ких струј них ко ла.
– Вол та је ми слио да ода бра но 
дру штво има ве ли ки по тен ци
јал.
– Херц је са ве ли ком фре квен
ци јом по се ћи вао сто са је лом 
не ко ли ко пу та у ми ну ти.
– Де Брољ је ста јао и та ла сао.
– Пу пин је це ло ве че те ле фо ни
рао.
– Ку лон је це ло ве че био на е
лек три сан.
– Опен хај мер је екс пло ди рао 
од бе са.
– Ис по ста ви ло се да је Ват вр
ло сна жан го вор ник.
– Те сли на лич ност их је маг
нет ски при вла чи ла.
– Кел вин је са Цел зи ју сом по
ди зао тем пе ра ту ру.
– Фа ра деј је био ве ли ки ка па
ци тет за хра ну.
– Хај зен берг је мо жда био на 
руч ку, а мо жда и ни је, био је 
нео д ре ђен.
– Ки ри је ви су бу квал но зра чи
ли од сре ће и за до вољ ства.

преуз етo са 
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БАЛПОДМАСКАМАИ„ШЕШИРМОЈ“
– Новогодишња журка не би била тако добра да се нисмо маскирали, а ученици трећег разреда носили не

обичне шешире. Нисам препознала многе другаре. Највише ми се свидео костим Пепељуге. Било ми је тако 
лепо да сам пожелела да тај маскенбал траје један сат више.

 Катарина Видовић II-1




