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Писање о прецима
 

Преци су одраз нас самих. Мој пра дека је �ио на
Солунском фронту. Када се вратио са фронта, до�ио је
орден и захвалницу од краља Петра за хра�рост о

оданост. Тај се документ кроз моју породицу преносио
са колена на колено и до дана данашњег. Мој пра дека
оставио је иза се�е веома стар сат из 1905. године. То се,
као и остале вредности у мојој породици, чува као очи

у глави.
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ШКОЛСКА РУБРИКА
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ПУТ ЗА КРАГУЈЕВАЦ
Тара Чангаловић 5/3

Коначно, после дужег времена, идем на излет са
разредом. Кренули смо ујутро ауто�усом. Атмосфера је
већ пре пута узаврела. У ваздуху се осећало
ишчекивање, �лага трема и нервоза. У ауто�усу,
наравно, шала, музика, песма, све што приличи деци
мојих година. Гледам крајолик, прелепо је! Ср�ија је
лепа.
Стижемо у Крагујевац, најпре о�илазимо „Акваријум“,
гледамо акваријуме и терарујуме. Видела сам неке
врсте које никада раније нисам видела. Знимљиво је.
Након тога „Шумарице“. Напушта ме претходна
раздраганост. О�илазимо споменике подигнуте у знак
сећања на невине жртве које су стрељали нацисти 1941.
године. Страдала су деца, цивили. Видела сам последње
поздраве и писма упућена најмилијима и пустила сам
сузу. Атмосфера је свечана. Ћутимо, повремено се само
очима споразумевамо са нај�ољим пријатељима.
Схватам зашто је овај Спомен-парк толико важан, као и
колико је ужасна трагедија која се догодила у нашој
историји. Колики су млади животи прекинути, животи
невиних људи. После о�иласка остаје горак укус. У
повратку свраћамо на Опленац и о�илазимо Цркву
Светог Ђорђа. Црква је сва од мозаика, прелепих �оја, а
у подножју цркве лежи краљевска породица.
О�илазимо и кућу краља Петра Првог и завршавамо
путовање.
Стижемо у Београд, а путовање ће ми остати урезано у
сећање з�ог свега што сам понела у својим мислима.

 pasusa

Петаци ОШ „Мајка Југовић“ посетили су Спомен-парк „21. окто�ар“ и Цркву Светог
Ђорђа на Опленцу. Рано ујутру око осам сати, запутили су се ка Крагујевцу и имали
су једну паузу до одредишта, Акваријум у Крагујевцу. После проведеног времена у
Шумарицама, ручали су и стигли пред Опленац. После разгледања цркве и куће

краља Петра Првог, вратили су се у Београд.
 



Стрељање у Крагујевцу 21. окто�ра 1941. године представља један од највећих злочина немачке војске у
Другом светском рату. Иако је те јесени у Ср�ији �ило више случајева масовне одмазде над недужним
становништвом, стрељање у Крагујевцу уздигло се до сим�ола свих тих страдања. Повод за стрељање
�или су немачки гу�ици које су имали 16. окто�ра. Стрељање је отпочело у недељу 19. окто�ра у околним
селима. Према сакупљеним подацима, тог дана стрељано је 415 људи. Исте вечери Крагујевац је
�локиран, а у понедељак 20. окто�ра извршено је хапшење више хиљада грађана међу којима је �ило и
више стотина ђака крагујевачких школа. Око 18 сати изведена је на стрељање једна група раније
ухапшених Ср�а и Јевреја, 123 мушкараца и жена. Из ове групе десет људи преживело је стрељање. Један
од њих појавио се 1947. године у Нирн�ергу као сведок овог злочина. Суочени са извесношћу смтри, они
који су имали чиме и на чему, исписали су последње поруке својим најдражима и ми у музеју данас
имамо четрдесет и две поруке. Ујутру у седам сати 21. окто�ра, из топовских шупа, Немци су почели да
изводе групе и да их одводе на стрељање. До 14 сати после подне све је �ило готово. У долинама
Ердоглијског (?) и Сушичког потока лежало је у�ијено више хиљада људи. Ми данас располажемо
подацима да је 21. окто�ра стрељано 2264 људи. Међу стрељанима �или су и недужни ђаци одељења 5/3
са својим професорима. После рата, простор на коме је извршено стрељање претворен је у меморијални
парк у коме се налази музеј „21 окто�ар“ који је посвећен жртвама. У парку се налази и споменик
стрељаним ђацима и професорима који тре�а да нас подсећа да не тре�а да за�оравимо ужасна злодела
и страдања наше деце и нашег народа.

Стрељање у
Крагујевцу

 Тијана Босанчић 5/3
 

Крагујевачки страшан дан
 

Киша лије, не�о плаче цео дан.
О�лаци тмурни терају сећање на страшан сан.

У причу великих туга,
О злој суд�ини чете ђака,

Који невино страдаше, постројени раме уз раме
Са непрегледном реком сељака.

 
Заврши се последњи час!
Ђаци кућама не одоше
Сељаци са плодних њива
На ручак дому не стигоше.

Пут им препречише немачки војници,
Чудном математиком сто за један
Не знајући колико је живот вредан!

 
Киша лије, не�о плаче цео дан.

О�лаци тмурни терају сећање на страшан сан.
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СТРЕЉАЊЕ ЂАКА У КРАГУЈЕВЦУ
Лука Фулгоси 5/2

„Било је то у некој земљи сељака
На �рдовитом Балкану,
Умрла је мученичком смрћу
Чета ђака
У једном дану“.
Овај почетак песме наше чувене песникиње Десанке
Максимовић нај�оље описује овај трагичан догађај.
Песма је подсећање на прекинуте снове и детињства и
на једну херојску смрт.
Стрељање у Крагујевцу 21. окто�ра 1941. године
представља један од највећих злочина немачке војске
одиграних на нашој територији у Другом светском рату.
Иако је те јесени у Ср�ији �ило више случајева масовне
одмазде над недужним становништвом, стрељање у
Крагујевцу постало је сим�ол свих тих страдања. Да �и
застрашили противнике, Немци су се водили
принципом стрељања сто људи за једног њиховог
војника. При томе је страдало много људи укључујући и
ђаке Крагујевачке гимназије.
Осим што овај догађај памтимо као велику трагедију, памтимо га и као показатељ храбрости и
пркоса ученика и наставника, али и читавог народа у Другом светском рату. Ђаци су мирно
стајали гледајући смрти право у очи. Један од наставника је током стрељања изговорио чувену
реченицу: „Пуцајте, ја и даље држим час!“
Ова и њој сличне трагедије у прошлости требало је да нас науче о бесмислености ратова и
људских страдања. Нажалост, људи се и данас, у двадесет првом веку, воде неким другим
принципима и делује да нисмо много тога научили. У свету се и даље води много ратова уз много
невиних жртава, међу којима има и деце.
Волео бих да у будућности живим у свету без насумичних страдања и невиних жртава. Волео бих
да уместо нових споменика и сећања на жртве ратова, градимо неку лепшу будућност.



НАТАЛИЈИНА РАМОНДА
Државни празник, Дан примирја у Првом
светском рату, чији је сим�ол цвет,
Наталијина рамонда, о�ележава се и данас у
Ср�ији.
Сећању на тај дан су у Ср�ији од 2005. године
�или посвећени први часови у школама, а
Дан примирја у Првом светском рату се као
државни празник прославља од 2012. године.
Тог дана, 11. новем�ра 1918. године је у
Француској потписано примирје које је �ило
на снази до закључења коначног мировног
споразума у Версају 28. јуна 1919. године, када
је формално окончан Први светски рат.
Дан примирја је у Ср�ији нерадан дан, а
о�ележава се и у Великој Британији, Белгији,
Новом Зеланду и Француској. У Британији то
је Дан сећања, а у Сједињеним Америчким
Државама се о�ележава као Дан ветерана.
Наталијина рамонда расте на истоку Ср�ије и
на планини Кајмакчалан, где је српска војска
под командом војводе Живојина Мишића
водила жестоке �ор�е против �угарских снага
током припреме про�оја Солунског фронта,
који је почетак осло�ођења Ср�ије у Првом
светском рату.
Наталијину рамонду називају и цвет-феникс
јер се, када наступи сушни период, притаји и
осуши, да �и са првом кишом поново
озеленео.
Завод за заштиту природе Ср�ије помиње да
је Наталијину рамонду 1882. године, у
Јелашничкој клисури надомак Ниша, открио
лекар и �отаничар Сава Петровић, дворски
лекар краља Милана О�реновића.

 Он је з�ог краја у којем је открио тај цвет, желео да га назове „Нишка рамонда“, али је ипак
одлучио да му име да по краљици Наталији О�реновић. Тај цвет је у Ср�ији заштићен законом као
„строго заштићена врста“, што значи да је строго за�рањено и кажњиво њено сакупљање и
нарушавање станишта. Ипак, каже Завод за заштиту природе, опстанак те врсте угрожавају
микроклиматске промене у њеном станишту, инфраструктура, ур�анизација, изградња �рана у
клисурама и кањонима, сакупљање тих цветова ради гајења на другом месту. Заштићена подручја
Наталијине рамонде су Парк природе „Сићевачка клисура“, Специјални резерват природе
„Јелашничка клисура“, Специјални резерват природе „Сува планина“, Национални парк „Шар
планина“.
Наталијина рамонда којарасте и у Северној Македонији, северној Грчкој, Ал�анији, Црној Гори и
на северозападу Бугарске, трећа је и последња откривена врста из рода рамонди. Претходне две
откривене су „Српска рамонда“ коју је на Ртњу нашао Јосиф Панчић и „Ramonda myconi“ –
ендемска врста на Пиринејском полуострву.



O Наталијиној рамонди
 

Већина људи прича како је Наталијина рамонда диван цвет, али не
знају прави значај тог чудесног цвета. 

Она је симбол дана примирја који се обележава 11.11. Тог дана, 11.
новембра 1918. године у Француској је потписано примирје које је

било на снази до 28. јуна 1919. кад је формално окончан Први
светски рат. Зато ми сваке године на тај датум имамо слободан дан,

али и поред тога, многи млади не знају шта се тога дана слави. 
Дан примирја је врло важан за историју целог човечанства и

мислим да Наталијина рамонда као симбол допуњава овај празник. 
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Домовина
 

Домовина, то су људи
И пријатељства која нуди.

Ружан или леп,
То је све наш свет.

 
Сваки цвет и свако биће,

Сваки кључ и откриће.
Домовина, то је слога

И другарство окружења твога.
 

Облаци који светом круже
И диван мирис баштенске руже,

Наши људи са свима се друже
И свакоме пријатељску руку пруже.

 
Нађа Марковић 5/1

 



ПИСАЦ У НАШОЈ ШКОЛИ
Би�лиотекар школе Маја Миливојевић

У овом чланку имамо прилику да се похвалимо, не
гостовањем неког писца, а они сваке године сврате у
нашу школу, него нашим наставником српског језика
Зораном Гужвићем који је о�јавио већ своју другу књигу
песама.
О његовим успесима можемо писати нашироко, али
знамо да он не воли да истиче своје заслуге. Навешћу у
вези са тим анегдоту са такмичења из српског језика.
Када сам почела да радим у овој школи пре шест
година, питала ме је моја мама, иначе наставник
српског језика, ко су ми колеге. Када сам споменула
Зорана, она је рекла: „Па сваке године на такмичењу
прозивају његово име, да су му деца освојила награде,
али он увек оде пре прозивања“. Ето, у том светлу тре�а
схватити и то да смо на промоцији књиге „Куда, радости
моја“ имали прилике да �удемо сасвим случајно нас
неколико из школе. До�или смо дискретан позив: „Ако
шеташ по граду сутра увече, сврати у кућу Ђуре
Јакшића“. Вече је �ило посе�но. Рецитовали су песме
модерни песници, а међу њима наш Зоран Гужвић.
Скренуо нам је пажњу на посе�ност наслова који се
игра речима Светог Серафима Саровског, великог
руског чудотворца чије су речи �иле „Радости моја!“.
Светац је тако ословљавао људе које је сретао на свом
животном путу. Александар Марић је у својој рецензији
о�јаснио ово песништво: „Песник полази из миљеа
православне духовности, али се на путу свог
изражавања, поред молитве користи и философским
методама“. Сасвим тачно примећује да је окосница и
ове и претходне з�ирке „Максиме из арене“ управо
духовна �ор�а у свакодневном животу свакога од нас.
Као прилог овоме, представићемо једну песму са
називом „Освит“.

Наш век ће проћи:
старо, неповратно станиште

у нас се као трн зарило.
 

Закаснела истина
по разбојишту нас тражи.

Подсмех Измештеног,
још у старим пророштвима

Изгубљеног,
шиба нас по већ напрслој

кожи,
немоћне као на мртвој

стражи.
Одлазимо у Непознаницу

неспокојни,
без разлога довршеног,

ваљаног,
али у страдању од себе

нераскидивих, обостраних,
спомен и храм начинисмо.

 
Наш век ће проћи, али

у вечности већ сада је све
непојамно зорило и

уминуло.
 
 

Освит
Зоран Гужвић



И ето на крају живота, на крају пута и смисао који се налази у вечности у којој је све светло и јасно.
У томе можемо пронаћи ону радост коју је призивао Свети Серафим који је говорио: „Мир је мера
свих до�ара и претпоставка сваке радости“.
О овој и другим песама нашег писца имало �и се још много тога рећи, као и о самом писцу. Ја сам
речи ограничила када је у питању ова прилика, али када смо седели после неког семинара које је
органзовало Друштво за српски језик, Зоран ми је рекао: „Ти ћеш држати говор када �удем ишао у
пензију“. Ја се овога, �ез даљњег, држим. Када тај дан �уде дошао, имам много тога што �их желела
да вам испричам.

 
Лек за досаду: серијал Авантуре

Даница Бакић 5/3
 

Инид Блајтон, једна од најплоднијих дечијих писаца; у
серијалу „Авантуре“ доноси нам прегршт уз�удљивих и

опасних авантура. Читајући ове књиге, заједно са
ликовима Џеком, Филипом, Дајном, Луси Ен и њиховим

папагајем Кики, проживљавају се уз�удљиве
догодовштине. Серијал чини осам детективских романа
који прате петочлану дружину у потрази за �лагом, у
авантури са непријатељима и на путу до куће. Сваки од
романа чита се у једном даху. Лагани почеци не значе
да расплет романа није невероватно напет и уз�удљив.

Зато, �удите стрпљиви!
 
 
 



ДЕЧИЈИ ХОР БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ
Даница Бакић 5/3

„Са почетком школске године почињу и про�е дечијег
црквеног хора у Богородичиној цркви у Земуну. Врата
хора отворена су за свакога ко воли да пева и за то има
дара. Про�е хора се одржавају средом и петком од 18.30
до 20.00 часова.
Овај дивни црквени хор организује и води наша драга
вероучитељица Славица Ивошевић (ОШ „Мајка
Југовића“) заједно садиригенткињом Сањаном Николић.
Сваке недеље дечији хор заједно са одраслим хором
учествује на Светој Литургији. Једном месечно имамо
прилику да литургију певамо самостално, после чега
нас чека дружење уз слатко послужење.
Дечији хор организује и учествује на многим
приред�ама, као што су рецитал у славу Светом Сави,
�ожићне и васкршње приред�е у руској цркви у
Београду, као и гостовања у другим земунским црквама
на дан црквене славе. Исто тако, учествујемо у многим
креативним ликовним конкурсима.
Ако сте музички надарени и вилите дружење, учешће у
нашем хору је прави начин да свој дар развијате и
искористите! До�родошли!

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/100002917606391/VIDEOS/PCB.5671502196
290311/474134041567812

https://www.facebook.com/100002917606391/videos/pcb.5671502196290311/474134041567812


Млади виртуоз
 Јана Живановић 6/1
 

Радмила Јанковић је свестрана и веома талентована ученица петог разреда ОШ
„Мајка Југовића“ и исти разред у МШ „Коста Манојловић“ у Земуну. Она је на
клавирском одсеку код професорке Анете Црногорац. До сада је освојила
многобројне награде на такмичењима из клавира. Битније награде су: прва награда
на школском такмичењу МШ „Коста Манојловић“ 2019, прва награда на такмичењу
„Млади виртуоз“ 2019, прва награда на интернационалном такмичењу МШ
„Даворин Јанко“ 2020. и друга награда на интернационалном такмичењу МШ „Коста
Манојловић“ 2021.
Радмила одраста у креативној средини са надареним родитељима. Прве знаке
Радмилине заинтересованости за свирање клавира њени родитељи су уочили у
њеном раном детињству. Са четири године се пела на клавирску столицу, стављала
сликовнице на нотни сталак и певала о животињама.
Захваљујући труду професорке Анете, Радмила је веома брзо напредовала.
Професорка пажљиво бира композиције које су у складу сањеним темпераментом.
Док свира, Радмила показује снажан доживљај композиције коју изводи. Осећа се
драматичност у извођењу и снажни покрети прстију на диркама. Покрети целог тела
док свира показују њено уживање. 
Радмилине бистре плаве очи крију свестраност и креативност на више поља. Шарм,
дружељубивост и сигуран став красе њену личност. Верујем да ће јој свакодневно
вежбање и рад, упорност и велика љубав према музици донети још много награда и
признања.

 



Извештај са филма „Вучје
бобице“

 ЛЕНА МИЉУШ 5/3

У недељу 16.10.2022. године у МТС Дворани
одржана је свечана премијера филма „Вучје
бобице“ који је отворио KIDS FEST. Уз пратећи
програм и музичке нумере Нађе Бркић, јутјуберке,
публика је могла да погледа и неколико
мађионичарских трикова Пиксија и Зеке, као и да
чује нови хит „Шала Mала Зана“. Пуна сала је
поздравила амбасадора KIDS FEST-а Уроша
Петровића, дечијег писца, који је отворио фестивал
и најавио почетак филма.
Филм „Вучје бобице“ је занимљива породична
прича која прати живот малих јунака Алексе
(Симона Јегоровића) и његове сестрице Анђе (Нине
Синадиновић). Љубав брата и сестре, борба за
опстанак њихове породице, маме и тате,
представља тему овог филма. Низ авантура ових
малих јунака у граду, школи, вртићу, селу, шуми,
проналазак љубави и пријатељства за цео живот ће
вас забринути, насмејати и покренути лепа
осећања.
Филм „Вучје бобице“ препоручујем свима. Позивам
вас да погледате овај леп и топао филм који носи
искрене емоције кроз борбу за опстанак правих
породичних вредности.

КАКО СЕ СНИМА ФИЛМ
 

Захваљујући родитељима моје другарице
Лене, добила сам прилику да добијем улогу

у дечијем филму „Вучије бобице“.
Све почиње идејом, сценарилом, али за

мене је све почело на кастингу за поделу
улога. Требало је да научимо напамет неке

дијалоге. Деца су се смењивала и
испробавала текстове за различите улоге.

Након првог кастинга уследио је и други на
коме смо добили улоге. Један викенд смо

дошли у нашу школу, где је и снимана
сцена из филма. Први пут нисмо стигли на
ред и ја сам била мало љута, али када смо
дошле на ред моја другарица Радмила и ја
са још три старија дечака, глумили смо у
парку. Улога ми се јако свидела јер сам
глумила девојчицу која се не плаши ни

највећих бараба у школи. Сцену смо
снимили предвече. Свидело ми се баш све,

од шатора у којем смо чекали да нас
прозову па до микрофона и шминкера.

Нарочито ми се свиђа то што сам видела
снимање сцене са псом из просторије

редитеља. Драго ми је што су ми
монтажери рекли да имам леп глас и

вероватно због тога пуно причам. 
После снимања следи монтажа, реклама,

музика и још много тога што нисам
видела, али једног дана вероватно хоћу.

Све у свему, било је лепо суделовати у
снимању.
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Тестивал

 
Гвозден Сретеновић 5/3

 Једне суботе, 15. октобра, одржао се један веома занимљив фестивал, фестивал теста и
хлеба који се зове „Тестивал“. Организован је у Дому омладине. Продавци су се

разочарали зато што се наплаћивао улаз. На полеђини улазнице била је и пријава за
наградну игру на којој сам учествовао. Чим сам ушао, највећу пажњу ми је привукао
један мајстор за буреке који их је правио на бини. На једној тезги сам видео и неке

чланове моје поредице који су правили палачинке са органским брашном. Приметио
сам и тезгу са домаћим соковима. Пробао сам један од њих који је био јако укусан. Купио

сам један са укусом руже. Видео сам и једну тезгу са свињским бајадерама које су
мирисале одлично. Јако ми се свидео овај фестивал.

 

МОЈ СУНЦОКРЕТ
 

 У ДВОРИШТУ, ВИДЕЛА САМ, ПРОШЛОГ ЛЕТА,
ПАР ЛЕПИХ СУНЦОКРЕТА.
УЈУТРУ, ЧИМ СВАНЕ,

СВАКИ СЕ КА СУНЦУ ОКРЕНЕ.
 

ЈЕДАН ОД ЊИХ,
НАЈЛЕПШИ ОД СВИХ,
НА МОЈУ СЕСТРУ 
УВЕК МЕ ПОДСЕТИ.

 
ОНА ЈЕ ЛЕПА,

КАО И ЛАТИЦЕ ТОГА ЦВЕТА.
ВИСОКА ЈЕ ОНА, КАО И ТАЈ ЦВЕТ,

ПАМЕТНА ЈЕ, ЛАКО ЋЕ НАУЧИТИ АЛФАБЕТ.
 

ДАРЕЖЉИВА ЈЕ ЈАКО,
СА СВАКИМ БИ НЕШТО ПОДЕЛИЛА ЛАКО.

РАДОСНА ЈЕ СВА,
КАО И СУНЦОКРЕТ КАДА ГА СУНЦЕ ОБАСЈАВА.

 
ВОЛИМ ЊУ ЈАКО,

И СУНЦОКРЕТ ИСТО ТАКО,
ЈР МЕ НА СЕКУ МОЈУ
ПОДСЕТИ У БЕСКРАЈУ.

 
 НАЂА МАРКОВИЋ 



У КОЈИ МУЗЕЈ ДА ИДЕМ?
 Лука Фулгоси

 

Обилазак музеја може да буде леп начин да се забавимо, проведемо, уживамо али и да научимо
нешто ново.Предност живота у великом граду какав је Београд је и велики број музеја који се у
њему налазе. Неки од најзначајнијих музеја у Београду су: Народни музеј, Етнографски, Војни.
Музеј Николе Тесле, Музеј ваздухопловства, Музеј илузија, Mузеј науке и технике... У зависности од
интересовања ин узраста треба изабрати и музеј који ћемо постеити, јер неће нам баш сваки бити
подједнако занимљив и поучан.
За школски узраст неки од занимљивиз музеја су:
-Музеј Николе Тесле
Никола Тесла је један од највећих српских научника и изумитељ наизменичне струје. НОн је
својим делима свакако заслужио да постоји музеј о њему. У овом музеју научићемо о разним
Теслиним изумима и експериментима. Као експонат изложен је и Теслин торањ који може да
покаже и муњу усред обиласка.
-Музеј илузија 
Овај музеј ће нам показати свет магије, илузија и превара, али и натерати нас да размишљамо о
чудима која су се догодила. Овде има оптичких варки, обрнутих соба и илузија од којих ће нам се
вртети у глави. Музеј илузија је савршено место да се поиграмо и да мало збунимо свој мозак.
-Музеј науке и технике
Ако вам је омиљени предмет техника и технологија ово је прави музеј за вас. У овом музеју има
разних изума из прошлости и можемо да видимо разлику технологије и прошлости и технологије
из садашњости. А такође има и једно занимљиво игралиште на коме се кроз забаву можемо
видети примену науке.
-Музеј ваздухопловства
Музеј ваздухопловства је богат различитим моделима летелица и занимљивости техничким и
историјски причама о њима.н Ако је летење нешто што вас занима, у овом музеју ћете заиста
уживати. Џиновски експонати авиона делују инпресивно и задивљујуће. Војни авиони су посебно
занимљиви због оружја и ракета које често носе на себи.



Београдска мумија
 Једног дана сам са пријатељима отишла да

посетим Народни музеј. Моје другаре је веома
интересовало да виде мумију, а то није чудно, зато
што смо се упознали на једној посебној радионици
под именом „Радионица, читаоница“. Тамо нас је
четворо, два моја друга, наша учитељица и ја.
Мени се свидела изложба зато што се кретала кроз
време. Прво је представљено Камено доба па
Метално доба, затим Стара Грчка и друго. После
неког времена, стигли смо и до периода Старог
Египта где смо видели чувену мумију. Водич нам је
држао интересантно предавање о њој и показао
нам је како је тај фараон изгледао у стварности.
Касније смо размењивали утиске. У музеју смо
видели и оригинал слике „Женидба Душанова“ коју
је насликао Паја Јовановић и многе друге. Све су
биле занимљиве, али је на мене највећи утисак
оставила слика „Спаљење моштију Светог Саве“
Уроша Предића. Могло се видети и много великих
слика од којих су неке заузимале цео зид. У музеју
су представљене и различите рукотворине, а мени
је највећу пажњу привукао део са новцем из
старих времена. Улаз у тај део је изгледао као
врата неког сефа. Највише су ми се свиделе
југословенске новчанице настале у време
инфлације. Видео сам једну новчаницу са ликом
Јована Јовановића Змаја која је износила пет
милијарди динара. На крају смо се растали и сви
смо пошли кућама да препричавамо ову дивну
историјску авантуру.

 
ПЕСМА

ВЕТАР ПИШЕ ПЕСМУ У ВЕЛИКОМ МЕСТУ
ПО ИМЕНУ ЧАЧАК ГДЕ ЖИВИ ЈЕДАН МАЧАК.

 
ОЧИ СУ МУ ЖУТЕ, ПОГЛЕД МУ ЈЕ ЗАО,

ЗАМАЛО ЈЕДНОГ МИША НИЈЕ САСВИМ ПРОГУТАО.
 

БЕЖИ МИШ, БЕЖИ, У РУПУ СЕ САКРИ,
НЕЋЕ ДА ГА МАЧАК ДОХВАТИ

ХОЋЕ ДА ЖИВИ И ДА ПИШЕ ПЕСМЕ.
 

ЗАХВАЛИ СЕ ВЕТРУ ШТО ПРИЗИВА КИШЕ ЈЕР СЕ
МАЧАК У РУПУ САКРИ

И НЕ МОЖЕ КАНЏАМА МИША  ДА ДОХВАТИ.
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КАД БИХ БИЛА ЗУБИЋ ВИЛА
 КАД БИХ БИЛА

МАЛА ЗУБИЋ ВИЛА,
ИМАЛА БИХ НЕЖНЕ РУКЕ
ДА ДЕЦИ ВАДИМ ЗУБИЋЕ
ЈЕР ЈЕ ТО ИЗ МОЈЕ СТРУКЕ.

 
КАД БИХ БИЛА 

МАЛА ЗУБИЋ ВИЛА,
ИМАЛА БИХ ПЛАВЕ ОЧИ,

КОЈЕ ДАЈУ МОЋИ
ДА ВИДИМ КЛИМАВИ ЗУБ У НОЋИ.

 
ЉУБИЦА ЦОЛИЋ 4 РАЗРЕД

 
 



Бајка у савремено време
 Црвенкапа

Црвенкапа је добила име по томе што је
стално носила црвену капу, односно качкет.
Једног дана, петком после школе, мама је
послала Црвенкапу да оде у пекару да баки
купи пицу. Обавестила ју је да не иде
аутобусом осамдесет и пет, већ осамдесет
један. Тако је Црвенкапа отишла на аутобуску
станицу и неко време се дописивала са
другарицом, а аутобус је отишао. У
међувремену је заборавила у који аутобус
треба да уђе и ушла у погрешан. Стигла је у
зоо врт и тамо видела вука. Почела је да га
слика, али се вук због блица наљутио и почео
да режи на њу. Она се толико препала да је
пала и склизнула скроз до продавнице
сувенира. Некако је стигла до бакине куће, а
на вестима су извештавали о томе како је вук
из зоо врта побегао. Преплашио је људе и на
крају су га успавали стрелицама. Црвенкапа је
обећала да ће убудуће слушати маму и да ће
бити пажљивија и одговорнија.
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Украдена Софија

 Лена Миљуш 5/3
 

Иза седам мора и седам гора, живео је човек са три
главе. Био је снажан као змај и паметан као мудрац.
Тај човек имао је једну ћерку која је била јако лепа.
Људи су причали да јој је мама била вила, а неки су
говорили да је он њу украо од вила још док је била
беба. Девојка је расла, учила, певала, свирала. Везла,
али никог није имала од другарица. Имала је само
једну баку која ју је одгајила и научила свему. Године
су пролазиле и дошло је време када би и она
требало да се уда. Легенда о прелепој девојци је већ
кружила светом, о њеној лепоти, умећу, али и о
њеном чудном оцу, тако да нико није смео да дође
да је види.

 

Једног дана, стара жена која је подигла Софију,
реши да замоли њеног оца да им дозволи да
се преобуку и спусте у оближње село како би
Софија видела људе, друге девојке и живот.
Отац је размишљао дуго, једна његова глава
се сложила, друга није хтела ни да чује, а
трећа је размишљала. После седам дана три
његове главе се договоре да их пусте у село,
али да Софија буде обучена као просјакиња,
јер од њих сви беже. Пресрећне, девојка и
жена су се маскирале и замотале марамама па
се упутиле у оближње село. Чим су прешле
брдо, Софија је видела велики пут са много
чудних справа на круговима који се врте, а
људи су били унутра. Била је толико уплашена
да је почела да вришти. Старија жена јој је
одмах објаснила да су то аутомобили. Ишле су
даље, а изнад њих је пролетело нешто налик
на џиновску птицу, а она је почела да плаче.
Њена учитељица и помајка Мира јој је
објаснила да су то авиони и да они превозе
путнике на далеки пут. 



Уметност фотографијe
интервју са наставником биологије

                              Нађа Марковић, Лазар Мијић, Теодора Вујић VI1
 

Данас смо ту са наставником биологије Александром Пешићем, који поред тога што воли
биологију, има и други хоби, а то је уметничко фотографисање. Он је недавно снимао и кратак
филм на тему „Моје омиљено место“.
Како и зашто сте кренули?
Љубав према фотографији јавила се у младости,када сам се први пут сусрео са очевим апаратом
марке,,Зенит“. Он је има могућност замене објектива па сам самим тим могаода направим
фотографије квалитетније од осталих стандардних апарата у то време.То је један од намена да се
особа издвоји од других је се том приликом може приказати стварност коју смо та особа може да
види.
Која Вам је омиљена фотографија?
Посебно ми је драга фотографија ,, Србија је вечна док су јој деца верна“. Фотографије су као
деца,не могу да изаберем омиљену,али ми се ова посебно свиђа због тога што дете поздравља
своју државу.
Шта је уметничка фотографија?
Уметночка форографија је она фотографија које се у потпуности разликује од комерцијалне
фотографије. Уметничка фотографија представља лични печат уметника, и као таква не мора да
модлаже неком објашњавању. Запрево, фотографија је као виц, ако га морам објашљавати, онда
није добар.
Шта би сте рекли свима који желе да почну да се баве овим хобијем?
Чак иако се у данашње време може боље живети са комерцијалном фотографијом,саветујем вам
да почнете са фотографијом што пре, тако ћете спознати себе и бићете врло срећни када креирате
неку лепо експонирану вашу уметничку фотографију.

 



Интервју са Живојином
Мишићем

 
-Добар дан, господине Мишићу. Иако верујем да сви знају ко сте, подсетите наше читаоце и
реците нам нешто о себи.
-Добар дан, ја сам генерал Живојин Мишић. Рођен сам у Струганику, а већи део свог
школовања сам провео у Крагујевцу и Београду. Завршио сам Артиљеријску школу (Војну
академију). Дао бих срце за своју домовину и храбро сам се борио за њу.
-У којим сте ратовима или биткама учествовали?
-У многим, стварно. На пример, Први и Други српско-турски рат, Први и Други балкански
рат, Српско-бугарски рат и Први светски рат.
-Да ли имате омиљени догађај или битку?
-Не, али мислим да је пробој Солунског фронта оставио велики утицај на српску историју.
-Шта је пробој Солунског фронта?
--Српска војска је месец и по дана потискивала непријатеља, Аустроугарску, Бугарску и
Немачку док се није догодио јуриш који је променио све. Српска војска је била подељена у
две армије. Првом је командовао Петар Бојовић, а другом Степа Степановић, док сам ја био
командант штаба. У зору 15. септембра, друга српска армија је кренула у јуриш, право на
војску непријатеља. Борба се водила прса у прса и била је прави доказ српске храбрости.
Јуриш је био жесток, оружје нису користили, битку су водила срца јунака и љубав према
домовини. Сама борба је била ужас за гледање, наводе неки војници. Један Србин удара
главом Бугарина о земљу и виче: „Ово је моја земља, ово је моја земља, упамти!“ Када су
Бугари били поражени, ратовање је било завршено. Српска војска је најзад победила, а овај
јуриш је наговестио крај Великог рата. После овога, српска војска је ослободила своју земљу
и донела славу Србији, њеној застави и историји. У част овој победи обележавамо Дан
српског јединства, слободе и националне заставе.

Теодора Вујић 6/1



НЕКЕ ПЕСМЕ СЕ САСТОЈЕ ОД
(КАТА)СТРОФА КОЈЕ СЕ САСТОЈЕ

ОД СТИХОВА...
 МОЈА БАКА, КАДА РАЗГОВАРА СА

СВОЈОМ СТАРОМ ПРИЈАТЕЉИЦОМ
УВЕК НА ПОЧЕТКУ КАЖЕ: „ХЕЈ, ГДЕ СИ?“.
ОНДА НАГЛО СКРЕНУ НА ТУЖНУ ТЕМУ,
МНОГО СЕ РАЗГОВАРА, А НА КРАЈУ СЕ

НИОТКУДА СМЕЈУ.

 
 

РАДМИЛА
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Васко Попа

 Василе „Васко“ Попа био је изузетан песник и академик.
Сматра се да је он ударио темеље модернизма у српској
поезији после Другог светског рата. Васко Попа је учинио
оштар заокрет у савременој српској поезији педесетих
година, када постаје главна личност модерне српске
поезије.
Рођен је 29. јуна 1929. у Гребенцу код Беле Цркве, али је
по етничком пореклу био Румун. Занимљиво је то да је
време Другог светског рата био затворен у немачком
концентрационом логору у Зрењанину (тадашњи
Бечкерек) зато што се борио на страни партизана.
Његове најпознатије збирке песама су: 
„Кора“ (1953) која обележава почетак послератне
модерне поезије, уједно и његово најзначајније дело. У
овој збирци су заступљене озбиљне теме, као што је
визија човека у свету без средишта и осовине, суоченог
са разним проблемима. Уметник најчешће жели да
својим делом искаже своје мишљење и докаже неку своју
идеју, да све то подели са светом онако како је то радио
Васко Попа у свом делу.
„Непочим поље“ (1956) је друга збирка песама Васка
Попе. Она се састоји из четири песничка циклуса и
сматра се другим делом по значају у његовом
стваралаштву.
Он је писао на један необичан и несвакидашњи начин.
Писао је без тачака, зареза, знакова узвика, упитника,
цртица и знакова навода. Преовлађује схватање да овај
недостатак интерпункције указује на осећај слободе.
Попа је најпревођенији песник Србије и његове песме су
објављене на чак деветнаест језика. Његова поезија је
утицала на многе људе, укључујући и писце , као што су
Чарлс Симић, Тара Бергин и Тед Хјуз.
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Изложба гљива у
Бањи Ковиљачи

 У петак после школе стигли смо у Бању
Ковиљачу, спремни за ранојутарње гљиварење.
У осам сати сви су били код Дома културе и
делили се ко иде на који терен. Организатори су
одредили да идем са два детерминатора
(гљивари који познају преко петсто врста гљива)
и са сниматељима из емисије „Експлозив“.
Сваке године Миколошко-Гљиварски савез
Србије организује изложбе гљива и гљиварске
скупове у различитим градовима у Србији. Овог
викенда 9.10.2022. била је изложба у Бањи
Ковиљачи. Био сам на много гљиварских
скупова, али овај је био један од посебних зато
што је било много изложених врста гљива и било
је доста мојих пријатеља гљивара. Сваки пут нека
телевизија, или више њих, сними изложбу и
њене организаторе и посетиоце, а овај пут је
телевизијска екипа ишла са нама у шуму и
снимала нас како причамо о гљивама на лицу
места.
Било је помало хладно и влажно. Већ из аута сам
видео гљиве. Шума их је била препуна, а самим
тим су нам и корпе биле препуне. Нисам огао да
сачекам да тата паркира ауто у шуми, него сам
док је паркирао, пре свих истрчао из кола и већ
брао гљиве. Људи из емисије су све време
носили сталак и камеру, снимали су остале
гљиваре и мене, и то више пута. Причао сам
прво о разлици између јестиве бисерке и смртно
отровне пантеровке, а затим, док смо шетали
шумом, о својој љубави према гљивама и
природи. Након предивног брања, сви су донели
своје гљиве у Дом културе. Вадили смо их на
столове и враћали корпе власницима. У једном
тренутку су нам сви столови били пуни, па смо
морали да користимо и неке гајбе. Обично би
изложене гљиве лежале на столовима поред
својих назива, али овде су се организатори
потрудили и свака гљива је имала свој пањић, а
около су биле декорације од маовине и лишћа.
Најзабавније је било то што сам имао важну
улогу да помажем детерминаторима да
детерминишу нађене гљиве, да препознају и
запишу њихову врсту и род на латинском и да их
ставе на списак за годишњи попис гљива тог
подручја. Користили смо се стручним
енциклопедијама и компјутером. Уз толики број
гљива, радили смо до касно увече, а ипак је један
број остао недетерминисан.

 Млађи гљивари су сутрадан однели све столове у
диван парк у коме ће касније бити изложба. Парк
заузима двадесет хектара и уређен је по узору на
остале европске бање. У њему се налази
купатило краља Петра Првог. Дужина свих
изложбених столова је укупно била преко
двадесет метара. Велики број људи је посетио
изложбу, па се ту чак нашла и педагошкиња из
наше школе, што ме је веома збунило и
обрадовало. С једне стране столова били су
гљивари, који су објашњавали, а са друге, стотине
радозналих посетилаца. Изложба је трајала
сатима, а ни у једном тренутку није била празна.
Неки људи су мислили да је то продаја јестивих
гљива. Неки би само застали, погледали, затим
наставили својим путем, а опет је било и оних
који би прошли целу изложбу и поставили много
питања. Мој мали брат од четири године, кога
учим о гљивама, одлучио је да направи своју
малу изложбу гљива из парка на оближњем пању.
Искрено, успело му је, јер је имао доста врста
гљива и много посетилаца који су углавном били
његови вршњаци.
Организатори су уредили да је у том кутку парка
све што може да се види везано за гљиве. Било је
ту гљиварских застава, беџева, корпи, картонска
гљива за фотографисање, бојење и цртање гљива
за млађу децу, а чак је и двоје људи било обучено
у костиме гљива.
Та два дана су ми била дивна и било је тешко
отићи кући. 
У понедељак после школе, пошао сам да тражим
гљиве по нашем земунском паркуи помислио
како вероватно нећу никад пронаћи толико
много гљива као у парку у Бањи Ковиљачи, али
сам се преварио. Гљиве као да су то чуле па су
израсле, и не само да их је било као и тамо, већ и
много више. Зато, ако ме видите да правим
изложбу гљива на клупи испред школе, немојте
ми замерити.



Догађаји из школе
 

ГЛУПИ КРОМПИРИ
ИДЕМ НА ПИЈАЦУ СА БАКОМ И СТАЈЕМО КОД ТЕЗГЕ ДА КУПИМО ПРВО ПОВРЋЕ СА СПИСКА.

- ДОБАР ДАН! - КАЖЕ МОЈА БАКА ГЛАСНО.
- ДОБАР ДАН. ШТА ЋЕТЕ?

- ДАЋЕТЕ МИ КИЛО ОВОГ КРОМПИРА.
- МОЖЕ, МОЖЕ... (ПРОДАВАЦ МИШКО БИРА НАЈЛЕПШЕ, УБАЦУЈЕ У КЕСУ И МЕРИ НА ВАГИ).

- ЈЕСМО ЛИ ПРЕШИШАЛИ КИЛО? – БРИНЕ СЕ МОЈА БАКА...
- МА НЕМА ВЕЗЕ, ЈЕСТЕ, МА УБАЦИЋЕМО МИ ЈОШ ЈЕДАН ДА СЕ ПОРАСТЕ!

- ЈЕСТЕ, ТАКО ЈЕ, ХВАЛА! – ДОПУЊАВА ГА МОЈА БАКА...
ОНИ НАСТАВЕ ТАКО СПОРО И ДУГО ДА РАЗГОВАРАЈУ О ТОМЕ КАКО МИ БРЗО РАСТЕМО... ЈА
ПОДСЕТИМ БАКУ ДА ИМАМО ЈОШ ДА КУПИМО: ЛУК, ПАРАДАЈЗ, ШАРГАРЕПУ, ПАПРИКУ,
КУПУС... ОНА МЕ НЕ ЧУЈЕ И НАСТАВЉА, А ЈА СЕ ЗАБЛЕЈИМ У ГОЛУБОВЕ КОЈИ КЉУЦАЈУ

НЕЗДРАВЕ ОТПАТКЕ... НА КРАЈУ САМ ЗАКАСНИЛА У ШКОЛУ. ЈА СЕ НА БАКУ ЉУТИМ, А ОНА
НЕМА ПОЈМА ЗАШТО. 

ДРАГИ ЂАЦИ, ТО ВАМ ЈЕ ЗА НАУК! НИКАДА  НЕМОЈТЕ КАСНИТИ У ШКОЛУ, А ПОГОТОВО НЕ
ЗБОГ ПИЈАЦЕ!
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Догађаји из школе
 

Шале са часова
Код учитељице било је пуно шала. Сада смо пети разред, мислила сам да ће

бити много озбиљније, али није тако. Наставници су смешни и забавни,
наравно и озбиљни и строги. 

На часу историје паук виси на мрежи и девојчице су се уплашиле. Историчар
храбро и одважно узима мрежу, а са њом купи и крвожедног паука.

Новинарска секција је у току. Гледам у пано „Различити облици рељефа
различите надморске висине“. Читам шта пише на њему осим наслова. Пише:

брдо, брежуљак, низија, море, планина и висораван. Висораван звучи као неко
име за човека или животињу. Када помислим како би господин Висораван

изгледао, сетим се, био би висок и имао би равну главу. 
После секције је час српског. Пре часа сви галаме. Моја другарица, да би их

стишала, удара лењиром по клупи. Лењир је гумен и не ломи се. Она некако
успева да поломи мали део на врху.

Вратимо се на господина Висоравног. Заборавила сам да кажем да он није
паметан, пошто му је глава равна. Добила сам тројку из историје и плашим се
да кажем мами. Шта ли би Висораван урадио? Па наравно, он би се правио да

не постоји, чак иако је тако висок. Све сам испричала мами и она је рекла:
„Добро“. То нисам очекивала. Треба увек све рећи.

 

Тара Чангаловић
5/3

 

Догађаји из школе
 

Чекамо да изађемо на велики одмор. Врата су заглављена и ствара се гужва. Осећају се неки
лоши парфеми, миришу кокице. Један ми мљацка на уво. Почињу деца да вичу : „Уааа! Нису нас
пустили напоље! Крива су врата!“
Ево нас на часу Новинарске секције. Петнаест минута пре часа нешто се десило. На прозору
учионице је цвеће. Ја сам пришла и приметила на њему смрдибубу. Склонила сам је да не смета
цвету и помазила је. То је било јаче од мене. Смрдибубе су племенита бића. Закључила сам да
се буде рано и да нису мекане. Ова ми се насмешила.

Радмила Јанковић 5/3
 

Жена је имала два сина Мозак и Незнам. Дечак Незнам је дошао у
школу и учитељица га пита:

– Како се зовеш?
Дечак: - Незнам

-Па како не знаш? Реци ми како се зовеш?
- Кажем Вам, Незнам.

Учитељица зове мајку и опет то пита. Жена одговори: - Незнам.
-Како не знате, лепо ми реците како Вам се зове син.

-Лепо Вам кажем Незнам.
-Па, жено, где је вама мозак?, каже учитељица.

-Ено га на игралишту, игра се у песку.
 

 
Тијана Босанчић

 



Сајам књига

 Гвозден Сретеновић 5/3
 

На овај популаран сајам, на који долази
много људи, одлучио сам да одем и ја. Било
је пуно књига за одрасле и за децу. Све је
мирисало на нове књиге. Сајам се одржава
сваке године и у век има много
занимљивих ствари да се види. Биле су
тамо разне промоције књига и
представљања писаца. На сајму су цене
књига увек снижене. Разни штандови су ми
привукли пажњу, а неки од њих су:
„Креативни центар“, „Лагуна“, „Вулкан“.
Сајам се налази у улици Булевар војводе
Мишића.

Човек који не чита
књиге

 Марија Момировић 5/1
 Од давнина човек је чувао и прикупљао књиге. У

хеленистичко доба, Александрија је била позната
по највећој библиотеци на свету у којој се чувало
на стотине хиљада књижевних и научних дела.
Нажалост, библиотека је изгорела у време римских
освајања Египта, што је био велики губитак јер су
многа дела заувек изгубљена. Тамо су чувани
радови највећих писаца анатичког времена.
Књиге у нама чувају машту и веома су поучне и
занимљиве. Неке су пуне хумора, а друге су тужне
и имају трагичан крај. Када смо усамљени, књига је
најбољи пријатељ, она је друштво које нам нико не
може ускратити. Свака прочитана књига нас
обогаћује и утиче да израстемо у боље људе. Она је
„храна“ нашег ума која изазива разне емоције у
нама, обогаћује наш речник и ум. Човек који не
чита књиге је осиромашен и празан. Он неразвија
машту, коју књиге подстичу. Свака прочитана
књига нас изграђује , оплемењује, надахњује и
инспирише. 
Свет без књига не би био исти, био би ускраћен за
знање, разумевање, осећања, машту и
инспирацију. „Соба без књига је као тело без
душе“, некада је рекао мудри римски филозоф
Цицерон.

 
Режисер филма је верно приказао ову
дирљиву причу „Аги и Ема“ и проблем који
има Аги.
Наравно, као и сваки филм, ни овај није
потпуно исти као књига. Разлике су: тати у
књизи краду кола и после их проналазе, а у
књизи не. У књизи се Аги пита: „Да ли ће
мама и тата да примете ако поразбијам све
прозоре у кући?“, а у филму разбија фигуре.
У књизи се говори о флеци на Агијевој
кошуљи, а у филму на пижами. Маче у
књизи је бело са црним туфнама, а у филму
је тиграсто. Емина песма „Тресак“ је у
средини књиге, а на крају филма. У књизи
једног дана долазе Агијеви прави бака и
дека, а у филму не. У књизи Ема купује
виолину, а у филму не.
Поуке су, наравно, исте. Пријатељство не
зна за границе и може постојати између
различитих људи, пријатељство се не
планира, оно се деси.

Разлике филма и
књиге „Аги и Ема“

 



Кина

 
Петра Рикић 5/3

 
 Кина је четврта земља по величини. Њена површина износи невероватних 9.596.960
км2. Кина је позаната и као Цветно краљевство због много воћа и цвећа. Кинезису
измислили папирне змајеве пре око 3000 година. Они су коришћени да уплаше
непријатеља у борби. Док се змај обично сматра злим створењем у западној култури,
он је на првом месту међу четири највећа створења у кинеској митологији. Панде се
такође сматрају моћним бићима у Кини. Бела боја је кинеска боја жалости. Кинези су
први измислили воденицу како би искористили воду. Чај је откривен у Кини и Кинези
га сматрају неопходним за здрав живот. Најважнији догађај у Кини је кинеска Нова
година. Кинески зид је највећа грађевина на свету и његова укупна дужина је 21.196
километара.

Змије

 Реља Николић 5/2

 Змије су специфичне животиње којих се плаши много људи. Оне скоро сваког месеца
мењају своју кожу. Док су у том стању, лако се могу повредити и могу бити веома
агресивне. Када се паре, мужјак се увије око женке и тада су посебно опасне по живот.
Постоје отровне змије, које се могу препознати по својој троугластој глави, светлијој
боји коже и краће су од осталих. Најсмртоноснија змија на свету је континентални
тајпан и може се наћи у Аустралији и Велсу. Научно доказано је да се једна од десет
одраслих особа плаши змија и један од пет тинејџера. Једина змија која не леже јаја,
већ рађа бебу, је бакроглава отровна змија. Најчешће се може наћи у Северној
Америци.



Дрво лети и дрво зими
 Тијана Босанчић 5/3

 

Постоји прича о старом дрвету које се налази у
селу мога деде. То дрво је уписано и у војне
карте, јако је старо, а прича о њему је везана за
његове промене са сваким годишњим добом. 
Пао је велики снег на тешке гране старог
дрвета. Две велике гране су се спустиле као
старе руке. Људи су говорили да дрво зими са
првим снегом добија лик нашег старог гуслара
Филипа Вишњића. Горњи део је био као седа
глава са капом, док су се мање гране обавијале
у облик гусли. Дрво је било лепо, поносно и
старо. Тек су зима, ветар и снег открили сваку
бору старог дрвета.
Јако сунце је обасјало велико дрво које је
поносно подигло све своје гране. Хиљаде
зелених листова низало се на гранама.
Раскошна лепота и снага, као код Краљевића
Марка, красила је дрво. Нико не би рекао да је
то дрво старо. Изгледало је младо, раскошно,
богато и поносно.
Ово је прича о једном дивном дрвету које чува
велике тајне. Свако годишње доба носи своју
слику и нове успомене.

Пролеће
Дрвеће у пролеће је пуно разнобојних цветова. Расцветали багремови шире свој

мирис.
Лето

Дрвеће у лето је пуно разних укусних плодова.
Јесен

У јесен, када опадну листови, они се злате и личе на мале светлуцаве новчиће.
Зима

У зиму су оголеле гране дрвећа и на њима се задржавају снежне, беле и сребрне
пахуље. Мале и велике зелене јелке обуку своје беле капуте, а на врховима су капе

сребрнастобеле боје.

Лена Миљуш 5/3



Максим Марковић 5/2

 

Једно биће у зимском
пејзажу

 

У једном зимском, хладном дану, поштар хода
улицом и раздељује писма. Тај поштар је вредан и
усамљен, нема ни жену ни децу. Једно јутро пре
зоре, отишао је на посао. Пут је био клизав, а
дрвеће без лишћа гледало је човека као и он њих.
Магла је почела да се спушта, а он је пошао кући
да прослави Нову годину. Живео је сам и није имао
кога да позове на прославу. Имао је једну малу
јелку на којој нису били украси, већ писма и
разгледнице, а на врху је била једна мала звезда
која је бљештала и обасјавала тај угао у кући.
Ујутру га је дочекало завејано двориште, а он је
добио жељу да постане лекар, да се ожени и живи
срећно до краја живота.

ЈЕСЕЊА МОДА
 

СТИГЛА ЈЕ ЈЕСЕН!
ДОНЕЛА ПЛОДОВЕ ШАРЕНЕ СЛАТКЕ,

ЖИВОТИЊАМА ЗАДАЛА ДОМАЋЕ ЗАДАТКЕ!
СТИГЛА ЈЕ ЈЕСЕН!

ЗЛАТНЕ ХАЉИНА ДРВЕЋА СЕ ЊИШУ,
УЗ ЛАГАН ВЕТАР И СИТНУ КИШУ.
НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ПИШЕ:

„НЕ КУПУЈТЕ КУПАЋЕ КОСТИМЕ ВИШЕ,
ВЕЋ КИШОБРАНЕ ЖУТЕ, ПЛАВЕ,
ОД КИШЕ ЗАШТИТИТЕ ГЛАВЕ!“

У НОВИНАМА НА ПРВОЈ СТРАНИ СТОЈИ:
У МОДИ САДА НИСУ ЈАПАНКЕ ВИШЕ,
ВЕЋ ЈАКНЕ, КАБАНИЦЕ ПРОТИВ КИШЕ!“

СТИГЛА ЈЕ ЈЕСЕН!
ЗЛАТНЕ ХАЉИНА ДРВЕЋА СЕ ЊИШУ,
УЗ ЛАГАН ВЕТАР И СИТНУ КИШУ.

 
ДАНИЦА БАКИЋ 5/3

 

ПЕВАМ ПЕСМУ

БИЉКА ВЕНЕ, ДРВЕЋЕ ГУБИ СВОЈЕ
ЛИШЋЕ, СВЕ СЕ СМРАЧИЛО.

ПАДА ГРАД УМЕСТО СУНЦЕ ДА НАМ
СИЈА, МАЈКА РАДИ ДАЊУ, НОЋУ И

ДАЈЕ МИ ШТА ГОД ХОЋУ.
НИШТА СЕ НЕ МЕЊА, СВАКОГ ДАНА
СЕДИМ КУЋИ КАО НЕКА СТАТУА.

СВЕ ЈЕ ГОРЕ И ГОРЕ, НЕМА КРАЈА ОВЕ
НОЋНЕ МОРЕ. ОВАЈ СВЕТ УВЕК ЈЕ

ОКРУТАН.
СВЕ ЈЕ ЦРНО, АЛИ НАДА, МАЛА И

БИТНА, ОНА СЕ ПОВЕЋА И НЕСТАНЕ
САМОЋА.

СРЕФАН МАРЂОКИЋ 5/1



Моја учитељица
Радмила Јанковић 5/3

 Недостаје ми моја учитељица
Лидија, са њом је било
савршено и забавно. Сећам се
сваког тренутка и сваке награде
коју смо освојили, сећам се
сваке шале, сваког загрљаја,
сваког новог знања. На пример,
сећам се када смо се сви смејали
нечему, а ја сам изненада
изјавила да сам гладна. Заједно
смо се смејали на мој рачун.
Учитељица ме је у свему
разумела. Дала ми је тада своје
парче погаче коју је сама
правила. Појела сам је са
задовољством и морам да
признам, била је одлична!

КРАЈ ШКОЛЕ
 

КРАЈ ШКОЛЕ,
СВИ ИДУ НА МОРЕ,
ОПРАШТАЈУ СЕ СВИ

НАДАМ СЕ ДА ЋЕМО СЕ УСКОРО ВИДЕТИ.
 

КУПИМО КЊИЖИЦЕ ЂАЧКЕ,
ВИШЕ НЕ НОСИМО МАСКЕ
ОЦЕНЕ ЗАКЉУЧЕНЕ ДАВНО

СВАКО ЈЕ ДОБИО ОЦЕНЕ ПРАВНО.
 

СВЕ НОВО НАМ СТИЖЕ,
СРЕДЊОЈ СМО ЈЕДНУ ГОДИНУ БЛИЖЕ. 

ШКОЛУ ДУГО НЕЋЕМО ВИДЕТИ,
НАДАМ СЕ ДА ЋЕ НАМ СЕ НОВИ ПРЕДМЕТИ

СВИДЕТИ.
РАСПУСТ ЋЕ ДУГО ТРАЈАТИ

И НЕЋЕМО СЕ ЗБОГ ТОГА КАЈАТИ.
 

НАЂА 

РОЂЕНДАН
 

ДАНС МИ ЈЕ ДИВАН ДАН,
МОЈИМ РОДИТЕЉИМА ЈЕ РОЂЕНДАН.

 
СРЕЋНА САМ ЈА ШТО ИМАМ
ВОЉЕНА РОДИТЕЉА ДВА,
КОЈИ МЕ ВОЛЕ ИСТО

КАО И ЊИХ ЈА.
 

ШКОЛСКА ЗАБАВА
 

КАД У ШКОЛУ
КРЕНЕМ ЈА
ЗНАМ ДА ЋЕ

ПОЧЕТИ ЗАБАВА.
 

У УЧИОНИЦИ
КАД СУ ТУ СВИ

ТРЧЕ, ВРИШТЕ ОНИ НЕМИРНИ,
А УШИ ЗАПУШЕ МИРНИ.

 
КАД УЧИТЕЉИЦА 

У УЧИОНИЦУ СТУПИ,
СВАКИ ЂАК ЈЕ

У СВОЈОЈ КЛУПИ.
 

ЧИМ СЕ ОПЕТ 
ЗАЧУЈЕ „ДИНГ-ДОНГ“

У УЧИОНИЦИ 
НАСТАЈЕ ЛОМ.

 
ЉУБИЦА ЦОЛИЋ 4 РАЗРЕД

Топ листа
књиге:

„Нисам крива“ Јелена Бачић
Алимпић

„Дете у теби мора да пронађе свој
завичај“ Штефани Штал

„Да је боље, не би ваљало“ Бојан
Љубеновић

„Човек по имену Уве“ Фредрик
Бакман

Тијана Босанчић 5/3



Сунђер Боб Коцкалоне 
 критика

 Марија Момировић 5/1
 

Један од популарнијих цртаних филмова је „Сунђер Боб Коцкалоне“. Радња се одвија у
подводном свету званом Коралово. Главни лик је Сунђер Боб који живи у ананасу и ради у Кеба
Крабином ресторану. Његов најбољи друг је Патрик Звезда. Њих двојица праве проблеме свом
комшији Лигњославу Пипку. Сваког дана му је горе поред њих двојице. Њиховом шефу, Кеба
Краби је стало само до новца и ћерке Бисерке. Сунђер Боб има љубимца пужа Гарија о коме води
рачуна. Кеба Крабине пљескавице су омиљене, а његов ривал Планктон прави помије које се
никоме не свиђају. Он има компјутерску жену Карен која му помаже у његовим злим плановима,
али није стално присутна у ресторану. Планктон све време покушава да украде рецепт за
пљескавице. Појављује се и веверица Сенди Обрашчић која је себи направила подводну куполу
са кисеоником у којој живи. Она је научница и много тога је изумела. Ту је и госпођица Туфна која
безуспешно покушава да научи Сунђер Боба да вози. Она, нажалост, увек заврши у затвору.
Овај цртани многи прате јер им је забаван, али он има доста ружних сцена насиља и вређања. По
мом мишљењу, овај цртани није за препоруку, али укуси су различити.

Шта данас деца слушају?
 Тара Чангаловић 5/3

 
Највише младих слуша рок музику. Највише
се слуша музика извођача из нашег региона.
Након тога је по популарности поп музика. Ја
не знам ко ми је омиљени извођач, али
највише слушам поп. Млади воле и реп, мој
брат воли „Београдски синдикат“. Неки
слушају и страну музику, углавном на
енглеском језику.

Адријан Јелић 6/1
 

Музика представља нашу свакодневицу.
Истраживања су поаказала да свакодневно
слушање музике
 утиче позитивно на здравље, помаже при
учењу и убрзава рад мозга.
Укуси у музици су разноврсни. Према анкети
портала „I SERBIA“ спроведеној код
Ученика четвртог разреда средње школе
показала је да су најслушанији жанрови:
поп 28%, фолк 20% и народна музика 20%, а у
мањој мери: техно 14%, реп 14%, рок 4% и
други жанрови исто 4%.

 



Фудбал

 Вук Дробњак V/3                 
 Ја гледам на фудбал као на леп и напоран

спорт. Ја тренирам фудбал кратко време, али
ми је тај спорт изузетно привлачан. Играм на
позицији централног везника, као везни
централни бек. Очекујем од себе да успем у
фудбалу и надам се да ће се та моја жеља
остварити. Највише бих волео да играм у ФК
„Звезда“, где је играо мој стриц, а он је играо
на позицији центарфора. 
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 Ја тренирам фудбал у ФК „Форци“. Играм на

позицији десног бека. Волео бих да наставим
да играм на тој позицији и да постанем
професионални фудбалер. Желео бих једног
дана да наследин свог идола Виргила ван
Дајка. Трудићу се све док у томе не успем.

 

Анто Дробњак
 

-Како се зовете?
-Анто Дробњак

-Чиме се бавите?
-Ја сам био професионални фудбалер, а сада сам фудбалски тренер. 

-Шта Вас је инспирисало да то постанете?
-Инспирисао ме је мој отац који је био фудбалер, а после судија и старији брат

Бранислав.
-За које клубове сте играли?

-Почео сам у ФК „Јединство“ као аматер. Први професионални уговор сам потписао
за ФК „Будућност“ из Подгорице, а затим ФК „Звезда“ из Београда па ФК „Бастиља“...

-У ком клубу сте се највише прославили?
-Највеће успехе сам остварио у ФК „Ланс“, када смо освојили титулу првака

Француске. Тада сам проглашен за најбољег стрелца клуба.
-На којој позицији сте играли?

-Био сам центарфор.
-Чиме се сада бавите?

-И даље се бавим спортом, сада као тренер. Спорт је мој животни позив.
-Коју поруку бисте желели да пренесете нашим читаоцима?

-За младог човека је веома битно да се бави спортом. Ја сам изабрао фудбал у ком
сам се у потпуности остварио. Важно је у животу борити се и не одустајати.

 



Кошарка

Интервју са Слободаном Јелићем
 Јелић 6/1
 СЛОБОДАН ЈЕЛИЋ ЈЕ БИО ВРХУНСКИ ИГРАЧ СТАРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И НА МОЈУ ВЕЛИКУ СРЕЋУ ЈЕ МОЈ

ДЕКА.
- ШТА ТЕ ЈЕ НАВЕЛО ДА ИГРАШ КОШАРКУ?

- КОШАРКА МИ ЈЕ БИЛА ВЕОМА ЗАНИМЉИВ СПОРТ.
- ЗБОГ ЧЕГА ТИ ЈЕ БИЛА ЗАНИМЉИВА КОШАРКА?

- ЗАТО ШТО ИМАЛ МНОГО НАЧИНА ДА СЕ ПОСТИГНУ КОШЕВИ.
- У КОМ КЛУБУ СИ ПОЧЕО КАРИЈЕРУ?

- У „БОРЦУ“ ИЗ БАЊАЛУКЕ (КК „БОРАЦ“).
- КАКО СИ СЕ ОСЕЋАО НА ПРВОЈ УТАКМИЦИ?

- ИМАО САМ ТРЕМУ, АЛИ И ПОРЕД ЊЕ САМ ПОСТИГАО ПЕТНАЕСТ КОШЕВА.
- КОЈИ ТРЕНУТАК ТИ ЈЕ БИО НАЈБОЉИ У КОШАРЦИ?

- НАЈБОЉИ ТРЕНУТАК ЈЕ БИО КАДА САМ ПОСТАО НАЈБОЉИ ЈУНИОР ЈУГОСЛАВИЈЕ, ПА КАДА САМ
ДОБИО ПЕХАР ОД КОРАЋА НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ И КАДА СУ МЕ ПОЗВАЛИ У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО НАЈБОЉЕГ СТРЕЛЦА ДРУГЕ СЕНИОРСКЕ ЛИГЕ.
- КОЈЕ СИ СВЕ НАГРАДЕ ОСВОЈИО?

- ДВА ПУТА САМ БИО МЕЂУ ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. СА „ПАРТИЗАНОМ“
САМ БИО ВИЦЕ ШАМПИОН ЈУГОСЛАВИЈЕ. ДВА ПУТА САМ ОСВОЈИО ДВЕ ЗЛАТНЕ БАЛКАНСКЕ МЕДАЉЕ.
- КАКО СИ СЕ ОСЕЋАО КАДА СИ ПОЛОМИО НОГУ ТРИ ДАНА ПРЕД ПОЛАЗАК НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО

1970. У ЉУБЉАНИ?
- ТО МИ ЈЕ БИО НАЈТЕЖИ ТРЕНУТАК У СПОРТСКОЈ КАРИЈЕРИ ЈЕР СМО БИЛИ ПРВИ, А ЈА У ГИПСУ, АЛИ

САМ БИО ПРЕСРЕЋАН ЗБОГ ОСВОЈЕНЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ.
 
 Соња Васић

интервју
Соња Васић је сигурно једна однајбољих кошаркашица
које је Србија икада имала.Рођена је у Беогрсду 1989.
Године где је одрасла, завршила школе и стасала као
играч. Њену спортску каријеру красе многи спеси
какоклубсли (три пута шампион Евролиге – Спартак из
Москве: 2008/9, 2009/10, УСК из прага : 2014/15,
репрезентација – Олимпијске игре : бронзана медаља
2016, Европско првенство : играчица Европског
првенства 2021, члан идеалног идеалног тима
Европског првенства (2015, 2019, 2021), српска
кошаркашица године (2016, 2019, 2021), најбоља млада
кошаркашица Европе 2007.).
У разговору са њом сазнаћемо коко је волела кошарку,
како је текла њена спортска каријера, на који ускех
највише поносна и како јој је пао растанак са активном
игром кошарке.
 Са колико година си почела да играш кошарку ?
Кошарку сам почела да тренирам са 7 година, прву
утакмицу сам одиграла тек са 9 година.

Да ли те је кошарка одмах привукла?
Кошарка ме јесте одмах привукла, јер је
била део наших живота, с обзиром да смо,
сестра и ја , са татом ишле доста по
различитим камповима, утакмицама и
такмичењима. У почетку смо се бавиле и
другим стварима. Ишле смо на плес,
енглески, фолклор, али се временом
искристалило то да је кошарка то чиме
желим да се бавим.

 



Како си усклађвала тренинге са школским
обавезама? Да ли си имала времена за
дрзжење?
Није било лако ускладити тренинге и остале
обавезе. У почетку је било и учење енглеског
језика, плес,дружења. У школи сам била међу
бољим ђацима, што је такође захтевало доста
времена и труда. Кључ свега била је добра
организација. Трудила сам се да постигнем све
што сам желела, било је тренутак кад то није
било могуће, па сам морала да попустим и по
неки пођендан, екскурзију, јер није увек све
могло да се уклопи . Уз подршку мам и тате,
трудили смо се да постигнемо све што сам
желела.
Када си потписала преви уговор са неким
кошаркашким клубом у иностранству?
Први уговор у иностранству, за Барселону,
потписала сам са 17 година и дефинитивно
нисам била свесна шта то значи.Није то био, ни
мало, лак корак.Отишла сам у трећем разреду
средње школе, што је зачило да прелазим на
ванредно школовање.Почела са да живим
сама. Иако делује као сам сваког тинејџера, да
има свој стан и слободу, тек када доживиш да
сам себи куваш, переш веш, чистиш кућу и да
успут радиш (у том тренутку је кошарка постала
мој посао), схатиш шта значи одговорност
одраслог човека. Ипак, имала сам среће да су
моји били одста уз мене. Мама, тата и сестра су
се реудили да, ако је моја сезона 6 месеци, бар
3 до 4 месеца буду са мном, како је не бих била
сама.
У којим српским клубовима си играла?
У Србији сам играла смо у 2 клуба. Први клуб у
коме са играла у Чукарички, где ми је тат био
тренер. Ту сам научила основне кошаркашке и
стасала као играч. Касније сам прешла у Црвену
звезду. То је једини клуб у Србији у коме сам
играла за сениоре, на највишем нивоу, и са
којим сам и касније остала повезана. Касније, и
периодима када нисам била у иностранству
била сам са својим клубовима у иностранству,
транирала сам у Звезди и тако остајала у
форми.

Шта су девојчице тренирале у твоје време?
Зашто је кошарка твој избор?
Искрено, у моје време, у мом окружењу,
девојчице се нису толико бавиле спортом.
Углацном су девојчице ишле на плес, у
музичку школу, евентуално по нека на
гимнастику. У то време кошарка није била ни
популаризована, ни промовисана , па самим
тим није било много женских спортиста са
којим би се могло идентификовати или их
пос,матрати као своје идоле. Данас је
другачије,има доста успешних спортисткиња у
Србији и самим тим више могућности за
девојчице да се баве различитим спортом.
Када си схватила да желиш професионално да
се бавиш кошарком?
Ни у једном тренутку нисам мислила да се
професионално бавим спортом. То је више
уследило као логичан корак на мом спортском
путу. Преласком из пионирске у кадетску, па у
јуниорску селекцију,дошао је тренутак када
сам прерасла, или сам бар ја тако мислила,
нашу лигу у Србији.Тада одлазим у
иностранство , што предствља почетак моје
професионалне каријере.  Док сам играла у
Србији , живела сам са породицом, ишла у
сколу и они су бринули о мени. Када сам
отишла у иностранство, са 17 година,
доживела сам известан шок, јер у тим
годинама нисам била спремна сза самостални
живот у другој земљи, далеко од
породице.Тада, тога нисам била у потпуности
свесна, већ ми се чинило да све иде само од
себе.



Моја другарица Петра Ристић већ три године
тренира одбојку у ОК „Раднички Бластерс“.
Љубав према одбојци јој се случајно јавила.
Гледала је на телевизији одбојкашку утакмицу
и свидела јој се. Изашла је напоље са лоптом и
одмах је знала да изведе неке покрете. Тада је
изразила жељу да се упише на одбојку.
Тренира четири пута недељно, а тренинг ртаје
сат времена. Тренери су јој дивни. Узори су јој
Тијана Бошковић и Маја Огњеновић. Са клубом
су имали гостовања. Корона је доста утицала
на све, па тако и на спорт. Онемогућила је
присуство публике која играчима много значи.
Њен тим је успешан. Поред свих околности
освојили су медаље, три златне, једну сребрну
и једну бронзану. Много јој значи подршка
родитеља и околине. Њена жеља је да једног
дана постане тренер одбојке. Верујем да ће у
томе успети.
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Остварење сна

 

Одбојка

На који успех си најпоноснија? Шта ћеш заувек памтити у својој кошаркашкој каријери.?
Поносна сам на доста ствари из своје каријере. Доста је трофеја,медаља и личних признања, која
ми импонују. Издвојила бих континуитет, јако дуго година сам у врху европске кошарке. Лакше је
доћи до врха , него стати на њему. Играла сам поред пепрезентације и за јаке клубове. Такође
сам поносна и захвална кошарци на пуно познанства , како цео живот , тско и оних
краткотрајних, који су ми опленили живот и научили ме нечем новом.захваљујући кошарци
научила сам разне језике, упознала друге културе и традиције и схватила колика је разноликост и
шареноликост широм света.Упознајући људе широм света,постала сам спремнија да прихватим
различитости код људи и схватила да не би требало никог осуђивати,јер никад не знаш кроз шта
неко пролази.
Како си одлучила да завршиш своју кошаркашку каријеру?Да ли ће кошарка заувек бити део твог
живота?
Дуго година сам се премишљала да ли је крај.Још као млађа,знала сам да нећу играти дубоко у
старости.Више фактора је утицало на одлуку о завршеку,доста повреда,тешки опоравци,али
кључне су биле две ствари,породица и немогућност да се више максимално дам кошарци.Желела
сам да,са својим супругом,заснујем породицу и да свакодневно живимо заједно.Ја сам тип особе
који се 100% даје ономе што ради.Не умемда радим половично и да калкулушем ,па тако и у
кошарци .Кошарка ми је толико тога пружила и ја сам се у потпуности дала њој.Када сам осетила
да не могу више да будем посвећена кошарци као раније ,знала сам да је крај и да се нећу
браћати назад.Кошарка ће увек остати део мог живота јер сматрам да је , поред моје породице
,играла кључну улогу у мом васпитању . Кошарка је тимски спорт и научио ме доста о опхођењу
са људима , како функционишу различите заједнице , како се понашају лидери,како неки други
људи из тима...Много тофа носим из ње и она ће увек бити део мог живота.


