НОВОГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ЈЕЛЕНА ДРАГОВИЋ

Драги нащи шитапци,
Великп нам је задпвпљствп да вам представимп нпвпгпдищое издаое
щкплскпг шаспписа Наша реч. У пвпм издаоу настпјали смп да вас
уппзнамп са занимљивпстима и актуелнпстима из щкплскпг живпта, али и
да са вама ппделимп празнишну атмпсферу присутну у нащпј щкпли.
Дугујемп захвалнпст кплегиницама кпје су свпјим прилпзима ушиниле да
щкплски шасппис буде бпгатији и садржајнији, а тп су: ушитељица Маријана
Ппппвић, ушитељица Лана Кпстић, ушитељица Марина Праизпвић,
ушитељица Мирјана Вищекруна Маркпвић, ушитељица Нада Сарић,
прпфеспрка српскпг језика Бпрка Вујишин.
Ппсебнп мпрамп ппменути и истаћи ушенике кпји су шланпви наще
редакције и кпји су свпјпм ппсвећенпщћу, креативнпщћу и ентузијазмпм
ушинили да пвај шасппис ппстпји.

Желимп вам да уживате у нащем щкплскпм шасппису бар пнпликп кпликп
смп ми уживали припремајући га.

Шкплске
актуелнпсти

У Оснпвнпј щкпли „Стефан Дешански“ ппстпји једна лепа традиција на кпју смп
сви ппнпсни и трудимп се да је пшувамп – тп је пдржаваое Ушенишкпг дана. Наиме,
једанпут гпдищое у нащпј щкпли ушеници и наставнп пспбље меоају улпге и пва
замена је и једнима и другима изузетнп занимљива и ппдстицајна. Ушеници
дпбијају прилику да псете какп је у кпжи наставника, дпмара или директпра, а
пдрасли бар за тренутак мпгу да се врате у щкплске дане и присете се какп им је
некада билп.
Тпкпм прганизпваоа Ушенишкпг дана настале су и мнпгпбрпјне симпатишне
анегдпте, кпје се и данас радп препришавају. Замислите ситуацију у кпјпј се тпкпм
пдржаваоа ушенишкпг дана у щкпли ппјављује шпвек кпји тражи директпра и у
оегпвпј канцеларији затише једнпг пд нащих ушеника. Дијалпг птприлике теше
пвакп:
-

Дпбар дан.
Дпбар дан. Извплите?
Треба ми директпр щкпле.
Ја сам. Какп мпгу да Вам ппмпгнем?

Запаоенпм шпвеку нищта није јаснп и збуоенп напущта канцеларију директпра, а
Ушенишки дан се наставља у јпщ бпљем распплпжеоу.

Ове гпдине Ушенишки дан пдражан је у утпрак, 8. 11. 2016. гпдине, а свпје утиске
пренели су нам ушеници пдељеоа 7/2. Евп щта су нам рекли:
- Ја сам тпкпм Ушенишкпг дана имала улпгу наставнице српскпг и ликпвнпг –
предавала сам „Шащаву песму“ Мирпслава Антића петацима, а шас ликпвнпг
пдржала сам шетвртацима. Мпрам признати да ми се вище свидела улпга
наставника негп ушеника, збпг кпнтрпле кпју сам имала. Леп је псећај када
знащ да те сви слущају и гледају, шекајући да им пренесещ свпје знаое. Накпн
шаспва у збпрници се пкупилп ппла нащег пдељеоа пришајући свпје
дпживљаје. Мислим да традиција Ушенишкпг дана треба да се настави јпщ дугп
гпдина и да сви треба да је прпбају.
Ана Сићпвић 7/2

Тпкпм ушенишкпг дана била сам вепма заузета – предавала сам српски језик 6/2 и
6/4, ликпвнп 4/4 и била сам васпиташица. Прва два шаса, дпк сам била васпиташица,
билп је вепма забавнп – шитала сам им прише, певали смп песмице и цртали.
Занимљивп ми је билп и на шасу ликпвнпг, јер смп правили кутију за тајне и питаоа
кпја имамп. Дпщап је шетврти, пети и щести шас када је требалп да предајем српски
језик. Дпк сам седела у збпрници са другарицпм (сада и кплегиницпм) Анпм
Сићпвић и наставницпм српскпг језика, сада већ ппзнатим писцем, Љиљанпм
Шарац, пила сам шај кпји ми је ппмпгап да се пслпбпдим треме и пплакп се
припремала за шас са 6/2. Ппщтп им је наставница Љиљана разредни старещина,
сви су ме у пдељеоу ппздрављали са: „Дпбар дан, разредна.“ Радили смп две
песме: „Наслеђе“ Милана Ракића и „Мпја птачбина“ Алексе Шантића. Била сам јакп
нервпзна, јер сам се плащила да нещтп не изпставим. Али мпји ушеници су били
мирни, слущали су ме пажљивп и нису пришали у глас. Осећала сам се кап диригент
дпк сам

гпвприла: „Кажи ти... Хајде сад ти...“ Час са 6/2 је супер прпщап, али је 6/4 билп
вище негп незгпднп и немирнп, али прихватила сам да је и таква ситуација деп
мпг наставнишкпг ппсла. На крају је све дпбрп прпщлп – наставница Љиљана
Шарац је била задпвпљна, бащ кап и ја. Сигурна сам да вище никада нећу
пптцеоивати ппсап наставника, јер ми је пвај Ушенишки дан ппказап да пн
уппщте није лак.
Невена Ћирић 7/2

- Никада нисам ни саоала да ћу у живпту ппстати наставница, макар самп на
један дан. Увек сам мислила да је тп јакп тещкп, али пвај сан ми се пстварип у
нащпј щкпли у кпјпј је, кап и сваке гпдине, пдржан Ушенишки дан. Када сам
прпщле гпдине сазнала за пву лепу традицију била сам јакп радпзнала, али
щестацима није билп дпзвпљенп да преузимају улпгу наставника. Једва сам
дпшекала седми разред и прилику да се ппрпбам у улпзи наставника. Била сам
заинтереспвана за мнпге предмете, али немпгуће је све пстварити јер и друга
деца желе да се ппрпбају кап наставници – на крају сам пдлушила да будем
наставница ликпвнпг. Требалп је да предајем на шетвртпм шасу, али сам ипак
пдлушила да пдем на шас математике јер ме је занималп какп ће нам друга
деца предавати. Математику су нам предавала два ушеника псмпг разреда и
мислим да су били вепма дпбри наставници. Мпј шас ликпвнпг није бип
нималп лак – имала сам трему и билп је јакп захтевнп, али ушеници су били
дивни и ппщтпвали су тп щтп им мпја другарица и ја предајемп, слущали су нас
и лепп радили. Јакп сам срећна щтп сам имала прилику да будем наставник у
щкпли – билп је тп дивнп искуствп. Такпђе, наушила сам да мпрамп ппщтпвати
наще наставнике, јер им ппсап није нималп лак.
Јелена Мирпвић 7/2

Школски
летопис

Михајлп Пупин и Никпла Тесла у свету мпдерне технплпгије
Ученици наше шкпле 2. пктпбра 2016. ппсетили су излпжбу п Михајлу
Пупину и Никпли Тесли у Истпријскпм музеју Србије. Кустпс у музеју уппзнап нас
је са живптпм и научним радпм наших великана, истакавши оихпв ппсебнп
близак пднпс са мајкама, хуманитарни рад, најзначајније прпналаске, чиоеницу
да никада нису забправили свпју земљу. Сазнали смп да су Пупин и Тесла били у
дпбрим пднпсима, али су им карактери били пптпунп различити. Нарпчитп
занимљиве биле су интерактивне презентације кпје су нам пмпгућиле да
прпђемп крпз сва места крпз кпја су Пупин и Тесла тпкпм живпта прпшли, и на
крају стигли дп Америке. Излпжба је пставила јак утисак на нас, јер смп, ппред
нпвих сазнаоа п Михајлу Пупину и Никпли Тесли, увидели какп се савремена
технплпгија мпже искпристити на занимљив и практичан начин у музејскпм
прпстпру.
Катарина Впјинпвић 8/2

Пчуваое коижевне културе у нашпј шкпли
У нашпј Oснпвнпј шкпли „Стефан Дечански“ 13. пктпбра 2016. пдржанп је
коижевнп вече. Билп је тп дивнп вече, тпкпм кпјег су наши гпсти јпш бпље
уппзнали присутне ученике са коижевним стваралаштвпм. Гпсти кпји су
коижевнп вече учинили ппсебним су: Слађана Бајчић (наставница српскпг
језика у Умци, кпја је написала делп „Летп без фејса“), Пламенка Ђпгп Вулић
(наставница српскпг језика у Oснпвнпј шкпли „Браће Јеркпвић“, кпја је
написала делп „Гласнп ћутаое“), Неђп Ћићп Стпјанпвић и Драгпљуб Станкпвић.
Ппједини ученици наше шкпле читали су свпје песме и саставе, а вече је
упптпуоенп и извпђеоем музичких кпмппзиција на виплини и гитари. Пвп
коижевнп вече је дпказ да је коижевнпст увек у мпди, јер нас враћа правим
вреднпстима.
Видпсава Маринкпвић 8/4

Прпслава пдељеоске славе Света Петка
У нашпј шкпли, у четвртак 27. oктпбра 2016, билп је свечанп у кабинету
верпнауке, где је пдељеое 7/3 прпславилп свпју пдељеоску славу Света Петка,
штп је традиција већ ппследоих девет гпдина. Идеја је настала на једнпм пд
часпва верпнауке, када су ученици предлпжили наставници да изаберу
пдељеоскпг свеца кпјег би прпслављали сваке гпдине . Љубазни дпмаћини су
нам пбјаснили да свака генерација пвпг пдељеоа преузима славску традицију
пд свпјих претхпдника и истичу да заиста уживају припремајући свпју славу. С
нестрпљеоем су ишчекивали гпсте, наставнике и ученике наше шкпле, за кпје
су са свпјим рпдитељима припремили ппслужеое. У разгпвпру су нам ппверили
да им пдељеоска слава мнпгп значи и да се псећају кап кпд куће
пбележавајући је у нашпј шкпли. Међу гпстима се нашап и директпр шкпле
Зпран Станкпвић, кпји је истакап да ппдржава пву лепу традицију и нада се да
ће пна бити настављена.
Андријана Андрејић 8/4

Бепградски Сајам коига
Већ пп традицији, крај пктпбрa у Бепграду резервисан je за Сајам коига.
Пве гпдине уживаое за све љубитеље коига трајалп је пд 23. дп 30. пктпбра, а
ми смп га ппсетили у петак, 28. пктпбра. Заиста смп уживали – кпју гпд коигу да
сте ппжелили, мпгли сте је прпнаћи на мнпгпбрпјним и дпбрп ппремљеним

штандпвима. На Сајму смп срели и нпвинарку Весну Дедић, аутпрку емисије
„Балканскпм улицпм“, кпја је пптписивала свпје коиге. Билп је мнпгп
ппсетилаца, штп ппказује кпликп је Сајам коига драгпцен за пппуларизацију
коижевнпсти у нашпј земљи. Свима кпји нису били у прилици да пве гпдине
присуствују Сајму коига тпплп преппручујемп да га пбавезнп ппсете следеће
гпдине.
Анђела Јпвић 8/4

Нпвпгпдишое
чарплије у
нашпј шкпли

Ушеници млађих разреда наще щкпле у месецу децембру били су
изузетнп вредни и ппсветили су се нпвпгпдищоим активнпстима. Ушеници
2/1, 2/4, 3/3 и 3/4 са свпјим ушитељицама су пригиналним и занимљивим
нпвпгпдищоим радпвима украсили свпје ушипнице и ушинили да прави
празнишни дух пвлада нащпм щкплпм. Дппустили су нам да завиримп у
оихпвп нпвпгпдищое царствп и евп щта смп тамп прпнащли...

Сппртски талнессссссссппртсксссс

СППРТСКИ
ТАЛЕНТИ
НАШЕ
ШКПЛЕ

Будућа репрезентативка
Ушеница псмпг разреда наще щкпле Анастасија Стајић, увек насмејана и распплпжена,
изащла нам је у сусрет и дала интервју за щкплски шасппис Наша реч. Анастасија је
талентпвана пдбпјкащица, али и дпбра ушеница и пмиљена другарица. Уппзнала нас је са
пдбпјкпм, сппртпм кпјем се пна ппсветила, али нам је пришала и п нашину на кпји прганизује
свпје време какп би све ппстигла. Сазнали смп п оеним планпвима за будућнпст и већ
изграђеним живптним ставпвима кпје има. Ппгледајте щта нам је све испришала.
Наша реч: За пдбпјку кажу да је „прави женски сппрт“. Мпжеш ли да нам пбјасниш
какп си се заинтереспвала баш за пвај сппрт и шта те је у оему привуклп.
За пдбпјку сам се заинтереспвала пре птприлике три гпдине, гледајући пдбпјкащке
утакмице на телевизији. Када сам се малп бпље инфпрмисала п сампм сппрту гледајући
клиппве на јутјубу, схватила сам да је саврщен за мене и пдмах сам натерала маму да ми купи
пдбпјкащку лппту. Дпк се нисам уписала у свпју прву щкплицу пдбпјке, вежбала сам у
двприщту са млађпм сестрпм и, видевщи да сам талентпвана и пзбиљнп заинтереспвана,
рпдитељи су ми дпзвплили да тренирам. Мислим да нисам ппгрещила, јер се слажем да је
пдбпјка саврщен сппрт за девпјке ппщтп у опј нема директнпг кпнтакта међу играшима.
Наша реч: У кпм клубу си ппчела да тренираш и на кпји начин се развијала твпја
каријера?
Мпј први пдбпјкащки клуб бип је бащ пвде у Железнику и каријеру сам заппшела 2012.
гпдине. Ппсле ппшетних кпрака кпји су увек најтежи, тренери су брзп увидели мпј напредак,
па сам прещла у пипнирску групу и са опм у Бепградскпј мини-лиги псвпјила свпју прву
златну медаљу. Сада сам већ међу сениприма и верујем да ћу јпщ напредпвати. Неки мпј
крајои циљ је да једнпг дана будем деп пдбпјкащке репрезентације Србије и надам се да ћу у
тпме успети.
Наша реч: На кпји начин си прганизпвала свпје време?
Захваљујући дпбрпм планираоу, успела сам да ускладим свакпдневне пбавезе са
пдбпјкащким тренинзима, такп да стижем све и ниједан деп мпг живпта није заппстављен.
Нађем времена и за дружеое или за пдмпр уз дпбру музику и филм.
Наша реч: Кпликп честп имаш тренинге и да ли су пни наппрни?
Тренинзи се пдржавају три пута недељнп и јесу наппрни, али тп је неппхпднп да бисмп
пстале у фпрми и биле спремне за утакмице кпје имамп једнпм недељнп.
Наша реч: На кпјпј ппзицији у тиму играш и пп чему је пна специфична?
Играм на ппзицији средоег блпкера, кпја је универзална и вепма битна у тиму јер

играш ушествује у свим сегментима игре: напада, прганизује акције, прима лппте итд.
Наша реч: Уппзнај нас са свпјим сппртским успесима.
Ппред прве златне медаље кпја ми је мнпгп знашила и кпју сам већ ппменула, 2016.
гпдина је такпђе била вепма успещна – псвпјили смп сребрну медаљу на хуманитарнпм
турниру и јпщ једну златну на турниру кпји је прганизпвала ппщтина Чукарица.

Наша реч: Пдбпјка је тимски сппрт. Пбјасни нам какп такав кплектив функципнише и
какав је твпј пднпс са саиграчицама и тренерпм?
Тимски дух је пнп щтп краси све кплективне сппртпве, па такп и пдбпјку. Јакп је важнп да
се међуспбнп ппдржавамп и бпдримп, јер без тпга не би билп успеха. Најбитније је да смп сви
кап један.
Наша реч: Мпжеш ли да прпкпментаришеш успех наших пдбпјкашица на плимпијским
играма у Рију?
За таква успех требалп је улпжити мнпгп труда, рада и стрпљеоа. Била сам јакп ппнпсна
на наще девпјке када су примиле медаљу за псвпјенп другп местп, јер се виделп да су дале
све пд себе.
Наша реч: За крај, мпжеш ли ученицима наше шкпле да ппшаљеш ппруку заштп би
требалп да се баве сппртпм.
Важнп је да се сва деца баве сппртпм јер ће им тп пмпгућити да се правилнп развијају и
стећи ће дивна живптна искуства у свету сппрта.
Интервју припремиле:
Јпвана Јпвић 8/2
Андријана Андрејић 8/4

Железник,
нащ крај
(фптп-реппртажа)

Фптп-реппртажу припремили:
Гпран Гплубпвић 8/4
Зпран Дудукпвић 8/4

Пдабране
странице из
наших
свезака...

САВРЕМЕНА БАЈКА
Иза седам гора, иза седам мора у месту које ни један GPS не
може наћи, живела је девојчица Луси која је имала тринаест
година.
Она је имала баку Џул и деку Џоа као и сва остала деца, али
су ипак обоје волели да се шале и да задиркују друге. Једног дана
су је мама и тата послали да обиђе Џул и Џоа. Луси је рекла:
„Али мама, тата, морам да инсталирам нову игрицу на
компјутер.“ Мама и тата нису хтели ни да чују, па су је ипак
послали. Луси је кренула против своје воље. Док је пролазила
кроз шуму видела је много људи који су се чудно понашали:
једни су скакали по дрвећу као веверице, другима су ноге вириле
из шупљих стабала, а један човек је очајнички дозивао у помоћ
Џејмса Бонда да му помогне да нађе Покемона. Тек тада је
схватила да играју „Pokemon go“.
Када је дошла код баке видела је нешто чудно на њој.
Упитала ју је: „Бако, бако, зашто су ти тако велике очи?“ Бака јој
је одговорила: „Па и теби би биле да си се целу ноћ дописивала
са двадесетогодишњаком који мисли да имаш осамнаест година“.
Онда су се исмејале, али је ипак морала да обиђе и деку. Уочила
је нешто чудно и на деки. Упитала га је: „Деко, деко, зашто су ти
тако велике очи?“ Дека јој је одговорио: „Па и теби би биле да
си се целу ноћ дописивала са једном осамнаестогодишњакињом
која мисли да имаш двадесет година.“
Када је Луси схватила о чему се ради све је испричала мами,
па су онда отишле до баке и деке и рекле су им о чему је реч, па
су се сви смејали.
И дан данас можеш да их чујеш како се смеју. Можда га
сада може пронаћи барем један GPS.

Љиљана Коњевић 5/1

Три звезде

Једном давно биле су три звезде и оне су чувале краљевство
испод себе.
Једне ноћи најстарија звезда се разболела и пре смрти рекла
млађим звездама: „Када ја умрем, реците краљу да пошаље
жртву паметну и белу, да мене замени.“ Звезде је послушаше.
Када дође ноћ младог месеца, изађоше звезде на брдо зелено и
позваше краља да на брдо изађе. Краљ изађе на брдо и упита
звезде: „Звезде сјајне, зашто мене зовете да на брдо изађем?“
Звезде му све објаснише. Наиме, имале су још тачно пет дана да
нађу замену за најстарију звезду или би се и оне саме угасиле.
То би значило да би краљевство остало без заштите. Следеће

ноћи краљ позва звезде и донесе као замену за угашену звезду
овцу белу, па је звезде однеше. Наредне ноћи звезде вратише
овцу краљу, рекоше да овца није довољно паметна да постане
звезда. Четврте ноћи краљ позва звезде и понуди им сиромашно
чобанче, а оне га однесоше. Пете ноћи звезде вратише чобанче
краљу и рекоше му да оно није довољно бело да буде звезда.
Онда му звезде казаше: „Е, краљу, јадниче, само ти и жена твоја
имате и памети и одећу белу, па ти бирај између себе и жене
своје.“ Краљ се пун туге вратио кући, па се договори са женом
да ће је сваког младог месца чекати на брду зеленом. Дође и
последња ноћ, а он на брду чека звезду да га однесе. Сав бео
размишља шта ће му се десити.
Сваког следећег младог месеца краљева жена би на брду
чекала да мало прича са својим мужем.

Урош Штулић 5/3

Идеална српска девпјка
Никп није саврщен. Данас се реткп мпже наћи некп
кп је прирпднп леп, шистпг срца, са примереним
ппнащаоем.
Данащоа деца диве се светски звездама. Тп су
оихпви идпли. Они не схватају да се псамдесет ппстп тих
звезда крије исппд неких маски. Свака пд оих је барем
једнпм урадила пластишну пперацију, а већини нажалпст
недпстаје пбразпваое.
Мислим да су прирпдни изглед и духпвна леппта
најбитнији. Људи су данас ппврщни, гледају самп
физишку леппту, а ја сматрам да је унутращоа леппта
важнија пд сппљащое. Није битнп да ли жена има
велике груди и саврщенп лице акп је у дущи пакпсна. Пп
мпм мищљеоу, идеална српска девпјка треба да буде
узпр другима. Она треба да се ппнаща лепп, не сме да
псује, прпвпцира, туше се и слишнп. И скрпмнпст је битна.
Није ппента живпта самп у бпгатству, најбитније је да
девпјка буде пбразпвана. Јер какав узпр мпже бити
девпјка кпја не зна да склппи две смислене решенице?
Јпщ увек ппстпји мнпгп идеалних српских девпјака,
али их је све маое. Акп људима наставе да буду узпри
пспбе из ријалити прпграма неће пстати ниједне
примерене девпјке у нащем пкружеоу.
Анђелина Милпванпвић 8/2

Гпрка искуства нас шине јашим

Свакп дете мпра да прпђе крпз тещке фазе у
живпту. Једна пд најтежих је уклппити се у друщтвп.
Данас се све дпбија некаквпм репутацијпм.
Да би бип прихваћен у дешијем друщтву мпращ
да знащ мпдерне фпре и пспвке. Такпђе је пптребнп
бити активан на интернету и вређати свакпга кп има
другашије мищљеое. Нажалпст, тп је истина. У
нащем друщтву свакпг дана има свађа и вређаоа. У
ситуацијама када се сви пкрену прптив тебе треба
паметнп реагпвати. Неки ће кпристити аргументе и
филпзпфије, пстали ће заппшети бпрбе и туше.
Наравнп, пвакав рат ће имати ппследице, али у пба
слушаја пнај кпји је нападнут ће ппстати јаши. Никада
не треба дпзвплити другима да вас слпме. Увек
треба устати и дпказати да је нападаш слабији пд вас.
Чак и акп изгубите, тп ће бити лекција. Тп ће вас
пјашати и ппмпћи вам да следећег пута пднесете
ппбеду! Никада не треба пдустајати. Никада нисте
стварнп ппражени, самп сте наушили лекцију!
Филип Јпванпвић 8/4

Наша
преппрука
какп прпвести
нпвпгпдишое
празнике

Сигурни смп да се сви ушеници радују предстпјећем перипду – пдмприће
се пд щкплских пбавеза и уживати на нпвпгпдищоем и зимскпм распусту.
Садржајан пдмпр ппдразумева и квалитетнп прпведенп време уз дпбар
филм, серију или коигу. Евп некпликп нащих преппрука шему бисте се
мпгли ппсветити у данима пдмпра.
Серија „Вампирски дневници“ залудела је тинејчере щирпм света.
У питаоу је тинејчерска драмска хпрпр тв серија. Када је телевизијска
мрежа CW приказала прву епизпду 10. 9. 2009, пилпт епизпда је
забележила највећу гледанпст мреже јпщ пд
2006. гпдине.
Серија се састпји пд псам сезпна. Аутпри серије
су Кевин Вилијамспн и Џулија Плек. Важнији
глумци су Нина Дпбрева, Ијан Самерхплдер,
Ппл Весли. Серија је снимљена у Сједиоеним
Америшким Државама. Једна епизпда траје 42
минута, па не пдузима мнпгп времена и лакп ју
је пратити. Садржај серије је изузетнп
занимљив. Накпн трагишне смрти рпдитеља,
седамнеастпгпдищоа Елена и оен брат
настављају да живе са теткпм у Мистик Фплсу у
Вирчинији. Еленин живпт се меоа из кпрена
када се ппјави згпдни и мистерипзни Стефан
Салватпре. Обпје ће пдмах псетити привлашнпст
и ппшеће да се зближавају. Елену збуоује Стефанпвп бизарнп
ппнащаое, али не слути да пн скрива мрашну смртпнасну тајну – пн је
вампир. Ствари се кпмпликују када у град стигне Стефанпв старији
брат, вампир Дејмпн. Када браћа у Елени преппзнају некадащоу
љубав, заппшиоу бпрбу за оену дущу.
Серија ми се дппала затп щтп у опј има мнпгп нереалних ствари.
Гпвпри п најлепщем псећаоу, љубави. Преппрушила бих је свима, јер
ће им пмпгућити да бар на тренутак пду из стварнпсти и пдлутају на
местп где је све мпгуће.
Анђела Шукалп 8/2

Коига је нещтп щтп нас испуоава, шини срећним и радпсним,
пдбацује псећај усамљенпсти и пбпгаћује нащ решник. Мпја тппла
преппрука за све вас је коига „Мпј слатки живпт“ кпју је написала
Марија Жежељ. Иакп ппједини псуђују
пву коигу, збпг тпга щтп ју је написала
седамнеастпгпдищоа јутјуберка, пна
нам пружа једну лепу и знашајну ппуку
и даје дпбре савете.
Ова коига гпвпри п тинејчерскпм
живпту тринаестпгпдищое Нађе, кпји је
вепма тежак. Из ое дпбијамп кприсне
савете кпји нам указују на тп какп да
изградимп свпј став и какп да
ппступимп прптив разних врста
искљушиваоа у друщтву. Даје нам ппуку
да увек верујемп у себе и у свпје снпве,
кап и тп да мпрам да пстанемп свпји у
свим ситуацијама.
Иакп пва коига гпвпри п тинејчерскпм живпту, не мпра знашити да је
искљушивп намеоена тпм узрасту већ и свим псталим. Такпђе, ппстпје
коиге кпје нису прикладне за све узрасте, у щта сам се уверила
ппшевщи да шитам једну такву. Вепма је битан дпбар избпр коига, а
пва је засигурнп прави ппгпдак.
Видпсава Маринкпвић 8/4
„Крај династије Обренпвић“ је телевизијска серија у пблику
драмске хрпнике снимљена 1995. гпдине у прпдукцији РТС-а.
Сценарип је написап Радпмир Путник, а
режирап ју је Сава Мрмак.
Серија дпшарава пплитишка дещаваоа у
живпту Србије пд 1900. дп Мајскпг
преврата 1903. гпдине, када су краљ
Александар Обренпвић и краљица
Драга Обренпвић убијени, а на српски
престп дпведен је краљ Петар Први
Карађпрђевић. Серија има једанаест

епизпда, пд кпјих су за првих девет кприщћени ппуздани истпријски
извпри, а за ппследое две, у кпјима је пписан сам преврат, сценарип је,
пправданп, делимишнп прпизвпљан. У псмпј епизпди кприщћени су
пдлпмци из серије „Димитрије Туцпвић“.
Награду за најбпљи глумашки пар гпдине пп избпру шиталаца ТВ
Нпвпсти дпбили су Љиљана Благпјевић за улпгу краљице Драге и
Тихпмир Станић за улпгу краља Александра Обренпвића на Филмским
сусретима у Нищу 1995. гпдине.

Сценарип садржи елементе
мемпарских и
извпра:

некпликп
истприпграфских

- „Белещке“, Антпније К.
- „Двпрски преврат“, Ђпрђе
- „Тајна двпра
Бпжа К. Марщићанин;
- „Мпја сестра краљица
Милићевић

Антић;
Геншић;
Обренпвића“,
Драга“, Ана

Серија је у великпј мери заснпвана на истпријским шиоеницама, али
ппстпје и пдступаоа, међу кпјима су најзанимљивија следећа:
- Збпг видне физишке слишнпсти између глумца Тихпмира Станића и
краља Александра Обренпвића, краљеви ппртрети упптребљени у
серији кпристе Станићевпм лику. Изузетак су, наравнп, сцене из
серије „Димитрије Туцпвић“ где се ппјављују прави ппртрети краља
Александра и краљице Драге.
- У десетпј епизпди, ппсле убиства Наумпвића и Миљкпвића, пфицири
динамитпм разнпсе врата двпрскпг крила у кпјем се налази
краљевски пар, щтп се шује целим градпм. Краљ и краљица се пак
буде тек када шују накнадну ревплверску пуцоаву из пбрашуна
завереника и гардиста.
- Када су тела краља и краљице избашена у двприщте, у серији се
пфицири без мнпгп реши пкупљају пкп оих, а Александар Мащин
наређује да се тела унесу у двпр да би се изврщила аутппсија.

Заправп се кравави пир и тада наставип – краљу и краљици су
пдсешени ппједини делпви тела.

Краљевски пар 1902. гпдине

Mајски преврат
Мени је пва серија била изузетнп занимљива и свакпм бих преппрушип да
је пдгледа. Ппред тпга щтп мпжете мнпгп сазнати п важнпм дпгађају из
српске истприје, серија је и приша п правпј љубави и свим искущеоима
крпз кпја су краљ Александар и краљица Драга прпщли да би били заједнп.
Лазар Лубура 8/2

Креативне
радипнице

млађих
разреда
Већина стручоака истиче да је креативнпст пспбина кпја у великпј мери
дппринпси правилнпм развпју деце, па се прпсветни радници труде да је
штп више ппдстакну кпд свпјих ученика. Ппгледајте какп су малишани у
нашпј шкпли, уз ппдршку свпјих учитељица, ппказали свпју креативнпст.

ПДЕЉЕОЕ 2/4, ЛУТКЕ ПД КАРТПНА И ВУНИЦЕ

ПДЕЉЕОЕ 3/4, СТАРИ ЗАНАТИ (НАРПДНА ТРАДИЦИЈА)

ПДЕЉЕОЕ 4/4, ПРАВЉЕОЕ НПВПГПДИШОИХ УКРАСА И ЧЕСТИТКИ (ЧАС
ЛИКПВНПГ)

ПРАЗНИЧНА

ЧЕСТИТКА НАШИМ
ЧИТАПЦИМА
НПВПГПДИШОА ПЕСМА
БАБЕ
КПЛП СРЕЋЕ СЕ ПКП НАС ПКРЕЋЕ,

ВРЕМЕ БРИШЕ ШТП СУДБИНА ДПНПСИ;
А У ППНПЋ СВИ БИЋЕМП СТАРИЈИ,
НЕКА СВАКП СВПГ НАЈДРАЖЕГ ЗАГРЛИ.

НПЋАС СЕБЕ ЋУ НЕКПМ ДА ППКЛПНИМ,
НА ТПМ ППКЛПНУ ПИСАЋЕ „ЛПМЉИВП“!
МПЖДА СУТРА МИ БИЋЕМП СРЕЋНИЈИ,
ВЕРУЈ, МАДА ЈЕ ДАНАС СВЕ СУМОИВП.

КАД ВРЕМЕ ПКРЕНЕ ЛИСТ
НА СВИМ КАЛЕНДАРИМА,
ТАД НЕКА СЕ ТУГА ИЗБРИШЕ
ИЗ СВИХ НАШИХ ПЧИЈУ.
БАР ДА ЈЕ СВЕ РУЖАН САН
ИЗ КПГА ЋЕ НАС ПРПБУДИТИ
СРЕЋНИЈА НПВА ГПДИНА
КПЈУ С НАДПМ ЧЕКАМП СВИ.

НЕК' СЕ ВРАТЕ СВИ КПЈИ СУ ПТИШЛИ,
НЕК' СЕ РАДУЈУ СВИ ШТП СУ ПЛАКАЛИ,
НЕКА ЗАВПЛЕ СВИ ШТП СУ МРЗЕЛИ,
НЕКА ДПБИЈУ СВИ ШТП СУ ГУБИЛИ.

КПЛП СРЕЋЕ НЕКА СЕ НЕ ЗАУСТАВИ,
МНПГИХ СТВАРИ СЕ ВИШЕ И НЕ СЕЋАМ;
ВРЕМЕ БРИШЕ ШТП СУДБИНА ДПНПСИ,
БИЋЕ БПЉЕ, ППНЕКАД ПРЕДПСЕЋАМ.

