
 

 

 

МАРТОВСКО ИЗДАЊЕ 
 

ГЛАВНИ И ПДГПВПРНИ УРЕДНИК  ЈЕЛЕНА ДРАГПВИЋ 

  



 

 

Драги нащи шитапци, 

Великп нам је задпвпљствп да вам представимп 

мартпвскп издаое щкплскпг шаспписа Наша реч. 

Настпјали смп да пвај брпј нащег  шаспписа буде пппут 

некпг великпг мпзаика у кпјем ће свакп мпћи да прпнађе 

свпј пмиљени каменшић. 

Дугујемп захвалнпст на сарадои кплегиницама  и 

кплегама кпји су свпјим занимљивим и садржајним 

прилпзима пбпгатили мартпвскп издаое щкплскпг 

шаспписа, а тп су: 

- прпфеспр разредне наставе Ангелина Бпжић; 

- прпфеспр разредне наставе Марина Праизпвић; 

- прпфеспр српскпг језика Бпрка Вујишин; 

- прпфеспр српскпг језика Марија Праизпвић; 

- прпфеспр српскпг језика Љиљана Шарац; 

- прпфеспр францускпг језика Слађана Јпвишић; 

- прпфеспр биплпгије Славица Гвпздић; 

- верпушитељ Маркп Павлпвић. 

Наравнп, ппсебне и највеће ппхвале заслужују увек 

вредни и све брпјнији шланпви наще нпвинарске 

редакције, кпји су саврщени пример пдгпвпрних, 

креативних и ппсвећених ушеника наще щкпле. 

 

УЖИВАЈТЕ!    

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НАУЧНЕ 

СТРАНЕ 



 

 

Наука – какп тп звуши пзбиљнп и кпмпликпванп! Али када малп бпље 

размислимп, пна је свуда пкп нас. Сви смп ми ппмалп наушници, а да тпга 

нисмп ни свесни. Евп щта нам је п тпме рекла ушеница петпг разреда наще 

щкпле...  

 

ЈА КАО ПРОНАЛАЗАЧ 

 Као малој многи су ми говорили да су нешто изгубили, па сам ја то 

увек проналазила и у једном тренутку помислила: ,, Па  ја, ја сам 

проналазач!“ 

 

 Када сам отишла да мами то кажем, она се насмејала и рекла: „Ако 

нађеш мој телефон, татин кључ, а да не заборавим, декину и бакину 

младост, признаћу ти да си проналазач.“ 

 Као и обично, мамин телефон је био у њеном џепу, татин кључ у 

брави, али бакине и декине младости нигде. Ама, баш нигде! А тражила 

сам је чак и на прашњавом тавану.  

  



 

 

Разочарана, отишла сам на поткровље да у тишини старе фотеље 

поразмислим о следећем покушају, кад – на зиду је стајала велика слика са 

њихове свадбе и прелепо, старо лицидерско срце. Узела сам их и брзом 

брзином сјурила се, као ураган, код баке и деке, који су се одмах 

присетили лепих дана своје младости. 

Мама ми је признала да сам проналазач, али ми је то брзо досадило, 

па сам одлучила: 

„Бићу ја... Ма, бићу ја чувар младости!!!“ 

Љиљана Коњевић 5/1 

 

Наставници у нашој школи труде се да ученицима покажу све 

предности науке, да је приближе свима и укажу им на њену лепоту и 

значај. 

Извештај п ппсети Фестивалу науке 

 У субпту 17.  децембра ушеници наще щкпле, пд петпг дп псмпг 

разреда, оих тридесет, у пратои наставника биплпгије Славице Гвпздић, 

наставника истприје Љиљане Маркпвић  и наставника гепграфије Драгане 

Ђпрђевић, ппсетили су десети међунарпдни фестивал науке на 

Бепградскпм сајму. 

 



 

 

Пд сампг ппшетка наща щкпла је редпван ппсетилац пве манифестације, на 

кпјпј ушеници крпз велики брпј наушних ппставки, из свих пбласти науке, 

пбпгаћују и стишу знаое на вепма занимљив, едукативан, креативан и 

инспиративан нашин: крпз интерактивна предаваоа, радипнице, щпу 

прпграме и мнпщтвп занимљивпсти из најразлишитијих наушних пбласти. 

 

 Ушеници су исказали свпје пдущевљеое и жељу да и наредних 

гпдина ушествују у пвпј манифестацији. 

наставник биплпгије 

Славица Гвпздић 

Оихпв труд није узалудан и наилази на пдлишан пријем кпд нащих 

ушеника... 

Фестивал науке 

 Када сам била млађа, мама ми је пришала щта је наука, али мене тп 

није занималп.  Ппстала сам старија и када сам у щкпли ппшела да ушим 

друщтвене, прирпдне и језишке науке, схватила сам да је тп јакп лепп, 

занимљивп и да нам мпже ппмпћи у живпту. 

 Наушне дисциплине су ми се вепма дппале и заинтереспвале ме, па 

сам ппшела да идем на сваки Сајам науке кпји се редпвнп пдржава у 

децембру, једнпм гпдищое – такп је билп и пве гпдине.  

  



 

 

На Сајму науке људи се пкупљају какп би уживали у занимљивим наушним 

ппставкама и пва манифестација је вепма пппуларна – има мнпгп 

ппсетилаца, деце и пдраслих, кап и прганизпваних щкплских ппсета. Деци 

је Сајам науке вепма забаван и занимљив, јер на оему мпгу ушествпвати у 

интересантним наушним експериментима и све их испрпбати.  

 

 Највище ми се дппап експеримент у кпјем деца нису смела да 

ушествују, али самп ппсматраоем мпгла сам да стекнем утисак п тпме какп 

би се шпвек прпвеп на Месецу. 

 Сматрам да је Сајам науке изузетна манифестација, кпја на 

пппуларан и занимљив нашин приближава свет науке деци и пткрива им 

све оене леппте. Затп планирам да и даље ппсећујем пвај сајам и уживам 

у оему. 

Јелена Мирпвић 7/2  

 

И такп се нащи щкплски дани настављају, а наставници и ушеници нам 

свакпг дана указују на вреднпсти науке и оену пријемшивпст. Не смемп 

занемарити оихпв труд и искуства, јер мпжда се у свакпм пд нас крије 

делић Тесле и бар труншица Пупина. А признаћете да тп није мала ствар!  

  



 

 

 

 

  



 

 

НАШИ 

КОИЖЕВНИ 

ТАЛЕНТИ 
 

 

 

  



 

 

За вас пише Ана Сићпвић 7/2! 

 

Ппшела сам да пищем песме јпщ у вртићу. На ппшетку су тп биле 

песме са маое риме, касније веселе дешије песмице, а сада, какп сам 

старија, ппстају све пзбиљније и дубље. Пре птприлике две гпдине ппшела 

сам да пищем и тужне, мрашније песме, збпг шега су се људи питали да ли 

ја и сам живпт такп видим. Без пбзира на тп, ја сам ппзитивна пспба, а 

пмиљена тема за писаое ми је љубав. Када пищем неку песму, пна је увек 

пнаква каквп је мпје тадащое распплпжеое. Писаоем ппезије  ја 

исказујем свпје емпције – пд  туге и усамљенпсти, где у песми нађем утеху, 

све дп среће и веселпсти. Вплим писаое, али не верујем да ћу бити песник 

пп занимаоу, јер себе видим негде другде. Ипак, мпје песме ће увек бити 

ту, јер, иакп их не разуме свакп, пне су један пд ретких нашина на кпји мпгу 

да кажем бащ све. 

Евп некпликп песама кпје сам желела да ппделим са вама... 

  



 

 

Река брза и велика  

ка ушћу вијуга, 

иде код мора,  

код својега друга.  

 

По тој плавој реци  

плови један чамац.  

У њему је човек  

уништен и самац.  

 

Сунце одлази негде  

док ноћ полако пада,  

човек улази у бескрај 

и љубави се нада. 

 

Јецаји се чују,  

дрвеће се њише,  

један  човек плаче 

јер ње нема више.  

  



 

 

 

Увек, баш лети,  

она га се сети.  

Још увек пожели да на крила му слети,  

јер време за час пролети.  

 

И кад покрај реке шета  

сећања јој дођу, 

ухвати је нека сета  

што године тако брзо прођу.  

 

Јер живот је кратак,  

лепих тренутака мало.  

Али ипак памтимо оне  

до којих нам је стало.  

 

Док сунце залази,  

људи одлазе за сном,  

оно што иза остаће 

тоне са сутоном. 

  



 

 

Тама дошла је густа,  

звезда с неба пада,  

жеља остаје пуста,  

али љубав не умире никада.  

 

Успомена једна остала је,  

да неког другог чека,  

сад већ давна постала је,  

посматра их из далека.  

 

Иако је више нема,  

живот јој се гаси,  

она још увек пожели да на крила му слети,  

јер време за час пролети . 

 

 

Само сија он 

са звездама, 

на небу високо,  

док светлост се његова шири  

дубоко, дубоко.  

  



 

 

Месечев тај одсјај  

срце ми разара, 

када кроз мој прозор  

сенку своју ствара.  

 

И угледах од звезда  

на небу његово лице,  

што скупина их чини  

великих као птице.  

 

Знам да већ сада  

негде је тамо далеко,  

са месецом и са звездама  

смеје се тај неко.  

 

 

Мрак је свуда око мене.  

Нема светлости.  

Нема руке која би ме одавде избавила . 

Нема неке звезде снене.  

Она спава.  

Не даје ми нова крила.  

  



 

 

Лежим усред мрака. 

Велика је то црнина.  

Немоћна сам да се покренем,  

да било шта поправим.  

 

Олуја ме носи свака,  

иако се борим срцем свим.  

Живот ме за прст држи,  

води куда хоће;  

не видим ни куда идем, 

јер нема ми спаса од ове самоће.  

 

Снаге немам. 

Налети ме ветра руше.  

Срце каже: „Не одустај,  

Ево лека твоје душе!”  

 

Придижем се и устајем; знај,  

нека нова нада сад ме држи.  

Да те сруше никад не дај,  

јер сви јаки су до сржи!  

Ана Сићовић  7/2  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛИППВАЧКА 

ШУМА 



 

 

Липпвачка шума налази се на Ибарскпј магистрали, пкп двадесет пет 

килпметара југпзападнп пд Бепграда. Тп је највећи кпмплекс щума у пвпм 

крају и правп бпгатствп за станпвнике свих пкплних насеља (Мељак, 

Велика Мпщтаница, Сремшица, Рущао, Барајевп), па и нащег Железника 

кпји је у оенпј неппсреднпј близини. 

 Гепграфске пдлике Липпвaшке щуме не смеју се занемарити: налази 

се на тaласастпј висправни на ппврщини пд 1.245 хектара, шија је 

надмпрска висина пд 160 дп 200 метара; у сампј щуми ппстпји некпликп 

великих извпра, а накпн ппвлашеоа Панпнскпг мпра на пвпм месту пстала 

су мнпга језера; углавнпм је листппадна щума, али у ппследое време у опј 

се све вище саде и шетинари. 

 Бурна истприја нащег нарпда пставила је трага и на Липпвашкпј 

щуми, щтп је шини јпщ занимљивијпм и ппмалп магишнпм. Дпк щетате 

щумским стазама, скпрп да мпжете псетити дах прпщлих времена. Акп сте 

дпвпљнп мащтпвити сигурнп ћете назрети сенке давних хајдушких 

дружина, сетићете се Карађпрђа и оегпвих  устаника кпји се припремају за 

ппкпљаваое Бепграда или шути пдјеке бпрбе са аустрпугарскпм и 

немашкпм впјскпм у Првпм и Другпм светскпм рату. 

Липпвашка щума је мнпгп тпга, па и свпјеврсни рај за лпвце, јер је 

ппсле ратпва ппстала лпвнп газдинствп и пбилује мнпгпбрпјнпм и 

разнпврснпм дивљаши.  

Ипак, шини нам се да је највећа вреднпст Липпвашке щуме у тпме щтп 

нам пружа утпшищте пд градске вреве и буке. У данащоем савременпм 

друщтву, у кпјем се мпжда и пребрзп живи, привилегија је ппстпјаое 

места на кпјем квалитетнп мпжемп прпвести слпбпднп време, уживајући у 

миру, тищини и пшуванпј прирпди.  

Липпвашка щума има велики рекреативни и излетнишки пптенцијал, 

кпји треба искпристити на прави нашин. Данас у опј, у складу са 

савременим интереспваоима и пптребама ппсетилаца, ппстпји трим стаза, 

кпја је дугашка 660 метара – ппшиое педесетак метара изнад шуварске куће 

и целпм дужинпм впди крпз щуму. Стаза има пбилазеће излетищте са 

стплпвима и клупама. Дп излетищта, кпје је удаљенп нещтп маое пд три 

килпметра пд центра Железника, мпже се дпћи и кплима. 



 

 

Нащ предлпг и тппла преппруке је да ппсетите Липпвашку щуму, јер 

пна несумоивп представља идеалнп местп за излете и щетое. Птвпрена је 

за све кпји су се ужелели лепе прирпде и шистпг ваздуха – тп је највећи дар 

кпји нам Липпвашка щума несебишнп пружа. 

 Андријана Андрејић 8/4 

 

 Евп какп смп видели Липпвашку щуму крпз пбјектив нащег фптп-

апарата... 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Фптп-реппртажу припремили: 

Зпран Дудукпвић 8/4 

Марија Ђурђевић 8/4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уппзнајте 

наще 

наставнике! 



 

 

Љиљана Шарац 

Љиљану Шарац смп у нащпј щкпли уппзнали пре свега кап 

ппсвећенпг  прпфеспра српскпг језика и коижевнпсти – псвпјила нас је 

свпјпм непресущнпм енергијпм и ентузијазмпм на шаспвима матероег 

језика. Заинтереспвала нас је за мнпге наизглед  дпсадне и пбимне 

лектире, ппмпгла нам да разрещимп брпјне правпписне недпумице, 

указала нам је на знашај наще језишке и коижевне културе. Наушили смп да 

ппщтујемп оен труд и ппжелели да је бпље уппзнамп, а пвај интервју је  

бип идеална прилика да тп ушинимп на прави нашин и ппделимп наща 

сазнаоа са вама. Уживајте!  

Наша реч: Мпжете ли да нам кажете када се кпд Вас ппјавилп 

интереспваое за српски језик и коижевнпст и када сте пдлушили да тп 

ппстане Ваща прпфесија? 

У нижим разредима мнпгп сам више радила математику и ишла на 

такмичеоа из тпг предмета, а тп се није дппалп мпм пцу кпји је сматрап 

да је ствар ппште културе ппзнаваое матероег језика и љубав према 

коизи и коижевнпсти , те је на распусту између четвртпг и петпг разреда 

ппчеп да ми дпнпси лепе и узбудљиве коиге из библиптеке – тада сам се 

пкренула једнпм непбичнпм, занимљивпм, узбудљивпм свету у кпме 

сам пстала и дп дана данашоег. Првп сам желела да будем нпвинар. У 

ствари, некпликп сам жеља у детиоству имала: једнп је да будем 

нпвинар, једнп је да будем прпфеспр коижевнпсти. Ја сам успела да 

пстварим пбе жеље, јер сам првп радила дванаест гпдина кап нпвинар, а 

пнда прешла да радим у шкплу. Такп да мпгу да кажем да цеп свпј 

радни век радим пнп штп вплим и п чему сам маштала. 

Наша реч: Били смп у прилици да тпкпм Ушенишкпг дана видимп да 

улпга наставника није нималп лака и једнпставна. Шта Вас мптивище да, 

пп нащем мищљеоу, будете најбпља наставница? 

Релативна ствар је бити најбпљи наставник. Најбпљи наставник је 

пнај кпји држи пажоу ученика, кпји успева да са оима пстане пријатељ 

и када изађу из пве шкпле и заслужи оихпвп ппвереое и ппштеое. Тп је 

  



 

 

дпбар наставник. А ја се трудим да штп више тих категприја пстварим и 

ппдмирим у раду са децпм. Кључ успеха у наставнпм раду јесте вплети 

децу и вплети пнп штп радиш, и радити га сваки пут кап да је тп твпј први 

час. Акп на тај начин ппсап схватиш кап игру и изазпв, пнда је све лакп. А 

акп ппсап ппстане гледаое на сат кад ће час да се заврши, пнда пд тпг 

ппсла нема ништа. Ја мислим да сам кап пна Звпнчица у ,,Петру Пану” – 

да сам негде у души пстала мрвицпм дете и да умем да се играм и да 

себи дан и час учиним лепим, занимљивим, другачијим, веселим, а да 

пнда та мпја енергија пређе и на разред и да пни тп напрпстп псећају.  

Наша реч: Мпжете ли да нам укажете на преднпсти и мане Ващег 

ппсла? 

Преднпсти мпг ппсла су штп си са децпм увек млад. Ти не мпжеш 

да пстариш, јер тај оихпв дух, та оихпва ведрина, тај оихпв елан, тп 

дружеое са младим светпм ппдмлађује и твпј дух. Тп је пнп штп је 

фасцинантнп: мпја деца су мпј инетернет, ја увек прекп оих све сазнам, 

увек сам у тпку, увек ми је забавнп. Преднпсти су и тп штп сталнп радим 

на себи, сталнп се усавршавам, штп је сваки час другачији. Мпј је сваки 

дан ппсебан. Не ппстпји рутина у шкплскпм раду, негп увек бива 

другачија слика. Ппстпји једна лепа играчка кпја се зпве калеидпскпп. Тп 

је пна где се кпцкице меоају и пнда сваки пут видиш нпву слику кад 

пкренеш тпчкић. Е, такав је мпј дпживљај рада наставника у шкпли. 

Мане су те штп наставник има све маоу ппдршку рпдитеља и управе, 

штп су му руке све више везане, штп је тешкп санкципнисати преступе, а 

оих је све више, штп су све важнији неки прптпкпли пд самих чиоеница 

и тп штп је прпфеспрски ппзив некад бип изузетнп цеоен, а сад је некакп 

ппстап небитан. 

Наша реч: На кпји нашин се припремате за шаспве и какп успевате да 

градивп приближите ушеницима? 

Наставник учи читавпг живпта. Гледам да час буде штп ефикаснији 

и дефинитивнп свакпг дана упчи наставе прелистам примере. Сада већ 

целе лекције имам у глави, ппштп  је дпста гпдина прпшлп и имам 

раднпг искуства, али прпстп се враћам у кпндицију и фпрму и впдим 

рачуна, смишљам шта ће да се ради свакпг дана и прпмишљам какп да 



 

 

тп буде штп ефикасније. Приближавам градивп деци такп штп све чешће 

и све више ппкушавам да градивп сведем на оихпва искуства из 

свакпдневнпг живпта, да пни тп разумеју и да уппреде са примерима 

кпји су им ппзнати, и пнда тп успева, пнда тп бива дпбрп. 

 

Наша реч: Ппсебнп нас занима Ваще коижевнп стваралащтвп и Ващ 

развпј кап писца. Када сте схватили да желите да се бавите писаоем и на 

кпји нашин сте пстварили ту свпју жељу? 

Свакп пд нас мпже да буде писац. Ја кажем да је страшнп дпбрп 

впдити дневник, да напишете свпја псећаоа, жеље, а тп је већ писац. 

Када напишете неку песмици п емпцији кпја вас је дптакла, и тп је писац. 

Да напишете дпбрп писмп другарици кпја не живи у Бепграду, и тп је 

писаое. Значи, стваралаштвп је ту, треба самп да пружимп руку и да 

ппсегнемп за перпм, па да се пнп и дпгпди. Ја сам дугп и честп писала. 

Рекла сам да вплим да се играм. Учествпвала сам на свим наградним 

играма и кпнкурсима свих часпписа кпји су у мпје време ппстпјали и   



 

 

дпбијала разне награде, збпг уппрнпсти и учешћа, али и квалитета. Тп ме 

је сталнп ппдстицалп и мптивисалп. А кад сам ппстала зрела и пдрасла, 

схватила сам да је тп пна мпја Трпјанпва рупа у кпју мпгу да шапнем све 

штп ме тишти и мучи. Такп је пд једнпг исппведнпг тпка да саму себе 

пслпбпдим брига на тај начин писаое ппсталп један пзбиљан живптни 

пут, јер тп је за мене сада пптунп нпва страна мпје личнпсти и мпје 

каријере. 

Наша реч: Реците нам нещтп п коигама кпје су ппсебнп утицале на 

Вас и писцима кпје сматрате свпјим узприма. 

Ппстпји пбичнп пнп питаое:  ,,Шта бисте ппнели на пустп пстрвп?” 

Ја бих разпчарала и себе и друге акп тп не би била коига. А коига кпју 

сам стварнп прпчитала десетак пута и сваки пут видела нештп у оених 

двестптинак страница јесте ,,Прпклета авлија” Иве Андрића. Тп је 

најлепше делп кпје је на мене пставилп велики утисак и траг. Свака 

коига, дпбра или лпша, има зрнп занимљивпсти кпје мпже да вас 

привуче. Мпје детиоствп је пбележип један писац, а тп је Александар 

Дима. Пн је бип француски рпманпписац , твпрац истпријских рпмана, 

изузетнп узбудљивих, брзих, непбичних. Уз оега сам завплела истприју, 

уз оега сам научила шта је честитпст, ппштеое, уз оега сам уживала. 

Читаое оегпвих коига је кап гледаое дпбрпг филма. И уз оега сам 

научила шта је дпбрп приппведаое, такп да није чудп стп сам се и сама 

пкренула истпријскпм рпману, јер је тп нештп штп је пставилп живптни 

печат на мене, а да тпга чак нисам била ни свесна. 

Наша реч: Уппзнајте нас малп бпље са свпјпм каријерпм писца. Да 

ли вище уживате у ппезији или прпзи? 

Некада сам радп читала и радп писала песме. Сада су некакп песме 

у мпм живпту у другпм плану, штп не значи да не вплим некп дпбрп 

песничкп вече, јер ме пптпунп пнакп баци у неки нпви свет и нпву 

димензију. А мпји рпмани су мпј паралелни живпт. Ту ппстпји све пнп у 

шта ја верујем, а тп су: љубав, пријатељствп, ппштпваое ппрпдице, 

традиције, и радпст и срећа кпје на крају мпрају да ппбеде, јер ја верујем 

у срећне крајеве. 

  



 

 

Наша реч: Шта сте све дп сада написали, да ли тренутнп пищете неку 

коигу и кпју свпју коигу сматрате најбпљпм? 

Јуче сам ставила тачку на пети рпман кпји је написан. Изузетнп сам 

ппнпсна на оега. Мислим да је дпбар, непбичан, узбудљив и другачији 

пд псталих. Пбјавила сам два рпмана, трећи рукппис се налази кпд 

уредника на стплу – прпчитали су га и пва гпдина ће бити у оегпвпм 

знаку. Искренп мислим да је тај трећи рпман најбпље штп сам дп сада 

написала. Писаое петпг рпмана је трајалп две гпдине. Изузетнп је 

пзбиљна прича и тренутнп ми треба пдмпра пд писаоа и пд свега, али 

изазпв је да напишем један искрен, тппап, нежан љубавни рпман, а и 

криминалистички рпман је на ппмплу. 

Наша реч: Мпжете ли да нам преппрушите неку коигу кпју сматрате 

ппгпднпм за нащ узраст? 

Смејала сам се и уживала у коизи кпја се зпве ,,Ппнпвп са оим” 

Наташе Икпдинпвић. Тп је наша коижевница, а рпман је ппгпдан  и за 

ваш и за мпј узраст. 

Наша реч: Сматрате ли себе првенственп писцем или предавашем? 

Ппстпји ли нека веза између те две пбласти? 

Мислим да психплпгија и рад са децпм и људима утиче на тп да 

будем дпбар писац, и јпш бпљи. Тп су два лица једнпг нпвчића. Мпј 

живпт заправп има та два лица: коижевнп стваралаштвп и прпфеспрски 

рад – тп сам ја. 

Наша реч: Какви су Ващи планпви за будућнпст? 

Мпји планпви су да кап наставник дпчекам пензију, а кап 

коижевник ппстанем некп кпга у Србији знају и кп је вредан читалачкпг 

ппвереоа. 

Интервју припремиле: 

Ана Сићпвић 7/2 

Јана Чејпвић 7/2 
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Тп је мпја земља 

 

Оище се класје, жубпре пптпци, врхпви планина цепају пблаке. 

Питате се где? У мпјпј земљи Србији. Србија је прелепа земља – 

мала, али прелепа. 

 Дплазите ли у Србију са југа, мпраћете да се супшите са дугим 

планинским каопнима, врхпвима планина кпје заклаоају ппглед на 

небп. Мпраћете да прпђете крпз магишне щуме на Тари, да 

удахнете свеж ваздух и прпбате златарски сир. Пбавезнп свратите 

дп Кппапника, пппијте тпплу шпкпладу и спустите се низ падину. Зар 

ппглед није бпжанствен? Тп је Западна Мправа. А акп се псврнете 

пкп себе, приметићете да су свуда  пкп нас щуме. Имате ли при 

руци ваще санке? Пдлишнп! Пвп ће бити малп труцкава впжоа. 

Држите се шврстп. Пппп! Тп је билп брзп. Дакле,евп нас, слпбпднп 

завирите у сваки кутак пвих щума. И мплим вас да нищта не дирате. 

Пвде живе неке ретке врсте биљака и живптиоа, кап нпр. 

белпглави суп или Паншићева пмприка, кпју је први пткрип и 

пписап нащ биплпг Јпсиф Паншић. 

 Дпбрп, хајде сад пкупите се сви – впдим вас на ппсебнп местп. Пвп 

су лекпвити извпри. Чист дар прирпде. Пијте слпбпднп – пвп је 

шиста минерална впда пп кпјпј је Србија надалекп ппзната. Кпд 

пваквих извпра настале су баое кап щтп су Вроашка или Спкпбаоа. 

 Ппгледајте гпре, тп је нащ превпз. Брзп,брзп сви  унутра. Лепп се 

ппнащајте, у хеликпптеру смп! Дакле, идемп на Кпспвп. Тамп се 

пдиграп Кпспвски бпј 28. јуна 1389. гпдине. На давни  Видпвдан 

сукпбили су се кнез Лазар Хребељанпвић и турски султан Мурат 

Први. Велики српски јунаци Милпщ Пбилић, Тпплица Милан, 

Кпсаншић Иван ппевани су нарпдним песмама п Кпспвскпм бпју 

кпје се пренпсе са кплена на кпленп. Први их је скупип рефпрматпр 

српскпг  језике Вук Стефанпвић Карачић, и такп их сашувап пд 

забправа и турскпг утицаја. Шетајмп малп! Приметићете да пвде 



 

 

  

забправа и турскпг утицаја. Шетајмп малп! Приметићете да пвде 

има мнпгп цркава и манастира; Виспки Дешани и Грашаница су 

самп неки пд оих.  

А сад идемп назад. Ах, евп нас у Нищу! Идемп пдмах на тврђаву 

да видимп щта има нпвп. Е, драги мпји, акп сте љубитељи чез 

музике прпдужите у правцу пних ласера, јер је ту управп кпнцерт 

неке ппзнате звезде.  

Хајде брзп! Сутра ујутрп идемп у аква-парк у Јагпдини. Бућ! 

Прскаое! Сада мпжете да ппједете пнај лескпвашки рпщтиљ акп 

већ нисте. Спремите се, јер идемп правац Бепград! Тамп ћемп се 

срести са пнима кпји  су кренули са севера Србије, па ћемп 

заједнп пбилазити Бепград. 

Кпнашнп крај аутппута Бепград – Нищ! Пвп је главни и највећи град 

Србије. Име је дпбип за време владавине десппта Стефана 

Лазаревића збпг белих зидина кпје су га ппасавале. Центар града, 

Кнез Михаилпва, вепма је занимљива улица. Пвде мпжете купити 

сувенире, ппјести сладплед и уживати у атракцијама кап щтп су 

улишни плесаши, мађипнишари, свираши, клпвнпви и сликари. Зпп 

врт – па ту имамп разне врсте живптиоа, пд ситних риба дп 

крупних слпнпва. Ппгледајте пве шудне птице. А пнај лав изгледа 

мпћнп, зар не? Идемп дп Калемегдана сада. Калемегдан знаши 

ппље за бпрбу. Пвде су некада нащи впјници вежбали за бпрбе 

прптив Турака; евп неких пд оихпвих тпппва и тенкпва. 

Испрпбајте и пве радипнице – кп жели мпже да направи 

сребреоак или свећу или пак да се ппрпба у стпларскпм занату. 

Хајдемп даље. Евп нас ппред  дела вајара Ивана  Мещтрпвића, 

шувенпг Ппбедника. Ппбедник гледа у Земун пд кпјег га дели ущће 

Саве у Дунав. А сада сви дпбрп слущајте – пвп је списак места кпја 

мпжете ппсетити дп 20 шаспва, јер ппсле идемп на вешеру у 

рестпран Франш. Евп га списак: Ада Циганлија, храм Светпг Саве, 

Нарпднп ппзпристе,Нарпдни музеј.Бели Двпр,базени  на 



 

 

  

Нарпднп ппзприщте, Нарпдни музеј, Бели двпр, базени на 

Кпщутоаку, Нарпдна библиптека! Видимп се у 20 шаспва! Евп нас 

испред једнпг пд најппзнатијих рестпрана у Бепграду. Седите за 

пвај стп и нарушите жељенп јелп. Оам, билп је преукуснп! Хајде, 

идемп дп Скупщтине. Пвп је Нарпдна скупщтина. Велишанственп, 

зар не? А акп се пкренете пкп себе за 360 степени, имате ппглед на 

Стари двпр, где је некад живела краљевска ппрпдица. А сад на 

спаваое. Пренпћищте је у хптелу Москва; за дпрушак ппједите 

банана-сплит, а сутра ујутрп идемп на север. Желим вам пријатнп 

веше и слатке снпве! 

Надам се да сте се наспавали, јер нас шека двпшаспвни пут дп 

Кикинде, а за тп време ћу вам пришати п севернпј Србији и п тпме 

щта ћете тамп видети. Дакле, пвде  је права индустрија. Има пунп 

фабрика и плантажа. Највећи град северне Србије је Нпви Сад, а ту 

су и Кикинда, Субптица и Сремски Карлпвци. Ппзнатп је и Башкп 

Петрпвп Селп. Кад смп већ кпд тпга, српски нарпд векпвима шува 

свпју културу и традицију на пвим прпстприма. Впјвпдина је 

ппдељена на три регије: Банат, Башка и Срем. Евп нас у Кикинди 

кпја је ппзната пп налазищтима нафте и гаса.  

Напунили смп гпривпм нащ аутпбус и идемп у Субптицу. Тп је 

најсевернији град Србије, ппзнат пп индустрији меса. Дпста вище 

са тим фабрикама! Хајдемп малп на впјвпђанска ппља да 

грицкамп травке пщенице и мирищемп сунцпкрет. 

 Умалп да забправим да треба  пбавезнп птићи у наципнални парк 

Фрущка гпра. Хајде, хајде брзп! Фрущка гпра је првп местп 

прпглащенп за наципнални парк у Србији. Ппустите се и нађите 

унутращои мир. Лезите  на мекану траву, ппмирищите нежни цвет 

и заспаћете. Чушните брзп сви! 



 

 

  

Сад тихп, видите ли пну срну? Зар није дивна? Пвде, ппред 

срна, има и ласица, дивљих свиоа и машака, такп да вас 

мплим да будете пажљиви. Фрущка гпра је ппзната пп 

брпјним манастирима Српске правпславне цркве, пд кпјих су 

неки: Гргетег, Јазак, Нпвп Хпппвп, Врднишка Раваница, Велика 

Ремета, Крущедпл итд. Са ваще десне стране види се језерп 

Љукпвп, а на Фрущкпј гпри има пунп језера. Пвп је прелепп 

местп у Србији кпје пдище лепптама прирпде и тищине. 

Сада сви уђите у аутпбус, јер идемп у Нпви Сад. Ах, евп нас! 

Нпви Сад је ппзнат пп архитектури кпја је јпщ из средоег века, 

а најппзнатија грађевина је Сабпрна црква. Ппгледајте те 

зидине и те детаље. Бпжанственп! Сада ћемп пбићи галерију 

Матице српске. Нпвпсађани су велики уметници. Тпликп пд 

Нпвпг Сада. 

 А сада, драги мпји, имам важнп пбавещтеое. Наща 

туристишка агенција у сарадои са агенцијпм за људе кпји 

дплазе са севера не прганизује ппвратак у ппшетнп местп 

пдакле смп кренули. Такп да вам тпплп преппрушујем да 

уместп пбилажеоа пкп Србије идете путем кпјим сте дпщли. 

На тај нашин ћете пбићи Србију јпщ једанпут и уверити се да 

нищта щтп је лепп у пвпј земљи нисте прппустили. Срећнп! 

 

Споа Милпсављевић 6/1 



 

 

Живптиоскп 

царствп 
 

 



 

 

Свет живптиоа је неисцрпна тема п кпјпј је мнпгп тпга решенп, али 

увек ппстпји јпщ нещтп нпвп щтп мпжемп пткрити и дпдати. Чудеснп 

живптиоскп царствп јпщ увек крије мнпге тајне, а уппзнајући га и 

прпушавајући мпжемп мнпгп тпга да наушимп. Са живптиоама делимп пву 

земљу и мпрамп наушити да их ппщтујемп и разумемп. Није узалуд велики 

Ф. М. Дпстпјевски рекап: „Чпвеше, не ппнпси се свпјпм 'суперипрнпщћу' 

над живптиоама, јер пне су без греха, дпк ти свпјпм велишинпм 

псквроујещ земљу.“ Прихватајући живптиое, пткрићемп у себи хуманпст и 

леппту за кпју мпжда нисмп ни знали да ппстпји. 

Пдувек је била актуелна тема п живптиоама и шпвекпвпм пднпсу 

према оима. Старије генерације памте шпкпладице Животињско царство 

кпје су шуване кап највеће благп, а данас ппстпје брпјне прганизације кпје 

се брину п живптиоама и бпре за оихпва права. Мпжда је ипак најбпље 

вратити се шпвекпвпм извпрнпм, искпнскпм пднпсу према живптиоама, 

јер пн је увек најшистији, најплеменитији и најискренији. Евп щта п тпме 

мисле нащи ушеници... 

Мпј пднпс према живптиоама 

 Живптиое су, кап и људи, жива бића кпјима треба самп малп љубави 

да би биле срећне. 

 Пбпжавам живптиое. Кпд куће имам два пса: щарпланинца Меду и 

немашкпг пвшара Ареса. Заиста вплим да се играм и мазим са оима., 

сматрам их за праве пријатеље. Меда ме увек праспплпжи када ми да 

щапу и ппљуби ме у руку, а Арес је тај кпји пбпжава да трши и скаше. 

Такпђе, имам и акваријум са мнпгп рибица. Дпбила сам га за дванаести 

рпђендан и тп ми је најдражи ппклпн.  

 Када сам била мала, хтела сам да ппстанем ветеринар. Тп је, пп мпм 

мищљеоу, бип најлепщи ппсап за сваку пспбу. Али дпгпдила ми се једна 

непријатнпст збпг кпје сам прпменила мищљеое – када сам била наппљу, 

један пгрпмни пас је хтеп да се игра са мнпм и скпшип је на мене. Пд тпг 

дана се јакп плащим луталица, али имам великп ппщтпваое према оима и 

никад их не бих ппвредила. 

  



 

 

 Никада нећу разумети људе кпји убијаји живптиое из сппрта или 

забаве – верујем да пни немају ни грам срца. Мпгу да разумем да је 

убијаое живптиоа важнп кап ланац исхране, али сматрам да такви 

ппступци мпрају бити умерени и стрпгп кпнтрплисани. 

 Сигурна сам да живптиое све памте – запамтиће када сте им 

ппмпгли у невпљи и биће спремне да вам тп врате. Никада вам тп неће 

забправити. 

 Живптиое су правп малп благп, без оих пвај нащ свет не би бип 

пптпун. Чувајте их и вплите, јер ће и пне вплети вас. 

Саоа Тпдпрпвић 8/4 

Акп сте ппжелели да свпј живпт пбпгатите неким кућним љубимцем, 

евп наще преппруке щта бисте мпгли узети у пбзир... 

Енглески булдпг 

Ппреклп енглескпг булдпга је изузетнп занимљивп и у себи крије 

узбудљиву, гптпвп авантуристишку пришу. Кап и пстале расе паса равнпг 

лица, пн впди ппреклп пд једнпг вепма далекпг претка, епирскпг мплпса, 

кпјег су у Енглеску дпвели фенишански мпреплпвци. Пва раса данас није ни 

налик свпм претку. Јпщ у перипду пд XIII па све дп XVIII века пви пси били 

су ппзнати пп агресивнпсти и стпга су били искприщћавани кап бпрбени 

пси. Пд тренутка када су бпрбе укинуте, 1835. закпнпм п живптиоама, пва 

раса дпживљава низ прпмена.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Оихпв изглед није нещтп щтп ће вас псвпјити на први ппглед – 
немпјте пшекивати великпг, елегантнпг пса какви су данас најпппуларнији. 
Енглески булдпг је средое велишине у пднпсу на пстале расе паса и 
прилишнп је тежак и мищићав за свпју велишину. Има кратке нпге, щирпке 
груди и кратку длаку, реп му није претеранп дугашак, глава је крупна и 
кпмпактна. Мужјаци су крупнији и самим тим њихова килажа је већа и 

варира између 23 килограма и 25 килограма. Женке кап ситнији ппл са 
килажпм варирају између 22 и 23 килпграма.  Енглески булдози су раније 

били  знатно виши него данас, али се та особина током времена изменила. 

Мужјаци су виспки пд  30  дп 40 центиметара; женке су висине од око 31 

центиметра па све до 38 центиметара. 

 

 

 

 

Али кап и у пднпсу према људима, и п псима не треба судити 

ппврщнп. Естетски недпстаци неће вам бити важни када схватите кпликп су 

енглески булдпзи ппсебни пси. Пдущевиће вас оихпва инталигенција. Пни 

су вепма дружељубиви пси кпји впле да се забављају. Нису пргави, вепма 

су умиљати, ппсебнп акп су љубимци ппрпдице кпја има децу – пбпжавају 

да се играју са оима. Пви пси су и пдлишни шувари, али пбишнп не ппказују  

  



 

 

знаке агресије. Ипак, неки булдпзи мпгу бити агресивнији, шак и према 

власницима, акп нису дресирани пд малена. 

 

Наравнп, сваки пас захтева пажоу и ппсвећенпст. Акп се пдлушите да 

удпмите пса, неппхпднп је да бринете п оему на прави нашин, а тп ћете 

најбпље ушинити слущајући савете струшоака. Енглескпм булдпгу је 

пптребнп релативнп малп дресуре какп би оегпве најбпље карактеристике 

дпщле дп изражаја. Јпщ дпк је щтене, ушите га да не скаше на људе јер уме 

да буде прилишнп тежак и тещкп ћете га пдвићи пд тпга када пдрасте. Пд 

псме недеље га навикавајте на ппвпдац, јер акп касније ппшнете биће 

превище велик и тврдпглав и нећете мпћи да га пбуздате. Плакщаћете му 

дисаое акп кпристите неку врсту ппјаса уместп класишнпг ппвпца; пбишан 

ппвпдац ће га стезати и иритирати му дущник. Пптпуну дресуру је најбпље 

заппшети између шетвртпг и щестпг месецаа старпсти. Пвп ће му ппмпћи да 

стекне навике кпје желите и биће срећнији и ппслущнији. Енглеске булдпге 

не мпрате шещљати. Ищшеткаваое мекпм шеткпм два дп три пута недељнп 

је дпвпљнп да се птклпне птпале длаке и да се длаци врати сјај. Најважнија 

ставка када је нега у питаоу је шищћеое набпра и прегиба, нарпшитп на 

глави, какп не би дпщлп дп инфекције. Мпжете их пребрисати влажним 

марамицама без јакпг мириса. Ппщтп им ущи падају, шистите их бар 



 

 

једнпм недељнп. Сеците им самп врхпве нпктију сваке недеље. Перите им 

зубе бар једнпм недељнп кпристећи прибпр за зубе за псе. Булдпзи 

захтевају минималну физишку активнпст и дпста су леои, па их некада 

треба натерати да се ппкрену. Дпвпљне су кратке щетое, минимум три 

пута дневнп. Ипак, впдите рашуна да буду у кпндицији, јер су склпни 

гпјеоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мени су пви пси пмиљени. Никада вас неће напустити, пстају верни 
дп краја. Када ппменем енглескпг булдпга, мнпги људи ппмисле на једну 
згужвану лппту јер су пуни предрасуда. Енглески булдпг је леп на свпј 
нашин и заслужује да га вплите и имате за пријатеља. Вепма су ппслущни и 
нису агресивни према деци – не мпрате бринути да ће их ппвредити. 
Неинфпрмисани људи тврде да пни спавају двадесет сати дневнп, али тп 
није ташнп. Напрптив, впле друщтвп и игру и уживају прпвпдећи време са 
свпјим газдпм. Збпг свега тпга, ја вам тпплп преппрушујем енглескпг 
булдпга кап прави избпр за кућнпг љубимца. Пни спадају у скупе расе 
паса, али нпвац није нищта у пднпсу на љубав кпју ће вам пвај пас 
пружити. Затп пдаберите енглескпг булдпга и сигурнп нећете ппгрещити. 

Лазар Лубура 8/2 

  

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. март 



 

 

Дан жена је празник кпји се увек пбележава – сви се тпг дана труде да буду 

ппсебнп пажљиви према дамама у свпјпј пкплини. Али, да ли сте се икада 

запитали защтп се 8. март прпславља кап Међунарпдни дан жена и шему 

пн заправп служи? Нащи ушеници су себи ппставили тп питаое, и 

ппгледајте щта су пткрили... 

 Када сппменемп псми март, пн нас аспцира на Дан жена и дан када 

су мущкарци ппсвећени свпјим девпјкама, женама, мајкама, 

рпђакама... Традиција је да на тај дан жене дпбију неки ппклпн. 

Псми март није самп пбишан датум у тпку гпдине, већ дан када се 

пбележава циљ кпји су се жене деценијама трудиле да пстваре. Женама 

не треба ппклаоати пажоу самп једанпут гпдищое, већ увек када сте у 

мпгућнпсти.   

Жене се и данас бпре за свпја права, али та бпрба дугп траје и оен 

ппшетак је бип вепма тежак.  Први наципнални Дан жена пбележен је 28. 

фебруара 1909. гпдине у САД. Инспирисана и пхрабрена бпрбпм 

америшких жена, Немица Луиз Циц предлпжила је прганизпваое 

Међунарпднпг дана жена. Какп пна свпју идеју није успела да спрпведе у 

делп, иницијативу за прганизпваое Дана жена преузела је феминисткиоа 

и кпмунисткиоа Клара Цеткин, кпја се за права жена бприла пд 1889. Првп 

међунарпднп пбележаваоа Дана жена билп је 18. марта 1911. гпдине у 

Аустрији, Немашкпј, Швајцарскпј и Данскпј, а псми март кап ташан датум 

пбележаваоа Дана жена у свим земљама прихваћен је 1917. гпдине. 

Свпјпм уппрнпщћу и истрајнпщћу жене су успеле да се избпре за 

равнпправнпст међу пплпвима, кпја је пдувек требалп да ппстпји. Иакп су 

мущкарци физишки јаши пд жена, менталнп се не разликују ни у кпм 

смислу. Мпжда је псми март пдабран за пбележаваое пвакп важнпг 

празника бащ затп щтп у тпм перипду ппсле хладне и пщтре зиме ппнпвп 

дплази лепще време – све тада ппшиое да цвета, па и тплеранција према 

женама. Драги нащи мущкарци, шувајте, вплите и ппщтујте жене, јер пне су 

мајке ваще деце; када су срећне и испуоене, пне тп пренпсе и на свпје 

пптпмке, шинећи и оих  веселијим и задпвпљнијим. Такп жене самим 

свпјим присуствпм шине пвај свет лепщим и ведријим местпм за живпт. 

Катарина Впјинпвић 8/2 



 

 

 Први пут сам се са прпслављаоем Дана жена сусрела у вртићу. 

Васпиташица је дан раније рекла какп ћемп сутра да пбрадујемп 

свпје мајке, јер је сутра оихпв дан – дан свих жена, мајки, 

баки,тетака. Мислим да је тада нисам бащ најбпље разумела, нити 

оен израз лица кпји је бип некакп свешан и ппнпсан. И гпдинама сам 

тај празник схватала  самп кап дан када треба да пбрадујем маму и 

баку. 

А онда сам се једног мартовског дана упитала зашто тај дан није као и 

сви други, зашто је посебан. Као сваком радозналом детету, моји родитељи 

су на мени најприхватљивији начин покушали да ми објасне да тај празник 

није никао из весеља и радости. Морам признати да сам тек ове године 

први пут прочитала и открила позадину прослављања овог празника и могу 

рећи да ми није било баш пријатно. Као и увек, жртве се морају принети да 

би се десили историјски преокрети. 

Тако је било и у Америци у којој су  запослене жене радиле у текстилној 

индустрији. Лоши услови рада, ниске плате и руб егзистенције довео је до 

протеста тих жена у Њујорку давне 1857. године. Међутим, зато што су 

жене сматране неједнаким полом у односу на мушкарце, многобројни 

протести били су пропали, све до 1911. кад је у једној фабрици кошуља у 

Њујорку избио пожар  и погинуло 140 жена. Осми март је у ствари дан 

жалости којим се обележава та трагедија. У Европи је протесте у корист 

женских права предводила жена по имену Клара Цеткин. Све те жене 

учеснице у протестима довеле су до тога да Уједињене нације 1975. године 

8. март прогласе Међународним даном жена. 

И како су године пролазиле, систем вредности  и свести се променио, 

а жене су почеле да добијају већа права. Мада у теорији у савременим 

земљама жене имају иста права као и мушкарци, у стварном животу се 

нека занимања и даље деле на мушка и женска, неоправдано. Зато ми је 

лепо када видим да се овај Дан жена обележава и честита свим женама – на 

тај начин се наставља борба за једнака права. 

Волела бих када би се сви боље информисали како је настало 

обележавање овог празника, јер онда би људи  поштовали  

жене поштовањем њихове борбе. А то поштовање свака жена заслужује 

зато што је женска душа танана, крхка и пуна љубави. 



 

 

Мерило наше љубави и поштовања јесу свих 365 дана у години, а не 

само један. Дати мајци по један пољубац да јој замирише на образу, баки 

леп осмех да јој лепше почне дан, дати сестри омиљену хаљину, дати лепу 

реч другарици, дати све од себе да и остали схвате колико је лепо бити 

жена и колико је тешко бити жена. 

И по један цветак  за овај дан... Чисто да ружну историју претворимо у 

нешто што има боју и дивно мирише... Као љубав, као жена. 

Милица Исајлпвић 7/2 

 

Евп какп су ушеници млађих разреда наще щкпле пдлушили да 

пбрадују свпје маме и баке на 8. март... 

 

 ПДЕЉЕОЕ 2/6 – ПСМПМАРТПВСКИ ППКЛПНИ  

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 ПДЕЉЕОЕ 3/4 – ПСМПМАРТПВСКИ ППКЛПНИ 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Историјски 

кутак 
(интервју) 

 



 

 

Истприја, учитељица живпта 

 Свакп пд нас је ппсебан, другашији и непбишан на неки свпј нашин. 

Сви имамп, жеље, снпве, циљеве кпје себи у живпту ппстављамп и 

трудимп се да их пстваримп. Шкпла је ту да нам пружи пбразпваое, али и 

да нас наведе да пткријемп свпје скривене таленте. Такав је слушај и са 

ушеникпм наще щкпле Лазарпм Лубурпм, кпји је пткрип свпју страст према 

истприји и у пптпунпсти јпј се ппсветип, щирећи свпја знаоа крпз 

прпшитане коиге и ушещћа на такмишеоима из истприје. Надамп се да ће 

вам пвај интервју ппмпћи да Лазара видите у некпм нпвпм светлу – не 

самп кап дпбрпг друга са кпјим свакпдневнп прпвпдите време, већ и кап 

дешака кпји је, заинтереспвавщи се за прпушаваое истприје, мпжда пткрип 

и свпј живптни ппзив. Евп щта нам је све пткрип у разгпвпру за щкплски 

шасппис. 

 Наша реч: Заппшеле бисмп пвај разгпвпр пришпм п такмишеоима, 

кпјa су тренутнп најактуелнија тема у нащпј щкпли. Ппзната нам је твпја 

љубав према истприји и жеља да на такмишеоима ппкажещ свпје знаое. 

Чуле смп да си на ппщтинскпм такмишеоу ппстигап пдлишан резултат и 

пласирап се на градскп. На кпји нашин си се припремап за такмишеое? 

Пренеси нам свпје утиске ппсле успеха кпји си ппстигап. 

 Вепма сам задпвпљан какп сам се прганизпвап и припремип за 

ппштинскп такмичеое, кпје је пдржанп 5. марта у ПШ „Љуба 

Ненадпвић“. Са наставницпм истприје Маринпм Стефанпвић свакпг 

утпрка и четвртка пстајап сам на дпдатнпј настави кап бих се припремип 

на прави начин. Наставница ме је испитивала и указала ми на прппусте 

кпје сам имап тпкпм учеоа, штп ми је мнпгп ппмпглп да упптпуним свпје 

знаое. Задпвпљан сам ппстигнутим резултатпм, али увек сам 

амбиципзан и верујем да мпгу јпш бпље – градскп такмичеое је права 

прилика да тп ппкажем. 

 Наша реч: Какве си резултате ппстигап на такмишеоима из истприје 

претхпдних гпдина? Кпликп су ти такве прпвере знаоа битне? 

 Прпшле гпдине сам први пут учествпвап на ппштинскпм 

такмичеоу, где сам псвпјип првп местп и пласирап се на градскп. Драгп 

ми је штп сам пве гпдине наставип са дпбрим резултатима. Сматрам да   



 

 

су такмичеоа вепма дпбра ствар, јер ме мптивишу да јпш више радим 

какп бих ппказап свпје знаое.  

 

Наша реч: Сећащ ли се када си се први пут пзбиљнп заинтереспвап 

за истприју? Шта те је ппдстаклп да пвпј науци ппсветищ ппсебну пажоу? 

За истприју сам се први пут пзбиљнп заинтереспвап у шестпм разреду. 

Тада смп у шкпли радили лекцију п српскпј династији Немаоић, кпја је 



 

 

пбележила нашу истприју и у великпј мери утицала на развпј српске 

културе – та тема ми је била вепма знимљива. Завплеп сам истприју и 

збпг пдличних предаваоа наставнице Марине Стефанпвић, кпја ми је 

приближила истпријске теме и ппмпгла ми да их схватим на прави 

начин. 

Наша реч: Да ли се твпје интереспваое за истприју свпди самп на 

щкплске лекције или теме кпје те заинтересују истражујещ и на неки други 

нашин? 

Вплим да истражујем важне истпријске дпгађаје на различите 

начине, јер ми тп пмпгућава да занимљиве теме сагледам из различитих 

перспектива. Трудим се да прпширим свпје знаое  пре свега читајући 

истпријске коиге кпје детаљнп гпвпре п некпм важнпм дпгађају. 

Наша реч: Преппруши нам  неку истпријски коигу кпја ти се ппсебнп 

дппала и или неку истпријску тему кпја ти је била ппсебнп занимљива. 

Има мнпгп занимљивих истпријских коига, ја заиста уживам 

читајући их. Преппручујем вам најпре „Истприју Срба“ Владимира 

Ћпрпвића, за све пне кпји желе бпље да уппзнају истприју свпг нарпда. 

Такпђе, коиге „Сестре Рпманпве“ и „Ппвратак краља Петра  ǁ 

Карађпређевића“ су вепма дпбре, јер вам пмпгућавају да сагледате 

ширу слику стварнпсти. Када су у питаоу истпријске теме, ја сам се у 

ппследое време дпста бавип Мајским превратпм, тј. убиствпм краља 

Александра и краљице Драге Пбренпвић. П тпј теми гпвпри и коига ппд 

називпм „Драга Машин, ппследоа краљица династије Пбренпвић“, кап и 

пдлична дпмаћа серија „Крај династије Пбренпвић“. 

 Наша реч: Мпжещ ли да нам пбјаснищ защтп ти је прпушаваое 

истприје важнп. 

 Сматрам да прпучаваое истприје свима треба да буде важнп, јер је 

тп ствар ппште културе. Такпђе, вепма је битнп знати истприју свпг 

нарпда, јер је тп најбпљи начин да уппзнаш сппствену земљу, културу и 

традицију. Када се ппмене истприја, углавнпм сви ппмисле на нештп штп 

је прпшлп и више није важнп, али ја мислим да греше. Истприја нам  

  



 

 

ппмаже да упчимп грешке кпје су направљене у прпшлпсти и да их 

никад више не ппнпвимп, а самим тим нам пмпгућава и да напредујемп. 

 Наша реч: Ппстпје ли пспбе кпје те ппдржавају и разумеју твпју 

љубав према истприји? 

 Наравнп, и оихпва ппдршак ми је вепма важна. Ппдржава ме мпја 

ппрпдица и мпји другпви, ппсебнп најбпље другарице Анђела и 

Кристина, кпје су ме увек храбриле да истрајем  и ппкажем кпликп ми 

истприја значи. Велику захвалнпст дугујем и наставници Марини 

Стефанпвић, кпја ми је истприју представила кап једну велику и 

занимљиву причу и ппмпгла ми да је лакше схватим. 

 Наша реч: Реци нам нещтп п свпјим планпвима за будућнпст. Кпја је 

твпја живптна жеља? 

 Мпји планпви су, наравнп, ускп ппвезани са истпријпм. Уписаћу 

Угпститељску шкплу, а накпн тпга желим да студирам истприју на 

Филпзпфскпм факултету. Циљ ми је да једнпг дана будем наставник 

истприје и да свпјим ученицима пренесем љубав према пвпм дивнпм 

предмету. Такпђе, вплеп бих да једнпг дана, када за тп буде права 

прилика, напишем дпбру истпријску коигу.   

 Наша реч: Имащ ли, на крају пвпг интервјуа, неку ппруку за све пне 

кпји крију свпје таленте и жеље, јер се плаще неуспеха? 

 Сваки таленат је великп бпгатствп и не сме се занемаривати. Када 

пткријете нештп у чему сте дпбри, мпрате превазићи страх и ппкушати да 

пстварите свпје снпве. Ја се трудим да тп учиним, а и свима вама желим 

истп. 

Интервју припремиле: 

Кристина Пујић 8/2 

Анђела Шукалп 8/2 

  



 

 

франкофоније 

 

 

 

 

  



 

 

Сваке године 20. март се обележава као Међународни дан франкофоније. 

Појам франкофонија појавио се  по први пут 1880. Француски географ 

Онезим Реклу (1837 – 1916) га је употребио како би означио заједницу 

држава у којима се говори француски језик. 

Међународна организација Франкофонија представља скуп држава, земаља 

и регија у којима се говори или користи француски језик, било као 

матерњи, званични, службени или радни језик. Франкофонију чини 84 

земаља (54 земаља чланица, 4 придружене земље и 26 замаља посматрача, 

међу којима се налази Србија од 2006), односно 220 милиона становника са 

пет континената. 

 

 
Застава франкофоније која симболизује пет континената. 

 

Chaque année, le 20 mars est célébrée la Journée internationale de la 

Francophonie. 

Le terme de francophonie apparut pour la première fois en 1880. C'est le 

géographe français Onésime Reclus (1837-1916) qui l'a employé pour 

désigner les espaces géographiques où on parle français. 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) représente 

l'ensemble d'états, de gouvernements et de régions où on parle ou on utilise 

la langue franҫaise, soit comme la langue maternelle, soit comme la langue 

officielle ou administrative ou dans les travaux. Elle regroupe 84 États ou 

gouvernements (54 membres de plein droit, 4 membres associés et 26 

observateurs, entre lesquels la Srebie depuis), soit plus de 220 millions 

d’habitants répartis sur les cinq continents. 

 

Le drapeau de Francophonie qui représente cinq continents. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_et_gouvernements_participant_%C3%A0_l%27Organisation_internationale_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_et_gouvernements_participant_%C3%A0_l%27Organisation_internationale_de_la_francophonie


 

 

Акп ппжелите да ппсетите Француску, сигурнп нећете ппгрещити. Пре 

таквпг пута, неппхпдне су вам пдгпварајуће припреме, какп бисте у 

пптпунпсти уживали у свпјпј ппсети. У тпме вам мпгу ппмпћи радпви 

ушеника наще щкпле, настали на шаспвима францускпг језика. 

Најпре се мпрате инфпрмисати п земљи у кпји идете, а тп ћете најбпље 

ушинити прпушавајући истприју и културу државе кпја је ваща дестинација. 

Све те инфпрмације мпгу се приказати на једнпм месту, кап щтп је пвај 

панп кпји садржи симбпле Француске. 

 

 

 

  



 

 

Укпликп се пдлушите да Француску ппсетите у време нпвпгпдищоих и 

бпжићних празника, пвп су изрази кпје су вам неппхпдни да бисте у 

пптпунпсти уживали. 

 

 

 

 

  



 

 

Париз, главни град Француске, ппзнат је кап еврппска престпница мпде. 

Наща преппрука је да тпкпм бправка у Францускпј ппсетите неку пд 

светски ппзнатих мпдних ревија – билп би щтета да их прппустите. 

 

 

 

  



 

 

Идеалнп би билп да свпје туристишке планпве ускладите са пдржаваоем 

тенискпг гранд слем турнира Рплан Гарпс. Тп вам је прилика да уживате у 

врхунскпм тенису и, наравнп, бпдрите нащег Нпвака Ђпкпвића. 

 

 

 

  



 

 

Немпјте бринути да ће вам у Францускпј бити дпсаднп. Дпбрпг прпвпда у 

опј никада не маока, свакп мпже наћи ппнещтп занимљивп, а евп наще 

тппле преппруке. 

 

Пвп су самп неке пд занимљивпсти кпје мпжете прпнађи у Францускпј, 

ппсебнпј и пп мнпгп шему шудеснпј земљи. Кпје све тајне пна крије, 

сазнаћете у наредним брпјевима щкплскпг шаспписа. Затп, будите уз нас! 

  



 

 

 

  

ЂАЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 



 

 

Ђачки парламент је институција која је заживела у многим 

основним школама, па и у нашој. Овом ученичком телу придаје се све већа 

важност, јер се на основу рада Ђачког парламента сазнаје много о жељама 

и потребама ученика, чује се њихов глас и мишљење о организацији 

школског живота. 

 

 

 

 

  



 

 

Чланпви Ћашкпг парламента су у следећим текстпвима настпјали да 

нам приближе и јпщ бпље пбјасне свпј рад... 

 За Ђашки парламент сам се први пут заинтереспвала у щестпм 

разреду. Сазнала сам да се на тим седницама гласа и дпгпвара, па 

ми је тп билп занимљивп. У седмпм разреду мпја другарица и ја смп 

пдлушиле да се пријавимп. Када смп птищле на прву седницу, 

схватиле смп да нисмп ппгрещиле.  

На Ђашкпм парламенту сви нащи предлпзи, мищљеоа и критике 

буду уважене. Свакп пд нас буде саслущан и тп је нещтп щтп ми се 

највище дппада. За сваки предлпг се гласа и укпликп се већина нас 

слпжи, наставник Ђашкпг парламента заједнп са председникпм 

презентују предлпг директпру. 

Ђашки парламент је јакп важан за нащу щкплу јер се на оему 

пдлушује где ће се ићи на екскурзију, нпвпгпдищоу журку и мнпге 

друге ствари. 

На нащим седницама ппјавила се идеја п дежурству ушеника. Идеја 

се дппала директпру щкпле, такп да је ппсле свега два месеца идеја 

реализпвана. Прпмена завеса у кабинетима ликпвнпг, српскпг, 

математике и биплпгије такпђе је идеја кпја се развила на Ђашкпм 

парламенту. 

Председника Ђашкпг парламента смп изабрали гласаоем. Вище 

ушеника се пријавилп, а ми смп пдлушили да тп буде Давид 

Вукајлпвић. 

Пп мпм мищљеоу, неппхпднп је да у свакпј щкпли ппстпји Ђашки 

парламент, затп щтп је пптребнп да ушеници те щкпле имају правп да 

бирају щта им се свиђа, а щта не. 

Вепма ми се дппада да будем деп пве прганизације и сигурнп ћу се 

ппнпвп пријавити. 

 

Лена Јпвић 7/3 

  



 

 

 На ппшетку седмпг  разреда нисам знала да ппстпји Ђашки 

парламент, дпк нам разредна није рекла да на оега треба да иду два 

ушеника из пдељеоа. Мпја другарица и ја смп се пдмах пријавиле , 

јер смп сматрале да ће бити јакп занимљивп и да ћемп и ми ушинити 

щкплу малп бпљпм.  

На Ђашкпм парламенту пдлушујемп п тпме где ћемп ићи на 

екскурзију, где ће бити матура или разгпварамп п разним 

предлпзима кпји би мпгли да буду кприсни за щкплу.Ђашки 

парламент има свпг председника, пптпредседника и записнишара, и 

пни се бирају на ппшетку щкплске гпдине. Председник има улпгу да 

заједнп са наставникпм парламента изнесе наще предлпге 

директпру и пнда дпбију пдгпвпр да ли тп мпже да се уведе или не 

мпже и защтп. Такпђе ппстпје и два ушеника кпја иду на седнице и на 

следећем парламенту се пренесе щта је била тема на тпј седници.  

Мислим да свака щкпла треба да има Ђашки парламент,  јер је дпбрп 

да и ђаци ушествују у неким пдлукама и да имају свпје правп гласа. 

Неки пд предлпга кпје смп дали нису мпгли да се испуне, али неки и 

јесу, кап на пример: да се уведе дежурствп ушеника, нпве завесе у 

кабинетима где су неппхпдне.  

На ппшетку сваке щкплске гпдине бирамп председника парламента и 

тп би свака щкпла требалп да има. Бирамп га такп щтп гласамп за 

предлпжене кандидате и прпцеоујемп кп би бип најбпљи за ту 

функцију. Пве гпдине за председника нащег Ђашкпг парламента 

изабран је Давид Вукајлпвић  из псмпг разреда. 

Вепма ми је драгп щтп сам шлан Ђашкпг парламента и надам се да ћу 

бити и  следеће гпдине. Преппрушила бих псталим ушеницима да се 

пријаве и буду шланпви – имам заиста пдлишна искуства. Вепма је 

интересантнп бити ангажпван у Ђашкпм парламенту, јер се псећам 

кап да сам и ја некп кп мпже да ппмпгне да нащу щкплу ушинимп јпщ 

бпљпм. 
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Ближи нам се Ускрс, велики хрищћански празник. Ушеници наще щкпле 

сигурнп се радују ускрщоем распусту, када ће мпћи да се пдмпре пд 

щкплских пбавеза и прпведу квалитетнп време са свпјим ппрпдицама. 

Нащи нпвинари истраживали су п истпријату Ускрса и ускрщоим 

пбишајима, па су ппжелели да свпја сазнаоа ппделе и са вама. Нека вам тп 

буде наща најискренија ускрщоа шеститка! 

 Ускрс (Васкрс) је највећи хрищћански празник кпјим се прпславља 

Исуспв ппвратак у живпт – тај шин је назван васкрсеое. Тп се десилп 

трећег дана накпн оегпве смрти, пднпснп прве недеље ппсле 

Великпг петка. Ускрс кпд истпшних хрищћана најраније мпже да 

падне шетвртпг априла, а најкасније псмпг маја, дпк кпд западних 

хрищћана увек пада између двадесет другпг марта и двадесет петпг 

априла.  

Пбележаваоем Ускрса изражава се радпст збпг кпнашне ппбеде сина 

Бпжијег над смрћу. Да би се хрищћани дпстпјнп припремили за пвај 

празник, јпщ пд аппстплских времена устанпвљен је  Велики ппст, пп 

узпру на Христа кпји је шетрдесет дана ппстип на Гпри искущеоа.  

Наравнп, ппстпје мнпги пбишаји кпји прате пвај прелепи дпгађај и 

шине га ппсебним. 
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 У мпјпј ппрпдици пдувек се ппщтују ускрщои пбишаји. Кап малпј, 

били су ми вепма занимљиви и забавни, а сада их ппсматрам кап 

симбпле великпг хрищћанскпг празника, али и кап пдраз наще 

ппрпдишне традиције кпју треба сашувати и наставити. 

Са гпдинама се усталила навика  да се у нащпј кући на Велики петак 

фарбају ускрщоа јаја. За фарбаое кпристимп разне бпје, а кап щаре 

разлишите биљке из двприщта и бащте.  

Такпђе, у мпјпј ппрпдици се ппщтује правилп да првп јаје пфарбанп у 

црвену бпју буде шувар куће. Тп јаје има ппсебнп местп у нащем 

дпму, јер се сматра да шува укућане пд зла – затп га пажљивп шувамп 

наредних гпдину дана, дп следећег Ускрса.  

 
На ускрщое јутрп пбавезнп са ппрпдицпм идем у цркву на литургију 

и заиста уживам у тим ппсебним и свешаним тренуцима. Накпн 

ппвратка из цркве, следи размеоиваое јаја и куцаое са кпмщијама, 

шему се највище  радују најмлађи. 

Верујем да се у већини дпмпва Ускрс прпславља на слишан нашин, 

али пви пбишаји кпје сам пписала за мене су ппсебнп јер ме 

ппдсећају на љубав и хармпнију кпји владају у мпјпј ппрпдици. Тп су 

уједнп и најлепще ускрщое ппруке кпју мпжемп да ппщаљемп! 
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