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Прво полугодиште школске 2015/2016.године је завршено.Већ увелико пливамо  кроз воде другог 
полугодишта,боримо се са таласима испитивања,бурама контролних радова,много је струјања,али 
сигурно пливамо ка обали.Наша школа  има 59 одјељења и 1286 ученика.На полугодишту  смо 
остварили релативно добар успјех с пролазношћу од 80,31% и срењом оцјеном 3,99.Као и 
претходних година бирамо најуспјешнија одјељења како у разредној тако и у преметној настави. 
Најуспјешније одјељење у разредној настави је одјељење IV 1 које је постигло средњу оцјену 4,87. 
У предметној настави најуспјешније одјељење је VI 4   које је остварило средњу оцјену 3,96. 
Овако добар успјех био је и повод да посјетимо ова два одјељење и да их обрадујемо вјешћу да ће 
њихов успјех свакако бити адекватно награђен. 
 

Ученици  IV 1 одјељења  дочекали су  нас са 
осмијехом на лицима.Ово одјељење броји 23 
ученика; 12 дјечака и 11 дјевојчица.Одличан 
успјех постигло је 20 ученика.Њихова 
учитељица Дара Растовац је задовољна својим 
ђацима,али истиче да могу бити још бољи. 

Весели и симпатични ђаци IV 1 
одјељења  кажу да им је лијепо у 
школи;воле да се такмиче,да пишу 
пјесме,а од школских предмета 
највише воле физичко васпитање, 
математику,природу и 
друштво.Добри су другари и воле 
да помажу једни другима. Поносни 
су на своју другарицу Милицу 
Марковић, која је побједница 
прошлогодишњег конкурса “Пишем 
писмо Дједу Мразу”. 

НАЈБОЉЕ ОДЈЕЉЕЊЕ 
РАЗРЕДНЕ  НАСТАВЕ  

IV 1    
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НАЈБОЉЕ ОДЈЕЉЕЊЕ  ПРЕДМЕТНЕ  НАСТАВЕ                      
VI 4    

Ученици VI 4 одјељења на крају првог полугодишта 
остварили су најбољу просјечну оцјену 3,96 и тако освојили 
титулу најбољег одјељења.Ово одјељење броји 25 ученика;13 
дјечака и 12 дјевојчица.Одличан успјех постигло је 8 
ученика,а врлодобар 12 ученика.Ријетко изостају с настава и 
једно су од оних одјељења које има најмањи број изостанака. 

Ученици овог 
одјељења  веома  су 
се обрадовали кад су 
сазнали,да су  баш 
они,остварили 
најбољу просјечну 
оцјену у 
конкуренцији 25 
одјељења предметне 
наставе.Рекли су нам  
да ће се потрудити да 
до краја ове школске 
године буду још 
бољи.Воле да се 
друже,а од школских 
премета надража им 
је 
биологија,математика 
и физичко васпитање. 

С.Благојевић 
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Бранко,прије свега честитамо ти ово велико 
признањеа.Већина дјечака тренира фудбал. 
Можеш ли нам рећи:-Зашто си ти одабрао баш фудбал? 
Па једноставно сам рано почео да пратим фудбал и могу 
рећи да сам од малих ногу  маштао да будем фудбалер.Мој 
тата,а и један мој комшија су некад играли фудбал ,па су ту 
љубав пренијели и на мене. 
Тренираш у ФК „Младост“ .Како се слажеш с 
тренером,јесу ли тренинзи напорни? 
Док сам тренирао у Гламочанима тренер ми је био Стевица 
Вујановић ,а сад ме тренира Миленко Петовић.Добро се 
слажем с тренерима,а тренинзи углавном нису напорни. 
Ко ти је највећа подршка? 
Највећа подршка су ми мама и тата. 
Твој омиљени фудбалер је? 
Сергио Рамос,он игра у Реал Мадриду. 
Шта радиш у слободно вријеме? 
Па углавном тренирам, али кад нисам на треннгу играм 
фудбал с другарима. 
Бавиш ли се још неким спортом? 
Не,не бавим се ни једним другим спортом.За сад ми је 
фудбал довољан. 
На којој си позицији? 
Штопер,то јест одбрана. 
Како си се осјећао када си проглашен за најперспективнијег 
играча? 
Осјећао сам се испуњено и срећно,о томе сам маштао. 
Да ли твој клуб често учествује на разним турнирима?Да 
стално негдје путујемо.Били смо на турнирима у Црној 
Гори ,на Јахорини и на многим нјестима у Републици 
Српској.  
Бранко,хвала ти и желимо ти да једног дана заиграш у 
Реал Мадриду,што је сан сваког младог фудбалера. 
То би било феноменално,хвала и вама. 

Сања Благојевић и  
Милана Савић  7/4 

БРАНКО ЛОНЧАР је ученик 5/5 одјељења ПО Клашнице.Овај десетогодишњи дјечак већ пет 
година успјешно се бави фудбалом. 
Тренира у ФК „Младост“ и проглашен је за најперспективнијег спортистау општине 
Лакташи за 2015.годину.То је био повод да посјетимо Бранка и да му честитамо,а свакако да 
му поставимо неколико питања. 
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ЛАНА  ЦВИКИЋ  је ученица 5/1 одјељења  наше школе.Она је још један златни делфин  
ПК„ДЕЛФИН “ из Лакташа.Власница је 70,а планира да освоји још моного медаља. 
Лана је такође проглашена  за најперспективнију  спортисткињу општине Лакташи за 
2015.годину.Дружили смо се са симпатичном Ланом и њеним другарима из 5/1 одјељења које 
смо већ једном посјетили кад смо писали о талентованој дјевојчици Кристини 
Радовановић.Доносимо вам дјелић атмосфере  са овог дружења. 
 

Лана,проглашена си за најперспективнију 
спортисткињу општине Лакташи за 2015.годину 
у конкуренцији до  шеснаест година. 
Да ли си очекивала такво признање? 
Конкуренција је била огромна,па и нисам баш 
очекивала да ћу ја добити признање. 
Реци нам колико дуго тренираш пливање и у којем 
клубу? Већ пет година  активно тренирам пливање у 
ПК”Делфин” у Лакташима. 
Рекла си нам да си освојила око 70 медаља и да су 
то углавном златне медаље.Можеш ли нам рећи 
која ти је медаља надража? 
Па све су ми драге,али ето издвојила бих златне 
медаље са Зимског и Љетњег републичког 

такмичења. 
Која пливачка дисциплина ти је најдража, 
а  која најтежа?Највише волим да пливам 200м
(завеслај) и 100м(mix),а најтжа је  прсно,јер  је 
физички најзахтјевнија. 
Лана,знамо да си и ученица Музичке школе у 
Бањалуци.Који си разред и да ли свираш неки 
инструмент? Да похађам други разред Музичке 
школе,а хармонику свирам већ три године. 
Имаш много обавеза.Како све успијеваш,како 
изгледа један твој радни дан?Прије подне имам 
наставу у Музичкој школи,послије подне у 
редовној,основној ,увече тренинг. 
Да ли имаш  тренинг сваки дан?Не,тренинг имам 
четири пута седмично по два ста.Обично кад 
завршим тренинг већ буде касно,око 22:00 сата. 
Претпостављам да и немаш много слободног 
времена.Кад би морала да бираш,шта би 
изабрала:пливање или музику? 
Тежак избор,али веома волим музику и кад 
размишљам о будућности видим се у мзици.Не знам!
Одлучиваћу кад будем морала,за сад ћу још увијек и 
да пливам и пјевам. 
Ко ти је највећа подршка у том твом успјеху? 
Моји родитељи и сестра Ивана,она је мој узор. 
Одличан си ученика.Који би предмет издвојила као 
најдражи?Све предмете волим,али физичко 
васпитање највише.ЛАНА,желимо ти много успјеха 
у даљем животи и да освојиш још много медаља. 
 

Лана, Хелена  и Јована  
7/3 
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Као и претходних година у свим школама у Републици Српској ,27. јануара 
обиљежавана је  школска слава СВЕТИ САВА. И ове године се у просторијама 
наше школе орило: „...Појте му Срби 
                         песму и утројте…”  
коју су пјевали мали и велики,маме и тате,деке и баке. Наставници и ученици 
наше школе игроказима и рецитацијама,вратили су нас у нашу давну 
историјску прошлост.Осјетили смо дух Светосавља,дружили се са младим 
Растком,упознали његове животне дилеме и још једном схватили колико нас је 
Свети Сава задужио и колико нам је добра оставио у жељи да слиједимо његов 
пут. 

НАША   ШКОЛСКА  

Вјерски обред у ПО 
Клашнице служио је 
свештеник  Зоран Травар. 
Ученици и наставници 
приредили су  свечани 
програм. 

Анђела Ракочевић,већ искусни водитељ и ове године је била задужена да 
нас проведе кроз историјску прошлост и све оно што  смо  наслиједили од 
нашег првог учитеља Растка Немањића.  
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         С Л А В А  

Славски  колач (хљеб) по обичају 
се у току вјерског обреда окреће,а 
сваком ученику је посебна част 
учествовати у том узвишеном 
чину. 

Милица,Никола и Матеја,ученици су петог разреда и чланови рецитаторске 
секције, централне школе у Лакташима.Тамара и Милана  су рецитатори ПО 
Клашнице.Свима њима је припала посебна част да казују стихове о светом 
Сави. 
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Дарио у улози младог Растка 
и Милица као анђео. 

Милан и Дагана у 
игроказу о светом Сави. 

Бојана,Петар и Сандра поносно казују  
стихове о светом Сави. 
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Ауторка књиге је др Сњежана Гајић, мајка 
сестара Гајић које су обољеле од Лафоре, тешке 
и ријетке генетске болести.  
Старија кћерка Татјана је изгубила битку са 
овом, за сада неизљечивом, болести. Њена 
животна прича и осмогодишња борба, описана 
је управо у овој књизи која говори о великој 
љубави, борби и вољи. 
Ова промоција, као и све друге које су до сада 
одржане, имала  је хуманитарни карактер.  
Сав приход од продаје и позива намијењен  за 
лијечење млађе кћерке Милане и за 
истраживачки тим који активно ради на 
проналаску лијека за ову опаку болест. 

У сарадњи са др Зденком Шкорић Ковачић, 10. 
фебруара у галерији ЈУ „Центар за културу и 
образовање“ Лакташи, с почетком у 19.00 часова, 
одржана је промоција књиге „Изгубила животну 
битку, побиједиће Лафорину болест". 

КУПИТЕ КЊИГУ! 

ПОЗОВИТЕ  БРОЈ  1458 

БУДИМО  ХУМАНИ  !!! 

БОРИМО СЕ, ДА  МИЛАНА  И 
СВА ДЈЕЦА КОЈА БОЛУЈУ ОД 
РИЈЕТКИХ 
БОЛЕСТИ,ОЗДРАВЕ.  
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Тешко је описати атмосферу те вечери.Препуна галерија ЈУ „Центар за културу и 
образовање“ у Лакташима.Сви некако и узбуђени, и тужни, и огорчени,а опет сви 
жељни да чујемо  једну потресну животну причу. 
Не знамо шта очекујемо,али знамо зашто смо ту.Ту смо да поручимо свој дјеци 
обољелој од ријетких болести;Нисте сами!Ми смо ту да вас подржимо,да вас 
чујемо и саслушамо,да помогнемо и утјешимо.Ту смо да се боримо заједно с вама! 
 

О књизи,аутору и самој тематици 
говорили су: проф.Тихомир Левајац, 
Ненад Новаковић,директор  
Народног позоришта РС,Оливера 
Костић, пјесникиња и Драшко  
Станивуковић,Миланин и Татјанин 
пријатељ. 

Не знам ко је први,ни кад,ни којим поводом,рекао нешто што смо сви 
хиљаду пута чули,да живот пише романе.Због честе употребе ова је 
мисао временом слабила,да би најзад безвредна постала,јер је свако,и 
кад треба и кад не треба,употребљава. 
Ако постоји прича која ће јој свежину вратити,која ће јој изворно 
значење дати,онда је то ова прича.... 
Ове ријечи,дрхтавим гласом ,изговорио је проф.Тихомир Левајац који 
је некад био и разредни старјешина ауторки  др Сњежани Гајић. 

Хвала вам што сте утицали и 
што утичете на формирање 
мене као особе,мене као 
човјека....Ја сам бољи човјек... 
Издржите још мало,ваш дух је 
позитиван,а ја ћу га даље 
ширити.Ја вам се дивим.... 
Ријечи су које је породици 
Гајић упутио један млади 
човјек,Драшкао 
Станивуковић,Миланин и 
Татјанин пријатељ. 
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Николина,Ведрана и 
Милица,ученице 8/4 одјељења 
наше ПО Клашнице и њихова 
наставница музичке културе 

Славица Каралић су поносне што 
су имале прилику да дају свој 

скромни допринос овој 
хуманитарној вечери. 

Ученице  ЈУ ОШ 
А.Г.Папандреу из 

Александровца казивале су 
стихове пјесме Р.Киплинга. 

Посвета једне мајка умрлој кћерки 
“Посвећено теби,мила моја кћери,у жељи да ова прича о теби допре до тебе,тамо 
на небу.У нади да ћеш,као добри анђео,моћи путовети кроз вријеме и простор на 
крилима књига које си вољела читати.Посебно оне у којима машта постаје 
стварност.Желим ти да путујеш на сва замишљена мјеста,као што су путовали 
Џек и Ени,главни јунаци Чаробна кућицана дрвету,коју је написала Мери Поун 
Озборн. 
Надам се да ће ти то омогућити Моргана,библотекарка чаробница,која је путовала 
кроз вријеме и простор и сакупљала књиге,као што је то омогућила главним 
јунацима те лијепе књиге. 
Сви који су те познавали знају да си и ти,завријеме овоземаљског живота,била 
библиотекарка чаробница”. 
                                                                                                                         Твоја мама 
 
Покушали смо да вам пренесемо дјелић атмосфере са ове предивне вечери.Било је 
уздаха,суза,али ипак смо сви на крају осјећали љубав и неку чудну снагу,жељу и 
вољу да будемо, како рече Миланин приатељ,БОЉИ  ЉУДИ. 

Припремиле:Лана Гиговић,Јована Станковић и Хелена Зечевић  7/3. 
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Завршена су школска такмичења предвиђена Календаром такмичења за ученике основних 
школа Републике Српске у школској 2015/2016. години. 
 
На школскимтакмичењима учествовали су ученици централне школе Лакташи, ПО Клашнице 
и ПО Кришковци. Ученици који су освојили прво и н друго мјесто пласирали су се на 
општинска такмичења.Разултати такмичења су: 

Школско такмичење из географије одржано 16.12.2015. године 
1.Мјесто Вид Безер 6/6 са освојених 59 бодова 
2.Мјесто Горан Милић 6/4 са освојених 58 бодова 

Школско такмичење из физике одржано 29.12.2015. године 
8. разред 

1.Мјесто Анђела Радаковић 8/2  са освојених   76 бодова 
2.Мјесто Андреја Поповић 8/2    са освојених  28 бодова 

9. разред 
1.мјесто Милица Косић  9/1   са освојених 40 бодова 
2.Мјесто Јована Тепић   9/6    са освојених 32 бода 

Школско такмичење из информатике одржано 04.02.2016. године  
1.Мјесто Јована Коџоман 9/5 са освојена 84 бода 
2.Мјесто Јелена Граховац 9/5 са освојених 46 бодова 

Школско такмичење из  православне вјеронауке одржано 09.02.2016. године  
1.Мјесто Нина Вржина 6/4 са освојених 91 бод 
2.Мјесто  Софија Радетић  6/2 са освојена 89 бода 

Школско такмичење из  француског језика одржано 08.02.2016. године  
1.Мјесто Жаклина Тркуља  9/2  
2.Мјесто  Немања Ђукић  9/5  

Школско такмичење из математике одржано 15.02.2016. године 
7. разред 

1.Мјесто Милица Савић 7/2 са освојених 50 бодова 
2.Мјесто Андрија  Тадић7/2 са освојених 27 бодова 

8. разред 
1.Мјесто Даниел Мајсторовић 8/5 са освојених 60 бодова  
2.Мјесто Лука Вукосављевић 8/4 са освојених 58 бодова 

9. разред 
1.Мјесто Виолета Вучетић 9/2 са освојених 35 бодова 
2.Мјесто Наташа Јотић 9/1 са освојених 25 бодова 
 
 

ЧЕСТИТАМО СВИМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВОМ НАСТАВНИЦИМА 
И ЖЕЛИМО ИМ УСПЈЕХ  НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ  

ОПШТИНСКИМ,РЕГИОНАЛНИМ И РЕПУБЛИЧКИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА. 

 
Санда  Милошевић,помоћник директора 
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Посљедњих пар година наши млади 
информатичари остварили су запажене 
резултате на општинским и регионалним 
такмичењима.Прије четири године 
Николина Граховац је била републички 
првак,данас је успјешан  студент. 
8.фебруара одржано је школско 
такмичење на којем су се такмичили 
представници  одјељења деветог разреда. 
Уз подршку наставница Санеле Рајић и 
Тијане Баљак такмичари су се 
припремили и показали завидно знање. 
Ипак,кад је такмичење у питању, 
увијек неко мора бити побједник,а неко 
губитник. 
Овај пут  Јована Коџоман,ученица 9/5 
одјељења,била је убједљиво најбоља и 
заслужно ће представљати  нашу школу 
на општинском такмичењу.Друго мјесто и 
учешће на општинском такмичењу 
обезбиједила је и  Јелена Граховац,такође 
ученица 9/5 одјељења. 

Јована и Јелена  се већ спремају за 
општинско такмичење и надају се 
добрим разултатима.Желимо им 
срећу,јер знамо да знање имају,а уз 
мало среће можда једна од њих 
наслиједи  нашу републичку 
првакињу Николину  Граховац. 
 

Припремила:Драгана   Савић и 
Дуња Тодић  7/4 



НОВИ   ПОЛЕТ 

15 

  Зашто да прочитате књигу„Мали Принц”  
Научићете о људским везама,о љубави,о животу.... 
За вас смо издвојили неке занимљиве и поучне цитате. 
 
 „Човек само срцем добро види. Суштина се очима 
не да сагледати. ” 
„Очи су слепе. Срцем треба тражити. ” 
Мали Принц дошавши у врт каже ружама: „Лепе сте, 
али сте празне... Човек не може да умре за вас. Моја 
ружа личи на вас, али она сама је значајнија од свих 
вас заједно зато што сам ја њу заволео”.  
Када је Мали Принц срео лисицу и пожелио да се 
играју заједно, она му је рекла да мора прво да је 
припитоми. Мали Принц је питао шта то значи 
“припитомити”? Лисица му је објаснила да то значи 
“створити везе”, а ево како:  
“Ти си за мене само мали дечак, сличан стотинама 
хиљада других дечака. И ти ми ниси потребан... Ја 
сам за тебе само лисица слична стотинама хиљада 
других лисица. Али, ако ме припитомиш, бићемо 
потребни једно другом. Ти ћеш за мене бити једини 
на свету. Ја ћу за тебе бити једина на свету... Човек 
познаје само оне ствари које припитоми”.  
 
А шта значи познавати? Да ли то значи знати како неко 
изгледа, или како му је име, или колико година има... да 
ли то значи научити нешто о некоме? Не, то значи да је 
неко постао јединствен за нас, посебан, а када неко 
постане незамјенљив или посебан за нас... то значи да 
смо га силно завољели. То значи да постојим ја само 
ако постојиш и ти. Ову заједницу љубави зовемо 
личност. Дакле, личност није исто што и индивидуа, 
јединка... личност је “ти” и “ја” повезани у “једно” 
силином љубави. Љубав чини да и сасвим обичне 
ствари постану јединствене. Када нам неко вољен 
поклони нешто, играчку, гумицу, оловку... тај предмет, 
снагом љубави, за нас постаје посебан, драгоцјен, и не 
бисмо га мијењали за стотину нових, истих предмета.  
„Човек  је усамљен и међу људима.” 

„Говор је извор свих неспоразума.” 
„Уображени људи увек чују само похвале.” 

„Мали Принц” је најпознатија новела француског пилота Антоана де Сент 
Егзиперија из 1943. године. Сент Егзипери ју је написао док је живио у САД. 
Преведена је на преко 180 свјетских језика и продана у више од 80 милиона 
примјерака, што ју чини једном од најпродаванијих књига свијета.Kњигу  
„Мали принц” можете  пронаћи и у нашој библиотеци. 

Мали Принц  
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Припремио: 
Давид Скендерија  7/4 

Филмска анимирана верзија култног ремек дјела Антоана де Саинт Екуперија. У 
средишту збивања је дјевојчица коју мајка полако припрема за свијет одраслих у 
којем живе. Дјевојчица има комшију, ексцентричног добронамјерног авијатичара. Он 
ће дјевојчицу упознати са невјероватним новим свијетом у којем је све могуће. 
Свијетом у који је он сам давно закорачио а све захваљујући Малом Принцу. Ту ће 
започети путовање дјевојчице, путовање у сопствени измаштани свијет и у свијет 
Малог Принца. Ту ће дјевојчица открити да је људска повезаност оно што је есенција 
збивања и може се видјети једино срцем. 
Можете да погледате филм у Мултиплекс Паласу у терминима  11:30,13:45. 

Под бременом живљења у ужурбаном и 
модерном свијету срушених идеала, 
пољуљаних увјерења, искиданих нада и 
посусталих хтјења, дјевојчица одраста уз 
строгу, амбициозну и пожртвовану мајку, 
која је припрема за реалан живот у 
царству одраслих. Она и сама вјерује да ће 
је до танчина испланиран сваки минут 
дјетињства зарад виших циљева одвести 
на престижну Академију и од ње створити 
стамену и нормалну одраслу особу. Све до 
једног дана, када јој је из комшилука на 
авиончићу од папира долетио Мали 
Принц и шапнуо да само човјек са 
великим дјететом у себи може да остане 
свој. Управо ју је овај малени звјездани 
путник упознао са авијатичарем, 
времешним и ексцентричним сусједом, 
али љубазним човјеком. Између њих двоје 
рађа се топло и искрено пријатељство. Он 
јој открива необичан свијет у којем је све 
могуће. Универзум у који га је увео Мали 
Принц, дјечак са друге планете кога је 
срео када му се авион 1 давно срушио у 
пустињи. Тако почиње магично и 
емотивно путовање дјевојчице кроз њену 
сопствену имагинацију и чудесан свет 
Малог Принца. Она поново проналази 
своје дјетињство и схвата да су везе међу 
људима оно што је највриједније у животу, 
а да се најбитније ствари препознају 
срцем дјетета. 
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Атлантида је митско острво које је први поменуо 
старогрчки филозоф Платон у својим дијалозима 
„Тимај“ и „Ктирон“, који су написани око 360. п. 
н. е. Према Платону, Атлантида је била поморска 
сила која је лежала са друге стране Херкулових 
стубова која је покорила многе дијелове западне 
Европе и Африке 9000 година прије Солона, тј. 
око 9600. п. н. е. Након неуспјешног покушаја да 
заузме Атину, Атлантида је усљед природне 
катастрофе потонула у океан за један дан и 
ноћ.Историчари се не слажу да ли је и колико 
Платонова прича инспирисана ранијим 
предањима.  
У „Критону“, Платон тврди да његови наводи о 
античкој Атини и Атлантиди потичу још од 
Солонове посјете Старом Египту у 6. вијеку  
п. н. е. Солон се у Египту састао са свештеником 
из Саиса, који му је превео причу о Атињанима и 
Атлантиди, забиљежену на једном папирусу. 
Неки научници тврде да је Платон засновао 
причу на успоменама на прошле догађаје као што 
су ерупција Санторинија или Тројански рат, док 
други тврде да су му инспирација били догађаји 
из његовог времена, као што је уништење 
Хеликеа 373. п. н. е. или неуспјела атинска 
инвазија Сицилије 417-4 13. п. н. е. 

Припремили:Давид Скендерија  и 
Милана Савић    7/4  

         Атлантида  
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БИЛО КАКО БИЛО, 
АТЛАНТИДА ЈЕ, 

 И ДАНАС  СВЈЕТСКА 
МИСТЕРИЈА. 
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Припремио: Давид Скендерија 7/4   
и  Милана Савић 7/4 

Нестанак     Атлантиде  
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         Постоји много легенди о Атлантиђанима и о томе како је њихова напредна 
цивилизација нестала. По једној легенди, уништили су сами себе погрешном 
употребом некакве страшне енергије, а по другој, богови су их казнили јер су почели 
да ратују против својих пријатеља и да убијају људе због похлепе за већим 
богатством. У средњем вијеку људи су били сигурни да је Атлантида заиста 
постојала, и чак се вјеровало да је тај мистични континент стајао на мјесту данашњег 
Атлантског океана (одатле и име - Атлантида). Тада су истраживачи пловили свуда по 
свијету у потрази за овом мистеријом, налазећи успут Сјеверну и Јужну Америку, 
Кину, Јапан и Аустралију.               

Модерни мит о овом континенту почео 
је 1882. године објављивањем књиге 
Атлантида коју је написао Американац 
Игнацијус Донели.Можете да погледате 
и цртани о Атлантиди  
„Aтлантида- изгубљено  царство”. 
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Из пера наших ђака 
НА   ГРАНАМА  МАШТЕ 

Често се замислим и на крилима маште полетим, 
завирим у своје срце, моје мисли оживе и обузму ме. 
Пустим инспирацију да лети и развија се, као млада 
биљка која се жељно извија ка зракама сунца. 
Затворим очи. Кад их отворим, око мене је један 
потпуно нови свијет. Ту је цвијеће, најдивних боја и 
необичних облика. Сваки цвијет је посебан, јер има 
своју сврху и способност: да лијечи, да умири, да 
развесели. Подигнем поглед и видим водопаде 
кристално чисте воде, у којој пливају весела морска 
бића, окићена бисерима. Из шуме излазе јелени, чији 
су рогови украшени најдивнијим кићанакама. Око 
врата су им  богати вијенци, а по копитима су им 
израсли лишаји и маховине. Из облака се ваљају 
вихори и снажни вјетрови, а ипак, из њих се 
препознају њежна и прозрачна бића, свијетлог ока и 
брзих, али грациозних покрета. У том часу долази 
ватра, која захвата све пред собом, али не пали. Из ње 
се дижу снажни коњи, пламених боја и ватреног духа. 
На тијелу су им чудесне шаре, а под копитима избија 
пара. Тамо гдје сунчеве зраке додирују тло, јавља се 
искра, а потом излазе свијетла бића, сјајна попут 
самог сунца, а чиста попут најфинијих драгуља. А 
ипак, тамо гдје сјене шарају зелену траву, крију се 
мистериозна и стидљива створења, којима је мрак 
дом, а ноћ нови свијет. И све врви, врви од енергије и 
добрих вибрација, а свијетла магија је испреплетена 
свуда унаоколо. Наједном се пренем. Стварност ме 
зове. Зову ме моје обавезе и живот. Али она бића су 
још увијек ту, у мом срцу, и она су дио мене, сањара. 
И нико ми их никад неће моћи одузети. 

Милица Савић 7/2 

МАШТА... 

Одрасли кажу да је машта бијег од стварног свијета 

и да је ту скровиште сањара.Ја кажем, да је машта 

нешто што нас читав живот чини способнимa да 

одемо на било које мјесто и чинимо што год 

пожелимо.У свијету маште све је могуће. 

  Понекад док маштам,ја утонем у свијет снова.Tад  

одлазим у далеке земље,купам се у најбистријим 

морима или пловим с' гусарима.Понекад храбро 

корачам Мјесецом и додирујем најсјаније 

звијезде.Све је то могуће док сањам и маштам,јер 

између снова и маште линија је танка као нит 

паукове мреже.Бранко Ћопић,Петар Кочић,Марк 

Твен и многи други писци кроз своја дјела показали 

су нам колика је била њихова машта.Читајући 

њихове књиге стављам себе у улогу главног јунака,и 

тако се моје читање претвори у једну велику 

авантуру.Када умјетник ствара дјело у својој глави 

прави скицу,машта,замишља и планира,јер некад се 

и затворених очију ствари јасније виде. 

  Неке од својих маштарија и снова,својом 

упорношћу,трудом и радом покушаћу да 

остварим,за такве ствари већ имам план.Ја мислим 

да сваки човјек треба да машта,јер човjек без маште 

је човјек без животног циља. 

Милана Савић 7/4 

ПРИРОДА ОКО НАШЕ ШКОЛЕ 

Природа је нешто тако топло,а ипак хладно,нешто њежно,али ипак грубо.Природа је и онај мрав у 
трави, и онај цвијет, и њива и ти. Природа је све око нас, па тако и око моје школе.Ту одмах преко 
пута налази се ливада.Она је дивна,препуна зеленила али ипак тако усамљена. Друштво јој у прољеће 
прави само стока која је ту дошла на испашу или покоји пас луталица.а зими нико, ама баш нико! Иза 
ниских зелених брда извиру кровови кућа које као да је неко разбацао.Ту негдје је и мала, густа 
стидљива шумица која се види, тек толикио.Близу је и ауто-пут код којег се налазе улична свјетла, 
која су толико јака па обасјавају шумицу и ливаду и чини их тако чаробним. Тик испред ливаде 
налази се и замишљено дрврће чије гране њежно љуља разиграни вјетрић. Оне су толико танке да се 
једва примјећују када падне снијег. 

       Вољела бих да око моје школе има мање аута и путева једном ријечју ,оних који је загађују. 
 

Лана Гиговић 7/3 
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14.ФЕБРУАР   
 
 
 
ДАН   
ЗАЉУБЉЊНИХ 

УЖИВАЈМО У ЉУБАВИ. . . .  

ЈЕСТЕ ЛИ ЗНАЛИ? 

*Французи спадају у 
најромантичније људе на свијету,а 
Париз се већ одавно сматра градом 
љубави. 

*У Финској на Дан заљубљених 
особама и драгим људима шаљете 
анонимне поруке.Послије откријете 
од кога је порука. 

*У Јапану је обичај да дјевојке 
поклоне мушкарцу црну 
чоколаду.Уколико тај мушкарац 
осјећа нешто према дјевојци за 
мјесец дана поклониће јој бијелу 
чоколаду. 

НАЈЉЕПШИ ЦИТАТИ О ЉУБАВИ 

1.Волети особу значи волети песму њеног срца и 
отпевати је кад је сви забораве, Томас Чамберс 

2. Када те љубав зове, следи је, иако су јој путови тврди 
и стрми. А кад вас крила њена понесу, предајте јој се, 
иако вас мач скривен у њеним перима може ранити', 
Халил Џубран, 'Пророк' 

3. Љубав нас тера да радимо чудне ствари, Чарлс М. 
Шулц 

4. О дођи, ноћи, дођи, блага, мила и чарна ноћи, дај ми 
мог Ромеа. А када умре, раскомадај га на небројене 
ситне звездице, што тако ће окренути лице небу, и сав 
ће свет у тебе се заљубити и неће више сјајно сунце 
частит', Вилијам Шекспир, 'Ромео и Јулија' 

5. Волим те до месеца и назад, Сем МекБратни, 'Погоди 
колико те волим' 

6. Ако ме мораш волети, нека то не буде ни због чега 
другога него због саме љубави. 'Ко воли верује у 
немогуће, Елизабет Барет Браунинг 

7. Ово је моја тајна: Врло је једноставно, очи су слепе. 
Треба тражити срцем", Антоан де Сент Еxпери, 'Мали 
принц' 

8. Ти си моја звезда, и мој астроном, и желео бих да сам 
небо, да те могу посматрати са милијарду очију. 
Највеће блаженство које је икада постојало на свету 
постиже се лудилом љубави, Платон. 

Погледајте ТОП 5 
најромантичнијих  
филмова: 
 
,,Сумрак Сага” 

,,Криве су звијезде” 

,,Заправо љубав” 

,,Шта ако…”, 

,,Три метра изнад неба” 

Много оспораван,али и много слављен  
Дан заљубљених ,сваке године изазове 
много пажње,разноразних коментара, па 
се поново дијелимо на оне што су ,,ЗА”и 
оне што су ,,ПРОТИВ”. 

(Као да нам је мало подјела.) 
Све у свему МИ ГЛАСАМО ЗА 
ЉУБАВ;МА КАКО И КАД ЈЕ НЕКО 
СЛАВИО И ОБИЉЕЖАВАО. 
УЖИВАЈМО У ЉУБАВИ.... 



НОВИ   ПОЛЕТ 

. . .ЈЕР ЉУБАВ ЈЕ СВУДА ОКО  
НАС. . .  

 

 Без обзира на то је ли искуство прве љубави или прве заљубљености већ иза 
тебе или тек пред тобом,свака је заљубљеност увијек јединствено искуство.Прва 
љубав може се догодити било кад.Велика већина своју прву заљубљеност 
доживи у својим тинејџерским годинама.Прву љубав доживљавамо јако 
драматично али добра вијест је да кроз процес одрастања схватамо да то ипак 
није питање живота и смрти.У љубав се треба без размишљања упустити и 
уживати.Некима се љубав догоди прије,некима послије али углавном свима се 
догоди. 

  10 сигурних  знакова да те погодила 
Купидова стрелица: 

 

1.Зноје ти се дланови. 
 
2.Срце ти убрзано лупа. 
 
3.Немаш апетита. 
 
4.Губиш концентрацију у школи и ван 
ње. 
 
5.Стално мислиш на њега/њу. 
 
6.Зацрвениш се чим се сретнете. 
 
7.Не можеш заспати. 

 
8.Замуцкујеш. 
 
9.Осјећаш лептириће у 
стомаку. 
 
10.Током разговора 
спушташ поглед. 

Припремила: 
Милана Савић и 
 Драгана Савић 7/4 
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