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 ЦЕНТРАЛНА      ПРОСЛАВА  
 ДАНА   ШКОЛЕ 
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Лакташи,07.04.2016.године. 
 
Централна прослава Дана школе обиљежена је 
свечаном  приредбом коју су припремили 
ученици и наставници  Централне школе и ПО 
Клашнице.Приредба је и ове године изведена 
у препуној   сали  Дома културе у Лакташима. 

Предсједница СО Лакташи др Сњежана Радетић 
и начелник општине Лакташи,господин 
Мирослав Коџоман с великом пажњом и 
нескривеним задовољством испратили су све 
наступе учесника свечаног програма. Ученици и 
наставници наше школе и ове године 
припремили су одличну приредбу која ће се 
дуго памтити. 

Тешко је издвојити  најуспјешније наступе,али наше дјевојке из ПО Клашнице,које изводе 
старе,помало и заборављене  пјесме и ове године одушевиле су све присутне својим 
наступом.Било је много оних који су хтјели да им честитају и да се фотографишу с њима. 
Посебно  велик аплауз измамио је и  један од најмлађих учесника програма,симпатични 
Ведран  Рудић. 
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    Још једна ритмичка игра  
изазвала је громогласан аплауз.Уз 
чувену пјесму Пјевам 
дању,пјевам ноћу коју је 
прославио Здравко Чолић 
ученици петих разреда централне 
школе вратили су нас у  нека 
давна времена и измамили 
осмијех на многа лица гледалаца.

 
Шармантни  водитељи програма  
Теа и Немања,већ  одавно 
редовни учесници школских 
програма,показали су и да имају  
посебан  дар  за  комуникацију,а 
и за  глуму.Ко зна можда једног 
дана буду познати водитељи 
неког свјетског фестивала!

     
Ученици разредне наставе 
ПО Клашнице,чланови 
ритмичке секције, су   уз 
занимљиву кореографију 
поручили  да на младима  
свијет  остаје.

   Многи  нису ни знали да су стихови 
поменуте Чолићеве композиције дјело нашег 
великог романтичарског поете,Бранка 
Радичевића,који је управо ову пјесму 
посветио својој вољеној Мини Караџић
(Кћерки Вука С.Караџића).



НОВИ   ПОЛЕТ 

5 

Биљана платно белеше дивна 
македонска  народна пјесма уз чије су 
ритмове дјевојчице из трећег разреда  
приказале изузтну кореографију која је 
оставила без даха све присутне у 
препуној сали Дома културе.Ова 
њихова кореографија ме је подсјетила 
на Андрићеву Аску.Што их више гледам 
све више желим да видим шта ће 
сљедеће приказати. 
-Феноменално,ово је немогуће,како су 
само мале ,а тако добро увјежбане-
рекла нам је једна гледатељка. 
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ДРАГИ  НАШИ  УЧЕСНИЦИ ПРОГРАМА ,ПОНОСНИ СМО НА СВЕ ВАС И 
ХВАЛА ВАМ ЗА ВАШ УЛОЖЕНИ ТРУД.СВИ СТЕ ,БЕЗ ИЗУЗЕТКА БИЛИ 
ОДЛИЧНИ ,И ЧЕСТИТАМО ВАМ. 

Припремила:Драгана   Савић и Дуња Тодић  7/4 
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Припремио: Лана  Гиговић 7/4   

ЕКСТЕРНО  ВРЕДНОВАЊЕ  
 УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА  
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Дуго најављивано  тестирање ученика деветих  разреда  у свим основним школама 
Републике  Српске одржано  је 18.и 19.априла и у нашој школи.Наставу у деветом 
разреду  у нашој школи похађа 143 ученика распоређена у седам одјељења. 

Екстерно вредновање ученичких постигнућа  из Српског језика одржано је 18.априла 
с почетком  у 10.00 часова,а  из Математике  19.априла,такође с почетком у 10.00 
часова. Тестирању из оба предмета приступио је 141 ученик.Два ученика нису 
приступила тестирању из оправданих разлога. 

Узбуђење и жеља да што боље 
ураде  тестове  је оно што се могло 
осјетити  и у зраку,али  и видјети  
на лицима  наших „деветака”. 
Нестрпљиво су чекали да одраде 
оно што се од њих очекује,па да 
иду на заслужен  распуст.Резултати  
тестирања  били су познати већ у 
поподневним часовима истог 
дана,тако да су ученици могли да 
одахну и да се опусте.Неко је био 
задовољан постигнутим 
резултатима,неко разочаран,али 
сви су одахнули. Чини нам се да су 
и наставници били задовољни што 
је све прошло.  
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Припремила: 
Сања Благојевић  7/4 

 И ОВЕ ГОДИНЕ  СМО БИЛИ  
НА МЕЂУНАРОДНОМ  
ФЕСТИВАЛУ   
 «ДЈЕЧИЈЕ  ЦАРСТВО» У  
БАЊАЛУЦИ 

УЧЕНИЦИ  НАШЕ 
ШКОЛЕ ОСВАЈАЛИ СУ 
НАГРАДЕ  НА ОВОМ  
ФЕСТИВАЛУ И КАО 
МЛАДИ ПЈЕСНИЦИ, АЛИ 
И КАО РЕЦИТАТОРИ. 
НА ОВОГОДИШЊЕМ 
ФЕСТИВАЛУ ИМАЛИ 
СМО 
ТАКМИЧАРЕ НА 
РЕПУПЛИЧКОЈ СМОТРИ 
РЕЦИТАТОРА.   

Директор Међународног  
фестивала дјечије поезије,  
др Слободан  Стошић и 
предсједница жирија  
Љиљана Чекић, 
театролог,глумица и 
извршни директор Народног 
позоришта Републике 
Српске,имали су задатак да 
прогласе побједнике 
овогодишње смотре 
рецитатора Републике 
Српске. 

Милан 
Крајиновић,ученик 8/4 
одјељења ПО 
Клашнице, један је од 
представника наше 
школе на 
овогодишњем  
такмичењу 
рецитатора.Милан  се 
представио стиховима 
Протестне  песме 
Мирослава Мике 
Антића. 
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Припремили:Давид Скендерија  и 
Милана Савић    7/4  
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Милан и Милица су ове године први пут 
учествовали на овом фестивалу,а већ 

сад размишљају  коју ће пјесму 
спремати за сљедећи  фестивал.  

На Фестивалу  рецитатора Републике 
Српске  учествовало је 63 такмичара из 
скоро свих градова  Републике  
Српске.Жири је имао  тежак  задатак,а за 
најбољег рецитатора Републике Српске  
проглашена је Јована Моравац из 
Прњавора.Наши представници  су  
задовољни својим наступом,али кажу да су 
из овог такмичења изашли богатији  
једним непроцијењивим искуством и да су 
много научили. 

НАШУ ШКОЛУ ПРЕДСТАВЉАЛИ 
СУ  МАРИЈА 
МАЛЕТИЋ,УЧЕНИЦА 9/6 
ОДЈЕЉЕЊА ,МИЛАН 
КРАЈИНОВИЋ, УЧЕНИК 8/4 
ОДЈЕЉЕЊА и МИЛИЦА 
САВИЋ,УЧЕНИЦА 7/2 
ОДЈЕЉЕЊА. 
 
Марија је казивала стихове 
Пркосне песме,Добрице 
Ерића,Милан се представио  
Протестном песмом,Мике 
Антића,а Милица стиховима 
пјесме Чаролија, коју је такође 
написао чувени Мика Антић.  
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Свезналица, аутентични мудрац и 

Орфеј нашег доба, најбољи су 

епитети којима је на Википедији 

описан новинар и 

књижевник Радивој Раша Попов. 

У вријеме приказивања серијала 

„Фазони и форе” био је помало 

свачији дјед. Данас, кад увелико 

гази девету деценију и даље је 

ненадмашни приповиједач и 

хумориста, коме не недостаје ни  

воље ни елана.  

Још увијек је активан и присутан у 

свим сферама живота. У књизи 

Необичне приче о спортистима 

света и Србије о Ђоковићу је 

написао:„Кад Новак побеђује, 

болесници оздрављају. Када сам два 

пута оперисао рак, највећу радост 

ми је причињавала Новакова 

победа. Новака треба прописивати 

као лек у свакој терапији." 

Припремили:Давид Скендерија  и 
Милана Савић    7/4  

   НАЈДРАЖИ ГОСТ  
РАША   ПОПОВ  
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Морамо рећи да је појављивање  ове  
живе легенде  дјечијег пјесништва у 
нашој школи  изазвало велико 
одушевљење,како ученика тако и 
наставника.Колико је Раша Попов 
омиљен свједоче и ове 
фотографије.Једноставно сви су жељели 
да имају једну фотографију,са овим 
великим човјеком за успомену.Његова 
непосредност и једноставност  плијене и 
пажњу и поштовање.Најновија књига 
пјесама Р.Попва зове се  Живот  је сладак, 
брате, ко би желео на гробље да га прате,у 
којој је пјесник поручио да морамо 
уживати и наћи задовољство у малим 
стварима.  

Наставница Јасминка  Шокчевић и 
помоћник директора Санда Милошевић  
посебно  су биле одушевљене  доласком 
Раше Попова у нашу школу. 
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Дивно је бити  дио 
Дјечијег царства, 
дјечијег фестивала 
поезије које удружење 
Култарт организује  већ 
пуних десет 
година.Овогодишњи 
пјесници Дјечијег 
царства, у свом већ 
традиционалном 
пропутовању кроз 
Републику 
Српску,посјетили су и 
нашу школу. 

Припремили:Лана Гиговић и 
Хелена Зечевић  7/3 

Дружење са пјесницима    

11 

 
 

Легендарни Раша Попов,Пеђа 
Трајковић,Душан Поп Ђурђев  
дружили су се са ученицима  
разредне наставе.Уз стихове и 
смијех  ученици су провели  
један прелијеп и незабораван 
час поезије.  
Дружење са пјесницима 
ученицима  је увијек  
занимљиво и хол наше школе 
често је превише мален  да би 
„примио“ све заинтересоване 
ученике. 
Ове године посебна сензација 
је свакако појављивање Раше 
Попова,који је нашим 
ученицима  познат по дјечијој 
емисији „Форе и фазони“.По 
реакцијама,наших малих 
другара,закључили смо да су 
одушевљени оваквим 
дружењима и зажељели су да 
их има више. 
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ПОСЈЕТА  НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ 
ЛАКТАШИ 

На поменутом конкурсу учествовали су ученици 
свих основних школа наше општине.Како смо 
информисани,конкуренција је била  на веома 
високом нивоу и  било је веома тешко изабрати 
најбоља писма. 

Виолета Вучетић,ученица 9/2 одјељења наше 
школе написала је једно од најљепших писама и 
добила признање и пригодну новчану награду од 
начелника наше општине,господина Мирослава 
Коџомана. 

ДАН ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ и 
ове године обиљежен је низом  
разних свечаности и 
активности.Ученици наше школе  
учествовали су на Конкурсу за 
најбољи литерарни рад.Тема на 
коју су писали наши другари 
била је више него 
“примамљива”.Да сам начелник 
општине Лакташи  један дан. 

НОВИ   ПОЛЕТ 

Припремила:Јована  Станковић 7/3 

Предсједница СО др Сњежана 
Радетић  искористила је  прилику да 
честита младим,талентованим 
ученицима и да им уручи награде. 
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Дан  планете  Земље 

Припремила: 
Јована  Станковић 7/3 

У сусрет Дану планете Земље 

  Поводом обиљежавања Дана планете 

Земље, ученици наше школе, чланови 

биолошке секције, су заједно са 

наставницама Љиљаном Малић и Дијаном 

Чађо засадили у школском 

дворишту,неколико садница дрвећа (тује и 

суручице), које смо на поклон добили из 

предузећа „Тамарис“. 
             На тај начин, двориште наше школе 
је обогаћено зеленилом, а и ученици стичу 
навику да унапређују и уљепшпавају  свој 
животни простор и тако, развијају еколошку 
свијест. Јер, не каже се узалуд: 

„Гдје год нађеш згодно мјесто 
Ти дрво посади,  

Јер дрво је благородно 
Па ће да ти врати.“ 

.... 

Међународни Дан планете Земље - 

22. април  обиљежен је  широм свијета 
различитим манифестацијама у циљу 
скретања пажње грађанима на значај 
очувања природе и спречавања негативних 
посљедица по животну средину.Дан 
планете Земље установљен је 1970. године 
у САД, након еколошке акције, а 
обиљежава се широм свијета од 1992. 
године када је на Конференцији 

13 

Ученици 9/5 ПО Клашнице послије 
успјешно обављеног посла,спремно позирају  
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АТЛЕТИКА –општинско такмичење 

ЗЛАТО,СРЕБРО, БРОНЗА  
све нам прија. 
Ипак,МЕДАЉА ЈЕ МЕДАЉА. 

Наша школа је већ годинама 
домаћин општинског атлетског 
такмичења.Можда због тога што 
смо домаћини,наши представници 
увијек се потруде да нас не 
изневјере,напротив сваке године   
освојимо много медаља,како 
златних,тако и сребрених и 
бронзаних.Не бирамо,а престали 
смо и да их бројимо.Тако је било 
и ове године.Освојили смо 
медаље у свим дисциплинама и 
пласирали се на регионално 
такмичење. 

Анастасија 
Јаворац,власница 
двије 
медаље.Освојила 
је златну медаљу у 
дисциплини скок у 
даљ и сребрну у 
спринту на 100м. 

Слађана 
Маринковић,сребро у 
кросу на 800м,а 
Николина Радуловић  
златну медаљу. 
Браво!!!! 

Професори физичког 
васпитања поносни на 
своје ђаке,освајаче  12 

Бацање кугле,атрактивна 
дисциплина,у којој је златну 

медаљу освојила Јелена Топић,а 
2.мјесто и сребрну медаљу Виолета 

Вучетић. 

Припремила:Хелена  Зечевић 7/3  



НОВИ   ПОЛЕТ 

Припремиле:Дуња Toдић и 
Валентина  Ратковић 7/4 
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Недељко Грабовац освојио је сребрну 
медаљу у дисциплини крос на 
1000м,а Игор  и Милош су мало 
позирали уз медаље.  

.СПРИНТ  на 100м Срђан ЂУРИЋ 
освојио бронзу(3.мјесто) 

Никола Јуришић  3.мјесто,а Давид 
Амиџић 2.мјесто у бацању кугле.  

Данило Ракочевић3.мјесто и Никола 
Јовандић 2.мјесто у скоку у даљ.  



НОВИ   ПОЛЕТ 

АТЛЕТИЧАРИ  УСПЈЕШНИ  И  НА  

Припремила: 
Милана Савић и Драгана Савић 7/4 

Атлетика је спортска 
дисциплина у којој наши 
ученици већ дуго постижу 
запажене резултае.Тако је 
било и ове 
године.Регионално 
такмиченје из атлетике 
одржано 
је 20. 04. 2016.на Борчевом 
стадиону у Бањој Луци.У 
категорији основних 
школа,наша школа је имала 
седам представника у     
четири дисциплине.Николина 
Радуловић је освојила 2.мјесто 
на кросу 800 метара.  
2. мјесто  и сребрну медаљу 
освојила је Анастасија  
Јаворац у дисциплини скок у 
даљ. ЧЕСТИТАМО!!!!! 

Слађана Маринковић  истрчала је свој нови 
рекорд,али није успјела да освоји медаљу.  
Слађо,честитамо ти и више среће други пут.  
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НОВИ   ПОЛЕТ 

РЕГИОНАЛНОМ  ТАКМИЧЕЊУ 

Припремила: 
Милана Савић и 
 Валентина Ратковић7/4 

СлађанаМаринковић, 
Виолета Вучетић, 

Анастасија Јаворац, 
Николина Радуловић, 

Јелена Топић, 
Никола Јовандић и Давид 
Амиџић представљали су 

нашу школу као 
најуспјешнији 

атлетичари. 

Николина и Анастасија 
поносно позирају с 
дипломама у рукама и 
осмијехом на лицу. 
Пресрећне су и већ сад 
имају  планове за 
будућност. 
Честитамо!!!! 

 
Анастасијин скок  за сребрну 

медаљу . 
4,47м  било је довољно  да  

Анастасија освоји сребрену 
медаљу.Надамо се да је чувена 

Ивана Шпановић добила 
насљедницу.Браво  

Анастасија!!! 
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НОВИ   ПОЛЕТ 

ОДБОЈКАШИЦЕ  ПРАВЕ  РЕПРИЗУ 

Припремила: 
Лана Гиговић и 
Хелена Зечевић 7/3  

Душан Хорват,проф.физичког васпитања,М.Марјановић,Н.Јотић,К.Рашљић,И.Тривић 
И.Сувајац,М.Ћук,А.Павловић,Д.Калајџија,Ј.Дукић и М.Косић. 

Били смо поносни на наше 

одбојкашице када су 

прошле године освојиле 
1.мјесто на 

регионалном такмичењу. 

Овогодишње такмичење 

донијело нам је још више 

радости,јер су наше 

одбојкашице успјеле да 

одбране титулу и да 

направе  репризу 
прошлогодишњег 

успјеха. 

Екипа наше школе одиграла је три утакмице и у све три побиједила.Прву 
утакмицу играле су са екипом основне школе из Масловара и побиједиле 
резултатом 2:0,по сетовима.Другу утакмицу играле су са екипом 
ОШ„Г.С.Раковски“ из Бањалуке и побиједиле резултатом 2:1.Финална 
утакмица била је неизвијесна до самог краја,али захваљујући одличној игри 
и одлучујућем поентирању Милице Косић,наша екипа је побиједила 
резултатом 2:1.У финалној утакмици наше одбојкашице играле су против 
екипе ОШ„Бранко Радичецић“ из Бањалуке. 
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БРАВО   
ШАМПИОНКЕ 



НОВИ   ПОЛЕТ 

    160 година од рођења  
ДРУГИ   ДИО  

Поводом 160 година од рођења Николе Тесле,српског и свјетског великана и 
научника,Републички педагошки завод и Савез иноватора Републике Српске испланирао је низ 
активности чији је циљ да се на достојанствен начин обиљежи живот и дјело Николе 
Тесле.Ученици и наставници наше школе подржали су ову активност и на разне начине 
обиљежили овај велики јубилеј.У оквиру ваннаставних активности, посбно у раду ликовних и 
литерарних скција,али и на часовима ВРОЗ-а ученици су имали прилику да још једном 
презентују  рад и дјело Николе Тесле.Редакција нашег листа је одлучила да до краја ове 
године у сваком броју  објави  по једну цртицу из живота овог нашег великана и на тај начин 
да скроман допринос обиљежавању   160 година од  његовог рођења. 

 Први разред основне школе похађао је у родном 
Смиљану. Отац Милутин рукоположен је 
за проту у Госпићу, те се породица 
преселила у ово мјесто 1862. године. 
Преостала три разреда основне школе и 
трогодишњу Нижу реалну гимназију 
завршио је у Госпићу. У Госпићу је Никола 
први пут скренуо пажњу на себе када је 
један трговац организовао ватрогасну 
службу. На показној вјежби којој је 
присуствовало мноштво Госпићана, 
ватрогасци нису успјели да испумпају воду 
из реке Лике. Стручњаци су покушали да 
открију разлог зашто пумпа не вуче воду, 
али безуспјешно. Тесла, који је тада имао 
седам или осам година, је инстиктивно 
ријешио проблем ушавши у реку и 
отчепивши други крај цријева. Због тога је 
слављен као херој дана. 

Теслино прво запослење  

Теслино школовање 

 Године 1881. се сели у Будимпешту где се 

запошљава у телеграфској компанији 
под називом „Америчка Телефонска 
Компанија“. Тесла је при отварању 
телефонске централе 1881. године 
постао главни телефонски техничар у 
компанији. Ту је измислио уређај који 
је, према некима, телефонски 
појачавач, док је према другима 
први звучник. У Будимпештанском 
парку се Тесли јавила идеја о решењу 
проблема мотора на наизмјеничну 
струју без комутатора, док је шетао са 
пријатељем и рецитовао Гетеовог 
„Фауста“, а онда изненада почео 
штапом по пијеску да црта линије 
сила обртног магнетског поља. За два 
наредна мејсеца је разрадио скице 
многих типова мотора и модификација 
које ће пет година 
касније патентирати у Америци. 
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НОВИ   ПОЛЕТ 

    НИКОЛЕ   ТЕСЛЕ  

  Године 1886. Тесла у Њујорку оснива своју 

компанију, Тесла елект рично освјет љење 
и производња (Tesla Electric Light & Man-
ufacturing). Првобитни оснивачи се нису 
сложили са Теслом око његових планова 
за увођење мотора на наизмјеничну 
струју и на крају је остао без финансијера 
и компаније. Тесла је потом радио 
у Њујорку као обичан радник од 1886. до 
1887. године да би се прехранио и скупио 
новац за свој нови подухват. Први 
електромотор на наизмјеничну струју без 
четкица је успио да конструише 1887. 
године, и демонстрирао га 
пред „Америчким друштвом 
електроинжењера“ (American Institute of 
Electrical Engineers, данас IEEE) 1888. 
године.  

Теслино запослење у Паризу и посао у Стразбуру  

Први патенти из наизмјеничних сила  
 У Париз се сели 1882. године гдје ради као 

инжењер за Едисонову компанију на 
пословима унапређења електричне 
опреме. Године 1883. требало је да 
компанија у Штразбургу 
(данашњи Стразбур) оспособи 
једносмјерну централу јер се на 
отварању очекивао њемачки цар лично. 
Тесли је дат овај задатак и он је боравио 
у Стразбуру од 14. октобра 1883. до 24. 
фебруара 1884. године. Тесла овде 
потписује први пословни уговор у вези 
реализације првог индукционог мотора, 
тако је крајем 1883. године у Стразбуру 
настао први индукциони мотор који 
користи принцип обртног магнетског 
поља наизмјеничних струја. Почео је и 
са развојем разних врста полифазних 
система и уређаја са 
обртним магнетским пољем (за које му 
је одобрен патент 1888. године). 

Америчко држављанство, експлозија разних открића 

Америчко држављанство добија 30. јула 1891, са 35 година, а тада започиње рад у својој новој 
лабораторији у улици Хаустон у Њујорку. Ту је први пут приказао флуоресцентну сијалицу 
која свијетли без жица. Тако се први пут појавила идеја о бежичном преносу снаге. Са 36 
година пријављује први патент из области вишефазних струја. У наставку истраживања се 
посвећује принципима обртних магнетних поља. Постаје подпредсједник Америчког 
института електроинжењера (касније IEEE) у периоду од 1892. до 1894. године  

Припремио:Давид Скендерија 7/4  
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НОВИ   ПОЛЕТ 

МОДНИ   КУТАК 

Мода 40-их          Други   дио 

Припремила: 
Сања   
Благојевић   7/4 

1940-те су обиљежили дизајнер:Кристобал Баленсијага,Дигби Мортон и Норман Хартнел.Док 
су мушкарци ишли у рат жене су морале да преузму на себе сву одговорност,па је тако и 
одјећа за жене простала мужевнија.У моди су улазиле панталоне са широким ногавицама,и 
нараменице.Нешто касније,модна кућа Диор је ланлансирала пуне сукнје које су биле дугачке 
до листова.Због тога холивудска глумица Катарине Хербурн била је међу првим женама која 
се усудила да обуче мушко одијело.Доказала је да у њему може да изгледа 
женствено.Данашњи  свјетски дизајнери комбинују мужевне кројеве са женственим одјевним 
предметима као сто су волани,масивне огрлице или ципеле на пету. 

Послијеретне педесете унијеле су велике 
промјене.Дизајнер Кристијан Диор лансирао 
је своју прву колекцију “Линију Корел”која 
је обухватала широку и лепршаву одјећу.Та 
колекција постала је обиљежје деценије,са 
својим женственим,луксузним и 
префињеним креацијама.Ову деценију 
обиљежиле су славне глумице Одри Хепберн 
и Мерли Монро. 
Диор је креирао и чувену пенцил сукњу  која 
је постала веома популарна  јер је одговарала  
свим женама. 

МОДА     50-их 
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НОВИ   ПОЛЕТ 

Припремила: 
Хелена  Зечевић   7/3  

Мај  је можда најљепши  мјесец у години,неком због прелијепе природе,неком због завршетка 
наставе,а нашим деветацима сигурно  због матуре.Матура је свакако један од најзначајнијих 
дана у животу сваког човјека.Тренутак кад затварамо једну страницу књиге и спремамо се за 
друго поглавље.Онда сви очекујемо нешто више од живота,осјећамо да смо старији и да 
можемо “оно што до сад нисмо смјели”.А да ли је то тако,покаже вријеме. 
Оно о чему се матуранти  највише брину,послије добрих оцијена,свакако је –шта обући за 
матуру? 
У овом броју предлажемо нашим матурантима неке одјевне комбинације. 

МАЛА   МАТУРА 

Шта обући  за малу матуру? 
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