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Ево нас поново, на почетку још једне школске године. 
 

Ако сте помислили да смо одустали од  
идеје да имамо  наше школске новине, преварили сте се. 

Ми смо упорна екипа и не одустајемо лако. 
Трудили смо се да вам приближимо све што је обиљежило  

прошлу школску годину. 
Упознали смо вас с нашим надареним и успјешним 

ученицима, али и учеником генерације. 
Донијели смо вам приче о нашим бившим ђацима који су 

наставили да нижу успјехе и послије одласка из наше 
школе.Били смо на свим такмичењима на којима су 

учествовали ученици наше школе. Промовисали смо рад  
школских секција, овјековјечили све школске приредбе 

и све наше школске активности. 
Обећавмо да ћемо ове године бити још бољи. Обећавамо  

вам много интересантних прича, интервјуа с личностима 
из културног и јавног живота. 

 
И ове године с вама ће се дружити провјерена екипа малих  

новинара:Лана, Хелена, Давид, Јована, Милана, 
Сања и Дуња . 

Овом приликом позивамо све ученике наше школе који су 
заинтересовани за рад у новинарској секцији да нам се 

придруже. Контакт особе су Лана Гиговић из одјељења 8/3  
и Дуња Тодић из 8/4 одјељења. 

 
 
 

    Октобар, 2016.године 
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НАШИ НОВИ ДРУГАРИ  

Прошла су већ скоро два мјесеца од почетка нове школске године. Као и претходних година и ове 
школске године добили смо нове другаре,наше првачиће. Екипа нашег часописа посјетила је наше 
мале другаре из 1/6 одјељења ПО Клашнице. Обрадовали су се нашој посјети и радознало  
ишчекивали шта ће се десити.Објаснили смо им ко смо ми и због чега смо их посјетили. 
Стидљивост је убрзо нестала и започели смо  разговор. На постављена питања добили смо праве 
дјечије одговоре. 

Доносимо вам дио нашег дружења са новим 
другарима. 

На питање шта им се највише свидјело на почетку 
школовања,већина је одговорила:Највише нам се 
свидјела пјесмица „Кад си срећан.” 

Већина ученика је исказала одушевљење 
приредбом,која се сваке године изводи  као 
добродошлица ђацима првацима. Мени је лијепо, зато што пуно цртамо. 

Мени је најљепше кад се играмо у дворишту. 

Волим да пјевам и да се играм, а највише волим  другове. 

Иако устају рано да би били спремни за 
наставу,која почиње у 7.30, није им тешко да 
устају и да извршавају своје обавезе. Једва 
чекају да дођу у школу и да се друже. 

Волим, кад од папира правимо разне фигурице. 
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ЂАЦИ  ПРВАЦИ  

Разоварали смо и са њиховом учитељицом Дајаном Лукић,којој је ово прва генерација. 

Учитељица је презадовољна својим ученицима.Као и већина ђака првака  веома  су радознали и 
помало несташни,али ипак слушају своју учитељицу и извршавају своје прве ђачке обавезе. 

Ово је било наше прво дружење са  првачићима. Надамо се да ће им у наставку школовања бити 
лијепо као и сад, и да ће кућама доносити само добре оцјене. 

Припремиле:М.Савић и С.Благојевић  

Волим  цртати, али не волим  писати! 

Имам пуно другара и зато волим 

ићи у школу. 

Волим учитељицу и све  

ми се свиђа. 
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Међународни фестивал дјечијих позоришта 
под називом „Лектирићи  фест” у 

организацији Народне библиотеке „Раде 
Драинац” из Прокупља ове године био је 
посебан. На овогодишњем фестивалу  наши 
ученици  су постигли велики успјех.Драмска 
група „Млади библиотекари” из  Лакташа 

освојила је  прву награду за представу „Плава 

боја снијега”. „Млади библиотекари” су у 
конкуренцији пет представа добили и награду 
за најбољи сценски покрет, награду за 
његовање драмске литературе и награду за 
најбољу женску улогу. Награду за најбољу 
женску улогу добила је  Исидора Мутић, 
ученица 7/1 одјељења. Овај велики успјех  био је 
и повод нашег разовора са  Исидором Мутић. 

 
Исидора, реци нам, нешто више о награди коју си добила? 

Колико ти значи? Коју су улогу тумачила? 

ИСИДОРА:Па награда за најбољу улогу је већ 

традицонална на овом фестивалу. Ја сам тумачила улогу  

прицезе Кризантеме. Ово признање ми је посебно значјно, 

јер сам први пут учествовала на неком фестивалу. 

Да ли си ти била најмлађа учесница фестивала  и колико 

си се спремала за улогу принцезе Кризантрме? 

ИСИДОРА:Нисам била најмлађа учесница фестивала,чак 

и у нашој глумачкој екипи има малађих  чланова  

који су такође ученици наше школе. За ову улогу сам се 

спремала око три мјесеца. 

Од кад си члан “Младих библиотекара”, колико чланова  има 

ваша позоришна група? Ко с вама ради? 

ИСИДОРА:Па члан „Младих библиотекара”сам већ 

годину дана. Наша мала глумачка екипа броји тринаест  

чланова,а многи су и ученици наше школе. Заједно са 

мном глуме и Дуња Вујатовић, Даријо Балабан, 

Миња Ресановић, Барбара  Граховац,Теодора Петровић, 

Лука Ђекић, Лара Ђекић, Анђелина Вуковић, 

Анђела Кесер, Миа Мијатовић и Ивана Вулин. 

За све представе припрема нас библиотекарка Народне 

библиотеке „Веселин Маслеша” Оља Васић,која је 

заслужна за све наше успјехе. Морам напоменути, да нам 

је на овој посљедњој представи много помогао и Огњен 

Тодоровић. 

Да ли можда припремате неку нову представу?                       

ИСИДОРА:Имали смо једну краћу паузу, послије 

фестивала у Прокупљу, а сад поново започињемо са 

припрема за нову представу, коју ћемо премијерно извести 

за Нову годину. 
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Кад си почела „озбиљније“ да се бавиш  глумом? 

Сјећаш ли се своје прве  улоге?   

ИСИДОРА:Глума ми је увијек била привлачна ,а 

мало активније сам почела да се бавим кад сам 

постала члан „Младих библиотекара”. Моја прва 

улога је била једна споредна улога, глумила сам 

гљиву у представи „Јежева кућица”. 

Претпостављам да си до сад одиграла више улога. 

Има ли једна која ти је најдража? 

ИСИДОРА:Јесам, одиграла сам већ неколико 

улога, али свакако ми је најдража улога принцезе 

Кризантеме, за коју сам се највише спремала и за 

коју сам добила и највеће признања. 

Знамо да си одлична ученица седмог разреда наше 

школе и да већ неколико година тренираш одбојку. 

Како све постижеш? 

ИСИДОРА:Па уз добру организацију времана 

могу све постићи, бар за сад, а шта ће бити касније 

не знам. 

Чиме се још бавиш, у слободно вријеме, кад не 

глумиш? 

ИСИДОРА:Па поред одбојке и глуме,активно 

играм у Културно умјетничком друштву „Славко 

Мандић” у Лакташима. 

 Ко ти је узор међу глумцима?  

ИСИДОРА:Много је добрих и квалитетних  

глумаца, тако да не бих никог посебно издвајала. 

Планираш ли да се још дуго бавиш глумом?

Размишљаш ли о професији глумице? 

ИСИДОРА:Рекла сам да ми је глума посебно 

важна и надам се да ћу једног дана  да се бавим 

глумом и професионално. 

Исидора, хвала ти за овај интервју и 

користим прилику да теби и твојим 

другарима, али и руководиоцима 

глумачке екипе „Млади библиотекари” 

још једном упутим искрене честитке и 

пожелим још много успјешних представа 

и признања. 

Припремила:Лана  Гиговић 8/3 

Једна заједничка фотографија са домаћинима 
фестивала у Прокупљу. 

Сређивање и припремање сцене ,непосредно 
прије почетка представе. 

Млади библиотекари у Народној библиотеци у 
Нишу. 
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Пети по реду гастрономско-туристички сусрети ГАТУС свечано су обиљежени и у септембру 
ове године у ресторану Угоститељско-трговинско-туристичке школе у Бањој Луци. Ова 
школа је једно од честих одредишта наших свршених основаца. Повод за нашу посјету 
поменутој школи овај пут није била посјета нашим бившим ђацима, већ наступ наше етно 
групе на традиционалној манифестацији ове школе. Милица, Николина, Анастасија и 
Ведрана већ годинама својим наступима одушевљавају публику која радо посјећује наше 
школске приредбе, али њихов таленат и квалитет препознали су и други. Нећемо бити 
нескромни ако им пожелимо успјех какав су постигле и чланице, већ надалеко познате етно 
групе Траг. Све ово је био разлог да вам представимо чланице наше групе. 

Пјесма нас је одржала 

Милица, Николина, Анастасија и Ведрана 
ученице су 9/4 одјељења ПО Клашнице. Њихово 
пријатељство је започело још у првом разреду 
основне школе  и траје и данас. 
Није сувишно напоменути да су све четири 
одличне ученице. 
Како сте почеле да пјевате етно музику? 
Откуд интересовање  за ову врсту музике? 
Сјећате ли се свог првог наступа? Да ли сте 
имале трему и јесте ли вјеровале да ће послије 
тог првог наступа бити још много успјешних 
наступа? 
Милица:Одувијек  смо вољеле да пјевамо,а 
онда су нас наставнице музичке културе, 
наставнице Славица и Жаклина, одабрале и некако 
спојиле. 
Николина: Наше интересовање за етно музику 
свакако су подстакле поменуте наставнице 
музичке културе, али обожавамо оно шта раде и 
како раде дјевојке етно групе Траг. 
Анастасија:Наравно да се сјећамо првог 
наступа и пјесме. Први наш наступ био је  
на приредби поводом прославе Дана школе. 
Отпјевале смо пјесму „ Врбице, врбо 
зелена” и добиле огроман аплауз. Још се 
сјећам нашег узбуђења и среће. 
Ведрана:Ја се сјећам и узбуђења и 
треме,сјећам се и тог аплауза.Чинило нам 
се да траје цијелу вјечност.Нисмо  
очекивале да ћемо  изазвати такву реакцију 
публике. Тај осјећај је стварно фантастичан. 
До сад смо имали прилику да вас видимо 
и слушамо на нашим школским 
приредбама.Однедавно  сте почеле да 
наступате и на другим манифестацијама. 
Постале сте некако препознатљиве по 
квалитету. Публика је углавном 
одушевљена. 
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Јесте ли размишљале о професиналном  
пјевању? Ове године завршавате основну 
школу, планирате ли наставити своје 
дружење у оквиру пјевачке групе? Планирате 
ли и послије наступати? 
Милица: За сад нам је пјевање само хоби. 
Николина:Нисмо још размишљале о томе. 
Анастасија:Вјероватно ћемо уписати 
различите школе и биће мало теже да се 
организујемо. 
Ведрана.Не, не вјерујем. 
Претпостављам да сте у почетку имале неке 
своје узоре? Ко су ваши узори?Какву врсту 
музике иначе слушате и да ли  можете 
издвојити неког пјевача или пјевачицу који су 
за вас посбни? 
Милица:Да,као што смо већ и поменуле, 
Валентина, Весна и Тања из етно групе Траг су 
нам највећи узори. 
Николина: Углавном слушам поп музику. 
Анастасија:Поп музику. 
Ведрана:Слушам поп музику. 
Као и већина  ваших  вршњака  имате неке 
своје снове и циљеве. Гдје видите себе за пар 
године? 
Милица:Наравно да имам животни циљ,али 
не бих о томе још говорила. 
Николина: Ни ја баш не волим ништа 
причати унапријед.Дуг је период од пет година. 
Анастасија:Нисам о томе још размишљала. 
Ведрана:Мислим да још морам добро 
размислити како не бих погријешила. 
Да ли имате подршку од породице, другара, 
па и наставника за то што радите? 
Како ваши вршњаци реагују на ваше наступе?
Да ли су коментари позитивани? Знамо да 
млади слушају сасвим другу врсту музике. 
Милица:Углавном имамо подршку, највише 
од родитеља. 
Николина:Коментара има свакаквих. Неком 
се свиђају наши наступи, а некима не. Као и 
увијек, укуси су различити. 
Анастасија:Имамо подршку оних које 
волимо и који воле нас. 
Ведрана:Ма увијек има оних који су ЗА и 
ПРОТИВ,али најбитније је да то што радимо, за 
нас лично,представља задовољство. 
Хвала вам  на времену и повјерењу које сте 
нам уступиле за овај разговор. Желимо  вам 
блиставу каријеру и да једног дана 
наслиједите или можда постанете чланице 
етно групе Траг. 
Ми ћемо  свакако и убудуће пратити  ваше 
наступе и успјехе. 

Припремиле:Милана Савић и Дуња Тодић 8/4 
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         У Српској академији наука и умјетности у Београду, поводом стогодишњице од смрти 

Петра Кочића, одржана је свечана академија посвећена великом српском књижевнику.Свечаност 

су 6.октобра, заједнички организовале Српска академија наука и умјетности и Академија наука и 

умјетности Републике Српске. 

Петар Кочић је симбол борбе за национално право, борбе за српски језик и његове употребе 

у књижевности, као и симбол страдања српских писаца и народа. Идеја косовског мита, као 

трајна вертикала српског националног идентитета, заузима значајно мeсто у Кочићевом 

стваралаштву, и то није случајно - рекао је ово академик Станиша Тутњевић. 

Кроз три слике из дјетињства, о Кочићу је слово држао и академик Горан Петровић, јер су 

Кочићеве књиге биле прве које је прочитао. Он сматрада је Кочићево мјесто у српској 

књижевности непомјериво, да се борио за слободу, али његове приче актуелне су и данас. 

Можемо прочитати скоро сваку његову причу из данашње перспективе. Онај узвик "Идеш 

ли, роде", а на другом крају тог узвика више никога нема, је опомињући и дан-данас. Он је, с друге 

стране, мајстор приповедач - истиче Петровић. 

Академик Матија Бећковић рекао је да су Кочићева трагична судбина и његов лик били 

икона за његов народ. 

Академији посвећеној Кочићу присуствовали су академици из Српске и Србије, а како је 
најављено, свечана академија почетком новембра биће одржана и у Бањалуци. 
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Сто година од рођења  
Петра  Кочића  
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Сви ми памтимо храброг дјечака Лују и његовог Јаблана, поносног Вука, достојанственог Рељу 
Кнежевића и његовог синовца Вују, лукавог Давида Штрбца и многе друге драге ликове 
Кочићевих дјела и нећемо дозволити  да их обавије вео заборава. Заборавити име и дјело великана 
какав је био Петар Кочић значило би заборавити своје корјене. Поводом обиљежавања сто година 
од рођења Петра Кочића  у овом броју нашег часописа представљамо вам Кочићеве мисли о 
отаџбини које је он објавио у часопису  Отаџбина . 

Својом преданошћу, љубављу према отаџбини, слиједећи идеје и принципе Петра 
Кочоћа даћемо одговор на постављено питање. Идеш ли роде?      

Идем  роде! 

„Ко искрено и страсно љуби 
Истину, Слободу и Отаџбину, 
слободан је и неуништив као Бог, 
а презрен и гладан као пас.” 

Отаџбина“ припада мени, али подједнако она 
припада и онима који не мисле као ја. Отаџбина је 
веза која нас спаја са људима нашега рода и језика, 
било да припадају прошлости или будућности, 
било да живе у садашњости. 

Отаџбина је њива на којој се непрестано сије и 
жање: ми жањемо што су сијали наши преци, а 
сијемо да имају шта жети наши потомци. 

Без отаџбине не бисмо имали предака, а без 
њихових тековина ти би био исто онако убог и 
биједан као што су дивљаци.Упамти добро ово: ако 
ми сви припадамо Отаџбини и она припада свакоме 
од нас; без тога нема ни узајамности ни узајамног 
повјерења међу грађанима!  

Ма гдје био треба да уживаш исту безбједност као 
и у Отаџбини и да имаш увјерење да за тобом стоји 
Отаџбина, готова да те свом снагом заштити. 

Чим нестане правила један за све, сви за једног, 
Отаџбина је само једно обично име. 

Отаџбина је као свако живо тијело, чије здравље 
зависи од радљивости удова; чим удови раде рђаво 
и тијело опада; раде ли добро и оно је здраво. 

Буди радан и вриједан члан Отаџбине, једном 
ријечју, буди оно што треба да будеш: частан 
човјек. 

Припремила:Сања  Благојевић 8/4 
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Кутак за   филмољупце  
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Драги читаоци задовољство нам је представити топ пет филмова за ово љето. 
За први број овогодишњег школског часописа представићемо вам најзанимљивије  
филмове и цртане који су обиљежили ово љето али и ову годину. Ови филмови су 
превазишли све рекорде гледаности у кинима широм свјета. Па да недужимо, ево топ 5пет 
фимова: 

                 1. Алиса иза огледала 
Сви знамо причу Алиса у земљи чуда, причу о Алиси, 
Шеширџији, Црвеној краљици,... Алиса Кингсли је 
провела последње три године живећи свој сан и 
пловећи морима као капетан свог брода. Кад се врати у 
Лондон, схватиће да, иако се много тога промијенило 
у њеном одсуству, застарјела виђења улоге жене у 
друштву и даље владају и да више није могуће да живи 
онако како је замислила. 
На пријему код лорда Аскота, Алису ће преплавити 
емоције и она ће излетјети са забаве и угледати 
Абсолема. Као плави монарх лептир, Абсолем ће 
одвести Алису до магичног огледала кроз које ће моћи 
да се врати у фантастично царство Подземље. Тамо ће 
се поново наћи са својим пријатељима: Бијелим Зецом, 
мачком Кезалом, мишицом, Мартовским зецом, Није 
Шија Него Вратом и Лудим Шеширџијом, који, 
нажалост, више није сав свој. Шеширџија је изгубио 
своју „величину”, па ће Мирана послати Алису да 
потражи Вријеме. Погледајте овај филм. Врло је 
занимљив, а можете га наћи на неким сајтивима. 

   2. Капетан Амрика-Грађански рат 
 
 Стив Роџерс ( Капетан Америка) предводи 
нови тим Осветника у настојању да сачувају 
човјечансво. Послије још једног међународног 
инцидента у који су Осветници били умјешани 
популарност Осветника је све више опадала. 
Тони Старк (Ирон Мен) одлучује да заустави 
рад Осветника али Стив Роџерс и остали 
чланови Осветника се са тим не слажу. Док се 
рјешавају проблеми са Ратним војником долазе 
нови чланови Осветника. Проблеми између 
тима Ирон мен и тима Капетана Америка 
доводе до рата између Осветника. 
Све препоруке за овај филм, који такође можете 
погледати на неким сајтивима. 
Одушевиће вас сјајна глумачка екипа 
предвођена Крисом Евансом, Робертом 
Даунијем и другим одличним глумцима. 
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       4. Истјеривачи духова 
Мелиса Мекарти, Кристен Виг, Кејт Мекинон и Лесли 
Џонес су  четири научнице које прве схватају што се 
догађа: Духови почњу опсједати Њујорк. Како би их 
покушале зауставити, оне креирају посебна оружја и 
оформљују групу названу Истјеривачи духова у којој 
им се придружује и њихов секретар којег тумачи Крис 
Хемсвортх.  
Успјевају да зауставе човјека који својим оружјем 
прави војску духова. Међутим ипак има још неких 
трагова духова који се увлаче у тијела људи, па тако и 
у тијело главне чланице групе Истјеривчи духова као и 
у тијело секретара који поново  формира војску духова. 
Како је завршио овај филм погледајте на неки 
сајтовима и све препоруке за овај филм. 

                      3. Ледено доба- Велики удар 
 
Скрат, покушавајући да сахрани жир, случајно активира 
напуштени ванземаљски брод који га лансира у свемир, 
где је несвејсно слао неколико астероида на путу до 
судара са Земљом. У међувремену, Мени је забринут због 
предстојећег брака између Брескве и њеног вјереника, 
Џулиан. Сида је оставила дјевојка. Током Менијеве и 
Елијеве годишњице неки од астероида погађа мјесто и 
крдо једва побјегне. У међувремену, у подземној пећини, 
Бак враћа  јаје правом власнику након што је украден 
трио дромаеосаурса по имену Гевин, Гертие и Роџер. Бак 
открива древну тајну каменог стуба и води га на 
површину, где упознаје Мени и остале. Обавезно 
погледајте филм, уживаћете. 

                   5. У потрази за Дори 
Јунакиња филма је заборавна  рибица Дори коју је као 
дијете одвукла струја, па је изгубила родитеље. Пошто 
пати од поремећаја памћења, није се ни могла вратити 
кући. Осјећа неку нејасну чежњу за породицом па креће 
у потрагу за родитељима.У свим препрекама које 
доживљава Дори се упознаје са Марлином, Немовим 
татом и Немом. Сви заједно крећу у потрагу за Дориним 
родитељима, али пошто је Дори разиграна и радознала 
упала је у калифорнијски аквариј. Тамо упознаје многе 
пријатеље као што је хоботница Ханк, кит Нада и Флука, 
морског лава. 
Међутим Дори проналази свој дом али тамо није било 
њених родитеља. Немо и Марлин проналазе пут до Дори. 
Да ли ће Дори наћи своје родитеље? Погледајте филм и 
уживајте. 
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Сигурно сте некад пожељели да водите дневник, 
или вам једноставно није ишло редовно 
испуњавање страница? Сад је пред вама нестварно 
забаван начин да забиљежите свакодневицу - свака 
страница ове оригиналне књиге даје вам идеје како 
је најљепше можете  уништи. Да, уништи. Ова 
илустрована књига садржи скуп идеја које вам 
помажу да искористите чак и своје грешке како 
бисте створили право умјетничко дјело.Кери Шмит 
нуди различите приједлоге за уништавање сваке 
појединачне стране вашег дневника - од цртања 
користећи кафе и украшавања лишћем до цијепања 
страна. Књига која помаже да пробудите машту 
представља вам нову вртсу умјетности у којој  сте 
аутор баш ви и коначно имате потпуну слободу да 
искажете све што сте одувијек хтјели. Прочитајте 
књигу Уништи дневник! 

 Да не би причали само о љету, које је прошло, и филмовима препоручујемо вам 
књигу која је за све оне који желе да истражују своју креативност. Од које год 
странице да кренете биће вам интересантно. 

 Даћу ти сунце наслов је романа америчке  
књижевнице Џени Нелсон којим су обухваћена 
битна питања за данашњу младеж и њихове 
родитеље. Ово дјело добило је најважнија америчка 
признања у рангу литературе за младе, између 
осталих и Принц награду.  Главни јунаци су 
тринаестогодишњи близанци, немирна и енергична 
дјевојчица Джуд и дечак Ноа, усамљеник који 
задовољство проналази у цртању.На сазријевање то 
двоје младих умногоме ће утицати трагични 
догађај у породици. О њиховом односу, 
прихватању сопствене сексуалности, разводу и 
смрти родитеља, ауторка говори без увијања, 
градећи раскошну и дирљиву приповијест. 
„Ова књига је једна велика метафора. Ја мислим да 
не прође страница гдје нема неке чаробне метафоре 
које је она заиста прикладно и сјајно употријебила. 
Прије свега што је она на један диван поетски 
начин успјела да покрије и приближи све те 
актуелности и да напише роман који је заиста 
подједнако занимљив и важан и родитељима и 
дјеци, па чак и оним старијим генерацијама", каже 
преводилац Јасмина Марковић Каровић. 
Без обзира на године свако од читалаца пронаћи ће 
се на неком од мјеста одрастања, на путу између 
исправног и погрешног, истинитог и лажног у 
књизи која указује да је храброст најважнија да би 
живио оно што јеси. 

Припремио: Д.Скендерија  8/4 

Читате ли књиге?  
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   Моје село 
 

Ка љепоти  тежи, 
на двије ријеке лежи. 

Турјаница тече, 
Врбасу  да рече. 

 
Ја на селу живим, 
и томе се дивим. 
Моје село мило  

на срцу ми снило. 
 

Велико нам Блашко 
пуно људи, 

А весеље дјеце 
души им пуни. 

 
Данијел Станковић  6/5 

   Моје село 
 

У селу се увијек нешто ради, 
купи сијеноили кромпир вади. 

Крава нам подарила теле 
отелио је комшија Веле. 

Овца ојањила двоје 
купили смо је од рођака Воје. 

Мачка бјежи баки Деси 
јер је гања љута куја Леси. 

Кокошке се разбјежале на све стране 
 вреба их јастреб са гране. 

Из гнијезда сврака однесе јаје 
пред очима старог дједа  Баје. 

Сваког дана дешавања има  
мало маање кад је хладна зима. 

 
Филип  Тамамовић 6/5 

Шта је најслађе? 
 

Шта је најслађе? 
Многи се питају, 

али одговор на то тешко сазнају. 
 

Сладолед,бомбоне и жваке 
најслађи су за мале ђаке. 
Грожђе,крушке и банане 

најслађе су за дједове и баке. 
 

За мене је најслађи  
осмијех моје мајке 

кад се смије као вила из бајке. 
 

Даалиборка Новаковић и Сара 
Амиџић 6/5 

Шта је најслађе? 
 

Шта је најслађе на свијету? 
Лизала,кексови,чоколаде, 
торте,џемови,мармеладе, 

разни желеи и бомбони бијели. 
 

Кад добијем поклон од пријатеља 
као да ми се испуни хиљаду жеља. 

Тад ми је све најслађе, 
као капетану његове лађе. 

 
Али ипак је најслађе 

кад ми неко каже да сам добро дијете. 
Тад бих трчао до краја планете. 

 
Иван  Безер 6/5 
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У старом свијету, у годинама прије нове ере, древни 
градитељи и кипари направили  су многе грађевине чији 
необичан изглед и начин изградње изазива дивљење 
савременог свијета. Најинтересантније од њих убрајају се у 
седам свјетскиг чуда. 
КЕОПСОВА ПИРАМИДА је гробница фараона Кеопса у 
Гизи и једино свјетско чудо старог свијета које постоји и 
данас. Изграђена је око 2560.године п.н.е.по налогу фараона 
Кеопса.У срцу пирамиде је краљева соба у којој је смјештен 
серкофаг од црвеног гранита. Када је саграђена ,пирамида је 
била висока 145,5 метара, али се током година смањила за 10 
м. Састоји се од 2 300 00 камених блокова који су тешки од 1 
до 2,5 тона и обухвата површину од 5 хектара. 
КОЛОС СА  РОДОСА је огромна статуа коју су 
саградили становници грчког острва Родос око 200.године 
п.н.е. у част Хелиоса, Бога сунца. Статуа је била висока око 
45м и тешка око 70 т,а њена изградња је трајала 12 година. 
Колос са раширеним ногама и бакљом у руци годинама ја 
стајао на улазу у луку Родос, док га велики земљотрес није 
срушио у море око 226.године п.н.е. Послије тога готово 
читав миленијум статуа Колоса је лежала у рушевинама,све 
до 654.године п.н.е.када су Арабљани освојили Родос, остатке 
Кокоса продали су јеврејима из сирије. Колос са Родоса је 
послужио као инспирација за изградњу Кипа слободе у 
Њујорку. 
 
СЕМИРАМИДИНИ ВИСЕЋИ  ВРТОВИ су саграђени око 
600.година п.н.е.у Вавилону, близу данашњег града Багдада у 
Ираку. Претпоставља се да их је саградио чувени краљ 
Набукодонсор II за своју жену Семирамиду. Вртови су 
лежали на четвероспратној кули,а унутар сваког спрата 
налазили су се сводови од цријепа који су се ослањали на 
стубове високе 25 м. 
 
СТАТУА  ЗЕВСА саграђена је око 457.године п.н.е. 
древном граду Олимпији. Била је висока око 12 м и налазила 
се у храму изграђеном у част грчког бога Зевса. Статуа је 
приказивала Зевса у сједећем положају,у одјећи од злата и са 
ловором на глави. Лице му је било од слоноваче,а очи од 
драгог камења.У лијевој руци је имао орла,а у десној,високо 
подигнутој руци држао је симбол побједе направљен од 
злата.У част Зевса 776.године п.н.е.одржане су прве 
Олимпијске игре. Послије земљотреса и великих поплава које 
су задесиле Олимпију статуа Зевса је пренесена у палату 
Константинопољу гдје је изгорјела у пожару. 
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АРХЕМИДИН ХРАМ је саграђен око 550. године п.н.е. 
у граду Ефесу у драго грчке богиње Артемиде. Данас се од 
храма мане могу видети само остаци темеља сам место на 
којем некада налазио, недалеко од града Селчук у Турској. 
За разлику од других храмова, Артемидин храм је био 
изграђен од белог мермера. Мермерне степенице које су га 
окруживале водиле су то највише терасе, кров су 
подупирали камени стубови Визина 20 м. Служио је као 
религијско здање, Алија сам као тржница. Изразаја су га 
посећивали трговци, туристи, уметници сам Центс који су 
одавали почаст богињи Артемиди. Када је 356. године 
изгорео у пожару, обновљен је на истом месту, али су га 
262. године п.н.е Готи спалили сам нитице уништили. 
Археолошким ископавањима локације откривени су 
темељи храма који је водио ставим ради њега. 
 
МAЗОЛЕЈ У ХАЛИКАРНАСУ је почео да се гради око 
330. године п.н.е. у персијској провинцији Карији, као 
гробница која ће вјечно  објављивати славу кнеза Маузола. 
Маузолеј су градили најпознатији градитељи и  кипари 
тогу доба, кнез Маузол није доживио његово довршење. 
Пет степеница је носило зид који је досезао до половине  
висине  гробнице. Тек на том мјесту започињала је права 
гробница, окружена ступовима и покривена степенастим 
кровиштем. Велики четворопрег с краљем и  краљицом за 
уздама крунисао је читаву грађевину. У XIV стољећу 
витезови реда Светог Ивана употријебили га  као  
каменолома при градњи Петрове тврђаве у Халикарнасу, 
тако да данас од ове гробнице нема никаквих остатака.  
 
СВЕТИОНИК У АЛЕКСАНДРИЈИ је сагрђен  око  300. 
и 280. године п.н.е. на полустрву Фаросу. Изградио га је 
Птолемеј и Сотер који је након смрти Александра 
Македонског преузео власт у Египту.  Легенда  каже да су 
трошкови изградње светионика били велики, јер су основу 
светионика чинили велики стаклени блокови који су били 
отпорни на нежељене утицаје  морске воде. Светионик је 
био висок преко 117 м и у подножју је имао око 300 соба. 
На највишем спрату ноћу је горјела ватра, а дању су се 
користила огледалима која су рефлектовала сунчеву 
свјетлост. Светионик на Фаросу је морепловцима из свих 
крајева свијета омогућавао да безбједно уплпве у луку у 
Александрији. Свјетлост са светионика се могла видјети на 
удаљености од 50 километара од александријске обале. 
Овај светионик је вјековима био симбол Александрије. 

Припремили:М.Савић и Д.Скендерија 
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Припремила:Јелена Праштало  6/5 

МУДРЕ    ИЗРЕКЕ 

 

“Знање има граница, док незнање их нема.”(Бранислав Нушић) 
 
 "Нема већег мрака од незнања. (Виљем Шекспир) 
 
 "Лукавство је оружје простака, памет је оружје културног човjека." 
 (Хераклит) 
 
 "Није важно што не чинимо добро, важно је да не чинимо зло."  
(Меша Селимовић) 
 
 "Није тешко  бити добар, тешко је бити праведан." (Виктор Иго) 
 
 "Ако свако уради онолико колико је способан, неће народ 
пропасти." (Вук Караџић) 
 
 "Рана која се крије, споро и тешко  зацељује." (Иво Андрић ) 
 
 "Цијелог живота се лијечимо од несретног дјетињства."  
(Иво Андрић ) 
 
"Има  ли трагичнијег човека од оног ко је најзад добио све што је 
желео?"  
(Момо  Капор) 
 
 "Будимо захвални будалама.  Да их није било, ми и остали не бисмо 
успели." (Марк  Твен) 
 
 "Сви људи имају исте мане, али немају исте врлине." (Јован  Дучић) 
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Test   ličnosti 

ODGOVORITE NA PITANJA! ZGODNO JE. 

TEST 

Izrazi jednu želju prije nego počneš sa 
rješavanjem testa. 

Poređaj sljedećih 5 životinja od najdraže prema 
manje dragoj: 

a. kolibri 

b. konj 

c. leptir 

d. pas 

e. ptica 

Napiši pored sljedećih pojmova po jednu 
riječ koja ih opisuje: 

a. pas... 

b. mačka... 

c. miš... 

d. kafa... 

e. more... 

Misli na osobe koje poznaješ i važne su ti u 
životu, poveži svaku od tih osoba sa jednom od 
boja(ne ponavljaj iste osobe dva puta). Napiši 
pored svake boje samo jedno ime: 
a. žuta 
b. narandžasta 
c. crvena 

d. bijela 

e. zelena 
Na kraju napiši dan u nedjelji koji ti se najviše 
sviđa. 
Jesi li završio(la)? 
Uvjeri se da su tvoji odgovori stvarno ono što 
REALNO osjećaš. 
Zadnja šansa! 

Pročitaj i znaćeš kakav si u stvarnosti, ali nemoj varati.To je vrlo interesantan test ličnosti. Riješi ga, a 
odgovori će te iznenaditi. 
Nemoj varati gledajući unaprijed odgovore. Naš je um kao padobran: bolje radi kada je otvoren. Zabavno 
je riješiti ga, ali ćeš morati slovo po slovo.Slijedi uputstva. 
PAŽNJA odgovaraj na upitnik korak po korak, kako nadolaze pitanja.Samo su 4 pitanja. 
Ako vidiš cijeli test prije završetka, ne možeš imati ispravne rezultate. 
Kreći se polagano prema dnu,red po red i uradi svaki zadatak svjesno.Ne gledaj unaprijed. 
Pripremi olovku i papir da možeš zapisati svoje odgovore.Ovo je jedan iskren upitnik koji će ti reći puno o 
tvom okvirnom IQ. 

1. Ovo je definicija tvojih prioriteta u životu: 

Kolibri: znači karijeru 
Konj: znači ponos 
Leptir: znači ljubav 
Pas: znači porodicu 

Ptica: znači novac 

2. Tvoj opis psa označava tvoju ličnost. 
Tvoj opis mačke označava osobenost tvog 
partnera. 

Tvoj opis miša označava osobenost tvojih 
neprijatelja.. 

Tvoj opis kafe označava tvoj doživljaj 
ljubavi. 

Tvoj opis mora prikazuje način tvog življenja. 

3. žuta: neko koga nikad ne zaboravljaš. 
Narandžasta: neko koga možeš smatrati 
pravim prijateljem. 
Crvena: neko koga stvarno voliš. 
Bijela: Tvoja srodna duša. 

Zelena: jedna osoba koju ćeš pamtiti do kraja 
svog života. 

Tvoja će se želja ostvariti na onaj dan koji si 

napisao u testu. Imaćeš jedno vrlo ugodno 

iznenađenje. To je tako i ne zavisi o tome jesi 

li ili nisi sujeveran.  

 

Pogledaj dolje interpretacije tvojih odgovora, ali 
prije nego ih vidiš, ponovi svoju želju.  



Рад  Милице Савић и Магдалене Благојевић 


