
 
 
 

Лист ученика ЈУ ОШ „Младен Стојановић”     
Лакташи  

Број   2                                    новембар,  2016 . године  



Садржај 

Иновације и малади.....................................стр.3 

 

Међународни дан дјетета..........................стр.4 

 

Хоћу да будем ватрогасац!!!.......................стр.6 

 

Посјета аеродрому у 

Маховљанима.............................................стр.8 

 

У свијету  књига.........................................стр.10 

 

Животна лекција     ..................................стр.12 

 

Кутак за филмољупце..............................стр.13 

 

Седам нових свјетских чуда......................стр.15 

 

Из пера наших ђака...................................стр.17 

 

Мозгалице ......………………………….................стр.19 

 

 

 

           Главни  и одговорни  уредник: 

       НОВИНАРСКА   СЕКЦИЈА   

ЈУ  ОШ «Младен  Стојановић» 
Лакташи 

  Новинари: 

Лана  Гиговић 
Хелена  Зечевић 

Јована  Станковић 
 
 

ФОТОГРАФИ 
Хелена Зечевић 

Давид Скендерија 
 

Подручна школа  Клашнице: 
Милана   Савић 

Дуња  Тодић 
Сања  Благојевић 
Давид Скендерија 
Јелена Праштало 
Марко Алексић 

Слађана Ратковић 
   

 
 
 
 
 
Адреаса редакције: 
ЈУ  ОШ «Младен  Стојановић» 
Ул.Карађорђева  бр.105 
78250 Лакташи 
Интернет   адреса: 
www.os-mladenstojanovic.com 
 
 

НОВИ   ПОЛЕТ 

НОВИ   ПОЛЕТ 

2 



НОВИ   ПОЛЕТ 

3 

Иновације  и млади  

Пррипремио:Марко  Алексић 

Господин Марко Лукић, представник Савеза иноватора Републике Српске, посјетио је 
нашу школу  и одржао предавање на тему 
„ Иноваторство и предузетништво младих ”. Предавању су присуствовали ученици  
9/2 и  9/3  одјељења. Пошто су ученици деветог разреда при крају деветогодишњег 
школовања  и већ увелико размишљају о будућем занимању овакво предавање им је 
свакако добродошло.Сви они ученици који су заинтересовани за техничке школе и 
уопште за технологију пажљиво су слушали предавање и упознали се са неким 
најновијим иновацијама у свијету технике. 

Ученици су имали прилику  да виде на којем 
 принципу ради ротациона вакум преса са мембраном, 
како изгледа навоз за моторна возила  Јелача ,  
али и да  виде најиновативнију машину за савијање 
цијеви СЦ-11 

 Радознали ученици попут Немање искористили су прилику па 
лично испробали како функционишу неке од најновијих 
иновација.Можда једног дана баш они буду иноватари. 
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Новембар је мјесец у којем обиљежавамо 
један,за нас дјецу, веома значајан датум.Ријеч 
је о Међународном  дану дјетета.Нажалост, 
све чешће смо свједоци занемаривања дјеце. 
Дневне вијести обиљежавају приче о дјеци 
која су жртве насиља, дјеци која живе без 
родитељског старања,свакодневно слушамо 
приче о дјеци која живе у намаштини или о 
дјеци која су тешко обољела.Ученици наше 
школе су на разне начине кроз радионице 
обиљежили Међународни дан дјетета. 

20.новембра 1989.године је на Главној 
скупштини Уједињених нација усвојена 
Конвенција о правима дјетета која садрже 
универзалне стандарде које свака држава 
потписница Конвенције мора гарантовати 
сваком дјетеу. 

 

Овом приликом подсјетићемо се 10 дјечијих 
заповиједи: 

1.Моје руке су мале: не очекујте савршенство док спремам кревет, цртам или бацам лопту. 

2.Моје ноге су кратке: успорите како бих вас могао стићи. 

3.Моје очи нису видјеле свијет као што су ваше:помозите ми да откријем свијет.Немојте ме 
спутавати. 

4.Кућни посао неће побјећи.Ја нећу још дуго бити мален-нађите времена за игру са мном. 

5.Ја сам ваш посебан дар, тако са мном и поступајте. 

6.Требам вашу подршку док растем.Немојте ми приговарати и кажњавати ме.Запамтите-можете 
приговорити мојим поступцима, а да не приговарате мени. 

7.Пружите ми слободу самосталног одлучивања.Допустите ми да погријешим како бих могао 
научити из властитих грешака.Тако ћу једног дана бити способан да доносим правилне одлуке. 

8.Немојте се бојати отићи без мене на викенд.Потребан вам је одмор од мене, а и мени од 
вас.То је такође одличан начин да ми покажете како сте међусобно важни једно другом. 

9.Знам да је тешко, али немојте да ме упоређујете с мојом браћом и сестрама или с другом 
дјецом. 

10.Немојте радити ствари умјесто мене.Тада осјећам да начин на који ја то радим није довољно 
добар и да вас разочарава... 

 

И КАД НАМ СЕ ЧИНИ ДА ЈЕ СВЕ СТАЛО, ДЈЕЦА РАСТУ...  
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Савјет ученика наше 
школе  

Припремила:Сања Благојевић и 
Јелена Праштало 

У нашој, као и у свакој другој школи, поштују се дјечија права.Свако дијете има право на 
живот, слободу, игру, школовање, учење и љубав...Свака учионица има израђен плакат о 
дјечијим правима. Исто тако свака одјељењска заједница креира  своја правила понашања и 
усваја их на часовима Васпитног рада у одјељењској заједници.Наравно да сви ученици 
имају право гласа. Недјеља дјетета је такође обиљежена у нашој школи кроз низ 
активности, приредби и изложби ликовних и литерарних радова.  

Савјет ученика наше школе ове године представљао је нашу школу на такмичењу  које је 
организовао Педагошки завод Републике Српске у оквиру обиљежавања Дана дјечијих 
права.Предсједница Савјета ученика наше школе је Дуња Вујатовић, ученица 9/2 
одјељења. Дуња је заједно са Анђелином, Милошем, Ланом, Андријом, Невеном и другим 
члановима савјета марљиво радила на припреми презентације. „ Резултати такмичења још 
нису објављени, али без обзира на исход такмичења, ово је за нас једно велико искуство. 
Наш задатак је да сад сви ми,чланови Савјета ученика, појединачно у нашим одјељењима 
на часовима Васпитног рада у одјељењској заједници, презентујемо резултате нашег рада. 
Морамо нагласити да нам је велику подршку и много савјета пружила Радмила Благојевић, 
педагог - психолог наше школе ” - рекла нам је предсједница Савјета ученика Дуња Вујатовић. 
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Хоћу да будем  
Крајем новембра у нашој школи изведена је показно-тактичка вјежба под 
називом „ Пожар у основној школи ”. Ученици и особље школе су унапријед 
обавјештени, тако да смо спремно дочекали наше ватрогасце. Имали смо 
прилику да на лицу мјеста видимо спретност и ефикасност ватрогасног тима. 

Ученици су с великом одговорношћу 
учествовали у овој тактичкој вјежби, посебно 
они најмлађи, којима је ова вјежба била 
нарочито интересантна.Скокови из кабинета 
хемије у којем је импровизован пожар посебно 
су заинтересовали наше ученике, па су неки  
пожељели  да су ватрогасци и да направе тај 
фасцинантни скок из кабинета хемије. Ученици 
склони хумору и шалама констатовали су да би 
било добро да понекад могу овако безбједно, 
попут ватрогасаца, да искоче  у току часова како 
би избјегли  испитивања или контролне 
радове.Наравно, без великог воденог душека 
скокови не би били интересантни.Многим 
ученицима се позив ватрогасца допао, па су се 
распитивали како да постану професионални  
ватрогасци. 
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Шта је сврха ове тктичко-показне вјежбе 
објаснила нам је Санда Милошевић, помођник  
директора наше школе. 
 
„Евентуални пожар у основној школи носи 
ризике по лица која се налазе у школи,те је 
акценат вјежбе стављен на обезбјеђење 
сигурности  за ђаке и поступак евакуације 
ученика и запосленог особља.Сврха вјежбе је 
провјера дјеловања укупног система у случају 
избијања пожара,провјера радњи везаних за 
дојаву пожара као и ефикасности средстава за 
узбуњивање и дојаву,са крајњим циљем стицања 
неопходне рутине при гашењу пожара и 
спашавању живота и имовине.Вјежба је 
успјешно проведена.Поред ученика и 
наставника учесници вјежбе били су и 
припадници ДВД Лакташи,припадници 
полицијске управе Лакташи и тим из Дoма 
здравља Лакташи” - рекла је  помоћник 
директора. 
Надамо се да нећемо никад имати прилику да оно 
што смо научили у току ове тактичке вјежбе 
примјенимо,тј.бићемо пажљиви и спријечити 
евентуалне пожаре.Како нам је један члан 
ватрогасног тима рекао статистички подаци 
показују да је веома често узрок пожара људски 
фактор,односно људска непажња. 

Телефонски позив на број 
123  је прво што морамо 
урадити кад примјетимо 
пожар,наравно,ако смо у 
прилици да обавимо 
телефонски позив. 
Вјерујемо да су нам 
ватрогасци овом 
 презентацијом поступка 
гашења пожара успјели 
показати како се морамо 
понашати у сличају пожара и 
шта би требало да урадимо. 
Били смо пажљиви ђаци и на 
овом часу, али вјерујемо да 
стечено знање нећемо морати 
показати. 

Текст: Лана Гиговић  
Фотографија: Хелена Зечевић  
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Дан отворених врата и посјета ученика првог разреда Војном аеродрому у Маховљанима 
одавно је омиљена активност за наше ђаке прваке.Одлична сарадња са руководством 
Аеродрома није изостала ни овај пут. Ученици сва четири одјељења првог разреда централне 
школе, заједно са својим учитељицама посјетили су аеродром 24.новембра ове године. 

 Ученици 1/2  одјељења 
искористили су  прелијеп 
дан и угодан амбијент да 
се фотографишу и тако  
заувијек забиљеже своју 
прву колективну  
фотографију. Многи  
ученици су се 
фотографисали у и 
испред летјелица желећи 
да на тај начин ову 
лијепу авантуру сачувају 
од заборава. 

 Било је сасвим очекивано да ће дјечаци 
бити одушевљени доласком на аеродром, 
али одушевљење и узбуђење које су 
показале дјевојчице посебно нас је 
изненадило. Очекивати је да ће дјечаци који 
буду жељели постати пилоти, једног дана 
имати озбиљну конкуренцију  дјевојчица 
које желе да  политирају авионима. 
 

Анастасија је силно  

жељела да се 

фотографише са својом 

учитељицом  Дујом 

Келеман. 
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Гостопримство, велико стрпљење и широк 
осмијех  су само неки атрибути који красе 
пилоте који су љубазно дочекали наше ђаке 
прваке.Уз стручно вођење запослених људи на 
аеродрому, наши мали другари обишли су 
авионе и хеликоптере који су се затекли на 
пистама. На сва њихова питања одговарали су 
љубазно  и сваком ученику помогли да уђу у 
летјелице и на тренутак  замисле да су прави 
пилоти који управљају борбеним  авионима и 
хеликоптерима. Знамо да ће им се овај 
доживљај урезати у памђење и да ће можда 
неки од ових дјечака једног дана постати 
прави професионални  пилоти.Многима ће ова 
посјета бити мотив за неку нову игру или неку 
нову причу. 
Као и сва друга дјеца и наши прваци нису 
могли да сакрију узбуђење  и 
одушевљење.Колико им је значила ова посјета 
аеродрому најбоље нам је показао један дјечак 
који је рекао да данима није могао спавати и 
да је једва дочекао дан поласка на 
аеродром.Његов другар сматра да му је ово 
најљепши дан у животу. 
Док их слушамо не можемо да не примјетимо, 
како су искрени и задовољни.Надамо се да ће 
и неке нове генерације са истим одушевљењем 
обилазити  
аеродром и маштати да једног дана постану 
пилоти. 

Припремили: Лана Гиговић и 
Јована Станковић 

Учитељице се нису одвајале 
од својих ђака.Иако свака 
генерација првих разреда 
посјећује аеродром у 
Маховљанима, увијек су те 
посјете другачије и 
интересантне и за 
учитеље.Учитељица Данијела  
је бодрила оне малобројне 
ученике који се нису усудили 
ући у летјелицу. 

Никша, Стефан и Давид   

мали, а можда и будући 

пилоти. 
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Сунчане и лијепе новембарске дане ученици првог разреда искористили су да посјете 
и Народну библиотеку у Лакташима. На позив директорице ЈУ Народна  библиотека  
„  Веселин Маслеша” , госпође Дијане Трубајић, ученици и учитељи првих разреда 
радо су се одазвали. У пратњи школског педагога-психолога  и својих учитеља наши 
ђаци прваци запловили су у свијет књига. 

 Директорица Трубајић 
лично је радозналим ученицима 
показала најновија издања 
илустрованих бајки и других 
књига намијењених најмлађим 
читаоцима. 
Ученици су се интересовали како 
могу да дођу до таквих књига. 
Директорица их је обавијестила 
да до краја године могу бесплатно 
да задужују књиге и да 
читају.Наравно, пошто је ријеч о 
првацима, који тек уче да читају и 
пишу ово је стимулација и 
подстрек да што прије савладају 
вјештину читања. 

 Радмила Благојевић, школски педагог је заједно 
с једном групом ученика разгледала  књиге и 
искористила прилику да им објасни  појмове 
који су им били непознати и одговори на бројна 
питања. Дружење с ученицима је увијек забавно, 
 а посебно кад су ученици пажљиви и 
заинтересовани слушаоци. 

Два другара, два Михајла, 

један Бабић и један Зарић, 

ученици  1/4 одјељења, 

уживали су у свијету бајки  

у који су заједно запловили. 
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Послије обиласка свих библиотечких одјељења ученици су задовољни и с 
осмијехом на лицу напустили просторије библиотеке. Обећали су да ће брзо 
савладати сва слова и вјештину читања и да ће се убрзо вратити као озбиљни 
читаоци и чланови Народне библиотеке. 
 

Припремила: Лана Гиговић  8/3 

Послије угодног дружења 
испратиле су их љубазне 
библиотекарке, које су 
учиниле све да наши другари  
заволе књигу и пожеле што 
прије да се врате у 
просторије библиотеке. 



НОВИ   ПОЛЕТ 

                                        

ЖИВОТНА ЛЕКЦИЈА                                     ПОУЧНА    ПРИЧА 

12 

 
Једном сам видио учитеља како у школи спроводи просту, али врло моћну вјежбу.Сваки 
ученик је добио парче папира и замољен је да га изгужва.Канта  за отпад је помјерена на 
средину учионице, одмах испод табле.Правила игре била су једноставна. 
Свако  од ученика представља неког из свјетске популације. 
„Све што  би требало да урадите је да убаците вашу лоптицу папира у канту за отпад”, рекао 
је учитељ.  
„Не смијете устајати и не смијете се помјерати”,објаснио је правила  учитељ.Истог тренутка 
ученици који су сједили у задњим клупама су повикали : „То није фер!” 
Било је очигледно да је њима било теже да убаце своју лоптицу изгужваног папира у 
канту.Схватили су, да су њихови другари који сједе испред њих у бољем положају, да су 
повлашћени. 
Ипак убацивање је почело. Десило се оно што је било 
очекивано.Ученици из предњих редова су увијек  убацивали  
лоптице у корпу, али ђаци из задњих клупа нису имали малтене 
никакву шансу. 
Учитељ је извео закључак: 
„Што сте ближи канти боље су вам шансе.Тако изгледа бити 
повлашћен.Него, да ли сте примјетили да су се на неправду 
пожалили само они из задњих клупа. Људи рођени у богатству  
и привилегијама мање примјећују неправду око себе, све што 
они виде је онај метар или пола који их дијели од  личног 
циља. 
Ваш посао, као ученика који се образује, јесте да схватите да 
сте повлашћени. На вама је да искористите образовање, а да 
при том не заборављате да се борите за права оних у задњим 
клупама”. 
 
Час је завршен,а ви размислите јесте ли разумјели ову животну лекцију. 

Колико пута сте чули реченице типа: Човјек се учи док је жив, Живот  пише 
романе, На гршкама се учи и сличне  констатације.Понекад нас и иритирају 
овакве мисли, поготово ако их често слушамо.Имамо осјећај да нас неко 
стално опомиње на нешто, а онда кад се то нешто и деси схватимо  колико су 
све те изреке болно истините. Да се у школи уче животне лекције свима је 
јасно, осим нама који још идемо у школу. Често и не примјећујемо како и 
неке безазлене или нама досадне обавезе или задаци  имају много снажнији и 
виши циљ, а то је да нас припреме и оспособе за живот. У овом броју за вас 
смо изабрали баш једну такву поучну причу. 

Припремила: Лана Гиговић  8/3 
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У овом броју показаћемо  филмове за мјесец новембар .  Ова година стварно брзо пролази али 
смо уживали у неким  филмовима  који су на нас оствили снажан утисак . Овог мјесеца  смо 
имали јако добрих филмова али је било тешко издвојити само неке, па погледајте које смо то 
филмове  изабрали. 

 Да ли се сјећате приче о 
Хери Потеру и да ли сте се 
икада запитали какав је 
био свјет прије њега ? У 
овом филму радња се 
догађа 70 година прије 
рођења Хери Потера. 
Назив овог филма уједино 
је назив књиге коју је 
Хари Потер читао прије 
одласка на Хагвортс.  
Чаробњак  Њут 
Скарматер је магизоолог  
који је прикупио све 
информације из књига о 
чудесним звјрима  и гдје се 
могу наћи , али је током 
путовањ имао торбу  у 
којој се налазе чудесне 
звјери. 

1. Чудесне звијери и гдје их наћи 

Да ли се сјећате популарних играчкица кад сте 
били мали? Симпатичних човјечуљака који су 
се разликовали према боји косе, такозваних 
тролова?Када Мака, оптимистична и весела 
принцеза Тролова, започне опасну мисију 
спашавања својих најбољих другара од 
гладних Бергена, она долази до тога да моли 
Закерало за помоћ, градског кувара који жели 
принцези да докаже да свет нису колачићи и 
дуге. Њих двоје ће се заједно упустити у 
авантуру која ће их одвести ван сјвета који им 
је познат. 
 
Једна занимљивост :Лутке тролова постале су 
хит у шездестеима а осмислио их је дански 
рибар Тхомас Дам. 
 

Такође је Ј.К. 
Ровлинг написала 
књигу која се зове 
као и филм. 

2. Тролови 

Припремио:Давид Скендерија   8/4 
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Једна млада жена Ваиана користи своје навигацијске 
таленте да плови према једном чувеном отоку.На путу 
јој се придружи њен херој, легендарни полубог Мауи. 
Они заједно плове преко океана у захтјевној 
пустоловини пуној акција и сусрећу дивовска 
чудовишта, а Ваиана путем остварује древну мисију 
својих предака и открива  једну ствар коју је одувијак 
тражила: свој властити идентитет.Обавезно погледајте 
филм. 

Мел Гибсон још једном се 
показао као одличан режисер.Емотиван и прије свега 
антиратни филм Гребен спашених је филм који  вриједи 
погледати.Радња филма одвија се у Другом свјетском 
рату, а говори о доктору Десмонду Досу који је одбио 
носити оружје и убијати људе, те је служио војсци као 
ненаоружани љекар и спасио 75 живота својих сабораца  
без иједног испаљеног метка.Због тога је био први 
Американац који је добио Медаљу части.… Филм је 
вриједан ваше пажње. 

У кинима се приказује од аугуста ове године, ако га 
нисте до сад погледали,то свакако учините. Још једна 
верзија чувеног филма и опет одличан избор глумаца, 
ико ће се многи сложити да је првобитну верзију из 
1959.године тешко достићи. „ То није био само филм” 
како каже режисер ове верзије Тимур Бекмамбетов 
 ,, већ феномен који је утицао на културу20.вијека”. 
Епска прича о племићу Јуди Бен Хуру којег је лажно 
оптужио за издају његов најбољи пријатељ и усвојени 
брат Месала.Свакако погледајте филм и сами уочите да 
ли је Џек Хјустон као Јуда Бен Хур успио да парира 
чувеном Чарлтону Хестону. 

3. Јуда Бен Хур 

 5.Гребен  спашених 

4.Моана 
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Од седам свјетских чуда саграђених у старој ери сачуване 

су само пирамиде у Гизи.У годинама нове ере направљене 

су многе необичне и интересантне грађевине.Гласањем 

људи широм свијета 2007.године изабрао је седам нових 

свјетских чуда. 
Кинески зид је најдужи зид на свиjету, и једина 
грађевина која се на Земљи, за коју се  тврди да се види с 
Мјесеца.Простире се од степа централне Азије до Жутог 
мора. Дугачак  је 2,450 км, а висок од 10  до 16 метара и 
широк  8 метара. Дуж цијелог зид, у правилним 
размацима налазае се стражарнице, а по врху се пружа 
стаза широка 4.5 метара.Почетак градње Кинеског зида 
везује се за првог кинеског цара Чин Шин Хунга,који је 
започео његову изградњу да би заштитио своју земљу од 
упада Хуна,номадских племена.Изграђен је од 
земље,камена и цигле,а његова градња је трајала 
вијековима.  

 Таџ Махал је најљепша грађевина на свијету и представља 
ремек дјело     исламске културе.налази се у индијском граду 
Агри на обали ријеке Џамне.Изграђен је 1647.године по 
наређењу шаха Џахана као маузолеј за његову омиљену жену 
Мумтаз Махал која је умрла 1629.године након рођења свог 
осмог дјетета.Градило га је седамнаест година више од 20.000 
радника.Маузолеј се састоји од средишње осмоугаоне грађевине 
са куполом на врху,чија је укупна висина око 75 метара и којаје 
скоро сва изграђена од бијелог мермера. 

Колосеум је амфитеатар који се налази у Риму у 

Италији.Изградња је започета за вријеме цара Веспазијана, а 

довршена десетак година касније за вријеме владавине 

његовог сина Домицијана.Колосеум је добио име по 

колосалној склуптури цара Нерона која се налазила испред 

амфитеатра.Саграђен је у облику ваљка са средиштима која 

се косо спуштају према арени.Зид амфитеатра има отворе 

кроз које су ходници добивали свјетлост и зрак,а у случају 

пожара амфитеатар се могао испразнити за свега 10 минута.У 

колосеуму су одржаване гладијаторске борбе, које је могло 

да прати 50.000 људи. 

Чичен Ица је град Маја и био је главни град племена Ица 

на Јукатану.Град чине централни дио са три велика трга који 

је окружен зградама.У Чичен Ици се налазе многе 

занимљиве зграде,а најзначајнији су Опсерваториј,Храм 

ратника и Зид лобања.Опсерваториј,висок 22.5 матра 

посвећен је богу кише на што указују каменорези изнад 

улазних врата.У њему се налази кружно степениште које 

подсјећа на пужеву кућицу и неколико прозора кроз којесе 

вршило проматрање звијезда.Храм ратника окружен је 

мрачним ликовима ратника,а около храма постављене су 

чудне лежеће фигуре које представљају пратиоце бога 

кише.Зид лобања је зид са оградом на који су набијане главе 

убијених људи који су жртвовани као дар боговима..  

СЕДАМ   НОВИХ 

                                                                                                                                                   ДРУГИ    ДИО 
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Мачу Пикчу је свети град Инка који се налази на 

источнимпадинама планинског вијенца Анди на висини 

од 2,350 метара надморске висине.Изграђен је око 

1300.године, али је остао скривен све до 1911.године кад 

га је открио Американац Хирам Бингхам.град је смјештен 

усред шуме кроз коју протиче ријека,а састоји се од 

двјестотињак грађевина смјештених по терасама и 

распоређеним око великог срдишњег трга.На узвишењу у 

средишту града налати се гранитни монолит,за који се 

претпоставља да је жртвеник.Мачу Пикчу свједочи о 

времену царства Инка које је било огромно и 

моћно.Сматра се да је Свети град саграђен по узору на  

слику свијета,поларитетима.На језику Инка кечуа два 

термина описују тај поларитет:Урин Пача (Нижи свијет) 

и Анан Пача (Виши свијет).  

 

Петра је напуштени  град на подручју данашњег 

Јордана, који је у античко доба је био главни град 

арапског краљевства Набатејаца.Изграђен је у  

котлини на надморској висини од 800 па со 1350 

метара.До града се може доћи само уском брдском 

стазом са сјеверозапада или кланцемса истока који је 

дуг око 1,5 км и који се провлачи између стијена 

високих око 200 метара.Дуж кланца су прокопани 

тунели кроз који су Набатејци доводили воду из 

брдског потока.Своју највећу славу Петра је доживјела 

у првном вијеку нове ере када су њом владали 

Римљани.град је откривен 1812.године,а пронашао га 

је швајцарски истраживач  Буркхарт.У Петри је 

сачувано око 800 грађевина,анајпознатије су 

фараонска ризница,римски амфитеатар и краљевски 

зид са гробницама уклесаниму стијене.  

Хтист  Спаситељ је споменик Исусу Христу који се 

налази на брду корковаду поред Риа де Женира,на 

надморској висини од 709 метара.Висина споменика је 

38 метара,тежина 700 тона,а висина постоља на коме 

се налази је 8 метара.Изграђен је од армираног бетона 

и стеатита,Идеја о градњи религиозног споменика се 

први пут појавила 1859.године,а приједлог су дали 

свештеник Педро Марија Босо принцеза 

Изабела.Изградња је почела тек 1922.године када је 

постављен први камен темељац.. 

Кип Исуса Христа,најприје је прављен је у 

Француској, чак пет године,а тек касније ,1931.године 

пренијет је у Бразил,када је и свечано постављен. 

Припремио:Давид Скендерија  
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ИЗ  ПЕРА   
Природа и јесен су  вјечита инспирација многих умјетника.Јесен и њене чари многи су покушали да 

опјевају, осликају, чак и бајку да напишу... 

Како ми доживљавамо и видимо јесен? 

Јесен у мом селу 

   Јесен се већ одавно шуња кроз моје село.Некако је 

успјела да натјера ђаке у школу.Баке и маме спремају 

мирисне компоте и пекмезе,одјекују гласови очева и 

дједова који неуморно ору њиве и спремају оранице за 

зиму. 

   Лишће,помало тужно и уснуло, напушта нас уз сјетну 

пјесму повјетарца.Ријеке још увијек гласно жуборе,а жабе 

својим крекетом упозоравају на долазак хладне 

зиме.Облаци некако највише показују своју тугу,чак 

понекад пусте и понеку сузу.Сунце поносно сједи на свом 

трону и чека да поново дође весело прољеће.Птице које су 

највише допринијеле развоју музике у мом крају одавно су 

отишле на југ.Можда су се и наљутиле на нас,а можда 

желе да мало буду туристи на неком другом крају 

свијета.Често чујем и некакву буку у комшијином 

воћњаку.Изгледа да је опет господин Медвједић свратио 

по крушке,па се мој комшија наљутио.Мени нешто жао,ја 

бих га пустила да узме понеку крушку,ипак је зима дуга и 

хладна.Спретне вјеверице покушавају да уграбе покоји 

орах,љешњак или жир,али моја бака је пуно хитрија и све 

покупи и спрема у свој чувени”штек”како би нама дјеци 

могла  поклони или да направи ону њену сласну штрудлу. 

   Радо бих још писала о овој чаробној јесени,а ли 

једноставно морам да идем да, бар још мало уживам 

скачући и ваљајући се у меканом, шареном лишћу, док га 

вјетар није разбацао или моја мама полкупила и 

запалила.Мислим да сам му ја дража и од вјетра и од 

маминих руку. 

                                                                                                                             

Тина Глишић 7/6 

Јесен 

 

Коначно је стигла и та јесен рана, 

па отресла лишће са старог јаблана. 

Полиједјело сунце сад нас тупо гледа, 

мајка без капута вани више не да. 

 

Птице се селе у топлије крајеве, 

а медвједи траже што мирније гајеве. 

Зимница се спрема.ракија се пече, 

већ се брже спушта и вјетровито вече. 

 

Смрзнуту врапци на гранама чуче, 

а стари коњ тешко рало вуче. 

Сви се спремају за хладне дане 

 и једва чекају да сунце опет гране. 

 

                         Вид Безер  7/6 
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Јесен у мом селу 

 

    Предивно годишње доба што се тихо ушуња у наше топле домове и својом 

чаробном жућкасто-смеђом хаљином покрије наше село,то је јесен.С првим трачком 

сунца буди мјештане мог села који у цик зоре крећу да обављају своје задатке. 

     Баке и мајке ,неуморно веђ данима припремају зимницу. Њихове вриједне руке 

јесење плодове претварају у чаробне и укусне посластице. Да би наши домови били 

топли побринули су се тате и још увијек снажни дједови. 

Љето је већ одавно утихнуло и препустило владавину  јесени. Вјетар, њежан као 

свила, милује гране крошњи са којих опада златно и бронзано лишће. Сунце које је 

попут златног дуката красило небески свод полако нестаје, скрива се иза великих 

пуфнастих, али понекад и намргођених, љутих облака. И животиње су помало 

уморне, али не толико да се не би спремиле за зимски сан.Њихова успаванка је 

вјетар који се мелодично таласа над бескрајним пашњацима и шумама.Птице су већ 

спаковале своје кофере и путују у далеке, топлије крајеве. А они пуфнасти облаци се 

све чешће расплачу и униште сунчан јесењи дан, који ријетко свраћа у моје село. 

Презреле вођке траже своје мјесто на шареном тепиху, међу увелим лишћем. 

Задимљени кровови и мириси укусних јела незаустављиво се шире селом и 

обавјештавају јесен да смо добро обавили своје послове. 

Нама ђацима најдржа ствар на путу до школе је скакање и ваљање у огромним 

брдима лишђа које су вриједне руке сакупиле на хрпу како би касније  лакше 

склониле из дворишта.Кад се заврше часови као мали зечеви скачемо из својих 

клупа и журимо до прве хрпе лишћа како би још мало уживали у јесењим 

чарима.Свјеснин смо да ће убрзо увело лишће замјенити хладни снијег. 

  Мени је јесен ипак најдраже годишње доба баш због свих њених чари, па чак  ни 

полазак у школу и почетак нове школске године не може да поквари јесење чари, а  

и школа  нам постане некако драга. 

 

                                                                                                          Јелена   Латиновић  
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МОЗГАЛИЦЕ 
Oдговори 

1. Слово "E". 

2.  20 минута (кувају се заједно)  

3. Слово  K 

4. Ниједан.Сви су побјегли. 

5. Слово “T " 

6. У Америци у Вашингтону. 

7. До пловине,послије истрчава.. 

8. Други. 

9. Иза последњег нема никог и не може га престигнути 

10. Три јабуке. 

11. Tвоје име. 

12. Ниједна Не расту крушке на јабуци. 

13 Поштанска марка на писму. 

14. Пробудићеш се. 

15. Не може,Биће ноћ. 

1.Има га на почетку ере,с њим завршава вријеме.У почетку је на средини,а нема га на крају.Шта је? 

2.Да би се скувало једно јаје од гуске потребно је најмање 20 минута.Колико је минута потребно за 

кување три гушчија јајета. 

3.Ја сам почетак краја и завршетак почетка.Шта сам ја? 

4.На огради стоји 12 врабаца.Дође мачка и ухвати једног врабца.Колико је врабаца остало на 

огради? 

5.Шта је то чега има два пута у једном тренутку, а само једном у једном моменту? 

6.Ако је жута кућа с твоје десне стране,а плава кућа с твоје лијеве стране,гдје се онда налази Бијела 

кућа? 

7.До које максималне дубине човјек може да утрчи у шуму? 

8.Ако трчиш маратон и претигнеш другог такмичара,на којем си ти мјесту? 

9.Ако у трци престигнеш посљедњег,који си ти по реду? 

10.Ако у здјели има четири јабуке и ти узмеш три јабуке.Колико јабука имаш? 

11.Теби припада, а сви га користе више него ти.Шта је то? 

12.Јабука има три гране,свака грана има три гранчице,свака гранчица има три плода,сваки плод има 

три кошчице.Колико има крушака на стаблу? 

13.Путујем по цијелом свијету,а никад се не мрднем из угла.Ко сам ја? 

14.Сањаш да си у мрачном тунелу,с једне стране долази воз,а са друге змај.Шта ће се на крају 

десити? 

15.Ако данас пријеподне пада јака киша,може ли за дванаест сати  угријати јако сунце? 



Рад  Милице Савић и Магдалене Благојевић 


