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Дани информатике  

Сваке године, у децембру, широм свијета се обиљежава Седмица информатичке културе.Ове 
године, Седмица информатике званично је почела 5.децембра и трајала је до 11.децембра.Ова 
акција се обиљежава у част Е.Левлајс, британске математичарке и прве програмерке и Грејс Мари 
Хопер,пионирке информатике.У склопу Седмице информатичке едукације организацја „Code.org“ 
покренула је глобалну акцију Сат кодирања намјењену стицању првих програмерских искустава. 

Сат кодирања је осмишљен како би се промовисало кодирање и пробудио интерес ученика за 
информатику као занимање будућности. 

. 

СВИ УЧЕНИЦИ  КОЈИ СУ БИЛИ ДИО 
ОВЕ АКТИВНОСТИ ДОБИЛИ СУ И 
МЕЂУНАРОДНЕ СЕРТИФИКАТЕ. 

Весела екипа направила је прве кораке у 
свијету програмирања.Можда се међу 
њима крије и неки будући програмер  
„свјетског гласа”. 

Припремила:Јелена Праштало 
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НИКОЉДАНСКЕ  СВЕЧАНОСТИ  

Вријеме је празника,а свакако један од најрадоснијих је и  НИКОЉДАН.Сваке године наши ђаци 

прваци су почасни гости храма Покров  Предсвете Богородице у  Лакташима. И ове године дружили 

су се са другарима из Дјечијег вртић Принцеза Катарина Карађорђевић . Уз  пјесму вријеме им је 

брзо прошло, али сигурно ће дуго памтити ове Никољданске свечаности. Било  је одважних 

рецитатора, али  и оних којима је ово био први јавни наступ.Ипак најрадоснији тренутак био је 

додјела пакетића.Нестрпљиво и са широким осмијехом на лицу примили су поклоне  од  наших  

свештеника  Дарка  Савића и  Радивоја  Сарића. Задовољство је било обострано.Наши другари 

обрадовали су се слаткишима,а свештеници су били срећни јер су успјели да измаме дјечије 

осмијехе. 

Свештеник  Дарко Савић пружио 

је велику подршку нашим малим 

рецитаторима, помогао им  је да 

савладају ту досадну и напорну 

трему како би показали вјештину  

рецитовања.Многи прваци кажу 

да су и прије знали пјесмице о 

свтом Николи,али да су сад у 

школи још више научили. 

На крају овог угодног дружења 

Милица Вукомановић,ученица 1/1 

одјељења захвалила , се у име 

свих својих другара  и љубазним 

домађинима даровала икону 

светог Николе, ликовни рад 

ученика наше школе. 

Припремила:Сања Благојевић 
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Спортиста  године  

Децембар је мјесец кад се сумирају 

резултати, анализирају успјеси.Као и 

претходних година и овог децембра, тачније 

23.12.2016.године,у сали Дома културе у 

Лакташима одржана је, већ традиционална 

манифестација,проглашење спортисте 

општине Лакташи. 

Начелник наше општине господин Ранко 

Карапетровић исти дан је организоваo и 

пријем за 27 најперспективнијих спортиста 

наше општине.На завршној манифестацији у 

Дому културе признања су примили 

најуспјешнији.Амеђу најуспјешнијима нашли 

су се многи бивши,али и садашњи ученици 

наше школе.Поменућемо Јелену 

Топић,Ивану Балабан, Бранка Бранковића, 

Бојана Трнинића,али и још увијек актуелне 

ученике наше школе Лану Цвикић,Анђелу 

Грујић и Луку Вукосављевића. Сви они су 

добили посебна признања за постигнуте 

успјехе у 2016.год.Бавећи се разним 

спортовима: одбојком, рукометом,фудбалом, 

џудом или пливањем постигли су запажене 

резултате како на  домаћим тако и на 

међународним такмичењима. За најбољег 

спортисту изабрана је Николина Купрешак, 

чланица лакташког џудо клуба, док је за 

најуспјешнији спортски колектив проглашен 

Кошаркашки клуб „Игокеа“, а тренер Драган 

Бајић за најбољег тренера.  

За угодну  атмосферу побринули су се 

чланови хора наше школе који су овом 

приликом извели химну Републике Српске и 

чланови КУД „Славко Мандић” из Лакташа. 

 

Б ансамбл  КУД „Славко Мандић” извео је сплет 

србијанских игара. 

Виолета Момић је уз пратњу хармоникаша Срђана 

Шкорића и Бранимира Новаковића извела пјесму Елено 

керко. 

Наше новинарке,Нађа,Ивана и Анђелина биле су на лицу 
мјеста и забиљежиле дјелић ове атмосфере,али пружиле су и 
подршку својој пријатељици Лани Цвикић. 
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НЕЗАБОРАВНО   ДРУЖЕЊЕ  

 ЈЕДАН СЛАТКИШ - ЈЕДНО ДИЈЕТЕ ,хуманитарна акција 
која је већ одавно постала традиција у нашој школи, и ове 
године реализована је веома успјешно. Захваљујући  свим 
ученицима који су се и ове године одазвали позиву  Савјета 
ученика наше школе, још једном смо доживјели незаборавне 
тренутке дружећи се са штићеницима Дома за незбринуту 
дјецу „ Рада  Врањешевић“ и Центра  „Заштити ме“ у 
Бањалуци. 
Наоружани пуним врећама  слаткиша и разноразних поклона 
упутили смо се и овог децембра, тачније 23. да обрадујемо 
наше старе другаре. Дочекали су нас с једним великим 
натписом добродошлице и наравно с осмијехом и правом 
домаћинском љубазношћу. 
  

И ове године показали смо да , без обзира на тешку ситуацију у којој се и многи наши ученици 
налазе, још  имамо  осјећај  за дјецу која немају срећно дјетињство.Од  једног слаткиша  много 
више вриједи једна топла и лијепа ријеч.Управо  то смо  покушали  да поклонимо   штићеницима  
Дјечијег  дома „Рада  Врањешевић“ и Центра  „Заштити ме“ у Бањалуци. Ђаци четвртог, шестог, 
седмог, осмог и деветог разреда наше школе су 23.12. 2016.године, у пратњи помоћника директора 
Санде Милошевић,Драгане Тодоровић,школског педагога  и учитељице Љиљане Кљештан, лично  
су уручили пакетиће својим вршњацима у  Бањалуци. 

Било је ово још једно,по много чему,незаборавно  дружење. 
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 СА СТАРИМ ДРУГАРИМА  

 
Заједничка 
фотографија са 
штићеницима 
Дјечијег дома у 
Бањалуци. 

Дуња Ћелић и њени другари из трећег 
разреда су игроказом „Новогодишња 
честитка” зажељели  нашим другарима 
срећне предстојеће празнике.  
 

Милица Пушара је имала прилику да презентује своје 
музичко образовање и забави све присутне.Своју љубав 
према музици Милица  је искористила да још више 
развесели наше другаре,али и да ово дружење учини 
незаборавним. 
 

Предсједница Савјета ученика наше школе Дуња 
Вујатовић била је посебно одушевљена овом посјетом 
јер је стекла и нову пријатељицу. 
Надамо се да су и сви други ученици  искористили 
ову посјету и обогатили се новим пријатељствима, 
јер човјек вриједи онолико колико пријатеља има. 
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Центар  „Заштити  ме“  

Сам назив овог Центра носи  јединствену 

поруку свим људима добре воље.Заштити  

неког, подари љубав и разумијевање онима 

којима је то најпотребније.Лијепа ријеч,топли 

стисак руке, искрен осмијех су поклони којима 

се штићеници Центра  „Заштити ме“ највише 

обрадују. Тешко  је описати   радост  и весеље  

које  су нам они показали. Један  слаткиш, 

дарован  с љубављу за  сву  дјецу  много 

значи,а за  штићенике Центра „Заштити  ме“ 

значи  много више, јер им на тај начин 

показујемо да су они као и ми, и да би требало  

да уживају у дјетињству без обзира колико им 

је некад  тешко.Морамо  да  учинимо  све како 

бисмо   умањили   њихове  проблеме.Можда 

бисмо могли и чешће да организујемо ове 

хуманитарне акције како бисмо нашим 

вршњацима  омогуђили да осјете да на њих 

мислимо стално,а не само за вријеме празника. 

Топла рука, њежна ријеч,загрљај, то је оно за 
чим сви чезнемо.Све то уз слаткише 
подијелили смо  штићеницима  Центра 
„Заштити ме“ у оквиру наше хуманитарне 
акције ЈЕДАН СЛАТКИШ—ЈЕДНО ДИЈЕТЕ. 

Посјета Центру „Заштити  ме“ посебно је 
важна за нас.Штићеници овог Центра су и 
бивши ђаци наше школе Вељко Татић и 
Саша Ревај.Вељко нас је ,по обичају 
дочекао и срдачно поздравио, а Саша није  
био присутан док је наша посјета 
трајала.Надамо се да ће му васпитачи 
пренијети наше поздраве и уручити 
поклоне. 

Припремила:Лана Гиговић 
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КОШАРКАШКО  ТАКМИЧЕЊЕ  

Капитен  наше кошаркашке екипе Владан 
Балабан био је прави вођа своје екипе,бодрио 
је своје саиграче и онда кад им  игра није  
била на задовољавајућем нивоу.Без обзира на 
резултат, упућујемо честитке нашој  
кошаркашкој екипи  на освојеном 3.мјесту на 
поменутом такмичењу и желимо им још 
добрих утакмица,а свакако да заиграју и у 
финалу. 

Децембар је одувијек био у знаку кошарке.Овогодишње такмичење кошаркашких екипа основних 
школа  општине Лакташи одржано је 24.12.2016.у Спортској дворани Ненад Баштинац у 
Александровцу. 
Прву утакмицу наши кошаркаши одиграли су са екипом ОШ„Десанка Максимовић”из Трна и 
изгубили. 
Међутим у другој утакмици, коју су одиграли са  екипом ОШ„Холандија” из Слатине наши 
кошаркаши су показали  велику борбеност и заслужено побиједили..   
Ова побједа обезбиједила им је 3.мјесто на овом такмичењу. 

Наставница физичке културе 
Дариа Ћирковић са својом 
екипом кошаркаша: 
Данило Ракочевић,Јован 
Радуловић,Марко Цвијић,Саша 
Ковачевић,Владан 
Балабан,Драган Бабић и Милан 
Јовић.Наставница Дариа истиче 
да је ово млада екипа,коју она 
води од ове школске године,али 
нада се да ће сљедеће године 
заиграти у финалу. 

Један од добро осмишљених и успјешно 
реализованих напада наше екипе.Јовић је 
био спретан  и прецизан. 

Припремила: Дуња  Тодић 
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ШАХИСТИ  НАШЕ ШКОЛЕ  

ИГРАТЕ  ЛИ  ШАХ? 
Мишљење многих стручњака је да би требало да дјеца што чешће играју шах јер ова игра 

помаже развоју логичког мишљења, комбинаторике, маште и креативности, интуиције, 

упорности и самопоуздања, истрајности, али свакако утиче и на емоционалну стабилност 

ученика. 

Због изузетне важности коју шах има у развоју интелектуалних способности дјетета, али и 
одраслог човјека посјетили смо чланове Шаховске секције у нашој школи. 
У нашој школи  Шаховском  секцијом  руководи  проф.Драгомир Јунгић.Овом приликом смо се 
дружили  са шахистима наше школе и са наставником Јунгићем.Преносимо вам само дио нашег 
разговора. 
Претпостављам да Ви волите шах, јер знамо  
да годинама руководите овом 
секцијом.Можете ли нам рећи кад сте 
научили да играте шах и ко Вас је научио? 
Доста рано сам научио играти шах, још у 

основној школи, да бих наставио у средњој 

школи.Још као средњошколац играо сам и  

у професоналном шаховском клубу. 

Колико дуго руководите овом секцијом?Да  

ли су ученици заинтересовани и колико знају 

правила шаховске игре? 

Готово десет година руководим овом 

секцијом.Ученици су , могу  рећи,прилично заинтересовани.Трудим се да их научим што 

више о шаху. 

Који  потез  најприје савладају?Који је потез, по Вашем мишљењу најкомпликованији? 
Сугеришем им да што више играју Е4 , потез који је форсирао и један од најбољих шахиста 

свих времена Роберт Фишер. 

Сматрате ли да је шах корисна игра? Које су предности  шаховске  игре? 

Апсолутно!Шах је игра која утиче на интелигенцију, могу рећи да је играти шах исто као и 

рјешавати математички задатак. 

Да ли је можда, шах у данашње вријеме неправедно запостављена друштвена игра? 
Свакако да је неправедно запостављена,а мислим да је разлог недовољна информисаност 
младих нараштаја. 
Колико шах може да помогне изградњи самоконтроле код ученика?Да ли наши другари знају да 
поднесу пораз?Како реагују кад изгубе партију? 
Играње шаха итекако може да помогне  развоју самоконтроле код сваког човјека,па и 

дјетета.Ја ученике учим да је шах игра,забава и да морају  достојанствено поднијети пораз и 

честитати бољем.  

Сматра се да су шах и политика слични, одавно је позната веза између шаха и обавјештајних 

служби, због његовог фокуса на стратегију,меморију и предвиђање потеза противника.Може ли 

свако бити добар шахиста, или ипак појединац мора имати посебан таленат за игру? 

Мислим да не може свако бити добар шахиста,као што не може свако бити ни добар 
фудбалер или кошаркаш.Потребан је посебан таленат, али за разлику од других вјештина и 
спортова,за шах је потребнија интелигенција, док физичка спремност није пресудна. 
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Шта бисте Ви поручили ученицима наше 
школе,односно шта бисте им рекли о шаху? 
Шах је једна лијепа, древна игра која утиче на 

развој интелигенције.Свакако, савјетова бих им 

да, ако не знају играти шах, да обавезно науче! 

Како можемо постати шлан Шаховске секције? 

Па једноставно,дођите у кабинет математика 2,  
сриједом 7.час.Пријавите се и учите шаховске 
потезе. 
Ко је ,по Вашем мишљењу најбољи шахиста свих 
времена? 
Па већ сам рекао да је за мене најбољи шахиста 
свих времена Роберт   Фишер. 
Хвала Вам на љубазности и указаном повјерењу. 

Чланови шаховске секције су углавном велики 
заљубљеници ове игре.Воле да се друже и кажу 
да им шах много помаже у развијању 
комбинаторике и предвиђању потеза.Понекад 
уче једни од других, док им наставник даје 
савјете како најлакше доћи до побједе и 
надмудрити противника,јер шах је игра 
надмудривања.Уче да користе све фигуре,али 
највише краља и краљицу, док неки дају 
предност ловцу и топу.Све у свему,најсрећнији 
су кад успјешно матирају противника.На 
часовима,не само да уче потезе и игру,већ их 
наставник информише и о историји шаха као 
игре,сазнају све о такмичењима на свјетском 
нивоу,али и о велемајсторима какви су 
Фишер,Карпов или Каспаров.За сад  нису 
учествовали на великим такмичењима,али се 
надају да ће једног дана имати прилику да 
покажу шта су научили.Желимо им успјех и да 
једног дана неко од њих наслиједи легендарног 
Фишера или Каспарова. Припремиле:Милица Пушара,Бојана Тепавчевић и 

Хелена Зечевић 
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           Снови 
 
Не волим нођ,мрак.Све дјелује некако 
страшно ,ружно и тужно,али кад ми у госте дође 
сан,то је друга прича.Обрадују ме снови,моји  
незвани гости,јер  су живахни, шарени,дјелују 
ми стварни и ја уживам у њима.Снови ми 
пружају све оно што стварност ускраћује. 
    Једну ноћ сам познати програмер,који ради за 
неку успјешну свјетску компанију.Ја сам 
генијалац који може да програмира 
најкомпликованије рачунарске програме који ће 
људима олакшати и уљепшати живот. 
   Другу ноћ сам познати пијаниста.Држим 
концерете широм свијета.У току једног дана 
посјетим Америку,Њемачку и Француску.Људи 
су одушевљени мојим талентом и обожавају да 
ме слушају док свирам.Замишљам новинске 
натписе с мојим именом.Пореде ме с Моцартом. 
    Трећу ноћ сам чувени архитекта.Пројектујем 
невјероватне грађевине,примам свјетска 
признања,уљепшавам људима домове. 
   И тако, ноћи се смјењују, а моји снови су све 
разноврснији.Знам да имам још времена да  
одлучим који ћу сан претворити у стварност,а до 
тад ћу још мало маштати и сањати.... 
 

Андреј Кесић 7/4 

 

            Драги људи из мог дјетињства 

Ми, дјеца, жудимо да што прије одрастемо,не 
схватајући да је одрастање крај наше 
безбрижности, игре и свих несташлука.Оно што 
нас увијек веже за дјетињство су бројна сјећања. 

   Радо се сјећам оних који су заслужни за моју 
срећу и весеље.Оних који су ми увијек пружали 
сигурност,подржавали ме у најтежим 
тренуцима,тјешили и охрабривали.Спознајем да 
без тих особа мој живот не би имао никакав 
смисао.Наравно да велику улогу у свему томе 
имају моји другари,јер прави пријатељи су 
увијек уз нас и кад се смијемо и кад 
плачемо.Присутни су у свим мојим авантурама 
и несташлуцима. 

  Међутим, у мом срцу и мојим мислима 
најзначајније мјесто заузимају моји најближи, 
моја породица.Родитељи су ти који су увијек уз 
мене,они ме уче како да постанем снажна и 
храбра , да кроз живот корачам сигурно и 
достојанствено.Хвала им! 

 Емилија Протић  7/4 
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ЖИВОТНА ЛЕКЦИЈА                                     ПОУЧНА    ПРИЧА 

 

          

СМЈЕЛОСТ 

Два сјемена леже једно поред другог у плодном тлу у прољеће. 

Прво сјеме каже: Желим да растем! Желим да пустим своје коријење дубоко у земљу испод мене и 
да прогурам своје изданке кроз земљину кору изнад себе.Желим да развијем своје пупољке да би 
објавили долазак прољећа.Желим да на свом лицу осјетим топлоту сунчевих зрака и на петељкама 
благослов јутарње росе. 

И тако је расло. 

Друго сјеме каже: 

Плашим се. Ако пустим своје коријење у земљу испод мене,не знам на шта могу да наиђем у 
тами.Ако се пробијем кроз чврсто тло изнад себе,могу да оштетим танане изданке,шта ако отворим 
своје пупољке, а пуж покуша да их поједе?А шта ако почнем да цвјетам, дијете ме  ишчупа из 
земље.Не, много је боље да чекам док све не буде безбједно. 

И тако је чекало.  

Једна кока која је чепркала по башти,тражећи храну,пронашла је сјеме које чека и одмах га појела. 

Живот гута оне који се боје. 

 
 

У прошлом броју нашег часописа отворили смо нову рубрику под називом 

 „ ЖИВОТНА ЛЕКЦИЈА ”. 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 доносимо вам још једну поучну причу. 

Припремила:Сања Благојевић 
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Кутак за филмољу пце  

У овом броју предлажемо вам  филмове за новогодишње празнике .  Сваке године уживамо у 
истим филмовима али они на нас остављају различите утисаке. Било је тешко издвојити 
направити избор, па погледајте које смо то филмове  изабрали. 

                   
1. Сам у кући 
 
Ово је филм којег гледамо сваке године, мислим 
да све знате о њему али за оне који нису 
погледали овај филм испричаћемо вам нешто о 
породици Мкалистер. Кевин Мкалистер је дјечак 
који због својих лудорија остане сам у кући  док 
његова породица крене на путовање. Кевин је 
врло храбар и мудар дјечак који успјева 
надмудрити  пљачкаше Марва и Херија. Некада 
Кевин остане сам у кући али једном је, умјесто да 
са својом породицом оде на Флориду, отишао у 
Њујорк. Имао је доста браће и сестара , али један 
од истакнутијих је Баз Мкалистер који је зезао 
Кевина и ради њега Кевин би увијек упао у неку 
невољу.Такође, Марв и Хери су били 
криминалци који би прогањали Кевина док је 
сам у кући или када је био у Њујорку. Наравно 
има и других дијелова али они нису тако познати 
као прва два .Све препоруке за овај филм. 

                           
  2. Вилењак 
 
Вилењак путује са Сјеверног пола према 
Њујорку у потрази за правом 
породицом.Вилењак у човјеку који је грешком 
цијелога свог живота био одгајан као 
вилењак.Једног Бадњака пре много, много 
година, једна се беба увукла у торбу Дједа Мраза 
пуну поклона и играчака, а да он то уопште није 
примјетио.Буди одлучи пронаћи своје право 
мјесто у свијету, тачније - Њујорку.Он успије да 
пронађе свога правог оца, Валтера , који се 
налази на листи злих Дједа Мразова, и 
десетогодишњег брата који уопште не вјерује у 
дједа с поклонима и вилењаке!Буди схвата како 
је његов задатак да спаси Божић за своју 
породицу, Њујорк и цијели свијет.Будију се 
заправо чини да су сви заборавили право 
значење Божића. 
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3. Кошмар уочи Божића 
 
Краљ бундеве из града Ноћи Вјештица који 
надзире стварање свих демонских радости, 
страхова и изненађења.Џаку је досадила иста 
рутина сваке године и налази нову сврху у 
животу кад случајно набаса на улаз у Божићни 
Град гдје га одмах одушеве сјајне боје, играчке, 
украси и топлина коју тамо открива. 
Враћа се кући и постаје опсједнут идејом да 
преузме Божић под своју контролу. Ангажује 
своје суграђане да му помогну да замијени 
Дједа Мраза и направи "нову и побољшану" 
верзију овог празника. Али Џак ускоро открива 
да и најбољи планови мишева и костура могу 
поћи наопако.Помало необичан  филм, али они 
који воле хорор филмове могу погледати ову 
хорор верзију новогодишњих празника. 

 4. Како је Гринч украо Божић 
 
Гринч је зелени мрзовољни створ, који живи у 
пећини на планини изнад Кограда. Мрзи Ткограђане, 
а чак и више од њих, мрзи Божић. 
Гринчеве комшије протјерали су га давно из града у 
планину, он их мрзи највише на свијету. Сви 
Ткограђани одушевљавају се Божићем и то им је 
омиљени дан у години, а Гринчу баш тад сви посебно 
иду на живце, због њиховог лажног сентиментализма, 
материјалистичких назора и буке, коју константно 
производе. Кад мали Синди Лоу пожели учинити 
добро дјело и спријатељити се са злим створом, 
позвавши га на локалну свечаност, сви становници 
га јавно исмију те се он поново понизи и осрамоти. 
Тада Гринчу прекипи и одлучује се заувијек осветити 
људима крађом онога што њих највише весели - а то 
је Божић! 

  5. Влак у снијегу 
 
Влак у снијегу, хрватски дугометражни филм из 1976. 
године снимљен према истоименом роману Мате 
Ловрака. 
На Јабуковцу у великом селу живе три ђака четвртог 
разреда. Зову се Љубан, Драга и Перо. Ученике те сеоске 
школе учитељ поведе  на излет у град. Тамо су, у фабрици  
јели чоколаду, а послије су отишли у биоскоп. Међутим, 
учитељ се у граду разболи и остаје у болници, а дјеца се 
морају сама вратити. На повратку их затекне зимско 
невријеме и воз стане пред сњежним наносом. 
Захваљујући помоћи дјеце, железничари ослобађају воз. 

Припремио:Давид Скендерија  
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Криви торањ у Пизи је звоник катедрале у 

граду Пизи у Италији. Његова изградња почела је 

1173. године. Звоник је требало да буде потпуно 

вертикалан, али је почео да се криви одмах након 

почетка изградње и сада је накривљен 5,5%. 

Висина торња од земље до ниже стране је 55,86 м, 

а од земље до више стране 56,7 м. Дебљина зидова 

при дну је 4,09 м, а при врху 2,48 м, а 

предпоставља се да је тежак око 14,4 тоне. У њему 

има укупно 294 степеника. Након изградње прва 

три спрата торња, архитекта је одустао од даље 

изградње. Пуних 90 година торањ је био напола 

завршен,а онда је настављена његова изградња и 

коначно је завршен 1360. године.Иако су многи 

покушавали да га исправе, торањ је и даље тонуо. 

1990. године се толико накривио да је постојала 

опасност да се сруши, па је морао бити затворен за 

посјетиоце. Тим грађевинских стручњака је успио 

да се смањи нагиб торња за 44 цм, уз помоћ 

неколико тона тешких тегова. 

Партенон је храм посвећен грчкој богињи 

Атини, заштитници града Атине. Налази се на брду 

Акропољ, а саграђен је у 5. вијеку п.н.е. На 

темељима старих храмова које су порушили 

Персијанци. Партенон је имао 46 спољашњих 19 

унутрашњих стубова, а кров му је био прекривен 

великим плочама од мермера које су се 

преклапале. Спољашњи стубови имају пречник 1,9 

м и високи су 10,4 м.Као и већина грчких храмова, 

Партенон је кориштен као трезор. Касније су га 

хришћани и турски освајачи користили као вјерски 

објекат. У храму се налазила статуа богиње Атине 

коју је изградио најпознатији грчки вајар Фидије. 

Статуа је била изграђена од злата и слонове кости. 

Стајале је на постољу високом 2 м, а њена висина 

је била 9 м. Огртач богиње је био од злата и имао је 

око 450 кг. Кип је донесену 4.вијеку н.е. у 

Цариград гдје је и нестао.  
      

 На свијету постоји много интересантних и лијепих грађевина.Многе од њих су се налазиле на 

листи за избор седам нових свјетских чуда, али након пребројавања гласова добијених преко 

интернета и СМС порука нису изабране међу свјетска чуда. Но,то нимало не умањује њихову 

љепоту и можемо их с правом сврстати међу најинтересантније грађевине  савременог свијета. 
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Припремила:Милана Савић 

Ајфелова кула или Ајфелов торањ је метални торањ 

саграђен на Марсовим пољима у Паризу у Француској. 

Саграђена је 1889. године по пројекту   Густава Ајфела 

поводом Свјетске изложбе којом се прослављала 

стогодишњица Француске револуције и послужила је као 

главна капија за улаз на Свјетску изложбу. Висока је 300 м 

(324 м са касније постављеном телевизијском антеном) и 

тешка 7.300 тона. Стоји на четири велика стуба, од којих су 

два опремљена лифтом, а друга два имају степенице. До 

врха има укупно 1665 степеница. Зависно од временских 

услова врх куле може да одступи од вертикале до 8 цм у 

страну, а то помијерање настаје збор неравномјерног 

загријавања метала на сунчаној страни и на страни у 

сијенци. На јаком сунцу кула „порасте“  за 18 цм,  док се на 

вјетру заноси до 8 цм. Да би се метал заштитио од рђања 

кула се маже бојом сваке седме године. За премазиванје 

цијеле конструкције потребно је 50  кг боје. 

 
 Кип слободе је споменик који се налази у Њујорку у 
Сједињеним Америчким Државама. Висок је 46,5 м, а налази се 
на постољу које је високо 46,9 м. Острво на коме се налази 
споменик назива се Острво слободе. Овај споменик је 1886. 
године Француска поклонила као чин пријатељства 
Сједињеним Америчким Државама у част стицања америчке 
независности. Споменик је израдио Фредерик Бартолди, према 
цртежу који је представљао Колоса са Родоса, а унутрашњу 
конструкцију израдио је чувен француски инжењер Ајфел који 
је пројектовао Ајфелову кулу у Паризу. Кип слободе је жена 
која у десној руци држи бакљу, а у лијевој плочу на којој је 
укуцан датум 4. јули 1776. Дан независности. У подножју 
споменика су 1903.уклесани стихови који говоре о милионима 
избјеглица које је ова статуа дочекала на вратима њиховог 
дома. 
 
Сиднејска опера је позната грађевина која се налази 
у Сиднеју, Нови Јужни Велс, у Аустралији. Од 28. јуна 2007. 
године је постала дио Свјетске баштине.Изградња опере је 
завршена 1973. године под руководством данскога архитекта,  

Јерна Уцона. Опера је једна од најистакнутијих грађевина 20. 
вијека, и једна од најпознатијих грађевина сценских умејтности 
у свијету. Опера се налази на мјесту Бенелонг, у оквиру 
сиднејске луке Џексон, смјештене близу Сиднејског лучког 
моста. Грађевина, заједно са околином представља један од 
препознатљивих симбола Аустралије.Сиднејска опера је дом 
Аустралијске националне опере, Сиднејске позоришне 
компаније, као и Сиднејског филхармонијског 
оркестра.Пројектовао ју је дански архитект Јерн Уцон. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/2007
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1973
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%A3%D1%86%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%A3%D1%86%D0%BE%D0%BD
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Зашто се за празнике кити јелка? 
Дрво као симбол живота карактеристично је за све културе, још прије појаве хришћанства.У 
нашој традицији дрво храста симболизује живот, грана храста је бадњак који на Бадње вече 
уносимо у кућу.У сеоским домаћинствима се бадњак спаљује, ово има корјене у паганској 
традицији којом се симболично спаљива, а искре су представљале свјетло на новом путу.Чак и 
тада, приликом паљења грана дрвета, људи су размјењивали поклоне.Непознато је како је јелка 
постала дрво испод којег ће се оставити поклони и која ће постати симбол Божића.Претпоставља 
се да је то због тога што је јелка зимзелена, њено лишће, односно иглице су зелене цијеле године. 
 У старом Египту, јелка се због овога сматрала светим дрветом, можда и због тога што је њен 
облик подсјећао и на пирамиде.У античкој Грчкој јелка је била посвећења рађању, а у неким 
дијеловима А зије је сматрана космичким дрветом засађеним у центру универзума. 
Постоје многе легенде о томе зашто се кити јелка.Један човјек је на Бадње вече пошао у шуму по 
дрва, а онда је угледао једну јелку која је била окована ледом, а кроз гране на њеном врху се 
пробијала свјетлост звијезда.Био је толико очаран призором да је отишао кући и покушавајући 
својој жени и дјеци да дочара шта је видио, на дрво јелке је ставио бијеле траке и свијећу, да би им 
показао како је изгледала та јелка окована снијегом и ледом, док је свијећа дочаравала свјетлост 
звијезда. 

Неки подаци говоре да је прва јелка окићења 1605. године у Стразбуру, да су са ње висиле јабуке, 
ушећерено воће и свијеће од папира а све је то симболизовало живот и плодност. Прве јелке су 
наишле на осуду па је тако народ био саблазнут када је 1840. године, принцеза Јелена, супруга 
војводе од Орлеана, у Француској, окитила божићну јелку. 
До 19. вијека, кићење је било карактеристично само за сјеверну Европу.Данас се о првим 
окићеним  јелкама причају легенде, али свака легенда је прича о томе да јелка симболизује живот 
који се наставља и најављује долазак прољећа, богатство природе, свјетла анђеле и свијетлост на 
крају пута.Забиљежена је прича која каже да је једна њемачка војвоткиња припремила дочек Нове 
године у свом дворцу, почетком 17. вијека, и када су све припреме биле при крају, примјетила је 
један угао који је изгледао празно у односу на остатак просторије у којој је требало да прими 
госте.Изашла је у врт и тада је угледала малу јелку.Помислила је како би та јелка лијепо изгледала 
у оном празном углу.Позвала је баштоване и замолила их да ископају јелку из земље, ставе је у 
саксију и поставе у онај празни угао који јој није дао мира.Јелке су се тако уселиле у домове.Онда 
су се 1846.године,краљица Викторија и принц Алберт фотографисали са својом дјецом испред 
окићене јелке.Фотографија је објављена у лондонским Илустрованим новостима, довела је до тога 
да су сви одједном почели да ките јелке,нарочито племићке породице, а обичај се временом брзо 
проширио и у цијелом свијету. 
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Људи су дуго јелку китили воћем,орасима,сувим шљивама,све је то била радост за дјецу и симбол 
благостања.А онда су се појавили први стаклени украси.Кажу да је један Њемац који је радио као 
дувач стакла био толико сиромашан да није имао чим да накити јелку, па се онда досјетио да од 
стакла направи украсне куглице,то се свидјело његовој дјеци,али и другима.Прва вјештачка 
јелка ,од пластике, направљена је негдје око 1880.године у Њемачкој, како би се праве јелке 
сачувале.Међутим многи људи и данас сијеку јелке, јер не желе да се одрекну мириса 
боровине.Данас је кићење  јелке препуштено машти сваког човјека,али је свакако незамисливо без 
свјетлећих сијалица које је први пут 1882.године, употребио Едвард Џонсон,помоћник Томаса 
Едисона. Вјерујемо да сте своје јелке већ одавно окитили, па сад док уживате у њиховој раскоши, 
присјетите се како су се некад давно китиле јелке..Можда добијете и неку нову оригиналну 
идеју.Код нас окићене јелке симболизују Нову годину, док за Божић китимо бадњак(храстово дрво). 

Припремио:Марко Алексић 

Честитка из 1912.године. 

Честитка из 1906.године 

Можда сте некад имали прилику да видите честитке које су се некад давно слале родбини и 
пријатељима како би једни другима честитали новогодишње празнике.Негдје их у ладицама још 
увијек чувају наше маме  и баке и на тај начин покушавају да сачувају од заборава нека давна 
љепша  времена. 
Некад су се честитке исписивале с великом пажњом и љубављу,а ми данас користимо неке друге 
методе да драгим особама честитамо празнике.Често су превише формалне,али и исписане с 
мноштвом правописних грешака. 
Ако смо се одрекли лијпог писања,као што се то некад радило, требало бисмо бар да обратимо 
пажњу на правописна правила док будемо писали СМС поруке или користили неке друге видове 
комуникације које нам нуди савремена технологија.. 
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НОВОГОДИШЊИ  
ПРАВОПИС  

Новогодишња  еуфорија је у јеку, празници  стижу, стога , требало би да се подсјетимо правила 
писања назива предстојећих празника да не бисмо погријешили у честиткама и порукама.Без 

обзира да ли ћете писати класичне честитке или СМС поруке икористите правописна правила. 

 

Нова година  

 

 Прво слово обавезно се пише велико, а друго мало: 
С рећна Нова година!Лијепо се проведите за  Нову годину! 
 Када пожелимо срећну нову 2017.годину,тада се придјев нову пише малим словом.Од родитеља, 
бака, дека добијали смо новогодишње пакетиће.Сада купујемо новогодишње украсе и китимо 
новогодишњу јелку.Придјев „новогодишњи“ се пише малим словом.Међутим, у синтагми која 
означава званични догађај,овај придјев се пише великим словом:На Београдском сајму почео је 
Новогодишњи вашар.Имена из умјетничких дјела,симболичка имена пишу се великим 
словом:Испод јелке ће Дјед Мраз оставити поклоне. 

За вријеме зимског распуста  гледаћемо цртане филмове о Божић Бати, Ружном Пачету и 
правићемо Сњешка Бијелића. 

 Без обзира да ли ћете писати класичне честитке,СМС поруке или 
ћете користити електронску пошту, користите правописна 

правила. 
 

     Срећна  Нова година 



НОВИ   ПОЛЕТ 

21 

На крају ове и почетку Нове године 
могли бисмо се као дјеца заклети и рећи 
макар себи: 
-Нећу више никад,или ћу мање него до 
сада, 
или ћу  само онолико колико морам, јер 
сам такав какав сам. 
Немојте се данас борити за оно против 
чега сте се некад борили. 
Немојте никад више туђим грешкама 
објашњавати и правдати своје . 
Немојте радити оно чега би се ваши 
родитељи стидјели  
и чега ће се ваша дјеца сутра стидјети,  
немојте себе проглашавати јединим и 
најбољим. 
Најбољи више нису живи,а ми смо ту 
само зато што њих више нема. 
Ослобађајте се слуга.Помозите им да не 
буду слуге, 
чак  и онда када  би они то хтјели да 
буду. 
Поштујте друге људе, немојте их 
проглашавати  пријатељима  
само онда када су вам потребни . 
Немојте се доказивати пред горима од 
себе, пред равнодушнима , 
пред онима којима би требало платити пиће да би вас слушали  
и да би вам вјеровали. 
Немојте стално викати и тражити још. 

Понекад реците доста и нећу више, хвала, ни  
ово нисам заслужио.   
Немојте тражити да вас се унапријед  плати оно што  
ћете тек урадити. 
Могли бисте прије тога вратити оно што сте већ узели. 
Будите скромни зато што ви тако хоћете, 
а не само зато што вам други не дају. 

 
Душко  Радовић 

 
 

Срећна Нова година!!! 

 
НОВОГОДИШЊА 

ЧЕСТИТКА  



Рад  Милице Савић и Магдалене Благојевић 


