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Као и претходних година наши ученици су се и овај пут 
одазвали на Конкурс који сваке године расписује Српско 
просвјетно и културног друштво„Просвјета”из Лакташа. 

 Конкурс „Радујмо се Ђурђевдану и прољећу” и ове 

године протекао је у знаку наших ученика. Наиме, наши 

ученици су освојили највиша признања, како за 

литерарне тако и за ликовне радове. Андреј, Теа, 

Милан и Немања су својим ликовним радовима 

освојили симпатије и наклоност жирија, тако да су 

баш њихови ликовни радови награђени.Поред 

награђених радова запажени су  скоро сви ликовни 

радови наших ученика. Жири је имао тежак посао, 

али су се сви чланови потрудили да буду реални и 

објективни. Било је тешко издвојити најбоље, али 

ми ћемо вам у нашем броју приказати и оне 

запажене. 

Милан Миличевић  6/3 

Теа  Видовић 6/2 ( 1.мјесто) 

Немања Гајић 6/2 

Андреј Миливојевић 6/1 

Мирјана Љубичић  8/3 
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Милица  Савић 8/2 
Никола  Делић  6/4 

Наташа  Илић  8/3 

Марија Бранковић  6/2 
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Радујмо се  Ђурђевдану и 
прољећу  

Литерарно стваралаштво наших ученика такође је било запажено на овогодишњој традиционалној 

манифестацији „Радујмо се Ђурђевдану и прољећу” . Двије Милице из наше школе добиле су 

награду и признање за најбоље литерарне радове  на тему „Радујмо се Ђурђевдану и прољећу” . 

Користим прилику да честитам свим нашим успјешним  ученицима и да им зажелим још много 

награда и признања. 

Милица Пушара и Бојана Тeпавчевић 6/2 

РАДУЈМО СЕ ЂУРЂЕВДАНУ И ПРОЉЕЋУ 
 Опојни вјетар носи мирис расцвјеталог багрема и њише гране олисталог дрвећа. Сједим у башти 
испод дрвета и посматрам. Посматрам природу у њеном цвату. Посматрам природу како се као 
њежни пупољак отвара и све више шири своје срце и буја као ријека која носи све пред собом, која 
ни пред чим не узмиче. Сједим тако и размишљам о свему помало. Запитам се, како је могуће да 
други не примјећују ово? Зар су сви загњурили главе у паметне телефоне? Зар сви само причају о 
најновијим трачевима? Зар нема никог да се осврне, да осмотри, да примијети? Ово дивно прољеће 
је вриједно запажања и дивљења. Ту је још и Ђурђевдан! Умјесто да сједну за сто, прекрсте се и 
очитају молитву, дјеца ће сједити негдје у углу, сурфајући по интернетској мрежи. Ах, како је то 
тужно! Мало ко данас обраћа пажњу на ствари око себе, на оно што треба да величамо, чиме треба 
да се поносимо! Данас је неко запажен ако носи најскупље патике. Да ли ће ико бити запажен ако 
посади дрво, или ода почаст нашем свецу? Бојим се одговора. Он ме плаши. Зар је заиста све тако 
изокренуто? Опет, можда негдје постоји неко као ја. Можда постоји неко ко посматра све на исти 
начин. Можда још неко воли нашег свеца и не иде на славу ради печења, већ ради саме СЛАВЕ! У 
мени се рађа нада. Почињем да вјерујем да постоји још овакве дјеце. Спокојно се наслањам на дрво, 
полузатворених очију, блажена, јер знам да још увијек има наде за нашу генерацију. Још има наде 
за наш народ, све док постоје дјеца која запажају љепоту природе и која ће осјетити мирис 
расцвјеталог багрема. 

Милица Савић 
 

Литерарни рад Милице Савић проглашен је најбољим саставом на овогодишњој културној 
манифестацији„Радујмо се Ђурђевдану и прољећу” .  
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Општепозната је чињеница да су многи ученици наше школе полазници и Ниже музичке школе 
„Владо Милошевић” у Баној  Луци. Неки од њих су веома успјешни и талентовани. На недавно 
 завршеном Међународнм такмичењу пијаниста  које је одржано у Смедереву, у Србији, наша 
Милица Пушара је освојила, ни мање, ни више, него 1.мјесто у својој (трећој) категорији. Поносни 
су и задовољни Миличини професори из музичке школе, а наравно и ми јер је Милица прије свега 
наша пријатељица и ученица наше школе. 
Пошто је у питању међународно такмичење, конкуренција је била огромна.Учествовало је око 400 
такмичара из многобројних европских држава.Такмичари су били различитих узраста, од основаца 
до средњошколаца. 
Кад сагледамо све те чињенице, тек тад схватамо да је Миличин успјех огроман. 
Милица је ученица 6/2 одјељења наше школе. Поред тога што је одлична ученица, сад знамо и да је 
одлична пијанисткиња. 
Ово такмичење је за Милицу  било веома узбудљиво и једно од највећих и најзначајних на којима 
је до сад учествовала. То је био и повод да мало проћаскамо с Милицом, па вам преносимо један 
дјелић тог разговора. 
Милице, прије свега честитам ти, у име наше новинарске екипе, али и у име свих ученика и 
наставника наше школе, на  твом великом успјеху. 
Какав је осјећај бити прва на међународном такмичењу и да ли си имала трему? 
Кад си дошла на такмичење како си се осјећала? 
Када сам стигла у Смедерево била сам јако срећна , наравно пред такмичење сам имала малу трему 
али она је нестала дружењем с осталим пијанистима. Наравно да је феноменално бити први у било 
чему, а посебно на међународном такмичењу. 
Да ли си имала подршку у Смедереву? 
Наравно,са мном је ишла мама као и наставница која ме је припремала за то такмичење. 
Подршка је имала јак допринос овом  мом успјеху. 
Када си кретала у Смедерево, да ли си мислила да ћеш успјети да освојиш прво мјесто? 
Нисам се хтјела превише надати, очекивала сам добар успјех, али прво мјесто, нисам.  
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Шта си свирала и да ли ти се допало како си 
одсвирала? 
Свирала сам четири композиције, али најбоље сам 
одсвирала Шопенов Валцер који сам свирала као  
комад и задњу композицију. Свидјело ми се како сам 
свирала али као и увијек могло је боље. Увијек може 
боље! 
 
Имала си прилику да слушаш  извођење и других 
такмичара. Шта ти се највише допало? 
Свидјеле су ми се многе композиције, али издвојила 
бих Хајднове композиције, које је свирао и побједник 
побједника, дјечак који је освојио ЛАУРЕАТ који 
добијају најбољи,они који имају све поене. 
 
Да ли си ти икад освојила лауреат? 
Нисам, али наравно да бих жељела. То је велика част, 
али наравно потребно је много труда и жртвовања за 
то. 
 
Какво ти је било друштво и да ли си се 
спријатељила са неким? 
Друштво је било сјајно. Сви смо се разумијели јер смо 
вољели исте стварли и жељели и сањали исте снове. 
Брзо смо се сви спријатељили, али највише сам се 
дружила са својом другарицом Бланком која иде у 
исту музичку школу као и ја. 
 
Како си се осјећала кад си освојила прво мјесто? 
Била сам јако изненађена. За мене  је само отићи  тамо 
био сан, а тек освојити прво мјесто. У тренутку нисам 
знала како да реагујем.Тешко је описати те осјећаје. 
 
Како су твоји другови реаговали на твој успјех? 
Мислим да су и они били су узбуђени и срећни. Када 
сам дошла пријатељице су ме дочекале великим 
загрљајем и  честитале ми. 
Милице, још једном ти честитамо на овом успјеху и 
желимо ти још много признања. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Припремила: Бојана Тeпавчевић 
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Анђела, какав је осјећај бити ученик генерације? 
Mожда ће звучати нескормно, али бити ученик генерације је стварно нешто посебно, посебан 
осјећај који бих сваком пожељела да доживи. 
Да ли си очекивала да би баш ти могла постати ученик генерације? 
 Па у овом периоду сви размишљамо о упису у средњу школу, о матури, тако да нисам нешто о 
томе пуно ни размишљала и нисам очекивала да ћу баш ја бити ученик генерација. 
 
Била си на многим такмичењима, освајала си многа признања.Можеш ли издвојите једно 
признање које ти је најдраже, за које си се највише намучила? 

Тачно.Некако сам увијек освајала прва мјеста на школским такмичењима, што ми је омогућило да 
наставим да се такмичим и учествујем и на регионалним и републичким такмичењима.Свако 
признање је на свој начин важно и битно, али ја бих ипак издвојила 1. мјесто на Републичком 
такмичењу из  француског језика.За ово такмичење сам се највише спремала и зато ми је посебно 
драго што се мој рад „исплатио“. 

Претпостављамо да ти учење није задавало велике муке, да ли има и један предмет који си 
морала мало више учити? Који ти је био омиљени предмет? 

Омиљени предмети су ми математика и информатика,а највише сам учила историју,пошто баш не 
волим памтити датуме.То ме замара,тј.потребно ми је више времена за лекције у којима има пуно 
датима.Много лакше ми је учити предмете који зе базирају на размишљању и логичном 
закључивању. 

ПРЕДСТАВЉАМО  ВАМ  

Aнђела Радаковић, ученица 9/2 одјељења  
проглашена је за ученика генерације. 
Сви ученици који су стекли право да 
учествују у избору ученика генерације на 
вријеме су доставили сву потребну 
документацију. Комисија је на основу 
Правилника о избору ученика генерације 
бодовала појединачне успјехе сваког 
ученика и на крају, послије збрајања бодова 
Анђела радаковић је завршила на првом 
мјесту. На другом мјесту нашла се Ивана 
Цвјетковић, а  на трећем Дуња Вујатовић. 
Морамо напоменути да је ове године 
првопласирана Анђела била убједљиво 
најбоља ученица ове генерације.Честитамо 
Анђели ,али и Дуњи и Ивани као и свим 
другим  ученицима који су учестовали у 
овом избору. 
 
Наравно пожурили смо да  са Анђелом 
урадимо  ексклузивни интервју. 
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Ти и твоји другари сте сад на прекретници,треба да упишете средњу школу. Шта си ти 
одлучила? Шта ћеш уписати? Имаш ли дугорочне планове и гдје видиш себе у будућности? 
Ја планирам да упишем Гимназију у Бањалуци,општи смјер.Вољела бих да се у будућности бавим 
оним што ме занима и што волим.Међутим моја интересовања су широка,па због тога желим да у 
општем смијеру Гимназије, за наредне четири године,сам тестирам своје приоритете и да направим 
прави избор.Оно што сад могу рећи је то да ћу дефинитивно бирати оно што највише волим и што 
ме занима. 
 Да ли си у досадашњем школовању имала подршку другова из разреда, знамо да одлични  
ученици нису баш омиљени у друштву? 
Не могу ништа за кажем за друга одјељења, али моји другари из 9/2 увијек су ми пружали 
максималну подршку и хвала им на томе. 
Знамо да је  одјељење   9/2 увијек постизало добар успјех, да је у том одјељењу било доста 
добрих ученика. Да ли је можда некаква позитивна конкуренција,такмичарски дух 
потпомогао  твом успјеху? 

Тачно је да у мом резреду има много одличних ученика, али ми никад нисмо били конкуренција 
једни другиме,већ смо једни другима увијек помагали. 

Поред учења, има ли још нешто што волиш? Вилиш ли спорт, да ли можда нешто тренираш? 
Нисам баш  спортски тип, али волим фолклор и већ пет године играм у КУД-у „Славко Мандић“ у 
Лакташима.Могу рећи да је фолклор моја велика љубав и сигурно ћу још дуго да  будем члан 
нешег фолклорног друштва. 
Какву музику слушаш, волиш ли да читаш књиге? Која је посљедња књига коју си 
прочитала? 
Па углавном слушам страну поп музику.Волим да читам.Посљедња књига коју сам прочитала је 
Дневник Ане Франк. 
Имаш ли симпатију? 
Наравно да имам симпатију, али то је моја слатка тајна. 
Хвала ти, Анђела, што си нам посветила мало свог времена. Желимо ти да и у средњој школи 
будеш успјешна и одлична ученица и свакако да оствариш све своје циљеве. 
Хвала и вама и надам се да ћу успјети да остварим своје снове.Жељела бих да поручум свим 
ученицима наше школе да слиједе своје снове и да никад не одустају. 
  
  
  

УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  

Миа Илисић и Анђела Кесер 

Анђела Радаковић, ученик  

генерације. 
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Патња је наш најбољи учитељ.  
             Човјек кроз сузе види даље него теле скопом.   
Жало ст би морала бити учитељица мудро сти .  

Алекса Шантић (27. мај 1868.– 2. фебруар 1924.) био 
је српски пјесник и академик. Рођен је у Мостару, од 
оца Риста и мајке Маре, гдје је провео већину живота. 
Отац му је умро док је Алекса био у раном дјетињству, 
па је живот провео у породици стрица Миха. Имао је 
два брата, Јефтана и Јакова, и једну сестру Персу, док 
му је друга сестра, Зорица, умрла још као беба. Живио 
је у трговачкој породици и његови укућани нису имали 
довољно разумијевања за његов таленат. Завршио је 
трговачку школу у Трсту и Љубљани, потом се вратио 
у Мостар. Прво вријеме је био прилично повучен, 
водио је књиге у стричевој трговини и читао листове и 
књиге до којих је могао доћи у Мостару. Тек неколико 
година касније започео је свој књижевни и друштвени 
рад. Узори су му били српски пјесници Војислав Илић 
и Јован Јовановић Змај, а од страних највише је 
поштовао Х.Хајнеа. У његовим пјесмама има 
емоционалног бола, родољубља, љубавне чежње и 
пркоса за национално и социјално угрожен српски 
народ. 1888. године постао је оснивач и предсједник 
пјевачког друштва  „Гусле”.Најпознатије 
Шаннтићеве пјесме су: Чежња, Не вјеруј, Срце,  Емина, 
Под врбама, О, класје моје, Остајте овдје, и многе 
друге... 

  

„Емина” једна од најпознатијих 
севдалинки, првобитно била је 
објављена у часопису Коло. Емина 
Сефић била је прелијепа дјевојка из 
Мостара која је очарала Шантића 
својом љепотом, па је доста пјесама 
посветио њој. 

,,Синоћ кад се враћах из топла хамама, 
прођох покрај башче старога имама.  
Кад тамо у башчи, у хладу јасмина,  
са ибриком у руци стајаше Емина” 
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За овај број нашег часописа издвојили смо 
пјесму која је, рекла бих, огледало Шантићеве  
љубавне поезије. 

Не вјеруј 
 
Не вјеруј у моје стихове и риме  
Кад ти кажу, драга, да те силно волим,  
У тренутку сваком да се за те молим  
И да ти у стабла урезујем име —  
 
Не вјеруј! Но касно, кад се мјесец јави  
И прелије срмом врх модријех крша,  
Тамо гдје у грму прољеће лепрша  
И гдје слатко спава наш јоргован плави,  
 
Дођи, чекаћу те! У часима тијем,  
Кад на груди моје приљубиш се чвршће,  
Осјетиш ли, драга, да ми т'јело дршће,  
И да силно горим огњевима свијем,  
 
Тада вјеруј мени, и не питај више!  
Јер истинска љубав за ријечи не зна;  
Она само пламти, силна, неопрезна,  
Нити мари, драга, да стихове пише!  

Још неке занимљивости о Шантићу: 
 
- Био је велики романтичар и осим Емини 
неке пјесме посветио је и Анки и Зорки. 
-Изабран је за дописног члана Српске 
краљевске академије 3. фебруара 1914. 
године. 
-У току Првог свјетског рата затворен је као 
талац и „у два пута понављаној парници“ 
оптуживан због својих песама. По завршетку 
рата изабран је у Мостару за члана Српског 
одбора. 
-Алекса Шантић умро је од тубркулозре у 
Мостару 2. фебруара 1924. године 

 

,,Благо оном ко суза има, у тога срце 
умрло није”  
 
Алекса Шантић 
 

О Алекси су такође писали многи писци, 
неки су га критиковали, неки не.О њему су 
писали многи, а ми смо за вас издвојили 
једну пјесму коју је написао Мишо Марић 
1989. године. 
 
СА АЛЕКСОМ ШАНТИЋЕМ 
 
Самог ко Мјесец сред ноћи љетње 
на старом мосту Алексу сретнем  
 
Са сиједом сијенком над вјечном водом  
трага за никад рођеним родом  
 
Можда ни себи признати не см'је  
да је изродио само пјесме.  
 
А све Емине, Анке Зорке,Туге  
љубише други, љубиле друге.  
 
Њему од страсних љубави оста  
да ноћу лута луком моста  
 
И да се врати младићству тихом  
опет би љубави љубио стихом 
 
Пале се пенџери, ноћ је све плића  
биглише булбул у башчи Шантића 
 
Све Вележи ко с харфе кипти свануће  
Мрак дрхти у окну Шантића куће.  
 
 
.             

Припремила: Милана Савић  8\4 
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ИСПРАТИЛИ  СМО ЈОШ    
Ове школске године наставу у деветом разреду 
похађало је 124 ученика.Настава је завршена, 
матуранти и срећни и тужни. 
Пресрећни су, јер се опраштају са, какао кажу, са 
основном школом. 
За њих се отвара једна нова страница књиге назване 
ЖИВОТ. 
Многи се сјећају првих дана проведених у основној 
школи, прве учитељице, прве петице, али и прве 
јединице. Не скривају ни своје прве дјечије симпатије, 
али ни прве ђачке љубави. Између страница  свесака на 
којима се налазе хемијске једначине, Паскалов закон, 
Питагорина теорема и многе друге дефиниције скрива 
се и понеко срце, невјешто исцртано и у њему  два 
имена, па покоји Десанкин стих, Андрићеве изреке.... 
Наизглед  генерација као и све претходне,а опет 
посебна и на свој начин јединствена. 

По старом, добром обичају 2.јуна 
најтраженији предмет у школи био 
је маркер, небитно какав, црн, 
плав или црвен. 
Имена матураната исписана по 
бијелим мајицама одавно су 
заштитни знак наших  матураната.  

Дуња и Дарио у чврстом другарском 
загрљају, као да желе још мало да одгоде 
растанак. 

Ведрана, Николина и Милица  можда и посљедњи пут 
заједно у школском дворишту.Различита интересовања 
одвешће их у различитим животним правцима, али 
вјерујемо да ће другарство надживјети све препреке. 

Момир, Милан, Страхиња и Ђорђе искористили 
су посљедњи час у основној школи да се друже и 
разговарају са својом разредницим Славицом 
Каралић, која је и  ове тренутке искористила да 
посавјетује своје ученике. 
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Исцртана лица 
матуранткиња, која 
подсјећају на мачке, тренд  
су који су и претходне 
генерације рекламирале, али 
који нам  је и сад тајна. 

Можда, кад ми будемо 
матуранти, коначно 
откријемо тајну мачкастих 
лица. .... 

ЈЕДНУ   ГЕНЕРАЦИЈУ 

Ова генерација матураната је сама 
одлучила да уљепша  задње часове у 
основној школи. Није им ни било 
тешко да буду весели и расположени 
кад у својим редовима имају изврсне 
музичаре. Бранимир Новаковић се 
побринуо да својом хармоником да 
посебну драж матурском весељу и 
добром расположењу. 

За оне који воле другачије звуке, поп 
и рок музику, побринула се Дуња 
Вујатовић, која је  уз звуке гитаре 
отпјевала, заједно са својим 
друговима,  култну пјесму Момчила 
Бајагића и Инструктора „Моји су 
другови бисери расути по цијелом 
свијету....” . 

Сложна екипа из 9/2 одјељења позирала је још 
једном, док су сви на окупу.Знају да ће се и 
они попут Бајагиних другова расути по 
свијету, али исто тако вјерују, да ће њихово 
пријатељство, склопљено у школским 
клупама, бити вјечно. 
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Традиционално одбројавање, задњи час и звук школског звона, 
званично су означили крај основног школовања, крај једног 
дијела живота којег ће се сви, сигурне смо, увијек сјећати и о 
којем ће причати кад се поново састану за десет или двадесет 
година. 

Послије вишечасовног рада и труда ова генерација је 
обиљежила завршетак свог школовања изложбом 
аутопортрета, које су израђивали на часовима ликовне 
културе уз стручну помоћ наставнице Бранкице Ињац. 

Наставница Бранкица је још једном показала како мајсторски 
умије да из дјечије душе и карактера извуче максимум 
талента, а наши матуранти су својим аутопортретима 
показали да су талентовани ученици. 

СРЕЋНО 

МАТУРАНТИ ! 

Миа Илисић и Анђела Кесер 6/4 

Заборављене су ситне свађице и замјерања, данас су сви 
заједно и сви су исти; СВИ  СУ  МАТУРАНТИ. 

Сузе, смијех, врисак, пјесма, дуги, чврсти загрљаји  као да се 
растају за читав живот. Знају они да ће се и послије виђати, али 
занју да они  више никад неће бити 9/1, 9/2, 9/3, 9 /4 и 9/5. 
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Основна школа „Младен Стојановић“ из Лакташа, почетком фебруара 2017. године, добила 
је прилику да учествује у пројекту „SPARKreators“, поред много школа широм БиХ. Фирма Спарк 
са сједиштем у Мостару, донирала је свакој школи по два mBot робота, који служе за едукацију 
ученика на пољу роботике и програмирања. Примарни циљ је био да се ученици и наставници 
анимирају, да би на лакши начин закорачили у свијет роботике и роботизованих машина, односно 
да се стекну основе за даљи напредак ученика у свијету нових технологија, које би им могле бити 
веома занимљиве и корисне у будућности.  

У оквиру пројекта „SPARKreators“ лиге, наша школа је учествовала на физичком дијелу 
такмичења који се одржао 28. 04 . 2017.у Бањој Луци, у ЈУ ОШ „Иво Андрић“. На овом 
такмичењу је учествовало 15 школа из регије Бања Лука. Из наше школе на такмичењу су 
учествовала четири ученика, односно једна екипа, а то су: 

 
Савић Владимир – VII6 ПО Клашнице 
Ђукић Марко – VI5 ПО Клашнице 
Попадић Анђело – VIII6 ПО Кришковци 
Вученовић Бојана – VII7 ПО Кришковци 
 

 Екипа наше школе се пласирала за даље такмичење, а слиједи онлајн коло, које је и завршно за 
ову школску годину. Ученици су постигли добар резултат на такмичењу, с обзиром на то да су 
друге екипе биле веома добре и да су се на лицу мјеста догађали проблеми са самим роботима и 
батеријама, те да се није узимало у обзир вријеме извршења задатка које је робот морао да обави. 
Наша екипа је освојила 130/160 бодова, за 8,60 секунди.  

 Након одржаног физичког кола такмичења из области програмирања робота за ученике основних 
школа, услиједило је и онлајн коло, односно програмирање робота у школама, снимање истих, те 
слање видео-материјала са урађеним задатком. На основу најбољег резултата у нашој екипи коју 
чине четири ученика, послали смо видео ученика 6. разреда, Марка Ђукића, који се пласирао на 
треће мјесто на регији Бања Лука. 
 На основу збирних резултата, физичког и онлајн кола, наша школа је освојила 7. мјесто на нивоу 

бањалучке регије. 

У припремању извјештаја са овог такмичења за наш часопис помогао нам  је ментор и вођа екипе, 

наставник Зоран Репић, проф. техничког образовања и информатике. 

Сања Благојевић и Сања Вујмиловић 
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ОГЊЕН ГЛИШИЋ 
Уколико сте редовно читали наше новине могли сте да примјетите да у сваком броју 
представљамо наше ученике спортисте. Спортиста о којем причамо већ дуже вријеме је и 
Огњен Глишић. Огњен,ученик 8/4 је члан спортског Јиу Јитсу клуба „Минотаур”, и сваке 

године остварује све боље и веће успјехе.Поред тога што је успјешан спортиста Огњен је 
такође одличан ученик и првенствено добар пријатељ. И овога пута пристао је на ново 
дружење са нама и одговорио на наша питања.  

  Које је било твоје прво такмичење и 
какав је твој успјех тада био? 
Моје прво такмичење било је у Бањој Луци 
и тада сам освојио 1. мјесто. Био сам веома 
срећан и одушевљен својим успјехом, јер 
никада до тада нисам имао прилику да 
учествујем на неком такмичењу. 
Да ли си икада имао предрасуде о овом 
спорту? 
 Не, увијек сам се дивио овим спортистима 
и још као мали имао сам велику жељу да 
се бавим овим спортом. 
Колико дуго тренираш? Колико си 
труда и рада заправо уложио? 
Било ми је тешко на почетку, док 
временом овај спорт ми је постајао све 
лакши и моја љубав према њему се све 
више повећавала. Тренирам већ седам 
година, три пута седмично. 
Доста путујеш... Који град ти се највише 
допао? 
Дефинитивно, Букурешт. 
Постоји ли неки град  који би посјетио, а 
до сада ниси имао прилику? 
Пошто је у априлу било одржано 
првенство у Паризу, на којем на жалост 
мој клуб није учествовао, рећи ћу Париз. 
Која је твоја најдража побједа?  
ОГЉЕН: Моја најдража побједа свакако је 
побједа у Румунији,гдје је одржано 
свјетско првенство,а ја  сам освојио 1. 
мјесто и постао првак свијета.  
Да ли си нешто себи зацртао што није 
везано за овај спорт? 
Да, првенствено да завршим добру школу 
и остварим бољи успјех. 
Имаш ли идола? Чиме би волио да се 
бавиш у будућности? 
Немам, желим да будем оригиналан и свој. 
Волио бих да наставим да се бавим овим 
спортом, да постанем тренер или 
наставник и оснујем свој клуб. 
 
Н.П.: 9. Колико имаш медаља и пехара 
тренутно? 
ОГЉЕН: Тренутно имам 38 медаља и 3 

 
Колико имаш медаља и пехара тренутно? 
Тренутно имам 38 медаља и 3 пехара. 
Какву поруку шаљеш својим вршњацима? 
Свима вама предлажем да се бавите било којим 
спортом, а они који се већ баве нека наставе, јер спорт 
је најважнија споредна ствар у животу. Будите 
упорни, јер без упорности нема успјеха.  
Огњене, хвала на указаном времену,  пуно среће, 
успјеха  и медаља у будућности. 

Припремила: Милана Савић  
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Бити првак Републике Српске није мала 
ствар! 
 
Наша Милица Мирјанић је првак Републике 
Српске у гимнастици, дисциплина прескок. 
Милица се већ пет година активно бави 
гимнастиком и исто толико је дио гимнастичког 
тима наше школе. Како каже, гимнастиком се 
почела бавити сасвим случајно. Једног дана, на 
улазним вратима наше школе, угледала је плакат 
на којем је било обавјештење да се у 
просторијама наше школе  одржавају тренинзи 
гимнастике. 
 ,, Помислила сам да би било лијепо знати извести 
стој на рукама, звијезду, направити добар прескок 
“ каже нам Милица. И тако Миличине замисли су 
полако прерасле у стварност. Од тог дана 
Милица, не пропушта нити један тренинг и има 
велике планове. Њен успјех на Републичком 
такмичењу није случајан, јер је Милица много 
тренирала и припремала се за наступ. Ова 
симпатична дјевојчица планира да освоји још  
много медаља. 
Ученица је V1 одјељења,.Одлична је ученица и 
поред гимнастике игра фолклор и воли да пише 
пјесме.Често њене литерарне радове, њена 
учитељица Дара Растовац, шаље на разне 
конкурсе и управо њени радови често бивају 
награђени као најбољи литерарни састави. 
Милица је власница двије златне и једне бронзане 
медаље, добитница је и четири дипломе за 
најперспективнију спортисткињу. Много прати 
свјетску гимнастичку сцену, али не може никог 
издвојити као свог узора. Мотивацију тражи у 
својим тренерима, за које каже да су јој највећи 
узори.За све што је до сад постигла Милица је 
захвална својим тренерима Душану, Ранку и 
Пеђи.Mилица је изузетно вриједна и упорна  
дјевојчица и сматра да само радом и трудом 
можемо остварити своје снове. 

 
 

Припремиле: Анђелина Вуковић и Ивана Лукић  6\4 
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Да ли сматрате да је физичко васпитање битан 
предмет? 
Да, наравно. Физичко васпитање је једини предмет 
који утиче на правилан рад и развој нашег 
организма. 
Јесте ли с задовољни  понашањем ученика на  
часу  фиичког васпитања? 
Нисам.Далеко од тога. Ученици  незаинтересовани . 
Шта мислите зашто сте омиљени наставник у 
нашој школи? 
Вјероватно зато што ученици имају слободнији и 
другачији однос са мном  него с осталим 
наставницима, а то је и због специфичности 
предмета који предајем. 
Да ли волите ово што радите? 
Наравно да волим, мислим да нема љепшег посла!!! 
Да нисте наставник физичког васпитања чиме 
бисте се бавили? 
Да нисам наставник физичкогваспитања сигурно  не 
би радио у просвјети. 
Да ли су довољна два часа физичког у току 
цијеле седмице? 
Није двољно. Минимун би требало 3 до 4 часа 
седмично. 
 

Наша школа  се убраја у једну од  школа која има највише ученика  и највише одјељења у цијелој Републици 
Српској.С обзиром на велики број ученика у нашој школи ради и много наставника. Наставници су углавном 
веома добри и коректни, али ми смо провели једну малу анкету међу нашим другарима да бисмо  провјерили 
који им је наставник најбољи, тј. најомиљенији. Добили смо  различите одговоре. Наши другари  су изабрали 
неколико наставника који су им омиљени. Један од њих је и наставник физичког васпитања Душан Хорват, 
тј. Дуаћa, како га ми ученици волимо називати. Због тога смо за овај број нашег часописа припремили један 
кратак интервју с наставником Душаном. 

Који је омиљени спорт  ученицима наше школе? 
Мислим да су то углавм спортови са лоптом. Међутим, интересовања су 
различита, јер дјечаци више воле фудбал и кошарку док дјевојчице више 
воле одбојку. 
А који је Ваш омиљени спорт? 
Мој омиљени спорт је гимнастика. 
Какви сте при оцјењивају? 
Сматрам да сам поприлично благ и мислим да сам поприлично коректан. 
Трудим се да не оштетим никога. 
Да ли желите да поручите нешто ученицима наше школе? 
Па ја ученицима често говорим колико је битно да су физички активни, па 
бих им и сад поручио да се обавезно сви баве спортом, било којим .  
Спортска активност итекако утиче на правилан раст и развој сваког дјетета.  
Овим путем желимо да се захвалимо наставнико Душану што је одвојио 
мало свог времена и одговоио нам на постављена  питања... 
 Милица Пушара и  

Бојана Тeпавчевић 6/2 
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Клеш Ројал је стратешка игра за андроид и ИОС  изашла средином 2016. године. Ова игра је постала 

међу најпопуларнијим играма, броји преко 100 милиона преузимања.Ово је забавна игра у којој је 

потребно имати вјештину и стратегију. 

Циљ ове игре јесте да се пређе у што 
јачу арену  у цијелој игри. За сада има 11 
арена и 9 класа. У свакој од арена имају 
одређене трупе које корстимо у борбама. 

Трупе стављамо у арену тако што их 
превучемо до одређеног мјеста гдје 

желимо да их ставимо. У игрици постоје 
кланови (скуп играча). Након сваке 

побјеђене битке добија се ковчег из ког 
добијамо нове картице. Постоје ковчези 
за које треба играти тимски како би их 

добили. У Клеш Ројалу постоји еликсир 
који се пуни по секунди (један 

секунд=један еликсир) свака трупа има 
одређен еликсир. У свакој борби испод 

понуђене четири карте имамо и еликсир, 
максималан број еликсира је 10. Ту су и 

четири торња (куле), а сваки торањ 
доноси једну круну. Након што скупимо 
10 круна можемо да отворимо крунски 

ковчег. Једна борба траје три минуте, ако 
то није довољно играју се надокнаде које 

тају двије минуте. 
  

Ближи се крај школске године и сви већ имамо велике планове за распуст.Знам да  нам је свима на 
првом мјесту купање на нашем прелијепом базену, дружење и игра. Између свих тих активности 
већи број мојих другара свакако ће своје вријеме посветити игрању  разноразних игрица. Да би 
забава била потпуна предлажем вам једну интересантну игрицу. Проучите и играјте, али свакако не 
превише, јер је ипак боље и љепше провести вријеме на базену. Игрице нека буду опција за кишне 
дане. 

Припремио: Кристијан Милановић 6\4 
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Још једна генерација наше школе 
прославила је своју  матуру. 
Свечано славље било је 2. јуна 2017. 
године у хотелу Сан у Лакташима. 
Узбуђење, радост, поносни родитељи, 
свјетлост  блицева и смијех, обиљежили  
су ово прелијепо јунско вече. Испред 
хотела „Сан“ окупио се и велики број 
грађана који је желио да испрати још 
једну генерацију  лакташких основаца. 
А они, матуранти, поносно су  позирали 
и осмјехивали се.Срећни су, јер 
корачају 
 даље кроз живот.Очекивања су велика 
и сви  сањају о лијепој будућности. 
Желимо им сву срећу свијета и да им се 
сви циљеви остваре. 
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Припремиле: Нађа Марковић и Сара Радовановић  6\4 
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ЕВРОВИЗИЈА 2017.  год.  

62. Евровизија  2017. године одржана је у Укараијини,у Кијеву у Међународном изложбеном 
центру. Украјина је побједила на Евровизији 2016. године у Стокхолму са пјесмом “1944” коју је 
написала и извела Џамала.Ово је други пут да се Евровизија одржавала у Украјини након побједе 
врхунске пјевачице Руслане 2005. године. Ова Евровизија се састојала од првог поуфинала које се 
одржало 9. маја и друго полуфинале 11. маја, док се финале одржавало 13 маја. Наши домаћини су 
били Олександар Скицхко, Володимир Остапцхук и Тимур Миросхницхенко. 

У првом полуфиналу пролазак 
у финале  заслужено су 
избориле:Шведска,Аустралија, 
Белгија,Азербејџан,Португал, 
Грчка ,Пољска,Молдавија, 
Кипар и Јерменија.Такође у 
првом полуфиналу је 
учествовала и Црна Гора али 
нажалост није проша даље. У 
другом полуфиналу даље су 
прошлиАустрија,Румунија, 
Холандија,Мађарска,Данска, 
Хрватска,Норвешка,Израел, 
Бјелорусија и Бугарска . 
Представници Србије и 
Макединије, нажалост нису 
прошле иако су имале јако 
добре наступе. 

Почетком другог полуфинал водитељи су 
извели неке познате  евровизијске пјесме само 
на украјински начин,а затим су показали како 
Украјиници плешу.Трудили су се да 
максимално забаве публику. 

Четрдесет двије земље су учествовале у 
такмичењу. Португал и Румунија су се вратиле на 
такмичење послије годину дана одсуства, а Босна 
и Херцеговина је ове године стопирала учешће на 
овом планетарном догађају. Русија је првобитно 
планирала да учествује, али најавили су 
повлачење 13. априла 2017. године, док је 
њиховом представнику  забрањен улазак у 
Украјину.Нажалост ни овај дигађај није могао 
проћи без уплитања политике. 

Први пут у историји Евровизије, ове године се десила прва 
просидба. У другом полуфуналу један од водитеља отишао је у 
Грин ром гдје  је  постављо пиатања Македонској представници 
а поред ње је сједио њен момак. Водитељ их је упитао за бебу 
коју чекају, а потом је момак извадио прстен и упиитао је да ли 
жели да се уда за њега .Одговор сви знамо. 
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Ко је  побједио на 
Евровизији?  

Током овог такмичења 
појавила се и позната 
Верка која је својим 
симпатичним скечом 
кроз видео спот забавила 
и одушевила публику. 

Финале је почело такозваном 
традиционалном церемонијом 
застава држава које учествују у 
финалу. Такоће у финалној вечери 
наступале су двије побједнице 
Евровизије а то су биле Џамала и 
Руслана.Џамала је и у првоом 
полуфиналу извела своју 
побједничку пјесми “1944’. 

Дакле побједник 62. 
Евеовизије је 
Португал .Представник 
Португала је био Салвадор 
Собрал који је извео 
пјесму"Amar pelos dois". 

У топ 10 су се нашли : 

1.Португал  са758 бодова 

2. Бугарска са 615 бодова 

3. Молдавија са 374 бодова 

4. Белгија  са 363 бодова 

5. Шведска  са 344 бодова 

6. Италија са  334 бодова 

7. Румунија  са 282 бодова 

8. Мађарска  са200 бодова 

9. Аустралија  са 173 
бодова 

10. Норвешка  са158 
бодова 

У финалу је наступала и 
Хрватска коју је 
представљао Жак 
Холдек.Хрватска је у 
финалу заузела тринаесто 
мјесто и имала је укупно 
128 бодова док је 
Португал имао 758 
бодова. 

Припремио: Давид Скендерија 8\4 
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