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Драги читаоци, с поносом вам представљамо још један број  „Новог полета“. 

И ове школске године дружићемо се с вама. Настављамо праксу да сваки број 

припремимо и у електронској форми тако да је наш часопис доступан свима . 

Ако сте помислили да смо одустали од идеје да имамо  наше школске 

новине, преварили сте се. Ми смо упорна екипа и не одустајемо лако.Трудили 

смо се да вам приближимо све што је обиљежило  прошлу школску годину. 

Упознали смо вас с нашим надареним и успјешним ученицима, али и  са 

учеником генерације. 

Донијели смо вам приче о нашим бившим ђацима који су наставили да нижу 

успјехе и послије одласка из наше школе. Били смо на свим такмичењима на 

којима су учествовали ученици наше школе. Промовисали смо рад  школских 

секција, овјековјечили све школске приредбе и све наше школске активности. 

И ове године с вама ће се дружити провјерена екипа малих  новинара. 

Овом приликом позивамо све ученике наше школе који су заинтересовани за 

рад у новинарској секцији да нам се придруже. Контакт особе су Анђела 

Вуковић из одјељења 7/4  и Сања  Благојевић  из 9/4 одјељења. 

За овај први број нашег часописа спремили смо вам много интересантних 

прича  из нашег школског живота. 

 

Октобар, 2017.године 
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РИЈЕЧ   РЕДАКЦИЈЕ 



 

 

Kао и претходних година и ове школске године у први разред  наше  школе  уписано је  шест нових 

одјељења, тј. 131 ученик. И ове школске године припремили смо за њих  кратку, али слатку приредбицу 

за  добродошлицу.Узбуђење, радост, радозналост и понеки уплашени поглед . Све смо то могли  видјети 

на лицима наших нових другара. 

Али ми смо се  потрудили да пјесмом и игром избришемо све недоумице и предрасуде о „страшној  

школи“ и да нашим другарима први долазак у школу остане у лијепом сјећању. 
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ЂАЦИ  ПРВАЦИ 



Улазак у учионицу и први сусрет са учитељицом је нешто што сви памтимо и често се тог тренутка 

присјећамо. Тако је било и нашим новим другарима. Упознавање са учитељицом и преузимање 

уџбеника за први разред које већ годинама за прваке обезбјеђује Министарство просвјете и културе, 

помогло је нашим новим другарима да отјерају тај досадни осјећај страха. Послије је све било и љепше 

и лакше. 
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 Најмлађи рецитатори под руководством 

учитељице Јадранке Метлар казивали су  

стихове пјесама „Пачија  школа“ и „ Ко смо 

ми?“ 

Ритмичка секција наше школе под 

руководством учитељица  Јасне Скробоње и 

Зорице Савић, представила се спојeм 

староградских игара и модерног плеса. Наши 

другари ,чланови ритмичке секције, плесом и 

игром провели су нас кроз различите епохе. 

Хор наше школе, под диригентском палицом 

наставнице  музичке културе, Жаклине Вученовић 

извео је пјесме „Коло води Васа“ и „ Деца су украс  

света“. 

Као и претходних година старији ученици су  са 

својим учитељима и наставницима припремили 

богат и разноврстан програм за своје другаре. 

.прваке. 

Анђелина Вуковић и Ивана Лукић 7/4 



 

 

 

 

 

Већ деценијама најбољи  књижевни ствараоци састају се у мјесецу септембру на нашој прелијепој 

Козари. Планина Козара као симбол српског страдања, али и поноса, и пркоса, дочекује сваке године  

најбоље пјеснике са наших простора. 

Шеснаести септембарски дан, 45. Књижевни сусрет на Козари започео је на традиционалан начин, уз 

стихове чувене поеме Скендера Куленовића  Стојанка, мајка  Кнежопољка. Козаром је одјекивао глас 

београдске глумице Биљане Ђуровић, којој је ове године припала част да казује стихове Куленовићеве 

поеме, и што је она ,морамо признати, савршено одрадила. Својим глумачким талентом дочарала нам је 

страшну бол мајке која тражи своје мртве синове. Мислим, да нико није остао равнодушан, све присутне 

потресла је бол неутјешне мајке. 

Присутнима се обратио и градоначелник Града Приједор, Миленко Ђаковић који је награду за животно 

дјело Књижевни вијенац Козаре  уручио пјеснику, романсијеру, есејисти, преводиоцу, публицисти 

Миловану Данојлићу.  

„ Волео бих да књига победи техничка помагала, јер не може потребу људског духа да се дружи са 

речима и озбиљним књигама, да замени нека техничка варка“, рекао је М.Данојлић обраћајући се 

читаоцим,а а посебно младим генерацијама. 

 

 

Припремила:  Анђела Кесер и Миа Илисић 7/4 

ПЈЕСНИЧКО  ДРУЖЕЊЕ  НА  КОЗАРИ 

Поред  Милована Данојловића, своје 

стихове: родољубиве, љубавне и шаљиве 

казивали су велика имена српског 

књижевног неба: Драган Колунџија, 

Љубивоје Ршумовић, Ђорђо Сладоје, 

Мошо Одаловић, Ранко  Прерадовић 

Александра Чворовић , Дејан   Алексић  и 

Здравко Миовчић. 

Ученици наше школе, њих око тридесет, и 

ове године су уз пратњу наставница Мирјане 

Михајловић и Радмиле Удовчић 

присуствовали овој традиционалној 

манифестацији. 

Утисци су импресивни.Забиљежили  смо и 

неколико  фотографских снимака и на тај 

начин ове предивне тренутке сачували од 

заборава. 

С нестрпљењем  чекамо сљедећи сусрет  на 

Козари. 
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EВРОПСКИ  ДАН  ЈЕЗИКА 

Вијеће Европе и Европска  унија су 2001.године 

заједничким активностима успјели укључити милионе 

људи  из 45 држава и  организовати обиљежавање 

ЕВРОПСКОГ  ДАНА  ЈЕЗИКА. Активностима 

организованим тим поводом прослављене су језичке  

разноликости у Европи и тако промовисано учење 

језика.Од тад, сваке године,  26.септембра обиљежава се 

Европски дан језика. 

  

 

 

Ученици  наше школе имају могућност да 

изучавају  три европска језика; енглески, 

њемачки  и француски.Заједно са својим  

наставницима обиљежили су Европски дан 

језика и поручили  да је познавање, што више  

језика, велико богатство. 

 

У оквиру обиљежавања Европског дана језика  

одржана је и радионица француског језика коју је 

организивала ЈУ  Народна универзитетска  библиотека 

Републике Српске. Ученици седмог разреда, уз 

присуство проф. Љубинка Тубића, учествовали су у 

поменутој радионици и квизу. 
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Под геслом „ МОЈ ДЈЕЧЈИ 

СВИЈЕТ ” ученици и  

наставници наше школе 

обиљежили су Недјељу 

дјетета,тј.Недјељу дјечјих права. 

Као и претходних година 

опоменули смо  друштво  у којем  

живимо да мора уважавати и 

поштовати  и потребе дјеце. У 

цијелом друштву породица и 

Школа као васпитно-образовна 

установа имају обавезу да нама, 

дјеци, помогне да научимо да 

остварујемо своја права и да нам 

осигурају услове  да заштитимо  

права.Екипа наших новинара 

дружила се са члановима  литерарне секције разредне наставе коју води учитељица Јадранка Метлар  у 

централној школи, али и са ученицима четвртог разреда ПО Клашнице и учитељицом Наташаом Срдић. 

 
      Ученице Катарина Бундало, Теа Вујинић и Дуња Ћелић обожавају да пишу. Катарина нам је рекла да 

мисли да свако дијете има право да се игра и да се дружи са другом дјецом. Има и своје обавезе према 

школи и родитељима. „ Ја имам право да играм фолклор, али имам и обавезу да редовно долазим на 

пробе и наступе“, рекла нам је Катарина. 

Теа  је истакла да и родитељи обиљежавају Недјељу дјечјих права,  док Дуња уз писање пјесама и прича 

воли и да глуми.Учитељица Јадранка усмјерава и савјетује своје ученике и сматра да би дјеци требало 

пружати љубав и разумијевања како би израсли у велике, часне и поштене људе.    

 
 
 
 

“...Кад се наљуте на мене, 

мама и тата пријете. 

Хајде, одрасли свијете 

заштити мало дијете...” 

НЕДЈЕЉА  ДЈЕЧЈИХ  ПРАВА 
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Матеа Ковачевић, Маја Бернацки и Кристијан Милановић 7/4 



 

Посјетили смо и ученике 4/5 одјељења у 

ПО Клашнице који су на часу ВРОЗ-а обиљежили Недјељу  дјетета. На 

приједлог њихове учитељице Наташе Срдић, наши другари су направили 

пано на којем су исписали своја права, али и обавезе. Учитељица Наташа 

каже да њени ђаци врло добро знају која су њихова права и да су 

приликом израде заједничког паноа показали да су и те како упознати са 

својим правима. Знају они да могу да питају све што их занима и да 

изражавају своје мишљење. 

Међутим, исто тако знају да морају да испуњавају обавезе како у школи, 

тако и у породици. Валентина Марић, Катарина Ратковић  и Теодора 

Гамбер биле су задужене да својим сликарским умијеђем украсе пано, 

док су остали ученици 

исписивали текст на паноу. 

Тако су подијелили обавезе и 

сви заједно писали и 

говорили о правима . 

 

Насмијани и весели ученици 

овог одјељења  уживали су у 

разговору с нама, отворено су говорили о свом схватању дјечјих 

права. Сматрају да дјеца морају имати права  и да  би требало да 

одрасли поштују та права  током цијеле године, а не само једну 

недјељу годишње. 

Теодора Гамбер каже да највише воли да  износи своје ставове и 

мишљења и воли кад је други саслушају и испоштују њено право.  

Генерално, сви  ђаци овог одјељења обожавају једно право, а то је 

право на игру, док им се право да се школују баш и не свиђа 

превише. 

Валентина, Теодора и  Катарина уживале су радећи овај пано 

посвећен Дјечјим правима. 

 

НЕДЈЕЉА  ДЈЕЧЈИХ  ПРАВА 

Сања Вујиновић  8/5 и Сања  Благојевић  9/4 
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Познато је да су ученици наше школе одлични спортисти. Поносни смо на наше одбојкашице, 

фудбалере, џудисте и џудисткиње, пливаче... 

Сви смо ми бар једном пожељели да тренирамо неки спорт одбојку, фудбал, кошарку... Сваки спорт, био 

тимски или индивидуални, изискује много рада и посвећености.  Напорни тренинзи, кондиционе вјежбе, 

утакмице и многе друге активности одеђују животе професионалних спортиста. 

Од ове школске године богатији смо за још три врхунска кошаркаша.Срећко Форцан, Данило Радуловић 

и Вук Бошковић су потписали уговор са нашим шампионом КК Игокеа,  и тако постали и ученици наше 

школе. Долазак ових младих и прије свега талентованих спортиста у нашу школу изазвао је много 

интересовања. Све нас је фасцинирала чињеница да су ова три петаестогодишњака напустили своја 

родна мјеста, одвојили се од својих породица и дошли код нас у Лакташе како би напредовали  и једног 

дана постали професионални спортисти. Наравно, ми смо им пожељели добродошлицу и  потрудили се 

да будемо изврсни домаћини.  

Екипа наше новинарске секције обавила је  разговор  са њима. 

Преносимо вам дио тог разговора. 

 

Како вам се свиђа код нас? Да ли сте се навикли на Лакташе? 

Данило: Лијепо нам је, навикли смо се на средину. Сви су јако љубазни и спремни да нам помогну.Ми 

играмо за кадетску екипу  и смјештени смо заједно са јуниорима Игокее. 

Срећко: И у школи су нас сви лијепо прихватили. Већ смо стекли много пријатеља, наставници су 

добри и коректни, имају за нас разумијевања. 

Вук: Недостају нам  другови и родитељи, али навикавамо се и полако осамостаљујемо. Ја сам из Билеће 

и не идем баш често кући, јер имамо много обавеза у клубу. 

Кад сте почели тренирати кошарку? Колико често имате тренинге? 

Данило: Релативно рано смо почели тренирати кошарку. Тренинге имамо два до три пута недељно, 

често идемо у Бањалуку на тренинге. Викендом имамо утакмице, али недјељом смо слободни.  

Кошаркаши у нашим  школским  клупама 

Вук  Бошковић  9/2 Данило  Радуловић  9/1 Срећко  Форцан   9/1 
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Вук: И ја сам рано почео тенирати кошарку, тренери су ме запазили и почео сам играти за локални  клуб 

у Билећи. 

Вуче, пошто си ти из спортске породице, знамо да си рођени брат наше познате одбојкашице 

Тијане Бошковић, да ли си икад играо одбојку? 

Вук: Јесам покушао, али кошарка ме је одувијек више привлачила. Имам двије сесте и обе су успјешне 

одбојкашице.Мислим да сам ја предодређен за кошарку. 

 

Како сте „стигли“ до КК  Игокеа? Како видите своју будућност? 

Срећко: Сви смо играли у својим локалним клубовима. Тренери су препознали наш таленат и 

једноставно „ десило се“ позвали су нас да играмо за кадетски тим  Игокее. 

Данило: Не размишљамо пуно о томе шта ће се десити. За сад играмо у КК Игокеа и то нам је 

приоритет. Жеља нам је да што прије заиграмо у првом тиму нашег клуба, да играмо у АБА лиги. 
 

Већина младих кошаркаша машта о великим клубовима какви су „Партизан“, „Црвена звезда“, 

„ Реал “. Да ли и ви маштате да једног дана заиграте у тим великим клубовиме? 

 

Вук: Наравно да бисмо  жељели , али полако, има времена и за то. Сад нам је Игокеа на првом мјесту. 

Данило: И мени је Игокеа приоритет, не размишљам о „ великим  клубовима“. Мени би била част да 

играм и против нпр. „Партизана“ или „ Црвене звезде“. 
 

Да ли имате узоре, омиљене кошаркаше? 

Вук:  Немам узоре. Данас има много кошаркаша који су врхунски и сваки од њих има неке квалитете. 

Тешко је одредити једног као узор. 

Срећко:  Можда  Никола Јокић игра најквалитетнију кошарку. 

 

Рекли сте нам да сте се већ навикли на нову средину и нове пријатеље. Школа намеће своје обавезе. 

Колико имате времена да учите и да ли успијевате ускладити тренинге,  утакмице и школске 

обавезе? 

Срећко: Тешко је, имамо пуно обавеза у клубу, али ако се добро организујемо, можемо све постићи. 

Данило: Може се, уз редован рад, постићи и добар резултат у школи и испоштовати све обавезе према 

клубу. 

 

Који вам је омиљени предмет и да ли бисте вољели да заиграте за наш школски кошаркашки тим? 

 

Данило: Физичко ми је омиљени предмет, а наравно желио бих играти и за школски тим. У мојој  

бившој школи сам играо за тим и били смо четврти на републичком такмичењу. 

Срећко: Волим математику, што је можда необично и свакако бих волио играти за школски тим. 

Вук: Мени је посебан предмет хемија и наставник Прпић, свиђа ми се како он предаје и наравно 

школски тим може рачунати на мене. 

Мислим да бисмо могли направити добар 

резултат и пласман на такмичењу. 

 

Била нам је част разговарати са нашим 

новим другарима, кошаркашима КК 

Игокеа. 

 Желимо им много успјеха у овој  

кошаркашкој сезони и наравно у животу 

уопште. 

 
   Текст: Кристијан Милановић  7/4 

    Фотографија: Анђелина Вуковић  7/4 
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 Хуманост је једна од најљепших и највриједнијих 

људских особина. Бити хуман, значи бити човјек.  

Подмладак  Црвеног крста наше школе учествује у многим хуманитарним 

акцијама. На почетку ове школске године активисти  Црвеног крста наше 

школе , заједно са руководиоцем, учитељициом  Наташом Чегар укључили 

су се у акцију  „Оброк љубави“ коју је покренуло удружење грађана „ 

Мозаик пријатељства“. Наиме ова јавна кухиња је покренула хуманитарну 

акцију под називом „ Будимо хумани и донирајмо храну“. Акција је 

трајала од почетка до краја октобра а ученици и радници наше школе 

масовно су се одазвали и донирали храну, хигијенска средства и школски 

прибор. Нажалост  живимо у вријеме кад многе породице тешко живе, 

немају ни минимум средстава за живот и често су принуђени да се обрате 

институцијама да затраже помоћ . 

Исто тако социјалне службе и јавне кухиње, често немају средстава да 

помогну најугроженијим породицама и појединцима, а та средства 

углавном набављају помоћу разноразних донација. Јавна кухиња у Бањалуцу припрема оброке за своје 

штићенике шест дана у седмици, што значи да недјељом многи људи остају без оброка, што је 

поражавајући податак за друштво у којем живимо. 

 Требало би да се сви запитамо: Зашто је то тако? Гдје  и кад смо изгубили осјећај хуманости? 

 

 
 

 Активисти Црвеног крста наше школе су прикупљену помоћ сортирали и спаковали у пакете и 

доставили Удружењу грађана „ Мозаик пријатељства“. Поносни смо на све вас који сте учествовали у 

овој акције, а у исто вријеме и тужни што знамо, да има људи који и у 21.вијеку, немају основна 

средства за живот. 

Овом приликом упућујемо апел на све вас који сте у могићности да неком помогнете: Помозите! 

Немојте чекати да се покрећу хуманитарне акције, будите хумани увијек, у свако вријеме и на сваком 

мјесту. 

„ Не смијете изгубити вјеру у хуманост. Хуманост је океан: уколико се неколико капи океана 

упрља, цијели океан не постаје прљав“, рекао је велики мислилац и индијски државник М.Ганди. 

                                                                    Припремила: Миа Илисић  7/4 

 

БУДИМО     ХУМАНИ 
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Мјесец октобар 2017. године  свакако ће остати  

упамћен по освајању златне медаље  

репрезентације Србије на Европском првенству у 

Турској. Република Српска је славила ову побједу 

јер су и наше три одбојкашице браниле боје 

Србије. Поносни смо на Јелену Благојевић,  

Бранкицу Михајловић и Тијану Бошковић. 

 Још више смо поносни јер су баш оне и међу 

најбољим европским одбојкашицама. Тијана је 

проглашена за најбољу играчицу првенства,  

док је Бранкица била најбољи примач првенства. 

Њихов долазак у Бањалуку, 4.октобра изазвао  

је праву еуфорију. 

Стотине младих одбојкаша и одбојкашица из 

Републике Српске  одушевљено су дочекали 

златне дјевојке. 

 Одбојкашице наше школе годинама остварују запажене резултате на разним такмичењима, а многе су и 

чланице Одбојкашког клуба Лакташи. Све су биле узбуђене и поносне што ће имати прилику да виде и 

да упознају златне репрезентативке Србије, Тијану и Бранкицу. 

 

 
Надамо се да ће једног дана нека од ових наших лакташких одбојкашица наслиједити успјехе Тијане 

Бошковић или Бранкице Михајловић. Ко зна можда то буде баш Ања Бобић, Емилија Протић или  

Исидора Мутић или нека четврта. Како год буде, желимо им да понове успјех  ових  дјевојака. 

  Овом приликом још једном честитамо нашим златним  дјевојкама Тијани, 

Бранкици и Јелени , али и остатку репрезентације Србије.                                           

Припремила: Сара Радовановић и Тамара 7/4 

 

ЗЛАТНЕ  ОДБОЈКАШИЦЕ 
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Ања Бобић поносно је 

показивала обиљежја 

свог клуба. 

 



 

Дана, 20.10.2017.године одржано је физичко 

коло „SPARKreators“ лиге, односно такмичење 

у програмирању робота, ученика основних школа. Такмичењу је приступило дванаест школа с наше 

регије, а само такмичење се одвијало у ОШ „Иво Андрић“ Бањалука. 

 Након поздравног говора домаћина, ученици су приступили рјешавању задатка, а наставници су 

се удаљиле из просторија, да не би било нерегуларности у току рада. Сам приступ показује да је 

такмичење прошло у најбољем реду и у фер атмосфери.  

 Нашу школу су представљали Владимир Савић, ученик VIII6 и Марко Ђукић, ученик VII5 

разреда. Уз подршку ментора, наставника Зорана Репића са освојених 120 бодова од могућих 150, 

пласирали су се на 4. мјесто што је добар резултат, ако се узму у обзир технички недостаци робота и 

стазе. Бодовна листа се може видјети на сљедећој слици. 

 

Техничка знања су јако вриједан алат с којим млади људи могу развијати своје критичко мишљење, 

технолошку писменост и модеран приступ учењу. Ученици наше школе тек други пут учествују на овом 

такмичењу. „У наредном периоду очекује нас још неколико такмичења, гдје ћемо покушати да се 

пласирамо на бољу позицију, јер имамо добре шансе за то“, рекао нам је наставник  Зоран Репић. 

 

 Припремила: Сања  Благојевић 
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РОБОТИКА   У  ШКОЛИ 



 

 

Сунчане и лијепе  октобарске дане 

ученици 13  одјељења искористили су да 

посјете Народну библиотеку у Лакташима. 

На позив директорице  Народне  

библиотеке „  Веселин Маслеша” , госпође 

Дијане Трубајић, ученици овог одјељења  и 

учитељица Дивна Милиновић  радо су се 

одазвали.  

У пратњи школског педагога-психолога  и 

учитељице Дивне   наши дугари  прваци 

запловили су у свијет књига. 

  

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. 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. 

 

 

Радмила Благојевић, школски педагог је заједно с једном групом ученика разгледала нова издања књига 

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.                                      

  Припремила: Тамара Драгић 6/2 

У  СВИЈЕТУ  КЊИГА 
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Како је то бити ученик  шестог разреда? 

Бити „шестак“ није  нимало лако! 

Шестак, тако нас зову старији ученици, а то 

значи да смо најмлађи, а уједно и најнижи у 

првој смјени. Многи  од нас „шестака“ 

маштали смо о томе да одрастемо и 

кренемо у „велику“ смјену како се обично 

назива смјена у којој на наставу иду старији 

ученици наше школе. За многе ученике 

постоји велика разлика између петог и 

шестог разреда. Очекивали смо много тога, 

а да ни сами не знамо шта конкретно. Већ два мјесеца идемо у школу и још увијек се прилагођавамо. Од 

нас очекују сви много: родитељи, наставници , али и наши учитељи. Нови предмети, нови наставници, 

ново окружење, а ми морамо бити вриједни и дисциплиновани, свакодневно учити и радити домаће 

задатке. Мало нам остаје слободног времена и не знамо на шта бисмо га прије искористили. Наше 

одјељење 6/2 увијек је било специфично. Волимо српски, физичко и музичко, а већина других предмета 

нам још увијек није занимљива, највише због мноштва информација, а то нас оптерећује.  Већина 

ученика није задовољна својим учењем и оцјенама.Знамо и свјесни смо да можемо и морамо више и 

боље, и надамо се да ћемо до краја ове школске године испунити најприје властита очекивања, а касније 

и очекивања других. Многи ђаци желе да врате предмет као што је домаћинство , вољели бисмо кад 

бисмо ми могли да бирамо предмете на основу неких наших интересовања. Као и сви наши вршњаци 

маштамо и имамо велике планове. За почетак добро би нам дошао мали предах, један добар и 

квалитетан једнодневни излет да „напунимо батерије“. Можда би било добро да се понекад одступи од 

неких устаљених правила као што је излет на крају школске године. У другом полугодишту имамо и 

превише пауза, а у првом премало. Надамо се да ће овај текст прочитати и они који могу и смију 

мијењати правила и законе, а ми ћемо и даље маштати и борити се да постигнемо што боље резултате. 

 

ПРИПРЕМИЛЕ: 

Луциа Радановић и Eлена Угреновић  6/2 
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КАКО  ЈЕ  БИТИ „ ШЕСТАК “ 



 

 
 Књига је најбољи друг? Слажете ли се с овом тврдњом? 

 Данас млади јако мало читају и нису свјесни шта пропуштају. Ми ћемо се потрудити да у сваком броју 

нашег часописа препоручимо неколико књига  за тинејџере. 

Надамо се да ће вам се допасти! 

Истина, изазов, пољубац, обећање... 

Као да није довољно што мора да се носи са свим „љепотама“ 

тинејџерског доба, Бека је стекла репутацију сањарке. 

Пропустила је чак и прилику да учествује у школској поставци 

Брилијантина. 

Међутим, одлучна је да се пријави на такмичење за „Поп 

принцезу ”, и тако добије шансу да промијени слику о себи.  

Да ли ће Бета успјети? Желите ли да сазнате? 

ПРОЧИТАЈТЕ.... 

 

 

 

 

Кад сви лажу, коме да вјерујеш? 

Елин свијет се распада...  

Она мрзи своју школу. Брат јој је нестао, а она је 

ухапшена. Родитељи је убрзо шаљу у интернат. 

Међутим, академија „Симерија“ није обична школа. 

Компјутери и мобилни телефони  су забрањени. . 

Ученици су мјешавина талентованих, сурових и 

привилегованих тинејџера. 

Они, а можда и неки професори крију тајну. Ако 

желите да сазнате о каквој тајни је ријеч, 

ПРОЧИТАЈТЕ....     

      

 

                                                                                                                                За вас припремила : 

                                                                                                                                   Магдалена  Чудић 6/2 

 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО, ПРОЧИТАЈТЕ 
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Стигла је јесен и са њом нови стилови облачења. Жељели смо да вам покажемо пар идеја како се можете 

обући а да то буде и модерно, али и да је прикладно за школу. Надамо се да ће вам се допасти! 

 

 

 

 

 

ЈЕСЕЊИ МОДНИ КУТАК 

Показујемо вам једну једноставну розе 

мајицу, бијеле хлаче, занимљиву огрлицу 

као детаљ и један пар  патика које су баш 

погодне за јесен. 
Ова комбинација је јако лијепа за школу, 

може да се носи и у прољеће јер има 

прелијепе боје. Потрудили смо се да 

уклопимо боје за ово  годишње доба. 

Наравно уз ову комбинацију можете да 

узмете и неки додатак као на примјер неку 

тексас јакну или неку розе шналу која ће 

вам још више уљепшати ову комбинацију. 

 

 

Друга јесења комбинација јесте ова црна 

торба, црно-бијеле хеланке,топла смеђа 

мајица,бијели шал, црне наочале и смеђе 

чизмице.Овој комбинацији  можете 

додати смеђу јакну или неки  сат. 

Ова комбинација више  је за јесен 

и зиму. 

Комбинација је  више погодна за 

шетању или за неке наступе, пошто 

хеланке и нису баш прикладне за школу. 

 

18 



 

 

                                 

                  За вас припремиле: 
                                           Елена Угреновић, Ана Марија Рашљић, Магдалена Чудић и  Тамара Драгић  6/2 

 

 

Ова комбинација се састоји од једне 

мајице са совицом, хлачама, 

црвенкастим шалом и мало дубљих 

чизмица украшених нитнама. 

Ова комбинација је веома погодна за 

јесен и зиму. 

Ипак, препоручујемо вам ову 

комбинацију за  топлије јесење дане. 

Овој комбинацији   можете да додате 

пар ситница  као што су: кожна 

торбица или ранац за школу, 

нароквица или сат, сребрне минђуше 

или неки други  детаљ. 

 

Четврта комбинација састоји се од сиве 

мајице, црних хлача,бордо старки, црне 

нароквице, црног ранца и тексас јакне. 

Ова комбинација се може носити током 

свих годишњих доба, али је најљепша 

за јесен. 

Као додатак уз ову коммбинацију 

можете узети неку црну огрлицу и неки 

сат који се уклапа уз комбинацију. 
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ЛИКОВНО  СТВАРАЛАШТВО   НАШИХ   УЧЕНИКА 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


