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ДРУЖЕЊЕ СА ПЈЕСНИКОМ  
Бранком Стевановићем  
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Сарадња наше школе и Народне библиотеке  
„ Веселин Маслеша” у Лакташима одувијек је била 
изузетна. Сва културна дешавања  која организује ова 
установа уско су везана и за рад наше школе. Тако је 
било и  деветог дана овог мјесеца. Народна 
библиотека је угостила једног од најбољих дјечјих 
пјесника 21.вијека, господина Бранка Стевановића. 
Наши другари из петих разреда имали су част да се 
упознају и друже са Бранком Стевановићем. Послије 
Урнебесне физике, књиге коју су заједно издали Игор 
Коларев, Светислав Пауновић и Бранко Стевановић, 
Авантуре Марка Краљевића сигурно је најомиљенија 
књига међу школарцима. 
Сви знамо ко је био Марко Краљевић, али смо имали 
прилику да упознамо овог јунака наших епских 
пјесама  из једног дугог угла, на сасвим другачији 
начин. 

Пажња! Опасна књига! 
Забрањен приступ противницима пустоловина и љубитељима досаде! 
Може ли Марко Краљевић да нас насмије? Може. 
Може ли Марко да пије кроз сламчицу млијеко? Може. 
Може ли се уживати у забавним пјесмама о Марку? Може. 
Може ли ова књига да остане непрочитана? НЕ МОЖЕ! 
Ако још нисте прочитали ову књигу, мислимо да је ово најбољи тренутак. Не 
пропустите га.  Трк у библиотеку...... 

Припремиле:  
Маја Бернацки и Матеа Ковачевић 7/4 
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Отворена врата Војног аеродрома у Маховљанима  још је једна т радиционална манифест ација 
коју сваке године посјећују и ученици наше школе. Претходних година овакав тип едукације био је 

намијењн најмлађим ученицима наше школе. Изненадила нас је вијест да ћемо тог 17. новембра 
баш ми, ученици 9/4 и 9 /1 посјетити Војни аеродром у Маховљанима. Многи од нас никад прије 

нису ни били на поменутом аеродрому иако се налази пар километара од центра Лакташа.  
Киша и прохладно вријеме као да су се уротили да нам покваре дружење и посјету аеродрому. 

Међутим, ми смо се у инат свему наоружали добрим расположењем. 

Драган, Огњен, 
Аљоша и Ратко, 

ученици 9-4 
одјељења увјерили 
су се какав је добар 

осјећај бити  у 
хеликоптеру СА324
-Газела. Још да су 

могли да управљају 
овим хеликоптером 

угођај би био 
потпун, али ко 

зна ...  
Можда једног 

дана... 

Љубазни пилоти и други запосленици овог аеродрома потрудили су се да нашу посјету учине што 
занимљивијом и поучном. Имали смо прилику да чујемо много интересантних података  везаних за 
ваздухопловство. Можда неко од наших другара послије завршеног основног школовања изабере 
позив авијатичара, тј.пилота и можда баш ова посјета маховљанском аеродрому буде пресудна. 
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Склопљена су и нека нова , можда, 
необична познанства. 

Можда једног дана Нада, Валентина или Сања 
постану прве жене пилоти на маховљанском 
аеродрому. 

Маја, Ана и Маша су  имале 
прилику да осјете како то 
изгледа  
бити дио посаде војног 
авиона.Неки су имали страх од 
затвореног простора , неки 
страхују и од саме помисли да 
лете. 

У протеклом рату хеликоптери и 
авиони са овог аеродрома су 
употребљавани за превоз 
рањеника,снадбјевање храном, 
горивом и муницијом  простора 
до којих, због ратних дејстава, 
није било могуће  доћи копненим 
саобраћајем.Самим  тим  војно 
ваздухопловство Републике 
Српске је пуно допринијело 
цртању и очувању граница 
Републике Српске . Нажалост 
многи су за тај узвишени циљ 
дали и своје животе. 

Припремиле: Сања Благојевић и Милана  Савић 
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Ученица Сандра Савић је 
демонстрирала изазивање торнада уз 
помоћ двије спојене боце, гдје се у 

једној налази вода, а у другој ваздух, 
те њиховим окретањем изазива се 
потпритисак и  излијевање воде у 

другу боцу у виду торнада. 
Огњен Кукољ и Дамјан Мајсторовић 
приказују „ Закон спојених посуда". 

Свјетски Дан науке обиљежен је 
10.новембра 2017. године у  нашој 
ПО Кришковци. Ученици дветих 
разреда припремили су за остале 
ученике ове наше подручне школе 
бројне презентације експеримената. 
Њихови млађи другари су с великим 
занимањем посматрали шта се 
дешава у школском холу. 
Морамо признати да је ово био 
велики догађај за ученике и 
наставнике поменуте подручне 
школе. 

Ученице Крстина Кузмановић и Андера Ћућун приказују да је могуће 
произвести електричну енергију из киселих воћки као што је лимун, те 

унимјером приказали да заиста постоји напон у лимуну. 

Маријана 
Драгичевић помоћу 
звучне виљушке 
приказује ширење 
звучних таласа у 
ваздуу и води. 
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Ученик Анђело Попадић 
демонстрирао је производњу 
електриче енергије уз помоћ 

генератора, који иначе 
механичку енергију претвара 

у електричну...  

Ученица Анђела Коров 
приказује 

наелектрисање тијела, 
те на електроскопу и 

електрометру приказује 
резултате 

наелектрисања.  

Ученица Јелена Јунгић демонстрира 
утицај топлоте на тијела, као и 

дјеловање притиска и потпритиска. 
Експеримент је изведен уз помоћ јајета 
и стаклене боце гдје се у боцу постави 
извор топлоте, а јаје постави на врх, 

односно улаз боце. Када се у 
недостатку кисеоника почне стварати 
потпритисак, јаје се постави на врх, 

односно отвор боце. Кад се у 
недостатку кисеоника почнестварати 
потпритисак, јаје се увуче кроз отвор. 

Припремио: Давид Скендерија 
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На Митровдан 1787. године у Тршићу, у породици 
Караџића рођено је мушко дијете. Добио је име 
Вук, јер су његовим родитељима умрла сва дјеца 
која су била прије рођена. Нико ни слутио није да 
ће тај  мали болешљиви дјечак обиљежити 
историју српског народа. 
Прошло је 230 година од рођења Вука 
Стефановића Караџића. С правом се може рећи да 
ће још многа љета проћи, али име и дјело овог 
српског великана никад неђе бити заборављено. 

„ ...Оно што је Вук Стефановић Караџић урадио и 
оставио српском народу може се окарактерисати као 
савршенство у јединству, представљено кроз 
књижевни српски језик. Данас у моменту када многи 
српски језик својатају, присвајају, говоре да је он 
њихов, ми кажемо да је лијепо имати много и 
дијелити са другима, али хоћемо да наш језик и нашу 
традицију чувамо...", рекао је Милан Матаруга, 
ректор Универзитета у Бањалуци приликом 
обиљежавања годишњице Вуковог рођења. 

  Много је Вук учинио за свој српски народ. Тешко је издвојити шта 
је најзначајније, једноставно све што је радио чинио је за добробит 
српског народа.  
Вук је већ 1814. године објавио двије књижице, које су обељежиле 
два главна правца његовог рада: Малу простонародну славено-
сербску пјеснарицу, прву штампану збирку српских народних 
пјесама, и  Писменицу сербскога језика по говору простога народа 
писану, прву граматику српског језика чији је писац био Србин. 
Писменицу је штампао Мркаљевом азбуком, али језик у њој садржи 
доста рускословенских елемената.Вук је убрзо почео скупљати 
грађу за рјечник српског језика. При том се првенствено ослањао на 
своје знање језика. Српске ријечи је на њемачки и латински превео 
Копитар. То дјело је штампано 1818. године, под насловом Српски 
рјечник истолкован њемачким и латинским ријечима. 
Године 1823. Вук је издао три књиге Српских народних пјесама. 
 Вук је године 1847. објавио и превод Новог завјета, који је 
посвједочио да је нови књижевни језик довољно богат и гибак да би 
могао исказати сложени и често апстрактни садржај Библије. 
Године 1852. године Вук је објавио друго издање Српског рјечника, 
веома различито од првог. 
И могли бисмо данима писати и набрајати и сигурна сам, да не 
бисмо све рекли о Вуку. Једноставно свака нова генерација ће 
настављати причу о нашем Вуку. 

Припремила: Сања Благојевић 
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МОЈЕ ПУТОВАЊЕ СА ВУКОМ КАРАЏИЋЕМ И ФИЛИПОМ ВИШЊИЋЕМ КРОЗ 

УСТАНИЧКУ СРБИЈУ 
 
 

          Размишљам нешто и закључим: српски народ је дуго времена био тлачен и под влашћу 
Турака. Хвала Богу, од њих смо се ослободили, али ипак, тај дио историје када нам није био 
омогућен  развој, не смијемо заборавити. Па сваки народ има право, природно право на 
слободу! Шта би тек било да не знамо много о том периоду турске владавине? Гдје бисмо 
онда пристигли? На сву срећу па су и тада постојали учени појединци, спремни да се залажу 
за свој народ интелигенцијом и знањем.Оставили су нам драгоцјене податке о нашој 
прошлости. 
 Е, такав је био Вук Караџић, наш историограф устанака, а уједно и сакупљач народних 
пјесама и умотворина. Али, шта је војник без копља? Вуку је био потребан неко ко ће му 
изнијети све те силне пјесме. Од свих који су му казивали, најважнији је Филип Вишњић, јер 
му је управо он дао значајне податке о Карађорђу, самим тим, и о устанку. На неки начин 
бих вољела да сам и ја могла присуствовати свим тим дешавањима. Да ми је бар на кратко 
живјети у том добу! 
              Црно.Све је одједном црно. Не видим ништа око себе. Чујем само звук убрзаног 
дисања и  властитог срце које луђачки лупа. Међутим, испред мене се појављује трачак 
свјетлости. Несвјесно крећем према њему и тек онда схватам да ми је тло под 
ногама.Свијетло се шири, расте и потом ме окружује са свих страна. Изненада, ја сам у некој 
врсти собе. Око мене су људи, необично обучени и сједе за столом. Вијећају. Покушам да их 
дозовем, али ми из уста не излази никакав звук.  „ Шта се дешава? Да ли сам ја то у 
прошлости?”, помислих. Право на мене иде човјек, а ја се не мичем, мислећи да ће ме 
заобићи. Он само прође кроз мене, као да пролази кроз празан простор, што ја у том 
тренутку и јесам. Сигурно је боље овако, јер када бих била физички присутна сигурно бих 
пореметила ток историје. Прилазим столу и за  којим  сједе дванаесторица наорижаних 
људи. Један, чини ми се веома важан, сједи на прочељу. Примјећујем и  човјека који 
записује нешто, другачији је од свих присутних, има дуге бркове и црвену капу на 
глави.Одједном схватих гдје сам. Побогу, ја сам на састанку Правитељствујушчег совјета, а 
ово испред мене је главом и брадом (у ствари брковима, али нема везе) Вук Стефановић 
Караџић!  
Одједном, бљесак! Бљесак који ме осљепљује и једино што видим  је Вук који сједи поред 
гуслара. Гуслар жмири,пјева и свира неке спјевове о Карађорђу, а Вук помно прати и 
записује. Ах, како су дивне ове пјесме! Тако интересантне, а опет дају историјске чињенице 
од истинске важности. „ Не може то спјевати нико други до сам слијепи гуслар Филип 
Вишњић”, закључим поуздано, јер сам баш о њему неке податке у скорашње вријеме 
читала.Сцена опет исчезава, све се мути, а мени се врти у глави.„ Не!Хоћуј ош да 
чујем!"Хтјела ја то или не, наједном сам иза Вука који сједи за својим радним столом и 
пише. Око нас нема никога другог. На столу се налазе свакојаки предмети од којих 
препознајем гусле и свијећњак. Међутим, мене више занима текст, те се нагињем преко 
Вуковог рамена. Ту пише: "... Милош Обреновић...није гледао да људе страхом натера да га 
пазе и слушају, него је то тражио лепим речима и паметним и праведним владањем и 
управљањем...„Ово не може бити“, помислим, „ зар није Милош био, то јест, ЈЕ 
апсолутистички владар? Нема ово смисла“, закључим. „ Сигурно је Вук превише уплашен 
Милошевом моћи док овако о њему пише".  
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            Одједном сам  у свечаној дворани, окружена 
неколицином слуга. Осврнем се, а испред себе угледам кнеза 
Милоша Обреновића ЛИЧНО и још једног слугу који му 
уручује писмо са изузетном понизношћу. Ја само доскакућем 
и станем поред, спремна за читање писма. Што не 
искористити прилику кад можеш да присуствујеш прошлости 
без да те ико упита ко си, одакле си и зашто си обучен као 
чудак (по њиховим мјерилима)? У писму каже, између 
осталог:„ ... С данашњим владањем Ваше светлости би се у 
скупу могли рећи, да нико тако није задовољан... Што се год 
ко чини задовољнијим...само се претвара да би незадовољство 
своје покрио...У потпису, Вук Стефановић Караџић..." Милош 
устаје, бијесан. Ватра му сипа из очију. Виче на јадне слуге и 
прави хаос.„  Како се усуђује он да ми прича о мојој 
владавини? КАКО?" Ја умирем од смијеха. Изгледа да је Вук 
схватио неке ствари. Коначно је схватио да се никаква 
промјена у држави неће десити ако будемо заташкавали своје 
незадовољство и трпили јарам и апсолутизам. Не вриједи нам 

бити дволичан, боље је искрено рећи своје мишљење, какве год да су посљедице. Милош трком 
излази из дворане, а ја не могу престати да се смијем. Не чујем свој глас, али знам да је ту. Сузе 
ми теку из очију и блокирају ми видокруг. Врти ми се. Врти се као у веш-машини. Одједном, све 
је поново црно, црно свуда око мене. 
            Тргнем се и крикнем. Чујем свој глас. Обазирем се, а вид ми постаје јаснији. Сада сам у 
својој соби, као и прије овог „ епског” путовања. Дотичем своје руке и схватам да сам у 
садашњости. И даље не могу да вјерујем шта се све издешавало. Не само што сам видјела Вука 
Караџића, него сам и присуствовала састанку Совјета, чула пјевање Филипа Вишњића и 
доживјела бијес Милоша Обреновића. Дрхтим од среће и узбуђења. Ах, како су драгоцјени ти 
историјски извори, посебни и изузетни! Они нам сада пружају увид шта је било некада. Али још је 
драгоцијеније било вријеме у којем су ти људи живјели. Јесте, било је тешко, било је напорно, али 
су барем могли, а да то и не знају, свједочити личностима и догађајима који ће ући у историју. 

Можда смо и ми у таквом сличном стању. 
Колико год времена да прође, српски народ је 
српски народ. Из њега воде поријекло многи 
велики људи, а сигурна сам, и потећи ће. Можда 
се баш сад око нас крију скривени таленти и 
особе које ће увести корјените промјене и 
спасити нас, ако не свих, бар неких проблема. 
Само треба да  гледамо  и цијенимо сваки 
тренутак, искреност, залагање и пожртвовање, 
јер то улази у историју српског народа. То, а не 
малодушност и кукавичлук.  
 

Милица Савић 
. 

ВУК КАРАЏИЋ  
 

ИЗ ПЕРА НАШИХ ЂАКА  



НОВИ   ПОЛЕТ 

ГАУДЕМУС  

11 

Професори физичког васпитања,Тијана и Пеђа, из Средњошколског центра Гаудеамус из 
Бањалуке, 24. новембра 2017. године, посјетили су нашу школу,а првенствено наше матуранте 
ради професионалне оријентације . Циљ ове просјете је пружање  прецизних информација о 
образовним профилима које средњошколцима нуди ова приватна школа.Поред  гимназије у овој 
школи постоје још медицинска, економска и еколошка школа са различитим смјеровима. Сви 
ученици  деветог разреда имали су прилику да упознају услове и начин рада овог 
средњошколског центра. Информације  из „ прве руке” свакако су најтачније и најпоузданије. 
Ученици деветих разреда добили су информације о начину  извођења праксе у медицинској 
школи. Прве дије године праксу ученици изводе на  специјализованим луткама док друге двије 
године иду у УКЦ Банјалука и у  Завод за физикалну медицину и рехабилитацију др Мирослав 
Зотовић на праксу. Школа пружа разне могућности као што су одлазак у теретану, на пливање, 
на самбу,тренирање фолклора, ватерпола, кошарке,те учење и полагање многих страних језика. 
Када се заврши та Медицинска школа и курс њемачког језика В2,ученици имају велику 
могућност да без завршеног Медицинског факултета иду у Аустрију да раде или да наставе са 
факултетом,али на страном језику односно њемачком. Дјевојке у једном дијелу полугодишта иду 
на течај самоодбране који је обавезан. Сви они који се полупрофесионално баве неким спортом 
школа им излази у сусрет када су у питању тренинзи и утакмице и смију изостати са наставе,али 
се то касније надокнађује. Такође,школа посједује паметне табле и друга савремена наставна 
средства. Ученици добијају сав потребан прибор за своје школовање. Наши матуранти су 
информисани о цијенама школовања као и потребном просјеку оцјена тј. успјеху који је потребан 
за упис у одређене смијерове.Посебну могућност имају Вуковци  који имају бесплатно 
школовање. 
Надамо се да ћемо се видјети са професорима Тијаном и Пеђом и у другом полугодишту када ће 

ученици наше школе ићи да посјете Средњошколски центар Гаудеамус. Такође, надамо се да ће 

нас посјећивати и сљедећих година и упознавати нас и са осталим могућностима ове школе. 

. 

Припремиле:  
Миа Илисић и Андреа Кесер 



Кошаркашка екипа наше школе  изгубила је 
финалну утакмицу. Наши момци су били 

достојни противници Александровчанима  и   
овај пут побједнички пехар нам је измакао, 

али ми смо задовољни и освојеним 2. 
мјестом. 
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 Стоје:Милан Вукоман,  Борис Кичић, Марко Радић, Милош 
Рогић, Алексеј Милетић, Саша Мичић, Дариа Ћирковић, 
проф. Физичког васпитања. 
Алекса Штркић,  Александар Чичић, Огњен Тадић и Милан 
Јовић. 

Овогодишње такмичење 
кошаркашких екипа основних 

школа  општине Лакташи одржано 
је 25.11.2017.у Спортској дворани 
Ненад Баштинац у Александровцу. 
Прву утакмицу наши кошаркаши 

одиграли су  са  екипом ОШ 
„ Холандија” из Слатине и показали  

велику борбеност те заслужено 
побиједили..  Екипа ОШ „ Десанка 
Максимовић”из Трна одиграла је  
другу утакмицу са екипом ОШ „ 

Г.А.Папндреу” из Александровца. 
Александровчани су били  бољи и 
побиједили тако да су били наши 
противници у финалној утакмици. 

НАША ЕКИПА  ПОСЛИЈЕ УТАКМИЦА 



НОВИ   ПОЛЕТ 

КОШАРКА –општинско 
такмичење  

13 

Послије одиграних утакмица дружили 
смо се с члановима наше екипе и мало 
празговарали с Огњеном, Борисом и 
Марком. Занимало нас је како они „ 
виде” протекли турнир: 
Да ли сте задовољни како сте 
одиграли задњу утакмицу? 
Огњен: Задовољан сам како смо 
играли, али нисам задовољан крајним 
учинком. 
Марко: Нисам задовољан јер увијек 
може боље. 
Борис: Задовољан сам. 
Ко је по вама био најбољи играч 
ивашег тима? 
Oгњен : По мом мишљењу најбољи је 
био Марко Радић, не по броју поена 
него по проју асистенција и 
дефанзивних скокова. 
Марко: Дефинитивно, капитен 
Алексеј Милетић. 
Борис : И ја мислим да је најбољи био 
Алексеј. 
Да ли сте мислили да ћете 
побиједити задњу утакмицу? 
Огњен: Били смо свјесни да ћемо 
изгубити јер су они доста јачи тим, 
дали су неколико узастопних поена те 
су стварали пресинг и то је била 
прекретница. 

Било како било, наша екипа је 2. на 
општинском такмичењу и ми им овом 

приликом честитамо. 

Капитен наше екипе Алексеј Милетић  и проф. Физичког 
васпитања Дариа Ћирковић која нам је прошле године, 
кад је наша екипа била трћа, обећала финале ове године. 
Обећање је и испунила. Покушали смо изнудити и 
обећање за идућу годину,  али наставница Дариа  се само 
загонетно осмијехнула. Можда сљедеће године, напокон 
побиједимо екипу  из Александровца. 

Припремило:Кристијан Милановић  
Фотограф: Анђела Вуковић  
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      Почетком децембра 1891, Џејмс Нејсмит, канадски љекар 
на Универзитету Макгил и професор физичког васпитања 
на Колеџу Спрингфилд, осмислио је нову игру на затвореном 
терену која би служила за одржавање кондиције ученика током 
дугих зима. Одбацио је многе предложене игре с објашњењем 
да су прегрубе или непотпуне, и на крају је модификовао 
дјечју игру Патка на камену, прилагодио је неколико спортова 
у једну цјелину и написао је једноставна правила. Кош је 
ставио на висину од 3,05 метара. Тај кош се разликовао од 
данашњег по томе што је имао чврсто дно, док данашњи 
кошеви имају мрежицу која пропушта лопту. Док су кошеви 
имали чврсто дно, сваки пут након постигнутога коша лопте су 
се морале избијати из коша. Нејсмитова нова игра била је врло 
слична рукомету који је настао отприлике у исто вријеме као и 
кошарка, крајем 19. века. 

Женска кошарка почела је 1894. када професор физичког 
васпитања Сенда Беренсон прилагодила Нејсмитова правила 
женама. Прва службена кошаркашка утакмица одржана је 20. 
јануара 1892. у дворани Гимназије Удружења младих 
хришћана. Играло се с девет играча на терену упола краћем 
него данашњи NBA терен. Оригинални назив кошарке на 
енглеском је basketball, а сложеница је од ријечи basket – кош и 
ball – лопта. Име је Нејсмиту предложио један од његових 
ученика. Игра је била популарна од самог почетка , па све до 
нашег доба.  
Данас је коошарка  брзи групни спорт који се игра у дворани 
дугачкој 28 метара и широкој 15 метара. Свака екипа  има 10 
играча, од којих су 5 на терену. Утакмица се састоји од четири 
дијела по 10 минута . 
 
С правом можемо рећи да је кошарка један од најпопуларнијих 
свјетских спортова. Кошарка на нашим просторима је одувијек 
била  веома популарана.  
У оквиру ваннаставних акктивности у нашој школи ради и 
школска  кошаркашка секција. Сви ви који волите кошарку и 
желите да научите основна правила кошарке или да се 
озбиљније бавите овим спортом, за почетак можете бити члан 
наше кошаркашке секције.  
 Дочекаће вас наставница физичког васпитања Дарија 
Ћирковић и помоћи ће вам да савладате основне технике 
двокорака, шутирања полагањем лопте, финтирања, 
дриблинга, постављања блокада  и многих других потеза  
и тајни  које ћа вам помоћи да будете добри кошаркаши 
или кошаркашице. 
Можда се међу нама крију насљедници великана наше 
кошарке. Можда  је међу нама неки НОВИ Сале 
Ђорђевић или  легендарни Владе Дивац. 
МОЖДА ... 

Патике Рибок памп  
из 1989. године  

 Припремила: ЛУЦИА  РАДАНОВИЋ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1891
https://sr.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEejms_Nejsmit
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9F_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1894
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1892
https://sr.wikipedia.org/wiki/NBA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
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Зима се полако увукла у наше улице, сви су се наоружали топлим јакнама, шаловима, 
капама и рукавицама... 

Први снијег нас увијек изненади, али и обрадује. Нисте баш сигурни како бисте 
провели слободно вријеме.Досадиле су вам серије, филмови ,игрице, друштвене 

мреже. Ми за вас имамо нову забаву... Прочитајте једну занимљиву књигу. Замотајте 
се у топло ћебе, скувајте омиљени чај и крените... 

Ми смо за вас изабрали ... 

„ ...Ја сам Том Гејтс. Кад ме разредни не 
прати својим ПОДОЗРИВИМ ПОГЛЕДОМ, 
волим да цртам и смишљам како да 
изнервирам моју сестру ДИЛИЈУ. Моји 
наставници мисле да лако губим пажњу и да 
„нисам усредсређен“. Што је малкице 
претјерано пошто сам тренутно ВЕОМА 
усредсређен на то који кекс прво да 
поједем... ммм...”   Ако волите школске 
авантуре обавезно прочитајте ову књигу. 

Књига је више пута проглашавана за најбољу 
дјечју књигу, што је свакако још један добар 
разлог да прочитате баш ову књигу. 

Девојчице су обично више. И паметније. 
О овоме не би требало више да расправљамо.Тачка! 
Љубица и њене другарице порасле су у шестом разреду и 
потпуно другачије гледају на дјечаке. 
Они су тако мали. 
Тако су наивни. 
Имамо исти број година, а разликујемо се пет спратова. 
Али ово није само роман о томе да дјевојчице улазе у 
пубертет прије дјечака, него и о кошарци, о другарству и о… 
ономе шта се деси кад љубавно писмо напише – Дарко Коњ. 
Играла сам ових дана улоге лажне кошаркашице, 
лажне заљубљене дјевојчице и лажне другарице. 
Нећу више. 
Прочитајте......Урнебесна и дирљива прича аутора који 
одлично познаје љепоту и проблеме одрастања.  

Припремила: Магдалена  Чудић 
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Ован ( 21.03-20.04.)  
Овнови су јако су узбуђени око одласка у школу и почетка сваке нове школске године. Воле 
ризиковати, врло су живахни и снажно исказују своје осјећаје. Како би били успјешни у 
школи потребно им је пуно нових изазова, али и осјећај да су у нечему успјешни.  
Њихов потенцијал: Они су рођени вође, будући предсједници разреда, вође спортских 
тимова и често најпопуларнији у школи. 
Упозорење: Ако их родитељи не контролишу, Овнови знају застранити и попустити у 
школи.  
Савјет: Будући да су промјењива расположења, Овнови често губе интерес у 

дуготрајним задацима те започињу нове и прије него су довршили старе.  
 
Бик (21.04 – 20.05.)  
Ова дјеца су јако опрезна, упорна и практично приступају стварима. Теже добро 
организиваном распореду у свим дијеловима свог живота, па тако и у школи. Воле 
материјалне ствари и играчке. Иако су често спори у обављању својих школских задатака, 
поуздани су и увијек се максимално труде. 
Њихов потенцијал: Иако се неће истакнути као генијалци у разреду, за њих вриједи 
право "тиха вода бреге дере". Не вршите притисак на њих да морају бити најбољи, већ 
допустите да буду онакви какви јесу и успјех граде поступно. 
Упозорење: Будући да имају помало уврнути дојам о времену, највећи проблем 

Бикова је довршавање задатака на вријеме. Потичите их да раније крену учити или писати задаћу и 
подсјећајте их на рокове. 
Савјет: Будући да су велики љубитељи материјалног, на боље резултате Бикове је лако потакнути 
џепарцем или додатним наградама за добре оцјене. Такођер, немојте преоптеретити њихов распоред бројним 
изваншколским активностима, јер ћете их избацити из њихова ритма. 
 

Близанци (21.05 - 20.06.)  
Мали Близанци од ране доби су највећи забављачи у друштву, па тако и у школи. 
Интелигентни су и воле учити, а највише се воле писмено изражавати. Припадници 
овог зодијачког знака због свог су хиперактивног карактера склонији дислексији или 
поремећајима пажње, па припазите одаје ли ваше дијете такве знакове. 
Њихов потенцијал: Заблистат ће у предметима који од њих захтијевају 
оригиналне идеје и креативност. Потакните их на бављење спортом. 
Упозорење: Колико год били енергични, ђеца Близанци не смију радити 
превише ствари у исто вријеме, јер се неће моћи у потпуности посветити ничему. 
Оставите им довољно времена за игру. 
Савјет: Од ране доби упознајте их с књигама, јер ова дјеца обожавају читати. 

Тако ћете смирити њихову немирну нарав и омогућити им да сањаре. 

 

Рак (21.06- 20.07.) 
Њежне душе, ђаци Ракови најбоље се осјећају у удобности свога дома, окружени 
обпородицом и љубимцима. Често осјећају страх уочи уписа у школу, а он их не 
напушта ни на почетку било које школске године. Воле се држати устаљеног реда. 
Такође, омогућите им њихову приватност и посебан дио у дому у којем ће на миру 
обављати школске задатке. 
Њихов потенцијал: Врло су емпатични и социјално осјетљиви, а често имају 
пуно сакривених талената. Потичите их у ономе за што покажу интерес, а свакако их 
упознајте с музичким  инструментима за које имају урођене склоности. 
Упозорење: Ракови често " упијају"  расположење својих родитеља па је стога 
важно да не претјерујете у реакцијама ако кући донесу лошу оцјену. Будите искрени, 
али и разумни те не вршите превелик притисак. 

Савјет: Потичите ваше дијете на самосталност те немојте превише помагати у школским задацима. 
Добар начин за потицање самосталности су и индивидуални спортови. 
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Лав (21.07 --21.08.)  
Поносни, осјетљиви и помало ташти, ђаци Лавови другима изгледају снажно, али 
то прикрива њихову рањивост. Они имају снажну потребу за пажњом и 
одобравањем, било да је ријеч о пријатељима, породици или учитељима. Често 
наступају драматично, а осјетљиви су на критике. 
Њихов потенцијал: Како теже пажњи, предодређени су за главне улоге у 
школским представама, организацијама или спортским екипама.  
Упозорење: Потичите свог Лава да буде добар пријатељ те научи дијелити 
своје ствари с другима. Веома је важно да им усадите снажне моралне вриједности 
те их наградите за такво понашање похвалом. 
Савјет: Дисциплина је кључна ријеч у васпитању и школском успјеху Лава. 

Научите их личној одговорности. Одлично ће се снаћи у изваншколским активностима . 
 
Дјевица (22.08 - 22.09.)  

Они су мали перфекционисти, одлични у организацији и од врло ране доби савјесни и 
одговорни ученици. У том понашању понекад и претјерују, па им је потребно више 
опуштања него другима. Воле бринути и помагати другима, јер се тако осјећају корисно. 
Њихов потенцијал: Ако нису превише срамежљиве, Дјевице су одличне у 
комуникацији. Одлично се сналазе у дебатним тимовима. Врло су вјешти с рукама и 
воле поправљати ствари. 
Упозорење: Највећи непријатељ успјеха Девице је склоност самокритици. Због 
тога их је нужно похвалити  и јачати њихово самопоуздање. 
Савјет: Усмјерите њихову склоност анализи према писању. Набавите им дневник у 
који ће записивати своје осјећаје и мисли. Потичите их и на разне активности које ће 
допринијети да се опусте. 
 

Вага (23.08 -22.10.)  
Дјеца Ваге свој идентитет проналазе у мишљењу околине. Важно им је да се сви око њих добро слажу, а ако 

то није тако, наћи ће се у улози преговарача. Осјећај за равнотежу и ред њихов је 
покретач, а такав став примјењују и у школи. Понекад су неодлучни и потребно им је 
више времена како би се покренули, но у свему што започну се истичу. У школи лако 
проналазе пријатеље. 
Њихов потенцијал: Одлични су у предметима или хобијима који захтијевају 
прецизност и упорност. Добро им леже математички и остали конкретни задаци. 
Упозорење: Њ ихова потреба да угађају другима може им проузрочити тешкоће. 
Због тога су склони сакрити оно што мучи, попут страхова или проблема. Потакните 
их да вам се отворе и објасните како је неуспјех саставни дио живота.Савјет: Како 
воле лијепе ствари и имају изражен смисао за естетику, потичите их да се ликовно 

изражавају. Њихов изглед и одијевање им је јако важно, па их научите како постоје много дубље ствари од 
физичког изгледа. 
 

Шкорпија (23.10 - 22.11.)  
Шкорпиони су емоционални и воле доминирати и у породици и у школи. Снажни су и пуни енергије, бистри 
су и обично изузетно успјешни у школи. У њиховом васпитању врло је битна дисциплина, а ако се покажу 

безобзирни према другима треба их казнити да се у младој доби науче праведности. 
Њихов потенцијал: Воле учити и истицати се, посебно у предметима који им то 
допуштају. Идеалан поклон за њих је микроскоп, сет за експерименте или 
мађионичарски сет. 
Упозорење: Због великог самољубља Шкорпиони јако тешко подносе пораз. 
Осим тога, склони су надметању с другима што може резултирати и физичким 
сукобима у млађој доби. Научите их самоконтроли. 
Савјет: Поштујте њихову приватност, јер је то нешто што они врло цијене. 
Изгубите ли њихово повјерење, тешко ћете га вратити, стога његујте искрену 
комуникацију . Успјешни су само у ономе што се њима самима свиђа. 
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Стријелац  (23.11  -21.12.) 
Од раног дјетињства имају одличан смисао за хумор, немирни су и шармантни. Због 
урођене знатижеље, учење им одлично иде, но лако губе мотивацију па су им 
потребни сталне мотивације. 
Њихов потенцијал: Мали Стријелци су јако талентовани спортисти, а могу 
бити успјешни у готово свему у чему их подржавате. Слушајте њихове жеље и 
подупирите их у ономе што је њима битно. 
Упозорење: Како су отворени, искрени и дружељубиви, могу лако потпасти под 
туђи утицај. За њих ће велику опасност представљати лоше друштво за којим се 
могу повести и попустити у школи.  
Савјет: Потакните их на учење страних језика, јер како су велики авантуристи 
у адолесценцији ће их привлачити идеја путовања у стране земље. Од младе су доби 
склони заљубљивању и због тога неријетко пате, а њихове прве љубави немојте 
омаловажавати већ им искажите своју подршку, те пружите осјећај сигурности 
 

Јарац (22.12  -  20.01.)  
Они су упорна, тврдоглава и врло зрела дјеца која воле унапријед планирати и 
постављати циљеве. Интелигентни су, неовисни и бескрајно стрпљиви, а у школи 
обично немају проблема. Врло лако постају вође у заједници јер се намећу својим 
паметним рјешењима. Ипак, усредоточеност на практичне ствари не треба вас заварати, 
јер су они врло рањиви и имају велику потребу за љубави и пажњом из околине. 
Њихов потенцијал: Воле размишљати, анализирати и предвиђати, а врло брзо 
показују што их у школи највише занима. Допустите им да се развијају на својим 
пољима интереса.  
Упозорење: Они воле ауторитет и управо ће од својих родитеља тражити да им то 
буду, но истовремено им пружите пуно сигурности и љубави.  
Савјет: Шах, друштвене игре или енциклопедије заокупит ће пажњу Јараца који у 
младој доби требају свијет у којем ће сањарити и опустити се. 
 

Водолија (21.01 -19.02.)  
Дјеца Водеолије су оригинални, бунтовни и врло самостални. У школи их више весели дружење с 

пријатељима него само учење, а то је све због њихове усмјерености на практичну 
страну живота. Ако их нешто занима, Воделије то веома брзо уче, док су им предмети 
који их не занимају одбојни. Могу дјеловати одсутно ако им је досадно у школи и на 
учење их увијек треба постицати новим изазовима. 
Њихов потенцијал: Врло су креативни и често талентоваии за умјетност. Како су 
практични и врло вјешти, одлично им иде механика и поправљање ствари. Упозорење: 
У пубертету су врло бунтовни, не поштују ауторитет и тестирају живце својих 
родитеља. Због тога је врло важно бити дисциплинован у  васпитању Водолија, јер 
постоји могућност да ће доминирати у свему  намећући своју вољу.  
Савјет: С родитељима ће бити најближи ако се између њих успостави 
пријатељски однос. Како су поводљиви, треба их одвратити од лошег друштва. Тешко 

подносе критике и нужно их је похвалити ако то заслужују. 
 Рибе (20.02  -  20.03.)  
Осјетљиве и интуитивне Рибе су дјеца која дуго живе у свијету маште и тешко се прилагођавају на школу. 
Нису љубитељи дневне рутине и школске су им обавезе напорне.  
Њихов потенцијал: Дјеца Рибе су бистре и знатижељне душе с талентом за писање, гмузику те 

ликовну умјетност. Склони су анализи и размишљању, па ће им добро ићи друштвене 
науке. 
Упозорење: Важно их је контролисати тако да већ од ране доби прегледајте 
његове књиге и биљежнице, јер знају бити неодговорни и неуредни. Посебну пажњу 
обратите предметима које не воли и омогућите му додатну поуку како не би заостајао с 
градивом. 
Савјет: Мотивишите Рибу да буде практична и ради на развоју својих афинитета 

и талената. Ако им оставите превише слободе, постоји могућност да ће постати 

неорганизовани . Најбоље ће им ићи групни рад. 

. 

Припремиле:  
Сара Радовановић и Теодора Србљан 7/4 
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КУТАК  ЗА  ФИЛМОЉУПЦЕ  

Филмољупци, спремите се јер ће крајем ове године изаћи неки сасвим нови филмови 
али и неки спектакуларно дуго најављивани наставци филмова, па изволите; 
погледајте који су то филмови. 

 
 

У филму Тхор: Рагнарок студија Марвел, Тхор је 
заробљен на другој страни свемира без свог моћног 
маља те се нађе у утрци с временом кад се мора 
вратити у Асгард да би зауставио Рагнарок - 
уништење свог родног свијета и крај асгардске 
цивилизације - који предводи свемогућа и 
немилосрдна Хела. Но прије тога мора преживјети 
смртоносно гладијаторско такмичење 
у којем се суочава са својим бившим 
савезником и колегом осветником - 
невјеројатним Хулком.Овај научно-
фантастични филм се већ почео 
приказивати , тако да, ако вас занима 
филм можете  погледати у кимама. 

Осмо поглавље  „ Ратова звијезда”, 
најпопуларнијег филмског серијала у историји, 
добило је наслов „ Последњи Џедај”. Након 
објављивања  овог наслова, одмах се 
поставило питање: Ко ће бити последњи 
Џедај?Послије што је Ратвови звијезда: сила се 
буди” закорачила у шири свијет, Реј у новом 
наставку саге наставља своје епско путовање у 
друштву Фина, Поа и Лук Скајволкера. 
Занимљива чиљеница је да се овај осми дио 
снимао у Дубронику, популарном граду у 
Хрватској. Фанови ове саге већ нагађају ко ће 
то бити последњи Џедај . Да ли ће то бити Реј 
или Лук Скајволкер откријте у кинима јер ће се 
овај филм приказати  од14. децембра 2017. 
године. 

1. Ратови звијезда : Последњи Џедај 

2.Тор: Регнарок 
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Упркос  забрани  његове породице 
да се бави музиком, Мигуел сања да 
постане успјешан музичар као његов 

идол Ернесто де ла Круз, преминула мексичка музичка и 
филмска звијезда. Очајан да докаже свој таленат, Мигуел и 
његов пас Данте су се нашли у земљи мртвих. На путу су 
упознали шармантног  Хектора и заједно су кренули на изузетно 
путовање како би открили праву причу иза породичне историје 

Мигела.Овај занимљив 
анимирани мјузикл  моћи  ћете 
погледати у кима крајем јесени . 

Након дипломирања на 
факултету, Барден Белас се 
боре са сопственим 
животима и пословима док 

бивши члан Аубреи изађе са планом да поново уједини дјевојке 
за последњу шансу да наступе на турнеји у Европи. Међутим, 
дјевојке морају да се суоче са препреком да њихова очигледна 
конкуренција долази са 
стварним музичким 
инструментима.Нешто 
више о овој унербесној 
комедији а успут и 
мјузиклу можете 
погледати у кинима. 
крајем децембра . 

4. На пут до звијезда 

Лига правде, позната и под именом 
Лига правде Америке, је  
суперхеројски тим који се појавио 

у стриповима у издању ДЦ Комикс.Подстакнута обновљеном 
вјером у човјечанство и инспирисана Суперменовом 
несебичним чином, Бруц Ваине тражи помоћ од свог 
новооткривеног савезника, Диане Принца, да се суочава са 
највећим непријатељем до сада. Заједно, Бетмен и Вондер 
Вумен морају наћи нове суперсиле да превазиђу нову пријетњу. 

Упркос формацијама 
хероја Бетмена, Вондер 
Вумен, Аквамен, 
Сајборг и Флаш, можда 
је касно да спаси 
планету од напада 
катастрофе. 

Припремио: Давид Скендерија 9\4 

3. Лига правде 

5. Коко 




