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Дани информатике  

Прва седмица децембра сваке године у нашој школи посвећена је Данима 
информатике.Не само у нашој школи, већ широм свијета обиљежава се Седмица 
информатичке културе.Ова акција се обиљежава у част Е.Левлајс, британске 
математичарке и прве програмерке и Грејс Мари Хопер,пионирке информатике.У 
склопу Седмице информатичке едукације организацја „Code.org“ покренула је 
глобалну акцију Сат кодирања намјењену стицању првих програмерских искустава. 
Сат кодирања је осмишљен како би се промовисало кодирање и пробудио интерес 
ученика за информатику као занимање будућности. 
. 

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

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

Ученици 8/1 одјељења наше школе 
ове године имали су прилику да 
обогате и унаприједе своје 
информатичко знање. 
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НИКОЉДАНСКЕ  СВЕЧАНОСТИ  

У хришћанству се поштује као један од највећих светитеља и чудотвораца. Данас га  

спомињемо као заштитника морепловаца, трговаца, путника, намјерника, дјеце . 

Наравно ријеч је о Светом Николи. Сваке године наши ђаци прваци су почасни гости 

храма Покров  Предсвете Богородице у  Лакташима. И ове године, 15. децембра , 

дружили су се са другарима из Дјечијег вртић Принцеза Катарина Карађорђевић . 

Многи малишани су имали прилику да први пут јавно наступају, рецитују научене 

стихове и сигурни смо да ће дуго памтити ове Никољданске свечаности.Међутим сви 

су с нестрпљењем ишчекивали  подјелу пакетића. Најљепши искрени осмијех на 

лицу, најљепши је поклон који можемо добити од ових малишана..Наши другари 

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

дјечије осмијехе. 

Свештеник  Дарко Савић 

пружио је велику подршку 

нашим малим 

рецитаторима, помогао им  

је да савладају ту досадну 

и напорну трему како би 

показали вјештину  

рецитовања.Многи прваци 

кажу да су и прије знали 

пјесмице о Свтом 

Николи,али да су сад у 

школи још више научили. 

 

Припремила: Маја Бернацки 

На крају овог угодног дружења 

наши другари су се захвалили 

љубазним домаћинима и даровали 

им икону Светог Николе, ликовни 

рад ученика наше школе. 
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Спортисти 2017.   године  

Као и претходних година и овог децембра, тачније 22.12.2017.године, у сали 

Дома културе у Лакташима одржана је, већ традиционална манифестација, 

проглашење спортисте општине Лакташи. 

Начелник наше општине господин Ранко Карапетровић исти дан је организоваo 

и пријем за најперспективније спортисте наше општине.На завршној 

манифестацији у Дому културе признања су примили најуспјешнији.А међу 

најуспјешнијима нашли су се многи бивши, али и садашњи ученици наше 

школе.Сви они су добили посебна признања за постигнуте успјехе у 2017. 

године. Бавећи се разним спортовима: одбојком,боксом,рукометом,фудбалом, 

џудом или пливањем постигли су запажене резултате како на  домаћим тако и на 

међународним такмичењима. За најбољег спортисту изабран је 

најперспективнији боксер Републике Српске Сандро Полетан. Друго мјесто 

заузела је џудисткиња Николина Купрешак, чланица лакташког Џудо клуба 

„Полицајац” док је треће мјесто припало Алекси Радетићу,фудбалеру ФК 

Лакташи.   

За угодну  атмосферу побринули су се чланови хора наше школе који су овом 

приликом извели химну Републике Српске и чланови КУД „Славко Мандић” из 

Лакташа. 

 

НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИ  СПОРТИСТИ  ОПШТИНЕ  ЛАКТАШИ  У  2017. ГОДИНИ 
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Спортисти  2017.  године  

  Миња Јовић  8/1 

Милица Мирјанић 6/1 

Немања Кнежевић  9/1 

 

Кристијан Суботић 9/2 

Плакету за најперспективније спортисте у категорији од 10 до  16 година добило је 
чак пет ученика наше школе. Морамо напоменути да су и у свим другим категоријама 
у којима су додијељивана признања, бивши ученици наше школе који су сад 
средњошколци такође добили највише признања. Наша школа је свакако 
препознатљива по одличним спортистима. 
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НЕЗАБОРАВНО   ДРУЖЕЊЕ  

 Хуманитарна акција ЈЕДАН СЛАТКИШ - ЈЕДНО ДИЈЕТЕ већ одавно је постала 
традиција у нашој школи. Захваљујући  свим ученицима који су се и ове године 
одазвали позиву  Савјета ученика наше школе, још једном смо доживјели незаборавне 
тренутке дружећи се са штићеницима Дома за незбринуту дјецу „ Рада  Врањешевић“ 
и Центра  „Заштити ме“ у Бањалуци. 
Наоружани пуним врећама  слаткиша и разноразних поклона упутили смо се и овог 
децембра, тачније 18. да обрадујемо наше старе другаре.  

Од  једног слаткиша  много више вриједи једна 
топла и лијепа ријеч.Управо  то смо  покушали  да 
поклонимо   штићеницима  Дјечијег  дома „Рада  
Врањешевић“ и Центра  „Заштити ме“ у 
Бањалуци. И ове године показали смо да , без 
обзира на тешку ситуацију у којој се и многи 
наши ученици налазе, још  имамо  осјећај  за 
дјецу која немају срећно дјетињство. Ђаци 
четвртог, шестог, седмог, осмог и деветог разреда 
наше школе су 18.12. 2017.године, у пратњи 
помоћника директора Санде Милошевић, Наташе 
Чегар, руководиоца Црвеног крста наше школе  и 
учитељице Недјељке Плавшић, лично  су уручили 
пакетиће својим вршњацима у  Бањалуци. 

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

Лијеп дан и 
угодна 
атмосфера били 
су погодни за 
склапање неких 
нових 
пријатељстава. 

Ученици трећег разреда 
су игроказом 
„Новогодишњи 
пакетићи” зажељели  
нашим другарима срећне 
предстојеће празнике.  
 

Михаило и Филип су  искушали своје 
фудбалерске способности  и дружили се са 
штићеницима Дома за незбринуту дјецу. 

Миња и Срђан провели су угодно 
вријеме са три веома симпатична 
дјечака. 
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Центар  „Заштити  ме“  

Сам назив овог Центра носи  јединствену 

поруку свим људима добре воље.Заштити  

неког, подари љубав и разумијевање онима 

којима је то најпотребније.Лијепа ријеч,топли 

стисак руке, искрен осмијех су поклони којима 

се штићеници Центра  „Заштити ме“ највише 

обрадују. Тешко  је описати   радост  и весеље  

које  су нам они показали. Један  слаткиш, 

дарован  с љубављу за  сву  дјецу  много 

значи,а за  штићенике Центра „Заштити  ме“ 

значи  много више, јер им на тај начин 

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

да уживају у дјетињству без обзира колико им 

је некад  тешко.Морамо  да  учинимо  све како 

бисмо   умањили   њихове  проблеме.Можда 

бисмо могли и чешће да организујемо ове 

хуманитарне акције како бисмо нашим 

вршњацима  омогуђили да осјете да на њих 

мислимо стално,а не само за вријеме празника. 

Њежна ријеч,загрљај и топла рука 
нешто је  за чим сви чезнемо.Све то уз 
слаткише подијелили смо  
штићеницима  Центра „Заштити ме“ у 
оквиру наше хуманитарне акције 

Посјета Центру „Заштити  ме“ 
посебно је важна за 
нас.Штићеник овог Центра је и 
бивши ученик наше школе 
Вељко Татић.Вељко нас је ,по 
обичају дочекао и срдачно 
поздравио. Искористио је и овај 
пут прилику да се фотографише 
са нашом помоћницом 
директора Сандом. . 
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Дружење с  Тијаном Бошковић  

Одбојка је један од најпопуларнијих спортова у свијету. У нашој школи одбојка је 
одавно бр.1 ,поготово је популарна међу дјевојчицама. Подсјетићемо се да је женска 
одбојкашка екипа наше школе редован учесник разних такмичења. Можемо се 
похвалити и титулом регионалних првака из 2015. годину. 
Због свега  што смо навели није ни чудо што је долазак Тијане Бошковић у нашу 
школу  изазвао  незапамђену еуфорију. 
Част нам је била да угостимо најбољу европску одбојкашицу у 2017. одини. Ову 
годину памтићемо по много чему, али свакако и  по дружењу с  Тијаном. 
Једноставност и скромност, потврдило се још једном, одлика је великих људи, а 
Тијана која је са двадесет година постигла оно што многи засигурно никад неће 
успјети, остала је скромна и једноставна дјевојка.  
 

Аутограм, селфи,  разговор са 
обожаваоцима  само су потврдили 
да је Тијана , поред тога што је 
врхунска спортисткиња 
истовремено и добар човјек.  
 Редакцији нашег часописа  остаје 
да жали што Тијана није имала 
више времена да с њом урадимо 
интервју.  
С обзиром да је Тијанин брат Вук, 
ученик наше школе, надамо се да 
ће бити још оваквих прилика да се 
дружимо  с најбољом европском 
одбојкашицом. 

Најперспективнији спортиста  и најбоља европска одбојкашица. 
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НОВОГОДИШЊА  ЧАРОЛИЈА  

Новогодишња бајка је већ почела. Наши другари из разредне наставе су 22. 12.2017. 

године традиционалном  Новогодишњом приредбом у централној школи започели 

обиљежавање  новогодишњих празника и припремили се за поклоне и дружење са 

Дједа Мразом. У посљедњој седмици децембра одржаће се приредбе и у нашим 

подручним школама. Дјед Мраз посјетиће наше најмлађе другаре, а ми мало “ 

одраслији” надаћемо се да ће нам оставити пакетиће код наших кућа. 

Хор је извео 

Нвогодишњу пјесму. 

 Како изгледа 

кад нова година 

куца  пред 

вратима 

казивали су :  

Јована 

Дамјановић, 

Дамјан Пајовић, 

Милица 

Латинчић  и 

Катја  Рудић. 

Хор је извео 

Нвогодишњу пјесму. 
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НОВОГОДИШЊА  ЧАРОЛИЈА  

Чему служи срце  научили су нас 

Анастасија Ђурђевић, Јован 

Симурдић и Елена Кострешевић. 

Теодора 

Војиновић и 

њени другари 

открили су нам 

шта су 

зажељели да им 

Дјед Мраз 

поклони. 
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У оквиру манифестације „ Дани библиотеке” наши мали другари из разредне наставе  
учествовали су у програму „ Мали библиотекари “  Народне библиотеке Лакташи.  У  
Галерији ЈУ „ Центар за културу и образовање”  14.12.2017. извели представу  
 „ Потрага за Деда Мразом”. 

Млади библиотекари  

 Зар се може десити да Дјед Мраз побјегне, да 
се сакрије баш пред Нову годину, баш кад га 
нестрпљиво ишчекују многа дјеца? 
Деси се и то чудо, невиђено.Деда Мраз је 
помало збуњен. Није му јасно шта данашња 
дјеца желе, какви су то поклони које траже.У 
ери компјутера, мобилних телефона, таблета и 
осталих техничких достигнућа, нико више не 
жели лутке, лопте и друге сличне играчке. 
У потрагу за њим крећу његови вјерни 
вилењаци, ирваси и дјеца. Потрази се 
прикључују и Ускршњи Зека, па и Вила 
Зубићка. Проналазе га веома потиштеног и 
тужног,али једна дјевојчица му својим ставом 
враћа наду и вјеру у његову мисију. Дјед Мраз 
ускаче у своје саонице и несебично пружа свој 
дјеци свијета своју љубав... 
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Млади библиотекари  

 
Улоге:  
Деда Мраз ВЕДРАН РУДИЋ 
Мразић – његов син МАРГИТА 
РАДЕТИЋ 
Рудолф ДУЊА ЋЕЛИЋ 
Вилењак Шишко УНА РАКОЧЕВИЋ 
Вилењак Мишко ТАРА РАКОЧЕВИЋ 
Ускршњи Зека ВИКТОР РАДЕТИЋ 
Вила Зубићка СОФИЈА ВУКОВИЋ 
Нова Година ТЕОДОРА 
ВОЈИНОВИЋ  
Директор АНАСТАСИЈА ЈОВИЋ 
Дјевојчица 1 ТЕОДОРА 
ВОЈИНОВИЋ 
Дјеваојчица 2 ТЕА ВУЈИНИЋ 
Дјечак 1 ЛУКА ТАТИЋ 
Дјевојчица 3 СОФИЈА ВУКОВИЋ  
Директорова кћерка ТЕА ВУЈИНИЋ  На крају ове дивне вечери директорица Народне библиотеке Дијана Трубајић 

уручила је поклоне за највјерније мале читаоце библиотеке. Захваљујемо се 
свим запосленицима Народне библиотеке у Лакташима који су нам приуштили 
једну овако лијепу представу. 

14 
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Читате ли књиге?  

Припремила:Луциа Радановић 

1.УЖАСНА ТЕТКА 
ПРВА  књига коју вам представљамо је УЖАСНА ТЕТКА.  
Стела Саксби је једина наследница Саксби здања. Али 
ужасна тетка Алберта и њена џиновска сова неће престати 
у покушајима да јој отму насљедство.На сву срећу, Стела 
има тајно, и помало сабласно, оружје у рукаву..... 
Ово је веома смијешна прича у којој се дешавају 
многобројне немогуће ствари ..... Откријте о чему се 
ради... 

2. МАЛИ МИЛИЈАРДЕР 
Урнебесно смијешан и на моменте срцепарајући роман 
новог миљеника дјеце широм  свијета, Дејвида 
Валијамса. Упознајте Џека Спадала, најбогатијег 
дванаестогодишњака на свијету. Џек има све што би 
сваки дјечак икада зажелио: свој модел формуле 1, 
хиљаду патика, све видео игре на свијету, свог личног 
батлера, па чак и свој властити терен за голф. 
Јесте,он има све што жели, али постоји нешто што заиста 
треба. Вјероватно се многи питају шта може бити 
вриједније од новца који он посједује,али то што њему 
заиста треба је: ПРИЈАТЕЉ. 
 

Књиге које тинејџери воле да читају, пуне  су акције и многих других догађаја због 
којих се често суши грло у очекивању шта ће да се догоди са вашим омиљеним 
јунаком .Сада ћемо вам представити  неке књиге за које бисте можда  били 
заинтересовани и које бисте свакако могли прочитати. 

3. СКЕЛИГ 
Десетогодишњи Мајкл је забринут за живот своје тек 
рођене сестрице. Растрзан између обавеза у школи и 
онога што родитељи очекују од њега, и због свађа са 
друговима, он се окреће пријатељици Мини и 
необичном Скелигу, кога затиче у трошној гаражи куће 
у коју се његова породица доселила. Али да ли је Скелиг 
уопште човјек? И  у каквој је он вези са совама? ?? 



НОВИ   ПОЛЕТ 

16 

Кутак за филмољупце  

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

                   
1. ПОЛАРА ЕКСПРЕС 

На Бадњу вечер један дјечак на крају 
пубертета,  почиње сумњати у постојање 
Дједа Мраза. Премда га отац, мајка  и млађа 
сестрица увјеравају да Дјед Мраз уистину 
постоји, дјечак закључи да дарове за сву 
дјецу свијета није могуће смјестити у једну 
врећу, као и да није могуће цијели свијет 
обићи за само једнеу ноћ.Док вани пршти 
снијег, точно пет минута прије поноћи пред 
његовом се кућом заустави старински воз, а 
симпатични га кондуктер позове да с 
осталом дјецом крене на пут према 
Сјеверном полу у потрагу за Дједом 
Мразом....... 

                           

  2. ЧУДО У 34. УЛИЦИ 
Шестогодишња Сусан  не вјерује у 
Дједа  Мраза. Томе ју је подучила 
њезина мајка Доре , која ради као 
гласноговорница  робне куће Коле'с. 
Истодобно, шармантни старчић Крис 
Крингле  игром случаја замијени 
пијаног запосленика Коле'са који је 
задужен да глуми Дједа Мраза на паради 
за Дан захвалности. Господин Крингле 
постане такав хит да га Елизабет 
ангажује  као сталног запосленика робне 
куће. 
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 5. ГОСПОЂА ЧУДО 
 
Удовац Сет Вебстер тражи домаћицу да му 
помогне са његовим непристојним 
шестогодишњим синовима близанцима. 
“Госпођа чудо” се мистериозно појављује и 
убрзо постаје незамјенљива дадиља, 
кухарица, пријатељица … и она која спаја 
парове. 

4. ЧОВИЈЕК КОЈИ ЈЕ ИЗУМИО БОЖИЋ 

Филм говори о чаробном путовању које је 

довело до креирања посебних ликова, 

приказује  се како је Чарлс Дикенс помијешао 

своју животну инспирацију са својом 

живописном маштом, те створио незаборавне 

ликове и безвременску причу која је заувијек 

промијенила божићно празновање какво данас 

познајемо. 

3.НАЈБОЉА БОЖИЋНА ЗАБАВА 

Џени је млада дјевојка која организује 
најбоље партије. Њен посао се 
удвостручава за празнично вријеме, па 
је тако и ове године, док све то 
погоршава чињеница да ће њена 
шефица отићи у пензију међутим она 
доводи нећака Ника, који у почетку буде 
јако иритантан Џени, но касније јој 
помаже у разним организацијама, а и 
почне јој се свиђати. .. 
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 1.Комбинација 
Ова лагана комбинација је савршена за оне 
који мрзе јутра.Састоји се од лаганог црвеног 
пуловера, дубоких смеђих чизмица кежуал 
репа и црних хлача. 
А од додатака можете узети малу црвену 

машну бијелу нароквицу и то је ТО!Уживајте у 

овој комбинацији. 

Стигао је децембар а са њим и нове комбинације за зиму. 

Припремиле: Магдалена Чудић и Дајана Кежић 

2.Комбинација 
Смеђе чизмице су свакако хит ове зиме. У 

комбинацији са било којим џемпером, (ми 

предлажемо пругасти) и траперицама уз 

додатак необичних рукавица су наш други 

приједлог. 
 

3.Комбинација 
Сиви дукс, сиве буце , па уз то, као снијег бијела 
мајица и црне фармерке сигурно ће вам се 
свидјети. Уз дукс увијек некако љепше иде 
ранац него нека стилска торбица. Ранац може 
бити црн или сив. Ова комбинација и бојама 
подсјећа на зиму.Као додак може носити црни 
ранац. 

4.Комбинација 

Сивој и плавој боји тексаса додали смо и 

свијетлоплави шал и накит у истој боји. Уз овај 

накити и сиви дуги кардиган , предлажемо дуге, 

црне чизме. 

Надамо се да ће вам се свидјети наши 

приједлози и да ћете пробати бар једну од ових 

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

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

 
Душко  Радовић 

 
 

Срећна Нова година!!! 

 
НОВОГОДИШЊА 

ЧЕСТИТКА  



Рад  Милице Савић и Магдалене Благојевић 


