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ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА  

Наша школа је ове године била 
домаћин  општинског такмичења из 
oснова информатике које је одржано 
3. марта 2018. године. Била нам је 
част да угостимо младе 
информатичаре наше 
општине.Такмичили су се ученици 
деветих разреда из четири основе 
школе: 
ОШ „ Десанка Максимовић “изТрна, 
ОШ „ Холандија “  из Слатине, 
ОШ „ А.Г. Папандреу “  из 
Александровца и ОШ „ Младен 
Стојановић “ из Лакташа. 
Такмичење је почело у 10.00 часова 
и трајало је око два сата. 
Прије почетка такмичења мало смо 
поразговарали са ученицима. Међу 
њима је било и искусних такмичара, али и оних којима је ово први пут да се такмиче.Мало су били 
под стресом јер је свако од њих желио да постигне што бољи успјех. Задаци су били такмичарског 
типа, захтијевали су максималну концентрацију такмичара. Комисија је прегледала све радове и 
саопштила резултате. Пошто су такмичари нестрпљиво ишчекивали резултате помоћница директора 
наше школе је убрзо саопштила резултате. Ранг-листа је изгледала овако: 
1. МЈЕСТО је освојио Марко Димитрић из ОШ „ Десанка Максимовић “ из Трна; 
2. МЈЕСТО освојио је наш Едис Колџић из ОШ „ Младен Стојановић “  из Лакташа 
3. МЈЕСТО припало је Андреи  из ОШ „ А.Г. Папандреу “  из Александровца; 
Честитамо свим учесницима  и њиховим наставницима . Марку Димитрићу, желимо да нашу 
општину што успјешније представи на регионалном такмичењу. 
 

Припремила: Анђелина Вуковић 7/4 
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ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ФИЗИКЕ 
 
 У Основној школи „ Десанка Максимовић” у Трну, 10. марта 2018. године одржана су 
општинска такмичења из физике и српског језика. Из српског језика нашу школу су 
представљале Милица Пушара и Марија Бранковић из VII2 , а из физике Душан Лазић из VIII1 , 
Вид Безер из VIII6 и Милана Савић и Александар Сенчук из IX4 . Такмичење је почело у 10,00 
часова. Атмосфера је била права такмичарска. Сви ученици су били узбуђени, нестрпљиви и 
нервозни. У кратком разговору с њима сазнали смо да су се пуно спремали за тај дан, те да су 
уложили много труда и рада. Након урађених задатака били су задовољни, али су констатовали 
да су могли и боље јер увијек може боље. Послије тога су се заједно забављали и причали 
чекајући резултате. Ми смо имали разлога да будемо задовољни, јер су наши ученици постигли 
добре резултате.Из српског језика прво мјесто освојила је Милица Пушара са 96 бодова, а треће 
мјесто Марија Бранковић са 86 бодова. Из физике Душан Лазић и Милана Савић освојили су 
треће мјесто, док су прво мјесто освојили Тина Савић из Бошковића и Марко Димитрић из Трна. 
Такође, наставници су презадовољни њиховим резултатима и надају се да ће сљедеће године 
бити пуно боље. Милица Пушара ће представљати нашу школу на регионалном такмичењу које 
ће бити одржано 14. априла 2018. године у Приједору. Честитамо свим ученицима и њиховим 
наставницима на учешћу и на освојеним наградама, а Милици  и наставници Радмили Удовчић 
желимо сву срећу на предстојећем такмичењу.    

ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА  

Припремила: Миа Илисић  7/4 

  Милана Савић 9/4 освојила 3. мјесто из 
физике у категорији деветих разреда и Душан 
Лазић  8/1, 2. мјесто у категорији осмих 
разреда.           
                                 ЧЕСТИТАМО !!! 

Милица Пушара 7/2 ,1. мјесто из 
српског језика и Марија Бранковић  

3. мјесто. 
ЧЕСТИТАМО!!!   
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Општинско такмичење фудбалских екипа основних 
школа одржано је у спортској дворани 
ФАРМАПРОМ СПОРТ у Трну, 24. марта 2018. 
године.  
Домаћин овогодишњег такмичења била је  
ОШ„ Десанка Максимовић “ из Трна. Такмичиле су 
се четири фудбалске екипе из четири основне 
школе. 
Наша екипа освојила је 2. мјесто и овом приликом 
честитамо нашим фудбалерима.Ово 2. мјесто нам је 
посебно, јер је екипа била састављена  од ученика 
централне школе и ПО Клашнице. Пошто наши 
фудбалери нису имали прилику да вјежбају заједно 
због техничких разлога , али и због одгађања 
такмичења( због временских услова), онда смо 
више него задовољни освојеним 2. мјестом. 
БРАВО!!! 

 ФУДБАЛЕРИ НА ОПШТИНСКОМ 
ТАКМИЧЕЊУ 

НАША ЕКИПА 
Стоје:Наставница физичког 
васпитања Дарија Ћирковић, 
Бојан Лекић, Жељко Новаковић, 
Александар Сенчук, Игор 
Тривић, Никола Радељић, 
Милош Пушара, Маја Штркић, 
наставник физичког васпитања. 
Чуче:Немања Кнежевић,Милош 
Ђукић, Кристијан Суботић и 
Милош Рогић. 
 

Наши фудбалери прву утакмицу су одиграли са екипом 
ОШ „ Холандија “  из Слатине и побиједили резултатом 
5 : 2. У овој утакмици бриљирао је Никола Радељић који 
је постигао чак 3 гола. У листу стријелаца уписали су се 
и Милош Ђукић и Кристијан Суботић. 
Финалну утакмицу наши момци изгубили су од екипе 
домаћина, тј.ОШ „ Десанка Максимовић “из Трна 
резултатом 4:2. Стријелци за нашу екипу су поново били 
Никола Радељић и Милош Ђукић. 
Остаје да жалимо што ова екипа није имала прилику да 
мало више тренира , резултати би сигурно, у том случају 
били још бољи. Било како било, фудбалерима честитамо 
и желимо да наредне године буду прваци. 

Припремила:  
Анђелина Вуковић и Теодора  Србљан 7/4 
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Наша школа је и ове године учествовала на 

такмичењу из роботике. У периоду од 
19.02.2018. па до 25.02.2018. године одржано 
је прво коло (онлајн) такмичења, о чему смо 
већ писали у једном од претходних бројева 
нашег часописа. 
Дуго (физичко) коло овог такмичења одржано 
је 23.03.2018 . године у ЈУ ОШ „ Иво Андрић” 
у Бањалуци.  
Нашу школу су и овај пут представљали  
Марко Ђукић (7.разред) и Владимир Савић  
(8.разред) из ПО Клашнице. 
Ученици 11 школа из бањалучке регије су 
учествовали у првом и другом  колу лиге . 
Владимир и Марко су презадовољни својим 
учешћем на овом такмичењу. Посебно 

задовољство представља им  кодирање, тестирање  робота, поправљање кодова, а велику 
захвалност дугују наставнику техничког образовања Зорану Репићу који их припрема за 
такмичење. 
Разговарали смо и са наставником З. Репићем који нам је објаснио да је  циљ пројекта  унапређење 
наставе,  с акцентом на стицање знања и вјештина у подручјима науке, технологије, инжењерства и 
математике. У свијету се за наведена подручја користи акроним СТЕМ, а промовисањем СТЕМ 
занимања у БиХ дјеца ће показати већу мотивисаност за рад, али и већу жељу за учењем, научиће и 
да функционишу у тимовима.  Примарни циљ је да се СПАРКреаторс пројектом ученици основних 
школа  упознају  с  програмирањем и роботиком. Такође овим пројектом ученици се мотивишу да 
уче с љубављу и задовољством, а не зато што се то од њих очекује. 
  
СПАРКреаторс пројектом ученици добијају  занимљивију наставу, пружа им се могућност да 
проучавају  информацијске технологије и на тај начин већ у основној школи могу се 
професионално оријентисати  у том смијеру. 
Послије овог физичког кола такмичења  Марко и Владимир ће учествовати у још једном онлајн 
колу које ће се одржати од 7.05.2018. до 11.05.2018.године. 
На овом такмичењу Марко и Владимир су од могућих 120 бодова освојили, ни мање ни више, већ 
120 бодова. ЧЕСТИТАМО нашим „ роботикусима” и желимо им успјех и у завршном колу 
такмичења. 
 

  СПАРКреаторс лига - РОБОТИКА 

Припремила: Милана Савић  9/4 
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Широм свијета  и ове године обиљежен  је Међународни дан жена, 8. март. Дан жена установљен је 
на Другој међународној конференцији жена социјалиста, 8. марта 1910. године у Копенхагену, на 
иницијативу Њемице Кларе Зеткин, тадашње лидерке женског радничког покрета. 
Тај празник обиљежава се у знак сјећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. 
године и њујоршки марш више од 15.000 жена које су тражиле краће радно вријеме, боље плате и 
право гласа. 
Дан жена први пут је обиљежен 1911. године у Аустрији, Њемачкој, Швајцарској и Данској, а тог 
дана је у тим земљама више од милион жена и мушкараца присуствовало скуповима на којима је 
захтијевано да жене гласају на изборима, да им се омогући да заузимају јавне положаје, да имају 
право на рад и стручно образовање. 
Нису се сви слагали да су жене дивна бића.  
Ми ћемо у овом броју дати свој мали допринос обиљежаваљу Дана жена.  
Све чешће чујемо изреке типа: -Сваки дан треба да буде  Дан жена ...или ...зашто нема Дана 
мушкараца и слично. Жене су се избориле за своја права у већини земаља у свијет у, али нека права 
су добиле и без борбе. Шта су о женама реклe најистакнутије свјетске личности? 
 

 СТИХОВИ ПОСВЕЋЕНИ МАЈКАМА 

„ Не смета ми што живим у мушком 
свијету, све док у њему могу бити жена”.  
                                       М. Монро 

„ Жена стоји, као капија, на излазу и на 
улазу овога свијета”. 
                                                   Иво Андрић 

„ Женска оданост је њена највећа љепота”. 
                                 афричка пословица 

„ Снага жене произилази из чињенице коју ни 
психологија не може објаснити. Мушкарце 

можемо анализирати, а жене… само 
обожавати.”                                    О. Вајлд 

„ Слабости, име ти је жена”. 
                            В. Шекспир 

„ Жена треба да буде отмјена 
и прекрасна”.  
Коко Шанел 
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  ПЈЕСМЕ МАЈКАМА 

            Из пера наших ђака 

МАЈКА 
 

Када треба да се чита 
прича, пјесма,  бајка, 

увијек је ту - моја мајка. 
 

Мајци својој све могу да кажем. 
Њој вјерујем, 

никада је не лажем. 
 

Међу нама љубав траје и траје, 
никад не престаје ... 

Она је најбоља мајка на свијету 
живот је дала свом дјетету. 

 
Зорана Радић  5 - 2 

Мама, хвала ти! 
 

Хвала ти, мајко,  што постојиш, 
што ми подршку у свему дајеш, 
што ме савјетујеш  и бодриш. 

 

Хвала ти што ме у школу спремаш, 
што ми пружаш своју доброту,   

што ме учиш како се снаћи у животу. 
 

Посебна си ти у животу мом, 
 у твом срцу мој је дом.  

 

Лара  Боројевић  5-2 

Очи моје маме 
 

Моја мама смеђе очи има, 
поглед пун љубави  
коју пружа свима. 

 

Сваки дан она ми 
топле погледе шаље. 

Од ње нема боље маме! 
 

Ја сам центар њеног видикруга, 
 сјајна звијезда у њеној души, 

за мене, она све препреке руши. 
 

Анђела  Божичковић  5 - 2 
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Мотив мајке  један је од најчешћих  мотива у умјетничким дјелима. Умјетност се у 
нашој школи ипак најоригиналније остварује кроз наставу ликовне културе. Овај пут 
вам представљамо портрете рађене различитим техникама. Док посматрате ове 
ликовне радове имате утисак као да су то дјела професионалних сликара, а не 
ученика основне школе. Сваки портрет рађен је другачијом техником, а опет сваки је 
посебан и оригиналан, баш онакав какво би требало да буде свако умјетничко дјело 
рађено с љубављу као што су ови цртежи наших ученика. 

МАЈКАМА  С  ЉУБАВЉУ 

Емилија Петковић  8/3 

Алексеј Милетић  9/3 Жељана Касић  9/3 

Николина Вученовић  9/3 Јана Радетић 9/3 

Бојана Ћосић 9/3 
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У оквиру професионалне оријентације педагог школе  Тамара Пећанац  је током мјесеца  марта 
организовала за свако одјељење деветог  разреда психолошко тестирање ученика, као и  предавање  
о професионалној оријентацији. 
 
ШТА СМО СХВАТИЛИ ? ШТА СМО НАУЧИЛИ ? 
Избор средње школе је један од најкомпликованијих и најважнијих избора у животу. Истовремено 
је то и први прави велики избор у коме ученик самостално одлучује о својој будућности. Оно што 
сваки матурант мора да има на уму , јесте да процијени сопствене способности, интересовања и 
жеље. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шта то, 
уствари, значи? 

 
 Добро сагледати успјех из шестог, седмог, осмог и деветог разреда.Процијенити који су то 

предмети који вам добро иду, шта желите да даље учите и какве су вам амбиције. 
 Информисати се о типовима образовних профила и могућностима које оне нуде (ово је могуће 

урадити код школског педагога или психолога, али и у школама за које сте заинтересовани). 
 Морамо бити реални у процјени сопствених способностии, жеља( од нереалног процјењивања 

себе највише ћеш штете имати ти): ослушни како те види средина, како другари, комшије и 
рођаци... 

 Запитај се, да ли је разумно уписивати нпр.гимназију-општи смјер, а да имаш 2 или 3 из 
математике, биологије, хемоије или физике? 

 Нису сви људи рођени да раде као адвокати или банкари, ако неку средњу школу уписује твој 
друг или другарица,то не значи да и теби та школа одговара. 

 Добро је изабрати занимање које је у складу са интересовањима и способностима, а посебно је 
битно да је то занимање потребно на Тржишту рада ( институција у којој можеш сазнати 
податке о потражњи одређених образовних профила). 

 Када сте одабрали занимање, важно је да се концентришете на што бољи резултат на крају 
школске године, као и да сазнате који број бодова је потребан за профил који вас занима. 

 Запамтите,  да је избор и упис средње школе прекретница у животу, али да то није и коначан 
избор, тако да ако нешто крене непредвиђеним током, може се касније исправити, али је боље 
да се то не догоди. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Припремила: Сања Благојевић  9/4 
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Поводом 4. априла Дана полиције, припадници Полицијске управе у Лакташима одржали су 
предавање на тему  „ Безбједност саобраћаја” за ученике првог разреда наше школе. 
Циљ овог предавања је оспособљавање дјеце да самостално и безбједно учествују у саобраћају. 
Ученици одјељења 1/1 били су изненађени када су им у учионицу ушле двије младе инспекторке, 
али веома брзо су савладали узбуђење и почели да постављају питања. Наши прваци хвалили су се 
својим знањем о саобраћајним правилима. 
Њихова учитељица Дара Растовац је задовољна оваквим предавањима јер надопуњују оно што 
ученици уче у току редовне наставе. 
Првацима је приказан и цртани филм чија је тема везана за безбjeдност како би они што брже и 
лакше запамтили саобраћајна правила. 

Дјеца у саобраћају 

Припремиле: Маја Бернацки и Миа Илисић   7\4 
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Прољеће је већ наступило, али зима никако да нас напусти. Научили смо да 
школска и општинска  атлетска такмичења прођу у лијепој и угодној атмосфери. 
Школско такмичење наших најталентованијих атлетичара одржано је 
28.03.2018.године. Иако је било прохладно вријеме, такмичари су нестрпљиво 
чекали да школски атлетски митинг почне. На овом такмичењу учествовали су 
најуспјешнији атлетичари наше школе, како централне, тако и ПО Кришковци и ПО 
Клашнице. Ово школско такмичење било је и један вид припреме за општинско 
такмичење које ће бити одржано у априлу, а наша школа ће бити домаћин. 

ПРИПРЕМЕ    АТЛЕТИЧАРА 

СПРИНТ на 100м (Ж)                                                              СПРУНТ на 100 м (М) 
1. мјесто Ћурђица Клинцов 8/3                                           1. мјесто  Александар Сенчук 9/4 
2. мјесто Анастасија Јаворац 9/2                                         2.мјесто    Милош Рогић  9/1 
 
 
 
 
СКОК  У ДАЉ  (Ж)                                                                      СКОК У ДАЉ (М) 
 
1. мјесто   Анастасија Јаворац 9/2                                      1. мјесто   Аљоша Шушњар   9/4 
2. мјесто   Анђелина Вуковић 7/4                                       2. мјесто    Милош Рогић   9/1  
3.  
 
БАЦАЊЕ КУГЛЕ  (Ж)                                               БАЦАЊЕ КУГЛЕ  (М) 
1.       мјесто Сара Ђекић 9/2                                                1. мјесто     Вук Бошковић  9/2 
2.        мјесто Дарија Јеремић  9/3                                         2. мјесто     Алексеј Милетић 9/3 
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Атлетика је један од најпопуларнијих спортова у свијету, а у посљедњих неколико година и међу 
ученицима наше школе.Наши ученици сваке године остваре запажене резултате на општинском, 
регионалном али и републичком такмичењу. Сви ученици који су освојили прво или друго мјесто 
на школском такмичењу пласирали су се и на општинско. Резултати  које су постигли су одлични, 
тако да с правом, очекујемо добре резултате и на општинском такмичењу. За сад имамо актуелног 
републичког првака у скоку у даљ, Аљошу Шушњара, који је наговијестио велике резултате и на 
овогодишњем такмичењу. Сретно нашим атлетичарима на  општинском такмичењу. 

 ПРИПРЕМЕ    АТЛЕТИЧАРА 

Припремиле: 
 Ивана Лукић и Сара Радовановић 7/4 
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СПОРТСКА   ГИМНАСТИКА 

Још једно регионално 
такмичење у спортској 
гимнастици одржано је 
15.марта 2018.године у 
Бањалуци. 
Мале олимпијске игре у 
спортској гимнастици и 
ове године су  за нас биле 
интересантне.  
Гимнастички клуб 
„Салто“ Лакташи и наши 
другари поново су се 
окитили медаљама. 

Просто је немогуће спомињати 
гимнастику и Гимнастички клуб 
„Салто“, а не поменути Милицу 
Мирјанић. 
Милица нас је и ове године обрадовала 
освојивши 3. мјесто у прескоку за 
ученике од  шестог до деветог разреда. 
Милица је и актуелна републичка 
првакиња у прескоку. Међутим, од ове 
године, такмичи се у старијој 
категорији.  

Наставник  физичког васпитања Душан Хорват  је тренер 
ове мале, успјешне екипе и годинама учествују на МОИ и 
освајају медаље. Ове године Милици су се придружили и 
наш Федор Ђудуровић који је освојио 1. мјесто у 
дисциплини прескок у категорији од 1-5 разреда и Андреј 
Варница из Слатине који  је освојио 2.мјесто у дисциплини 
прескок у категорији од 6-9 разреда. Још једном честитамо 
нашим малим гимнастичарима. 

Припремиле: Матеа Ковачевић и Анђела Кесер7/4 



НОВИ   ПОЛЕТ 

15 

Једна од најпримамљивијих секција у нашој школи је ритмика.  Чланице секције су 
ученице четвртог и петог разреда и има их осамнаест. Ове дјевојчице воле модерне 
плесове, балет и обожавају да осмишљавају разне кореографије. Секцијом руководи 
учитељица Зорица Савић. 
За овогодишњу приредбу, поводом прославе Дана школе, спремају  модерни балет  уз 
композицију „ Пукни зоро”. 

   РИТМИЧКА  СЕКЦИЈА 
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ДРАМСКА  СЕКЦИЈА  

У оквиру слободних активности ученика наше 
школе раде многе секције. У прошлим 
бројевима  писали смо вам о раду ликовне, 
шаховске , литерарне и спортских секција. Овај 
пут смо одлучили да вам представимо драмску 
секцију предметне наставе. Чланови ове секције 
су ученици VII1 одјељења:  Анђела Лазић, 
Милица Чађо, Анастасија Вукојевић, Николина 
Дојчиновић, Марко Кнежевић, Хелена 
Михајловић, Сања Ратковић и Лана Цвикић . 
Секцијом руководи Слободанка Јокановић 
Славнић, наставник српског језика и 
књижвности. 

Поводом обиљежавања Дана наше школе ,сваке 
године ученици и наставници наше школе 
припреме пригодну приредбу. Наравно, приредба 
је незамислива без драмске секције. За 
овогодишњу приредбу наши другари,глумци 
спремају драмски игроказ „  Избирачица” Косте 
Трифковића. Избирачица је једна много 
размажена и себична дјевојка, али нећемо вам 
откривати превише појединости, јер ће вам бити 
занимљивије кад будете гледали представу. 
Из разговора са нашим глумцима сазнали смо да 
су велики заљубљеници у позоришне даске, 
имају велике амбиције, а узори су им Милош 
Биковић и Џон Деп. 

Сви чланови драмске секције су талентовани и имају 
предиспозиције да постану професионални глумци. Да 
би и успјели у томе морају још много да уче и раде. 
Тешко је рећи ко је бољи глумац, сви су на неки свој 
начин специфични. Рећи ћемо да је наш друг Марко 
Кнежевић био свакако најрасположенији за причу. 
Рекао нам је како се глумом бави  већ двије године, а 
открио нам је и своје планове за будућност.У 
будућности планира да се учлани у аматерску 
глумачку групу „ Д.А.С.К.Е.“ у Лакташима.  
Одушевљен је глумачким даром Милоша Биковића и 
он му је велики узор. 
Ми му желимо много успјеха и да му се  сви његови 
планови остваре, као и другим члановиме драмске 
секције. 
 

Припремила: Маја Бернацки 7/4 
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У прошлом броју нашег часописа присали смо о Балкису у Бакинцима. За овај број 
смо спремили још једну интересантну причу о историјској прошлости наших 
Лакташа.Недавно смо посјетили Слатину због нечег јако занимљивог. Привукла нас 
је прича о мистериозној  кугли  за коју ни археолози немају предпоставку  како је 
настала. 

МОЈИ  ЛАКТАШИ  КРОЗ  ПРОШЛОСТ 

Ова кугла откривена је прије око 17 година, а 
нашао ју је Васо Поповић.Тешка је око 10 тона. 
Лијепо обликован камени масив, до половине 
укопан у поточић који пресушује током великих 
температура, за који се вјерује да је некада био 
велика ријека. Постоје многе теорије о овој 
кугли али нити једна  није потврђена.. Прва 
теорија каже да је ова кугла магнетска стјена 
добијена радом природних сила, прије свега 
воде, с обзиром на то да се поред ње налази 
поток. Друга теорија гласи да је огромни камени 
масив заправо метеорит. Трећа теорија гласи да 
је  кугла  дјело људских руку с обзиром на то да 
није савршеног облика. 

Четврта теорија гласи да је стјена добила облик 
кугле захваљујући процесима ерозије.Пета 
теорија гласи да има много оваквих кугли на 
овом подручју и да су ову куглу користили 
људи у грађевинарству или су са њима 
украшавали своја дворишта.Прије годину дана 
ову локацију обишла је група туриста из 
Швајцарске. Они су били одушевљени куглом 
и открили су како кугла  има биоенергетске 
вриједности . Сама локација , гдје је кугла 
смјештена је, много занимљива и привлачна. 
До  ње се долази малим путићем који води кроз 
средину шуме тако да је шетња до ње веома 
здрава и опуштајућа ,па  вам препоручујем да је 
обавезно посјетите. 

 Много је теорија о постанку слатинске кугле, 
али она мирно чека ,скривена у шуми, да неко 
открије тајну њеног настанка. 

Чека вас још једна атрактивна локација у 
Лакташима. 

Припремила: Маја Бернацки 7/4 
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Кажу да је књига човјеков најбољи пријатељ. У свакој од њих можемо се наћи. Остављају на нас 
посебан утисак.  Пошто се ближи прољећни распуст, предлажемо вам да слободно вријеме 
искористите у читању интересантних књига. Предлажемо вам, тренутно најпопуларније књиге за 
тинејџере: 
 1.МАНЕКЕНКА СТРАВА, аутор позната српска књижевница – Славка Петковић Груичић. 

Овај роман је најближи тинејџерима. Описује живот дјевојчице која 
пролази кроз разна искуства и разочарења, желећи да постане 
манекенка. Кроз та искуства не пролази сама; има најбољу другарицу 
Нину. Описан је њихов тинејџерски живот, забава, дружење, изласци и 
први пољубац. Главни лик овог романа је Мина. Учествовала је на 
разним такмичењима како би постала манекенка. Живи са родитељима, 
братом и баком. Бака је за њу посебна јер је увијек подржаватом 
периоду. 
Главна јунакиња je слушала приче о дЈевојци која је имала исти сан као 
и она: да постане манекенка. Убрзо је остварила свој циљ: постала је 
МАНЕКЕНКА. Помоћу ове књиге обишла сам Париз. Видјела сам 
Лувр и најпознатију Да Винчијеву слику Мона Лиза.Обишла сам 
споменик Јованке Орлеанке, Ајфелову кулу и чуве ну цркву Нотр Дам. 
Обавезно је прочитајте. 
2.РАНГ-ЛИСТА СРЕЋЕ Ауторка Марчела Блазиол нас упознаје са 
Мартом, дјевојчицом која стално има неке ранг-листе. Није ни чудо 
када је имала неке заиста тешке животне 

ситуације. Њена бака је у врху људи које воли и цијени. Она је једина 
била уз Марту у вријеме тешких тренутака. Послије развода њених 
родитеља, управо је бака Ђема била та која је за Марту увијек имала 
времена. Давала јој је савјете, помагала јој је како је умјела и знала. 
Свом снагом се трудила да скрене Мартине тужне мисли у неке 
ведрије токове. Само дјеца разведених родитеља могу да разумију 
дјечје срце у тренуцима туге и скрханости. И мали број одраслих… 
Једно од Мартиних омиљених живих бића јесте мачак Дијего. Јако је 
дебео, а уз то и размажен. По цијели дан спава на каучу у дневној 
соби и само чека да му неко да да једе. Марти није тешко да га нађе 
кад год јој треба. 
3. ДЈЕВОЈЧИЦЕ СА ОЛИМПА  
 Елена Кедрос је италијански писац. Пише углавном о фантастичним, 
бајковитим и нестварним ликовима. Са таквим ликовима ћете се 
управо и упознати у књизи „Дјевојчице са Олимпа”. 

СВАКО БИ ВОЛИО ДА НЕКАДА 
ИСПРОБА МАГИЈУ, ЗАР НЕ? 
Ово није обична књига…Истина је у томе да је сваки човјек посебан, 
а   посебни су они који су другачији.Прије него што начнемо ову тему о 
самој књизи…Мјесто са којег ове три богиње потичу јесте Олимп, 
планина у Грчкој. У грчкој митологији, Олимп је дом дванаест 
олимпијаца: Зевс, Хера, Посејдон,Арес, Хермес, Хефест, Афродита, 
Атина, Аполон и Артемида, који су увијек на Олимпу. 
Главне јунакиње романа су: Сид, Хенон и Луче.Сид је дјевојка пуна 
енергије. Увијек је спремна на побједу. Иде на мачевање, што јесте њен 
главни таленат. Попут богиње рата.Хенон је богиња мудрости. Она је 
геније у свему, чак може да предвиди будућност.Луче је богиња љепоте 
и љубави. Шта се дешава кад се њих три удруже, сазнаћете само ако 
прочитате књигу....... Пожурите у библиотеку! 

КЊИГА, МОЈ  НАЈБОЉИ  ПРИЈАТЕЉ 
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Најпознатија додјела награда у филмском свијету, свакако је додјела Оскара. Овогодишња додјела 
одржана је 4. марта  у Лос Анђелесу у позоришту Долби. 
Ове године су одржане деведесете додјеле Оскара а као домаћин је био Џими Кимел,познати 
амерички водитељ. Са чак тринаест номинација, филм  Облик воде” је освојио  четири Оскара . Ако 
вас занима шта се све догађало на Оскарима......прочитајте. 

ОСКАРИ 2018 .  

На свечаној церемонији највише разлога за 
славље имао је мексички сценарист и редитељ 
Гиљермо дел Торо чији је филм Облик воде 
номинован за чак тринаест , а освојио чак 
четири Оскара; за најбољи филм, најбољег 
редитеља, најбољу сценографију и музику. 
Осим филма Облик воде, филм Данкирк је 
добио три Оскара за монтажу,микс звука и 
монтажу звука.  

Џордан Пеле је један од 
добитника награде 
Оскара ове године. За 
свој филм Излази он је 
освојио златну статуету 
у једној од 
најпопуларнијих 
категорија, оној за 
најбољи изворни 
сценарио. Ушао је у 
историју 
деведесетогодишње 
традиције Оскара као 
први Афроамериканац 
који је освојио Оскара у 
тој категорији. 

Френсис Макдорманд је на  
овогодишњем Оскару 
захваљујући  лопову неко врјеме 
остала без своје златне статуте. 
Глумица  је освојила  водећу 
женску улогу у филму Три 
плаката изван града, Мисури, а 
њена награда је нестала убрзо 
након њеног доласка на званичну 
прославу одржану након саме 
церемоније.Глумица је снимљена 
како уз помоћ чувара тражи своју 
стату која је убрзо пронађена и 
враћена глумици, а лопов Тери 
Бриант ухапшен је и оптужен за 
крађу. 

На овогошњим Оскарима жене су сијале на црвеном тепиху. По критикама модних дизајнера 
набоље обучене су биле Џенифер Лоренс, Маргот Роби ,Зендеја и друге. На црвеном тепиху 
бљирлали су и мушкарци. Као најбоље обучени мушкарци били су Чедвик Босман, Арми Хамер и 
Ансел Елгорт . 

Неки од добитника Оскара 
су: најбољи анимирани филм 
Коко; најбољи адаптирани 
сценарио  добио је Џејмс 
Ајвори. Оскар за најбољу  
главну, мушку и женску 
улогу,  добили су  Гери 
Олдман и Франсис 
Мекдорманд. Оскар за 
најбољу фотографију је 
отишао филму Бладе Руннер 
20149. 

Припремио: Давид Скендерија 9\4 
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             ЗАБАВНИ    КУТАК 

ОСМОСМЕРКА 




