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ЈУ ОШ „Младен Стојановић”  

ЛАКТАШИ  
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Од давне 1960/61.школске године наша школа носи назив др Младена 
Стојановића.Већ 55 година,сваког априла,прослављамо Дан школе. О животу и  
дјелу  др Младена Стојановића  испричане су многе приче,стваране многе 
легенде.Свако вријеме носило је и своје бреме,било је покушаја да се име 
Младена Стојановића,као назив наше школе,замијени неким другим,али 
Школски одбор и Наставничко вијеће то нису прихватали. 
Појединци су покушавали да оспоре  име и дјело др Младена Стојановића,али 
вријеме  је показало да је народ волио доктора Младена,а то потврђује 
чињеница да и данас десетине јавних установа широм Републике Српске носи 
име овог хероја. 

»И роди ми се син Младен,седмог априла 
1896.године », забиљежи прото Симо 
Стојановић. 

Тог дана,а већ је имао  двије кћерке,роди му се прво 
мушко дијете.У чудно вријеме,једну окупацију,ону 
турску,замијенила је друга,овај пут велика империја 
Хабзбурга. И као да је било суђено,насљедник,а и 
нешто млађи брат Сретен наставише очеву борбу за 
највеће идеале ,национално јединство,достојанство и 
слободу. 

Др Младен, рођен је у Приједору 1896. године. 
Основну школу завршио је у непосредној близини 
породичне куће, а затим га отац Симо шаље у 
тузланску гимназију, где за њим креће и 
млађи  брат Сретен. У Спомен кући др Младена 
Стојановића налази се документ којим су се браћа 
Сретен и Младен заклели оцу да ће марљиво учити 
гимназију. Као гимназијалци били су повезани са 
организацијом Млада Босна. Послије атентата на 
престолонаследника Фердинанда, 3. јула 1914. 
Младен и Сретен су ухапшени у Сарајеву. Младен 
је осуђен на 16 година робије и после 3 године је 
амнестиран. 1918. одлази у Беч гдје докторира на 
Медицинском факултету, а у родни Приједор се 
враћа 1930. Отвара приватну амбулатну, а 
сиромашне суграђане лијечи бесплатно. Често је 
говорио: „Највећа су ми награда захвалне очи 
болесника, које се придижу и у живот 
враћајау”.Ове ријечи најбоље потврђују какав је 
човјек Младен био. 

Милана Савић и Драгана Савић  
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Лана Гиговић  

За оне који би радије 
вукли крокодила за реп 
него изучавали  физику. 

За оне који су луди за 
физиком. 

Ово су реченице које баш не 
дјелују убједљиво,али ипак 
су нас заинтересовале за ову 
необичну промоцију. 

Јована  и  Огњен су са великом 
радозналошћу  изводили  експирименте.  

Ученици  седмих разреда наше школе имали су 
прилику да присуствују  несвакидашњем  часу 
физике. Наиме,промоција књиге „Урнебесна 
физика“у  галерији Дома културе у Лакташима 
изазвала је велико интересовање. Да наука може 
бити забавна показали су нам Светислав 
Пауновић,инжињер електротехнике и Бранко 
Стевановић, коаутор књиге који је заједно са 
писцем Игором Коларовим написао ову 
необичну књигу.Илустрације  Ане Петровић  
чине  књигу још занимљивијом,а уједно 
представљају додатан слој хумора који уз весели 
дизајин   чине ову књигу урнебесном у правом 
смислу те ријечи.Сви присутни ученици могли 
су да открију какву чаролију могу да направе 
уколико чачкалицом коју су претходно умочили 
у слану воду пишу по папиру и да сазнају зашто 
кувано јаје не потоне у сланој води.Наши 
другари имали су прилику да покажу 
присутнима експирименте.Пожељели смо да и 
наши часови физике буду овако забавни и да ова 
књига убрзо буде обавезна у настави.За сад је 
можете  позајмити у школској библиотеци или 
купити у књижари  „Култура”. 

Без обзира на све, послије ове промоције ,физика 
нам је као школски предмет много дража и 
ближа,није више баук.Надамо се да ће нам и 
оцјене бити боље. 
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Марија Ђурић 

Дан полиције Републике Српске  
обиљежен је,као и претходних 
година,4.априла у свим  градовима и 
локалним заједницама Републике 
Српске. 

У мјесецу априлу много је празничних 
дана у нашој општини.Центар јавне 
безбједности Лакташи организовао је 
активност „Дан отворених 
врата”.Ученици наше школе имали су 
прилику да се упознају са начином 
рада полицијских 
службеника,вјештинама и опремом 
коју користе полицијски службеници  
приликом обављања редовних и 
ванредних послова из своје 
надлежности. 

 Дружење полицијских службеника са 
нашим малим другарима из 1/3 
одјељења . 

Радознали ђаци прваци могли су да 
поставе разна питања „чика 
полицајцима”. 
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Милана Савић  

Март је мјесец у којем се сваке 
године одржавају углавном сва 
општинска такмичења.Тако је 
било и ове године.19.марта у 
ЈУ ОШ „Десанка Максимовић” 
у Трну одржано је општинско 
такмичење из 
информатике.Нашу школу 
представљале су Јована 
Коџоман и Јелена Граховац из 
9/5 одјељења ПО 
Клашнице.Јована је освојила 
2.мјесто док је њена 
пријатељица из одјељења 
Јелена Граховац освојила  
3.мјесто. 

ЈУ ОШ „Холандија”у Слатини 
ове године била је домаћин 
ученичких такмичења из физике 
и географије.Наши ученици су и 
на овом такмичењу показали 
завидне резултате.Јоване 
Тепић ,ученица 9/6 одјељења 
освојила је 1.мјесто из 
физике,док је Милица 
Косић,ученица 9/1 
одјељења,освојила 3.мјесто.У 
конкуренцији осмих разреда 
ученица 8/2, Анђела Радаковић 
заузела 2.мјесто.У познавању 
географије,ове године 
такмичили су се ученици шестих 
разреда.Вид Безер,ученик 6/5 
одјељења заузео је 3.мјесто. 

 Јована Коџоман 
прима признање за 
освојенп 2.мјесто. 

ЈОВАНА  ТЕПИЋ  
1.мјесто из физике  

МИЛИЦА КОСИЋ  
3.мјесто из физике  

АНЂЕЛА  РАДАКОВИЋ 
2.мјесто из физике 
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Давид  Скендерија   

Такмичење ученика основних школа  из 
математике општине Лакташи ове године 
организовала је ЈУ ОШ„ Г.А.Папандреу” 
из Александровца.Наша школа већ  дуги  
низ година остварује добре резултае из 
математике,не само на општинском нивоу 
већ и на регионалним и републичким 
такмичењима.На овогодишњем 
такмичењу,које је 
оджано26.03.2016.године, учествовали су 
ученици седмих,осмих и деветих 
разреада.Милица Савић,ученица 7/1 
одјељења ,освојила је 1.мјесто,а њен 
другар из разреда Андрија Тадић заузео је 
4.мјесто.Даниел Мајсторовић,ученик 8/5 
одјељења такође је освојио 1.мјесто,док је 
његов друг из 8/4 одјељења,Лука 
Вукосављевић освојио 3.мјесто.У 
конкурнцији деветих разреда наша 
Виолета Вучетић из 9/2 одјељења,освојила 
је 2.мјесто.Поносни смо на наше 
математичаре и желимо им срећу и добре 
резултате и на регионалним такмичењима.   

 

Наша школа је била домаћин 
општинског такмичења из православне 
вјеронауке и француског језика.Ученици  
шестих разреда такмичили су се у 
познавању православне вјеронауке.Нина 
Вржина,ученица 6/4 одјељења наше 
школе освојила је 3.мјесто.Познавање 
француског језика,имали су прилику да 
покажу,ученици деветих рзреда.Жаклина 
Тркуља,ученица 9/2 освојила 1.мјесто,а 
Немања Ђукић,ученик 9/5 одјељења 
2.мјесто.Жаклина и Немања такмичили 
су се и на регионалном нивоу.Немања је 
на регионалном нивоу био успјешнији од 
Жаклине,те се пласирао на републичко 
такмичење.  

Жаклина и Немања-најбољи познаваоци 
француског језика наше школе.  

Даниел 
Мајсторовић, 
најбољи 
математичар 
осмих разреда . 

Виолета Вучетић и Милица 
Савић,најбоље математичарке 
наше школе. 
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Јана Гиговић и Јована 
Станковић  

Општинско такмичење у одбојци одржано је 19. марта 2016.године у Слатини.Такмичиле су се 

четири основне школе;ОШ „Холандија“ из Слатине,  ОШ „Десанка Максимовић“ из Трна, ОШ 

„Г.А. Папандреу“ из Александровца и наша  школа ОШ“Младен    Стојановић“. 

Ана Павловић  поносно позира  с 
побједничким пехаром и дипломом. 

Ана је добила признање за најбољу 
играчицу турнира. 

Женска екипа наше школе још једном је  показале да је 

тренутно непобједива екипа.Наше одбојкашице 

поновиле су прошлогодишњи успјех.Иако је ово 

подмлађена екипа,ипак је успјела да  задржи висок ниво 

игре и убједљиво  побиједи своје ривалке на терену. 

Екипе које су играле против наших 

дјевојчица,једноставно нису имале  никакву шансу. 

Прву утакмицу наше одбојкашице  играле су против 
екипе ЈУ ОШ„Холандија“  из Слатинае и побједиле 2:0
(25:10 и 25:12,по сетовима). 

Финалну утакмицу наше одбојкашице су одиграле са 
екипом  

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“  из Трна,коју су такође 
побиједиле са 2:0 (25:9 25:8,по сетовима) . 

ЈЕДНА   ПОБЈЕДНИЧКА   СА  ПЕХАРОМ...  

Проф.Душан  Хорват, А.Павловић, М.Ћук, И.Сувајац (стоје) 

М.Марјановић,И.Тривић (капитен),Д.Калајџија,М.Косић и Н.Јотић 
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Сања Благојевић  

Спортска  такмичења 

Проф.Душан  Хорват,Н.Јуришић М.Сајић И.Тепавчевић,С.Метлар(стоје) 

С.Ђурић,Н.Сајић,Н.Грабовац,В.Кнежевић и К.Богдановић 

Проф.Душан  Хорват,Д.Амиџић,Р.Дубочанин,Ј.Тилић,М.Гамбирожа,А.Ћетовић,С.Бундало(стоје) 

Н.Врачар,Ђ.Грубор,Н.Грабовац,М.Ђукић 

Мушка одбојкашка екипа нашае школе на 
општинском такмичењу заузела је 3.мјесто. 

Наши одбојкаши ове године нису успјели да одбране 
титулу коју су освојили прошле године.Недостајало 
је мало више среће. 

Прву утакмицу  наша екипа је играла са екипом  ЈУ 
ОШ „Холандија“ из Слатине и изгубила резултатом  
2:0(25:15и  25:21) по сетовима. 

У борби  за 3. МЈЕСТО наша екипа је побједила 
екипу 
ЈУ ОШ „Г.А. Папандреу“  из Александроваца 
резултатом 2:0(25:21 25:21)по сетовима.Резултат 
показује  да су пружили  достојан отпор. 

ФУДБАЛЕРИ   ОСВОЈИЛИ 2.МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ 
ТАКМИЧЕЊУ 

„Најважнија споредна ствар на свијету” 

како често називају фудбал веома је 
популаран и у нашој школи. 

Научили смо да наши фудбалери увијек 
буду у финалу,а самим тим, и да буду 
шампиони или вицешампиони. 

Тако је било и на овогодишњем такмичењу 
које је одржано26.03.2016.године у Трну. 

Наши фудбалери прву утакмицу играли су 
против екипе ЈУ ОШ „Холандија“ из 
Слатине и побједили резултатом 
2:0.Стрелци су били Јован Тилић и Радован 
Дубочанин .Финалну утакмицу наши 
фудбалери су одиграли са екипом ЈУ ОШ 
„Десанка Максимовић“  из Трна.На крају 
финалне утакмице резултат је био 0:0.И по 
старом, добром правилу, морали су играти 
на пенале.Нажалост,у таквим случајевима  
о побједнику одлучује срећа.Наши  
фудбалери су изгубили финалну утакмицу 
на пенале. 
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   160 година од рођења  

Никола Тесла 
 

Наука је права ствар  
али зато нам треба дар. 

Није лако научник бити, 
али ко јесте не треба крити. 

 
Много пута он је пао  

али нам је струју ипак дао.  
Као мали, мачке је мазио, 
еликтроцитет он је спазио. 

 
О Николи Тесли требамо знати 

И то знање другима дати 
Јер: 

Наука је права ствар 
али зато нам треба дар. 
Није лако научник бити  

али ко јесте не треба  то крити. 
 

М.Ђурић 
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 Поводом 160 година од рођења Николе Тесле,српског и свјетског великана и научника,Републички 
педагошки завод и Савез иноватора Републике Српске испланирао је низ активности чији је циљ да 
се на достојанствен начин обиљежи живот и дјело Николе Тесле.Ученици и наставници наше 
школе подржали су ову активност и на разне начине обиљежили овај велики јубилеј.У оквиру 
ваннаставних активности, посбно у раду ликовних и литерарних скција,али и на часовима ВРОЗ-а 
ученици су имали прилику да још једном презентују  рад и дјело Николе Тесле.Редакција нашег 
листа је одлучила да до краја ове године у сваком броју  објави  по једну цртицу из живота овог 
нашег великана и на тај начин да скроман допринос обиљежавању   160 година од  његовог рођења. 

    „Ако будем имао среће да остварим барем неке од својих идеја,то ће 
бити доброчинство за цијело човјечанство.Ако се те моје наде 
испуне,најслађа мисао биће ми то да је то дјело једног Србина”,рекао је 
Никола Тесла. 

Никола Тесла 
 

Грми негдје јако над Ликом 
гдје мали дјечак олују слуша. 
И креће у свијет за  видиком 
велики ум, још већа душа. 
 
Хоће да узме снагу  грому 
вјсетлост муње, јачину вјетра. 
Теслин трансформатор помогао дому 
и одузео времена  изумитељу свом. 
Никола је свога народа понос 
Кроз науку је пажљиво ходио, 
Такав генијалац се још није родио. 
 
Да се тај генијалац није родио 
Ништа од овога не би постојало, 
То славно име у историју уписано 
Биће упамћено као Вуково писмо. 
 

Д.Тодић 

 О Николи Тесли 
писали су  и ученици 
наше школе... 

Од свих „сила трења”,она 
која највише успорава 

људски напредак је 
незнање,оно што Буда 
назива „Највеће зло на 

свијету”. 

Тесла 

Човјек је рођен да 
ради,да трпи и да се 

бори;ко тако не 
чини,мора пропасти. 

 Тесла 

Портет Николе Тесле, 
рад Јоване Коџоман,ученице 9/5 
одјељења. 



НОВИ   ПОЛЕТ 

      НИКОЛЕ   ТЕСЛЕ    
Први   дио  

Никола Тесла (Смиљан, 10. јул 1856. — Њујорк, 7. јануар 1943.) је био један од најпознатијих 
српских и свјетских проналазача и научника у области физике, електротехнике и 
радиотехнике.У овом броју Полета” говорићемо о  дјетињству Николе Тесле. 
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Николина мајка била је вриједна жена с 
много талената. Била је врло креативна и 
својим изумима олакшавала је живот на 
селу. Сматра се да је Никола Тесла управо 
од мајке наслиједио склоност ка 
истраживачком раду. Теслини родитељи 
су, осим њега, имали сина Данета и кћерке 
Ангелину и Милку, које су биле старије од 
Николе, и Марицу, најмлађе дијете у 
породици Тесла. Дане је погинуо при паду 
с коња кад је Никола имао пет година и то 
је оставило велики траг у породици. Дане 
је сматран изузетно обдареним, док се за 
Николу вјеровало да је мање 
интелигентан. Вјерује се да је Данетова 
смрт основни разлог што отац Николи 
дуго није дозволио да похађа техничку 
школу далеко од куће. 

Никола је рођен у Смиљану у Лици, од оца Милутина, српског 
православног свештеника, и мајке Георгине, у некадашњој Војној 
крајини Аустријског царства. Крштен је у српској православној Цркви 
Св. Петра и Павла у Смиљану. Име Никола је добио по једном и 
другом деди. Према крштеници рођен је 28. јуна 1856. године.Николин 
отац је био надарени писац  поета који је посједовао богату библиотеку 
у којој је и Никола проводио своје детињство читајући и учећи стране 
језике.По једном вјеровању, Тесле воде порјекло од Драганића из 
Бањана. По наводима Јована Дучића, Тесле су порјеклом из Старе 
Херцеговине, од племена (Опутни) Рудињани из села Пилатоваца у 
данашњој Никшићкој општини.Међутим, о Теслином порјеклу постоји 
и верзија да су од Комненовића из Бањана у Старој Херцеговини.  

Давид Скендерија  

Кућа (парохијски дом) у Смиљанима  у којој 
се родио и црква у којој је Николин отац 
служио. 
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   Ах, то дивно прољеће! Тај магични период када се природа ослобађа свог леденог омотача, 
пробија ледену корицу и оживљава, све буја, живи и зрачи позитивном енергијом. Природа 
почиње испочетка свој живот и уноси топлину у свијет, а нарочито у моје срце. 
  Сиви, намргођени облаци склањају се с пута златном сунцу које просипа свој блистави вео по 
земљи. Њежне влати зелене траве се ослобађају зеленог покрова, земља се загријава и ослобађа 
ситне младице биљака. Птице, тек пристигле са југа, поздрављају пјесмом своје старе добре 
пријатеље дрвеће и гнијезде се на њиховим гранама. Дрвеће зрачи радошћу и просто врви 
младим зеленим листићима, а нека рађају мирисне цвјетове као на дар вриједним пчелицама и 
прекрасним лептирима. 
   Много волим прољеће,то доба среће и животне радости. Доба када се природа препорађа и 
спрема се за још једну годину. Спрема се да нас обдари својим љепотама и благом. 
 
 
 

Милица Савић 7-2 

Долазак прољећа 
 
Долазак прољећа,па то је нешто чаробно и помало чудно.Прољеће је моје омиљено годишње 
доба,баш због тога што је тако необично. 
 
Прољеће је симбол рађања,природа се буди из зимског сна.Све биљке и животиње угријаће 
сунце својим новим рађањем. 
Небо је тако дивне,нестварне плаве боје са облацима тако меким као паперије мале 
птичице.Птице се враћају са југа и доносе онај весели цвркут који нас некада разбуди ујутру. 
Дрвеће доноси опојан мирис бехара који мирише као некакав најљепши природни парфем који 
нас свију мами у природу.Стигли су нам и први вијесници прољећа 
висибаба,шафран,љубичица,јагорчевина и љубичасти зумбул. 
Шуме олиставају и доносе нам хиљаде и хиљаде нијанси веселе зелене боје. 
Људи излазе из својих домова и раде у баштама или излазе напоље да би удахнули свјеж 
прољећни ваздух.И животиње излазе из својих јазбина.Медвјед је прекинуо дугачки зимски 
сан . 
 
Управо због овога ја највише волим прољеће,јер се све некако рађа и буди. 

Анастасија Јаворац  7-2 
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Моја прва љубав 
 

Та неизбрисива слика њеног лика у мојој глави, све бесане ноћи и блесаве мисли које 
ми нису дале мира и сна… Била је свуд око мене. Топао јесењи повјетарац носио је мирис 
њене бујне свилене косе, њен лик бих видио у сваком облачку на бескрајно плавом небу, 
њене плаве очи, њен анђеоски лик… Све, баш све ме је подсјећало на њу. 

И тако нестрпљив одем у школу. Тек онда осјетим праве муке. Све моје мисли, моја 
глава, ја… Одем, нестанем у непрегледним пространствима тихе ноћи тамо гдје је све као 
она, тамо гдје звијезде имају њен осмијех, тамо негдје у мојој машти. Трзнем се онда и 
видим њу. Смије се, гледа ме, окице јој трепере као ситне звијезде, усне мекане, а лице 
румено. Не знам да ли је то више сан или јава. Јесам ли будан или сањам? Је ли то стварно 
тако или су то само пусте игре моје маште? 

И тако, у тим играма маште осјетим њен дах. Дигнем главу, а она је ту крај мене. 
Гледа ме и смије се. Мени све нејасно, али ми срце лупа јаче, јаче него што сам икада 
осјетио. И тад сам схватио да ни њој није свеједно. Знао сам да и она гаји неке топле 
осјећаје према мени. Питао сам се да ли и она није спавала и да ли је, као ја, будна чекала 
јутро. Да ли је путовала блиједим путевима своје маште? Ко зна. Или можда не, можда је то 
био само сан који сањам, дуго чекани и жељени сан. 

Ипак, тај њежан и плах додир који ме је збуњивао имала је само она. Ништа више 
нисам ни тражио. Желио сам уз себе неког ко ме разумије, неког њежног, благог, осјећајног. 
А то је била она. И таман кад сам се понадао да је ту и само моја, да је та непрекидна борба 
моје залуђености, моје душе, мојих осјећања и мене уродила плодом, почео је да блиједи 
њен траг. Нестајала је све даље и даље, без имало покајања, без ријечи. Нестајала је и 
носила са собом све што сам јој дао, и топлину, и осјећаје, и душу. Нестала је и однијела 
све, тихо и без поздрава. Та туга, тај бол који сам тада осјетио вукли су се у мени као у 
пораженом, а доскора тако пуном наде, ратнику. Био је то за мене низак ударац. Тад сам 
спознао неке истине за које до тада нисам знао, нисам у њих вјеровао. Питао сам се јесу ли 
данас сви људи такви. Напусте ли те тако сви без поздрава, без кајања и имало стида? А све 
им даднеш. И срце, и душу… све. 
Тад сам осјетио све оно што човјеку не да мира, што му смета, што га гуши, што му се 
ковитла кроз душу као немиран, неухватљив, студен јесењи вјетар. Зашто ју је било 
немогуће избрисати из главе? Зашто ми је све било тако пусто и празно? Све је било 
изгубљено, бесмислено. 

А онда се појавила искрица наде таман кад мислиш да је крај и да је све готово. 
Пришла је и пружила ми руку пријатељства, руку која ће заувијек бити нераскидива нит 
што ће увијек сјећати на нешто давно, неостварено и далеко. Данас смо нераздвојни 
пријатељи који се, без обзира на све, чувају, пазе, помажу и на неки чудан начин воле.  

Научио сам да постоје ствари које вас дотакну, а ви их с временом затурите у 
дјелимичан заборав. Кад их се сјетите, а сјетите се јер се увијек нађе нешто што вас дирне, 
пробуди се неко старо, најчешће болно искуство. То је једина истинска и права школа коју 
изучите на сопственој патњи. А љубав? Љубав је увијек ту и све зависи само од тога коме је 
дајеш и како је дајеш. Све остало су неважне ситнице, јер човјек који не воли и није човјек, 
већ усамљена звијер која никада не може пронаћи мир. 

 
Слађан Ђурић IX7 

   - 
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МАРИЈА  ЂУКИЋ 9/4 

ЈАНА  РАДЕТИЋ   7/3 

МИЛИЦА  САВИЋ  7/2 

ЛАНА   ГИГОВИЂ  7/3 

МИЛИЦА ЋУК   8/2 

 Оно по чему је наша школа  препознатљива  свакако  је ликовно стваралаштво наших 
ученика.Ликовна секција ,коју води наставница Бранкица Ињац,већ годинама припрема изложбе 
које привлаче пажњу свих оних који закораче у просторије наше школе. 
Често смо свједоци дивљења  наших родитеља,али и других посјетилаца  наше школе. 
Сви они ,не могу а да не примјете,не могу да не застану,за тренутак зауставе вријеме  и диве се 
малим ,правим умјетничким дјелима. И овогодишња изложба је као и све претходне 
посебна ,зауставља дах.Позивамо вас да дођете у просторије наше школе и погледате комплетну 
изложбу.Било је тешко изабрати само неколико радова,али ми смо се одлучили  за ове.......... 
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Хелена Зечевић  

ВИОЛЕТА ВУЧЕТИЋ  9/2 

АНЂЕЛА МИА  ЈОВИЋ  6/2  

ЈОВАНА   СТАНКОВИЋ 7/3  

Било је тешко изабрати само неколико радова и представити их  у нашем школском 
часопису,али ви свакако  посјетите просторије наше школе и уживајте и у осталим 

радовима,јер су,вјерујте нам, једноставно - дивни. 

ЈЕЛЕНА ВУКОВИЋ  9/3 

АНЂЕЛА БАНОВИЋ  8/2 
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Наш Немања Ђукић на републичком такмичењу.  

.Француска и француски језик 
 

Француска је држава која се налази у западној 
Европи. Њен главни град је Париз. Званични језик 
је француски. Простире се на површини од 675 000 
км2 и има 67 264 000 становника. Популарно се 
назива ,,шестоугао“ - l’Hexagone. Национални 
мото Француске је ,,Слобода, једнакост и 
братство“. Њена застава је тробојка- три усправна 
поља  плаво, бијело и црвено. Национална химна 
је Марсељеза. Амблем Француза је Галски пијетао. 
Симбол Француске Републике је Маријана- 
дјевојка персонификација Француске. 
 
Знате ли да је … 

Француска по површини највећа земља 
Европске уније и трећа у Европи, 
послије Русије и Украјине; 

Једина земља на свијету чије се територије 
налазе на свим свјетским океанима. То 
су територије ван европског континента- 
прекоморска Француска; 

Француски језик  на петом мјесту по броју 
говорника послије мандаринског, 
енглеског, шпанског и арапског; 

Француски на другом мјесту, после 
енглеског, као страни језик који се учи; 

Француски један од два радна језика, уз 
енглески, у Уједињеним нацијама и један 
од три радна језика у Европској унији, уз 
немачки и енглески; 

Француски званични језик у 57 држава. 
 

.La France et le français 
 

La France est un État situé en Europe occidentale. Sa 
capitale est Paris. La langue officielle est le français. La 
superficie totale est 675 000 km2. La population totale 
est 67 264 000 habitants. Son surnom est l’Hexagone. La 
devise de la France est ,, Liberté, Égalité, Fraternité’’. 
Son drapeau est tricolore – bleu, blanc et rouge. 
L’hymne national est la Marseillaise. L’emblème des 
Français est Le coq gaulois. Le symbole de la Répu-
blique  française est Marianne. 
 
Savez-vous que … 

la France est le pays le plus vaste de l’Union euro-
péenne et le troisième pays le plus vaste d’Eu-
rope, après la Russie et l’Ukraine ; 

c’est le seul pays au monde qui est présente dans 
tous les océans du monde via les territoires 
situés en-dehors du continent européen. C’est 
la France d’outre mer ; 

le français est aujourd’hui la 5e langue la plus par-
lée au monde après mandarin, anglais, espa-
gnol et arabe ; 

le français est la 2e langue apprise comme langue 
étrangère après l’anglais ; 

le français est une des deux langues de travail avec 
l’anglais de l’Organisation des Nations unies et 
une des trois langues de travail de l’Union eu-
ropéenne- avec l’allemand et l’anglais ; 

le français est la langue officielle dans 57 États 
répartis dans 29 pays. 
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Валентина  Ратковић 

У неким од претходних бројева писали смо о ваннаставним активностима у нашој школи.Ученици 
могу да бирају секције на основу властитих интересовања  и личних склоности.Драмска секција је, 
свакако, једна од најпримамљивијих, како у централној тако и у подручним школама. 
У овом броју представљамо вам  драмску секцију ПО Кришковци. 
Наши другари  из ПО Кришковци  показали су се као веома талентовани глумци.Драмску секцију 
води Радмила Удовчић,наставница српског језика.Наставница Радмила и њени мали глумци  
увијек имају запажене наступе на школским приредбама. 
Дугогодишњи чланови секције показали су свој раскошни таленат играјући  популарне ликове 
наших позоришних комада. Незаборавна је улога Феме,коју је одиграла Анђеле Поповић,али и 
многих других ликова. 
Ове године чланови драмске секције ПО Кришковци окушали су се и као аутори  тркстова.На 
овогодишњој приредби приказаће игроказ који су сами написали. 

Немања Гудураш,Слађан Ђурић,Сандра Васић и Анђела 
Попадић припремају   властити игроказ под називом  
Шта се због  старијих  згоди. 
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 Данас  свако има другачије виђење моде.Неки сматрају да моду  
диктирају велике модне куће,а да је познате личности  промовишу.Доста 
је и оних који мисле да сваки појединац треба да има свој стил и да облачи 
оно што му се допада,без обзира  на модне трендове.Мода се веома 
мијењала  кроз вијекове  и  настали су различити  стилови.  
Ученици  седмих  разреда на часовима информатике  радили су  
презентације  о разним темама. Наставница информатике,Санела Рајић  
уступила нам је најквалитетније ученичке радове.Андреа Ћетојевић и 
Милица Савић,ученице 7/2 одјељења урадиле су интересантну  причу о  
моди  20.вијека.У овом броју представљамо вам дио те презентације. 
 

1910. 
ЕДВАРДИЈАНСКА  ЕРА 

 1901.године представљена је нова  
лепршва грациозна силуета.Сукње су била пуне  
позадине,од струка до кољена шириле се  оштро  
према доље. 
Често  су се проширивале у шлеп,хаљине су 
шивене од меког,лепршавог материјала с мало 
драперије да прекину линију  и откривале су  више 
фигуре него нпр. круте и тешко драпиране хаљине 
с почетка 1880-их година. 

 Горњи  дио хаљине био је пун 
сприједа те је падао преко  
струка. Вањски  слој  хаљине 
резан је пуније и дуже од  
подставе,те је уређен да пада 
преко струка.Модерни  рукави 
били су уски код рамена,ширили 
су се од лакта те се опет  
сужавали код зглоба.Цијели 
ефекат био је врло закривљен,  
лепршав и женствен изглед. 



  МОДНИ   КУТАК 

Мода 20.вијека 

ЗЛАТНЕ   ДВАДЕСЕТЕ 

Мода  двадесетих година  
20.вијека била је  под утицајем 
технолошких достигнућа и изума 
нових материјала.Популарни 
материјали су били  вуна и 
памук,као и скупоцијена  свила. 
Хаљине равних линија и  шешир 
постали су униформа двадесетих 
година.Жене су скраћива косу  у  
боб -фризуру како би пристајала  
шеширу.Хаљине ниског струка,а 
широке при рубу омогућавале су 
женама да плешу популарни 
ЧАРЛСТОН. 

МОДА  ТРИДЕСЕТИХ 

У тридесетим годинама 20.вијека  рат је 
оставио велики траг тиме што је осиромашио 
индустрију,а самим тим и моду.Одјећа је 
прављена да буде јафтина и удобна,а све мање 
жена је носило хаљине.Одјећа им је била 
широка и направљена од економичних 
материјала. 
Ипак,била је веома  елегантна. У овим 
годинама  дошло је до  великих преокрета у 
свијету моде.Појава Коко Шанел у свијету 
моде   лансирала  је црну хаљину и женске 
хлаче као нови модни хит.О моди Шанел писали 
смо и у нешим претходним  часописима..У 
наредном броју Полета водимо вас кроз моду 
четрдесетих,педесетих….. 
Пратите нас кроз овај модни времеплов 
можда нађете нешто што ће вам се допасти. 

Приредиле:Дуња Тодић и 
Валентина  Ратковић 
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Милица Савић и Магдалена Благојевић  


