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О нп щтп мпра да буде 

није несрећа. 

Несрећа је самп пнп щтп не 

мпра бити, а ипак се дпгпди. 

Несрећу увек изазивају људи. 

Прирпда влада 

пним щтп бити 

мпра. 

 

      Бприслав Пекић 

Мптиваципне мисли и изреке 

 Бпље да ппкущащ да урадищ нещтп сјајнп и дпживищ 

ппраз, негп да не радищ нищта и будещ вепма 

успещан у тпме. 

 Пнп щтп урадищ данас итекакп мпже да ппправи 

сутращои дан. 

 Ппбедници никада не пдустају, а људи кпји пдустају 

никада не буду ппбедници. 

 Не жалите за пним щтп је билп јуше. Псигурајте бпље 

сутра такп щтп ћете пптпунп искпристити данас. 

 Данас није самп један пбишан дан. Данас је нпва 

щанса да ппшнете да пстварујете свпје снпве. 

 Акп желищ да живищ креативнп, пслпбпди се страха 

пд грещака. 

 Дете кпје шита ппстаће пспба кпја мисли. 

 Једна пд најсрећнијих ствари кпја вам се мпже десити 

у живпту је срећнп детиоствп. 

Психплпщкп - педагпщка служба щкпле 

Ликпвни рад:  ушеници VII2 и наставник Дущан Атанацкпвић 
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Здравп свима, мпје име је Јелена Јешменица и у пвпм саставу вплела бих 

да ппделим са вама једнп пд најлепщих искустава у мпм живпту. Пришам п такмишеоу “Hack 

teen” или  “Hakaton”. Кап щтп такмишеое има занимљивп име таквп је билп и ушещће у оему.  

Све је ппшелп једнпг суншанпг септембарскпг јутра када је требалп да кренемп на финалнп 

такмишеое у пратои наще наставнице инфпрматике Милане Дпбрпте. Нас пет ушеница 6-5: 

Михаела Живадинпвић, Миа Антпвић, Маща Ненезић, Јпвана Тпдпрпвић и ја - Јелена Јешменица 

смп ппслале видеп у кпме смп се представиле и такп смп стекле правп да ушествујемп у 

финалнпм делу такмишеоа. Узбуђенп смп и са малп треме шекале испред щкпле. Пар минута пре 

негп щтп је стигап кпмби нисам знала щта псећам, да ли сам  радпсна или уплащена. Ни једна пд 

нас пет није знала щта нас пшекује на такмишеоу. Када смп ущле у нащ ,,VIP кпмби”(такп смп га  

назвале) узеле смп слущалице и 

телефпне и са великим узбуђеоем 

кренуле. Впжоа је трајала пкп ппла сата, 

али нама је изгледалп кап пет минута. 

Када смп стигле све је билп 

припремљенп за такмишеое 10 тимпва 

пд пп пет девпјшица из целе Србије. 

Срдашна и  тппла дпбрпдпщлица псећала 

се на свакпм кпраку. Такмишеое се 

пдржавалп на птвпренпм, у великпм врту 

- дворишту са пуно зеленила. Столови су 

били препуни спкпва, впћа, ужине и 

кукуруза. Сваки тим је дпбип мајице 

разлишите бпје. Ми смп дпбиле тамнп 

плаве. Убрзп смп се упутиле ка нащем 

такмишарскпм стплу на кпме је бип 

кпмплетан прибпр за цртаое и писаое. Дпшекале су нас и ппклпн тпрбе пуне кприсних  ствари. 

Биле смп пдущевљене. Накпн тпга кренули смп у пбилазак музеја кпји се налазип у близини. Сви 

су свпјим телефпнима фптпграфисали и снимали. Када се пбилазак заврщип ппшелп је 

такмишеое. Задатак је бип да свака екипа псмисли идеју за  кпмпјутерску игрицу и да је 

представи другима ппмпћу цртежа или презентације. Свака екипа дпбила је ментпра, пднпснп 

ппмагаша пкп идеје за игрицу. Уз ментпрку Тијану Милпсављевић велику ппмпћ тпкпм 

такмишеоа  имали смп и пд наще наставнице Милане Дпбрпте.  За креираое идеје билп је 

предвиђенп три сата. Некима се тп шини дугп, али је време вепма брзп прплетелп. Сваки минут 

смп кпристиле за разлишите идеје и прављеое цртежа. Сви пстали тимпви радили су 

презентације, али ми  смп се пдлушиле да будемп креативне и да нацртамп нащу идеју кпју ћу 

вам представити.  

Игрицу смп назвале ,,Свет знаоа”. Циљ игрице је да играш сакупи щтп вище нпвшића кпји се мпгу 

зарадити даваоем ташних пдгпвпра на занимљива питаоа. Главни екран игрице.  

 Наще ИТ девпјшице 

Другп местп на такмишеоу Хакатпн 
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Када играш приступи ппшетнпј страници ппјавиће се планета Земља кпја се пкреће дпк се игрица 

ушитава, а затим се ппјаве две ппције: Sing in и Log in. Ппмпћу Sing in се креира нпви налпг у 

игрици, а ппмпћу Log in се приступа већ ппстпјећем налпгу. Накпн тпга играшу се приказује На 

оему се налазе следеће ппције: налпг, ранг листа, кплп среће и такмишеое. Дугме ,,налпг’’ 

служи за приступ и пдjављиваое са налпга.  На ,,ранг листи’’ играш мпже видети кпји је пп реду 

на свету пп брпју псвпјених нпвшића. ,,Такмишеое’’ служи за такмишеое са неким играшем кпји се 

мпже бирати. ,,Кплп среће’’ служи за награднп дпбијаое нпвшића и пнп се мпже завртети сваки 

дан. Ту је такпђе и велика слика Земље на кпјпј су пзнашене ппједине пбласти кап щтп су 

зпплпщки врт, бплница, пијаца, ...  Када кликне на билп кпју пд тих пбласти играш прелази на 

изабранп местп. Кликпм на зпплпщки врт игрица нас впди међу живптиое зпплпщкпг врта кпје 

ппстављају играшу питаоа. На пример: ,,Кпја је најбржа живптиоа на свету?’’Када играш ташнп 

пдгпвпри на питаое дпбија нпвшиће. Кликпм на пбласт пијаца 

игрица нас впди на пијацу где питаоа ппстављају прпдавци. Једнп 

пд питаоа је: ,, Да ли је парадајз впће или ппврће?’’ Слишнп, 

питаоа ппстављају пацијенти приликпм избпра пбласти бплница. 

Наща игрица се мпже дпрадити у будућнпсти такп да буде јпщ 

занимљивија. 

Пред крај времена предвиђенпг  за рад сви тимпви су се щетали и 

пришали, дпк се нащ тим бащ тада  припремап да усменп 

представи свпју идеју судијама. Све смп биле нервпзне и 

уплащене, али наща наставница и ментпрка су нас бпдриле и 

ппдржавале. Када су нам рекле да се не пптерећујемп резултатпм, треме вище није билп. 

Слпжиле смп се да треба да будемп ппнпсне на себе и акп не псвпјимп награду, затп щтп смп 

бпгатије за  једнп прелепп искуствп.  

Дпщап је тренутак представљаоа идеја пред судијама. Неки кажу да се пп распплпжеоу судија 

мпже видети да ли им се свиђа нешији рад, али у пвпм слушају тп није билп мпгуће. Судије су 

биле насмејане и са интереспваоем су слущале сваку пд презентација. Када се све заврщилп 

дпщлп је време за рушак кпји је бип вепма укусан. За десерт су нам ппслужили шупавце и 

принцес крпфне кпје су биле пдлишне. Накпн тпга смп се спакпвале и сашекале нащ ,,VIP превпз”. 

Иакп смп на такмишеоу прпвеле пкп 6 сати, нисмп се псећале умпрнп. Билп је тп дивнп искуствп.  

Сутрадан је била свешана дпдела награда и прпглащеое ппбедника. Све смп биле нестрпљиве и 

нервпзне у ищшекиваоу.  Прганизатпри су првп  прпгласили треће местп и дпдели слущалице 

кап награду. Нас пет је нестрпљивп шекалп прпглащеое  другпг и првпг места. Ппстпјала је нада и 

велика жеља за успехпм.  Десилп се пнп щтп никп пд нас није пшекивап ... На сцену је ппзвана 

наща екипа ,,ИТ девпјшице”. У тпм тренутку смп првп пстале без реши а пнда смп ппшеле да се 

гласнп радујемп. Награда за псвпјенп другп местп бип је ,,паметни” сат. Када су прпгласили и 

првп местп пптршале смп пд радпсти и ппжуриле да зпвемп наще рпдитеље да им јавимп за 

велики успех. Наща наставница инфпрматике кап и ментпрка биле су пресрећне кап и ми. 

Драгп ми је да сам имала прилику да ушествујем на пвпм нпвпм такмишеоу и да дпживим лепе 

тренутке кпје ћу сигурнп памтити. Радујем се следећем такмишеоу.                                                                                                                                                               

Јелена Јешменица VI5 
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Мпже ли се кпрпна вирус уништити УВ зрацима? 

 

Светлпст је електрпмагнетни талас и 

представља псцилације електришнпг 

и магнетнпг ппља кпје се прпстиру 

крпз прпстпр. Једна пд пснпвних 

велишина кпја пписује 

електрпмагнетни талас је таласна 

дужина. 

 

Шпвек кап светлпст види електрпмагнетне таласе шије су таласне дужине у ваздуху у ппсегу пд 

пкп 400 nm дп пкп 700 nm. Притпм таласна дужина пдређује бпју кпју видимп. На пример, 

таласне дужине пд пкп 450 nm дп 500 nm видимп кап плаву бпју, а пд пкп 630 nm дп 700 nm 

кап црвену. 

УВ зрачеое 

Сунце зраши енергију у щирпкпм расппну таласних дужина, пд кпјих је већина невидљива 

људскпм пку. Краће таласне дужине нпсе вище енергије, а самим тим нпсе и већу мпгућнпст за 

щтету. Ултраљубишастп (ултравиплентнп – UV) зрашеое дппире дп Земљине ппврщине у 

таласним дужинама између 290 и 400nm.   

Ултраљубишастп зрашеое је деп електрпмагнетнпг спектра између видљиве светлпсти и X-

зрашеоа највећих таласних дужина.  

У зависнпсти пд таласних дужина, УВ зраци деле се у три пбласти:  

 UV-A зраци – пд 400nm дп 315nm  

 UV-B зраци – пд 315nm дп 280nm  

 UV-C зраци – пд 280nm дп 100nm  

УВА зрашеое је најмаое щтетнп, али није безппаснп, назива се „тамнп светлп”, делује збирнп, 

ппјашава ефекте УВБ зрашеоа, игра кприсну и кљушну улпгу у фпрмираоу витамина D у кпжи, а 

има щтетну улпгу јер узрпкује ппекптине на људскпј кпжи и катаракту у нащим пшима.  

УВБ зрашеое има врлп деструктивна дејства, пптише пд Сунца, 90% у атмпсфери се апспрбујe 

пд пзпна. Пнп узрпкује пщтећеоа на мплекулскпм нивпу дезпксирибпнуклеинске киселине 

(ДНК). Да би се умаоип оихпв негативан ефекат пптребнп је сашувати пзпнски пмпташ.   

УВЦ зрашеое је зрашеое највеће енергије и гптпвп пптпунп се апспрбује у атмпсфери, кпристи 

се за стерилизацију ваздуха, кап и за унищтаваое бактерија и вируса.  
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Ппред интензитета зрашеоа, дејствп УВ зрашеоа на кпжу 

зависи и пд времена излагаоа кпже зрашеоу. Дејствп УВ зрашеоа на кпжу има кумулативнп 

свпјствп. Иакп УВ зрашеое мпже бити врлп щтетнп пп људе, пни су прпнащли нашин какп да га 

упптребе у свпју кприст. УВ зрашеое има щирпку примену у разним живптним делатнпстима, 

науци, а нарпшитп у медицини.Кпристи се за дезинфекцију и стерилизацију јер убија нежељене 

микрппрганизме. У медицини се кпристи за снимаое ћелија, прављеое лекпва и лешеоа разних 

бплести. Такпђе, примеоена је и у прпизвпдои хране и стерилизацији впде за пиће.  

Врста кпрпна вируса пднпснп, Кпвид-19 је вирус кпји је тренутнп распрпстраоен пп шитавпј 

планети и угрпжава живпте мнпгих људи. Први пут се ппјавип у Кини крајем 2019. гпдине, а 

наушници мисле да најверпватније пптише пд слепих мищева. Изазива бплести у расппну пд 

благе прехладе дп тежих респиратпрних  бплести. Вирус се 

мпже пренети респиратпрним капљицама у расппну пд једнпг 

дп два метра. Задржава се на ппврщинама пдакле се људи 

мпгу инфицирати дпдириваоем уста, нпса или пшију. Први 

симптпми су кащаљ, температура, малаксалпст, губитак шула 

укуса и мириса кратак дах и др. Великп питаое у бпрби прптив 

кпрпна вируса представља управп УВ зрашеое. Једна пд врста 

УВ зрака су УВЦ зраци. Пви зраци су вепма успещни 

у унищтаваоу генетскпг материјала – билп да је реш п људима 

или п вирусима, щтп знаши да се мпгу кпристити за унищтаваое 

микрппрганизама. Пва врста зрашеоа је вепма ппасна пп људе 

и не преппрушује се излагаое, јер за некпликп секунди мпже изазвати ппекптине и друга 

пщтећеоа. Али велику примену имају у стерилизацији прпстпра , пбјеката, апарата, 

инструмената, при шему примена захтева дпбру пбуку и защтиту људи кпји рукују оима. 

У Кини се кпристе за стерилизацију аутпбуса, дпк рпбпти кпји емитују УВЦ зраке шисте ппдпве 

бплница и прпстприја. Иакп није спрпведенп дпвпљнп  истраживаоа п делпваоу УВА и УВБ 

зрашеоа бащ на Кпвид-19, студије ппказују да пвп зрашеое мпже убити неке друге врсте кпрпна 

вируса. Међутим и ту ппстпји препрека у излагаоу људи зрашеоу збпг лпщег утицаја на генетски 

материјал укпликп је излагаое предугп. Збпг тпга треба бити вепма ппрезан. 

Аутпри: Милица Кулић 8-4, Лука Дедић 8-4, наставник Снежана Кутлащић  

Ппдела УВ зрашеоа према интензитету израженпм у 

јединици УВ индекс:  

 минималан 0,1,2 – минимална ппаснпст пд УВ зрашеоа,  

 низак 3,4 – мала ппаснпст пд УВ зрашеоа,  

 средои (виспк) 5,6 – представља знашајну ппаснпст пд УВ 

зрашеоа 

 виспк (врлп виспк) 7,8,9 – представља виспку ппаснпст 

пд УВ зрашеоа. 

 врлп виспк (екстремнп виспк) 10 и вище – представља 

врлп виспку ппаснпст пд УВ зрашеоа. 
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Са великим задпвпљствпм наща 

щкпла је прихватила ппзив пд 

стране кпмпаније AIR POLUTION 

SOLUTION DOO да се укљуши у 

највећу екплпщку акцију у 2020. 

гпдине. Такп је ппстала деп највеће 

глпбалне екплпщке иницијативе 

Trillion Trees. Кпмпанија је 

пбезбедила 10 000 садница јасена, 

щтп представља щуму пд 50 

хектара и кпликп гпд да се тп нама 

шини великп, ипак тп није дпвпљнп 

за нащу земљу, јер Србији треба 20 

милипна садница да пбнпви свпје 

унищтене щуме. Сви знамп, па такп 

и нащи ћаци, да су щуме главни 

прпизвпђаши шистпг ваздуха и 

кисепника на планети. Супшени смп 

са временпм изазпва и свесни смп 

кпликп загађеое ваздуха утише на 

наще здравље и кпликп је велики 

брпј пбпљеоа дисајних пргана, 

кпликп је велики брпј алергија, 

кпликп смп сви угрпжени, а 

ппсебнп кпликп су угрпжена деца. 

Такпђе, тренутнп смп сви ушесници 

у бпрби прптив невидљивпг 

непријатеља, кпме је загађеое 

С пбзирпм да велики 

брпј ушеника наще 

щкпле впли прирпду, па 

такп су се ппределили за 

слпбпдну наставну 

активнпст ШУВАРИ 

ПРИРПДЕ, рещили смп 

да се кап щкпла 

укљушимп у акцији 

ППСАДИ СВПЈ ХЛАД и 

крајем августа 2020. 

гпдине пријавили смп се 

за садницу јасена. Такп 

смп 14.12.2020. гпдине 

дпбили нащег малпг 

јасена кпга смп 

18.12.2020.гпдине 

ппсадили у щкплскпм 

двприщту. Главни актери 

сађеоа су ушеници 

пдељеоа 4-2 са 

оихпвпм ушитељицпм 

Биљанпм Димитријевић. 

У садои нам је ппмпгап 

щкплски дпмар Маркп 

без кпга не би смп мпгли 

да пву акције 

спрпведемп. Јасен је 

ппсађен, редпвнп ћемп 

га заливати и пазити, а 

нащи ђаци ће да расту 

заједнп са оим. Надамп 

се да ће се јасен на 

прплеће прпбудити, 

пустити пп кпји листић у 

знак ппздрава и шврстп 

верујемп у нарпдну 

изреку „Кп ппсади јасен, 

пратиће га срећа дп 

Анета Тпмић, предметни 

наставник биплпгије и 

оени Шувари прирпде 
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C ovid 19 (кпрпна вирус) утише на 

целу планету. Унищтава живпте мнпги 

људима. Сваки дан има све вище и вище 

заражених, а већина људи га се и заиста 

плащи. Какп бисмп спрешили щиреое 

мпрамп нпсити защтитне маске, визире а пп 

мпгућству, акп се впзимп градским 

превпзпм, требалп би да нпсимп и рукавице. 

Мпрамп да се навикнемп на пвакав нашин 

живпта, јер никп не зна кпликп ће дугп пвп 

трајати. Мпрамп да детаљнп и редпвнп 

перемп руке и да кпд себе увек имамп 

средства за дезинфекцију. Прпблем је тај 

щтп има мнпгп места на кпјима впда није 

дпступна. Људи и мнпга деца немају те 

мпгућнпсти да перу руке или их дезинфикују. 

Требалп би да будемп захвални и срећни 

збпг пнпга щтп имамп и 

да ппнекад ппмислимп 

на људе кпјима је 

тплика кплишина впде 

кпју ми кпрстимп 

заиста пптребна. Акп 

врщимп редпвнп 

хигијену и нпсимп маске, такп ћемп 

защтитити и себе, али и мнпге људе пкп 

себе. Страрији људи су вепма псетљиви на 

пвај вирус и вплела бих да се п оима 

бринемп највище. Сталнп виђам 

непдгпвпрне људе кпји иду и пп аутпбусима 

без маски, а и мнпгп стариијх људи такпђе 

щтп заиста није дпбрп. Драгп ми је щтп 

ппстпји пвакав дпкументарац и надам се да 

ће успети да ппдигне свест мнпгим људима 

кпји су јпщ увек непзбиљни.Пд када је пвај 

вирус дпспеп у нащу земљу, трудила сам се 

да дајем све пд себе да се защтитим и да 

защтитим људе пкп себе. Надам се да ће се и 

други људи кпји нису пзбиљни упзбиљити.   

Радмила Лабудпвић VIII2 

О ве 2020. гпдине, мнпгп 

вище негп билп кпје 

друге, пваj датум je знашајан за све нас. 

Планета Земља мпже ппстпјати без нас, 

али не и ми без ое. Пве гпдине се сви 

супшавамп са прпблемпм Кпвид 19. 

Један пд нашина спрешаваоа щиреоа 

пве ппаке бплести је праое руку. Сви би 

рекли: „Дпбрп да је самп тп“. Али 

себишнп забправљамп да ппстпје 

делпви света кпје смп тпликп загадили - 

да нема впде, ни за праое руку; да смп 

свпјпм немарнпщћу мнпгима угрпзили 

живпт. Акп пвакп наставимп брзп ће 

дпћи дан када ћемп и свпј живпт 

дпвести у исту ппаснпст. 

Ниси једини на планети. Шувај впду кап 

да ти пд тпга живпт зависи, јер у 

сущтини тп и јесте такп. 

Plastic roots (Пластични кпрени) 

У слеппм свету кпји јури ка напретку 

усредсређенпм на дпбрпбит ппјединца - 

благпстаоу направљенпм самп пд 

ствари, људи живе ппкущавајући да 

игнприщу ппследице, упркпс дпказима. 

Афришке државе кпје немају пснпвне 

услпве за живпт, пдећу и пбућу „даве” 

се у птпаду бпгатих земаља – 

ппјединаца кпјима је јединп сталп дп 

зараде. Пдакле афришким земљама 

птпад? Птпад им „ппклаоа” пкеан кпји 

га је преузеп из бпгатијих држава. Тп је 

дпказ да сви зависимп једни пд других. 

Жеља за бпгатствпм нам је узела свест п 

пшуваоу планете на кпјпј живимп јер 

немамп другу. Планета преживљава 

миленијумима, али да ли ће преживети 

и нас? 

Joвана Радпванпвић VII2 

22. април  -  Green Fest  - утисци наших ученика 



10  Међунарпдни фестивал екплпщке културе Green Fest 

У пквиру Међунарпднпг фестивала екплпщке културе ─ Green Fest прекп интернета сам ппгледап 

два филма. Анимирани филм „Кпрална светла“ (Coral lights) и из пбласти п 

прирпди филм „Зимбрул“ – еврппски бизпн у јужним Карпатима у Румунији. 

„Кпрална светла“ (Coral lights) 

Анимирани филм „Кпрална светла“ режирала је М. Хернандез. Тема филма 

су кпрали - какп мнпги мисле да су кпрали биљке, а заправп су живптиое. 

Кпрали се лакп размнпжавају и стварају кплпније, кпје се ппвезују са 

другим кплпнијама и стварају се кпрални гребени. Кпрални гребени су 

ппзнати пп свпјим јединственим бпјама. Кпрали, кап и људи, мпгу сами да 

изграде свпје пкружеое. Неки пд кпралних гребена су стари и дп 10 000 

гпдина и мпгу се видети и из свемира. У псамдесетим гпдинама 20. века дплази дп ппшетка 

нестајаоа кпрала збпг ппвећаоа температуре мпра за 2C̊, узрпкпваним глпбалним загреваоем 

и загађеоем. Данас је 75% кпрала у ппаснпсти пд изумираоа, а према прпценама 2030. гпдине 

90% кпрала ће бити у ппаснпсти пд изумираоа и нестајаоа кпралних гребена, збпг глпбалнпг 

загреваоа и емисије издувних гаспва. 

Главни у пшуваоу кпралних гребена су људи, кпји треба да кпристе прганску, лпкалну храну, 

разградиве материјале, рециклирају, перу вещ хладнпм впдпм, спрпвпде климатске акције у 

пшуваоу прирпде, јер је најважније да се ппврате кпрална светла. 

Пвај филм ме је навеп на великп размищљаое п пшуваоу прирпдe и какав утицај кпрални 

гребени имају на екпсистем наще планете, јер сам велики љубитељ мпра. Какп неке мале 

ствари пшуваоа прирпде мпгу пунп да знаше на глпбалнпм нивпу. 

„Зимбрул – еврппски бизпн у јужним Карпатима у Румунији“ 

Краткпметражни дпкументарни филм „Зимбрул“ је режирап E. Rondeau. Приша п еврппскпм 

бизпну кпји је скпрп изумрп у 20. веку са ппдрушја Еврппе. Бизпн је највећа еврппска 

кппнена живптиоа. Псталп их је самп 50 у зпплпщким вртпвима. Људи су главни кривци 

збпг шега је пва врста живптиоа скпрп нестала. 

2014. гпдине је некпликп бизпна дпведенп на ппдрушје јужних Карпата у Румунији и 

враћенп у дивљину. Све је урађенп уз ппмпћ лпкалне заједнице. Щумски ренчери се брину 

п пвим бизпнима у дивљини, јер врлп близу оихпвпг станищта живе људи. Лпкална 

заједница је главни ппкреташ пшуваоа прирпде и защтићених врста. Шист ваздух, шиста впда 

и квалитет земљищта су све щтп је пптребнп. 

Свидеп ми се пвај филм јер вепма вплим живптиое и натерап је ме на размищљаое п 

защтићеним живптиоским врстама. Мислим да у будућнпсти мпрамп да радимп на 

пшуваоу защтићених врста и оихпвпм ппстанку и нащпј земљи и на на нащпј планети. 

Мпрамп да впдимп рашуна п нащем пкружеоу. „Шист ваздух, шиста впда и квалитетна 

земља“ мпра да буде нащ циљ. 

                              Лука Танацкпвић VII4 
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ПОВРАТАК 

Пвај филм пписује међуспбнп удаљаваое 

људи, али и оихпвп птуђиваое и 

удаљаваое пд прирпде. 

Развпј технплпгије, брз живпт и јуреое за 

каријерпм самп су убрзали и ппјашали пве 

прпцесе. Тп представља велики прпблем 

јер шпвек треба да је близак са прирпдпм 

ппщтп у великпј мери зависи пд ое. 

Међутим, шпвек ради управп супрптнп и 

ппред свега јпщ и загађује прирпду, а 

самим тим птежава и ствара неппвпљне 

услпве за живпт и себи и свим другим 

прганизмима. Сви се бпље псећамп када 

смп у прирпди и затп тп треба шещће да 

радимп, јер нам прирпда даје ппсебну 

енергију. Пандемија кпја се дещава јпщ нас 

је вище међуспбнп удаљила, а удаљенпст 

пд прирпде ппстпјала је и пре тпга. Треба да 

ппмажемп прирпди, садимп нпве биљке, 

шистимп пкплину, тада ће и прирпда да 

буде бпља према нама, иакп тп нисмп увек 

ПЛАВА ПЛАНЕТА – пут у екплпгију 

Пвај анимирани филм нам гпвпри п важнпсти 

спасаваоа пращума кпје су плућа планете Земље. 

Унищтаваое и кршеое щума и щумски ппжари 

највище унищтавају щуме и пращуме, живптиое 

губе свпја станищта, а мнпге пд оих и страдају 

бежећи пд ватре и тражећи нпва станищта. Нпр. 

дрвеће је станищте мнпгим живптиоама кпје 

беже и мпрају да траже нпви дпм, у кпме се 

мпрају прилагпђавати нпвим услпвима живпта. 

Тп знаши да нестајаое щума и пращума није 

прпблем самп за шпвека и кплишину кисепника, 

негп и за све прганизме кпји ту живе. Такп се 

урущава бипдиверзитет кпји је заправп прирпднп 

бпгатствп целпг света, јер свака врста на Земљи 

има свпју улпгу кпја је важна за целу бипсферу. 

Да бисмп спасили щуме и пращуме треба најпре 

да имамп свест п оихпвпј важнпсти, да шувамп 

прирпду, ппщумљавамп, садимп нпве биљке, 

кпје ће псим за прпизвпдоу кипсепника бити 

важне и кап станищта мнпгим живптиоама. 

Прирпда се ппбринула да Сунце ппмаже при 

расту и развпју, ппвпљним услпвима живпта, а на 

нама је да се бринемп п прирпди, не загађујемп 

је и ппщтујемп. 

Филип Јпванпвић VIII2 
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У разгпвпру са баба Јпванкпм и деда Драгищпм Аранђелпвић из Бепграда, рпдпм из 

Негптиснке крајине, кпји дуже пд 30 гпдина сеју и гаје бащту, сазнап сам вище п пвпј 

защтићенпј врсти и какп пна утише на плпдпве у бащти. Баба и деда гаје ппврће и впће 

кпје не прскају никаквим хемијским средствима кпја лпще утишу пп раст и плпд биљке 

и пд маја месеца се увеликп радујемп нащим краставцима, зеленпј салати, јагпдама, а 

већ пд јуна дпмаћем парадајзу и паприци. Али најзадпвпљнији су када оихпви унуци 

уживају у тек сазрелим плпдпвима. 

Баби и деди сам ппставип нека пд 

важнијих питаоа: 

- Баба, да ли има кртица и ако их има  

какву су ти щтету направиле у бащти? 

- Јесу, осушиле су ми се биљке приликом 

кппаоа Неке су прппале, а неке су 

спащене заливаоем ─ рекла је баба 

Јпванка. 

─ Деда, да ли ппстпји неки нашин да 

спрешите кртице да праве хумке, али да 

је тп прирпдан нашин без упптребе 

хемијских средстава? 

─ Има један нашин кпји сам видеп у 

телевизијскпј емисији, а тп је да се 

пластишна флаща исеше на ппла и убаци у 

хумку ─ такп кртица не мпже да настави 

кппаое. Раније дпк смп имали другашији 

систем заливаоа (стављали смп 

специјалну фплију пкп струкпва биљака у 

пластенику), тада су кртице направиле 

већу щтету. Нисмп мпгли да видимп 

хумке а накпн некпликп дана псущиле су 

нам се стабљике паприке. Накпн некпг 

времена, кртице престају да кппају ─ 

Кртица се кап и сви представници бубпједа, 

налази на предлпгу Црвене листе угрпжених 

врста кишмеоака и у Србији је закпнпм 

защтићена. 

Пснпв за защтиту је оенп местп у ланцима 

исхране – статус меспједа првпг реда, кап и оен 

знашај у редукији брпјнпсти разлишитих инсеката 

Баба и деда кпји се дпста залажу да сашувају плпдпве свпг труда, за све гпдине свпг рада у 

бащти, ниједнпм нису лпще утицали на живпт пве живахне живптиоице. 

Василије Ђуришић V4 
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                                         ПРИША П ПШУВАОУ 

Наципнални парк Казаранга дели један пут ─ са једне стране 

људи, a са друге живптиое. Пвај парк представља дпм мнпгим нпспрпзима, слпнпвима кап и 

другим живптиоама. У парку се налази шак вище пд 200 села на 15км раздаљине и птприлике 

75.000 дпмаћинстава. Људи и живптиое пвде мпрају да делe теритприју. Казаранга је у 

пптпунпсти пкружена впдпм. Парк једнпм гпдищое буде ппплављен. У тим ппплавама страда 

прекп 250 живптоа, а пстатак је принуђен да се креће ка Кариби Англпнг планинама. Пкп 70% 

парка сваке гпдине у ппплави буде ппд впдпм, щтп пставља пкп 3.000 км квадратних за 

живпт. Пвај нацинални парк један је пд ретких сигурних утпшищта за једнпрпге нпспрпге. 

Тпкпм ппплава мнпге живптиое ппкущавају да препливају реке. Некплицину у тпм ппкущају   

спащавају људи. У перипду пд средине псамдесетих гпдина прпщлпг и ппшеткпм пвпг века 

дещавали су се велики впјни сукпби на пстрву. Тпкпм впјних сукпба пдведени су скпрп сви 

нпспрпзи; већина слпнпва је убијенп и приближнп цела пппулација јелена је збрисана. Људи 

на пстрву пплакп схватају да мпрају да защтите свпју пкплину и ппмпгну јпј кпликп мпгу.                                

                                                                  Нина Бабић VIII2 
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е PIRLS 2021 ─ истраживаое у нащпј щкпли 

PIRLS - Progres in International Reading Literacy Study 2021 

je међунарпднп испитиваоe развпја шиталашке 

писменпсти деце у 4. разреду пснпвне щкпле. Нпсилац 

прпјекта је међунарпдна аспцијација за евалуацију 

пбразпвних ппстигнућа IEA из Амстердама, дпк је 

међунарпдни прпјекат у Србији ппд ппкрпвитељствпм и 

у прганизацији Завпда за вреднпваое квалитета 

пбразпваоа и МПНТР, реализује се у прекп щездесет 

земаља свету на сваких 5 гпдина пд 2001. У Србији се 

реализује први пут у 170 щкпла, а у испитиваое ће бити 

укљушенуп вище пд 5000 ушеника. Циљ истраживаоа је 

мереое ефикаснпсти пбразпваоа једне земље; 

међуспбнп ппређеое пбразпвних система разлишитих 

земаља, а ппдаци из PIRLS-а могу се користити у 

наципналнпј пбразпвнпј пплитици. 

У нащпј щкпли, пп систему папир - плпвка тест, биће 

тестирани ушеници пдељеоа IV2 и IV5 у марту 2021. 

Главни кппрдинатпр истраживаоа је Дијана Бпжић, а 

администратпри су Мирјана Маркпвић и Тамара 

Тпдпршев. 
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Зашинске биљке 

 

Мпја мала бащта 

Кап нпвинар ппшеп сам да истражујем 

нашине на кпје мпжемп да меоамп 

пкплину на ппзитиван нашин. 

Питап сам ушеника петпг разреда на кпји 

нашин је пн ппмпгап прирпди у 

ппследоих некпликп недеља. 

Оегпва идеја је била да засади зашинске 

и пбишне биљке на свпм прпзпру. 

Питап сам га какп напредује оегпв 

прпјекат и кпје је биљке пдабрап. 

Дешак ми је пдгпвприп да је ппсадип 

семе пригана, аниса, камилице и 

тимијана. Деп семена је већ ппшеп да 

клија и расте. Приликпм садое је 

кпристип рециклиране саксије и 

ппдметаше пд ствари кпје вище не 

СУНЦЕ ДЕЛУЈЕ: семе 

ппшиое да клија 

Да ли прирпду мпжемп да гледамп самп крпз прпзпр? 

Какп мпжемп да утишемп сада? 

Питап сам једну маму какп сада мпжемп да утишемп ппзитивнп на прирпду. 

Пна ми је рекла да укпликп пазимп щта купујемп и кпликп птпада стварамп 

тп свакпга дана утише на прирпду. Акп купујемп впће кпје расте јакп далекп, 

на пример у Јужнпј Америци, тада људи пптрпще јакп пунп гприва да би та 

впћка стигла кпд нас, такп да је бпље куппвати впће кпје расте ту близу нас. 

Питап сам једнпг тату какп јпщ мпжемп да утишемп на прирпду. Пн ми је 

рекап да мпжемп да утишемп смаоиваоем утпптребе пластишних кеса и  

друе пластике и да је важнп да никада не бацамп ђубре ван кпнтејнера. 

NEWSPAPER 

СВИ СМП КПД КУЋЕ, ЩТА САДА? 

Прирпда узвраћа ударац 
Ппщтп смп сви у кућама људи не кпристе у великпм брпју превпзна средства кап щтп 

су аутпбуси, аутпмпбили, шак и авипни. 

Ваздух је маое загађен, у рекама се налази вище риба и дугпг живпг света. 

Шитамп нпвпсти да се живптиое враћају на места пдакле их је шпвек oдавнп прптерап. 

Иакп је разлпг защтп се пвп дещава лпщ, ипак не мпжемп да не пстанемп 

задивљени пред снагпм и лепптпм прирпде. 

Изгледа да смп били забправили шија је пвп планета. 

Вук Шпрлија  VI4 

ППВРАТАК ПРИРПДЕ 

БИПЛПГИЈА ДАНАС . МПГУЋИ УТИЦАЈ ШПВЕКА НА ПРИРПДУ. 
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Нащи награђени радпви 

Мпја песма Драгану Лукићу 

 

Свакпга дана у щкплу крећем, 

плави ранац на леђа мећем, 

знаоа у оему има дпста, 

свеске и коиге и пунп ппсла. 

 

Дпк идем путем, певущим лакп, 

пмиљену песму, оу зна бащ свакп: 

„Фифи, гледај правп, 

Фифи, дигни реп, 

Фифи, пази дрвп, 

Фифи, ниси слеп!“ 

 

Јпщ сам у вртићу  

наушип стих пп стих 

и на приредби 

храбрп стап испред свих: 

„Бам, бам, бам, 

убих лава сам. 

Так, так, так,  

убих тигра шак!“ 

 

Мпгап бих јпщ да 

певущим сад, 

али звпнце звпни и 

ппшиое шас. 

Нпвак Катафај II5 

 првп местп на Ппщтинскпм такмишеоу 

 у прганизацији Пријатеља деце 

Щта у мпм срцу лежи 

 

 Испунила ми се жеља, дпбип 

сам брата. Дап сам му име Вук. Има 

две и пп гпдине, а жели да иде са 

мнпм у щкплу. Мнпгп је смещан. 

Данас је замрашип спбу, ппщтп сам 

рекап да сам умпран. Узеп је коигу и 

ппшеп да ми шита бајку, а пн ни не зна 

да шита! 

 У мпм срцу лежи мпј брат Вук.  

 

Стефан Пдалпвић II5 

првп местп на Ппщтинскпм  

такмишеоу у прганизацији  

Пријатеља деце 

 

Ликпвни рад:  Марија Јанкпвић I1 
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ЗА ЩТА СЛУЖЕ МЛАЂА БРАЋА 

 

За щта служе млађа браћа? 

Да ти сметају, 

да те пметају, 

да ти листпве из свеске цепају, 

да ти зидпве у спби щарају, 

а ппнекад и да те щамарају. 

 

А кад иде све пп плану, 

тада кап да Сунце из нпћи свану, 

е тад млађа браћа служе за нещтп другп: 

за играое,  

за мажеое,  

за цртаое, 

за певаое, 

и најважније 

ЗА БРАТСТВП БЕЗ МАНЕ. 

                                       Василије Недељкпвић  III3 

треће местп Ппщтинскпм такмишеоу 

 у прганизацији Пријатеља деце 

Н
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Щта у мпм срцу лежи 

 

Уна је кљуш мпг срца 

Уна је мпја љубав 

Уна има најлепще кике 

Уна има пши кап лане 

Уна има псмех кап анђеп 

Уна впли да се пунп смеје 

Унини вицеви су најсмещнији 

Уну и мене спаја дуга 

Кад Уна и ја плещемп  

тп је кап да летимп пп пблацима. 

Бприс Берић II6 

 

треће местп Ппщтинскпм такмишеоу 

 у прганизацији Пријатеља деце 
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    Щта у мпм срцу 

лежи 

 

Седим и размищљам. У мпм срцу леже 

мнпге ствари али набрпјаћу некпликп 

оих. 

Кад сам била јакп мала мама ми је рекла 

да када се плащим у мпм срцу куца мала 

мама и гпвпри ми да се не бпјим. 

Али када сам кренула у щкплу схватила 

сам да у мпм срцу има мнпгп вище ствари 

пппут: пријатељства, љубави, и 

брижнпсти према другарима. Некада се 

шак запитам какп све тп стане у тп срце!? 

Схватила сам да је свакпг дана мпје срце 

све веће и веће! 

                                                         

 Љиљана Милеуснић II2 

треће местп на Ппщтинскпм такмишеоу 

РАДАН И НЕРАДАН ЂАК 

 

Нерадан ђак:  

Какп је билп у щкпли? Има ли неких 

нпвпсти? 

Ах, какп је дпсаднп, па та щкпла ће 

прппасти! 

Сви пришају: 

Ппгледај какп све редпм вређа,  

какп седи ппгрбљених леђа! 

У щкпли им никад дпста филпзпфије,  

тамп је увек најдпсадније! 

Не мпгу да једем, грпзна је супа, 

у щкплскпм двприщту је пунп рупа! 

 

Радан ђак:  

Какп је билп у щкпли? Има ли неке 

радпсти? 

Шитали смп прелепе коижевнпсти! 

Шитали смп разне бајке, 

и п тпме какп су брижне мајке! 

Нема никаквих мука, 

пд писаоа ми је пјашала рука. 

Сви кажу да је лакп,  

јер све радимп пплакп!     

                                                                               

Дивна Трзин III3 

другп местп на Ппщтинскпм такмишеоу 

 у прганизацији Пријатеља деце 
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Мпја љубав је коига  
 

 

Прва коига кпју сам прпшитап била је збирка песама Драгана Лукића. Свидела ми се песма 

„Фифи“. Ту је пписана пудлица и оена газдарица. Газдарица је хтела да Фифи буде најппслущнији 

и најлепщи пас. Кад сам прпшитап пву песму, ппжелеп сам пса. Пве гпдине сам га дпбип! Зпве се 

Лиса. 

Хвала ти Драгане Лукићу! 

Павле Впјинпвић II5 

(ппхвала) на Ппщтинскпм такмишеоу 

 у прганизацији Пријатеља деце 

 Ликпвни рад: Вук Михајлпвић IV4 - треће местп на Ппщтинскпм такмишеоу у прганизацији Пријатеља деце 
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                Щта у мпм срцу лежи 

 

У мпм срцу лежи мама 

фина, дпбра и стрпга 

али вплим је дп неба. 

У мпм срцу лажи тата 

јак, храбар и дпбар 

вплим га пунп ја. 

На мпм срцу лежи једна мала 

сека мпја, иста кап ја, лепа и весела 

мнпгп је вплим ја. 

И такп сваке нпћи, свакпг дана 

вплим их све вище ја. 

У мпм срцу пни леже мама, тата, сека и ја 

тп је мпја ппрпдица. 

 

Маща Минпвић II6 

Щта ми лежи на срцу 

 

...пре некпликп месеци... желим, ммммм 

СВЕ, али нисам ни свесна щта и кпликп. 

Желим и щкплу, другаре, нпве патике... све. 

 

Иакп наизглед не изгледам, јпщ сам увек 

дете, пнп кпје је свеснп свега, али ппет са 

безбрпј жеља... билп да су реалне у тпм 

тренутку или не. Kап и сви, пнп щтп желимп, 

желимп пдмах. Безбрижнп детиоствп, пунп 

љубави и игре ми је на дпхват руке. Мпја 

реалнпст је самп мпја. Рпдитељи кпји 

непрекпднп  брину п нама, пружају и 

немпгуће, а све зарад пствареоа нащих 

снпва, жеља. 

Щкпла нам пружа разне мпгућнпсти... ушеое, 

дружеое, забаву... ма, све пнп щтп ми сад 

мнпгп недпстаје и щтп ми лежи на срцу. 

...дп пре некпликп месеци.. 

Пнп щтп је сада стварнпст, реалнпст! Е, тп је 

пнп щтп ме сада вепма плащи. Сада имам 

самп једну жељу: живпт ; да све щтп пре 

прпђе, да сви буду здрави и да из пве 

невпље изађемп кап ппбедници. 

Верујем да ћу пд сада неке ствари гледати 

другашије . Да ћу вище ценити пне мале, 

малецке ситнице, а п великим да не гпвприм. 

Рпдитељи, щкпла, другари... тп је пнп щтп ћу 

вплети јпщ вище! И какп ппслпвица каже: 

Здрав шпвек има милипн жеља, а бплестан 

самп једну... да пздрави! 

 

                                                                                                          

Милица Стпјанпвић VIII1 

Ликпвни рад: Невена Ћук III1 

Другп местп на ликпвнпм кпнкурсу 

Илустрпваое нарпдних ппслпвица Пријатеља 

деце 
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                                               Годишња доба 

                                                           Прплеће је дивнп дпба, 

                                                           ласта лети виспкп прекп неба. 

                                                           Прплеће је шарпбнп дпба, 

                                                           Пшеле су се накупиле меда. 

 

                                                           Лети је вруће време, 

                                                           имају нпве теме. 

                                                           Лети је тпплп време, 

                                                           Маме намажу креме. 

 

                                                           У јесен дпђу кищни дани, 

                                                           у  щкплу свакп дете ппрани. 

                                                           У јесен стиже пкругла крущка, 

                                                           у щуми лищће щущка. 

 

                                                           Зими су хладне нпћи, 

                                                           Деда Мраз ће у сваку кућу дпћи. 

                                                          Зими су бела јутра, 

                                                          пптршаће деца на санкаое сутра. 

                                              Милица Петрпвић III6 

                                                                                            другп местп на Ппщтинскпм 

                                           такмишеоу у прганизацији Пријатеља деце 

Шта ми лежи на срцу 

          

 

Радећи презентацију п Мадагаскару, кпју 

нам је наставница гепграфије задала, схватила сам 

кпликп желим да га ппсетим.Шитаоем из атласа, кпји ми 

је тата дап да ми ппмпгне пкп презентације, сазнала сам 

да је тамп скпрп увек летп и тп ми се јакп свиделп јер ми 

је летп пмиљенп гпдищое дпба, а и тада сам рпђена. 

Щтп сам вище шитала п плажама, планинама, рекама и 

шуднпватим живптиоама Мадагаскара, све вище сам у 

мащти виђала себе какп щетам на заласку сунца пп 

једнпј пд плажа и какп гледам у мпре у кпме се пгледају 

ппследои зраци сунца. И, етп, такп би се заврщип један 

пд мнпгих дана кпје бих прпвела на Мадагаскару 

уппзнајући оегпве егзптишне делпве кап щтп су сахаре и 

плаже. Играла бих се са лемурима кпји тамп живе, 

видела и дивила се бапбабу, кпји је наципнални симбпл 

Мадагаскара. П оему ппстпје неверпватне легенде, неке 

шак кажу да га је сам Бпг ствприп. Имам тплику жељу да 

га видим уживп, а не самп да га гледам са слика. 

Шитајући п Мадагаскару схватила сам да је тп прелепп 

местп и једва шекам да га једнпг дана ппсетим са 

ппрпдицпм и пријатељима 

 Дпк спавам, мпја мащта впли да мпје жеље п 

путпваоима претвпри у снпве и пнда ме превари да сам 

тамп. Пна ми пствари жељу, кпју нпсим у срцу. 

                                                                  Уна Јевтпвић VIII1 

ппхвала на ппщтинскпм такмишеоу у прганизацији Пријатеља деце 

Ликпвни рад: Нина Јпванпвић III3 

Другп местп на ликпвнпм кпнкурсу Илустрпваое нарпдних ппслпвица 

у прганизацији Пријатеља деце 
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Мпје жеље, мпја стварнпст 

Ппнпћ је. Сан ми не дплази на пши. Сећам се тих првих дана, када сам схватип да нема вище 

безбрижнпсти… 

У кући је тихп, пслущкујем и шујем равнпмернп дисаое мпје млађе сестре, спава у мпјпј спби, да 

би била щтп даље пд баке. Ппвременп шујем уздах мпје мајке. Један уздах, а тпликп брига и 

страха у оему. Уплащен сам, али не желим да ппкажем, шак се и љутим щтп ме не пущтају 

наппље.  

Јуше је бип први дан прплећа, прелеп и суншан, али самп акп га ппсматрате. Акп ппкущате да га 

псетите, нишега леппг и прплећнпг у оему није билп. Пбпјен страхпм, тежак пд узнемиренпсти, 

исцрпљен и трпм пд брига свих нас. Псећам се заустављенп. Мпје щкплске пбавезе свпде се на 

два сата гледаоа прпграма и ппнеки дпмаћи задатак, не тренирам, не идем на кпщарку са 

другарима. Празнина и страх су псећаоа кпја нису заустављена. Питаое „защтп“ псећа се у 

ваздуху, а ја немам пдгпвпр. Да ли га некп има? Да ли је заиста пвп ппрука и пппмена 

шпвешанству? У глави ми је пбјава кпју сам пре неки дан прпшитап. Пбишнп не ппсвећујем пажоу 

таквим садржајима, али пвај ме је натерап да се зауставим и размислим. Да ли нам је изглед 

ппстап тпликп важан па сада мпрамп да нпсимп маске, да ли смп заппставили прирпду па нам је 

сада бправак у опј драгпцен, да ли смп забправили наще старе па се над нама надвила претоа 

да мпжемп да их изгубимп за трен? 

Лаганп тпнем у сан. Ппнпвп сам у щкплскпј ушипници, мпја разредна и наставници, сви мпји 

другари су са псмехпм на лицу. Ппсле щкпле журим кући, шека ме бака са питпм пд вищаоа. 

Прплеће је, дан је диван и суншан, псећа се радпст у свакпм уздаху. Прирпда се буди, маске су 

пале. Кап да летим, нема вище ппаснпсти. 

 Будим се са псмехпм, кпји нестаје пнпг трена када схватим да је тп бип сан. Ппет шујем уздах 

препун брига и страха. 

Желим да на мпм срцу лежи безбрижнпст! 

                                                           

Алекса Влајић VIII1   

 

 

Ликпвни рад: 

Дущан Ракпшевић  III4  

Другп местп на 

ликпвнпм кпнкурсу 

Илустрпваое нарпдних 

ппслпвица у 

прганизацији  

Пријатеља деце 
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Щта у мпм срцу лежи 

 Реткп сам имап јака псећаоа кап када су исекли једнп 

вепма лепп дрвп трещое. Истпвременп сам бип срећан, тужан 

и замищљен. 

Свакп има нещтп щтп впли да ради. Некп впли да се игра на 

кпмпјутеру, да гледа телевизију или да игра друщтвене игре. Ја 

највище вплим да идем наппље. Дпста мпјих другара иде 

наппље да би играли фудбал или кпщарку. Ја не вплим ни једнп 

ни другп, али вплим да впзим бицикл и пеоем се на дрвп. 

Впжоа бицикла мпже бити дпсадна, али мпже бити и забавна. 

Мислим да тп зависи пд брзине. Скпрп сам нащап једну дугу 

низбрдицу. Први силазак је бип вепма узбудљив и занимљив, 

али би сваки следећи бип малп дпсаднији негп претхпдни. Збпг 

тпга сам кренуп да тражим дужу низбрдицу. Пд впжое бицикла 

ми је јединп пеоаое на дрвп занимљивије. Ја се најбпље 

пеоем пд свих мпјих другара. Мпгу да се пппнем на скпрп 

свакп дрвп. Дпста времена сам ппсветип пеоаоу на дрвп и 

вежбаоу. Јакп сам срећан кад се пппнем негде. Има дпста 

дрвећа на шији врх самп ја мпгу да дпђем. Нека ретка ми 

пружају сјајан ппглед на пкплину акп се пппнем на оих. За пна, 

на кпја се вепма тещкп успеоем, кажем да сам их „псвпјип“. 

Свакп дрвп на кпје се пппнем, сматрам свпјпм теритпријпм дпк 

је некп други не „псвпји“. Сећам се једнпг дрвета кпје је билп 

бащ дпбрп за пеоаое. Тп је била трещоа. Гпдинама сам се 

пеоап на оу и јеп оене плпдпве. Свима се свиђала и правила 

је велики хлад лети. Зими смп пкп ое правили тврђаву пд 

снега. Била нам је драга, али смп видели да су јпј гране све 

сувље и маое савитљиве. Једнпг дана су је исекли. Билп ми је 

жап, али ћу, надам се, прпнаћи нпвп, истп такп дпбрп дрвп. 

 Данас је пстап самп један пао на кпјем вплим да седим и 

размищљам п дрвету кпје је некада ту билп. Размищљам п тпме 

какп је пунп времена прпщлп пткакп сам се први пут пппеп са 

другарима и какп смп правили тврђаву пд снега пкп ое.       

Дприан Прлпвић VI5 

треће местп на литерарнпм  кпнкурсу 

 у прганизацији Пријатеља деце 

Ликпвни рад; Александар Кпвашевић VII2 
22 
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Драган Лукић шестп свпјим песмама дище крпз впљени 

град у кпме се рпдип и живеп. Кап и пн, ппнпсан сам 

щтп сам пвде рпђен и делим са оим љубав према 

Бепграду. И ја живим на Нпвпм Бепграду и у оегпвим 

песмама преппзнајем све пнп щтп је и сâм пписап. 

Оегпве песме певају п трамвајима и сплитерима, градскпј гужви, гпдищоим дпбима у нащем 

граду и деци кпја у оему живе. Живпт и леппте града пписује крпз щале, разне згпде и 

незгпде. Једна пд тих песама „Дпк се Бепград спрема да саоа“ вепма ми је драга. 

Дпк шитам пву песму са другпг спрата свпг сплитера, гледам у јпщ један исти такав прекп пута, 

и јпщ један ппред оега, у цеп низ зграда, преппзнајем беле груди виспких кућа. Свакп веше 

светлуца на стптине прпзпра, светла се пале и гасе и заиста лише на груди некпг генерала кпје 

светлуцају са пунп пдликпваоа. Ппнекад се питам кп ли све тамп живи, щта ли раде. Мпжда 

некп вешера, нека мама успављује децу, мпжда некп има гпсте, а некп игра уз музику са 

радија... Какп веше пдмише, све је маое жутих прпзпра али на Нпвпм Бепграду никад није 

пптпуни мрак. Када се прпбудим нпћу, из кревета увек ппгледпм пптражим неки квадратић 

кпји и даље светли или се из даљине виде прпмене слика на нешијем телевизпру. 

У центру града, Бепград се малп другашије спрема за сан. Старе зграде и улице, кап Лукићеве 

дптеране даме, пбасјане су неким другим светлима. Светлима реклама, излпга, аутпмпбила и 

трплејбуса кпји дп каснп у нпћ прплазе градпм. Пд Албаније дп Славије има щеташа и пнда 

када се пстатак Бепграда спрема за спаваое, а пекаре за оих раде и нпћу. Када ппнекад увеше 

прпщетам Кнез Михаилпвпм улицпм, питам се да ли ту Бепград икад спава пд улишних 

свираша, граје, украса и светла града. 

Мпј Бепград се свакп веше спрема да саоа, али никад пптпунп не спава. Увек је један 

квадратић у сплитеру вешнп псветоен – тп је песнишка лабпратприја нащег Драгана Лукића јер 

оегпве песме пстају заувек. 

 

 

Стефан Михајлпвић V1 

треће местп на Ппщтинскпм 

такмишеоу 

 у прганизацији Пријатеља 

деце  

Ликпвни радпви:  

Петра Булајић  V1 
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КЊИГА КОЈУ БИХ ПРЕПОРУЧИЛА 

 

Љубав према коигама и шитаоу кпд мене се рпдила у најранијим данима детиоства и када се 

тп дпгпдилп била сам заувек 

зарпбљена... Свака коига је свет за себе, 

дпбар друг у данима сампће, увек 

спремна да ми се у пптпунпсти преда, 

да ме насмеје или расплаше. 

Коига кап уметнишкп делп кпја је на 

мене пставила знашајан утисак и кпја је 

сигурнп пбележила мпје тинејчерске 

дане, а преппрушила бих је и пнима кпји 

нису пбпжавапци шитаоа, свакакп је 

серијал пд 8 коига ппд називпм ,,Хари 

Пптер”. Нестварна коига кпја гпвпри п 

магији и кпја нас впди у свет шарпбоака 

– несумоивп ће псвпјити свашије срце. 

Главни јунак Хари Пптер, дешак с 

пжиљкпм у пблику муое, крпз свакп 

нпвп ппглавље впдип ме је у 

неверпватне авантуре пресецајући све 

везе са светпм стварнпсти и 

истпвременп ппказујући щта је правп 

пријатељсвп, љубав и храбрпст. 

Свакп веше, дп каснп у нпћ, тпнула сам у 

јединствену магишну пришу п бпрби 

између дпбра и зла, трагајући за 

Каменпм мудрпсти – симбплпм вешнпг 

живпта. Шак и самп име главпг јунака 

није слушајнп пдабранп. Оегпвп име Хари Пптер је варијанта имена Хенри кпје су нпсили 

енглески краљеви, али има и кпрен у немашкпј реши „хери“, щтп знаши впјска. Затп је и 

дпдељенп главнпм јунаку, јер управп пн предвпди бпрбу прптив тадащоег највећег зла у свету 

шарпбоака. Хари заједнп са свпјим друщтвпм, увек спремним за смех и щалу, ппказују шитапцу 

неизмерну снагу љубави и пријатељства. Сви пни су уппрни, радпзнали, храбри и искрени. Кап 

заљубљеник у Харија Пптера желела сам да будем пппут оега и да се једнпг дана прпбудим са 

скривеним мпћима у тајанственпм свету у кпјем сви знају мпје име, у кпјем правим шарпбне 

напитке, без кљуша пткљушавам врата, летим на метли... 

Препустити се пвпј коизи знаши да ћете се препустити мащти, без кпје би нам пвај живпт бип 

без бпја, звука и псећаоа. 

 
(литерарни и ликпвни рад): Тепдпра ЈпванпвићVII2 
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Светла се пале. Завеса се ппдиже. Ппглед публике 

нестрпљивп иде тамп-амп и сви узбуђенп тапщу у истпм 

ритму. И ту сам наравнп ја, у кпстиму Малпг Принца, 

главнпг јунака наще представе у вртићу. Мислим да сам 

се дугп ппсле ое псећап кап Мали Принц. Другим пшима 

гледап сам на свпје другаре, а мпрам вам признати да 

сам престап да шупам малу лепу Даницу за кикице. Такп 

сам завплеп глуму. 

Свака пд мпјих улпга ме је нешему наушила. Накпн щтп сам успещнп пдглумип Малпг Принца, 

ппшеп сам мислити да ћу и ја кап и пн наћи свпју ружу и да никада нећу пдрасти. Када ми некп 

ппстави питаое на кпје не знам пдгпвпр, размищљам какп би на оега пдгпвприп Старац Фпша, 

шију сам улпгу тумашип у представи  „Mаркп Краљевић“. Такпђе, наушип сам да се храбрп 

супрптставим свпјим страхпвима бащ кап и Капетан Чпн  Пиплфпкс, у шијем сам кпстиму бип на 

ппзприщнпј сцени. Такп сам уппзнап и лик Лименпг, кпји сам представљап са седам гпдина и пд 

кпг сам такпђе ппнещтп наушип. Наушип сам да шпвек увек има неке емпције, биле пне дпбре 

или лпще, и да их никп не мпже сакрити. Такп је и Лимени мислип да нема псећаоа, али се на 

крају ипак исппставилп супрптнп.  

Дпбип сам прилику и да се ппјавим у филму „Тпма“. Бип сам узбуђен и срећан, кап мищ када 

намирище парше сира. Све пкп мене билп је великп, а ја такп мали. Сва та филмска ппрема била 

је изузетнп фасцинантна једнпм дванаестпгпдищоем дешаку. Птвпрених уста пд изненађеоа 

гледап сам све те камере и псталу ппрему. 

Схватип сам да је сваки нпви лик за глумца нпви живпт. Са свакпм улпгпм бпгатији је за једнп 

нпвп искуствп, уппзна једну нпву страну себе и света у кпм живи. Пн има хиљаду живпта.  

Глумашкп небп је препунп звезда, а верујем да је једна резервисана самп за мене и да са 

нестрпљеоем, бащ кап и ја, шека да је дпхватим.                                          

Бпщкп Впларевић VII2  
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На виртуелнп путпваое крпз Еврппу ппвещће нас 

наставница истприје Снежана  Лаинпвић (мпже се 

путпвати путевима  

     уметнпсти и за време кпвид кризе… једним 

двпкликпм на разгледницу...) 

К 

Л 

И 

К 

Н 

И 

Ликпвни радпви: Стефан Щакић VII1(авипн);  Јпвана Радпванпвић VII2(брпдић) 
This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

Европа  XV-XVII

Поштовани посетиоци, добродошли на ово путовање кроз време. Бићете 

сведоци невероватног историјског и културног напретка у Европи. 

Полазимо!
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Некада давнп у живпту буба... 

Једнпм се у малпм бипскппу за бубе, 

где је билп пунп буба, на некпј ливади 

десип шудан звук. Све бубе су изащле да виде щта је тп щтп прави тај звук, али пдмах се шуп неки 

глас: „Хајде, ппжури Тпмп!“, рекап је некп. Затим пнда све бубе: „ЉУДИ!“ и све се бубе кап муве 

без главе (псим мува) разбежале. Све бубе су се сакриле у куће, ниједна буба није била на 

ливади. Накпн два минута људи су птищли, све бубе су гледале неку справу за мереое дужине 

људи, једна спва кпју су људи прпбудили је рекла да се тп зпве метар, мпжда су људи гледали 

растпјаое дрвећа. Пнда вешерас једна буба се сети да акп мере растпјаое дрвећа мпжда желе 

да ИСЕКУ СВП ДРВЕЋЕ И ДПМПВЕ БУБА У ЩУМИ. Следећег дана су бубе пбјавиле РАТ. 

Сутрадащоег мириснпг и прелеппг јутра бубе су се спремиле да изуједају људе кпји прпбају да 

исеку билп кпје дрвп. Првп су птищле на путпваое. Када су стигле у Енглеску узеле су неку 

справу да виде кп жели да исеше дрвп, али када су желеле да уђу у оихпв авипн пнда је неки 

Енглез рекап: "What is this?!", а бубе ће на тп: „МИСЛИЩ ДА ТЕ НЕ РАЗУМЕМП!!!!!!!?????“ Пнда 

се шпвек ппмерип, а бубе су ущле у авипн. Када су се бубе вратиле у Србију на срећу људи јпщ 

нису исекли ниједнп дрвп. 

Следећег дана људи су птищли кпд мудрпг ушитеља Кпа Ме Јанга (кпји је наушип српски), и 

замплили су га да узму једну ствар кпја мпже да унищти бубе. Кпа Ме Јанг им је рекап да ће им 

тп дати акп му дпнесу кристал мира и жеља или другим називпм свемпгући кристал кпји се 

налази у тајнпј пећини кпју шува ватрени змај. Људи су рекли да ће му дпнети тп. Кренули су на 

далеки пут, требалп је да прпђу немпгућу щуму, стари гутајући пптпк, пещшану плују у стращнпј 

пустиои,свемпгућу билпкпликпрукасту хпбптницу и на крају испред тајне пећине ватренпг 

змаја. Људи су узели пружје за сваки слушај. Ппсле два сата су стигли у немпгућу щуму и пппили 

су впде пре негп щтп су ущли. Накпн уласка у немпгућу щуму десиле су им се три незгпде: 

упетљали су се у лијане, уплащили су се пд древних старих јапанских статуа и ударили су се у 

дрвеће када су пд страха кренули да трше кап муве без главе затвпрених пшију уназад, стигли су 

дп храма живптиоа. Ту су се бприли прптив живптиоа. Требалп је да се бпре прптив: лава, вука, 

тигра, медведа и леппарда. Прптив леппарда су нацртали ташке кап на оегпвпм крзну и пнда је 

леппард завплеп те ташке, медведу су дали пунп впћа, ппврћа и меса, а пн се најеп и није мпгап 

да се бпри. Прптив тигра су направили ласер и тигар је пратип ласер, те га је на крају изгубип. 

Прптив вука су стајали на једнпм месту и пн се затршап у оих и изащап из храма и изгубип истп 

кап и тигар. Прптив лава им је билп најтеже јер нищта нису мпгли јпщ да смисле, а и лавпви су 

најппасније живптиое на целпм свету, па су мпрали да смисле нещтп паметније. Ппсле су се 

сетили јпщ једне паметне преваре. Лав је кренуп ка оима пплакп, а пнда када се вище нису 

мпгли ппмерити са врата храма, пн је пптршап, а пни су му бацили пещкир на лице и пнда се лав 

изгубип. Ппсле су људи наставили путпваое.  

Један је рекап: „Правац СТАРИ ГУТАЈУЋИ ППТПК“ .. 

                            Павле Јпванпвић III2 

 

                             Аутпр рпмана и илустрације 
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Ппстпји мнпгп занимљивих занимаоа, али нещтп 

врлп ппсебнп јесте бити наушник. 

 

Да сам ја наушник имап бих бркпве, нпсип бих 

тегет пделп са краватпм и црне ципеле, а кап наушник направип бих и нещтп кприснп за људе — 

справицу кпју називам „хватаљка на време“. Идеја за ту справицу пала ми је на памет када сам 

се једнпм приликпм из щкпле сâм враћап свпм дпму. Хватаљка на време служи, кап щтп јпј 

самп име каже, да ти ппмпгне да негде стигнещ на време. Пна је гвпздена хватаљка кпја се 

испаљује из ппсебне врсте испаљиваша налик пищтпљу. На испаљивашу се налази радар кпји 

ппказује где ће хватаљка пасти, да не би зврщила на ппгрещнпм месту. Хватаљка такпђе мпра 

да се испали на местп где мпже да се ухвати. Када се хватаљка испали, пна се не пдвпји пптпунп 

пд испаљиваша, већ пстаје ппвезана са оим шелишним, уским и снажним ланцем. Тај ланац се 

налазип у испаљивашу дпк хватаљка јпщ није била испаљена. Када се хватаљка ухвати, ланац се 

враћа у испаљиваш и вуше те крпз ваздух, дп места где је хватаљка. Да не би испустип 

испаљиваш мпращ да нпсищ лепљиве рукавице. При дпласку дп места где се хватаљка ухватила, 

пптребан ти је ранац с падпбранпм. Тада треба ращирити падпбран и кликнути црвенп дугме на 

испаљивашу. Такп ће се хватаљка вратити на првпбитнп местп и безбеднп ћещ слетети на тлп. 

Све пвп се дещава врлп брзп. 

Кап и већина ствари и пва стваршица има преднпсти и мане. Мана јпј је щтп би се збпг ое људи 

маое кретали, щтп је лпще за оихпвп здравље. А преднпст је тп щтп би људи уз ппмпћ ое 

стизали на време, и при тпме не би загађивали пкплину. 

 

Василије Недељкпвић III3 

Ликпвни рад: Хелена Станић II2 

Ликпвни рад: Михајлп Стпјиљкпвић II2 
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ДА САМ НАУЧНИК 

  

Кад сам била мала желела сам да будем наушник, затп щтп мнпгп вплим да експериментищем, а 

и рпдитељи су ми наушници. 

Kада пдем кпд маме на ппсап видим у оенпј лабпратприји свакакве бпшице, апарате и разне 

тешнпсти. Мнпгп вплим када пдем кпд ое јер ми мама тада даје да и ја извпдим неке 

експерименте (сипам разлишите тешнпсти, гледам щта се дещава са разним тешнпстима када са 

ппмещају, какп меоају бпју). Вплим и да идем кпд тате на ппсап, на Инстиут за физику. Тамп се 

истп извпде мнпги експерименти, кпје ппнекад и ја ппгледам. Збпг тпга ми се свиђа наука. Пд 

свих наука, мени се највище дппада хемија. Када пдрастем, вплела бих да се бавим шуваоем 

прирпде, защтитпм река и ваздуха пд загађиваоа, итд. У хемијскпј лабпратприји мпгу да се ураде 

анализе впде, ваздуха и земљищта и да се види да ли је нещтп загађенп. Ппсле наушници мпгу да 

дају предлпг какп да се реще неки прпблеми са загађеоем. Ја и сада у кући извпдим разне 

експерименте. Мама се малп некада љути да не урадим нещтп щтп не бих смела и да се не 

ппвредим. Увек ми каже да је питам када хпћу нещтп да урадим. 

Збпг свега тпга, када пдрастем вплела бих да будем наушник кпји ће да шува нащу планету.  

 

Ленка Сакан III3 
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Нпва гпдина била је вепма радпснп прпслављена у мпјпј кући: билп је мнпгп ппклпна. Пд 

пичаме дп нпвих слущалица, сваки дп ппследоег ми се свидеп (укљушијући и грицалице, 

оам!). Крајем јануара, међутим, атмпсфера није била такп пријатна. У Кини се ппјавип нпви, 

непбјащоени кпр... щта вирус? Стизале су вести да је неки шпвек најверпватије ппјеп 

недпвпљнп скуванпг щищмища и сада је нека прпвинција у Кини заражена. Тп не мпже изаћи 

на дпбрп... 

Јавили су, Кпвид-19, пбпљеое изазванп вируспм из групе кпрпнавируса, ударип је Кину. Пнда 

неки туристи иду из Вухана у Америку, па у Еврппу, Бпже драги! Зар не мпгу да сашекају да тај 

вирус прпђе па да иду у свпј пбилазак света? Не, евп оих, дплазе у Италију, кап да се нищта не 

дещава. Дпк се ппмплим да не дпђу и пвде, шујем вест на телевизији: ,,Шпвек кпји се вратип у 

Србију из инпстранства први заражени пд кпрпнавируса у нащпј земљи”. 

Пд тада, скпрп сви су ппшели да нпсе маске. Шуднп су мирисале и ппмалп су стезале лице, а 

ппсле кприщћеоа први ваздух кпји удахнемп псећап би 

се пщтрп. Првих месец дана маски није билп у 

прпдавницама, а акп се људи не би жалили збпг 

нестащице, билп би препираоа пкп тпга да ,,ппд 

маскама не мпгу да дищу“ или ,,да им магле напшаре”, 

али прпблем са дисаоем не схватам, јер ваздух улази и 

излази крпз маску, да, малп маое, али ипак щтити пд 

нпвпг убице са Далекпг истпка. Неки паметни људи су се 

сетили визира, кпји се не приљубљује уз лице, али је тп и 

прпблем: вирус мпже да уђе са стране. Ипак, сви су ппщтпвали правила: два метра пд псталих, 

нема пкупљаоа, у шетири квадратна метра једна пспба максимум. Маске су и даље у 

нестащици. Људи себи праве маске, кпликп гпд дпбрп или лпще пне биле скрпљене, да би 

замениле епидемиплпщке, мада тп не ради најбпље. 

Сада, маске нису нека бпг зна каква защтита, сигурнп нису медицински скафандери, мада 

дпвпљнп щтите места напада вируса (псим пшију, за тп имамп напшаре за сунце :) али сигурнп 

мпжемп щетати крпз радоу, не препуну људи, јер се већина плащи да се не зарази, а ми 

мпрамп тп правилп пшувати, без страха пд заражаваоа, ипак се и не мпрамп дугп задржавати 

пкп кипска и у маоим тргпвинама. Наравнп, щетати без маске на пијаци је немпгућа мисија, 

такп да је мпрамп нпсити. 

Једнпг дана, наще лишне маске, свих бпја и дизајна, пставићемп, без бриге п зарази. 

Гледаћемп у свет кпји је кпнашнп скинуп маску, слпбпдан пд терета вируса кпји је планетпм 

харап те грпзне 2020. и 2021. гпдине (ипак, гпдине нису биле грпзне, дпгађаји кпји су се у 

оима пдиграли јесу). Кп зна, мпжда зажелимп да јпщ једнпм псетимп тај резак ваздух накпн 

скидаоа маске, мирис алкпхпла у предспбљу, или да се завалимп у кућу и ппсветимп време 

себи. Дп пве светле будућнпсти, мпрамп сашекати. 

Ликпвни радпви ушеника I6                                                                                                                              

                                                                                                                                 

 

Никпла Милетић VII2                                                                                        
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Кпста Бпца III3 

Све наше маске 

Радпви ушеника I4 
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Наше поруке 
свету... 
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мaске пдељеоа I5 

Максим Милпванпвић III2                 
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Питаоа за Љубивпја Рщумпвића 

 

 Да ли сте некада написали песму/пришу пдређенпм детету? 

Хана Ђпрђевић III5 

 Сигурнп сте дпбили пунп награда. Кпја је Вама најзнашајнија награда? 

 Да ли је у месту где сте живели кап дешак бип неки писац/песник, кпји Вас је мптивисап 

да ппшнете да пищете? 

 Да ли сте кап дешак имали пмиљенпг писца/песника? 

 Да ли мпжемп пшекивати некп нпвп делп? 

Аоа Кецман III5 

 Шиме и щта сте највище вплели да се играте када сте били мали? 

 Кпји Вам је бип пмиљени предмет у щкпли? 

Мaтеја Дращкпвић III5 

 Са кпликп гпдина сте ппшели да пищете песме? 

 Да ли су Вам Ваща деца била инспирација за песму? 

Сергеј Кривајић III5  

 Кпликп сте гпдина имали када сте написали свпје првп делп? 

 Кпје Вам је пмиљенп гпдищое дпба? 

Никплин Нпвакпвић III5 

 Какп сте ппшели да пищете? 

 На кпји нашин сте прпвпдили свпје дане у детиоству? 

Петар Впјинпвић III5 

 Кпја Вам је била пмиљена коига када сте били мали? 

 Какп сте смислили песмицу ,,Ищли смп у Африку”? 

Даница Дргпјлпвић III5 

 За кпју песму Вам је билп пптребнп највище времена? 

Андреј Мађарпвски III5 

Љубивпје Рщумпвић бип је у ппсети нащпј щкпли 

и вплели бисмп да ппнпвп дпђе или да нам пдгпвпри на 

питаоа директним укљушеоем online. Щта би га питали 

радпзнали ушеници III5. 
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Пгоен Лубура V6 

 

Немаоа Ђуршић VI6 

Наталија Рпсић VIII1 

Маја Стпјанпвић  V5 

Гала Пентлић V5 

Свети Сава као инспирација 
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 Борислав Пекић као инспирација 

Милица Стпјанпвић VIII1 

Ирина Пстпјин VII4 
Лара Симић VIII1  
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Мала щкплска галерија 

Павле Михаилпвић IV6 

 

Круна Радпја V2 

Катарина Мићанпвић V4 Сава Кпканпвић V2 



38  

 

 Десппт ВелишкпвићV2 

Жељкп Пaвлпвић V2 

Сава Кпканпвић V2 

Лена Субптић V4 
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Занимљиви задаци  

У једнпј ппрпдици има трпје деце - две кћери и син.  

Кпликп свакп има гпдина акп се зна да син и старија  

кћи имају заједнп 40 гпдина, син и млађа кћи имају  

укупнп 31 гпдину, а ћерке укупнп имају 37 гпдина? 

 

Занимљиви изрази 

* Изрази брпј 24 ппмпћу шетири једнаке цифре. Кпликп нашина има ? 

 

 

 

 

 

ДД  етекетективски задатак 

* Три друга – Дущкп, Јпван и Петар, цртали су разлишитим бпјицама: један црнпм, 

други црвенпм, а трећи зеленпм. Дущкп није цртап црнпм и црвенпм бпјпм, Петар није цртап 

црвенпм. Кпјпм бпјицпм је цртап сваки? 

 

 

  

 

 
 црна црвена зелена 

Дущкп  - - + 

Јпван - + - 

Петар + - - 

Рещеое:  

Дущкп је бпјип зеленпм, Јпван црвенпм, а Петар црнпм бпјицпм. 

Рещеое:  

Има 7 нашина:  

3 х 3 х 3 – 3 = 24,  33 – 3 х 3 = 24,  4 х 4 + 4 + 4 = 24 , 5 х 5 – 5 : 5 =24, 

6 + 6 + 6 + 6 = 24,  6 х 6 – 6 – 6 = 24 ,  88 – 8 х 8 = 24 

Рещеое:  

укупнп имају (40+31+37):2 = 108 : 2 = 54 гпд.,  

знаши, син + старија кћи  + млађа кћи= 54 гпд. 

Син има 54 – 37 = 17 гпдина 

Старија кћи има 54 – 31 = 23 гпдине                

Млађа кћи има 54 – 40 = 14 гпдина  

   прпвера : 17+23+14 = 54 

Припремила  

наставница  Драгана Вулетић 

Ликпвни рад: Петра Булајић V1 (пкп); 

Никпла Милетић VII2 (лупа) 

Школска кефалица 
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Спфија је шетврти разред и впли математику. Ушила је п садржапцима некпг брпја. 

Садржалац некпг брпја А је брпј кпји мпжете да ппделите са брпјем А. 

  Ушитељица је питала ушенике да наведу брпј и кажу оегпве садржапце.   

  Лена је рекла: „Садржапци брпја 5 су између псталих 5, 10, 15, 20, 25 итд.” 

  Никплија је рекла: „Садржапци брпја 6 су између псталих 6, 12, 18, 24, 30 итд.” 

  Нађа је рекла: „Садржапци брпја 100 су између псталих 100, 200, 300, 400, 500 итд.” 

  Такп су урадили и сви пстали ушеници.   

 Закљушили да су сви садржапци брпја А на неки нашин „јаши” пд брпја А затп щтп су му 

једнaки или већи пд оега. 

Спфија је у једнпм тренутку дигла руку и рекла : 

„Ја знам брпј, кпји је јаши пд свих ващих јер их све садржи!” 

Пстали ушеници су је збуоенп ппгледали. 

Шак и није тпликп велики, јпщ вище је збунила другаре. 

У тпм тренутку је звпнилп, а ушитељица је уз псмех рекла: 

„Размислите п тпме за дпмаћи, схвативщи п кпјем брпју је реш.” 

„Ппмпзите другарима да ураде дпмаћи!” 

 Рещеое је нула јер нулу мпжете ппделити са свим прирпдним брпјевима, па је нула садржалац свакпг 

прирпднпг брпја, а маои је пд оих. 

Щкплска кефалица 

Приредип: Бранислав Гпшпбија 

Задатак за 4. и 5. разред 

Знате ли кпји је брпј  ? 

Рещеое: гугл је брпј 10100. 

Ликпвни рад: Нађа Тпмащевић VII2 

Лпгишки задатак:  

 8=4; 16=8; 22=11; 50=?. Упптреби лпгику, а не 

математематику. Ниједан брпј није ппвезан са другим 

у математишкпм смислу. 

Рещеое није 25. Према тпме кпликп слпва имају брпјеви 8, 16, 22 

рещеое је 7 јер реш 50 има седам слпва. 

 Припремила наставница Д.Бпжић 



41  

   Ликпвни рад: ПЩ Борислав Пекић - Анђела Стојановић VIII3 

Наща привремена редакција 

(у щкплскпј библиптеци) 


