РЕЧ УРЕДНИКА
Драги читаоци,
Добро дошли на странице Каменчета, које је настало 1996.
године, а ове године се по 23. пут „докотрљало“ до вас,
читалаца. Каменче је мали камен, као што су и наши ђаци
мали. Зато ово лепо име открива душу ђака и носи обележје
нашег планинског поднебља, јер се између Доње Мутнице,
Лешја и Плане пружа гребен планине Бабе, саздане баш од
камена.
Наш часопис чува од заборава све оно што смо стварали и
што желимо да запамтимо. Он подстиче различите таленте
наших ђака, омогућујући им да пишу и стварају, афирмишу
своје знање, креативност, успехе и залагања. Подстиче их
на рад, истраживање, размишљање, стварање, читање и
учење. Зато и наши ђаци на моменте засијају као драги
камен, знањем, талентом и успесима.
Желимо да ове странице постану ваша мала оаза знања,
инспирације и личне креативности, место коме ћете се
увек враћати, а наше редове читати са радошћу и
задовољством.
Позивамо да нам шаљете све своје сугестије, коментаре и
предлоге које ћемо радо усвојити са циљем да сваке
године будемо све бољи! Намера нам је да заједно ширимо
нова сазнања и креативну енергију.
Пратили смо сва школска дешавања, такмичења,
радионице, пројекте, приредбе, наступе и друге важне
активности током школске године. Можемо бити поносни
на то што смо на многим пољима прославили своју школу и
постали препознатљиви по квалитету, креативности и
оригиналности.
Наши најбољи ученици су у току прошле школске године
побрали ласкава признања. Поносни смо на наше
такмичаре, као и на носиоце Вукове дипломе. Титулу Ђака
генерације у школској 2017/2018. години заслужено је
понела Јована Радосављевић, која је учествовала на чак
три републичка такмичења, а на једном од њих, „Књижевна
олимпијада“ је освојила треће место.
Ученици осмог разреда су остварили одличан резултат на
Завршном испиту. Просечан број поена по ученику на
завршном испиту је 25,28 што представља други резултат у
општини Параћин (од 8 школа), а шести резултат у
поморавском округу (од 32 школе). Честитамо ученицима и
предметним наставницима! Такође, чак седморо ученика
осмог разреда су носиоци Вукове дипломе, што је за једну
малу школу огроман успех.
Такмичили смо се на свим нивоима такмичења из
различитих области (географије, немачког језика, српског
језика, физике, историје, техничког и информатичког
образовања), освојили 3. место на републичком такмичењу
„Књижевна олимпијада“. Бриљирали смо на Фестивалу
дечијих сцена, остваривши 1. место, освојили 3. награду на
Међународном фестивалу „Креативна чаролија“ за најбољи
кратки филм из области образовања. На такмичењу
ученика основних и средњих школа Поморавског, Борског
и Зајечарског округа у тимском решавању практичних
проблема ХАКАТОН (такмичење из рачунарства и
информатике), освојили смо 2. место. Награђивани смо на
литерарним и ликовним конкурсима, у шаху, стрељаштву,
фудбалу, одбојци. Прикључили смо се великом и значајном
пројекту „Еко-школа“ и са нестрпљењем очекујемо „зелену

заставицу“ као мерило успеха и залагања у области
екологије...
Наша школа је једна од најстаријих у Општини Параћин.
Основана је давне 1844. године, а 3. октобра, прославља
174 године свог постојања, јубилеј на који смо посебно
поносни. Овом приликом честитамо Дан школе свим
ученицима и запосленима, честитамо им на свим
досадашњим успесима и желимо им још много нових!
Срдачан поздрав!
Главни уредник Каменчета:
Александра Николић,
проф. српског језика

ЕКО ШКОЛА

ЛОГО „ЕКО-ШКОЛЕ“
На ликовном конкурсу организованом за креирање знака
„Еко-школе“ учествовали су ученици од првог до осмог
разреда. Они су слали идејна решења, а предлог
композиције је била стилизација почетних слова и
уклапање у неки елемент из природе. Школска комисија је
проценила да је најуспешнији и најпотпунији рад био лого
ученице осмог разреда, Катарине Марковић, па је он
постао званични лого наше „Еко-школе“.

ДАН ШУМА
Светски Дан шума обележен је 21. марта, као једна од
пројектних активности „Еко-школе“. У оквиру пројектног
дана наставници различитих предмета конципирали су
своје наставне јединице тако да садржај часа третира неки
сегмент појма шуме и њеног значаја за човека, природу и
планету Земљу. Одступање од класичног вида наставе
додатно је мотивисало ученике, а циљ је био подизање
њихове еколошке свести.
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У ОБЈЕКТИВУ
запажен резултат, освојивши 3. место на 14. Међународном
фестивалу „Креативна чаролија“, Бања Врујци, 2018. године,
у веома јакој конкуренцији школа из читавог региона.
Планирамо да и у будућности учествујемо на конкурсима
дечијег стваралаштва и нижемо овакве успехе. Надамо се
да смо овим пројектом допринели реформи образовања и
подстакли ученике на ефективнији и успешнији рад.
Линк
филма:
https://www.youtube.com/watch?v=jmLqhN0D4gg&t=120s
Општинско такмичење из енглеског језика

НАГРАДА ЗА ФИЛМ
Основна школа „Бранко Крсмановић“ у Доњој Мутници
учествовала је на Конкурсу „Креативне чаролије 2018“ за
најбољи образовни филм на тему „РЕФОРМИШИМО
ОБРАЗОВАЊЕ“.
Путем кратког филма под називом „У ТЕБИ ЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛ!
ЗАШТО ГА НЕ ИСКОРИСТИШ!“
представили смо један важан проблем данашњег
образовања- недостатак мотивације ученика за стицање
знања у наставном процесу. Покушали смо да дамо
аргументована решења, кроз играну и документарну
форму. Потражили смо мишљење ученика, наставника,
студената и професора да бисмо били што објективнији и
да бисмо проблем сагледали са више страна. Аутори
филма су Александра Николић, професор српског језика и
књижености и Андријана Динић, професор техничког и
информатичког образовања. Координатор, сценариста и
режисер пројекта је Александра Николић. У филму се
појављују ученици осмог разреда : Ања Лазић, Јована
Мијалковић, Јована Радосављевић, Николина Милић,
Милан Петровић, Теодора Бркић, Ђурђина Павловић и
Милица Митровић. За камеру је био задужен „Фото Бобан“,
а за монтажу Зоран Радојковић.
Данашње образовање суочава се са бројним проблемима
од којих смо као најважнији истакли проблем недовољне
мотивисаности ученика за стицање знања. Фокусирали
смо се на проблем и понудили идеје за његово решавање.
Циљ рада је да понуди конкретна решења која ће помоћи
ученицима у превазилажењу овог проблема.
Реализација филма обухватала је писање сценарија, идејни
концепт режије, избор учесника- глумаца, избор музичке
подлоге, процес снимања, монтаже и техничке обраде.
Рад на пројекту трајао је око месец дана.
Ученици су радо прихватили изазов, били су веома
конструктивни и иновативни јер су и сами предлагали
занимљива решења. Били су задовољни на крају процеса у
којем су активно учествовали. Аутори сматрају да је циљ
остварен и радују се неком наредном сличном изазову.
После вишегодишњег успешног учешћа на позоришним
фестивалима, где смо остварили бројне успехе, желели смо
да се опробамо и пред камерама, кроз реализацију
филмског пројекта. Оваква форма била нам је изазов и
срећни смо што смо и тим филмским првенцем остварили
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У Основној школи "Вук Караџић" у Поточцу 3. марта
2018.године одржано је општинско такмичење из
енглеског језика, на којем су учествовале ученице осмог
разреда наше школе, Ања Лазић и Милица Митровић. Ања
Лазић је остварила запажен резултат, освојивши 2. место,
чиме се пласирала на окружни ниво такмичења.
16. ФЕСТИВАЛ „ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ“
Празник стваралаштва за децу и младе, 16. Београдски
фестивал писаца за децу „Витезово пролеће“, један од
највећих образовних фестивала у нашој земљи, одржан је у
Центру „Сава“, у организацији књижевног часописа за децу
„Витез“.
Музичко-сценски спектакл значајан је за ширење
културног наслеђа као и усмеравање деце ка неговању
правих животних вредности и развијању љубави према
књизи и учењу.
На петнаест фестивала који су одржани до сада, награде је
примило више од 15.000 деце, даровитих младих
литерарних и ликовних стваралаца а конкурс часописа
„Витез“, који траје током целе године, и награде које су до
сада добили најуспешнији учесници, многе од њих
определили су да се касније баве књижевношћу,
сликарством, уметничким и креативним занимањима,
мотивисани за учење и будућа знања.
На Фестивалу писаца за децу "Витезово пролеће" за
најуспелији литерарни рад награђена је ученица наше
школе, Софија Гајић, 4/3, из подручног одељења у Извору.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
У Основној школи "Вук Караџић" у Поточцу 3. марта
2018.године одржано је општинско такмичење из
енглеског језика, на којем су учествовале ученице осмог
разреда наше школе, Ања Лазић и Милица Митровић. Ања
Лазић је остварила запажен резултат, освојивши 2. место,
чиме се пласирала на окружни ниво такмичења.

У ОБЈЕКТИВУ
8/1. Уз дружење и смех ученици су провели пријатно
поподне у нашој школи, док су ликовни педагози
надгледали
њихов
рад
и
препознавали
оне
најталентованије. Честитамо најуспешнијима!

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
Матична школа у Доњој Мутници је тематском приредбом,
3. октобра 2017. године, обележила 173 године свог
постојања. У оквиру прославе Дана школе обележили смо
један од највећих јубилеја у историји српског народа и
српске државности - 800 година од крунисања Стефана
Првовенчаног (1217-2017). То је прво српско краљевско
крунисање круном пристиглом из Рима од римског папе
Хонорија III, у манастиру Жича. У хијерархији европских,
хришћанских владара, Стефан Првовенчани је изједначен
са осталим краљевима и Србија је тако стекла пуни
суверенитет. Додела папске круне, представља
међународно правно признање Србије као независне
државе. Осам стотина година државне независности је
јубилеј којим се ретко која држава може подичити.
Ученици су активно учествовали у свим сегментима
припремања приредбе, од осмишљавања идејног
концепта, преко израде сценографије представе, до саме
реализације,
показавши
висок
ниво
зрелости,
дисциплиновасти, одговорности и креативности, а све то
уз вешту палицу својих наставника српског језика, музичке
и ликовне културе, као и уз техничку подршку наставника
информатике. Приредбу су реализовали чланови драмске
секције и хора, уз помоћ својих наставника Александре
Николић,
Валентине
Маринковић
и
Игора
Станисављевића.
Дан школе обележен је пригодним програмима у свим
подручним одељењима наше школе.

НАШИ ВУКОВЦИ
Чак седморо наших ученика осмог разреда су носиоци
„Вукове дипломе“ за школску 2017/2018 годину, а то су:
Јована Радосављевић, ђак генерације, Јована Мијалковић,
Ања Лазић, Милица Митровић, Милан Арсић, Анђела Гајић
и Николина Милић.
У градском Позоришту одржана је свечаност проглашења
добитника Вукових награда, ђака генерације и ученика
који су остварили успехе на Републичким такмичењима.
Међу награђенимa је било и наших седморо вуковаца,
који су својим понашањем, залагањем, успесима које су
постигли током осмогодишњег школовања и сјајним
резултатима на Завршном испиту, осветлали образ наше
школе, представивши је у најлепшем светлу. Сигурни смо
да ће генерације које долазе у њима видети узоре и да ће
поћи њиховим стопама.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЂАЧКУ ЛИКОВНУ КОЛОНИЈУ
У уторак 5. Јуна 2018. године, у матичној школи у Доњој
Мутници, одржан је последњи круг квалификација за
учеснике Ђачке ликовне колоније - „Грза 2018“.
"Ђачка ликовна колонија" је манифестација која се у
Параћину - Грзи, организује од 1995. године. Основни циљ
ове колоније је подизање образовног нивоа школске
популације, подстицање и развијање ђачке креативности,
едукација кроз ликовно и литерарно изражавање,
препознавање и усмеравање талената и промоција града
Параћина.
Двадесетак ученика из свих основних школа параћинске
општине имало је прилику да уз музику, под ведрим небом,
у посебно припремљеном амбијенту школског дворишта,
покажу своје ликовно умеће. Најталентованији учесници
из наше школе били су: Јована Тодоровић, 8/1, Марија
Тодоровић, 6/1, Стефан Петровић, 8/1 и Немања Стојковић,
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ИНТЕРВЈУ
ИНТЕРВЈУ
ЈОВАНА РАДОСАВЉЕВИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ
2017/2018. ГОДИНЕ

1. Честитамо на титули „Ђака генерације“! Да ли си
прижељкивала да добијеш ово признање?
- Хвала! Током петог и шестог разреда нисам ни
размишљала, у седмом се јавила идеја о томе, док сам у
осмом желела ту титулу.
2. Шта је пресудило да ти будеш изабрана? Каква је била
конкуренција?
- Била су одлучујућа такмичења током осмог разреда, а
пошто је конкуренција била јака, мислим да је пресудила
награда
са
републичког
такмичења „Књижевна
олимпијада“.
3. Јеси ли много времена проводила учећи?
- У претходним разредима не, све је зависило од предмата
и градива, док сам у осмом разреду желела што боље
резултате на такмичењима, па сам проводила доста
времена поред књига.
4. Да ли си икада посумњала у себе или своје знање?
- Док сам се припремала за тестове нисам ни размишљала
о томе. Пред сам тест јесам, често сам знала да помислим
како сам нешто заборавила, па су ми сви говорили да
треба да верујем у себе и како је време пролазило
постајала сам све сигурнија.
5. Из којих предмета си се такмичила током основне
школе?
- Током основне школе сам се такмичила из већине
предмета: немачког језика, географије, књижевности,
биологије, физике, математике, физичког васпитања...
6. Које такмичење ти је било најтеже, а које најлакше?
- У претходним разредима такмичења из математике и
физике, док ми је у осмом било најтеже такмичење из
немачког језика. Најлакша такмичења су била везана за
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физичко васпитање, као и „Књижевна олимпијада“ и
географија.
7. Које такмичење ти је остало у најлепшој успомени?
- Не могу да издвојим једно такмичење које ми је остало у
најлепшој успомени. Увек ћу се радо сећати такмичења из
немачког, јер сам од петог разреда желела да се такмичим
из овог предмета, као и књижевности, величанственог
времена у Карловцима и незаборавне куће Бранка
Радичевића и географије, Рибара, прелепог Новог Сада,
дивне катедрале, факултета и амфитеатра.
8. Ко ти је пружао највећу подршку током основне школе?
- Највећу подршку током основне школе су ми пружили
родитељи, наставници и пријатељи.
9. Да ли имаш неки хоби? Шта волиш да радиш у слободно
време?
- Волим да играм одбојку и фудбал, слушам музику и
гледам серије, али ипак најрадије слободно време
проводим са пријатељима.
10. Да ли ти је жао што напушташ основну школу?
- Жао ми је, али се такође радујем и новом почетку и
поласку у средњу школу.
11. Са ким си се из одељења највише дружила?
- Из одељења сам се највише дружила са Јованом
Мијалковић, Ањом и Николином.
12. Које предмете си највише волела и због чега?
- Највише сам волела немачки језик и све остале
предмете из којих сам се такмичила, како због наставника
тако и због тога што бих на припреми увек сазнала нешо
ново, неку ситницу везану за градиво која би привукла
моју пажњу.
13. Како успеваш да рационално искористиш време?
- Обично не размишљам о томе, већ у тренутку одлучим
када сам довољно времена нечему посветила.
14. Шта те је подстакло да учиш и будеш један од
најбољих?
- Волим да постижем успехе и желела сам да ми ово буде
још један у низу.
15. Шта је најважније што си научио од својих наставника?
- Најважније што сам научила од наставника јесте да је
најбитније да се ми трудимо, резултати ће доћи сами, као
и да верујемо у себе.
16. Ко су ти били узори међу наставницима?
- Узори међу наставницима су ми били они наставници из
чијих сам се предмета такмичила пошто сам од њих
научила доста корисних ствари.
17. Шта је најлепше што си доживео у школи?
- Као најлепше успомене памтим дружење, много
смешних тренутака и упознавање нових пријатеља.
18. Која ти је неостварена жеља у току школовања?
- Већину жеља сам оставрила, једина неостварена жеља
је била да екипа школе и ја освојимо прво место на
општинском такмичењу у одбојци.
19. Коју средњу школу желиш да упишеш? Да ли ћеш се
трудити да и у средњој школи будеш одличан ђак?
- Желим да упишем Гимназију, језички смер. Наравно да
ћу се трудити!
20. Како себе видиш у будућности?
- У будућности себе видим на Филолошком факултету, где
студирам немачки језик.
21. Шта би поручила млађим генерацијама којима си ти
већ сада узор?
- Поручила бих им да увек прате своје снове.

У ОБЈЕКТИВУ
НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА
После освојеног првог места на „Фестивалу дечијих
сцена“ 2017. за представу „У име оца“, уследила је и жељно
ишчекивана наградна екскурзија. Екскурзију су
организовали Општина Параћин и Градско позориште у
сарадњи са параћинским основним школама.
Дестинација је била град Зајечар, а на путовање су, 14.
јуна 2018. године, кренули награђени глумци: Ања Лазић,
Јована Мијалковић, Алекса Радић, Алекса Антић, Михајло
Марковић, Тамара Радић, Теодора Томић, Милан Петровић,
Александар Мијатовић и Вукоје Живковић.
У Зајечару смо посетили Народни музеј, који је основан је
1951. године и који чува преко 15.000 хиљада експоната. У
склопу Народног музеја у Зајечару је и археолошко
налазиште Фелиx Ромулијана – Гамзиград, које се од 2007.
године налази на Листи културне и природне баштине под
окриљем УНЕСКО.
Гамзиград представља резиденцију римског цара Гаја
Валерија Максимијана Галерија. По мајци Ромули назвао га
је Ромулијана (Romuliana). Палата изгледа никада није
довршена, током 5. века је разарана од стране варвара, а у
6. век Ромулијану је Јустинијан I обновио. Након најезде
Словена крајем 6. века, некадашња царска резиденција је
напуштена. Био је то моћан град, на 6,5 ha, са око 20
утврђених кула. Унутар се налазила раскошна палата, два
паганска храма, три хришћанске цркве и друге грађевине;
подни мозаици се сматрају најбољим остварењима
античког доба у Европи.
Пут смо наставили ка Лазаревој пећини, која нас је
одушевила својим пећинским накитом, сталактитима и
сталагмитима, а посебно пећинском фигуром бизона, која
је њен заштитни знак. Кроз пећину пролази подземна река,
а укупна дужина свих испитаних пећинских канала је 9818
m. Лазарева пећина проглашена је природном реткошћу и
заштићена као споменик природе.
Пред повратак у Параћин одморили смо се смо се од пута
на чистом ваздуху планине Ртањ. Природа је била
живописна и на овом месту су настале прелепе
фотографије.
Етно центар Балашевић Ртањ је изграђен у стилу
камен-дрво и састоји се од апартмана, базена, травњака
терена за тенис, кошарку мали фудбал и кафеа, а поглед на
Ртањ који се високо уздиже на њим даје посебну чар овом
месту.
Киша је мало омела наше путовање, а можда му је дала и
посебну чар јер смо срећни и пуни утиска трчкарали испод
кишобрана и јакни, тражећи неки заклон. Схватили смо
колико уживамо у овако лепим тренуцима и сигурни смо
да их нећемо заборавити. Били смо поносни на себе и свој
успех, а до тада ћемо се усавршавати за следећи излазак на
позорницу, на коју једва чекамо да закорачимо.
Јована Мијалковић и Ања Лазић, 8/1

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊE ИЗ ИСТОРИЈЕ
Општинско такмичење из историје одржано је 17. марта
2018. у Основној школи „Бранко Крсмановић“ у Доњој
Мутници, традиционалном домаћину овог такмичења.
Ученице наше школе постигле су завидне резултате.
Ученица 5/2, Анђелија Николић освојила је 2. место и 3.
ранг, , док је ученица 6/1, Милица Вукадиновић освојила
3.ранг, а обе су се пласирале и на окружни ниво
такмичења. Такође, ученица 6/1, Наташа Петровић
освојила је 3. место и 2. ранг, Јована Тодоровић, 7/1, 3. ранг,
а обе су се пласирале и на окружно такмичење. Наташа
Петровић је на окружном такмичењу била најуспешнија,
освојивши 3. место.
Тест за шести разред на општинском такмичењу за мене
није представљао велики проблем, док је тест на
окружном такмичењу, одржаном у Свилајнцу, био знатно
тежи. Упркос томе остварила сам одличан резултат на који
сам веома поносна. Велика заслуга за мој успех припада
наставнику Ненаду Секулићу уз којег ми је спремање за
такмичење било врло забавно и који ми је пренео љубав
према историји. Веома сам поносна што сам са својим
другарицама представљала школу на овом такмичењу и
надам се успеху и наредне школске године.
Наташа Петровић, 7/1
Хуманитарни концерт
Наша школа је 10. маја 2018. године, у градском
позоришту, уприличила хуманитарни концерт чији је
повод прикупљање новчаних средства за помоћ нашем
ученику Александру Петровићу из Клачевице. Александар
је лечен на Тиршовој клиници, због ишчашења кукова и
деформитета стопала, где је имао три операције, од којих је
само једна била успешна. Пошто резултати операција на
жалост нису дали задовољавајуће резултате, предложено
је да још две потребне операције изведе специјалиста из
Русије.
Александар је ведар дечак доброг срца, а жеља му је да
прохода како би могао да се дружи са својим вршњацима и
нормално обавља своје свакодневне активности. Његова
највећа подршка су родитељи и две старије сестре...
Публика је те вечери уживала у лепоти игре, песме и наше
младости, али нам је и помогла у остваривању једног
племенитог циља. Уживали смо у интерпретацијама
ученика параћинских основних школа, као и школа из
Поповца и Сикирице, који су били најуспешнији на
прошлогодишњем „Мини-тини“ фесту. Нашу школу је
представљала Дејана Поповић, добитица „Гран-прија“ исте
манифестације, која је својом композицијом отворила
вечерашњи концерт. Хвала од срца свима који су нам
несебично помогли да доброту ширимо око себе и
истовремено је учвршћујемо и у себи самима. “Љубав и
доброта никад нису узалуд дати. Благослов су за оне које
их примају, и благослов су за оне које их дају.”
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РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ НЕМАЧКОГ
ЈЕЗИКА
Републичко такмичење ученика основних школа у знању
страних језика одржано је у Ћуприји, у Основној школи
„Ђура Јакшић“, 13. маја 2018. године. На такмичењу је
учествовала наша ученица Јована Радосављевић, која је
остварила запажен резултат у познавању немачког
језика, у конкуренцији најбољих такмичара републике.
Јована се вредно спремала за такмичење уз помоћ
наставнице Виолете Илић, иако је у овој школској години
ишла на чак три републичка такмичења, што је за сваку
похвалу и поштовање.

градићем на обали Дунава.
На дан такмичења отишле смо у најстарију гимназију у
Србији, Карловачку гимназију, где се такмичење
одржавало. Док смо чекале резултате, имале смо довољно
времена да разгледамо велике и лепе учионице ове
посебне грађевине. Надале смо се добром пласману, јер
смо месеце провеле учећи и спремајући се за такмичење
са својом наставницом Александром. Значајан резултат
остварила је Јована Радосављевић освајањем 3. места у
конкуренцији најбољих такмичара републике.
Надамо се да ћемо поново отићи у овај диван град, јер су
за њега везане наше најлепше успомене. Уосталом,
Карловчани верују да се онај ко попије воде са чесме
„Четири лава“, поново враћа њиховом граду.
Јована Мијалковић и Јована Радосављевић
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
На републичком такмичењу у шаху које је одржано у
Зрењанину, у Основној школи „Жарко Зрењанин“, 19. маја
2018. године, наш ученик Вукоје Живковић освојио је 5.
место у конкуренцији од 45 дечака, најбољих младих
шахиста 7. разреда!
Вукоје Живковић је понос наше школе, ученик који са
лакоћом савладава школске обавезе, учествује на
бројним такмичењима и негује различите афинитете,
међу којим се посебно издваја његова љубав према шаху.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
РЕПОРТАЖА
СА
РЕПУБЛИЧКОГ
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

ТАКМИЧЕЊА

Републичко такмичење из књижевности "Књижевна
олимпијада", на којем су учествовале наше ученице осмог
разреда, Јована Радосављевић и Јована Мијалковић,
одржано је 12. маја 2018. године у Сремским Карловцима,
у Карловачкој Гимназији.
У Сремске Карловце смо дошле дан раније. Занимљиво
је то што смо одселе у Бранковој кући, у којој је за време
школовања у овом прелепом војвођанском градићу
становао наш чувени песник епохе романтизма, Бранко
Радичевић. Имале смо прилике да разгледамо
антиквитете и необичне детаље који красе ову кућу, тако
да смо са овог путовања понеле много лепих успомена и
нових сазнања. Све је било чаробно, амбијент, двориште
и сама кућа изгледали су као да је време стало, а ми смо
уживале у том миру и лепоти. На крају дана смо са
наставницом кренуле у лагану шетњу овим прелепим
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Републичко такмичење из географије одржано је 20. маја
2018. године, на Природно-математичком факултету
Универзитета у Новом Саду, Департман за географију,
туризам и хотелијерство. Наша ученица Јована
Радосављевић је остварила одличан резутат освојивши 82
поена и 13. место у конкуренцији најбољих географа осмих
разреда у републици. Јована се вредно припремала за
такмичење уз помоћ Марије Васић, наставнице географије.

ИСКРИЦЕ
ДЕВОЈЧИЦЕ МОЈА РУМЕНА

ДЕДИНЕ УНУКЕ

РАНА ЈЕСЕН

Моји стари од давнина
Правили су разна вина.
Разна вина црна и црвена
О, девојчице, моја румена!

Мој је деда винову лозу садио,
Кад се славило вино из бурета вадио.

Рана јесен стиже,
у наш крај.
Летњих радости полако
бледи сјај.

Кад мој дека вина прави,
Мора свима да се јави,
Кад је дека добре воље
Увек иде све на боље.
Време лети, дека стари,
Ал` најбоља вина прави.
Једно мора да се зна,
Дека има пуно година.
У свако годишње доба
Мора вино да се проба.
Наставићу и ја тако,
Ал` без деке није лако.
Никола Марковић, 6/1

Пио је вино из најлепше чаше,
Наздрављао за здравље наше.
Кад вино попије он стихове пише,
Да нас здравље служи, да нас има више.
Пиће он и даље то божанско пиће,
Уз унуке своје старост дочекаће.
Нађа и Анђелина Пантић, 2/1

Грожђе волим
Грожђе волим,
па се њиме сладим,
и коштице из њега не вадим.

Виногради понели
плодове слатке,
Биће доста вина,
за дане зимске кратке.
Сељаци наши вредни
Журно чисте своје каце
Да гроздове црвене, црне, беле
У њих убаце.
А кад сегови бели,
Прекрију наша брда и долине
Укусна сазрела вина
Чекаће своје добре домаћине.
Павле Радоњић, 4/1

А мој тата, домаћин је прави,
од грожђа он вино направи.
Сад и мама решила да ради,
хоће она виноград да сади.
Када грожђе узри слатко,
јешћемо га ја и братко!
Дуња Стојановић, 5/1

СТАРИ ЗНАЦИ
Мирис и боја лепог вина,
Што сваку чашу краси,
Стари су знаци...

Шетња кроз шуму
Оближња шума ме је толико пута привлачила својом
чаробном лепотом и као да сам чула њен зов. Ни мокар
снег ни влага у ваздуху нису ме спречили да уживам у
њеној магији... Приближавала сам се оронулој колиби на
самом почетку шуме. Увек ме је мучило питање зашто је
напуштена кадa је тако лепа? Корачала сам лагано
ослушкујући природу. Било је дивно. Као да и сада чујем
ту сову на неком дрвету у прастарој Дубрави. Магија се
ројила у мојој глави. Бујица мисли ме је обузимала. Почела
сам да се смејем, а чек и не знам зашто. Звук мог смеха
подрхтавао је на листићаима оближње букве. Прескочила
сам разиграну речицу док сам се дивила сребрном одсјају
њене површине. Замишљала сам себе како корачам овом
сребрном стазом која ме води у неки зачарани свет из
моје маште. Реалност и вече које пада одвукли су ме
натраг кући. Седећи на старој, ислуженој фотељи мога
деде, са књигом у руци и мирисом бакиног чаја у
ноздрвама, посматрала сам кроз прозор како се спушта
најлепше вече. Једина мисао која ми је одзвањала у глави
била је како природа може бити тако магична.
Наташа Петровић, 7/1

Знаци златних руку,
Које су своју тајну скриле,
Грожђе брале вино правиле.
Црвено вино знак за радост,
Здравље мир и срећу.
Од памтивека нико без вина
Не пали свећу.
Вино што се за столом
Из руке у руку преноси,
Радо ћемо испити
Јер свакој злоби вино пркоси.
Вино ће се сваки пут пити
У здрављу и срећи,
А муку бригу и тугу
Вино ће у добро претворити.
Оливер Оролић, 5/1
Похвала на фестивалу поезије „Дани вина“
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ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ СЦЕНА
ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ СЦЕНА
Основна школа „Бранко Крсмановић“ из Доње Мутнице
имала је част да отвори четврто фестивалско вече петог по
реду Фестивала дечијих сцена. Манифестација је званично
почела 23. новембра, а последња школа се представила 26.
децембра 2017. године. Место извођења, Позориште у
Параћину, било је мало да прими све заинтересоване.
Професори и ученици параћинских основних школа
представили су свој рад на најбољи могући начин, па нису
изостале награде и признања, јер су на крају фестивала
организоване вечери најуспешнијих дружина.
Ученици наше школе извели су три представе на
такмичарској вечери одржаној 29. новембра 2017. године:
У име оца (Доња Мутница, креатори Александра Николић,
Игор Станисављевић)
Пинокио (Плана, Синиша Танић и Маглица Ристић)
Сумњиво лице (Плана, Милена Радојковић)
Прво место на Фестивалу дечијих сцена припало је нашој
представи " У име оца". Представа је награђена и за најбољу
сценографију, костиме, избор музике и сценски говор, а
награђени глумци су Ања Лазић, Алекса Радић и Јована
Мијалковић, а публику и жири је освојила раскошним
костимима, уверљивом глумом и богатом сценографијом.
Велики део глумачке екипе ове представе сваке године
потврђује свој квалитет, нарочито прошлогодишњу ласкаву
награду фестивала, „Гран-при“. Идејни творац награђене
представе и њен режисер је Александра Николић, а за
оригиналну сценографију био је задужен Игор
Станисављевић.
НАГРАДЕ
ПРВО МЕСТО ФЕСТИВАЛА: У име оца
НАГРАДА ЗА КОСТИМЕ, СЦЕНОГРАФИЈУ, СЦЕНСКИ ГОВОР И
МУЗИКУ: У име оца
ДРУГОПЛАСИРАНА ПРЕДСТАВА ВЕЧЕРИ: Пинокио
НАЈБОЉЕ УЛОГЕ: Ања Лазић - Улога: Ана Дандоло, Јована
Мијалковић - Улога: Наратор, Алекса Радић - Улога: Стефан
Првовенчани, Александар Милетић - Улога: Јеротије,
Милица Миловановић - Улога: Марица, Александар Динић Улога: Миладин, Илија Лазаревић - Улога: Пинокио, Нина
Филиповић - Улога: Вила, Никола Симић - Улога: Цврчак

Стефам Првовенчани. У улогама за овај комад нашли су се
Ања Лазић, Алекса Радић, Јована Мијалковић, Катарина
Томић, Петар Вукадиновић, Александар Мијатовић,
Михајло Марковић, Тамара Радић, Милан Петровић,
Алекса Антић и Вукоје Живковић,. Наставник ликовне
културе, Игор Станисављевић, био је задужен за
осмишљавање сценографије. Захваљујући наставнику,
сцена је за време наступа изгледала магично! Било је
веома забавно на пробама. Када би неко погрешио
смејали бисмо смо се, а кроз смех смо научили да
прихватимо добронамерну критику да бисмо били још
бољи и уверљивији на сцени.
Припреме и пробе за Фестивал почеле су почетком
октобра. Сви су се трудили су да на пробама влада
пријатељска атмосфера, али да се у том дружењу не изгуби
и жеља за успехом. Старији и искуснији глумци су
помагали малђима да савладају прве глумачке кораке.
Пробали толико пута, док нисмо били савршени.
Када смо стигли у позориште на наступ, схватила сам да ми
је то први пут на сцени. У мени су се помешала осећања
радости, среће и страха. Имала сам прелепу љубичасту
хаљину, малу слатку круну и керамичку лутку која је данас
посебна реткост, а коју је за представу донео наш друг
Михајло из вредне колекције своје баке.
Када су нас прозвали, били смо изванредни. Коначно смо
успели! Осећала сам се као да сам скинула неки терет.
Нестрпљиво смо чекали да жири прогласи победника и
били смо пресрећни када смо чули да смо освојили 1.
место на фестивалу, а још срећнији када смо добили
наградну екскурзију и прелепи, велики, златни пехар, још
један у низу наших лепих успеха који краси витрину у
ходнику наше школе и подсећа нас на прелепе тренутке и
велики труд који смо уложили спремајући ову представу.
Неки су плакали, неки су се смејали, неки једноставно нису
знали шта ће са собом, али се јасно видело да су сви били
пресрећни и поносили су се собом.
Дали смо све од себе и све се догодило као у неком сну.
Како је узвишено то осећање среће било у мом срцу.
Надам се да ћемо и следеће године учествовати и добити
прелепи пехар за освојено 1. место, баш као и ове године.
„У име оца“

Тамара Радић, 5/1

Захваљујемо се дивним глумцима, наставницима,
организаторима фестивала и члановима креативног
жирија на подршци и указаном поверењу и радујемо се
неким наредним сценама у којима ћемо уживати.

Адаптација историјских текстова

УТИСЦИ МАЛИХ ГЛУМАЦА...

Ана Дандоло- Ања Лазић
Стефан Првовенчани- Алекса Радић
Наратор- Јована Мијалковић
Вукан- Петар Вукадиновић
Евдокија- Теодора Томић
Лео Дандоло- Вукоје Живковић
Свети Сава- Александар Мијатовић
Витезови- Милан Петровић, Алекса Антић
Урош- Михајло Марковић
Ренијера- Тамара Радић

Много пута до сада сам гледала позоришне представе и
замишљала како би било да се нађем тамо на сцени. Нисам
ни слутила да ће се то десити брже него што сам мислила.
Можда једног дана када порастем постанем глумица...
Наша школа је учествовала на Фестивалу дечијих сцена,
који се одржава сваке године у Параћину. У представи „У
име оца“, ја сам глумила Ренијеру, ћерку Стефана
Првовенчаног, којег је глумио мој брат Алекса Радић. Ово
дивно искуство почело је избором глумаца, али пре свега
тога, наставница српског језика, Александра Николић,
осмислила је јединствени драмски текст, који је
надмашиосва наша очекивања. Тематика је историјска, а
ликови су владари династије Немањића, од којих је главни
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Ликови:

Режија: Александра Николић
Музика: Александра Николић
Костими: Александра Николић
Сценографија: Игор Станисављевић

ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ СЦЕНА
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ЕКО ШКОЛА
ЕКО-ПАТРОЛЕ
Будући да смо ЕКО-ШКОЛА, решили смо да уведемо мало
више еколошког реда у нашу школу и школско двориште,
па смо оформили еко-патроле које свакодневно пазе на
то да сви ученици бацају смеће на предвиђена места.
Еко-патроле чини сви ученици старијих разреда,
наизменично се мењајући сваког дана у патролирању.
Они воде и евиденцију о свом раду.
На крају месеца, одељења или појединци добијају златну
или црну звездицу у складу са тим да ли су се понашали у
складу са овим принципима.
Еко-патроле су озбиљно и одговорно схватиле своју
мисију и сваког дана са задовољством обављају свој
посао.
ДАН ХЛЕБА
У оквиру пројекта „ЕКО-ШКОЛА“, а поводом светског Дана
хлеба који се обележава 16. октобра, учитељи нижих
разреда у Доњој Мутници у сарадњи са наставницом
биологије, приредили су изложбу производа од брашна.
Мајке и баке са својом децом, нашим ученицима,
представиле су разноврсне, лепе и укусне производе, које
су саме умесиле да бисмо уприличили један овакав дан у
славу хлеба.

МАЛИ КУВАРИ
Једна од бројних активност у овиру обележавања Дана
школе носила је назив „Мали кувари“, а ученицима је била
посебно занимљива јер су и сами могли да се опробају у
прављењу слатких посластица, колача и торти, али и да
уживају у њиховом дегустирању. У овој активности
учествовали су ученици из Доње Мутнице и Плане,
подељени у екипе, вођени саветима професионалног
кувара, Микија Стефановића из Економске школе у
Параћину, и са унапред осмишљеним рецептима за
справљање слаткиша. Атмосфера је била одлична,
ученици мотивисани, а победницама су проглашене
ученице Милица Митровић, Анђела Гајић и Катарина
Марковић, чија је награђена посластица носила назив
„Чоколадне веверице“.
ЕКО-РЕПОРТЕРИ
Наша школа је учествовала на конкурсу „Еко-репортери“, у
оквиру пројекта „Еко-школа“. Тема конкурса је гласила
„Енергетска ефикасност у мојој школи“, а наше
представнице су биле ученице осмог разреда, Милица
Митровић и Анђела Гајић.
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„БИРАМ ДА РЕЦИКЛИРАМ“
Већ другу годину се у школи организује међуодељењско
такмичење у прикупљању пластичне амбалаже. Ученици
свакодневно доносе пластичне флаше, а три пута у току
школске године сакупљена амбалажа се мери и прави
пресек резултата. Резултати се бележе у табелу коју могу
видети сви ученици. На крају школске године проглашава
се победник - одељење које је прикупило највећу
количину пластичне амбалаже. Победничко одељење
добија и вредну награду за своју учионицу, што
такмичарима представља посебан подстрек.
Најуспешније одељење које је однело већ две победе у
овом такмичењу је садашње 8/1, а део њихове награде
намењен је у хуманитарне сврхе у циљу лечења нашег
ученика Александра Петровића.

ЕКО ШКОЛА
ЕКО КОДЕКС

Химна „Еко школе“

У посебну канту бацићеш флашу,
за лепшу природу и школу нашу.
Одложи смеће како правило налаже
и већ си део рециклаже.

Природа је богатство
и треба да се чува.

Лименке од „Пепсија“ и „Кока-коле“,
чији садржај сва деца воле,
у канту за рециклажу баци
и природу од пропасти спаси.
Ако уз то приложиш и кесе
и то рециклажи може да допринесе.
Да је рециклирање добро
сви ће сада схватити,
а природа ће нам добротом
троструко вратити.
Александра Мијалковић, 7/1

Мора бити лепа и чиста,
у њој мора све да блиста.
Ружно је бацати смеће
у чисту реку, у бујну шуму.
Као да су људи
тако неразумни.
Природу треба чувати,
она ти може свашта пружити
а ако је не чуваш,
лоше ће ти узвратити.
Човекова култура је да бира
да папире, флаше и разно смећерециклира.
Николина Г. Николић, 6/1

Еко-школа
Програмом „Еко школа“
планета се сачувати мора
учили нас мама и тата,
мене и моја два брата.
Смеће у канту стави,
бићеш ти херој прави.
Жута, црвена, плава,
сад нађи која је права.
Светло за собом угаси,
воду штеди и спаси,
посади дрво и цвеће,
направи паркић среће.
Рециклажа није гњаважа!
Да буду чисти: плажа,
море, поток и река
и да те риба тамо чека.
Тамара Радић, 6/1

ЕКО-КВИЗ
Наша школа је организовала бројне активности у оквиру
овог пројекта „Еко-школа“, али бисмо истакли „Еко- квиз“
знања у којем су сем ученика наше школе учествовали и
ученици Основне школе „Бранко Радичевић“ из Поповца.
Квиз је одржан 21. марта 2018. године, а учесници су
показали много знања, еколошке свести и креативности.
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ИСПОВЕСТИ ДЕЧИЈИХ СРЦА
Срби и вино

ОД ЗЛАТЕ ЗА ДАНЕ ВИНА

У име оца и сина,
Налитјте нам руменога вина,
па колико га има,
да би атмосфера била фина.

Зовем се Злата и врло сам умиљата.
Ученица сам другог разреда и много добра девојчица.
Волим да пишем и стихове смишљам, да римујем и
награде освајам.
Волим школу и учитељицу своју, а понајвише другарицу
моју.
У Трешњевици центру Поморавља, одржава се
манифестација Дани вина.
Волим дане вина вина саму ту манифестацију- због тога и
ове године пишем песмицу.
Прошле године сам написала песмицу и добила пригодну
наградицу.
Надам се да ћу и ове године тако, и због тога се радујем
јако.
Мама ми помаже шта ћу, мора тако, али и ја се трудим и
помажем јако.
Целе године чекам овај дан и размишљам како ћу свој
допринос да дам.
Ово постаје већ традиција јер се одржава већ дуги низ
година.
Долазе песници деца и родитељи, сви се дружимо
радујемо и светог Трифуна славимо.
И мој тата овај празник слави, обично у винограду док
лозу зареже и вином полије, па пролазнике позове, да
сврате и да чашом вина овај датум обележе.

У вину је истина
била и пре појаве хришћана.
Стари Грци и римски цареви Балкана
сматраху да је вино храна
и ту истину оставише нама.
На Балкан дођосмо,
у новој домовини затекосмо чокоте и лозу.
Прихватисмо и прависмо вино,
било нам је фино.
Веровасмо сложно у богова много.
Прихватисмо Христа к`о јединог Бога,
вино и пшеницу, симболику рода мога.
Некад претеривасмо у веровању,
да је истина једино у вину.
Примера је доста у српскоме роду
симболику вина схватасмо к`о моду.
Српски великаши несложни међ` собом,
изгубише царства и војске пред Богом.
Витезови силни Вукашина краља,
опијени вином, расташе се од живота и здравља.
Ни кнежева клетва не прође без вина,
српска неслога земљу обојила,
бојом црвенога вина.
Бостан обрасмо,
тикве са разноразним ђаволима садисмо,
још нам мало наде оста у оно свето,
што нас дочекује и испраћа,
а то је вино свето.
Вино прависмо, славе слависмо,
православље поштовасмо,
слободу дочекасмо.
Где су чокоти у данашње време?
Где су Срби у данашње време?
Чокот мање, Србин мање.
На километре нигде грозда...
Све ређе оазе чокота и лозе.
Сачувајте нам природнога, црвенога вина
бар зарад славских колача
и причешћа у црквама и манастирима.
Енолози, славни весељаци,
истину о вину ширите и даље
патолошке страсти пораз`те за навек.
И зато у име оца и сина,
дајте нам још који гутљај руменога вина,
па колико га има.
А и нас је све мање...
Ненад Секулић, наставник историје
У Доњој Мутници, 25. фебруара 2018.
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ЗДРАВИЦА

Злата Живадиновић, 3/1
Похвала на фестивалу поезије „Дани вина“

Већ вековима традиција је иста,
Вино значи крв Исуса Христа,
Божић, Ускрс па и крсна слава
Без вина немају правог значаја.
Од грожђа се вино прави,
Да се слава крсна слави,
И док пламен свеће гори
Стари дека мудро збори.
Колач сече, вином шара,
Да нам деца буду здрава,
Њиве родне поља блистава,
Здравица је сваког домаћина,
уз чашицу рујног вина...
Марта Марковић, 3/1

СЕЉАКОВА МОЛИТВА
Грожђе, црно, жуто, бело,
окитило цело село.
Из њега кап сунца греје,
Обавијено маглом, лепоту веје.
Лишће је смеђе, жуто и златно,
Откуцава сате старинско клатно,
Ближе се дани бербе и рода,
Срећа се буди до небеског свода.

ПОНОС МОГ КРАЈА

Песма се јуначка ори,
Шушка лишће у гори,
Виноград мој понос мог краја...
У даљини његов крај са небом се спаја. Весело брдо је цело,
пева наше драго село.
Кад се на лозама обесе гроздови,
Поносно их гледам, они су моји.
Сељак се моли погнуте главе,
Свецу своје крсне славе,
Када дође берба
У срцу се радост буди,
Први сам у строју,
Док се обилном роду чуди.
Да наберем и ја
За чашицу коју.
Матеја Јовановић, 2/1

Јована Тодоровић, 8/1

ЈУБИЛЕЈ
ЈУБИЛЕЈ
СТО ГОДИНА
(1918-2018)

ОД

ЗАВРШЕТКА

ВЕЛИКОГ

РАТА

Време доноси и добро и зло. Нажалост, свако зло које се
десило у историји много се дуже памти и упечатљивије је
него неко добро које се догодило.
Оружани сукоб, рат, је свакако највеће зло које се
небројено пута десило људском роду. Човек као „homo
sapiens“, како сам за себе тврди, ни до данашњих дана 21.
века није успео да до својих интереса дође у складу са
разумом, већ је посезао за ратном опцијом, а ратови су,
како се ближимо садашњости, све крвавији и
катастрофалнији.
Велики рат (1914-1918), који се десио највећем делу
човечанства до тада као да није био довољна опомена
људском роду. После још већег рата 1939-1945, „Велики
рат“ је преименован у Први светски рат и на другом је
месту по својој разорној моћи у историји зла и ратовања.
У сваком досадашњем рату било је победника и
поражених. После већине ратова склопљен је мир, а од
тог тренутка тече време јубилеја за победнике, али и
време нежељеног подсећања за поражене. Хвалисање
победника и незадовољство поражених нажалост доносе
нове сукобе и раздоре. Овај увод нека буде опомена
свима онима који буду прочитали текст о Великом рату у
нашем школском листу „Каменче“.
Велики рат је био највећи оружани сукоб у дотадашњој
историји. Седамдесет милиона људи борило се под
оружјем. Сукобила су се два војно-политичка савеза,
Антанта и Централне силе. Антана (Русија, Енглеска,
Француска) желела је да сачува своје водеће позиције у
тадашњем свету, а Централне силе (Немачка,
Аустроугарска и Италија) желеле су нову поделу света
милом или силом. То је био основни узрок, који је довео
до Великог рата.
Атентат у Сарајеву 28. јуна 1914. искоришћен је као повод
за
почетак
рата.
За
убиство
aустроугарског
престолонаследника, Франца Фердинанда, окривљена је
краљевина Србија, па је Аустроугарска објавила рат
Србији, за који се веровало да ће се завршити већ крајем
исте године. Међутим, он се претворио у тежак рововски
рат, са огромниом последицама, и људским губицима који
се мере на 10-15 милиона погинулих, и десетине милиона
рањених.
Србија је своје људске и материјалне потенцијале ставила
на страну Антанте, јер јој је рат наметнут од стране
Централних сила.
Српски народ и његова војска бранили су своју државу и
сјајне победе су извојеване 1914. на Балканскм ратишту
(Церска и Колубарска битка). Крајем 1915. и почетком
1916, почела је голгота српског народа и војске који је
кренуо преко Црне Горе и Албаније за Грчку, а ништа мању
голготу није доживео већи део становништва који је остао
на својим огњиштима под окупацијом.
После уласка САД у рат, 1917, већ је било јасно да ће
превага бити на страни Антанте, без обзира на то што су
Централне силе затвориле источни фронт.
Србија и ондашња и садашња има разлога да се са
поносом сећа свог учешћа у Великом рату, ако се може
рећи да је била на правој страни, и зато је награђена да
буде ''пијемонт'' окупљања јужнословенских народа.
12

Убрзо после званичног завршетка Великог рата створена
је Краљевина СХС (1. децембар 1918) у коју је Краљевина
Србија уложила своју државност и ореол победника у
Великом рату.
Сваки четврти Србин изгубио је живот у рату, а губици
српског народа били су већи од губитака осталих народа
(око 2 милиона војника и цивила).
Велики рат се завршио, капитулацијом Немачке 10.
новембра 1918. Немачка је признала војни пораз у
Компијенској шуми, недалеко од Париза. После рата
границе су промењене у Европи и свету. Четири царства
су нестала са географске карте и отишла у историју:
Немачко, Аустроугарско, Турско и Руско царство.
Нека овај јубилеј, подсећање на ратне страхоте Великог
рата, помири жртве обеју зараћених страна јер су животе
изгубили борећи се за остварење идеологија усијаних
глава, а вазда их је било и до данашњих дана. Ако
помирења не буде међу жртвама Великог рата и свих
других ратова, неће бити мира ни у нама живима.
И зато слава свима погинулима у Великом рату.
Историјска секција на челу са наставником историје
Ненадом Секулићем
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БИЛТЕН
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНИХ ТАКМИЧЕЊА
Ученици наше школе су и ове школске године учествовали на разним
такмичењима која су везана за наставне и ваннаставне активности. У
школи су организована школска такмичења из многих предмета, тако да
су се ученици после школских опробали и на вишим нивоима такмичења.
Запажене резултате ученици наше школе постигли су из следећих
наставних предмета:
Српски језик

Милица Вукадиновић 6/1 – 2. место на општинском такмичењу

Вукоје Живковић 7/1 – 3. место на општинском такмичењу

Анђелија Николић 5/2 – 3. место на општинском такмичењу

Милица Миловановић 7/2 – 3. место на општинском и
окружном такмичењу

такмичењу
Марија Тодоровић 6/1 – 2. место на општинском такмичењу
Мушка екипа – 2. место у фудбалу на општинском такмичењу

Немања Милутиновић 7/1

Петар Вукадиновић 7/1

Александар Мијатовић 7/1

Стефан Благојевић 6/1

Александар Динић 6/2

Никола Марковић 5/1
Женска екипа – 2. место у одбојци на општинском такмичењу
Софија Филиповић 5/1, Марија Тодоровић 5/1, Емилија Петровић 5/1
Општинско првенство у стрељаштву
Женска екипа – је освојила 2. место
Јована Радосављевић 8/1, Андреа Павловић 8/1, Емилија Поповић 5/1

Књижевна oлимпијада

Јована Радосављевић 8/1 – 2. место на општинском, 1. место на
окружном такмичењу и 3. место на републичком такмичењу

Јована Мијалковић 8/1 – 1. место на општинском такмичењу, 2.
место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење

Ања Лазић 8/1 – 3. место на окружном такмичењу

Милица Миловановић 7/2 – 2. место на општинском и 2. место
окружном такмичењу

Фестивал Дечијих сцена
1. место освојила је представа „У име оца“ ученика старијих разреда из
Доње Мутнице
Алекса Радић 8/1
Ања Лазић 8/1
Јована Мијалковић 8/1, Алекса Антић 8/1, Милан Петровић 8/1, Вукоје
Живковић 7/1, Михајло Марковић 7/1, Петар Вукадиновић 7/1,
Александар Мијатовић 7/1, Теодора Томић 6/1, Тамара Радић 5/1

Математика
Милица Мирковић 7/2 – похвала на општинском такмичењу

14. међународни фестивал „Креативна чаролија“
3. место за најбољи едукативни филм (аутори:Александра Николић и
Андријана Динић)
Ања Лазић 8/1, Јована Мијалковић 8/1, Јована Радосављевић 8/1,
Николина Милић 8/1, Милица Митровић 8/1, Анђела Гајић 8/1, Милан
Петровић 8/1, Ђурђина Павловић 8/1, Теодора Бркић 8/1

Физика

Вукоје Живковић 7/1 – 2. награда на општинском такмичењу и
3. ранг на окружном такмичењу

Милан Арсић 8/1 – 3. награда на општинском такмичењу и
похвала на окружном такмичењу

Александар Милетић 7/2 – похвала на општинском такмичењу
и пласман на окружно такмичење
Историја

Наташа Петровић 6/1 – 3. место на општинском и 3. место
окружном такмичењу

Јована Тодоровић 7/1 – 3. ранг на општинском такмичењу и
пласман на окружно такмичење

Милица Вукадиновић 6/1 – 3. ранг на општинском такмичењу

Анђелија Николић 5/2 – 2. ранг на општинском такмичењу и
пласман на окружно такмичење
Географија

Јована Радосављевић 8/1 – 1. ранг на општинском и окружном
такмичењу и похвала на републичком такмичењу

Милица Митровић 8/1 – 2. ранг на општинском такмичењу

Анђела Гајић 8/1 – 2. место на општинском такмичењу

Вукоје Живковић 7/1 – 2. ранг на општинском и 3. ранг на
окружном такмичењу

Александар Милетић 7/2 – 2. ранг на општинском и 3. ранг на
окружном такмичењу

Милица Миловановић 7/2 – 2. ранг на општинском и окружном
такмичењу

Милица Мирковић 7/2 – 3. ранг на општинском такмичењу
ТИО

Милица Вукадиновић 6/1 – 1. место на општинском такмичењу
у дисциплини „Практична израда по задатку“ и учешће на окружном
такмичењу
Страни језик

Јована Радосављевић 8/1 – 1. место из немачког језика на
општинском, 2. ранг на окружном такмичењу и пласман на републичко
такмичење

Ања Лазић 8/1 – 2. место и 2. ранг из енглеског језика на
општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење
ШАХ

Вукоје Живковић 7/1 – 2. место на oкружном и пласман на
републичко такмичење
Физичко васпитање
Валентина Михајловић 6/1 – 1. место на општинском и окружном и 2.
место на међуокружном такмичењу
Милица Лазаревић 6/2 – 1. место на општинском и 2. место на окружном
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Дани вина
похвале
Злата Живадиновић 2/1, Оливер Оролић 4/1, Софија Гајић 3/3, Софија
Марковић 4/3 , Милица Лазаревић 6/2
Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
Јана Шљивић 1/3, Хелена Миладиновић 1/3, Петра Радоњић 1/1,
Анђелина Пантић 1/1, Нађа Пантић 1/1, Павле Нешић 1/1, Сандра Гајић
1/2, Милица Нојић 1/2, Миљан Љубисављевић 1/2, Павле Мијатовић 2/3,
Огњен Лазић 2/3, Марко Марковић 2/3, Немања Ристић 2/3, Злата
Живадиновић 2/1, Новак Петровић 2/3, Александар Благојевић 2/3, Лазар
Вукадиновић 2/4, Давид Поповић 2/4, Андрија Миленковић 2/4, Вукашин
Шутић 2/4, Емилија Марковић 2/4, Урош Петровић 3/1, Павле Радоњић
3/1, Лазар Шкорић 3/1, Јован Марковић 3/4, Тамара Пантић 3/4, Михајло
Поповић 3/4, Јована Светозаревић 3/4, Софија Гајић 3/3, Наталија Илић
3/3, Илија Лазаревић 3/3, Дуња Стојановић 4/1, Софија Марковић 4/3,
Сара Филиповић 4/3, Софија Филиповић 5/1, Катарина Вукадиновић 5/1,
Сара Миладиновић 5/1, Марија Тодоровић 5/1, Никола Марковић 5/1,
Сашка Младеновић 5/1, Анђелија Николић 5/2, Вељко Момировић 6/2,
Теодора Петровић 7/1, Сандра Никодијевић 7/1, Жељко Рајковић 7/1,
Јована Тодоровић 7/1, Вукоје Живковић 7/1, Милица Миловановић 7/2,
Милица Мирковић 7/2, Давид Динић 8/2
Међународни дечији карневал – Параћин, ученици млађих разреда из
Доње Мутнице
Петра Радоњић 1/1, Злата Живадиновић 2/1, Анђелина Милутновић 2/1,
Кристина Ивановић 3/1, Илија Јовановић 3/1, Исидора Јовановић 3/1,
Урош Петровић 3/1, Павле Радоњић 3/1, Анђела Радуновић 3/1, Лазар
Шкорић 3/1, Дуња Стојановић 4/1
„Витезово пролеће“

Софија Гајић 3/3 – награда

Марија Благојевић 1/1 – награда
Пчеларство

Анђела Благојевић – специјална награда

Александар Ђорђевић – 3. место

Софија Гајић 3/3 – 3. место

Павле Нешић 1/2 – 2. место

Марта Марковић 2/1 – посебна награда

Марко Марковић 2/3 – 1. место
Литерарно – ликовни конкурс „Крв живот значи“

Софија Гајић 3/3 – 1. место

Јелена Тасић, педагог

НАШИ ТАЛЕНТИ
Каримана.
Спремио сам три композиције, али сам имао велику трему
и када сам изашао на бину, мислио сам да ништа нећу
знати да одсвирам. Имао сам неколико грешака и било ми
је много криво због тога. Наставник ми је после рекао да
сам одлично одсвирао за 8 месеци вежбања.
Следећи наступ био је у Поповњаку, 29.5.2018. Тамо сам
такође био у групи "старији пионири" и освојио сам 2.
место.
Трећи наступ сам имао у Лесковцу где су биле
квалификације за Соко бању. У жирију је био Бранимир
Ђокић, нас познати хармоникаш. Нисам успео да прођем,
јер је конкуренција била јака. Било ми је мало криво, али
сам схватио да свирам тек годину дана, тако да имам
времена да се докажем у будућности.
ВЛАДИМИР ОБРЕНОВИЋ
Од моје прошле музичке аутобиографије које сам објавио
у школском часопису Каменче, остварио сам доста
награда на такмичењима у свирању хармонике.
Година 2017, биће урезана у мом сећању до краја живота.
У априлу 2017. године отишао сам на такмичење младих
хармоникаша под називом "Сећање на Микија Каримана".
Такмичење је било републичко, па су зато били учесници
из целе државе. Никада нисам имао већу трему. Ја сам се
такмичио у најстаријој категорији "Јуниори". Када сам се
поклонио жирију и публици, добио сам неописиву снагу и
самопоуздање. Знао сам да су моји родитељи рачунали на
мене и осетио сам велику одговорност. Док сам свирао,
толико сам био усредрсређен да сам био потпуно одсутан
и нисам знао како су жири и публика реговали. На крају
такмичења водитељка је прогласила победнике и сазнао
сам да сам освојио прво место. Обузела ме је неописива
радост у том тренутку.
Такође сам прогласен за АПСУЛУТНОГ ПОБЕДНИКА
ФЕСТИВАЛА. Сви су ми честитали, од публике до жирија.
На том такмичењу добио сам два пехара. Један је био
златан а, други за АПСОЛУТНОГ ПОБЕДНИКА.
Успеси су се настављали већ исте године, а у Поповњаку
код Деспотовца и у Лесковцу такође сам освојио 1. место.
Ови незаборавни тренуци заувек ће ми остати у сећању,
али и сви људи који су ми били подршка на путу успеха,
као што су наставница Александра, која ми је била највећа
подршка у основној школи и наставник Славољуб Бата
Живадиновић који ме је спремао за такмичење.
ПЕТАР ВУКАДИНОВИЋ
Зовем се Петар Вукадиновић. Рођен сам 24.2.2005. године.
Хармонику свирам од августа 2017. године, али ми се
интересовање за свирањем хармонике јавило још кад сам
био мали.
Прва хармоника коју сам свирао била је клавирна и
припадала је мом оцу. Касније сам отишао на свој први час
хармонике
код
наставника
Славољуба
Бате
Живадиновића који је почео да ме спрема за такмичења и
који је издвојио пуно времена и труда. Брзо сам
напредовао, а после 8 месеци сам имао и свој први
наступ. Било је то 10.3.2018. у Текији, где је одржано
такмичење младих хармоникаша у знак сећања на Микија
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ЗАБАВА
Препорука за читање
Важно је читати да би смо се лепо изражавали, имали
богатији и лепши речник и једнако богату машту. Читање
развија интелигенцију и даје нам инспирацију. Волим да
читам различите књиге; романе, научну фантастику, књиге
са саветима, мистерије, комедије, хороре... Зато сам
издвојила неке од својих омиљених књига. Надам се да ће
и вама постати омиљене!
„Риба на дрвету“
Линда Малали Хант
„Риба на дрвету“ је емотивна прича која се обраћа
свима онима који осећају да се не уклапају у своју околину
и који због тога трпе. Заснован на личном искуству, роман
Линде Малали Хант показује да сви ми поседујемо
одређене таленте и да ће неуспех доћи само ако се не
трудимо довољно.
„Свако је паметан на свој начин. Али ако судиш о риби по
њеној способности да се попне на дрво, она ће цео свој
живот провести мислећи да је глупа.“
„Књига за сваку девојчицу“
Виолета Бабић
„Књига за сваку девојчицу“ је намењена девојчицама
и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о
променама које се дешавају у пубертету, о одржавању
хигијене у нези лица и тела. Девојчице и девојке сазнаће
из ове књиге како се шминка и дотерује, вежба и правилно
храни, што ће им помоћи да живе здраво и да се осећају
добро.
Припремила: Николина Николић, 6/1

5. „Бетовен“
Диван и веран пас Бетовен постаје центар пажње своје
породице, што се не свиђа злом ветеринару. Али, на крају
добро побеђује зло и то нека буде порука овог забавног
филма.

6. „Хачи: прича о псу“
Још један филм рађен по истинитом догађају, говори о
безусловној љубави коју један пас може имати према свом
власнику, о љубави која траје и након газдине смрти.
Дирљива прича, која још више добија на својој јачини када
знаш да се заиста и десила.
7. „Чарли и фабрика чоколаде“
Мали дечак добије наградну туру кроз магичну фабрику
чоколаде коју води најнеобичнији власник, а глуми га
неприкосновени Џони Деп, који је као створен за овакве
улоге.

10 НАЈЛЕПШИХ ФИЛМОВА ЗА ДЕЦУ
Ово је наша препорука 10 најлепших филмова, у којима ће
подједнако уживати и деца и одрасли. Нису поређани ни
по редоследу нити важности, у сваком ћете засигурно
уживати, па вам их топло препоручујемо.
1. „Гуниси“
Група пријатеља креће у авантуру и наилази на читав низ
згода, открића и изазовних препрека, а све на путу ка
крајњем циљу – откривању скривеног блага.
2. „Е. Т.“
Прича о предивном пријатељству између доброћудног
ванземаљца и усамљеног дечака, који пати због развода
родитеља. Иако се везао за свог новог пријатеља, он му
помаже да се врати на своју планету. Спилбергов класик.
Не постоји особа која га није погледала барем једном.
3. „Моја девојка“
Ово је филм о дечијој симпатији, љубави и одрастању, али
и о тузи и губитку, који су саставни део живота.
4. „Драга, смањио сам децу“
Шта се деси када се деца погубљеног научника случајно
смање у његовој експерименталној лабораторији?
Минијатурног облика, они сада морају да нађу пут назад
до лабораторије, борећи се успут са за њих сада огромним
мравима и бубама.
16

8. „Марли и ја“
Шта се дешава када добијете пса који је све само не
савршено мало мирно створење? Шта ћете урадити ако је
он куче које никако не можете да васпитате и
дисциплинујете? Да ли ћете га одмах дати некоме или му
дозволити да вас научи вредне животне лекције?
9. „Чудесан живот Тимотија Грина“
Још један емотиван филм о учењу важних животних
лекција. Дете је чудесним путем послато родитељима који
не могу имати деце, али оно неће заувек остати код њих...
10. „Мали дечак“
Шта огромна љубав осмогодишњег дечака према свом оцу
може да уради, и како чистота вере може да нам помогне у
тешким животним ситуацијама. Веома емотиван филм,
наравно са срећним крајем.

ИСПОВЕСТ ДЕЧИЈИХ СРЦА
Вече на планини
Планина и вече... Као створени једно за друго. Миомирис
почетка зиме... Та лепота се једино може осетити у једној
вечери проведеној у шуми. Имала сам то задовољство да
све осетим пре неколико дана. Први снежни покривач
красио је двориште моје викендице. А ја, која обожавам
снег, док су се сви грејали око старог камина, изашла сам
напоље. Млади месец уплетен о грање јела и борова
изгледао је као фењер окачен на једној од грана. Његов
млечни одсјај осликавао се у немирној реци која је својим
жубором растерала тишину. Увијена у ћебе, пијући топли
чај, посматрала сам како се природа поиграва. Крупне
пахуље су лепршале и китиле гранчице суве јабуке. На
први поглед рана зима изгледала је безпомоћно и мирно,
а уствари је све разиграно и весело ако се посматра на
прави начин. Мале бубице су се бориле са првим
покривачем. Бориле су се и нису одустајале. На моје
изненађење, на само стотинак метара од мене, код реке
дошла је срна. Задихана, јер је вероватно бежала од неког
ловца. Пила је мало воде и побегла кроз шибље. Планина,
најлепше уточиште за опуштање, у мени буди радозналост
да уђем у нетакнути свет природе. Вече је предивно. Они
који нису осетили то блаженство које пружа вече на
планини, никада нису осетили магију.
Наташа Петровић, 7/1
Свако време има своје Феме
Похлепа и себичност... Нажалост, најчешће особине код
људи, а све је више таквих људи. Тешко је наћи праву
особу и пријатеља коме можеш веровати.
Чему повређивање људи? Зашто је толико тешко бити
искрен према некоме? Људи најчешће заборављају особе
које су биле уз њих и у добру и у злу. Никад не треба бити
уображен јер се тако губе пријатељи и свет око себе. На
примеру Феме из Стеријине комедије „ Покондирена
тиква“ , можемо видети како новац уме да промени људе.
Фема је покушавала да промени своју ћерку и да од ње
направи „ ноблес“ којем је она тежила. Стидела се и
исмевала свог брата само зато што вредно ради. Фема је
заборавила шта је брат урадио за њу само зато што је „
окусила“ новац. Међутим, људе не мења само новац,
мења их и друштво. То се посебно изражава код деце. Она
се издвајају на популарне и оне који то нису. Богатија деца
исмевају сиромашну, неће да се друже са њима јер су
другачији. Има, наравно, и оних добрих и искрених људи,
којима разлика у новцу, вери, послу, боји коже, не смета
и мислим да је на нама да то променимо. Све долази од
родитеља, јер се деца на њих угледају. Требало би да ми
сутрадан своју децу научимо да никог не избегавају зато
што се не облачи по најновијој моди или нема новца, већ
да таквој деци помажу.
Не треба бити као Фема, јер као што стара пословица
каже: “ Ништа горе него кад се тиква покондири“ .
Милица Мирковић 7/2
На крају стазе дуге осам година
Дани неосетно пролете. Догађаји се нижу. Крај школске
године је ту, а са њим и растанак једне генерације. Једно је
сигурно, време проведено заједно, заувек ћу памтити.

У мојим мислима се нижу слике првих школских дана, мала
слатка лица другова и другарица, драгих учитеља… Сећам
се свега. Сада када се ближи крај осмог разреда, схватам
колико је све било лепо. Ништа ми не може избрисати
сећање на незаборавне екскурзије, несташлуке, свађе,
помирења... За коју недељу, сви ћемо у свечаним оделима
провести последње сате једног дивног периода, који
одлази у неповрат. Пред нама је један нови почетак, једна
велика животна раскрсница са више путева. Једним од њих
ћемо свакако поћи, надам се правим. У септембру ћемо
покуцати на врата средње школе, где нас чекају нека нова
пријатељства, успони и падови. Основна школа ће ми
остати у незаборавном сећању, јер ћу из ње понети лепа
искуства и знање које ће ми користити у остатку
школовања.
И када многе године прођу, можда ћемо се са сетом у
души сећати ђачког живота и ране младости. Зато,
запамтимо ово, јер било је лепо док је трајало!
Моја породица

Емилија Лукић 8/2

Породица је саставни и најважнији део нашег живота. Она
је извор среће и радости. Моја породица је мени посебна и
најлепша. Њу чине мама, тата, сестра и ја.
Мама је моја највећа подршка, она ми је подарилаживот и
моја је краљица, а тата је моја сигурност и мој херој, и има
велику улогу у мом животу. Родитељи су ме научили да
ходам и причам, васпитали су ме и брину о мени.
Подједнако важна је и моја сестра. Она је мој најискренији
пријатељ. Зна све моје тајне, уме да их чува и зна увек да
ме развесели. Увек уживам у времену које проводим са
породицом, често се присећамо занимљивих и смешних
догађаја. Највише волимо када нам мама и тата причају о
томе, јер памте све наше несташлуке.
Свака породица је посебна на свој начин и свака своју воли
највише. Зато се љубав према њој не може измерити.
БЕРБА ВИНОГРАДА

Михајло Лукић, 5/2

Јутрос рано смо устали
И бераче позвали...
Јесен стигла сунца мало,
па је лишће све опало.
Вињаге су пуне грожђа:
Плавог, црног и руменог,
а белог је понајвише,
па најлепше мирише.
Сви певамо и беремо
Што пре кући да стигнемо.
Слатко вино да потече
Док не падне тамно вече.
Све је пуно: бурад, каце,
Флаше, чаше, до бокала,
година нам родила,
па јој много хвала.
Милица Лазаревић, 7/2
Похвала на фестивалу поезије Дани вина
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ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА
ИЗВОР

КЛАЧЕВИЦА

Ученици нижих разреда подручног одељења у Клачевици
су у току школске 2017/2018, године заједно са својим
учитељицама Драгицом Гајић и Силваном Митровић,
организовали бројне активности. Ово су само неке од
њих... Правили су изложбе јесењих плодова и ускршњих
јаја у Галерији школе, организовали маскенбал и свечане
приредбе поводом Дана школе и прославе Светог Саве,
учествовали на спортским сусретима у оквиру акције
прикупљања новчаних средстава за операцију нашег
ученика Александра Петровића из Клачевице... У свим
овим активностима ученици нижих разреда подручног
одељења у Клачевици показали су много упорности,
труда, жеље за успехом, маштовитости и креативности, а
уз то су се добро забавили и лепо дружили.
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ЗАНИМЉИВОСТИ
10 НАЈНЕВЕРОВАТНИЈИХ ШКОЛА НА СВЕТУ!

Школа без плана програма и оцена

Док будете читали овај текст сигурно ће вам бити
нереално да су неке од ових школа заиста постојале, а
неке и даље постоје!

У Бруклину постоји бесплатна школа која нема наставни
план и програм. Ученици могу сами да бирају на које ће
часове ићи, али и сами одлучују колико ће да остану на
настави. Они могу да одлуче да ли ће се у школи играти,
одмарати или учити. На часовима гледају и ТВ. Овде нема
тестова, домаћих задатака и оцена. Часове такође држе
ученици.

Школа у пећини
„Донгзонг“ је основна школа смештена у пећини у једној
сиромашној кинеској провинцији. Неки ђаци до ове
школе у пећини путовали су и по шест сати. Нажалост,
кинеске власти су ставиле катанац на врата уз објашнење
да Кина није "друштво пећинских људи ".
Плутајуће школе и учионице
Бангладеш два пута годишње погађају велике поплаве
које милионе људи остављају без пијаће и чисте воде,
струје, као и других основних ствари за живот. Једна
невладина организација одлучила је да помогне и
саградила око 100 школа на води! Школе личе на бродове
и опремљене су лап-топ рачунарима, имају интернет и
мале библиотеке. Покупе ученике на обали, а након тога
часови могу да почну. Када се часови заврше школе на
води враћају ђаке својим кућама и узимају нову туру деце.
Школа на перону
Једна учитељица у Индији подучава сиромашне ђаке на
перону железничке станице. Деца се окупљају на
железничким станицама, тачније на перонима на које
пристижу возови. Између осталог уче да читају, пишу, али
и баве се поезијом, певају, имају драмску секцију,
луткарско позориште и иду на излете.
Школа под земљом
Основна школа „Або“ је прва америчка подземна школа.
Саграђена је током хладног рата у Новом Мексику. Њена
намена осим образовног карактера била је и склониште
од бомби и нуклеарних напада. Тако је настала и школа
која се налази под земљом.
Гулу школа
Гулу је мало село које је смештено у планинама једне
провинције у Кини. Ђаци до школе морају да иду цик-цак
путевима, кроз уске пролазе испод камених зидова.
Сакривена у једној од планина. У њој предаје само један
учитељ. Ученици имају и кошаркашки терен, али морају да
пазе да им се лопта не скотрља низ планинске литице.
Школа будућности
Школа будућности налази се у Филаделфији, а отворена је
2006. године. Ученици у овој школи не користе књиге, већ
искључиво компјутере. Математику раде уз помоћ
софтвера, док наставници користе паметне табле.
Студенти имају дигитализоване ормариће које отварају са
идентификационим картицама.
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ЗАБАВА
ВИЦЕВИ
Перица: Мама, знаш како се увек бринеш да ћу поломити
твоје омиљене шољице?
Мама: - Знам Перице.
Перица: - Е па, не мораш више да бринеш.
Како се зове лав без гриве?
ЋеЛав!
Милица: - Дигитрон је човеков најбољи пријатељ.
Перица: - Зашто?
Милица: - Увек можеш да рачунаш на њега.
Заљубила се коцка шећера у кашичицу.
Пита коцка шећера: - Где ћемо да се нађемо вечерас?
Кашичица одговори: - Па у кафи!
Зазвони телефон у полицијској станици и јави се дежурни
полицајац:
- Добар дан, изволите.
- Помагајте брзо! Ушла ми је мачка у стан!
- Полако госпођо, то није ништа страшно…
- Ма каква црна госпођа! Ја сам папагај!
Две буве пошле у шопинг:
-Хоћемо ли пешке?
-Ма не, хајдемо пудлицом.
Гост: Келнер! Келнер! Мува ми плива у супи!
Келнер: - Ништа се не брините, паук је у салати и он ће је
појести.
Где Супермен купује храну?
У супермаркету.
Шта се сервира, али се не једе?
Тениска лопта.
Какав је црнац кад изађе из мора
Мокар.
Пита мама Перицу:
- Зашто не једеш? Рекао си да си гладан као вук.
Перица јој одговори:
- А кад си ти видела вука да једе боранију?
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ТОП - ЛИСТА

ДОМАЋА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MC Stojan – La Miami
Реља- Латино Европа
Буба Корели-Balenciaga
Николија- Нема лимита
Раста- Адио Аморе
Раста- Математика
Јала Брат- Млада и Луда
Буба Корели x Јала Брат- Мафиа
Николија- Мало
Вук Моб- Heineken

СТРАНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Calvin Harris & DuaLipa – One kiss
Ariana Grande- No tears left to cry
Sean Paul & David Guetta feat. Becky G – Mad love
INNA –Nirvana
Clean Bandit feat. Demi Lovato – Solo
Anne Marie & Marshmello – Friends
Shawn Mendes – Youth
Ed Sheeran – Happier
Camila Cabello – Never be the same
Liam Payne, Rita Ora – For you

Припремили: Николина Николић 6/1, Ивана Тодоровић
7/1, Михајло Марковић 8/1, ЈованаТодоровић 8/1, Софија
Марковић 8/1, Теодора Петровић 8/1

ЗАБАВА

Тејлор Свифт
У данашње време људи знају скоро све о Тејлор Свифт.
Она је једна од највећих поп звезда на свету, а чим
искорачи из куће дочекују је папараци. Тејлор Алисон
Свифт (енгл. Taylor Alison Swift, рођена 13. децембра 1989)
америчка је певачица и текстописац. Одрасла је y
Пенсилванији, а са четрнаест година се преселила у
Нешвил, у Тенесију, да би се бавила кантри музиком.
Објава деби албума названог по њој ју је претворила у
звезду кантри музике. Номинована је за награду Греми за
најбољег новог уметника 2008.
Тејлор је позната по песмама које говоре о њеним
искуствима из тинејџерског доба. Награде: девет Гремија,
дванаест Билбордових музичких награда, једанаест
Америчких музчких награда, седам награда Удружења
кантри музике и шест награда Академије кантри музике.
Процењује се да је зарадила преко 220 милиона долара.
Поред певачке каријере, појавила се и у улози глумице у
крими серији „Место злочина“ (2009), комедији „Дан
заљубљених“ (2010), анимираном филму „Лоракс“ (2012) и
ситкому „Нова девојка“. Она подржава уметност у
школама, дечју писменост и организације за пружање
помоћи болесној деци.
Чињенице које можда нисте знали о Тејлор Свифт:
Постоје неки детаљи из њеног детињства и тинејџерских
година које је она временом откривала фановима. Ове
занимљиве чињенице њеној публици могу помоћи да
схвате каква је она особа. Она је увек била веома
амбициозна и креативна, само је било питање времена
када ће постати звезда, а она је то урадила мало раније од
већине. Ако сте мислили да знате све о њој прочитајте ове
чињенице, јер би вас неке од њих могле изненадити.
- Као мала девојчица желела је да постане финансијски
саветник;
- Она је најмлађи текстописац;
- Са 14 година је написала роман;
- Њен први посао је био уклањање буба са божићних јелки
пре продаје;
- Добила је име по једном талентованом певачу Тејлору;
- Музика је у њеној крви, јер јој је бака била оперска
певачица;
- Последње две године средње школе је завршила у року
од 12 месеци;
- Одбила је уговор за снимање са великом издавачком
кућом јер би јој било дозвољено да снима само песме
које је писао неко други.
Ања Лазић
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НЕМАЊА РАДОЊИЋ
Немања Радоњић je рођен у Нишу, 15. фебруара 1996.
године. Висок је 1.85 м. Игра на позицији левог крила, а
тренутно наступа за “Црвену звезду”. Немања је jедан од
најталентованијих играча Србије. Он је јако брз, а уз то и
јако добар техничар. Са “Црвеном звездом” је освојио
титулу Србије и играо Лигу Европе. Навијачи „Црвене
звезде“ су га веома брзо заволели и постао је њихов
миљеник.
Радоњић је фудбалом почео да се бави у родном Нишу
где је играо у клубовима Медијани, Железничару и
Радничком. Врло брзо је постао један од
најперспективнијих младих играча у земљи.
Неколико месеци је похађао омладинску школу фудбала
у Румунији, пре него што је 2014. године потписао уговор
с италијанским фудбалским клубом Рома. Клуб из Рима га
је позајмио Емполију на једну сезону, а почетком 2016.
године позајмљен је београдском фудбалском клубу
Чукарички.
Доживео је повреду, те је због тога морао на дужу паузу.
На терен се вратио 14. априла 2018. и то у великом стилу –
„затресавши мрежу“ Партизана у 157. „вечитом дербију“.
Радоњић је данас један од кључних играча црвено-белих
показао је постигавши четири гола у пет мечева до краја
сезоне, освојивши свој први трофеј у каријери. Уврштен је
у тим идеалних једанаест играча Суперлиге Србије у
сезони 2017/18.
Био је у саставу Србије на Светском првенству 2018.
године у Русији.
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