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Распуст се завршио и ми смо се вратили у школске клупе. Колико год нам пријао 

одмор, лепо је поново бити са својим другарима и наставницима. 
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                        Ана Франк 

Ана Франк је једна од најпознатијих 

жртава холокауста. Рођена је 12. јуна 

1929. год. у Франкфурту на Мајни у 

Немачкој, али је већи део живота провела 

у Амстердаму у Холандији. Тамо се њена 

породица преселила 1933. године. Имала 

је немачко држављанство, али су јој га 

нацисти одузели јер је била Јеврејка. 

1940. године нацистичка Немачка је 

окупирала Холандију, а прогони Јевреја су 

се појачали јула 1942, када се породица 

Франк сакрила у тајне просторије у 

пословној згради Ота Франка. После две 

године окупационе власти (гестапо) су по 

дојави откриле њихово склониште и 

депортовале породицу Франк у 

концентрационе логоре. Ана је умрла од 

тифуса седам месеци касније у 

концентрационом логору Берген Белсен, само неколико дана после смрти своје 

сестре Маргот.  

Ана је постала позната након објављивања дневника. Анин отац Ото Франк, 

једини је преживео рат и када се вратио у Амстердам, пронашао је дневник своје 

кћери. Његовим залагањем дневник је објављен 1947. у оригиналној и делимично 

скраћеној верзији на холандском језику. Дневник обухвата Анин живот од 12. јуна 

1942. до 1. августа 1944. године. 

Ана Франк је била девојчица из богате јеврејске породице која је две године 

живела у тајном склоништу кријући се од сурових и немилосрдних немачких 

војника. Боравећи у затвореном простору у неизвесности и непрекидном страху за 

свој живот и живот своје породице, Ана је пронашла утеху у свом дневнику.  

Он јој је био једини прави пријатељ и чувао је све њене тајне. 

 

Читајући дневник Ане Франк, њене мисли и осећања записане на страницама, 

можемо да закључимо да је Ана била девојчица пуна врлина. Волела је да чита и 

пише. Била је паметна, добродушна и племенита девојчица која је често 

размишљала о другим људима чији је живот био тежи од њеног живота.  

У њеним мислима и великом племенитом срцу место су нашле многе јеврејске 

девојчице и многи дечаци. Иако јој је било свега тринаест година, размишљала је 

као зрела и одрасла особа. Својим невиним дечијим очима видела је све страхоте 

рата и трудила се да на најбољи начин разуме све што се око ње догађа и то 

напише на страницама свога дневника.. Њена способност да искрено опише своја 
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осећања и на папир пренесе размишљања о суровом свету који је окружује 

необична је за тринаестогодишњу девојчицу, али Ана је била све само не једна 

обична девојчица. Храбра, понекад превише радознала, помало тврдоглава и 

својеглава, упорна, издржљива и врло вредна. Таква је била Ана. Није се жалила 

на стару одећу коју носи. Није се жалила на тешке послове које обавља. Желела 

је да се рат заврши, да се врати својој кући и поново крене у школу. 

 

 

Иако је била о изолована од спољашњег света, без слободе и нормалног живота, 

Ана није клонула духом. Њене мисли су путовале далеко, а њена маштања и 

руком исписане странице дневника су јој помагале да преброди све препреке и 

животне тешкоће. Али, немачке звери су била јаче од Ане. Умрла је тихо, у логору 

смрти. а њен дневник нам је остао као опомена и сведочанство зла које се не тако 

давно дешавало девојчицама и дечацима нашег узраста само због тога што су се 

другачије звали, били друге вере и културе. 
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                        *Извор: Из Википедије, слободне енциклопедије, Дневник Ане Франк 
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Дечја недеља и дечја права 
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Наша права 

* Имам право на слободан живот 

* Имам право на школовање 

* Имам право да се играм и забављам 

* Имам право на своје мишљење 

* Имам право да певам 

* Имам право да тренирам шта желим 

* Имам право да се дружим 

* Имам право да уживам 

* Имам право да маштам 

* Имам право на слободу 

* Имам право да читам 

* Имам право да се развијам 

* Имам право на љубав 

                                                                  

 

                                                                              Одељење 7/2 
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Ризница знања 

                                Одакле потичу лубеница и диња? 

Сви ми волимо диње или лубенице. А кад су оне толико омиљене данас, шта 
мислите, да ли су људи и некада уживали у њима? Јесу, још пре много хиљада 

година. 

Диња је пореклом из Азије, где 
расте дивље. Врло је вероватно 

да је још пре више хиљада година 
пренета и у друге крајеве света. 
Већ стари Египћани сматрали су 

дињу посластицом. Стари 
Римљани, а свакако и Грци, 

сладили су се дињама и 
лубеницама баш као и ми данас. 

Прва земља у којој је диња 
почела интензивно да се гаји била 
је Француска. То се догодило пре 

више од три стотине година. 
 

Данас се диње и лубенице гаје у 
многим земљама света. Обе припадају роду тикава. Диња потиче из јужне Азије, а 

лубеница из тропске Африке. Међутим, током времена те две основне врсте 
добиле су много варијаната у земљама у којима се гаје. 

             Неке врсте диња називају се „канталупа“, а неке „касаба“. Ове последње 
стижу касно у сезони, али се боље одржавају и могу дуже да стоје приликом 
транспорта на пијаце. Та врста диња има глатку, жућкасто-зелену кору и веома је 
крупна. Лубенице су још веће од диња и много сочније. 

                                         

                                   Како шкољке праве бисере? 

Пре отприлике 4.000 година један кинески рибар, да би утолио глад, одлучио се да 
отвори неколико морских шкољки, и тако је вероватно постао први човек који је 

открио бисере! 
Бисери су саздани од потпуно исте седефасте материје од које се састоји 

унутрашња подлога или »постава« шкољке — остриге. Остригино тело је веома 
нежно; да би га заштитила од озледа,она лучи течност која је истог састава као 
бисер и њоме облаже унутрашњост своје заштитне љуштуре о коју се ослања 

телом. 

http://www.flickr.com/photos/brunogirin/74503976/
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Чим у унутрашњост једне шкољке упадне нешто што њено тело може озледити, 
рецимо зрнце песка, острига га одмах облаже са неколико слојева седефасте 
материје којом облаже и унутрашњост своје љуштуре, те залутало зрно песка 

постаје бисер! 

Када се све то одиграва сасвим природно, бисер може да буде савршено 
обликован. Човек је, међутим, пронашао како да помогне остриги у приправљању 

бисера: треба само да убаци фино зрнце песка или комадић седефа у остригу. 
После две или три године, када извади остригу из воде и отвори је, вади из ње 
прави бисер. Тај поступак се назива »гајење бисера«, и обично не доноси тако 

савршене бисере као што су природни. 

У Јапану су, међутим, пронашли начин за производњу савршених облика 
»одгајених бисера«. Материја која подстиче остригу на стварање бисера 

убризгава се непосредно у остригино тело. То је веома осетљива и деликатна 
хируршка интервенција која захтева крајњу пажњу и вештину, јер се остригино 

тело не сме ни најмање озледити. 

Највећи бисер који је до данас пронађен био је дугачак око 5 cm, са обимом од 
преко 10 cm! Познато је да су прави бисери веома скупоцени, те се многи људи 

задовољавају куповином лажних бисера. Французи располажу техником за 
производњу лепог вештачког бисера: пробушене стак лене перле облажу 

материјом добијеном од светлих крљушти неких риба, а унутрашњост перли 
испуне воском. 

Зашто се смејемо? 

Да ли вам се десило да некоме испричате шалу и приметите да се он није 
насмејао? И, уопште, јесте ли запазили да се неки људи никада не смеју а други, 

напротив, да се стално осмехују или смеју.  

Наш смех није израз неког механичког процеса у нашем телу, него израз наших 
осећања: чисте радости, ведрине, раздраганости. 

 



11 
 

 

Ипак, постоји један „механички“ узрок смеха: то је голицање. Али оно је само 
рефлексна радња једног дела тела и нема ничег заједничког са оном врстом 

смеха у коме уживамо.  

 

 

Када се смејемо, ми спонтано изражавамо извесна осећања која су изазвана оним 
што видимо, замишљамо, чега се сећамо или о чему мислимо. Нешто мора да нас 

натера на смех. Зашто? Ово питање заиста изискује одговор психолога — оних 
који изучавају људско понашање. Они су до сада дали разна тумачења, али 

ниједно није потпуно. 

Смех нарочито долази до изражаја у друштву. Ако сами пратите телевизијски 
програм и гледате нешто смешно, можда се нећете гласно смејати. Али ако тај 
програм посматрате у друштву, по свој прилици ћете се смејати наглас. Или, 

узмите други пример: ако нека група људи седи, прича анегдоте и шале и смеје 
се, ви се вероватно нећете смејати наглас ако сте изван друштва (негде по 

страни), иако сте чули о чему је реч. 

 

Свима нам је углавном познато због чега се обично смејемо: ако је неко 
неспретан, ако нешто испусти, оклизне се или падне. У таквим случајевима и у 
том тренутку осећамо се надмоћни. То ствара задовољство и своја осећања 
изражавамо смехом. Уопште, смех се разликује, јер зависи од онога што га 

проузрокује. Смех може бити чак и презрив. Према томе, смех је израз наших 
осећања и нека врста нашег реаговања на неке појаве. 
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   Квиз 

              Нека друга стварност 
  
Многи уређаји које данас узимамо здраво за 

готово били су доскора пуке маштарије. Да ли 
је висока технологија надомак научне 

фантастике? Забавите се и проверите и сами 
где престаје модерна наука, а где почиње 

научна фантастика. 
  
 
1.киборг 
а) једнооко чудовиште 
б) створење које је делом човек, а делом 
машина 
в) тип свемирске летелице 
2. хај – тек 
а) видео-игрица 
б) последња реч технике 

в) поздрав међу компјутерашима 
3. хибрид 

а) оно што је састављено од елемената различитог порекла 
б) дивље растиње, коров 
в) висок човек, горостас 

   4. хакер 
а) компјутерски вирус 
б) вансеријски компјутерски таленат 
в) координатор свемирског центра 

  5. прототип 
а) финални технички нацрт 
б) футуристички правац у архитектури 
в) пројектни узорак 

  6. киберпростор 
а) бестежински простор 
б) двоглави пас, чувар подземног света 
в) виртуелни простор 

  7. времеплов         
а) временска капсула 
б) ред вожње речних пловила 
в) највећи историјски музеј на свету 

  8. крек 
а) програм за илегалне упаде и преузимања 
б) антивирусни систем 
в) нежељена пошта 

  9. палмтоп 
а) палмино уље 
б) џепни компјутер 
в) луксузни хотел на Палма де Мајорци 

 10. аватар 



13 
 

 

а) вештачка интелигенција 
б) нечији лик у виртуелној стварности 
в) имагинарна капија за улазак у виртуелни свет 

 11. сајенс-фикшн 
а) филм Стивена Спилберга 
б) псеудоним Жила Верна 
в) научна фантастика 

 12. сајбот 
а) шаховски програм 
б) експерт за 3Д анимацију 
в) робот у облику одређеног људског бића 

 13. андроид 
а) преносиви рачунар 
б) ванземаљски облик живота 
в) човеколики робот 

 14. сајбернаут 
а) дигитални уметник 
б) свемирска прашина 
в) стални корисник интернета 

 
 
 
ОДГОВОРИ: 

1.      (б) – створење које је делом човек, а делом машина. Терминатор из 
истоименог филма је најпознатији киборг. 

2.      (б) – Висока технологија. Цела кућа је опремљена најновијом хај-тек 
опремом 

3.      (а)  –  Разнородан. Најновији модел аутомобила је хибрид који ради на 
бензин и струју. 

4.      (б) – Вансеријски компјутерски таленат. Појам хакер се све више везује за 
нелегалне упаде у туђе рачунаре. 

5.      (в) –  Први узорак неког производа. Прототип соларног авиона 
направљен је 2010. 

6.      (в) – Виртуелни простор. У киберпростору комуникација се одвија путем 
компјутера. 

7.      (а) – Временска капсула. Путовање кроз време или времеплов је једна од 
главних тема научне фантастике. 

8.      (а) – Програм који дозвољава да се покрене пиратска верзија 
програма. Крек омогућава преправку софтверског кода чиме се омогућава 
нелегална дистрибуција и продаја. 

9.      (б) – Џепни компјутер. Палмтоп је моћни џепни рачунар који је име добио 
по томе што стаје на длан. 

10.   (б) – Лик у виртуелној стварности. Аватари обично имају симболично 
значење за корисника. 

11.   (в)  – Научна фантастика. Сајенс-фикшн се означава скраћеницом СФ. 
12.   (в) – Специјална врста робота. Популарни филм „Симона“ заснован је на 

сајботу главног женског лика. 
13.   (в) – Робот са изгледом човека. Андроид је препознатљиви знак 

рачунарских компанија. 
14.  (в) – Путник по сајберспејсу. Сваки корисник интернета је мање или више 

сајбернаут. 
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                                                          Познати у анегдотама 

  
     
                                                        Јован Дучић 

Наљутио се Јован Дучић на свог млађег колегу Јована Марковића са којим се није 
много слагао, па му је Јован Марковић једном приликом љутито довикнуо: 

–   Слушајте, Јово, после Ваше смрти,Ваш први комшија рећи ће: „Ама, како се 
зваше онај што недавно умре?“ 

А Дучић му одговори: –   Али ће Ваши унуци, знајте, пасти на матури ако не буду 
знали годину рођења Јована Дучића. 

Једном приликом, дошао је Дучић Јови Марковићу, који је био помоћник министра 
иностраних дела, да му тражи повећање неког отправничког додатка. Јова 

Марковић је почео да му чита придику и да му објашњава како је распикућа и како, 
на тај начин, никад неће стећи своју кућу. 

– Кућу нећу – одговорио му је Дучић – али ћу стећи своју улицу. А Ви већ имате 
неколико кућа, али улицу никад нећете стећи. 

                       Бранко Ћопић 

На улицама када сретну Бранка Ћопића многи 
пролазници су се заустављали, гласно 

изговарајући: 
–   Гле, Бранко Ћопић! Ено Бранко! 
Погледајте, оно је Бранко Ћопић! 

То га је нервирало. Једном чак није могао да 
се уздржи, већ једној средовечној жени 

љутито одговори: 

  –   Па шта ако је Ћопић, није међед! 

*У једној сеоској школи дочекало је Бранка 
Ћопића пуно деце збијене у пространој 

учионици. С пуно пажње, у потпуној тишини, 
слушали су ону маштовиту Ћопићеву причу о дечаку који лети на змајевим 

крилима. У том један од занесених малишана гласно рече: 
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– Ала лаже! 

Учитељи оштро погледаше и запретише дечаку, а Бранко се на то осмехну и 
настави да чита као да се ништа није догодило. 

После сваког књижевног сусрета писце су окупирали посетиоци који су тражили 
аутограме. Обично су седели један до другог, а поред њих су у реду пролазили 

гости, посебно ђаци, и приносили своје књиге, свеске и папириће. Ћопић је у шали 
рекао колеги поред себе: 

–  Пазите да Вам мангупи не поднесу какву мјеницу као што је мени подвалио неки 
Рале Бубњар. 

Александар Македонски 

Када је македонски краљ Александар Велики 
(356-323 п.н.е.) победио Пирову војску, његови 
војници су заробили жену потученог персијског 

краља која је била чувена по својој лепоти. 
Један официр донесе ту вест Александру и 

упита га хоће ли да је види. 
–   Не – одговори Александар – и победници 

могу бити освојени! 

Када су Александра Македонског упитали због 
чега више части филозофа Аристотела, свог 

учитеља, него свог оца Филипа, рекао је: 

 

–  Зашто? Давши ми живот, мој отац, краљ 
Филип, учинио је да с неба сиђем на земљу, а 

Аристотел својом науком чини да са земље поново угледам небо. И кога онда 
више да поштујем? 

*Изгубивши у једној бици свог најбољег официра и пријатеља, Александар рече: 

–  Човек никада не би смео упознати срећу јер она неминовно доноси несрећу. 
Срећан сам био кад сам добио пријатеља, сада сам неизмерно несрећан. 
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Александар Македонски био је ниска раста, али се, упркос томе, оженио високом 
девојком. Када су га упитали зашто је баш њу одабрао, рекао је: 

– Могао сам одабрати и мање „зло“, али је мени примамљивији већи противник. 

 
Дарвин 

 
Често се догоди да и најобичније питање нанесе неприлике и највећем   научнику. 

То се догодило и Дарвину када му је његова мала нећака поставила питање у 
облику загонетке: 

–  Шта има мачка, а нема ниједна друга животиња? 

Дарвин је дуго размишљао и на крају је ипак одустао. Девојчици је било веома 
драго што је довела Дарвина у неприлику, па одговори: 

–   Ох, драги стриче, зар заиста не знаш то? Па зна се – мачиће! 

 
 

 

                                                       

                                                  * Извор: Политика, Анегдоте о српским писцима 
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                                     Мудрости познатих 
  

О пријатељству 
 

Имајте пријатеље. То је друга егзистенција.  (Б. Г. Моралес) 
* 

Живот није ништа без пријатељства. (М. Т. Цицеро) 
* 

Пријатељ је човек који има исте непријатеље као и ви. (А. Линколн) 
* 

Пријатељ је онај који увек осети кад нам је потребан.(Ж. Ренар) 
* 

Пријатеље срећа ствара, а несрећа проверава. (Л. А. Сенека) 
* 
 

Мени није потребан пријатељ који се у свему слаже и на све клима главом, јер то 
исто може моја сена урадити још много боље. (Плутарх) 

* 
Једини начин да имаш пријатеље јесте бити пријатељ. (Р. В. Емерсон) 

* 
Патуљак који седи на раменима дива може видети даље него сам див. ( Р. 

Бартон) 
* 

Међу пријатељима треба волети не само оне који жалосте наше несреће, него и 
оне који нам не завиде на срећи. (Сократ) 

  
 

О мајци 
 

Бог није могао бити свуда, па је стога створио мајку. (Анон) 
* 

Мајчино срце је дечја учионица. (Х. В. Бичер) 
* 
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Рука која њише колевку је она која влада светом. (В. Р. Валас) 
О мудрости 

 
Да ли је човек паметан можете погодити по његовим одговорима. Да ли је човек 

мудар можете погодити по његовим питањима. ( М. Манфуз) 
* 

Једина права мудрост је знати да не знате ништа. (Сократ) 
*Потребно је бити мудар да би се разумела мудрост; музика не значи ништа ако је 

публика глува. (В. Липман) 

* 
Знати много ствари не значи бити мудар. (Хераклит) 

  
О доброти 

 
Добар човек се застиди чак и пред псом. ( А. П. Чехов) 

* 
Свако срце које је у стању да осети велику бол, у стању је и чинити добра. (Х. 

Е.Бичер-Стоун) 
* 

Никад се мржња не уклања мржњом. Само благост брише сваку мржњу. То је 
закон вечан и непроменљив. (Буда) 

* 
 
 

О карактеру 
 

Карактер се не може развити у миру и тишини. Само кроз искуство покушаја и 
грешака може се ојачати душа, надахнути амбиција и достићи успех. ( Х. Келер) 

* 
Онај ко говори само лепе речи има лош карактер. (Блез Паскал) 

 
 

*Најбољи тест карактера није у томе колико тога знамо кад треба нешто учинити, 
већ како се понашамо кад не знамо шта треба учинити. (Џ. Холт) 

  
О таленту 

 
Свако има таленат. Реткост је имати храброст неговати таленат у самоћи и 

пратити га на мрачна места на која ће вас одвести. (Ерика Јонг) 
* 

Искористите таленат који поседујете: шуме би биле врло тихе кад не би певала 
ниједна птица осим оне која пева најбоље. (Хенри Ван Дајк) 

* 
Ако постоји нешто што човек може добро урадити, нека то уради. Дајте му 

прилику. (Абрахам Линколн) 
  
 
 



19 
 

 

О самоћи 
 
 

Самоћа је очај за будале, мучење за покварене и радост за добре. (Анон) 
* 

Добри и мудри живе тихим животима. (Еурипид) 
* 

Онај који је у друштву племенитих мисли никад није сам. ( Флечер) 
* 

Јак човек је најјачи кад је сам. (Шилер) 
* 

Никад нећете променити свој живот док не промените нешто што чините сваки 
дан. (Мајкл Мурдок) 

* 
  

О величини 
 

Највећа ствар коју човек може учинити у овом свету је да направи најбоље од 
онога што му је дато. То је успех, и не постоји други. (О. С. Марден) 

* 
Не постоје велике ствари, само мале ствари учињене с много љубави. (Мајка 

Тереза) 
  

 О снази 
 

Снага је способност да голим рукама разломимо таблу чоколаде на четири дела – 
и поједемо само један. (Џ. Вурст) 

* 
Ништа није јако попут нежности, и ништа није тако нежно попут праве снаге. ( Р. В. 

Сокман) 
*Научио сам да су слаби они који су окрутни, а нежност се очекује од оних који су 

јаки. (Л. Ростен) 

 
 

                                                                          * Извор:"Мудре мисли света" 
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Европски дан језика у нашој школи 
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The Blue Star 

 
Beyond the forests, beyond the mountains, beyond the seas , 

behind the shrubs, grass, 
– again for you tonight awaits a strange blue star 

true star. 

Even if you don’t believe it, try to remember it. 
When you close your eyes and fall asleep, try to hear it, 

try to fly away, 
try to catch it and reach it and hold on to it when you come back. 

But watch out: 
if it’s not truly blue, truly true, 

the sleep must be nicer, the dreaming must last till dawn, 
the wandering must go on, 

– three hundred times, five hundred times, 
another one must be found… the third one… the fifth… 

the end of the world must be reached in your sleep 
and even further beyond the end – to infinity. 

That star must be out there. 
Why do you look so surprised? 

Just be careful not to drop it when you start to wake up. 
Just be careful it doesn’t get lost somewhere, 

that it doesn’t get hurt. 
Such a star in your life means a lot, it’s worth a lot. 

I won’t tell you what this blue star is 
what this shiny star is. 

Once you find it – you will know it. 
It’s a secret for now. 
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Je veux 

Donnez-moi une suite au Ritz, je n’en veux pas 
Des bijoux de chez Chanel, je n’en veux pas 
Donnez-moi une limousine, j’en ferais quoi? 

Offrez-moi du personnel, j’en ferais quoi? 
Un manoir à Neufchatel, ce n’est pas pour moi! 

Offrez-moi la Tour Eiffel, j’en ferais quoi? 

Je veux de l’amour, de la joie, de la bonne humeur 
Ce n’est pas votre argent qui fera mon bonheur 

Moi je veux crever la main sur le coeur 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 

Oubliez donc tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité! 

J’en ai marre de vos bonnes manières, c’est trop pour moi 
Moi je mange avec les mains et je suis comme ça 

Je parle fort et je suis franche, excusez-moi! 
Finie l’hypocrisie, moi je me casse de là 

J’en ai marre des langues de bois 
Regardez-moi, de toute manière je vous  en veux pas 

Et je suis comme ça! 

Je veux de l’amour, de la joie, de la bonne humeur 
Ce n’est pas votre argent qui fera mon bonheur 

Moi je veux crever la main sur le coeur 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 

Oubliez donc tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité! 
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Ученици наше школе, обележили су 26.септембра Европски дан језика. Имали смо 

прилику да чујемо поезију на многим европским језицима и да уживамо у 

целокупном програму. 
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Поводом Европског дана језика, ученици 4-1  припремили  су кратак филм на 

француском језику о вештици Малисији, према тексту „L’interview de Malicia“ из 

уџбеника „Alex et Zoé 3“. Наравно, екипа четвртака се није дословно придржавала 

текста, њихова креативност и позитивна енергија допринели су да филм буде 

оригиналан и ефектан. 

 

 

                       * Извор: Блог наставнице Јасмине Лелековић "Француски, бре" 
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Трагом наше историје 

Винчанска култура 

Винчанска култура простирала се на територији већој од територије било које 

неолитске културе у Европи, била је технолошки најнапреднија праисторијска 

култура са најраније развијеном металургијом и најстаријим писмом. Ипак, и данас 

је окружена мистеријама.  

Винчанска култура је једна од ретких раноенеолитских култура југоисточне Европе 

која је у вековима око 5000. године пне. доживела у правом смисли те речи 

процват. Она  је била технолошки најнапреднија праисторијска култура на свету, а 

најранија металургија у Европи, као и најстарије писмо пронађени су управо на 

винчанском локалитету. 

На исти начин као египатске пирамиде, винчанска култура наставља да 

инспирише умове у потрази за одговорима о пореклу и настанку људске 

цивилизације.  

Сматра се да је Винча била град јер је стално била насељена током много 

генерација, становништво је било активно током целе године, а постојала је и 

специјализација послова. Може се рећи да је била метропола, будући ју је 

насељавао велики број становника, да је била економски и културни центар, да су 

откривена многа мања насеља у непосредној близини Винче, а нађени су и докази 

о интензивној комуникацији и размени добара, услуга и људи.  

 Носиоци винчанске културе имали су мешовиту економију, основне делатности 

били су сточарство и пољопривреда, али су се бавили ловом, риболовом и 

прикупљањем дивљих плодова. 
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                                             Кративни кутак 
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Како учити? 

 

 

Да учење не би представљало проблем, потребно је придржавати се неких 

одређених правила која у већини случајева помажу. Покушај и ти, сигурно ће ти 

помоћи. Имаћеш довољно времена и за друге ствари осим учења, за дружење, 

спортске активности, биоскоп, позориште... 

• Слушај добро шта наставник прича на часу. Што више запамтиш у школи, мање 

ћеш морати да учиш код куће. 

• Хватај белешке на часу. 

• Понови оно што сте учили тога дана у школи, упореди градиво из уџбеника са 

својим белешкама. 

• Лекцију прво прочитај у целини до детаља, обрати пажњу на наслове и 

поднаслове, на оно што је већ истакнуто као битно у уџбенику. Прегледај слике, 

графиконе, уочи битне елементе у лекцији. 

• Учи део по део, нарочито ако је лекција обимна, дугачка и тешка. Подели је на 

смисаоне целине и по њима учи. Покушај да је препричаш тако да ти буде јасније. 

• Подвлачи најбитније у лекцији разним бојама, запиши свој коментар или питање, 

мали подсетник који ће ти помоћи приликом преслишавања наученог градива. 

• Посебно истакните неку реченицу која ће вам помоћи да се сетите оног што је 

битно у неком пасусу. 

• Разјасни све непознате термине и чињенице. 

• Избегавај да учиш напамет, брзо ћеш заборавити градиво које си учио па ћеш 

морати све испочетка када ти буде требало. 

• Што више понављаш оно што си научио, већа је вероватноћа да ћеш градиво 

запамтити на дуже време. 

• Неке информације које су ти потребне за учење можеш пронаћи на интернету, у 

часописима, енциклопедијама, на телевизији. 
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Приредба поводом пријема ђака првака 

У препуној свечаној сали школе 31.8.2018. године изведена је 
пригодна приредба поводом пријема ђака првака. На самом почетку приредбе 

све присутне је поздравио директор школе Драган Ненадић. Овај заиста посебан 
дан обележили су ученици четвртог разреда, припремивши свечану приредбу 

поводом пријема у први разред нове генерације ученика. Будући ђаци, родитељи 
и сви присутни уживали су у игри, песми, глуми и рецитацијама. Нова генерација 

ђака првака биће распоређена у три одељења које ће учити учитељице Нада 
Праћа ( 1/1) , Нада Петровић(1/2) и Данијела Јовановић (1/3).  

 

                                                            

                                               

                                                        *Извор:Сајт ОШ "14.октобар"Барич 
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Песма ђака првака 

 

Збогом, бако, мили роде, 

У школу ме јутрос воде, 

Тамо ће ме ваздан тући, 

Жив ти нећу доћи кући. 

Збогом јагње свилоруно, 

Чобан ти је погинуо. 

 

Збогом, краво, млијечна справо, 

Однио је шалу ђаво, 

Поздрави ми драго теле, 

Погинућу данас, веле, 

Последње ти шаљем збогом, 

Освети ме тврдим рогом. 

 

Збогом, коњу ритајући, 

Настрадаћу читајући, 

Унапријед ми душа зебе, 

Више јахат нећу тебе, 

Дај помози страдалнику, 

Бјежаћемо чак у Лику. 

 

                                                                       Бранко Ћопић 
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Пижама или пиџама? Како је правилно? 

 

И једно и друго. Нећете погрешити који год 

облик да употребите. 

 

Обожавалац или обожаваоц? Како је 

правилно? 

 

 

Правилно је само обожавалац,не и обожаваоц. 

Генитив множине ове именице гласи 

обожавалаца, а не обожаваоца. 

Вокатив једнине гласи обожаваоче, а не 

обожаваоцу. 

 

 

 

 На Новом Београду или у Новом Београду? 

 

За места на планини или брду користи 

се предлог на; такође и за острва, ако их 

не схватамо као државе: на 

Мадагаскару, на Филипинима итд. 

Предлог на користи се и за делове 

града, уколико их не посматрамо као 

села или посебна мања насеља: на 

Палилули, на Сењаку итд. 

 

Ако се руководимо овим правилом, рећи 

ћемо – на Новом Београду, јер је Нови 

Београд део Београда. Овај предлог 

употребиће готово сваки Београђанин, 

јер Нови Београд посматра као део 
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града, Београда. Међутим, поводећи се за оним у Београду, неко ће рећи – у 

Новом Београду. 

 

Прва варијанта – на много је чешћа и, ако се руководимо правилом, логичнија, али 

се користи и друга – са у. 

 

Норма прихвата и једно и друго. Дакле, нећете погрешити ни у једном ни у другом 

случају. 

 

Је л’ и јер нису синоними. 

 

Јер је узрочни везник који значи зато/зато 

што. 

 

– Осећам се лепо јер сам недавно положио 

испит – исто је што и – Осећам се лепо зато 

што сам недавно положио испит. 

 

Је л’ је 3. лице једнине презента помоћног 

глагола јесам и скраћени облик речце ли. 

Је л’ си добро/Јеси ли добро?/Да ли си 

добро? 

Речца ли пише се увек одвојено, и у 

скраћеном облику писаћемо је одвојено и с 

апострофом уместо изостављеног слова и. 

 

                                                  

                              *Извор: Иван Клајн "Језичке недоумице 



37 
 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 



39 
 

 

МОЈ СУСРЕТ СА ЧАРОБЊАКОМ 

Свако има нешто што воли, а ја волим да читам разне књиге. Чула сам за једну 

књигу о другарству, хтела сам да је прочитам. 

Када сам отишла у књижару, човек који је радио у њој, био је један симпатичан 
човечуљак, који је имао чупаве обрве, велике уши, много накита и један чудни 

мали штапић. Помислих у себи: "Овај изгледа као чаробњак". Након пар секунди. 
човечуљак је рекао пискавим гласом: „Ја и јесам чаробњак за књиге“. 

"Тражим посебну књигу", рекла сам му, а он ми је одговорио: „Знам, о другарству“. 
Била сам запрепашћена због тога што је умео да ми прочита мисли. Знао је он и 

више, сатима ми је показивао различите чаролие: претварао је мишеве у лептире, 
мењао је боју на мојој хаљини више пута, а једног тренутка је лебдео у ваздуху. 
Била сам одушевљена његовим чаробњачким знањем, и похвалила сам га за то. 

Рекао ми је нешто, што је за мене била тајна, да је највећа мистерија на свету 
бити добар друг. Много је труда и залагања потребно да би овладала чаролијом 

другаства и да за то не постоји књига из које можеш да научиш. 

Тада сам схватила да ми уопште није потребна та књига, већ да сам са овим 

чаробњаком овладала том чаролијом и стекла новог друга. 

И дан данас одлазим у ту књижару и проводим време са чаробњаком али 

он не изводи своје трикове и магије (чаролије) већ сатима причамо о обичним 

стварима, као прави другови. 

 

                                                                                               

Марија Манојловић, 5/3 
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                                               Праг 

Овај град може се похвалити надимцима ,,златни град” и ,,град хиљаду торњева”. 

И заиста, уколико погледате његову преко хиљаду година стару панораму, 

видећете безброј цркава са њиховим звоницима и торњевима, које Праг чине 

једним од најважнијих архитектонских блага на свету. Свака шетња Прагом је и 

шетња кроз историју, јер се овде преплићу одлично очуване грађевине из периода 

готике, романике, ренесансе и сецесије, и стварају контраст са старим прашким 

дворцем. 

 

Прашки стари град један је од најбоље очуваних старих градских центара у 

Европи, и у њему ћете пронаћи многе уске средњевековне уличице, које се 

отварају у прелепе шармантне тргове. Места која туристи не пропуштају да посете 

су Карлов мост преко реке Влтаве, јеврејски део града са многим старим 

синагогама и црквама, као и Прашки дворац и четврт Храдчани. Поред тога што је 

важан туристички и историјски центар, Праг је и важна политичка и економска 

престоница Европе. 

 

         

         
                                    

                                    



47 
 

 

 

                                      Кратка историја Прага 

 

По доласку старих Словена на подручје данашње Чешке, у 9. веку основан је град 

Праг. Претпоставља се да назив града потиче од старословенске речи прах која 

значи газ, и вероватно се мисли на прелаз преко реке Влтаве. 

 

Међутим, по легенди, град је добио име тако што је принцеза Либуше, која је 

живела на брду Вишехрад, пала у транс и показавши на брдо Храдчани рекла да 

види град чија ће слава досегнути до звезда. Рекла је својим људима да ће тамо 

пронаћи човека који деље праг за своју кућу и да по томе дају назив новом граду. 

Било како било, Праг јесте град који је досегнуо до звезда. 

 

У римско доба био је престоница царства, у време владавине Карла IV 

изграђен је Карлов мост, катедрала светог Вида, прва готичка катедрала у 

централној Европи, а Карлов универзитет основан је 1348. године. Тада је 

започето и са највећим урбанистичким подухватом дотадашње Европе и тада је 

Праг почео да добија изглед који има данас. Од 1526. године Праг је био 

престоница Хабзбуршке монархије, међутим, његови становници су често дизали 

буне против Хабзбурга и тиме губили политичка права, али је град и даље био 

престоница културе и уметности. 

 

Прусија је заузела Праг 1757. године, император Јозеф II спојио је 

 четири дела града у једну целину – престоницу Праг и тада је град постао центар 

привредног развоја и дошло је до препорода целе државе. Нова држава 

Чехословачка настала је 1918. године и Праг је проглашен за њену престоницу. 

После Другог светског рата, на власт долази Комунистичка партија Чехословачке 
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и град почиње да заостаје за осталим европским метрополама. Значајан 

историјски обрт донела је ,,плишана револуција” из 1989. године која је 

резултирала распадом Чехословачке 1993. чиме је створена данашња Чешка 

република. 
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                        Угледни час наставнице Катарине Перић 

                                    Дух Француске у нашој школи 

27. септембра на часу француског језика у седмом  разреду је била францускиња 

Алин Обри-Прудан. Ученици су имали прилике да се са њом упознају, разговарају 

о животу у Француској, а и да кроз низ активности вежбају граматику, изразе и 

брзалице. 

А са овог кратког „путовања“ сваки ученик је уз лепе утиске понео и сувенир. 

                                             Утисци ученика 

 * "Било је занимљиво, био је леп осећај што сам могла да причам са правом 

Францускињом"  

 * "Веома занимљив и забаван час. Учење је било забавно и ефикасно. Најбољи 

час француског до сад." 

 

* "Било ми је јако занимљиво. Упознали смо се француским говором. Било је врло 

лако разумети је.."  

* "Могли смо да се упознамо са неким новим речима. Лепо смо се забављали и 

играли дивне игре.." 
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* "Уз игру смо прошли теме које тренутно радимо у школи и то је веома помогло 

ученицима који слабије знају француски." 

                                                                                                                                     7/2 и 7/3 
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                                      Излет отвореним аутобусом 

У суботу, 29.септембра, ишли смо у Београд са наставницама Иваном 

Јевђеновић, Горданом Варничић, Јасмином Лелековић и Александром Чолић. 

Окупили смо се у школском дворишту, свако је донео по пет празних пластичних 

флаша.Сви су били веома узбуђени јер су се дуго спремали за овај дан. Излет је 

био веома занимљив и едукативан.Обишли смо све знаменитости Београда и 

чули веома важне и занимљиве чињенице. Било је право уживање возити се 

отвореним аутобусом и још боље упознати главни град наше земље. 

            

                                                                                             

 

                                                                                        Ања Колев, 6/1 
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                                      Мој идол- Новак Ђоковић 

 

Новак је рођен 22. маја 1987. Рођен је у спортској породици, отац Срђан је био 

скијаш, а мајка Дијана је дипломирани дифовац. Иако је волео и фудбал и 

скијање, одлучио се за тенис. Рекет је први пут узео у руке кад је имао 4 године. 

Тог лета, један од најбољих тениских тренера-Јелена Генчић водила је камп. 

Сваког дана је долазио и посматрао. На њен позив, једног дана, почео је и да 

игра. 

"Циљ у тенису ми је да постанем првак" - 

Новак са 7 година 

 

                Први успеси 

Новак је веома брзо напредовао у својој 

игри, па је а 13 година јотишао у Минхен, у 

академију коју је водио чувени тренер-

Никола Пилић. Никола је једном приликом 

изјавио да је за Новака знао да ће бити 

успешан, први. Његова предвиђања почела 

су да се остварују 2001. године када је Новак 

са 14. година био троструки првак Европе у 

синглу, дублу и екипно, а на Светском 

јуниорском првенству освојио је сребро 

такмичећи се за Југославију. Године 2002. постаје шампион Европе у конкуренцији 

до 16 година и осваја престижне турнире. Свој АТП првенац осваја 2006. у 

холандском граду Амерсфорту од кога је касније његова породица откупила 

лиценцу за одржавање Сербиа Опен-а у Београду. Исте године Новак Ђоковић 

игра и своје прво Гранд Слам четвртфинале и то на Ролан Гаросу. Сезону је 

завршио на сјајном 16. месту. Средином 2006. године, Новак је почео сарадњу са 

тениским тренером Марианом Вајдом  

Први Гренд Слем 

Новак  2008. године осваја први Гренд Слем у каријери – Аустралијан Опен, 

победивши Жоа Вилфреда Цонгу у финалу. 

Србија је Новака дочекала на балкону Старог двора и било је мало Новак је почео 

да пише историју. Јанко Типсаревић и Ненад Зимоњић предвођени селектором 

Богданом Обрадовићем, победили су САД, Хрватску, Чешку и Француску и 

постали светски шампиони. 
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                                          "Златна година" 

 

Новак Ђоковић је 2011. везао 43 победе. Такав низ нема нити један активни 

тенисер. У пуној форми стигао је у Лондон на Вимблдон. 

И у само неколико дана остварио је снове: подигао је вимблдонски пехар и 

истовремено дошао на прво место АТП листе. 

 

“Још увек мислим да је све ово само сан!” – Новак на величанственом дочеку који 

му је у Београду приредило стотину хиљада сународника. 

 

Те године имао је импресиван учинак против ТОП 10 тенисера, освојио 5 од 6 

турнира Мастерс серије, победио на највише Мастерс 1000 турнира (5) и остварио 

највише узастопних победа на Мастерс турнирима (31). 

После Лондона, Новак убрзава шампионски темпо. Осваја Монтреал, а онда и УС 

Опен – свој четврти гренд слем трофеј. 

 

Новаку Ђоковићу је додељена најпрестижнија спортска награда – Лауреус, за 

најбољег спортисту планете, гласовима Академије чији су чланови највеће 

спортске легенде света свих времена. Држава Србија одликовала га је највећим 

државним одликовањем – Карађорђевом звездом првог степена, за нарочите 

заслуге и успехе у представљању Републике Србије. На Олимпијским играма у 

Лондону Новак је носио заставу Србије. У мечу за бронзану медаљу поражен је од 

Хуана Мартина дел Потра. 

                                              

                                                         Година 2018. 

Ђоковић је освојио тринаесту гренд слем титулу у каријери на Вимблдону, 
победивши најпре у полуфиналу Рафаела Надала после два дана тениса у пет 

сетова, а затим у финалу и Кевина Андерсона из Јужне Африке. Ђоковић је 
исписао историју на турниру у Синсинатију, пошто је освајањем титуле постао 

власник свих девет АТП Мастерса из 1000 серије. Победио је Роџера Федерера у 
финалу са 2:0, те је тако остварио Златни мастерс и постао први играч који је 

освојио све турнире из те категорије. 

Ђоковић је трећи пут у каријери освојио УС Опен, победивши Хуана Мартина дел 
Потра. 

Новак не само да је добар спортиста, он је добар човек и велики хуманитарац. 

 

 

 

                                                                    *Извор: Новак  Ђоковић- званични сајт 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
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                                                                            Јелена Ивановић, 5/3 
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 Ако не знате шта да прочитате, ми вам 

дајемо неколико предлога. Изволите  

Шта се то злати на Златибору, осим златних 

борова? О чему брине планина Тара? Како је 

настала Долина јоргована? Да ли у 

Власинском језеру острва сама плове? У 

сваком кутку Србије крије се тајна.  

 

 

  

 

 

За путовање кроз авантуристичке приче 

биће ти неопходне математичке вештине. 

Приче су као игре у којима мораш да 

решиш низ математичких проблема да би 

напредовао према узбудљивом крају. 

Разреши мистерију и постани 

математички геније у исто време! 

 

Постани херој! Упусти се у авантуру и 

порази ванземаљског робота! 

 
 

 

. 
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*Две змије у шуми:  

 

- Да ли смо ми отровнице? 

 

- Не, што? 

 

- Добро је. Управо сам се ујела за језик. 

 

 

 

*Учитељица: - Перице, колико имаш ребара? 

 

Перица: - Не знам, голицљив сам, не могу да их 

избројим. 

 

 

 

*Зашто мама кенгур не воли кишне дане? 

 

Зато што се тада деца играју унутра. 

 

 

 

*Две буве пошле у шопинг:                 

 

-Хоћемо ли пешке? 

 

-Ма не, хајдемо пудлицом.  
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