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#ПРЕМОТАВАЊЕ
БИЛА ЈЕ ОВО ЈОШ ЈЕДНА ГОДИНА
КОЈУ ЈЕ ОДНЕЛА ПАНДЕМИЈА, АЛИ И
КОЈОЈ ЈЕ СПОРТ УПОРНО ПРКОСИО

ПОКУШАЈИ
НОРМАЛНОГ
ЖИВОТА
ЈАНУАР

Зимски распуст је трајао од 21. децембра 2020. до 17. јануара 2021. године. Друго полугодиште је почело
18. јануара 2021. године, а због корона вируса часови су трајали 30 минута и били смо подељени у две групе.
Док је једна група била у школи, друга је наставу пратила онлајн.
У Индонезији се срушио путнички авион и страдало је 56 путника
и шест чланова посаде. На индонежанском острву Сулавези земљотрес
је однео 42 живота, а повређено је
око 800 особа. У Багдаду су погинуле 32 особе у бомбашком нападу, а
око 350 људи је повређено у сукобима у Триполију. Џо Бајден је 20. јануара положио заклетву и ступио на
дужност председника САД-а. У Србији је пуштен у рад гасовод „Балкански ток“ који допрема гас из Русије. У Београду је свечано откривен
споменик Стефану Немањи.
Број заражених од ковида је прешао
100 милиона људи, а број умрлих је
био 2 милиона.

ФЕБРУАР

У фебруару су заљубљени ученици
прославили Дан заљубљених.
Војска Мјанмара је извела пуч, ухапсила председницу Владе и прогласила ванредно стање. Око 60 људи је
страдало, а на стотине нестало када је путнички број је потонуо у реку Конго, а најмање 25 људи је погинуло након бекства из затвора у
главном граду Хаитија. Исламистичка терористичка група Боко харам
киднаповала је више од 300 ученица
из једне средње школе у нигеријској
држави Замфара. У Србији је ухапшено 19 припадника навијачких група,
а међу њима је био и вођа навијача
Велимир Беливук, познат као Веља
Невоља.

МАРТ

У марту смо се радовали 8. марту,
Дану мајки, као и 20. марту, када је
почело пролеће.
Никола Саркози, бивши председник
Француске, осуђен је на три године
затвора, због корупције.

Годину 2021. је свакако обележила и Школаријада у Београду
У Еваторијалној Гвинеји, у експлозији у војној касарни, погула је 31
особа, а повређено око 600 људи. На
индонежанском острву Јава погинуло је 27 људи, када је аутобус слетео
са пута. У судару два воза код Каира, погунуле се 32 особе, а у стампеду током опроштаја од преминулог
председника Танзаније погинуло је
45 људи.

АПРИЛ

У априлу је број заражених од Ковида-19 био преко 150 милиона људи
широм света, а број умрлих 3 милиона. Најбогатији клубова из Европе,
њих 12, основало је Суперлигу Европе у фудбалу. Манчестер Сити се повукао из ове Суперлиге, а након њега
су иступила још четири клуба „велике шесторке” Премијер лиге, да би на

крају повлачење Челсија довело до
колапса лиге. У Индонезији је 7 људи
погинуло услед земљотреса, а током
несреће на верском ходочашћу у Израелу погинуле су 44 особе.

МАЈ

Пролећни распуст за основне школе је трајао од 30. априла до 7. маја,
а за средње школе од 30. априла до
3. маја 2021.
У Кабулу је, у бомбашким нападима на
средњу школу, погинуло око 55 особа,
док је повређено 150, углавном ученица школе. У екплозији која се догодила у џамији у Авганистану погинуло
је 12 људи, у паду жичаре у Италији
погинуло је 14 људи, док је у Бразилу
ликвидирано 29 чланова банде.
Одржана је Песма Евровизије у Ротердаму. Победу је однео италијански
бенд Монескин, на другом месту је била Барбара Прави из Француске, а на
трећем месту швајцарски представник. Представнице Србије, група Хјурикејн, пласирале су се на 15. месту.
Супер Лига Србије у фудбалу је завршена 19. маја, првак је Црвена звезда, други је Партизан, треће место је
Чукарички.

ЈУН

У јуну смо били најсрећнији, јер је
23. јуна почео летњи распуст.
Са друге стране, било је веома тужних догађаја, када је у судару два воза у Пакистану погинуло 38 особа, а
у експлозији у централној Кини погинуло 11 особа и 37 тешко рањено.

ИМПРЕСУМ
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УРЕДНИК: Катарина Синђелић. ПОМОЋНИК УРЕДНИКА: Сања Угрен. САРАДНИЦИ: Марија Мијајловић Јовановић, Тијана Јоцић, Драгана Богојевић
Бунарџић, Зорица Ђокић, Јелена Кнежевић, Марија Ристивојевић, Наталија Вуковић, Јелена Керекес, Јелена Савићевић, Наташа Крушчић,
Александра Петковић, Марина Кузмановић, Ирена Петровић, Агица Видаковић Јовановић, Неда Цвејић, Бојана Тубић, Гордана Славковић,
ДраганаТабачки, Данка Симовић, Драгана Богојевић Бунарџић, Александра Радмановић, Сања Уштевић, Снежана Станковић Трајковић.

#ПРЕМОТАВАЊЕ
У торнаду који је погодио део Чешке, погинуло је око 5 особа а преко
200 је повређено. У Србији је дошло
до експлозије у компанији Слобода
Чачак и троје људи је лакше повређено. Бивши полицајац Дерек Шовина
осуђен је на 22 године и шест месеци затвора, због убиства Афроамериканца Џорџа Флојда.

конкуренцији на Отвореном првенству САД у тенису. Потписан је војни савез АУКУС (скраћено од Аустралија, Уједињено Краљевство и
Сједињене Државе) што је изазвало кризу унутар НАТО савеза, пре
свега са Француском, али и са Немачком, ЕУ и Кином.

ЈУЛ

Абдулразак Гурна из Танзаније, добитник је Нобелове награде за књижевност. Око 132 особе је погинуло
експлозијама у две у џамије у Авганистану. У Бејруту је у пуцњави убијено шест особа. У Русији је у фабрици
барута погинуло 16 људи. У пожару
који се догодио у једној кући у Брчком, погинуло је 6 особа. Тајван је
погодио земљотрес од 6,2 степена. У
Колумбији је ухапшен главни нарко бос у тој земљи, познат под надимком Отонијел, који је оптужен

Убијен је председник Хаитија. Педро
Кастиљо изабран за председника Перуа. У катастрофалним поплавама
у Немачкој настрадало је 58 особа.
Непогоде су погодиле још и Холандију, Белгију и Луксембург. На северу Авганистана, такође у поплавама,
настрадало је 150 људи. Олимпијске
игре у Токију, у Јапану, одржане су
од 23. јула до 8. августа. Учествовало
је 206 држава и око 11.000 спортиста. Број спортова је био 46. Највише медаља су освојили спортисти из
САД. Србија је освојила укупно девет
медаља, од тога три златне (Милица
Мандић - теквондо, Јована Прековић
– карате и ватерполо репрезентација
Србије), једну сребрну (Дамир Микец
– стрељаштво) и пет бронзаних медаља (Тијана Богдановић – теквондо, Миленко Себић – стрељаштво,
Зураб Датунашвили – рвање, репрезентација Србије у баскету и женска
одбојкашка репрезентација Србије),
тако да се Србија пласирала на 28.
месту у укупном пласману.

АВГУСТ

Главни град Авганистана, Кабул,
пао је у руке Талибана, председник
Авганистана је напустио државу, а
у самоубилачком нападу код аеродрома у Кабулу, страдало је најмање
170 људи и више од 200 је повређено. Последње америчке трупе су се
повукле из Авганистана и предале
међународни аеродром у Кабулу у
руке Талибанима, чиме је двадесетогодишњи рат завршен. Параолимпијске игре у Токију одржане су од
24. августа до 5. септембра 2021.године. Србија је освојила укупно шест
медаља (две златне, три сребрне и
једну бронзану). Број заражених од
Ковида-19 је прешао 200 милиона
случајева широм света.

СЕПТЕМБАР

Првог септембра је почела школска
година. У поплавама у Њујорку, живот је изгубило 15 људи, а у Мексику 16 људи. У Македонији је у ковид
болници избио пожар и погинуло је
14 особа. Шампион првенства Европе у одбојци за жене је постала Италија, након што је у финалу победила репрезентацију Србије. У одбојци
за мушкарце првак је такође репрезентација Италије, која је у финалу
победила репрезентацију Словеније,
док је Србија заузела четврто место. Данил Медведев и Ема Радукану су победници у појединачној

ОКТОБАР

Курц поднео је оставку. Оставку је
поднео и премијер Северне Македоније, Зоран Заев. У Лондону је почео жалбени процес о изручењу оснивача Викиликса Џулијана Асанжа
Сједињеним Америчким Државама,
коме прети затворска казна од 175
година, јер је разоткрио бруталне акције САД у Авганистану и Ираку, као
и тешке ратне злочине.

НОВЕМБАР

Јесењи распуст за ученике основних
и средњих школа почео је понедељак,
8. новембра и трајао до петка, 12. новембра. Након распуста, сви смо се
вратили у школу, укинута је онлајн
настава, јер је побољшана епидемиолошка ситуација. Земљотрес јачине 4,4 степена по Рихтеровој скали
регистрован је у близини Крагујевца. У многим градовима и местима
Босне и Херцеговине биле су велике

са 2:1 и изборили директан пласман.
На Светско првенство у Катару 2022.
године квалификовале су се Белгија,
Данска, Енглеска, Немачка, Србија,
Француска, Хрватска и Бразил. Колоне илегалних миграната покушавају да напусте територију Белорусије
и уђу у Пољску и Литванију.
У Холандији, као и у Бриселу, одржане
су демонстрације због увођења нових
антиковид мера. Актуелни председник Бугарске Румен Радев победио је
у другом кругу председничких избора.
Председник Србије Александар Вучић
састао се у Сочију са председником Русије Владимиром Путином, како би
се договорили око цене гаса.
Грађани, незадовољни законима о
референдуму и о експропријацији
и најављеним доласком „Рио Тинта“, који ће угрозити животну средину у Србији, одржали су протесте
у неколико градова.

Година према семафору
ЈАНУАР - нова година, нова нада, али
и наставак претходног периода. Прва половина протекла је у распусту, а
друга у комбинованом моделу наставе. ФЕБРУАР - учење пуном паром,
такође комбиновани модел. МАРТ „корона месец“. Из двогодишњег искуства, упамћен као семафор- жути
и црвени модел наставе. Иако природа тад почиње да зелени и буди се,
школски семафор се није дао, зелено није ни било на видику. АПРИЛ ништа спектакуларан. Обојен, као и
март, уз стално бомбардовање писаних провера. МАЈ - мирише на крај..
крај школе, полугодишта, комбинованог мучења. Још бомбардовања
оценама. ЈУН - омиљен месец свим
ђацима. Ситуација на бојном пољу
променљива и критична, али доведе-

да је у САД испоручио на десетине
тона кокаина.
У Београду је одржан дводневни самит на коме је обележено шест деценија Покрета несврстаних земаља,
који је пратило 550 делегата и више
од 300 страних и домаћих новинара. У седишту Уједињених нација у
Њујорку на седници Савета безбедности разматран је шестомесечни извештај о ситуацији на Косову. На седници Кризног штаба одлучено је да
се у Србији уведу ковид пропуснице,
али које ће се примењивати само после 22 сата. У Спомен-парку Крагујевачки октобар, у Шумарицама, обележено је 80 година од стрељања око
3.000 људи, међу којима је стрељано
и око 300 ђака и наставника.
Египатски председник Абдел Фатах
ел Сиси укинуо је ванредно стање у
земљи након више од четири године. Аустријски канцелар Себастијан

на до завршне фазе. ЈУЛ - безбрижност. АВГУСТ - припрема за повратак
у сурову реалност. СЕПТЕМБАР - Поново на бојном пољу, уз пратњу помешаних осећања (усхићења, туге,
радости). Вести пуне опречних модела у погледу наставе. ОКТОБАР прве оцене. Још важније, непосредан рад- све стабилно и спокојно.
НОВЕМБАР - тромесечје и његова добро позната обележја. Иако лишће
жути, ми смо ипак на зеленом моделу наставе, и даље. Само нек се зелени. ДЕЦЕМБАР - Крај полугодишта
и никад више бомби. Полемике око
распуста, али и даље је зелено, на
нашу срећу.
Милањи Стојановић 7/2
ОШ „Наталија Нана Недељковић“,
Крагујевац, Грошница

поплаве. У Сијера Леони су погинуле
84 особе када је експлодирала цистерна за гориво. У пожару у школи
у Нигеру, погинуло је 20 деце. У саобраћајној несрећи погинуло је 46
људи из Северне Македоније. У рударској несрећи у Сибиру погинуле
су 52 особе. Четири особе убијене су
у пуцњави на аутобус са ученицима
у селу Глођане код Дечана. На самиту о клими у Глазгову постигнут је
договор о борби против климатских
промена како би се пораст температуре ограничио на 1,5 степен у односу на крај 19. века.
Новак Ђоковић је већ обезбедио прво
место на крају 2021. године, по седми пут у својој каријери, тако што
је победио на Париз мастерсу, чиме је оборио рекорд свих времена.
У последњем колу квалификација за
Светско првенство у Катару, фудбалери Србије савладали су Португалију

ДЕЦЕМБАР

Канцеларка Ангела Меркел, која је
била на челу немачке владе 16 година
– четири изборна циклуса, опростила се од функције на свечаној церемонији одржаној у Берлину. Покрет
Еколошки устанак је покренуо протесте који су одржани у 52 града широм Србије, као и блокаде саобраћаница како би спречили пројекат
експлоатације литијума компаније
„Рио Тинто“. Од почетка Корона
вируса до 04.12.2021. године у Србији је регистровано 1.262.419 случајева, а број преминулих је 11.876.
У свету је регистровано 265 милиона оболелих од ковида, а 5,24 милиона људи је умрло.
Једва чекамо 31. децембар, јер тада
почиње зимски распуст који ће трајати до 24. јануара 2022. године.
Урош Тирнанић
Савремна Гимназија Београд
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#НАЈОДНАЈ
ПЛАСМАН ФУДБАЛСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ НА МОНДИЈАЛ
ЈЕ ЈЕДАН ОД ДОГАЂАЈА КОЈИ ЈЕ ОБЕЛЕЖИО 2021.

ПОВРАТАК КУЛТА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Б

лижимо се крају ове године, а на нас је оставила јаке утиске. Један од
догађаја који је обележио ову
годину је квалификовање наше фудбалске репрезентације
на Светско првентство које ће
се одржати у Катару 2022. године. Група у којој се нашла
наша репрезентација није
била ни мало за потцењивање. То су биле репрезентације Португала, Азербеџана,
Луксембурга и Ирске.
Утакмицу против Португала смо са нестрпљењем дочекали јер је то била улазна
карта за пролаз на Светско
првенство. Португал је био
у предности самим тим што
је играо на домаћем терену,
а и у старту је имао више бодова. Наша репрезентација
је била под великим притиском. Ипак, селектор Драган Стојковић - Пикси био је
чврсто убеђен да ће са својом
екипом изборити пласман на
Мондијал. Иако Португал има феноменалне играче, посебно Кристијана Роналда, и наш тим има играче
за понос, попут: Александра Митровића, Душана Тадића, Душана Влаховића, Сергеја Милинковића Савића.
Оно што је свакако наш тим имао у
предности је тимски дух и борба за
заједнички циљ.

Играчи су на стадиону у Лисабону од првог минута кренули храбро
и јако са намером да сруше велики
Португал. Међутим, у другом минуту игре изненадио нас је Ренато
Санчез са феноменалним поготком.
Али, то нашу екипу није обесхрабрило, већ је ојачало. Играчи и селектор су све време били пуни самопоуздања и борили се за Србију. У

33. минуту асистенцијом Саше Лукића, Душан Тадић је постигао гол за
изједначење над Португалом. Наш
најбољи стрелац Александар Митровић није стартовао ову утакмицу,
већ је у 46. минуту заменио феноменалног Немању Гудеља са намером
да постигне одлучујући гол. Србија
је сво време нападала, али Португалцима ни у једном тренутку није

падала концентрација. Полако је истицало време, али наши репрезентативци нису губили наду. Сваког
минута су се борили као да је последњи. И заиста, у 90. минуту при
истеку времена Душан Тадић је феномалним дриблингом прешао одбрамбеног играча Португала и упутио центаршут ка Митровићу који
је као што смо и очекивали постигао феноменални гол главом. Цела Србија је славила, а остатак света
био је веома изненађен како је једна
мала држава срушила велики Португал. Остаје да се о томе прича и
заувек памти, а све дугујемо упорном селектору који је од самог старта веровао у наше играче и свој оптимизам пренео на њих.
Виктор Јемовић 7/1
Дуња Јемовић 3/1
Алекса Златковић 2/2
ОШ „Др Зоран Ђинђић“ Ниш

КАДА НАСТУПИ ДЕЦЕМБАР, НАЈРАДОСНИЈИ И НАЈОМИЉНИЈИ МЕСЕЦ У ГОДИНИ

САМО ДЕЦИ НИЈЕ ХЛАДНО
Т

мурна и мрачна јесен полако је отишла.
Мокре барице у којима видим свој одраз
полако ће заменити шарене чизмице и хладна,
бела зима.
Својим леденим рукама стегла је цео град.
Преко ноћи ће тмурне и већином кишовите
јесење дане заменити снежни облаци, који
као беле лађе плове небом. Јесење сивило ће
нестати и доћи ће бескрајна белина града. Свој
шарени капут пун црвених и браонкастих дезена
дрвеће ће заменити својом новом одећом.
Гране нису више голе; зима их облачи у беле
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хаљине са дугим чипкастим рукавима и белим
капутићем. На ливадама се простиру дебели
вунени теписи, а на крововима кућа велики
бели шешири. Мраз је на кишним прозорским
стаклима ипак одлучио да исплете беле
чипкасте завесе уместо завеса различитих
боја. Зима је пробудила успавана димњаке
- из њих се према небу диже густи сиви дим.
Људи се у својим кућама греју, а животиње се
скривају у склоништима. Природа се полако
повлачи у зимски сан. Весели врапчићи су се
ућутали и стрпљиво чекају свој нови концерт.

Седе у својим малим гнездима скупљених
крила и дрхте на хладном ваздуху. Сви су
се повукли, сви осим деце. Деци једино није
хладно. Обучени у топлу одећу, румених образа
и широког осмеха, радосно трче по снегу.
Толико је децембар диван! Како је зима само
осликала град! Као да сам заборавила да
седим у својој топлој соби, а не да сам у неком
чаробном свету.
Катарина Кораћ 7/4
ОШ „Петар Лековић”
Пожега

#НАЈОДНАЈ
УЧЕНИЦИ ОШ „ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ“
ИЗ КРАГУЈЕВЦА ПРОГЛАСИЛИ ХЕРОЈЕ 2021.

ЂОКОВИЋ
КАО ВЕЧИТА
ИНСПИРАЦИЈА

М

и, једноставно, нисмо могли
да нађемо једног хероја. Најзаступљенију у одговорима
ученика у анкети коју је спровела новинарска секција ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ из Крагујевца био је
Новак Ђоковић. Шта о Новаку написати, а да већ није речено? Зато смо
се ми одлучили да за сваког свог хероја наведемо неколико важних суперхеројских особина и зашто му додељујемо ту титулу.
Сара Дамљановић 5/1:
Новак Ђоковић - наш, а светски.
Најбољи и највећи амбасадор Србије
у свету. Велики хуманитарац и добротвор. Новак је дигао глас против
уништавања природних лепота Србије, Победом у Паризу и освајањем
37. титуле исписао је нову страницу историје „белог спорта“. До сада
ни један тенисер није постигао успех као наш Новак.
Илија Цветковић 5/2
Моји највећи херој у 2021. је Новак Ђоковић зато сто је првак у тенису и најбољи спортиста света. Он
ће бити заувек први у тенису. Ја сам
срећан кад побеђује.

Данило Ђурђевић 5/2
Највећи херој за мене, а слободно
могу рећи мој највећи узор, је Лазар
Добожанов, голман Ватерполо клуба „Раднички“ Крагујевац. То је човек
који је са тимом „Радничког“ освојио
бројне медаље и пласирао се у Лигу
шампиона. Лазар је, заједно са својим
тимом учинио да се град Kрагујевац
поноси. Изврстан је голман, поред
тога и човек. Зато је Лазар херој код
нас, а верујем чврсто и у свету.
Све су ово наши хероји и идоли
који су спасли 2021. годину!
Лазар Алексић 8/2:
По мом мишљењу, најбећи херој
у одлазећиј години је био фудбалер
Немања Видић, играч Манчестер јунајтеда и некада Црвене звезде. Пошто ја тренирам фудбал, сматрам
да је овај, мој омиљени играч, који
је сада у пензији, покренуо револуцију претходне године. Указао је на
неправилности у Фудбалском савезу Србије. Дивим му се јер жели да
се фудбал врати правим вредностима. Талентована деца морају да нађу
свој пут ка врху, а то ће им омогућити они који су на врху.

СУПЕРХЕРОЈИ У БЕЛИМ МАНТИЛИМА
Моји хероји за 2020. и 2021. годину су медицински радници. Хероји у белим
мантилима који се свакодневно боре са овим невидљивим вирусом. Храбро бране
све оне које могу и лече оне који нису имали среће. Од када траје пандемија
изазвана вирусом корона, медицински радници су се дословно ставили на
располагање својим грађанима, иако је било посебно тешко и одговорно
радити овај посао. Проводе по осам и више сати у скафандерима, без капи воде
и одласка у тоалет. Стојички се држе и боре и гледају сву патњу коју заражени
људи проживљавају. Свакога дана око њих су само страх и смрт. Одвојени од
својих породица и најмилијих раде свој посао часно и поштено. Током целе
прошле године и сада могли смо да видимо све оно најстрашније што може да
се деси људском роду. Појавили су се људи који, упркос великим опасностима,
чине добро другоме не мислећи ни на шта, већ дају срце и душу, све оно што
имају и немају. То нам свима враћа наду да још постоје људи, да нисмо сви једни
другима вукови, да смо спремни као народ да се жртвујемо за другога. Моји
хероји у белим мантилима… Хвала им на том осећању.
Маша Марков, 8. разред
ОШ „Петар Петровић Његош” Зрењанин

ВЕЛИКА НАДА
Нису хероји само у филмовима
постоје они и на јави.
Помажу нам они у разним стварима
2021. запечатили су доктори прави.
Они су дали све од себе
пружили нам велику наду,
заштитили и мене и тебе,
веровали да короне неће бити ни у
једном граду.
Покуцали једни другима на врата
спасили многе.
Договорили се као брат уз брата,
да јој прво униште ноге.
Касније је дошло до тога,
да због јачине
мора учествоватри и слога.
Договоре се следеће,
да јој скрате уши.
Ми смо од ње нешто веће.
Како сме да нам срећу руши?
Причају они к`о друг другу.
1. доктор: „Људи, па она нам много
прави тугу.“
2. доктор: „Морамо нешто предузети,
најбоље оружје узети.“
МИ: „Које је то оружје које ће да је мине?“
3. доктор: „Није за њу, него за људе. То
су вакцине.“
Прође времена доста.
Сачека вакцина сваког госта.
И рече. „Доста!“
cСви су примили вакцине
и нема шта да се брине.
Зато ће корона ове
успешне године
да добије велике батине.
Лепо ће до краја децембра
да упали ракету
и одлети на своју планету.
Дуња Радивијевић 5/1
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“
Крагујевац

НАУЧНИЦИ, СРЕЋНА ВАМ
2022. ГОДИНА!
Чланови Новинарске секције из Основне школе „Мића Стојковић“
у Умчарима анкетирали су своје вршњаке, наставнике и питали
их ко су за њих највећи хероји у одлазећој 2021. години. Одговори
су били веома различити. Неко се дивио својим родитељима.
Дечаци с ређали имена познатих фудбалера. Било је и духовитих
одговара, чак је и Вук Караџић добио један глас. Убрзо је је почео
да се понавља један исти одговор. Ученици су све више бирали
научнике за хероје у 2021. години.
Сасвим сигурно томе је допринела ситуација у којој се сви
налазимао. Уздамо се у њих и желимо им пуно успеха у раду.
Желимо им да у 2022. години буду здрави и успешни.
Лена Марковић 5/1
Лара Пантелић 5/1
Лена Миленковић 5/3
ОШ „Мића Стојковић“ Умчари
ДЕЦЕМБАР 2021.
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#ТРЕНД
УЧЕНИЦИ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ИЗ ЋУПРИЈЕ ОТКРИВАЈУ
НАЈВЕЋЕ ТРЕНДОВЕ У 2021. ГОДИНИ КОД ОСНОВАЦА

Играчка поп ит
намењена је
свим генерацијама

ТРЕНД ЦУНАМИ
ИЗ ЈУЖНЕ КОРЕЈЕ

С

вака година донесе нешто ново, те од тог неписаног правила није одступила ни ова 2021. Преко
ноћи завлада тренд који обузме ученике и преко ноћи су све приче, сав изглед и ба ш све у знаку те
ствари. На листи најпопуларнијих ствари код ученика
основне школе у 2021. години нашле су се:

ПОПУЛАРНА СЕРИЈА ,,SQUID GAME“
АПЛИКЦИЈА ТИК-ТОК
МОДНИ ТРЕНД СТИЛ 80-ИХ
ИГРАЧКА ПОП ИТ
МУЗИЧКА ГРУПА К-ПОП ,,BLACKPINK”

1.

Серија коју је погледало више од 142 милиона људи у својих 26 дана емитовања!
Сквид гејм је серија која није базирана на
реалним догађајима,али се до победе тешко стиже.
Да би стекао новац, мораш да жртвујеш своје пријатеље. Постоји више нивоа и сваки је тежи од пре-

Јужнокорејска група Блекпинк освојила свет
ма узраста од 13 до 24 године. Има
своје и добре и лоше стране. Служи
за забаву и склапање нових пријатељстава.

3.

Мода из 80-их је обележила претходну годину, величине веће од стандардних,
широке поцепане фармерке и мајице за два броја веће... Све то је обогаћено новим детаљима као што су
кристали.

4.

Играчка поп ит за узраст
од 0 до бесконачно година,
могла се видети у свим величинама, облицима и бојама.

Сви су причали о шокантној серији Сквид гејм
тходног. Победник игре био је наравно измишљени лик, који је стекао огромно богатство, али је на
крају остао сам. Јасна је порука ове серије, у животу не можемо све да имамо, али ако изгубимо своје
пријатеље, ако изгубимо себе, ништа нам не значе
ни слава ни богатство.

2.

Апликација тик –ток и тик-токери су обележили претходну годину. За три године њена популарност је три пута порасла. Апликација служи за снимање скечева, видео материјала,
лајв стримова и слично. Намењена је деци и млади-
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5.

Музичке групе из Јужне Кореје су највећи
тренд 2021. године. Најпопуларније су : Ехо,
Твајс, Севентин, Блекпинк и Астро. Константно избацују нову музику и пуне арене.
Ови трендови су били најчешћа тема у разговорима
основаца. Видећемо да ли неки од ових трендова преживети и у 2022, а свакако се и радујемо новим стварима које ће нам донети наредних 12 месеци.
Неда Николић и
Теодора Николић 5/1
ОШ ,,Ђура Јакшић“ Ћуприја

У ТРЕНДУ
Кад је почео
Занимљиви Тик-ток
Сви су купили
Мајице Кроп-топ.
Почели су да се носе
Џемпери шарени
А на њима су
Пси малени.
Нове скранчи
Гумице
Одлично иду
уз плетенице.
У раднњи прво мислиш
Да ништа нема
После два минута
Ухвати те тешка дилема.
Сада креаторима
Не пада ништа на памет.
А нове трендове
Остављају нам у аманет.
Елена Николић 5/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“
Крагујевац

#ЧИТАОНИЦА
АНКЕТА

ШТА СУ И ДА ЛИ СУ
УЧЕНИЦИ ЧИТАЛИ У 2021.

Да бих сазано шта и колико читају моји вршњаци,
спровео сам анкету у којој су учествовали ученици ОШ „ Јован Цвијић“ и Техничке школе са домом
ученика „Никола Тесла“ из Костолца. Учесници су
анонимно оговарали на неколико питања о читању
и књигама. Радује чињеница да је 62,5 одсто испитаника одговорило да су књиге и данас у моди.
Њих 37,5 одсто нажалост, не воли да чита.

КЊИГЕ
(НИ)СУ
У МОДИ

„Данас нико не чита књиге, јер их сви пишу“ рекао је глумац Милан Гутовић једном приликом.
Да ли сви пишу књиге? Да ли их неко чита? Покушаћу да одговорим на ова питања. Када данас
неко прочита књигу, други помисле „па шта ако
чита“. У ствари и није „па шта“. Не треба мерити знање по броју прочитаних књига, али ипак си
паметнији ако прочиташ барем неко кратко дело,
причу или песму. То истински веома значи. Лепо
је кад се чита јер обогаћујемо речник, сликовитије се изражавамо, постајемо мудрији.
Какве су књиге тренутно популарне међу младима? У данашњим књига се непрестано преплићу
разне друштвене мреже. И код домаћих и код страних писаца. Не постоји књига која је написана
данас, а да се у њо не спомињу разне друштвене
мреже. Што се тиче тинејџ- жанра, у Србији су најчитанији писци попут Јасминке Петровић, Бранке Трифуновић, Градимира Стојковића и других.
Али, шта је то специфично код таквих књига које
за школарце имају некакав “шмек“? Оне су занимљиве јер се баве проблемима одрастања. У оном
највећем проблематичном периоду, који се назива
пубертет, таква књига је највећи психолог.
Нека деца мисле да књиге нису занимљиве. Вероватно им је чар читања одузела читанка. Колико
год то звучало немогуће, истина је. Неки мисле да
су текстови у читанкама досадни, па да су самим
тим и све књиге на свету досадне. У ствари, овај
проблем може лако да се реши, само треба да се
консултују са библиотекар(к)ом који ће им наћи
књигу по њиховој мери. Изговора нема.
За читање књиге је потребна само воља или
жеља. Књиге никако не треба читати на силу. Када их читате на силу, ништа нећете разумети јер
не уживате у њима. Брзо се умарате и одустајете.
Ваш истински жанр су књиге какве волите, било
да су љубавне, авантуристичке или неке друге
Да ли наслов одбија или привлачи читаоце? Неко каже да је наслов пола књиге. То је делимично
тачно. Некада наслов није маштовит, сувопарно
најављује радњу, ликове, место или време. Наравно, то што је наслов неке књиге незанимљив, не
значи да и књига није занимљива. Требало би барем прочитати препричану причу, укратку радњу,
и тек онда се одлучити на целу књигу. Тек после
прочитане књиге можемо судити о њој.
Да ли млади пишу књиге? Вероватно. Неки
можда стално започињу идеју о писању, неки не
пишу, а неки када крену не стају. Свако ће у свом
окружењу наћи некога ко жели да постане писац.
Таква је бивша ученица наше школе у Костолцу,

ДА ЛИ СУ КЊИГЕ У МОДИ?
Да – 62,5%

Не – 37,5%

КОЛИКО ЧЕСТО СЕ ЧИТАЈУ КЊИГЕ?
Једна у току недеље. - 12,5%
Једна у току пола месеца. - 37,5%
Једна у току једног месеца. - 12,5%
Понекад. - 25%
Константно, сваки пут
када имам слободног времена. - 12,5%
ДА ЛИ ЧИТАШ ЗБОГ ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА?
Да – 62,5%

Не – 37,5%

КАКВЕ КЊИГЕ ЧИТАШ
ЗБОГ СВОГ ЗАДОВОЉСТВА?
Ненада Гајића, аутора бестселера „Словенска
митологија“ и трилогије „Бајка над бајкама“
Дуња Вулић, која је у седмом разреду написала
роман „Кроз телескоп“, а у другој години гимназије још један роман „Казаљке Старог Сата“. Препоручујем да прочитате обе књиге.
Тражећи одговор на питање да ли су књиге у
моди, питали смо и савременог писца епске фантастке Ненада Гајића, аутора бестселера „Словенска митологија“ и трилогије „Бајка над бајкама“.
Разговор је вођен у Библиотеци „ Илија М. Петровић“ – огранак у Костолцу.
Да ли су књиге заиста у моди?
- Ја бих волео да јесу, али то зависи од књиге.
Знам да неке књиге можда нису у моди, али се
надам да моје јесу.
Шта млади данас читају?
- Драго ми је да си ме ово питао, јер ја сад верујем
да ти мислиш да сам ја млад. Релативно скоро су
млади радили истраживање у школама која им је
књига најдража. И закључили су да је моја књига „Бајка над бајкама“ књига по мери, тако да ја
мислим да је у моди епска фантастика.
Зашто домаће лектире нису занимљиве младима?
Зато што су неки људи, који одређују шта млади треба да читају, заборавили шта су волели да
читају кад су били млади.
Због чега млади данас читају мање од прошлих
генерација?
- Не могу да тврдим да читају мање, зато што
читају много на телефонима. Можда читају мање
штампаних књига, али мислим да укупно читају
више. Само бих волео да то читање усмере на неке
занимљивије садржаје и да им пажњу не привлаче само новости на друштвеним мрежама. Мада
сви данас користимо друштвене мреже, па можда и немају избора – закључио је Гајић.
Књига представља више од речи. Она нам гради читав један нови свет који је пун авантура, а
само је насликан речима. Реч је пишчева једина
боја којом црта.
Војин Милошевић 7/2
ОШ „Јован Цвијић“ Костолац

Авантуристика – 37,5%
Комедија – 12,5%
Поезија – 12,5%
Љубавни жанр – 12,5%

Криминалистика –
37,5%
Стрипови – 12,5%
Не читам – 12,5%

КАКВЕ КЊИГЕ БИ ТРЕБАЛО ЧИТАТИ У ШКОЛИ?
1. Књиге које се свакога тичу, односно које отварају нове видике и уче нас како да саосећамо са ликовима. Али морамо и ми да се потрудимо и отворимо срце како би порука књиге
допрла до нас.
2. Занимљиве и свестране.
3. Савремени писци, књига чија се радња одвија
у 21. веку.
4. Оне које су за наш узраст.
НАСЛОВ КЊИГЕ КОЈИ БИ ПРЕПОРУЧИО СВОЈИМ
ДРУГАРИМА ИЛИ ЗА ШКОЛСКУ ЛЕКТИРУ?
1. „Моја бака вам се
извињава“,
Фредрик Бакман.
2. „Прича о Јангу“,
Урош Петровић
3. „Мала продавница чуда“,
Роберт Динсдејл
4. „Ми против вас“,
Фредрик Бакман
5. Стрип „Загор“
Серђа Бонелија
6. „Човек по имену Уве“
Књига за препоруку
Фредрика Бакмана
ЗАШТО БИ БАШ ТУ КЊИГУ ПРЕПОРУЧИО
СВОЈИМ ДРУГАРИМА?
1. Зато што тера и на сузе и на смех, а притом
то чини врло оригиналан, а животан начин!
2. Чим је прочитају, знаће на шта мислим.
3. Буди осећања за које можда нисте ни знали
да имате.
4. Зато што је веома поучна и занимљива.
5. Зато јер је кул.
6. Зато јер је књига занимљива, смешна, пуна
емоција...
ДЕЦЕМБАР 2021.
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#ШАМПИОНИ
У БЕОГРАДУ ОДРЖАНО СВЕТСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ

СРБИЈА ЦЕНТАР
СВЕТСКОГ
ШКОЛСКОГ
СПОРТА
Т

акмичење које се попут многих светских
није догодило у првој години пандемији,
коначно је добило своје шампионе. Светско
школско првенство у рукомету уместо у 2020, у
последњем месецу 2021. одржано је у Београду,
у организацији Савеза за школски спорт Србије,
а уз подршку Министарства омладине и спорта.
Шампионат је почео 27. новембра. Недељу дана
трајала су надметања 420 такмичара из 12 земаља
(12 мушких и 11 женских екипа). Током првенства

ТОКОМ ТАКМИЧЕЊА, ОДРЖАНА
ЈЕ И ПРВА СКУШТИНА
ЕВРОПСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ
одиграно је 54 утакмице у спортској хали „Ранко
Жеравица“, Хали спортова при Заводу за спорт и
спортску медицину и у хали „Kовилово“.
Апсолутни шампион овог такмичења постала
је Немачка. Уобе конкуренције показали су рукомет на који одговор у финалу нису имале девојчице из Египта, односно момци из Данске. Бронзану медаљу у конкуренцији девојчица заслужила

је школска селекција Румуније, док су се код дечака на трећем месту нашли Египћани. Медаље
за фер-плеј заслућила је селекција Пољске. Није
само врхунски рукомет красио ово такмичења.
Kао и сва светска првенства која се дешавају под
окриљем Међународне федерације за школски
спорт, тако је и ово било сатакано од многих чинилица који су у директној вези са дружењем,
едуковањем, упознавањем. Једини слободан дан
на такмичењу је заправо био испуњен вантакмичарским активностима. Јутро је за госте из целог
света почело разгледањем Београда, обиласком
прелепе Kалемегданске тврђаве, док је врхунац
дана свакако био у халио„Ранко Жеравица“. Било је то вече нација и свечано отварање у једном.
Учесницима Светског школског првенства дободошлицу пожелео је председник Савеза за школски спорт Србије Жељко Танасковић, а испред
ИСФ-а обратио им се спортски директор те организације Јосип Kошутић. Сва суштина школског спорта видела се те вечери у „Жеравици“.
Учесници свих земаља заједно су плесали српско коло, бразилску самбу...Играли су уз француски реп. Било је то вече у којем није постојало
ривалство, вече у којем су сви били апсолутнио
шампиони Светског школског првенства у рукомету. Иако је у том тренутку, пред нама било још
три такмичарска дана – било је и сасвим јасно да
Учеснике је
одушевио
Калемегдан
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Председник Савеза Жељко Тансковић у друштву спор
ИСФ Јосипа Кошутића и генералноиг секретара Савез
Такмичари су у Србију
стигли из 12 земаља,
између осталих и Бразила

ово првенство може да се прогласи успешним – и
више од тога. Другаство је јачано и на свакодневним радионицама које су посећивали такмичари. Реч је о тим билдинг радионицама, које је водио професор Душан Митић.
- Главни циљ ових радионица је да се направи
боља кохезија у тиму, да постоји јача интеркација,
подстицањем вербалне и невербалне комуникације. Да прихвате лидерство у тиму, да сарађују…
Млади спортсисте су одлични прихватили радионицу и чини ми се да су баш уживали… - рекао је Митић.
Испред Светске рукометне федерације такмичењу је присуство чувени Тејре Антонсен, који је
свакодневно држао семинаре за судије. Антонсен је оценио да ниво рукомета на такмилчењу
изузетно висока, баш као и ново суђења. ПосебСвечано отварање
се претворило
у велику журку

#ШАМПИОНИ

ТАНАСКОВИЋ РЕИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ

Ж

тског диреткора
а Уроша Савића

ељко Танасковић је на Скупштини Савеза за школски
спорт Србије једногласно изабран за нови мандат
председника ове организације. Нови мандат уз једногласни
избор показатељ је да је одбојкашка легенда унела много
новина у раду са школским спортом, а наша земља је
током последњих пет година била организатор великог
броја светских такмичења.
- Хвала делегатима, који су подржали мој програм.
Имамо визију још већег развоја школског спорта у

ФОТОГРАФИЈЕ: Милан Рашић
но је био поносан на чињеницу да су на такмичењу судиле судије из више земаља, као и да су
од 28 судија 12 биле жене.
- Ово такмичење значи много младим спортистима, али и нама младим судијама. Срећна
сам што има све више женских судија, јер рукомет је женски колико и мушки спорт. Надам се
да ћемо заједничким снагама и пожртвовањем
додатно унапредити овај спорт – рекла је Милица Павићевич, судија из Црне Горе.
У данима непрестаних утакмица, одржана је и
прва Скупштина Европске Федерације за школски спорт, чији је председник, први човек српског
школског спорта, Жељко Танасковић.
- Усагласили смо се око бројних одлука и предлога, о којима смо до сада само причали ан састанцима. Све одлуке које смо једногласно до-

Србији, али и у Европи. Показали смо да смо сјајни
организатори великих светских такмичења. Наравно
тога не би било да није и подршке државе Србије. Идемо
даље, Школаријада је добила најбоље могуће оцене
од стране ИСФ, Светске федерације школског спорта.
Настављамо са даљим активностима, уз поштовање
свих мера око корона вируса. Спорт не може стати,
а спорт деца обожавају и он спаја - истакао је Жељко
Танасковић.

Немачка апсолутни
шампион такмичења
нели се односе на организацију догађаја који ће
обухватити децу до 15 година. Са Светском федерацијом имамо такав договор да ћемо ми организовати такмичења за млађе ученике, док ће
се они фокусирати да активности за средњошколце. У 2022. нас очекује више догађаја, почев од
одбојке у Републици Српској, те самбо, футсал, и
рвање у Русији, у плану је кошарка у Хрватској, а
у Румунији карате и рукомет. Надамо се да ће и
цела ситуација са Пандемијом бити много боља,
какао би организација ових такмичења била лакша и реалнија – објаснио је Танасковић.
Мало је рећи да је 2021. била година изазова
са Савез за школски спорт Србије. У септембру је
свет школског спорта стао – јер је у Београду, први пут у историји одржана Школаријада.
- Поносан сам на све што смо урадили у овој

АПСОЛУТНИ ШАМПИОН
ОВОГ ТАКМИЧЕЊА
ПОСТАЛА ЈЕ НЕМАЧКА.
У ОБЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
ПОКАЗАЛИ СУ РУКОМЕТ
НА КОЈИ ОДГОВОР У
ФИНАЛУ НИСУ ИМАЛЕ
ДЕВОЈЧИЦЕ ИЗ ЕГИПТА,
ОДНОСНО МОМЦИ ИЗ
ДАНСКЕ

години. У првом реду на организацију Школаријаде, на коју су сви дошли и отишли здрави. На све
то смо сада организовали и Светско у рукомету.
То је свакако велики плус за нашу државу као организатора. На аншу адресу стижу само похвале из целог света. За све што смо урадили дугујемо велику захваланост Министарству омладине
и спорта и Влади Републике Србије. Сви смо презадовољни када видимо колико деца уживају на
Светском првенству у рукомету. Сцене са свечаног отварања су тај амбијент у којем се на прави
начин промовише школски спорт. Организацију
овог такмичења смо добили пре две и по година,
стално смо померали почетак због пандемији и
коначно су се стекли услови…А када видимо колико су деца срећна и насмејана, онда и знам да је
све вредело – закључио је Жељко Танасковић.

Квалитет рукомета
био је на завидном нивоу

ДЕЦЕМБАР 2021.

пламенко 9

#АВАНТУРА
ГИМНАЗИЈАЛЦИ ИЗ ПАНЧЕВА ПРЕДСТАВЉАЛИ
СРБИЈУ НА ИСФ СВЕТСКИМ КУЛ ИГРАМА

НЕЗАБОРАВНИ
МОМЕНТИ
ИЗ КИЈЕВА

Такмичење се
одвија на више
различитих
полигона

НАЈЗАНИМЉИВИЈИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА БИО
ЈЕ КАДА ЈЕ ЧЛАН НАШЕГ ТИМА ПРИЛИКОМ
ДЕМОНСТРАЦИЈЕ ПОЛИГОНА СТАО НА МЕСТО
ГЛАВНОГ СУДИЈЕ И ИМИТИРАО ГА

Б

ила нам је част и задовољство
да представимо нашу државу
на међународном такмичењу
,,ISF World Cool Games” у периоду
од 9. до 13. новембра ове године у
Украјини, Кијеву. На такмичењу су
учествовале и Црна Гора, Украјина,
Казахстан, Молдавија, Румунија и
Словенија. Све земље су се међусобно
такмичиле на више различитих
полигона који су тестирали нашу
брзину, спретност и тимски рад.
Када смо сазнали да ћемо ићи на
ово путовање, осећали смо трему
јер нам је ово био први пут да учествујемо на међународном такмичењу. Нисмо имали много времена
да се спремимо, али смо се потрудили да испунимо очекивања. Чланици наше екипе био је рођендан на
дан пута, па смо јој приредили журку изненађења, на којој смо се лудо
провели, а у рођенданској атмосфери
смо и кренули на пут. Наши домаћини били су веома гостопримљиви –
од тренутка када су нас дочекали на
аеродрому, осећали смо се добродошПредставници Србије у Кијеву
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СВЕ ЗЕМЉЕ СУ
СЕ МЕЂУСОБНО
ТАКМИЧИЛЕ НА
ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ
ПОЛИГОНА КОЈИ СУ
ТЕСТИРАЛИ НАШУ
БРЗИНУ, СПРЕТНОСТ И
ТИМСКИ РАД
ло. Трудили смо се да искористимо
сваки моменат. За време припрема и
током такмичења међусобно смо се
упознали, зближили и стекли многа
нова познанства. Првог дана смо се
такмичили у мешовитим екипама и
тада смо први пут добили прилику да
разговарамо са осталим учесницима
и заједно прођемо кроз све полигоне.
Можда бити сам у екипи са странцима звучи страшно, али сви су били

#АВАНТУРА

На вечери нација, наши представници у мајицама са сликама истакнутих Срба
лепо расположени, атмосфера је била пријатна, пријатељска. Сутрадан,
на дан правог такмичења, био је присутан такмичарски дух, али су се све
екипе међусобно подржавале. Најзанимљивији део такмичења био је када је члан нашег тима приликом демонстрације полигона стао на место
главног судије и имитирао га. Овај духовити поступак прихватиле су судије
и организатори. Инспирисани њиме,
организовали су полигон у коме су
се такмичили професори и судије, а
деца су имала улогу судија.
Једно вече било је посвећено представљању сваке државе. Имали смо
прилику да пробамо несвакидашње
специјалитете и упознамо се са културом наших противника. Нажалост,
како смо дуго путовали, нисмо били у могућности да донесемо наша

традиционална јела, али смо понели наше најпознатије грицкалице,
којима су остали учесници били одушевљени. Јединствен утисак оставила је и кореографија током које
смо представили наше најпознатије
сународнике. На мајицама смо носили слике научника, писаца, али и
савремних спортиста и редитеља. У
правом духу нашег народа, тачку смо
завршили играјући коло.
Једно поподне провели смо у обиласку града. До центра смо се вози-

ли метроом и прошли кроз једну од
најдубљих метро станица на свету –
Арсеналну станицу. Једна од најлепших знаменитости коју смо посетили био је Трг независности.
Последње вечери имали смо организовану журку током које се заиста
видело да су међу учесницима створене јаке везе и пријатељства која могу
дуго трајати. У складу са нашим годинама, морамо свакако споменути и
заљубљивање, које се увек неизбежно догоди када су људи отворени за

ЗА СВЕ НАС ОВО ЈЕ БИЛО ЈЕДНО ОД НАЈЛЕПШИХ
И НАЈУПЕЧАТЉИВИЈИХ ИСКУСТАВА У
ДОСАДАШЊЕМ ЖИВОТУ

упознавање, забаву и дружење. Једној нашој другарици чак је била посвећена дивна изведба романтичне песме од стране младића из Казахстана,
што је код многих подстакло јаке емоције. Иако смо били тужни јер се сутра
враћамо кући, то нас није спречило да
се лепо проведемо и уживамо. Вече
смо завршили поздрављањем са нашим пријатељима које ћемо памтити
до краја живота и са њима стварати
још много лепих успомена ако нам се
путеви буду поново укрстили. За све
нас ово је било једно од најлепших и
најупечатљивијих искустава у досадашњем животу и надамо се многим
сличним приликама у будућности јер
се кроз знање и игру стварају најчвршће везе међу људима.
Гимназија „Урош Предић“
Панчево
Дружење и добар провод је
главни циљ овог такмичења
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#ИДОЛИ
ВЕЛИКИ УСПЕХ УЧЕНИКА СМЕРА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ

ЛУКА И ДУШАН У МАТЕМАТИЧКОМ
КАЛЕНДАРУ 2022.

ченици ИТ смера Гимназије у Ћуприји су недавно
учествовали на једном веома занимљивом конкурсу. Од мноштва пристиглих радова на такмичењу
за ,,Математички календар 2022“ у организацији
Друштва математичара Новог Сада , два победничка
су наших ученика. Лука Михајловић (3/4) освојио је
прву награду , а Душан Лазић (2/4) је освојио другу.
Оба рада су ушла у календар, упркос веома великој
конкуренцији, наша школа је једина постигла такав
двоструки успех. Са победницима конкурса разговарао је ђак репортер Александра Симић.
Можете ли нам рећи нешто више о такмичењу
на ком сте учествовали и које сте награде освојили?
ДУШАН: Учествовали смо на математичком
такмичењу, односно конкурсу који се назива ,,Математички календар за 2022.“, који организује Друштво
математичара Новог Сада. Потребно је било да урадимо неку илустрацију на задату тему.
Како сте сазнали за то такмичење?
ЛУКА: У нашем и неким другим одељењима ИТ
смера, углавном професори шаљу информације о
таквим такмичењима ако мисле да неко из одељења
може да одговори на ту тему. Нама је професор
послао обавештење о овом такмичењу.
Колико сте се дуго припремали?
ДУШАН:Отприлике ја сам се припремао недељу
дана, требало ми је два до три дана да смислим тему и неколико дана да одрадим реализацију.
ЛУКА:Тако је и код мене било, требало ми је недељу-две да поразмислим и скицирам, а заправо
само пар дана да се стварно и одради.
Шта за вас значи постигнути резултат? Да ли
сте задовољни својим успехом?

У

Ђак репортер Александра Симић
у раговору са Луком Михајловићем
и Душаном Лазићем
ДУШАН: Да, изузетно смо задовољни. Може се
рећи да је велики успех само то што смо ушли у
календар, како за нас тако и за нашу школу што су
два рада, односно, два ученика из наше школе од
укупно дванаест, прошли.
Шта вас је мотивисало да се такмичите?
ЛУКА: За мене је мотивација била то што сам
желео да применим оно што већ знам за графички
дизајн и 3D уметност, да видим неко такмичење и да
видим како стојим када се упоредим са другима.
Колико је овакав успех значајан за школу и ваш
ИТ смер?
ДУШАН: У суштини, јесте баш значајан, јер, као
што сам већ рекао, два рада су прошла од дванаест,
тако да је баш значајно за школу, а и за сам смер.

Зашто бисте препоручили другим ученицима да
упишу ИТ смер у нашој школи?
ЛУКА: Ја бих дефинитивно препоручио другим
ученицима да упишу ИТ смер, по мени је начин рада потпуно другачији од оног у основним школама
и у другим школама ИТ смера. Ако неког интересује математика, програмирање и ИТ, ја мислим
да је то једна од најбољих опција.
Који су ваши планови што се тиче такмичења
ове године?
ДУШАН: Тренутно такмичење које је у току је
Хакатон, и које добро иде, а такмичење, за које се
надам да ће се одржати, јесте Феликс (такмичење
електронике).
Александра Симић 1/3, Гимназија Ћуприја

КОСТОЛАЦ ЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ БИО БАЗА ЗА НАЈБОЉЕ ГИМНАСТИЧАРЕ У СРБИЈИ

МЕСТО ЗА УСАВРШАВАЊЕ
имнастичари ГК СО „Партизан
Костолац“ ове године су били домаћини кампа за репрезентативце из
целе Србије. Свима њима база је била
костолачка Хала спортова.
Окупљање репрезентативаца на једном месту ради вежбања одржава се
сваке године и траје од два дана до недељу дана. У камп долазе гимнастичари и гимнастичарке из клубова из целе Србије у пратњи тренера. Њима су
ови трнинзи јако важни јер се спремају за такмичења вишег ранга, нпр.
Државна првенства.
О значају гимнастичког кампа говорио је Никола Најдовски, тренер, ГК
СО „Партизан Костолац“: “У току године камп се одржава два до три пута
и у њему учествују најбољи гимнастичари које Савез Србије гимнастичара
позове на основу постигнутих успеха

Г
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са такмичења. Најчешће су то гимнастичари из клубова „Ниш“, „Београд“,
„Зрењанин“, „Победник“, „Звезда“ и
наш костолачки клуб. Циљ кампа је
да гимнастичарима из других градова, који немају најбоље услове за тренинг, омогући напредак и учење нових
елемената нпр. звезда без руку, босако,
дупли салто, цукахару...“
Сву учесници кампа са задовољством
истичу да су срећни што могу да вежбају у добрим условима. Свако од њих
осећа понос самим тим што је изабран
од Савеза Србије и што ће учествовати на великим такмичењима. Свесни
су да су тренинзи напорни, али и да
је потребно пуно труда, рада, концентрације и љубави да би се циљеви испунили.
Нађа Поповић и Лана Корбар
ОШ „Јован Цвијић“ Костолац

#ОСВЕСТИСЕ
УДОМЉАВАЊЕ ЈЕ УВЕК БОЉА ИДЕЈА ОД КУПОВИНЕ ПСА

БЕКИЈЕВЕ ЗАХВАЛНЕ ОКИЦЕ
О

дувек сам волела псе и дека ми га је поклонио. Уствари,
мис мо га удомили. Дала сам му име Беки. Био је тако
леп и сићушан да ми је освојио срце на први поглед. Његове
црне окице и умиљат лавеж су ме мотивисали још више да
га обожавам.
Kад бих се год у дворишту играла са сестром, он нас је свуда
пратио и скакутао уз наше ноге. Просто смо се навикли на
њега. Постао нам је као члан породице.
Време је пролазило и он је порастао. Он је мој најбољи
пријатељ. Велики број људи купује псе. Уместо да их удоме
они купују и улепшају му живот. Имао би топао дом, храну
и пуно љубави.
Једног сунчаног дана сам пошла да обиђем свог пса Бекија.
На путу сам видела пуно паса луталица. Вратила сам се до куће
и узела грануле, флашу воде и пластичне чиније. Однела сам
све то тим луталицама и на хранила их. Kада сам наишла били
су јако весели и срећни. То су говориле срећне њушкице.
Било би лепо да сви људи буду хумани и сваком живом
бићу помогну. Мој Беки је прелеп и срећан пас. Видите га
на сликама. Ко би знао каква би га судбина задесила да није
дошао у моје руке!
Јосифљевић Невена 5/2
ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац

Невена и њен
најбољи пријатељ Беки

ШТА СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА ПРЕДУЗМЕ У БОРБИ ПРОТИВ ЗАГАЂЕЊА

ЗАСАДИ ДРВО

С

ваке јесени и зиме у последњих неколико
година наша држава суочава се са
проблемом аеро-загађења. Није ништа другачиј
ни у нашем граду. Краљево сваке вечери заспи
у смогу и диму, а буди се у густој магли. Одсек за
заштиту животне средине спроводи мере како
бисмо се заштитили од претераног загађења.
Циљ пројекта је скретање пажње јавности на
бројне еколошке проблеме и потребу очувања
животне средине, озелењавање и улепшавање
јавних површина.

Уиздвојеном одељењу нашеОШ„ВукКараџић“
у Краљеву 11. новембра посађене су саднице у
дворишту школе као и у зони између школског
двориштаидржавногрегионалногпута.Захвални
смо граду Краљеву што је за реализацију овог
пројекта изабрао двориште наше школе. Ово је
само добар пример како се може смањити аерозагађење у нашем гараду. Знамо да су потребе
године да дрвеће порасте и почне да нас штити
од загађења. Потребно је засадити што више
дрвећа и зелених површина где бисмо ми деца

могли да се играмо и истовремено удишемо свеж
ваздух. Потребно је и смањити број аутомобила
у саобраћају, а уместо што нас родитељи довозе
у школу ми бисмо могли возити бицикл или
долазити пешице и тако смањили бар мало
загађење у зони наше школе. Наравно, то су
мали кораци потребно је много више урадити
како бисмо сви ми удисали здрав и свеж ваздух,
али се мора од нечега почети.
Дуња Филиповић 5/2
ОШ „Вук Караџић“ Краљево

Град заспи у смогу,
а буди се у магли
ДЕЦЕМБАР 2021.
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#НАЈЛУЂАНОЋ
НОВОГОДИШЊЕ ВЕЧЕ
ЈЕ НАЈПРЕЧЕ
Стиже нам зима,
свега ту има.
Стиже нам зима,
ал` нешто ту не штима.
Где су разни украси?
Где су разне чари?
Где су веровања, где ирваси,
где новогодишње ствари?
Нема пуног кофера снега.
Нема светлећих лампиона.
Нема џиновског брега.
Нема светлуцавих звона.
Ипак схватам да сам дете
и да ми се много жури.
Новогодишњи украси
у глави ми лете.
Схватите, ја сам дете!

САВЕТИ КАКО ДА ПРОВЕДЕТЕ САВРШЕНУ НОВОГОДИШЊУ НОЋ

МАШТА МОЖЕ СВАШТА

Баш зато што сам дете,
маштам о томе.
Украсила бих све
новогодишње мете
и радила бих и радићу
по своме!
Баш зато што ми се жури
сад ћу да почнем.
Да стварам новогодишње чари
да незамислив свет започнем.

ова година...најлепши празник у години по
мишљењу многих, празник пун чаролија. Сви гледамо да нам сваки дочек буде бољи од претходног
и да се одлично проведемо.
Поставља се питање: како провести новогодишње вече, али тако да оно буде савршено?

Н

од мојих препорука за идеалан поклон је Адвент календар са чоколадицама, за мајку нешто за кухињу или неку
шминку, такође, и тати можете нотес свеску, другарима
маскицу за телефон или БФФ огрлицу, привезак... Није
битно да ли је поклон скуп, битно је да је од срца. Свакако
најоригиналније би било да поклоне сами направите.

Тај незамислив свет је вече
које се догађа само
једном увече.
Зато мора сјај да тече
и да се види
коме је то најпрече!

НАЈБОЉЕ JE СА ДРУШТВОМ
За почетак, морамо наћи место где ћемо провести новогодишње вече. Најбоље је да славите са друштвом јер ту забаве
неће мањкати, стога се договорите са вашим друштвом код
кога ћете се састати или имате неко ваше тајно место.

НАПРАВИТЕ БИОСКОП У КУЋИ
Нађите филм који волите на интернету, набавите кокице, наћосе, пиће, угасите светло и надокнадите све
што сте пропустили да погледате ове године.

Зато почињем сада
сада, само сада! Него када?
Велике новогодишње гране
биће на све стране.

ПУТОВАЊЕ
То не мора бити неко скупо путовање, већ само мала промена средине, идете код баке и деке у село, јер је
то најтоплије место на свету или где већ имате родбину и одлично ћете се провести у гостима.

Велика јелка са звездом
на врху
имаће највећу сврху.

КОНЦЕРТИ
Врло вероватно је да је ваша локална самоуправа
организовала концерт у вашем граду или близу њега, па је и он савршено место за дочек Нове године уз
омиљене хитове познатог певача/ице.
САСТАВИТЕ МУЗИЧКУ ПЛЕЈЛИСТУ
Саставите музичку плејлисту која ће вас асоцирати на
Нову годину или неку музику коју волите и која ће вас
држати у еуфорији. Уколико не знате шта бисте слушали, на ТВ-у гледајте новогодишњи програм.
ШТА КУПИТИ ЗА ПРОСЛАВУ?
Јелку окитите неколико дана пре 31. децембра, украсите кућу разним украсима и креативним стварима које
можете лако наћи на интернету, нпр. спрејеви за прозор,
чизма Деда Мраза, пахуљице од папира, направите новогодишње вече или спремите нешто што волите... За новогодишње вече купите храну, пиће и грицкалице и ствари
које волите, а купите и ватромет који ће вам употпунити
савршено новогодишње вече. Обуците се свечано.
ПОКЛОНИ
Купите поклоне неколико дана пре Нове године родитељима, брату, сестри и другарима, ако желите, па их у новогодишњој ноћи отворите и радости неће мањкати. Неке
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ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ
Играјте друштвене игре уз које вам сигурно неће
бити досадно и смејаћете се. То могу бити: монопол,
карте, УНО карте, ризико, твист, лимбо.
НОЋНО САНКАЊЕ
Најзaбавнија опција. Уколико у новогодишњој ноћи буде имало снега, санкајте се или скијајте на оближњем брду
или планини. Једини услов је да имате санке и обуците се
слојевито. Добро расположење и смех је загарантован.
ЗАПИШИТЕ СВОЈЕ ЖЕЉЕ
Запишите на једном папирићу шта бисте желели да
остварите током Нове одине и убаците у једну теглу,
а на крају године отворите теглу и видите колико сте
жеља остварили и колико се тога променило. То могу урадити и сви остали укућани.
СРЕЋНА НОВА ГОДИНА И У ЗДРАВЉУ ПРОВЕДИТЕ НОВОГОДИШЊУ НОЋ!
Никола Јевтић 8/1
ОШ „Раде Додић“ Милутовац

Сваки украс на јелци
имаће своју причу.
Причу која се свиђа деци
зато се украси мене тичу.
Урадићу све да буде најбоље
ово новогодишње вече.
Ипак сам ја дете
па ми је оно најпрече.
А је л` знате што ми је најпрече
ово новогодишње вече?
Зато што смо скупа,
цела породица!
Ееее, тад се испуни
свака жељица!
Дуња Радивојевић 5/1
ОШ „Драгиша Луковић
Шпанац“ Крагујевац

#НОВОГОДИШЊЕЖЕЉЕ
ДЕЦА НЕ КРИЈУ ВЕЛИКА ОЧЕКИВАЊА ОД НОВЕ ГОДИНЕ

САМО ДА БУДЕ ДРУГАЧИЈА

Драга 2022...
Драга 2022. годино, Овај
страх који осећамо, страх од
дружења, од излазака, од путовања, желим да престане. Kада
смо већ код путовања, желим да
пуно путујемо у Новој години, да
обилазимо занимљива места и
упознајемо свет, да нам не требају ковид пасоши, вакцине и тестови. Надам да од тебе не трежим превише, да су за тебе све
ове моје мале жеље које ћеш ми
ти убрзо остварити.
Унапред сам ти захвална на
томе.
Петра Маринковић
ОШ ,,Бранко Радичевић”
Врање

Драга 2022,
Пишем ти ово писмо како бих те обавестила о новом
Правилнику понашања. Правилник понашања прописали
су моји вршњаци. За почетак, желим да ти кажем да се не
угледаш много на 2020. и 2021. годину, него да на неки начин будеш оригинална. Ипак, постоје ствари које слободно
можеш да поновиш. Можеш да поновиш почетак 2020. када се нису носиле маске и кад није постојала дистанца док
од 2021. можеш да преузмеш температуре током године
(ако ниси креативна и не можеш да осмислиш друге). Могла
би да продужиш лето и летњи распустна (још два месеца),
створиш нова пријатељства, омoгућиш поново окупљања
и смањиш нам домаће задатке. Све наведено желе деца,
а можда и покоја одрасла особа. Да не би само нама школарцима испуњавала жеље, одраслима би могла да створиш Маштоград и пошаљеш их тамо на одмор.
Унапред захвална,
Викторија Митровић 7/2
ОШ ,,Иво Андрић” Ниш

Драга 2022,
Када би година била слика, на тој празној
страници која се зове 2022, јарко жутом бих
нацртала Сунце и модро плавом море. Нацртала бих и пуно деце која играју, певају и смеју се.
Нацртала бих још своје родитеље, сестру близнакињу, бабу и деду све заједно на окупу. То би
у слици била 2022. година. То су моје жеље за
следећу годину: да одем са породицом на море, да прославим са другарима рођендан као
некад и да моји најближи буду здрави.
Теодора Шешлија 5/3
ОШ „Вук Караџић“ Црвенка

Драга 2022...
Твој долазак нам је сваким даном све ближи, па
себи дајем за право да ти се овом приликом обратим у име свих оних људи који од тебе имају разна очекивања и жеље. Мали матуранти се надају
томе да што боље одраде завршни испит и упишу
жељене школе, ученици четврте године средње
школе размишљају о избору факултета, док студенти којима је последња година студија желе да
заврше факултет са што бољим успехом, а можда
чак и пронађу свој посао из снова. Са друге стране,
дечаци вероватно размишљају о исходу на Светском првенству следеће године, док девојчице

Драга 2022,
Ова 2021. је била другачија јер нисмо ишли на
екскурзију, морали смо да носимо маске, нисмо
могли да грлимо вољене особе...У следећој години желела бих да ме чика позове да путујем у
Париз, да посетим Ајфелову кулу и обиђем Дизниленд. Ако ми се та жеља не испуни, волела
бих да путујем на море.
У 2022. години желим да вируса више не буде,
да не носимо маске и да можемо да се дружим и
играмо са другарима.У следећој години желим
да будемо слободни, да можемо да се дружимо,
идемо на море, да славимо рођендане...
Драга 2022. донеси ми радост, љубав, срећу
здравље, а највише новог кућног љубимца вучицу.
Мијана Ђурић 4/1
Tијана Ђурић 4/1
ОШ ,,Милија Ракић“ Церовац

више интересује ко би могао да однесе победу на
следећој Евровизији. Такође верујем да се читав
свет нада томе да ћемо вирус, сва она загађења
ваздуха, протесте, пожаре и све друге ружне ствари оставити иза нас и да ћемо у 2022. ући срећнији и задовољнији нашим животима.
Када бих лично могла да бирам шта желим
да се деси, изабрала бих да се свима врате они
које су изгубили, али пошто тако нешто није могуће, Нова годино, тражим да нам свима испуниш неку жељу и да све буде као некада!
Нина Лацковић 8/1
ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Клење
ДЕЦЕМБАР 2021.
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ СПОРТА
Оштинско
такмичење
у фудбалу

Златне девојчице
и сребрни дечаци
Након дуже паузе која је настала
због вируса корона, наша школа
је показала да је у сјајној форми и
да су нам недостајала спортска
такмичења. На окружном такмичењу у одбојци, одржаном 24. новембра у ОШ „Бранко Радичевић“
у Неготину, обе наше екипе су пружиле свој максимум. Дечаци су
изгубили у финалу од Неготина и
заузели друго место, док су девојчице бриљирале, у финалу поразиле Мајданпек и постале првакиње округа. Девојке су избориле
пролаз на међуокружно такмичење. Нашим ученицима честитамо на успеху, а девојчице ћемо бодрити и на међуокружном
такмичењу! Напред наши!
ОШ „Вук Караџић” Кладово

У Крагујевцу је 2. и 3. децембра
одржано Општинско такмичење
у малом фудбалу. Утакмице су
се одигравале у Спортском центру „Коле петрол“, без гледалаца и уз поштовање свих епидемиолошких мера. Наравно, ђаци
репортери су пропратили и овај
спортски догађај. Од 22 пријављене екипе, најбоља је била
ОШ „Мирко Јовановић“. Друго место заузели су фудбалери
ОШ „Вук Караџић“, док су трећи
ученици школе „Мома Станојловић“. Представници наше школе,
„Наталија Нана Недељковић“, су
победили једну утакмицу, док су
другу, у којој су водили 2:0, ипак
изгубили резултатом 4:2. Нисмо
се пласирали даље, али је важно
да смо учествовали, а осталим
екипа честитамо. Победнику желимо пуно среће у даљем такмичењу.
Дивна Младеновић 8/2
ОШ „Наталија
Нана Недељковић”,
Крагујевац, Грошница

Међународни
дан толеранције

М

еђународни дан толеранције обележава се, свуда у свету, 16. новембра.
Овај дан је основан како би се скренула пажња на поштовање и
прихватање разлика. У ОШ „Милија Ракић“ у Церовцу, поред Смедеревске
Паланке, поводом Дана толеранције, организовали смо писање лепих
порука које смо посветили једни другима. У холу школе поставили смо
кутију и сваки ученик је написао једну поруку и убацио у „Кутију лепих
речи“. У овој акцији учествовали су сви ученици од 1. до 8. разреда. На
крају недеље, ученици који представљају Ученички парламент отворили
су кутију са порукама и одабрали поруку која им се највише допала. Имали
смо тежак задатак да прогласимо победника, мада су сви победници,
битно је да ширимо разумевање, дружење, толеранцију и културу.
Даница Маринковић 7/1
ОШ „Милија Ракић“ Церовац,
Смедеревска Паланка

Одличне
стрелкиње и
одбојкашице

Промоција мини рукомета
Тања Медвед, бивша српска рукометашица и тренутно председница
градског рукометног савеза Новог
Сада, посетила је 24. новембра на-
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шу школу и приказала нови спорт –
мини рукомет. У томе су јој помогли
ученици наше школе и асистенткиња
Јасна Ђукић. Мини рукомет је један

од новијих облика рукомета који је
прилагођен млађој деци, узраста од
6 до 12 година. Његов циљ није само
победа, већ да деца заволе спорт,
здрав начин живота и да науче шта
је „фер плеј“. Мини рукомет се разликује од обичног рукомета по томе
што су голови и терен мањи, има само 4 играча и једног голмана у тиму и учесници су увек деца. Од наше гошће сазнале смо да у Србији
има више клубова у којима дечаци
и девојчице могу тренирати мини
рукомет. Препорука је да се са тренинзима почне у узрасту између 7.
и 10. године.
Сара Драгичевић 7/1
Александра Локић 7/1
Анђелина Николић 7/1
ОШ „Марија Трандафил”
Ветерник

Основна школа ,,Херој Иван Мукер’’ из Смедеревске Паланке у
последње време имала је доста успеха што се тиче спорта. У
понедељак 29. новембра 2021.
године у Смедереву одржано је
Школско окружно такмичење у
стрељаштву. Наша женска екипа
пионирки коју си чиниле Софија
Вељковић, Анастасија Спасојевић и Анђелија Савић заузела
је друго место. На државно првенство пласирала се Софија
Вељковић која је имала запажен резултат појединачно. Неколико дана раније, одржано је
и Школско окружно такмичење
у одбојци такође у Смедереву.
Наша екипа одбојкашица коју су
представљале: Александра Марковић, Марија Славковић, Елена Стевановић, Емилија Тепавац,
Мијана Марковић, Емилија Харш
и Мартинија Васиљевић заузеле
су друго место. Надамо се даљим
новим победама и бодримо наше спортисткиње.
Анастасија Спасојевић
ОШ „Херој Иван Мукер”
Смедеревска Паланка,
подручна школа у Баничини

