STEFAN DE^ANSKI

И ова школска година се завршава, а ђаци и наставници одлазе на
заслужени одмор. Као и увек, наши ученици и колеге били су врло активни.
Учествовали смо на бројним манифестацијама и спортским такмичењима.
Поносни смо на наше спортисте, ученике средње школе, који су нас
обрадовали освојеним првим местом на спортском такмичењу у Нишу.
Ове године испраћамо још једну генерацију малих и великих матураната.
Од срца им желимо пуно среће и успеха у даљем животу и школовању!
Редакција

Браво наши прваци!
Поносни смо на Вас, јер
сте освојили прво место
на Републичком спортском
такмичењу у Нишу, били
примерни и на најлепши
начин представили нашу
школу.

Ваши наставници

Они су ученици генерације 2010/2011.

Вера Мићић
VIII/2

Стефан Тасић
III/2 С.Ш.

Вера Мићић је рођена
Стефан је током трогодишњег школовања
18.08.1996. год. Ратни виху средњој школи показао одличан успех,
ор ју је са родитељима и
а на часовима практичне наставе истицао
сестром довео у Београд. Ту
се ангажовањем и залагањем. Показао је
је кренула у нашу школу,
изванредну доследност у похађању наставе,
најпре у предшколско, а
тако да школовање завршава готово без
затим и у основну школу. Од
изостанака. Активно је учествовао у многим
првог разреда је показивала
ваннаставним активностима, као што су
велико интересовање и одспортска такмичења и драмска секција, где
говорност за школу и школје постигао запажене резултате. Красе га
ске обавезе. Добар друг,
поштење и одговорност према обавезама.
ведрог духа, амбициозна,
Омиљен је међу вршњацима тако да је током
упорна, широког осмеха и
школовања стекао велики број пријатеља.
великог срца.
Воли фудбал и дружење.
Стефану и Вери честитамо и желимо успех
у даљем школовању, животу и раду!

4 Матура

Ми смо мали матуранти
VIII/1
Сада, на крају, када се завршава
један период школовања, и из
школских клупа излази једна
добра генерација деце тешко је
рећи неку реч о њима. Иза себе
остављамо све проблеме које
смо заједно решавали, радости и
туге које смо делили. Сав њихов
труд и сви њихови резултати,
забележени кроз наставу и разна
такмичења, били су понос школи.
Срећна сам и поносна што сам
имала овакву генерацију деце.
Када школско звоно означи крај
и када се деца као бисери разиђу
изабравши свако свој пут. Могу само да им пожелим: Нека им је благословено
кроз време које долази, да их Господ чува и прати.
Исидора Ђорђевић

VIII/2
На почетку школске 2005. године
ушла сам у учионицу на крају
ходника. У њој су седели малишани
широм отворених очију које су
питале: “Ко је сад ова? Где је нестала
наша наставница?” Шта је ту је. Ја сам
сада ваша наставница. Од тог првог
септембра, заједнички смо ишли
корак по корак, напред ка нашем
циљу. На том путу је било много
труда, рада, пуно лепих тренутака
смеха, радости. Сада се завршава
један период у њиховим животима и
корачају храбро у други. Надамо се
да ће им бити лепо као и до сада,
да ће остати добри ђаци и другови.
А ми ћемо се већ сретати у школи.
Гледаћу како дечаци и девојчице
прерастају у момке и девојке.
Зар то није дивно?
Лидија Плавшић

Матура 5

А ово су велики матуранти
3/1
Мијаиловић Стефан је рођен 2.5.1993. године и живи са родитељима
у Пружатовцу, поред Младеновца.Талентовани је кошаркаш, навија за
Партизан и воли пљескавице скоро као кошарку. Када мисли да је нешто
згрешио, спусти рамена и покаже свој чувени “осмех извињења” који,
скоро по правилу “разоружа” потенцијалне критичаре. Завршава трећи
разред средњег образовања као одличан ученик, образовног профила књиговезац.
Митуцић Елвис је рођен у Неготину, 5.4.1992. године, где и данас живи

са својом породицом. Воли “вечити дерби” који ретко пропушта са својим
друговима. Воли и да полемише и реплицира када је у питању неки његов
“стратешки циљ”, а ако мисли да је у праву, биће неопходна цела Маракана
да га убеди у супротно. Завршава средњу школу са одличним успехом,
образовни профил - металостругар.

Папић Александар рођен је 7.10.1992. године и живи у Београду. Као

мали је волео возове, а затим маштао да буде возач аутобуса. Навија за
Звезду, дописује се са пријатељима са Фејсбука и слуша групу Београдски
синдикат. Неисцрпан је извор информација и питања везаних за дешавања
у школи и разна друга питања. Завршава трећи разред средње школе као
одличан ученик образовног профила -књиговезац.

Петровић

Милош

рођен
је 12.3.1993.
године у Панчеву, а
живи са породицом у
Алибунару. Поноси се
својом сестром, помаже
родитељима у пекари и
воли да “мерка” девојке.
Увек радо проверава
информације више пута
да би се уверио да је у
праву. Воли да се дружи
и да са својим друговима
бесконачно препричава
доживљаје и анегдоте.
Завршава средњу школу
са одличним успехом,
образовни профил књиговезац.

6 Матура
Радојичић Дарко рођен је у Ваљеву и живи са породицом у Осладићу.
Завршио је редовну основну школу и захваљујући друговима из разреда
успешно се прилагодио новом окружењу. Воли музику Јелене Карлеуше
и његова врхунска похвала вредности је кад “нема примедби”. Завршава
трогодишње школовање са врло добрим успехом - образовни профил књиговезац.
Одељење III/1 је показало како је лако испунити сваки захтев наставе са
групом ђака који радо сарађују. Све активности у школи су прихватали
спонтано, редовно похађали наставу и поштовали своје наставнике. На
практичној настави су за ово одељење имали само речи хвале. Ово је група
ученика са којима је било лако спојити посао и задовољство. Свима ће нам
недостајати. Желимо им успех у даљем раду који они својим односом према
људима и животу заиста заслужују.
Катарина Петровић

3/2
Александар Ленарт

Александар је у нашу школу дошао из школе “Радивој Поповић”, где је
завршио основну школу. Аца је знатижељан и сналажљив момак. Веома
брзо је у новој школи стекао пуно пријатеља. Врло добар је ђак, мада је
уз више труда његов успех могао бити и бољи. Активно је учествовао у
активностима наше школе везаним за ђачко предузетништво. Воли спорт,
посебно фудбал и члан је фудбалског клуба “Олимпија” који окупља особе
оштећеног слуха.

Александар
Николић

Аца Николић је са своја
два нераздвојна друга
Јованом и Александром
пре три године одлучио да
постане тапетар и уписао
нашу
школу.
Основну
школу
је
завршио
у
Земуну. Врло добар је
ђак. Воли фудбал. Аца
је или похваљиван или
критикован.
Плаховите
нарави, веома често је
западао у невоље, али се
надамо да ће са зрелошћу
постати одговорнији и
донети
праве
одлуке
везане за своју будућност,
на радост свих нас и
његове породице.

Матура 7
Јован Урбан

Јован је у земунској школи “Радивој Поповић” завршио основну школу. Нашу
школу је уписао са жељом да постане тапетар. Солидан је ђак са израженом
склоношћу ка уметности, посебно вајању. Омиљен је међу друговима. Јова
се ретко нервира, а најчешће проблеме има због девојака. Мажен и пажен
од стране своје баба Олге и деда Јоце, уз пуно разумевања и ангажовања
наставника успео је да заврши средњу школу, а надамо се да ће његов даљи
рад бити везан за неку уметничку радионицу.

Стефан Тасић

Стефан је у нашу школу дошао са шест година. Од својих васпитача и
наставнице Душанке Јовановић добио је одлично васпитање, радне навике
и прва знања. Када је дошло време за средњу школу одлучио је да постане
столар. Стефан је у средњој школи показао изванредан успех на практичној
и теоријској настави. Има изражену одговорност, савестан је и поштен, па
је за протекле три године убирао само похвале. Активан је у спортским и
уметничким активностима школе у којима учествује са великим успехом.
Стефанова највећа љубав, тренутно, је фудбал. Члан је фудбалског клуба
“Олимпија”. Омиљен је међу вршњацима. Надамо се да ће наставити
школовање и да ће и даље бити успешан као до сада.
Јасмина Невенић

3/3

Ученици трећег три су весели, вредни и успешни ђаци. Три девојчице Ванова Марија, Мрдељић Невена, Поштић Звездана и један
дечак - Пантић Милош чине ову одељењску заједницу.
Успешно завршавају трећи разред и припремају се за завршни испит и
матурско вече.
Милош се припрема и за
упис на факултет у чему
му несебично помажу наставнице Мира Бојанић,
Весна Сибиновић-Миленковић и наставник Влада
Магделинић.
Марија, Невена и Звездана
планирају да продуже са
практичном наставом у
школи како би стекле што
више искуства за будуће
занимање. Сви они имају
велику подршку целог
колектива школе, а ја
се поносим са њима јер
такви се ученици само
пожелети могу.
Светлана Матовић

8 Матура

3/4
Велико задовољство је писати о ученику који
у сваком погледу представља пример за сваку
похвалу. Срећна сам што сам била разредни
старешина Александри Мохан, а срећа
и понос су последица сазнања да смо ја и
моје колеге бар делом допринели да се она
формира у вредну, правичну и добру девојку.
Сигурна сам да овај мали део нас који ће
Александра понети са собом у живот, у можда
тешким животним ситуацијама помоћи да се
снађе и сигурним кораком корача кроз живот
и у њему нађе сву срећу.
Друга, а једнако драга ученица о којој ћу
писати је свакако Дивна Шарановић.
Полетна, насмејана, увек спремна да ме
насмеје и подели са мном и лепе и тужне моменте. Мале љубави, другарства
и радост када се дружи са другарима на дворишту, излету, екскурзијама су
посебна драж којом ова девојка плени. Дивна нас је све учинила поносним јер
је својим радом и трудом прескочила све почетне степенице у свом стручном
оспособљавању. Надам се да ће и она сигурним кораком ићи кроз живот и у
њему наћи сву срећу.								
Марија Радовановић

4/1
Ове школске године у овом одељењу је један матурант - Милан Суботић.
Милан је у нашу школу дошао после завршене редовне основне школе у
Челареву. Одличан је ученик и сјајан спортиста. Тренира стони тенис у
Црвеној звезди. Успешно је учествовао у различитим манифестацијама које
је организовала школа и представљао нас на
бројним спортским такмичењима. Одликује се
одговорношћу, лепим понашањем и мирноћом,
педантан је и прецизан. Врло је радознао. Жели
да сазна што више о својој земљи, о обичајима
и култури, а такође га интересује и све оно што
занима и остале младе људе. Највише воли спорт
и своје тренинге. Узори су му успешни људи и
спортисти. Све спортове прати, а највећи узор му
је Новак Ђоковић. Милан је током школовања, од
несигурног дечака постао момак сигуран у себе.
Он каже да се захваљујући својим друговима и
наставницима осећа срећним јер је схватио да
се у школи, баш као и у животу, могу научити и
савладати и тешке лекције.
Мирјана Бојанић

Матура 9
А како ученици виде свој живот у будућности прочитајте у њиховим
саставима.
Мој поглед у будућност
Моја генерација и ја се сада налазимо у најлепшем, али и најтежем периоду
живота. То је период, када смо млади, када је све лепо и лако, али је и време
да почнемо да размишљамо о својој будућности. Нама младима је веома
тешко да се определимо чиме бисмо се бавили у животу. Наши избори нису
увек најбољи, али је важно да у њима истрајемо, јер се једино тако можемо
изборити за свој положај. Сада, када завршавам средњу школу, јако ми је жао
што ћу се растати од својих другова и другарица које волим и са којима сам
се јако лепо дружио и проводио пуно времена. Надам се да ћемо се дружити
и касније, и после школе. Када размишљам о својој будућности, видим слику
себе у њој. Моја велика срећа је то што моји родитељи имају своју пекару и
ја ћу се том послу прикључити. Још као мали уживао сам у раду у пекари, и
гледао мог деду и тату у прављењу разних пекарских производа. Потрудићу
се да добро савладам занат и стекнем знање да бих наставио породични
посао. У ближој будућности желим да положим и возачки испит, да могу и
тако помоћи тати и мами у послу. Као и сваки млади човек, надам се да ћу
у будућности упознати и неку лепу девојку, коју ћу заволети и са којом бих
засновао породицу. Ако бих за будућност требало да замислим жељу себи
и другима, прво бих пожелео да смо сви здрави, јер једино здравље нема
цену.										
Милош Петровић III/1 С.Ш.
Као и многа деца и ја често размишљам о својој будућности, а сада је и
прави тренутак за то, јер се ближи крај мог школовања. Пре свега желим
да завршим школу, да положим матурски испит, да се лепо проведем на
матурској вечери. Веома добро сам савладао столарски занат и желим да се
оспособим и за тапетара како би у будућности правио добар и квалитетан
намештај. Планирам да идем у Јагодину и да у својој кући отворим столарску
и тапетарску радионицу. Моји родитељи ће ме подржати у томе. Трудићу
се да квалитетом привучем муштерије. Желео бих да нађем добру и вредну
девојку да бих се оженио и основао породицу. Надам се да ћу радећи у
радионици успети да обезбедим материјалну сигурност за своју породицу
и да ћемо моћи да путујемо и да се проводимо. Желео бих да наставим да
играм фудбал за фудбалски клуб “Олимпија” и да будем успешан фудбалер.
Трудићу се да своје жеље и планове остварим и надам се да ћу у томе
успети.									
Стефан Тасић III/2 С.Ш.
Ближи нам се растанак
Дани неосетно пролазе, догађаји се нижу. Детињство и сваки дан журе у
неповрат. Крај школске године је ту, а са њим и растанак једне генерације.
Са носталгијом у срцу, чежњом и сећањима крећемо у нове, нама још
непознате просторе. Једно је сигурно - време проведено заједно заувек
ћемо памтити. У мојим мислима нижу се слике првих школских дана, лица
другова и другарица и наставника. Сада када се ближи крај средње школе
и када размишљам о прошлим школским данима схватам колико је све било
лепо. У души осећам задовољство. Ништа ми не може осујетити сећање на
незаборавну екскурзију, понеку непроспавану ноћ пред писмени задатак,
понеку свађу, помирење, прву симпатију и прву љубав. Растаћемо се у
свечаним оделима, а са носталгијом у срцима.		
Александар Папић III/1 С.Ш.
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Матура - Златибор 2011
Након последњег наставног дана, у суботу, 28. маја, ученици
завршних разреда са својим пратиоцима - одељењским старешинама су
се у раним јутарњим сатима окупили испред школе. Кренули смо у правцу
Ужица и Златибора у ведром расположењу. Неки су читали јутарњу штампу,
наставници су препричавали анегдоте са претходних матурских прослава,
неки су се отиснули у царство снова. Након кратке паузе у близини Рудника,
стигли смо и до школе “Миодраг Матић” у Ужицу. Наставници и ђаци ужичке

школе су нас срдачно дочекали, показали нам своју школу, а затим смо
се, после ручка и пријатног дружења, упутили на Златибор. Стигли смо у
хотел, сместили се и након краћег одмора и обиласка хотела кренули у
шетњу златиборским стазама. Било је облачно и ветровито, али је и поред
тога у туристичком центру било шетача иако сезона није у пуном јеку. Неки
од наших матураната су отишли да се купају
у хотелском базену, други су се шетали
око језера. Свечана прослава почела је у
вечерњим сатима када су се наши опуштени
тинејџери појавили у пуном сјају. Били су
лепи, добро расположени, веселили се и
дружили са матурантима из осталих школа,
фотографисали се за успомену на завршетак
заједничког школовања и дружења у којима
су стекли незаборавна искуства и прва
пријатељства која оплемењују живот.
Следећег јутра, након доручка и дирљивог растанка са матурантима
из других школа, генерација матураната школске 2010/11 године кренула
је за Београд. Путовање је брзо прошло у разговору и размени утисака о
претходној вечери.
Имали смо задовољство и одговорност да утичемо на део њиховог
одрастања и да будемо фрагмент сећања на њихово најлепше животно
доба.
Катарина Петровић

Матура 11

12 Путовања

Били смо на излету
У четвртак, 12. маја, организован је
једнодневни излет за ученике и наставнике
школе. Домаћини су нам били наши донатори
и партнери из фирме “Mitsides Point A.D.” из
Сремске Митровице. Излет је био бесплатан за
ученике, а љубазни домаћини су се побринули
да нас на најбољи начин угосте и да сви уживамо у заједничком дружењу и дивном дану.
Овом приликом посетили смо фабрику
и видели процес производње тестенина и
пецива. Прошетали смо Сремском Митровицом
и посетили Царску палату и Музеј Срема, а потом смо уживали у прелепом
природном окружењу специјалног резервата природе у Засавици.
Како смо се провели можете да видите на фотографијама, а у даљем
тексту прочитајте више о местима које смо посетили.

Сремска Митровица - Рим у Србији

На јужним обронцима Фрушке горе, на левој
обали Саве, налази се Сремска Митровица,
саграђена на остацима античког Сирмиума, једне од четири престонице Римског
царства. Претпоставља се да су град основали Илири, средином 3. века пре наше
ере. Град је од 1. до 4. века, био значајни
административни центар Римске империје,
повремена царска резиденција и моћно
војно упориште за одбрану од варварских
племена. Занимљиво је да су у Сирмиуму
рођена чак шесторица римских императора
у раздобљу од 3. до 5. века. Археолошка
истраживања открила су велики део старог
насеља. Антички град је био простран,
окружен бедемима и рововима унутар којих су се налазили: Царска палата, јавно
купатило, хиподром, трговачки и занатски
центар, чији су остаци видљиви и данас.
Поплочане улице, системи водовода и
канализације, као и централно грејање,
само су део луксуза који је био доступан
житељима града. Мозаици, а посебно
фреске и скулптуре, откривене на подручју
данашње Сремске Митровице, имају високе уметничке квалитете и показују да су у
Сирмиуму радили прворазредни декоратери и уметници.
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Засавица

Засавица је специјални резерват природе. Протеже се поред 33,1
километар дуге реке Засавице. Ова споротекућа река воду добија из
подземних извора, а дубока је до 2,5 метара. Око ње се развила барска
вегетација трске и рогоза. Подручје је окружено пољопривредним пољима и
остацима шума храста, јасена, тополе и врбе.
Засавица је оаза за око 700 врста биљака, 187 врста птица, 24 врсте
риба, а толико и водоземаца и гмизаваца.
Овај резерват природе један је од најчувенијих центара за очување
генетских ресурса у Србији.
Подолско говече и свиња Мангулица се хране пространим пашњацима
Ваљевац. Резерватом управља НВО “Горанско-еколошки покрет” из Сремске
Митровице.
Ива Урдаревић

У наставку прочитајте утиске ученика са излета.
Били смо на излету
У мају смо ми, ђаци и наставници моје школе ишли на излет.Били смо у
Сремској Митровици. Посетили смо фабрику тестенина. Видели смо како се
праве тестенине. Добили смо неколико кеса тестенине и разна пецива. Затим
смо обишли музеј “Царска палата” који је најважније архелеошко налазиште
у Сремској Митровици. Посетили смо резерват Засавица. Видели смо много
животиња. Пловили смо речицом Засавица. Уживао сам у вожњи бродом, док
смо разгледали околину, разне биљке и животиње. Увече смо се аутобусом
вратили у Београд. Заувек ћу памтити овај излет.
Огњен Јовановић VI/1

Прошле недеље сам ишао на излет са друговима
из школе и наставницима. Посетили смо Сремску
Митровицу. Прво смо обишли фабрику тестенина.
Видели смо силосе у којима се чувају житарице.
Тамо су нас послужили разним пецивима и јогуртом.
Поклонили су нам резанце за супу. Затим смо
посетили музеј “Царска палата”, који је подигнут
крајем трећег или почетком четвртог века. Потом
смо отишли у резерват Засавица, која је оаза за
велики број биљака, птица, риба, водоземаца.
Бродићем смо пловили речицом Засавица, која је
дуга 33,1 км. Увече смо се аутобусом вратили у
Београд. Излет је био веома занимљив. Лепо смо
се дружили и много научили.
Радомир Мирковић VI/1
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У фабрици тестенина
На излету смо се забављали, али и
учили. Посетили смо фабрику наших
драгих сарадника и пријатеља из фирме
Mitsides Point A.D. и видели како изгледа
процес производње тестенина и пецива.
Сви смо са пажњом гледали и слушали
објашњења. Било је врло поучно и
занимљиво. На крају посете смо и
пробали неке од пекарских производа.
Овом приликом желимо да се још
једном захвалимо нашим домаћинима на срдачном дочеку и гостопримству.
Редакција

О компанији
Mitsides Point A.D. је компанија
у власништву Mitsides Public Company Ltd, водећег и најискуснијег
произвођача брашна и тестенине
на Кипру. Настанак компаније Mitsides Point A.D., раније познате као
Житопромет Братство, враћа нас на
сам почетак 20. века када је Харди,
предузетник
русинског
порекла,
изградио први млин на парни погон
управо на месту где се ова компанија и
данас налази, у Сремској Митровици.
Mitsides Point A.D. се данас сматра једном од водећих
српских компанија чија је делатност производња брашна,
тестенине и пекарских производа. У свом седишту у
Сремској Митровици, поседује два млина, фабричку линију
за производњу свеже тестенине, пекару, своја продајна
места и недавно изграђену, потпуно аутоматизовану
фабрику за производњу сушене тестенине.
Висококвалитетни производи ове компаније, широк
асортиман млинских и пекарских производа као и свежа
и сушена тестенина, брендови ДУРУМ и ПАНОНА - радо
су прихваћени и уживају велико поштовање на домаћем
и међународном тржишту
Неколико речи о тестенини
Тестенина је једна од најпривлачнијих
врста хране за људе свих доба широм
света. Оне се брзо и једноставно прави, а
пуна је хранљивих састојака и практична
за комбиновање са другим намирницама.
Тестенина је једна од најздравијих и
најхранљивијих врста хране за сва старосна
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доба, па се препоручује као једно од основних јела чувене “медитеранске
исхране”. Тестенина преставља извор енергије, који је лак за варење, богат
угљеним хидратима и садржи изузетно малу количину масти, холестерола и
натријума.
Како је настала тестенина?
Прича о тестенини је дуга и сложена, пуна митова и противречности.
Позната прича по којој је тестенину у Италију донео Марко Поло по свом
повратку са Далеког истока у 13. веку је данас у потпуности оповргнута.
Први наговештаји постојања тестенине, онакве какву је ми данас
знамо, враћају нас у 1. миленијум пре нове ере, до старе грчке цивилизације.
Грци су имали реч “laganon” која је означавала један велики, танак колач
направљен од теста и исечен у дугачке и узане комаде. Ово тесто су са
собом донели када су населили обале Италије у 8. веку пре нове ере. Оно
је опстало као “laganum” у латинском, од чега је настала реч “lasagne” коју
данас користимо.
		
Први сликовни доказ о постојању
тестенине долази из једне етрусканске
гробнице која потиче из 4. века пре нове
ере, где један плитки рељеф осликава
кухињске посуде које се и данас користе
за припремање тестенине: бокал воде,
врећа брашна, велика даска за мешање
брашна са водом, кутлача, оклагија и
нож.
Како се прави тестенина?
Тестенина се прави од крупице и воде, без додавања било каквих
вештачких конзерванаса или боја. Крупица се производи млевењем зрна
тврде пшенице (дурум пшенице). Ова крупица се меша са водом док се не
добије тесто. За посебне врсте тестенине као што је тестенина са јајима или
спанаћем, лазање или тестенина у три боје, у овој фази се убацују додатни
састојци као што су сушена јаја, парадајз или спанаћ.
Ово тесто се меси у вакууму док не достигне одговарајућу конзистенцију,
а затим се истискује кроз различите модле, којима се одређује облик
тестенине.
Тестенина затим пролази кроз пастеризаторе ради стерилизације
на 80 - 90 степени Целзијуса, чиме се уништавају сви бацили, као што је
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салмонела. Затим иде даље кроз аутоматске сушаре у којима кружи врео,
влажан ваздух, где се тестенина полако суши неколико сати, у зависности
од облика и дебљине тестенине.

Пекарска индустрија
У саставу Mitsides Point A.D. се налази и пекара која снабдева локално
тржише хлебом и пецивом, кроз своје малопродајне објекте, али и кроз
друге малопродајне објекте прехрамбене и робе широке потрошње на овом
тржишту.
У асортиману постоје разне врсте хлеба: индустријски
(линијски), специјалне врсте хлеба (дневни и дуготрајни),
као и разноврсно пециво: бело пециво (кифла, переца,
ђеврек), лиснато квасно пециво (данско пециво, кроасани,
ролнице, коре за пицу), лиснато бесквасно пециво (коктел
пециво, паштете и слично), као и специјалне врсте
пецива.
Mitsides Point A.D.поседује сопствену лабораторију, у
којој се врши провера свих улазних сировина потребних
за производњу хлеба, пецива и осталих пекарских
производа, па самим тим и контрола готових излазних
производа.
Сви производи из производног програма Mitsides
Point A.D. се редовно контролишу у лабораторијама
Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
као и ЗЗЈЗ Сремска Митровица и
СП лабораторија Бечеј.
Преузето са сајта www.mitsidespoint.rs
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Спортско такмичење
Такмичење у спорту ученика средње школе одржано је у Нишу од
19. до 22. маја. Ученици су се такмичили у: атлетици, фудбалу, кошарци и
одбојци. У укупном пласману освојили смо прво место.
Поносни смо на велики успех наших спортиста, као и на њихово
спортско понашање и фер-плеј. Још једном им од срца честитамо!

Живка Смедеревац, Дарко Ћорић

Такмичење у атлетици

У ишчекивању следећег ривала

Наш мушки и женски Dream team

Договор у TIME OUT-у

Финале у фудбалу

Стефанова тројка

Писмо другарици

Здраво Ана!
Јуче сам добила твоје писмо, па хоћу одмах да одговорим. Јако сам се обрадовала
када је дошао поштар и донео писмо. Ја сам добро. Сваки дан идем у школу. Прошлог
викенда сам била у Нишу. Ишли смо на спортско такмичење. Дуго смо се спремали
и сваки дан смо вежбали. Ја сам играла одбојку и кошарку. У кошарци смо освојили
друго место, а у одбојци смо освојили прво место. У укупном пласману наша школа
је освојила прво место и добили смо пехар. Сви смо се радовали победи и било нам
је јако лепо. Већину ученика сам познавала од раније, а ове године су први пут
дошли и ученици из Црне Горе, из Котора. Лепо смо се забављали и дружили.
Како си ти? Шта радиш? Шта има ново код тебе? Како су твоји родитељи?
Јави ми се што пре.
Пуно поздрава од твоје другарице Кристине.
Кристина Форго II/6 С.Ш.

Додела пехара и медаља

Пехар за укупног победника - генерални пласман

Прелазни пехар враћамо кући. Надамо се да ће после следећег такмичења остати у трајном
власништву. Ако и трећи пут будемо шампиони пехар ће бити заувек наш.
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Диван је дан Савиндан
Савиндан волимо јер је све
свечано, сви смо заједно. У школи
је топло, а снег завејао. Гости нам
долазе прекривени снегом, али
осмех је ту и срдачно честитање:
“Срећна вам слава.”
Свештеник сече колач. Сви
пазимо. Тренутак је свечан и
чудесан. Говори нам да треба да
се волимо, поштујемо и чувамо.
Такав је био и Свети Сава, а ово
је његова земља и ми смо на стази
којом је он прошао. Главице се
тискају. Ми смо као пчелице у
кошници. Једемо славски колач.
Са поштовањем грлимо једни
друге. Ми смо данас многочлана
породица, домаћини славе. А онда
музика, осмеси, игра. Вртимо се
као шарене вртешке. Лепи смо
и млади, пуни живота. У сваки
осмех стало небројено благо. Руке
се преплићу, ноге не додирују
земљу. Сви нас гледају и не могу
да опишу лепоту и нежност, блискост и
доброту ове дивне, наше деце. Пливамо у
мору аплауза. Драго нам је што нас воле и
што смо им потребни. Овај свет био би мање
важан да нема нас.
Српски народ не би ни постојао да нема
Светог Саве и оних који корачају за њим.
Дијана Вуковић

MITSIDES POINT ДОМАЋИН ШКОЛСКЕ СЛАВЕ
Представници компаније Mitsides Point а.д. били су домаћини школске
славе Светог Саве, у Школи за децу оштећеног слуха ’’Стефан Дечански’’
са којом негују пријатељске и партнерске односе. Деца су и овом приликом
спремила школску приредбу коју су испратили бројни родитељи и гости
славе.
Вест преузета са сајта www.mitsidespoint.rs
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Причешће
Био је Васкршњи пост. Ми смо добили
посебно одобрење (или разрешење).
Дозвољено нам је да се без поста
причестимо. Зашто? Па зато што се ми и
нама слични трудимо више свакога дана
него одрасли и деца која иду у редовне
школе. Али, отац Милосав нам је рекао
да не једемо и не пијемо ништа пре
Светог Причешћа. Наравно, били смо
послушни.
Као весели поточић 8. априла, у 8
сати разлили смо се од школе према Вазнесењској цркви. Тамо је Литургија.
Тамо ћемо јести и пити најсветију храну, Свето Причешће. То је лек за
све људе, а против свих болести. Како је Господ причестио своје ученике,
апостоле у првом веку, тако је отац Милосав причестио нас у двадесет првом
веку. Људи у цркви су нам говорили: “Нека вам је на здравље и на спасење”.
“Дај, Боже.”, кажемо ми.

Крштење
Данијела и Лаура су много желеле
да буду крштене. Крштени могу да
се причесте, имају Анђела Чувара,
Бог је са њима увек. Бог од крштених
тражи да живе посебним животом, а
то је побожност. Побожан треба да
пази на своје понашање, да живи по
заповестима Божијим да буде по својој
доброти пример свима. Побожан пости,
моли се Богу, чува своју породицу и
пријатеље. Непријатељима не враћа
зло. Данијела и Лаура сада су крштене. Задовољне су. Ми им честитамо.
Господ нека их чува.
Дијана Вуковић

Ускрс у Белом
двору
Поводом васкршњих празника
и ове године смо били у Белом
двору. Уживали смо у пригодној
приредби, тражењу ускршњих
јајета, а добили смо и пакетиће.
Наталија Миловановић
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Најбољи наставник
У свечаној сали општине Савски
венац, 4. фебруара, додељене су
награде најбољим наставницима
основних школа, са ове општине, по
избору њихових ученика.
Истовремено, захвалнице и поклоне добили су и просветни радници
који су највише допринели припреми
својих ученика за учешће на савсковеначком урбан фесту (СВУРФ).
На јубиларној свечаности наступили
су неки од најбољих учесника
СВУРФА.
Поносни смо што је међу награђеним
наставницима и наш колега, професор ликовне културе, Владимир Магделинић, коме од срца честитамо.
Ива Урдаревић

Позориште у школи
У четвртак, 21. априла, у нашој
школи гостовала је позоришна
трупа “Дечија земља”. Они су, у
свечаној сали школе, приказали
представу “Прљаво или чисто, није
исто”. Представа је била забавног
и образовног карактера јер се
бави еколошким темама. Ђаци су
у представи могли да виде и науче
више о томе како се чува животна
средина, шта је то рециклажа и како
се одваја отпад.
Овим поводом ЈП “Градска
чистоћа” обезбедила је и пригодне
поклоне за ученике. Деца су добила:
пернице, свеске од рециклираног
папира, оловке, гумице, Бонтон
чистоће.
Редакција
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Мали Пјер
Седамнаеста изложба дечије
карикатуре “Мали Пјер” одржана
је од 1. до 7. априла у Центру за
културу и спорт “Шумице”.
На конкурсу за дечију карикатуру “Мали Пјер”, ове године,
учествовало је око 9300 деце из
117 основних и средњих школа у
Србији. Жири ове манифестације одабрао је 77 дечијих радова за излагање, а 16 дечијих карикатура је награђено. Поносни смо што је на овој
изложби приказан и рад наше ученице Кристине Форго.

Владимир Магделинић

Осмомартовски базар
И ове године испред општине Савски венац
одржан је традиционални Осмомартовски базар.
Иако је време било хладно деца и одрасли су са
радошћу куповали дечје радове.

Милош Марјановић

Ускршњи базар

Већ традиционално, на празник
Врбицу, испред Храма Светог Саве одржана је продајна изложба радова деце са
посебним потребама из Београда. Наша
школа је, такође, учествовала на овој
манифестацији. Изложили смо осликана
дрвена ускршња јаја, послужавнике,
кутијице за накит, магнете и друге украсе
за кућу.				
Ива Урдаревић

Педагошки музеј

И ове године учествовали смо на изложби ликовног
стваралаштва младих са сметњама у развоју “Вољеном
граду”, у Педагошком музеју. Ученици школе су и обишли
ову изложбу.
Ива Урдаревић
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За лепшу школу
На иницијативу родитеља и деце улепшали смо нашу учионицу.
Оплеменили смо је разнобојним цвећем, саксијама и украсима.
Дружили смо се и забављали садећи заједно.
Школа је место где се васпитавамо и образујемо, али и уживамо.
Чувајмо нашу школу и за генерације које долазе!
Наталија Милованчевић и ученици II/1

Ученици средње школе, са наставницима Драгицом Лошић и Горицом
Живановић, потрудиле су се да оплемене простор испред школе.
Башту у школском дворишту оне су очистиле од корова и засадиле
љубичасти шебој. Овим је простор школе постао још лепши и шаренији у
чему ћемо сви сигурно уживати.

Драгица Лошић
Горица Живановић
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Човек и говор
Чланови колектива наше школе,
Каја Тасић, Софија Поповић и Драгана Стевановић, учествовале су
на VII међународном симпозијуму
верботоналног система “Човијек и
говор” и прослави педесет година
Поликлинике СУВАГ.
Симпозијум је одржан од 19. до 21.
маја 2011. године, у оквиру Дана
Петра Губерине који се организују
сваке године. Овогодишњи скуп је
био посвећен педесетогодишњици
СУВАГ-а и петнаестогодишњици
његовог центра за кохлеарни
имплант.
Програм се састојао из свечане
представе коју су извела деца из
Поликлинике СУВАГ и симпозијума на теме из области слуха,
слушања, говора и језика.
Учесници скупа су били стручњаци
из двадесет и једне земље који су,
углавном, представљали резултате и досадашња достигнућа
верботоналне теорије и праксе у
свету.
Главна тема скупа под називом
“Човијек и говор” представљала
је основ рада скупа за све
стручњаке који се баве дијагностиком
и
рехабилитацијом
особа оштећеног слуха и/или
говора. Радови учесника били су груписани
по областима: уводна предавања (историјат),
теорија и развој верботоналног система, страни
језици, оштећење слуха, кохлеарни имплант,
говорно-језички поремећаји и рехабилитација,
васпитање и образовање.
Наша школа је успешно представљена са два
рада: “Упитник за родитеље са кохлеарним
имплантом” аутора Софије Поповић и “Деца
са кохлеарним имплантом у школи - Стефан
Дечански”, чији су аутори Драгана Стевановић
и Мелита Голубовић.
Драгана Стевановић
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Интерактивна табла
Од памтивека су наставници користили таблу и креду као основно средство рада.
Технолошке иновације из области информатике су уместо обичне табле донеле раван,
велики монитор рачунара – екран који је осетљив на додир. Додир прста је исто што и клик
мишем. Прстом се чак може и писати по екрану, рукопис се може аутоматски превести у
штампани текст и тако даље. Такве могућности и достигнућа доносе и промене у начину на
који се настава одвија.
Ако се добро припреми час, поред текста наставника, на табли се могу појавити
и цртежи, слике, кратки филмови. Уместо шестара, лењира, троуглова, довољан је само
покрет да би се нешто нацртало. Уместо реалног лабораторијског прибора за хемију или
физику, на табли ће бити виртуалне симулације тог прибора које ће се у експериментима
понашати потпуно идентично као реални, с том разликом што експеримент можемо поновити
небројано пута, успорити га по жељи, зауставити.
Табла замењује и радне листове, тестове. Ученици “на табли” решавају задатке
неупоредиво лакше него на обичној. Ако сваки ученик испред себе има рачунар настава
може бити потпуно прилагођена, у сваком погледу, сваком детету.
Да би се бар нешто од поменутог применило у пракси потребно је знање, уређаји
(рачунари, екран) и одговарајући програми.
О свему овоме је било речи на једнодневном предавању са вежбама које је одржано
у нашој школи средином фебруара. Предавач је био Јован Сандић из Центра за развој и
примену науке, технологије и информатике у Новом Саду.
Приказано је више програма за прављење интерактивних вежби намењених пре
свега, ученицима нижих разреда основне школе, претежно из математике и српског језика.
По форми то су квизови, укрштенице, преметаљке. Готов резлтат је скоро увек у облику
интерактивне веб презентације, као да је, прећутно, то узето за стандард.
Показан је поступак прављења презентација у постојећем PowerPoint програму.
Нагласак је био у конверзијама образовних филмова који су на интернету, у формату који
PowerPoint препознаје. Иначе на интернету тренутно нема значајнијих наставних филмова
на српском језику, а на страним језицима су фајлови толики да их је, при нашим реалним
брзинама интернета, скоро немогуће “скинути”.
Екран осетљив на додир је, за сада, скуп уређај, па је приказана и једна јефтинија
замена - “бела табла”.
Поред рачуна и пројектора, одговарајућег бесплатног програма, потребни су још
само: инфрацрвена оловка и даљински. Оловка је и миш и оловка, уједно. Користи се за
писање по пројектованој слици на обичној белој табли, а даљински реагује на оно што
ради оловка и то шаље рачунару на даљу обраду. Научити како се све заједно користи је
једноставно. Слабост система је у коришћењу пројектора, с њим увек има проблема, као и
у осетљивости “толике скаламерије” на могућност ненамерног оштећења.
Основни утисак предавања је да су техничко – технолошки предуслови за прелазак
на нове методе образовања скоро у потпуности решени, недостаје носилац организације
посла који није баш мали, напротив.
Снежана Тешић
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Место за дружење
У данашње време, људи све више времена проводе у спортским
кладионицама. Обично су вођени жељом за лаком зарадом. Међутим, овај
облик друштвене забаве није резервисан само за одрасле. Све чешћи
посетиоци кладионица су млади - средњошколци и студенти.
Како бисмо сазнали колико је феномен кладионица распрострањен
међу ученицима наше школе, урадили смо мање истраживање. Истраживањем су обухваћени и дечаци и девојчице, укупно њих 49. Резултати показују
да готово сваки други дечак посећује кладионицу, а као најчешће разлоге
наводе дружење са вршњацима или одлазе из досаде. Само неколико ученика
је за разлог одласка навело зараду. Кладионицу посећују, у просеку, неколико пута недељно. Обично не улажу већу суму новца, што и поткрепљује
податак да у кладионицу иду ради дружења. Кладионицу подједнако посећују
и они који живе у школском дому и они који живе са родитељима. За разлику
од дечака, девојчице уопште не иду у спортске кладионице и објашњавају
да је то бесмислено трошење времена и пара.
Кладионица је временом постала друштвено прихватљив феномен, па
самим тим ученици не показују потребу да се приликом одлазака крију од
наставника или родитеља.
Кладионицу већина младих доживљава
као место забаве. Међутим, игра понекад може
прећи у зависност. Поједина истраживања,
која су рађена протеклих година на територији
Србије, показују да 11% младих има знаке
зависности од клађења и коцкања. Тада се
могу јавити проблеми који угрожавају целу
породицу. Зависник пада у све веће дугове,
породични односи постају дисфункционални,
а може се јавити и запостављање чланова
породице, па чак и насиље. Зависник не може
одолети клађењу - ако губи коцка се да би
надокнадио изгубљено, ако добија коцка се
јер има среће. На коцкање троши све више
времена и почиње да занемарује свакодневне
обавезе и активности. Проблематично клађење
или коцкање може оставити последице по
разне животне сфере - од школског успеха и
учења, па до физичког и менталног здравља.
Закључци појединих истраживања, а
уједно и нашег, указују на то да су досада и
неосмишљено слободно време главни разлози
великог интересовања младих за кладионице.
Игра, уз коју се повремено и заради, може
бити забавна, али увек треба имати у виду
њене непожељне последице.

Александра Станковић
Невена Омановић
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Здрава исхрана
Медитеранска исхрана
У протеклих неколико година, све више
специјалиста из области бриге о здрављу широм
света препоручује “медитеранску исхрану” као
један од најздравијих, најуравнотеженијих и
најбољих модела исхране.
Медитеранска исхрана се заснива на
конзумирању велике количине житарица, свежег
поврћа и воћа, уз коришћење маслиновог уља као
главног зачина. Овакве исхране су се углавном
придржавали људи из области Медитерана, не
толико из здравствених разлога већ углавном
због тога што су морали, због несташице меса.
Она се, међутим, показала као најидеалнији
модел исхране и стиче све више поштовалаца
широм света.
Тестенина за здрав живот
Супротно ранијим схватањима, научно је
доказано да тестенина као јело не гоји више
него што гоји пиринач или махунасте биљке као
што су пасуљ или сочиво. Тестенина данас чини
једно од основних јела чувене “медитеранске
исхране” коју препоручују нутриционисти широм света. Она је извор енергије који је лак за
варење, пуна је хранљивих састојака и поврх
свега, а насупрот ранијим схватањима, уопште
не гоји. Штавише, кардиолошке конференције
закључују да конзумирање тестенине помаже
да се избегне висок крвни притисак и болести
срца.
Тестенина је богата сложеним угљеним
хидратима, гвожђем, калцијумом, протеинима
и многим витаминима Б-комплекса, садржи
изузетно малу количину масти и практично не
садржи холестерол и натријум. Једна велика
порција тестенине (100 грама) садржи мање
од 2 грама масти и свега 342 калорије, што
представља око 14% нашег дневног уноса
калорија, док има 75 грама угљених хидрата и
13 грама протеина. Комбиновањем тестенине
са једноставним сосевима од поврћа, месом са
мало масноће, пилетином или рибом и млечним
производима са ниским садржајем масноће,
може се направити један потпун и укусан, оброк
са ниским садржајем масноће.
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Ево и два једноставна рецепта за укусне и здраве
салате са тестенином:

Грчка салата са тестенином
Састојци:
Дурум шпагети - 200г
краставац (нарезан на мале комадиће) - 1ком.
мини парадајз (пререзан на пола) - 15 ком.
црвена паприка (ситно нарезана) - 1 комад
зелена паприка (ситно нарезана) - 1 комад
љубичасти лук (ситно нарезан) - 1 комад
црне маслине - 10-15 комада
маслиново уље - 50мл
лимунов сок - 50мл
першун
оригано
режањ белог лука (ситно насецкан) - 1ком.
мрвљена фета
Припрема: Скувати тестенину. Помешајте
тестенину са свим састојцима и поспите
мрвљеном фетом.
Време припреме: 45 минута
Посно јело: не

Кукуруз са тестенином и павлаком
Састојци:
• Дурум триколоре спирала - 200г
• кукуруз шећерац - 500г
• шунка - 300г
• кисели краставчићи - 250г
• павлака – 1комад
• мајонез
Припрема:
Скувати
тестенину.
Кукуруз шећерац кувати кратко у
кључалој води, само 5-10 минута.
Шунку и краставчиће исецкати
на коцкице. Помешати тестенину,
кукуруз, шунку и краставчиће. Додати павлаку и мајонез, па промешати.
Количина мајонеза зависи од укуса. Оставити у фрижидеру да се охлади пре
служења.
Време припреме: 40 минута
Посно јело: не
Преузето са сајта www.mitsidespoint.rs
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Здрави стилови живота
Адолесценција је најбурнији период развоја сваког човека. То је
период одрастања када од дечака и девојчица постају одрасли људи. У том
периоду млади људи воле да се друже, да буду у групи са вршњацима, воле
да изгледају старије и често имитирају понашање старијих особа. Млади
људи су, радознали, воле нове ствари, авантуру и због тога су понекад
склони ризичном понашању. Ризично понашање највише се види по бежању
из школе, деца доста времена проводе уз компјутер и видео игрице, иду
касно на спавање, нередовно једу, коцкају се по кладионицама, често
мењају партнере. Поред тога склони су узимању
психоактивних супстанци (ПАС). Ту спадају:
цигарете, алкохол, марихуана, кокаин, хероин,
екстази таблете. Све психоактивне супстанце
делују негативно на цело тело, а највише на
човеков мозак. Под дејством психоактивних
супстанци човек другачије размишља и реагује.
Алкохолна пића (пиво, вино, ракија) лако се
могу купити и најчешће се користе. Млади
људи јако рано, већ са 12 – 13 година пробају
алкохол. Пију најчешће у групи својих вршњака.
Један или две чаше алкохола мења реаговање
младог човека. Они се понекад осећају јачи па
се под дејством алкохола често дешавају свађе
и туче које понекад заврше тешким повредама и
смрћу. Под дејством алкохола човек често чини
оно што трезан никада не би урадио. Млади
људи треба да знају како делују психоактивне
супстанце и да одаберу пут здравих стилова
живота: спорт, дружење, музика и љубав.
Горица Живановић
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За најмлађе
1. Обоји.

2. У доње квадратиће упиши колико
има животиња?

3. Шта облачимо лети?
(заокружи)

4. Доцртај брод, таласе, животиње
и после све обоји.

Драгана Трипковић
Љиљана Каличанин
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Златни пресек
На слици је приказан дуж која је подељена златним
пресеком, једном од најпознатијих пропрорција у
математици и уметности.

а + b/а = а/b
Читава дуж а + b према већем делу а, односи се као већи део а према мањем делу b.
Ако се нацрта правоугаоник чије стране стоје у односу златног пресека онда се он може
поделити на квадрат и мањи правоугаоник. Овај други правоугаоник сличан је првом
у смислу да и његове стране стоје у односу златног пресека. И мањи правоугаоник
се може поделити на квадрат и правоугаоник чије ће стране такође стајати у односу
златног пресека. Спирала која се може повући кроз темена низа квадрата иста је она
која се често јавља код шкољки, у распореду сунцокретових листића, као и размештају
лишћа на гранама.

Размере овог правоугаоника заиста су изузетне. Златни пресек испољава се не само
у природи, него и у уметности као идеал лепоте.
Постоји нешто готово божанско у вези са
овим низом, тако да није чудо да се на челу
Фибоначијевог друштва, које и данас постоји
налази један свештеник и што је смештено на
колеџу Света Марија у Калифорнији. Друштво
је посвећено трагању за примерима златног
пресека и Фибоначијевих бројева у природи,
уметности и архитектури, а почива на веровању
да је овај однос Божији дар свету. Као идеал
лепоте златни пресек може да се уочи и на
таквим местима као што је атински Партенон.
Однос између дужине и висине Партенона је
златни пресек.
Код велике пирамиде из Гизе, подигнуте много стотина година пре грчког Партенона,
однос једне стране према половини стране основе такође је златни пресек. У такозваном
папирусу Ринд из Египта помиње се “свети однос”. На Античким киповима, као и на
ренесансним сликама, јављају се пропорције једнаке златном пресеку, односно божанском
односу.
За златним пресеком као идеалом лепоте трагало се не само код цвећа и у архитектури.
У писму упућеном Фибоначијевом друштву пре неколико година, један члан описује како је
неко ко је трагао за златним пресеком замолио неколико парова да учествују у експерименту.
Од мужева је затражено да премере висину женског пупка и да је поделе њеном висином.
Члан друштва тврди да је однос код свих жена био 0,618 односно златни пресек.
Јасмина Невенић
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Огледи из хемије
Дана 24. априла школу су посетили асистент са хемијског факултета
и његова колегиница и приказали нашим ученицима више огледа. Ученици
су са интересовањем и одушевљењем пратили приказивање огледа и сваки
оглед испратили аплаузом. Демонстрирали су ученицима четрнаест огледа.
Ево објашњења неколико приказаних огледа:
1. СНАГА ДАХА
Овај оглед показује утицај растварача на растворљивост. Етанолу
је додат киселинско - базни индикатор у овом случају бромтимолплаво.
Помоћу разблаженог натријум-хидроксида подешена је базна средина.
Дувањем у балон ми уносимо угљендиоксид који троши натријум-хидроксид
дајући натријум карбонат, а самим тим раствор прелази из базне у киселу
средину.
2. ДУХ ИЗ БОЦЕ
Хидроген се под дејством катализатора разлаже на воду и кисеоник уз
ослобађање топлоте. Бели дим који настаје при додатку манган (IV) оксида
водоник - пероксиду је прегрејана водена пара.

3. ЦИНК И ЈОД
Цинк и јод реагују јако споро у чврстом стању. Али, када се уситне у
авану и дода вода. Реакција је јако бурна, уз ослобађање велике количине
енергије и љубичастог дима (испарава јод).

4. ЦИНК И СУМПОР
Цинк и сумпор реагују јако споро у чврстом
стању. Међутим, када се уситне у авану и
доведе топлота онда је реакција јако бурна
уз ослобађање велике количине енергије и
дима.

Олгица Славковић
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Учимо енглески
1. Мој мали речник.
Обоји.

Pp

Qq

Rr

2. Данас сви користимо рачунаре и повезани
смо на интернет. Означи ствари које ти
радиш када си на интернету. Користи речник
да пронађеш значење непознатих речи и
израза.
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3. Енглески може да се учи и уз помоћ стрипа. Радња стрипа одвија се у
једном предузећу за графички дизајн. Прочитај стрипове и уради вежбања.

Ива Урдаревић
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Јуриј Гагарин

први човек у свемиру
Дванаестог априла 1961. године Јуриј Гагарин, совјетски космонаут,
постао је први човек који је облетео Земљу. Лет је трајао један сат и четрдесет
осам минута брзином од 27 500 километара на сат.
Јуриј је рођен 1934. године. Био је треће од четворо деце. Док је био
млад, био је заинтересован за свемир и планете и маштао је о путовању
свемиром.

Редакција

Јуриј Гагарин
(1934 - 1968)

Улазак Јурија Гагарина у ракету

У част Јурија Гагарина

Макета капсуле “Восток 1”

Марка и ковани новац са ликом Јурија Гагарина
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Да ли сте знали?
Риба на сувом
Скокунице су веома необичне - то је
једина риба која може да хода! Већи део
живота проводи ван воде. Она се искрада из
мочвара Мангрове и вуче преко меког блата.
Неки се предњим перајима могу пењати чак
и уз дрвеће!

Скривени отров
Медузе помало подсећају на комаде
желатина са дугачким, жарећим пипцима.
Медуза - морска оса је вероватно најотровнија животиња на свету. Пипци медузе
мановара могу бити дуги и до 50 метара.
Научници су утврдили да се на само 9
метара једног пипка налази 750 000 жарећих
ћелија!
Риба камен подсећа на камен, стога
добро припазите, јер је веома отровна! Њене
оштре бодље могу да прободу и ципеле. Риба
камен је позната по томе што се ефикасно
храни. Она једноставно отвори своја велика
уста и усиса плен!
Горица Живановић

На слици пронађи називе
5 морских животиња

РЕШЕЊЕ: јегуља, јастог, медуза, ајкула,
морски коњиц
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Ближи нам се растанак
И данас се сећам свог првог школског
дана - као да је јуче било. Не могу да
верујем да је прошло дванаест година.
Имао сам само шест година када су ме
родитељи довели у дом. Одвајање од
куће тешко сам поднео. Школа и Дом
су постали моја друга кућа. Стекао сам
пуно другова, другарица и пријатеља
које ћу памтити читав живот. Овде сам
се први пут заљубио, први пут патио,
а највише сам се радовао и забављао.
Тешко ми је да размишљам о одласку.
Крену ми сузе на очи када размишљам
Тамара Раденковић II/6 С.Ш.
о крају школске године. Прошле године
сам пратио једног од другова из собе и био сам много тужан. Размишљам
о матурској вечери и о томе шта ћу обући. Тај дан треба да чувам заувек у
сећању. Мислим да ћу се лепо провести, јер ћу бити окружен људима које
много волим и друговима и другарицама са којима сам одрастао. Знам да ћу
растанак веома тешко поднети и мислим да ће ми бити теже него први дан у
школи.									
Стефан Тасић III/2 С.Ш.
Победила сам
Веома волим да пливам и зато, кад сам сазнала да ће бити такмичење у
пливању одлучила сам да учествујем и ја. Кад пливам осећам се као да лето,
било које да је годишње доба. Такмичење је било у јануару, а тада је и мој
рођендан тако да сам позвала неколико другова и другарица на прославу.
Кад сам сазнала за то такмичење више нисам могла ништа да мењам.
Такмичење је било сутрадан, одмах после прославе рођендана. Тада сам
мислила да одустанем од такмичења, јер ћу бити уморна. Али, истовремено,
толико сам желела да пливам, да више нисам марила низашта друго. Такође,
обећала сам професорки да ћу учествовати у такмичењу, а нисам желела да
ме она узалуд чека. После рођенданске прославе, сутрадан, кад сам скочила
у базен заборавила сам сваки умор. Осећала сам се срећно и дивно у води,
тако да ми није било тешко да победим у пливању.
Јулија Војнов III/5 С.Ш.
Пролеће у мом граду
Зима је коначно прошла. Скинули смо тешке капуте, шалове и капе и уживамо
на сунцу. Град је ујутру прелеп. Птице цвркућу, баке и деке шетају децу по
парковима. Дрвеће је олистало. Мирис цвећа је свуда у ваздуху. Зелена
трава привлачи децу која весело трчкарају по њој. И ја пожелим да се играм
на трави. Људи су свуда около, седе по парковима, баштама. Шеталишта
поред река су препуна деце која шетају, трчкарају и играју се. На клупама
се могу видети баке и деке који седе и разговарају. Предивно је видети тако
пуно људи, а међу њима и оних заљубљених који се држе за руке. Пролеће
је најлепше годишње доба. Волим га јер се завршава зима и тада могу да
уживам у лепим и сунчаним данима. 			
Јелена Боромиса II/3 С.Ш.

Радови ученика 37
Моја најбоља другарица
У дому сам стекла много другова и другарица, али
моја најбоља другарица је Јелена Боромиса. Јелена је
средње висине, има снежно бело лице и симпатичне
пегице. Јелена и ја смо заједно одрастале, биле смо
у истој групи, заједно смо се играле и писале домаће
задатке и увек би помагале једна другој. Викендом
би нас родитељи водили кући, а ми смо једва чекале
понедељак да се видимо и да се испричамо. Распусти
су нам се чинили као вечност. Нас две се лепо слажемо зато што смо сличне
нарави. Често се посвађамо, али се и брзо помиримо. Волимо да заједно
шетамо по граду, да идемо у биоскоп. Често правимо палачинке у дому и онда
се увек посвађамо око спремања кухиње и прања судова. Ја волим Јелену
зато што са њом могу о свему да причам и знам да она никад неће одати
другоме моје тајне. Једног дана када Јелена и ја будемо завршиле школу
остаћемо добре другарице. Контактираћемо путем facebook-a и увек ћемо
мислити једна на другу. Морамо наћи начина да се видимо и да разговарамо
о свему. Драго ми је што ми је Јелена најбоља другарица.

Александра Зарић I/4 С.Ш.

Најлепше је ђачко доба
У животу човек стално чека нешто да прође, а онда му је жао што је прошло.
И овај месец мај пролази, а са њим завршавам и средњу школу. Време
школовања ми је врло брзо прошло. Док си ђак заштићен си од родитеља
у кући, а у школи о теби брину наставници. Лепо је бити ђак, тај период
је најлепши, а то тек схватимо кад се школа заврши. Ђачко доба је дивно,
дружење са друговима, одласци на утакмице... Треба да будемо срећни што
смо заједно поделили наше ђачке дане. Кад завршим школу чека ме друго
поглавље одрастања. Ићи ћу напред у живот, да будем добар, вредан. Увек
ћу се сећати мојих другова, мојих наставника и моје школе. Велика је истина
да је ђачко доба најлепше доба које пређемо у животу.
Милан Суботић IV/1 С.Ш.

Сваки део живота је леп на свој начин. Најлепше је ипак ђачко доба. У
њему је доста љубави, тајни и другарства. Тада се рађају најтоплија и
најискренија пријатељства која често остају до краја живота. Оно почиње
оним интересантним учењем слова, писањем и читањем. Некада нам понеки
предмет у школи, као на пример математика, задају тешкоће. Уз помоћ
другова, родитеља и пријатеља и тај проблем постаје лакши. У ђачком добу
правимо неке несташлуке којих се сећамо до краја живота. Покушавамо
да будемо паметнији од родитеља и наставника. Наши несташлуци увек
буду опроштени. У најлепшој успомени остају заједнички одласци на море
и на планину. Ту се дружимо, играмо, смејемо, а понекад и плачемо. Када
смо ђаци мислимо да нам је тешко. Понекад нам школске обавезе и учење
досаде. Тек касније, када све то прође, схватамо да је то ипак најлепши део
нашег живота. Тада о нама брину наши родитељи. Касније морамо сами да
бринемо о себи, тада схватамо колико је живот тежак. Зато се каже: “Од
колевке па до гроба најлепше је ђачко доба”.
Сандра Манојловић III/5 С.Ш.
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