STEFAN DE^ANSKI
Насловна страна корице:
фотографије ученика првих разреда основне и средње школе

Развитак



Драги наши читаоци,
настављамо са радом и у школској 2006/07. години. У овом броју “Развитка” можете да
прочитате: како смо дочекали наше ђаке прваке, како нам је било на путовањима, о
такмичењима на којима смо учествовали, активностима наших секција...
Надамо се да ће свако од вас пронаћи интересантне садржаје за читање, а у жељи
да будемо бољи позивамо Вас да нам се придружите. Можете да пишете, цртате или
фотографишете, а оно што желите да објавимо доставите наставницима Весни, Милошу и
Иви.
До следећег броја срдачно Вас поздрављамо!!!

Дејан Тодоровић, I/1 О.Ш.
Хелена Грујоски III/1 О.Ш.
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У сусрет Дану школе



Манастир Дечани код Пећи
Ктитор св. Стефан Дечански, са моделом
цркве, насликан је покрај иконостаса, изнад
свога гроба.
Његов портрет је у југозападном делу
храма међу портретима осталих Немањића.
Дијана Вуковић

Манастир
Дечани
је
најзначајнији
споменик српске црквене архитектуре.
Црква је посвећена Вaзнесењу Господњем.
Манастир је почео да зида краљ Стефан
Дечански 1327. године, а завршио га је
његов син цар Душан.
Главни
мајстор-зидар
(протомајстор)
је
био
римокатолички монах Вита
из Котора.
Црква манастира Дечани је највећа и највиша
сачувана грађевина средњевековне Србије.
Дечани су комбинација
вишебродне базилике и
једнобродне рашке цркве
са једним кубетом.
У унутрашњости има
више мермерних стубова
осмоугаоног пресека, са
капителима
украшеним
животињским и људским
главама. Оквири су украшени
лозицама
које
излазе из чељусти аждаје
или змије. У камену су
исклесане животиње и
птице.
Фреске
су
сликали
фрескописци из Приморја
петнаест година. Посебно је приказан живот
св. Јована Претече, као
и Страшни суд, житије
Део клесаног
св. Николе, св. Ђорђа,
украса западног св. Димитрија, родослов
портала припрате Немањића.

Фреска “Благовештење”

Фреска “Рождество”

Персонификација Јордана са фреске Крштење
Христово у цркви манастира Високи Дечани
XIV века

Догађаји



Наши прваци
Сваког 1. септембра наша школа отвара врата ученицима првог разреда
основне школе. Ове школске 2006/07. године први разред је уписало пет
ученика оштећеног слуха.
Теодора, Милица, Маја, Дејан и Станко научиће своја прва слова, речи и
бројеве уз подршку наставнице Зорице Поповић.
Поред опште образовних предмета ученици ће похађати и изборне
предмете: Православни катихизис и Рука у тесту - откривање света.
Као и сваке године њихови старији другари, ученици II и III разреда,
пожелели су им добродошлицу пригодном приредбом на којој су показали
шта су научили претходне године.
Зорица Поповић
фотографије: Снежана Николић
Ива Урдаревић
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Добро дошли прваци
- уз игру и песму кренимо заједно у свет знања
У дворани Студентског културног центра 25. септембра одржана је приредба под
називом “Добро дошли прваци - уз игру и песму кренимо заједно у свет знања”.
На приредби су учествовали ученици из основних и средњих школа које похађају
деца са посебним потребама: “Нови Београд”, “Милоје Павловић”, “Сава ЈовановићСирогојно”, “Радивоје Поповић” и “Стефан Дечански”.
Наши ученици представили су се ритмиком “Цинци - линци”. Специјални гост ове
приредбе био је познати музичар Рамбо Амадеус. Приредба је организована као
добродошлица ђацима - првацима из београдских специјалних школа.
Приредби су присуствовали и министар просвете др Слободан Вуксановић и
заменик градског секретара за образовање Весна Мировић-Пјевач.
Ђацима-првацима подељени су пригодни поклони.
Милош Марјановић



Догађаји

Дани европске културне баштине
Од 8. до 17. септембра 2006. године у Београду је одржана манифестација “Дани
европске културне баштине” са основном темом: дрво.
Изложба се одвијала на двадесетак места у Београду. У Педагошком музеју
своје радове изложиле су школе из Београда: Школа за обраду дрвета, Арт школа,
Дизајнерска школа и школа “Стефан Дечански”. Тема је била каква се све лепота
може постићи у обради дрвета. Наша школа је изложила неколико радова. И поред
малог броја радова ми смо задовољни са излагањем јер је велика част бити одабран
за ту изложбу међу мноштвом школа.
Јелисић Младен III/3  С.Ш.
Златомир Стефановић
фотографије: Милош Марјановић
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Дани европске културне баштине
- Магија ћилибара Од 8. до 17. септембра 2006. године у Београду
су одржани “Дани европске културне баштине”.
Ова туристичко-културна манифестација је
отворила врата београдских здања, организовани
су разни излети, обиласци, изложбе, радионице.
У Народном музеју могла је да се види веома
лепа и интересантна изложба под називом “Магија
ћилибара”.
Ученици и наставници наше школе посетили су
ову изложбу и упознали се са експонатима од II
миленијума пре наше ере до XV века наше ере.
Са интересовањем су гледали разне предмете и
накит из давних времена уз објашњење стручног
водича.
На крају су кроз попуњавање анкетних листића
могли да провере шта су ново научили.
Весна Сибиновић-Миленковић
фотографије: Иван Беадер III/5 С.Ш.
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Испраћај пензионера
Дана 15. септембра 2006. године организован је испраћај пензионера
Вере Павловић и Милке Војић. Уз закуску и пријатно дружење колеге су им
пожелеле дуге и лепе пензионерске дане.
Марија Радовановић

Догађаји
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Сајам амбалаже
Дана 22. септембра 2006. године ученици
и наставници наше школе су посетили
Београдски сајам. У једној од хала одржан је
специјализовани Сајам амбалаже, машина и
опреме за паковање.

паковање течних производа за млеко,
јогурт, кисело млеко. На тај начин ученици
су упознали нове начине производње и
паковања.

У другој хали одржан
је сајам опреме за
пекаре, угоститељске
објекте, сировине и
зачине, који је изазвао
највеће интересовање
код ученика. На штанду “Десерт” из Чачка
промотерке су служиле
бесплатне колаче и
торте, а на суседном
штанду бесплатне сладоледе.

Било је излагача из наше земље
и
иностранства.
Излагали
су
нове
полуаутоматске и аутоматске машине за

Било
је
интересантно
упакованих
прехрамбених и пекарских производа.
Нашу пажњу су највише заокупиле лепо
дизајниране кутије, кесе, папири за
паковање и сл.
Јелена Милетић IV/1 С.Ш.
фотографије: Иван Беадер III/5 С.Ш.

Догађаји
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Били смо на сајму моде

Ученице прве, друге и треће године текстилне струке посетиле су 47. Међународни сајам
текстила, одевања и опреме на коме су домаћи и страни текстилни произвођачи приказали
своје висококвалитетне производе врхунских материјала, перфектне израде и ексклузивног
дизајна.
Поред уникатних модела и модне конфекције приказани су и трикотажни одевни предмети
израђени од најквалитетнијег предива, џинс, спортска конфекција, мајице, дуксеви и
јакне.
На сајму су биле представљене најсавременије машине за обраду текстила које садрже
велики број компјутеризованих функција: за израду апликација, амблема, за декоративни
вез, као и машине специјализоване за штампу, програме за моделовање и конструкцију, за
израду скица модела, за дизајнирање материјала, предива и тканине и још много тога.
Ученици су били изненађени и одушевљени развојем текстилне индустрије, али су
ипак схватили да без спретних руку не могу да се направе ексклузивни модели и чаробне
ревије.
Весна Ћирић

Догађаји
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Били смо
“ГРАФИМА 2006”
и видели смо...

Ми
разгледамо

Овако
се штампа

Догађаји
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на сајмовима
51. Сајам књига
“СВЕТ ЈЕ КЊИГА”

Прављење
реклама

Нешто
за
књиговесце

А ово
нам се
највише
допало

Фотострип уредили: М. Бојанић, В. С. Миленковић; фотографије: Иван Беадер III/5 С.Ш., Ива Урдаревић

Догађаји
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Радост Европе у Београду
У Београд је стигла радост!
Радост читаве Европе и то она
највећа, дечија! Београд је сада
најлепши град, јер га красе дечији
осмеси, игра и песма. И наша
мала дружина чинила је један
део овог догађаја за памћење.
У четвртак 5. октобра 2006.
године наше одељење весело се
упутило у Сава Центар на свечану
завршну приредбу поводом дечије
манифестације „Радост Европе“.
Сви смо били врло узбуђени и
очекивали смо да проведемо
једно лепо вече. Наше жеље и
очекивања су се испунили.
На 31. сусрету „Радост Европе“
учествовало је осамнаест земаља. Свака земља је спремила
кореографију, занимљиву на свој
начин. Нама су се највише допали
Украјинци и Пољаци, а нашој
наставници Швеђани.
Свечана сала Сава Центра
била је пуна деце из разних
школа. Срећа и весеље осећали
су се свуда. Многобројни шарени
костими и ношње употпуњавали
су наше одушевљење. Оваква
приредба заслужује сваку похвалу
и радо ћемо је посетити и наредне
године. Захваљујемо се и Дечијем
културном центру Београда који
нам је поклонио улазнице и
омогућио да поделимо радост са
децом Европе.
Одељење VII/1
и њихова наставница Весна Костић

Догађаји
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Наша фолклорна секција
Захваљујући љубави, раду и ентузијазму према фолклору протекла школска година је
донела успехе и учествовања:
- На прослави 60 година оснивања и рада Савеза глувих Србије и Црне Горе. Свечаност
је одржана 14. октобра 2005. године у Народном позоришту у Београду. Прослави су
присуствовали бројни гости испред Светске федерације глувих, Европске уније глувих, као
и представници међународних организација
- На прослави Дана школе „Стефан Дечански“ 24. новембра 2005. године
- 26. новембра 2005. године учествовали смо у програму компаније FOREVER LIVING
PRODUCTS која се бави узгајањем алоје. На том скупу су били представници компаније
за југоисточну Европу и многи други гости. Ова компанија издаје часопис „Forever Living
Products“ који излази једном месечно и објављује догађаје у целом свету, па је тако и наша
фолклорна секција ушла у њихове новине
- Учествовали смо и на Смотри специјалних школа у Школи „Бошко Буха“, 18. априла
2006. године, где се наша фолклорна секција пласирала за даље учествовање. Завршна
смотра специјалних школа је одржана у Дому армије, 9. јуна 2006. године, а гости су између
осталих били и представници Министарства просвете и спорта Републике Србије.
Велику захвалност дугујемо кореографу, господину Драгославу Антонијевићу, као и
његовој супрузи Савки за њихов дугогодишњи рад и ангажовање у раду фолклорне секције,
оркестру и колегама члановима фолклорне секције.
Исидора Ђорђевић

Догађаји
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Одред извиђача
“Стефан Дечански”
Одред извиђача
„Стефан Дечански“
је 30. септембра
учествовао на Смотри полетараца Београда „Калемегдан
2006“.
С љубављу према
природи и игри, јато нашег одреда
„Глас тишине“ се
придружило извиђачима Београда у 9,30
часова на Калемегдану код павиљона Цвијета
Зузорић. Лепоту времена и дружења наших
полетараца са полетарцима других одреда
тешко је описати па ћу вам то пренети
стиховима из Елабората ове акције:
Природа много тајни крије,
покушај да откријеш
чему у њој
место није.
Пчелице и полетарци,
за путне знаке прави су зналци,
али их ипак обновите ви
јер за ову игру потребни су сви.
Север, исток, запад, југ
праву страну ти пронађи
оријентиши се вешто
и у природи ти се снађи.
Ко полигон успе да савлада
са најмање грешака, за најкраће време,
најспретније јато биће
ту нема дилеме.
Поздрављамо вас полетарским поздравом
ЛЕТ, ЛЕТ, ЛЕТ!

Редовној годишњој седници Скупштине
Савеза извиђача Београда у 2006. години
присуствовале су Верица Станојевић и Јасна
Петровић.
Материјал за ову седницу је садржао
и план акције и активности СИБ за 2007.
годину и са задовољством смо приметили
име наше школе као домаћина „Полетарчеве
новогодишње јелке 2007“.
Верица Станојевић
Јасна Петровић

Интервју
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Уколико желите да студирате
бићете добродошли!
Ове школске године седморо наших ученика уписало је Вишу политехничку школу. О
томе шта их очекује, каква им је будућност по завршетку школе, какве су могућности
запослења као и нешто више о самој школи рећи ће нам мр Александра Шарановић,
академски сликар, професор цртања Више политехничке школе.
- Реците нешто више о вашој школи.
Виша политехничка школа у Београду
основана је 1959. године. Данас је то велика
наставна установа. На две локације одвија се
настава са преко 1800 активних студената.
Школа има три одсека и унутар њих дванаест
смерова. Поред Одсека за дизајн имамо и
Технолошки одсек са смеровима за прераду
коже, графичку технологију, полимере и
заштиту животне средине. Веома је занимљив
и Одсек за менаџмент. Ја предајем на Одсеку
за дизајн, који има три
смера: графички дизајн,
дизајн индустријских
производа и дизајн
производа од коже. Наши
студенти се тек на другој
години опредељују
за жељени смер, што
значи да имају довољно
времена да се упознају
са карактеристикама
будућег посла. И ми,
професори, им често
помогнемо да се боље
определе.
- Да ли имате искуства
у раду са ученицима
оштећеног слуха?
Не. Ово је први пут да
предајем младим људима оштећеног слуха.
- Какви су први утисци о нашим
ученицима?
Јако добри! Мислим да су се, пре свега, сјајно
уклопили. Видим да се труде, да су вредни и
да брзо напредују.
- Шта очекујете од наших ученика?
Овде ће се сусрести са пуно нових ствари.
Биће и изазова у новој средини. Неопходно је
да буду вредни и радознали.
Јако је важно, можда најважније, да заволе
оно што раде. Изабрали су веома леп, али и
тежак посао.
- Да ли у будућности очекујете још
ученика оштећеног слуха?
Ја се надам да ће ова генерација да „пробије
лед“ и да ћемо убудуће чешће и организовано
уписивати такве студенте.

- Какве су могућности запослења по
завршетку студија?
Ми пратимо шта се дешава са нашим
студентима после студија. Статистике
су изненађујуће добре! Наши студенти
се запошљавају у великим фирмама,
дизајн студијима, штампаријама. Многи се
самостално веома успешно баве дизајном.
Сматарам да посла има, иако није увек лако
доћи до њега. Квалитет и знање би требало
да буду најбоља препорука.
- Како школа помаже
својим студентима по
завршетку студија?
Свакако да квалитетни
студенти увек имају
подршку и препоруку
професора. Већ у шестом
семестру, у оквиру
стручне праксе, студенти
имају могућност да
контактирају са одређеним
предузећима која су
пословни партнери наше
школе. Често се деси и да
наставе у њима да раде
после дипломирања.
- Да ли постоји
могућност даљег
школовања по
завршетку ваше школе?
Могућности су бројне, али се надам да
ће то ускоро бити могуће и у оквиру саме
Више политехничке школе. Ми смо озбиљно
радили на програмима специјалистичких
студија и тренутно смо у процесу добијања
акредитације.
- На који начин планирате сарадњу са
нашом школом?
Сарадњу смо већ отпочели. Преостаје нам
да је наставимо и унапредимо тако што
ћемо ваше ђаке боље упознати са Вишом
политехничком школом.
Уколико пожеле да студирају код нас биће
више него добродошли!
Интервју водили: Мирјана Бојанић
Весна Сибиновић-Миленковић
Милош Марјановић
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Ученици генерације
Знамо да међу добрима има бољих, међу бољима најбољих и међу најбољима
– НАЈБОЉИ.
У прошлој школској години изабрали смо у нашој школи најбоље. У основној
школи ученик генерације био је Мићановић Радован из VIII/1 а у средњој школи
Ступар Јелена из IV/1. Као и сваке године до сада, тако је и ове, 28.јуна у Скупштини
града одржан свечани пријем најбољих ученика свих београдских школа. Наши
ученици су у пратњи директора школе и разредних старешина присуствовали
свечаном пријему. На почетку богатог културно забавног програма ученике је
поздравила заменица градоначелника Београда госпођа Радмила Хрустановић. На
крају програма сви ученици су уз послужење добили на поклон вредне књиге.
Драги ученици, потрудите се у новој школској години да будете најбољи, јер
ваши другари кажу да је то незабораван доживљај.
Драгица Лошић
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Такмичења ученика образовног
профила: женски фризер
Сва такмичења фризера су богато програмски осмишљена. Садрже семинарски
образовни део, где се фризери упознају са применом нових препарата за естетску
негу и декорацију косе и најновијим модним трендовима обликовања фризура.
Такмичарски садржаји су подељени: према обликовању фризуре (комерцијала,
шишање, пунђа) и по старосном узрасту на јуниоре и сениоре .
На такмичењима се стичу нова пријатељства, развија се љубав према занимању и
стичу нова искуства такмичарског карактера. У “Клубу фризера Београда” ученици
пролазе кроз тренинг и ако испуне услове тренинга излазе на такмичење.

На Међународном такмичењу одржаном 1.10.2006. у Црној Гори учествовала
је ученица треће године Жагар Ана, која
је у јакој конкуренцији од 58 учесника
освојила тринаесто место у категорији
израда дуге подигнуте косе - пунђе.

На отвореном првенству Београда
22.10.2006. године приказана је ревија
гламурозних фризура Лондон – Париз за
2007. годину. Представници козметичке
куће “L`Oreal”, спонзори овог такмичења,
одржали су семинар o коришћењу
препарата за одређене линије фризура.
Нашу школу на овом такмичењу је
представљала
ученица прве
године
Пајић
Магдалена, која
се такмичила у
категорији израде
модне
фризуре – дугачке подигнуте косе - пунђе.
Под будним оком и вештим
рукама тренера
Валентине Простран, уз велику подршку
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чланова “Клуба фризера Београда”,
родитеља,
директора,
наставника,
другова и другарица, Магдалена је
постигла фантастичан успех освојивши
шесто место. На овом такмичењу су
учествовале
и
наше
дипломиране
ученице: Тодоровић Јована - освојила
је прво место, а Јована Рајковић - треће
место. Председник “Клуба фризера
Београда” Михајлов Мита је на свечаној
додели диплома, пехара и медаља казао:
- Све су ово наша деца из школе “Стефан
Дечански”.
Светлана Матовић

Моје прво такмичење
Наставница Светлана ми је предложила
да тренирам и да се такмичим у прављењу
модерних фризура. Пристала сам иако
сам се мало плашила. Све је то за мене
било ново, али ме је јако привлачило да
видим и да научим да правим модерне
пунђе. Отишле смо у фризерски салон
„Русија“ код фризера Валентине. Почела
сам сваки дан да тренирам. У почетку ми

је било тешко и мислила сам да то нећу
моћи да научим. Вежбала сам сваки
дан, све ми је било лакше, моја пунђа
је била сваки пут све лепша. Валентина
и девојке које сам упознала у салону су
ми много помогле и пуно сам научила од
њих.
Дошао је и дан такмичења. Много
сам била узбуђена и помало уплашена
тог дана. Дошле су моје наставнице из
школе да ме подрже. Такмичила сам се,
своју пунђу сам завршила на време.
Дружила сам се са друштвом. Тог дана
сам видела много предивних фризура и
дивила сам се тим младим фризерима.
Чекали смо проглашење победника. Било
је јако напето. Моје другарице су добиле
пехаре, дипломе, а ја сам освојила шесто
место. Много сам била срећна. Тај дан
нећу никада заборавити
Магдалена Пајић I/4 С.Ш.
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41. Дечији октобарски салон
У Музеју примењених уметности у Београду, 5. октобра
2006. године отворен је 41. Дечији октобарски салон
посвећен 150 - годишњици рођења Николе Тесле.
Изложбу је отворио његова екселенција Рубен Мадсен,
амбасадор краљевине Данске у Србији.
Први пут су на Дечијем октобарском салону изложени
радови деце из других земаља: Данске, Грчке и Канаде.
На свечаном отварању приређен је перформанс настао
на основу текста Теслине песме “Делови божанског
оговарања”.
Такође, на отварању су учествовали ученици из Основне
школе “Петар Кочић” из Банатског Деспотовца.
Као и ранијих година, радови ученика наше школе с
успехом су представљени на овој изложби.
Ксенија Тодоровић
фотографије: Ива Урдаревић
Милош Марјановић

Успеси и такмичења

22

Награде
на Дечијем октобарском салону
На свечаној додели диплома и награда, 22. октобра 2006. године, у Музеју
примењених уметности, у оквиру 41. Дечијег октобарског салона који је посвећен
150 - годишњици рођења Николе Тесле, похвалницу је добила ликовни педагог
Дивна Дмитровић и њени ученици VIII разреда (сада I година С.Ш.) за рад “Никола
Тесла - инсталација, комбинована техника”, а трећу награду ликовни педагог Ксенија
Тодоровић и њени ученици V/1 разреда (сада VI/1) за рад “Рељефне главе од
керамофикса, комбинована техника (на тему побољшања слуха електромагнетним
таласом)”.
- Награђени ученици V/1 (VI/1) су: Јелена Боромиса, Бранислав Мијић, Кристина
Форго за рад “Рељефне главе од керамофикса, комбинована техника (на тему
побољшања слуха електромагнетним таласом)”.
- Награђени ученици VIII/1 (I год. С.Ш.) су: Александар Адамовић, Андреа
Живановић,Филип Јовановић, Ненад Лалић, Магдалена Пајић, дајана Ранђеловић,
Бранко Симић, Јована Тодић за рад “Никола Тесла - инсталација, комбинована
техника (групни рад)”.
Ксенија Тодоровић
фотографије: Ива Урдаревић
Милош Марјановић
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Женска трка
- излет на Аду Циганлију
У суботу, 23. септембра, за ученике средње школе организован је излет на Аду
Циганлију. Тог дана је на Ади одржана и манифестација „Women` secret – Женска
трка 2006“ на којој су учествовале и наше ученице. Циљ ове акције био је промоција
здравог начина живота, а све учеснице су на симболичан начин показале своју
солидарност у борби против рака дојке.
Пре трке смо прошетали Адом и уживали у програму који су припремили
организатори ове манифестације ( Београдски маратон и фирма Women` Secret).
Наши ученици су се загрејали, а док су девојчице трчале дечаци су их свесрдно
подржавали и навијали за своје другарице.
На стази око Савског језера, дугој 7 700 метара, трчало је 3 500 жена старости од
7 – 77 година. Иако је на циљ прва стигла наша прослављена алтетичарка Оливера
Јевтић, све учеснице трке истовремено су биле и њене победнице без обзира на
остварени пласман.
Ипак, највеће узбуђење изазвала је томбола на којој су учеснице трке, чији су
стартни бројеви извучени, добиле вредне награде бројних спонзора.
На томболи је наша ученица Јелена Милетић из IV-1 С.Ш. освојила ташну.
У нади да ће „Женска трка“ постати традиоционална организатори су, на крају,
најавили догађај и за следећу годину.
Ива Урдаревић
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Лепо је трчати!
24. септембра 2006. године одржана је Пета
трка глувих на Ади Циганлији. Био је леп сунчан
дан. Окупило се много учесника. Сви су били
расположени и нестрпљиви да трка што пре
почне.
Ја сам трчала у категорији школа. Учествовале су
београдска и земунска школа са око 50 учесника.
Трчали смо око целог језера - 7 км и 700 м.
Нисам могла цео круг да претрчим, мало сам
трчала, мало брзо ходала, па опет трчала. Циљ је
био све ближи и ближи.
На крају, кроз циљ сам прошла као трећепласирана. Победила је Драгана Тодоровић,
друга је била Аземина Каси. Била сам уморна, али
веома срећна. Сликале смо се. Добиле медаље.
Од дечака, такође је победио ученик наше школе
Ервин Шакири, а Никсон Хаљиљи је био други.
Сви смо били јако задовољни.
Провела сам један леп дан у дружењу и веома
сам била задовољна својом првом медаљом. Већ
размишљам како ћу и следеће године сигурно
учествовати.
Зорица Куртишевски III/5 С.Ш.
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Успех наших пливача
Првенство Београда у пливању за лица са инвалидитетом одржано је, на базену
„Бањица“, 18. октобра 2006. године. Такмичење је организовао Савез за спорт и
рекреацију инвалида Београда. Учесници су се такмичили у дисциплинама 50м и 100м
слободним стилом. Наши ученици су на овом такмичењу постигли одличне резултате.
Анђа Бајчетић, IV/1, освојила је II место у трци на 50м за узраст до 14 година.
У такмичењу за узраст до 18 година постигнути су следећи резултати:
- Магдалена Пајић, I/4 с. ш. , 50м I место
- Дајана Ранђеловић, I/5 с. ш., 50м, II место
- Стефан Мијаиловић, VII/2, 50м, I место
- Иван Стевановић, VI/2, 50м, II место
- Радован Мићановић, I/5 с. ш., 50м, III место
- Стојан Бошкић, II/2 с. ш., 100м, I место
- Душан Крстић, I/1 с. ш., 100м, II место
Славица Убовић

Државно првенство у пливању
Прво државно првенство Србије у пливању у категорији лица ометених у развоју
одржано је 28. октобра 2006. у Панчеву, у организацији Спортског савеза инвалида
Србије.
На овом такмичењу прво место и златну медаљу освојили су Бошкић Стојан (II/2
С.Ш.) и Магдалена Пајић ( I/4 С.Ш.), док је Дајана Ранђеловић ( I/5 С.Ш.) била друга
и освојила је сребрну медаљу.
Зоран Жикић
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Други о нама

Из часописа “Forever Living Products”

Из часописа “Вечерње новости”
На слици: Ана Сомборски и Маја Драгановић бивше ученице наше школе

Други о нама

27

Из часописа “Спортски журнал”

Из часописа “Политика”

Из часописа “Свет глувих”

Путовања
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Рекреативна настава - Гоч 2006.
Настава у природи је реализована у периоду од 19.
до 26. октобра 2006. године у Станишинцима на Гочу.
Временски услови су били идеални. Све време је било
сунчано и топло те су ученици највећи део проводили
у организованим шетњама едукативног карактера.
Обогатили су знања из географије, историје, биологије
и других предмета. Ученици су били мотивисани за
све активности планиране дневним распоредом рада
координатора од стране аниматора.
Живка Смедеревац

Били смо на Гочу
Са школом смо ишли на Гоч.
Били смо на планини седам дана.
Било је добро. Време је било сунчано и топло.
Играли смо се и шетали.
На Гочу ми је било много лепо.
Ненад Рамадан IV/1

Рекреативна настава
Са друговима и наставницима смо ишли на рекреативну наставу. Кренули смо
у седам а стигли у дванаест сати. Када смо стигли на Гоч, одмарали смо се и
поспремали ствари у орман. После смо отишли на ручак. Када смо завршили са
ручком отишли смо у цркву. Хтели смо да останемо да се играмо. Наставница нас
је пустила. Отишли смо по лопту и кренули да играмо фудбал, а девојчице су се
љуљале на љуљашци. После вечере смо отишли у дискотеку. Играли смо, били смо
весели и срећни. Лепо смо се провели. Имали смо такмичење фризура и маскенбал.
Сваки дан смо ишли у шетњу, а увече у дискотеку. На Гочу је природа лепа. Пуно
смо шетали. Волео бих опет да идем на Гоч.
Светислав Ђорђевић VI/1
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Путовања

Посета Сајму
омладинског предузетништва
У организацији BIP-а за Србију група ученика која је обухваћена програмом омладинског
предузетништва посетила је Сајам омладинског предузетништва у Сегедину (Мађарска)
20.5.2006. године. Сајамска поставка се одржава на мосту преко реке Тисе и надовезује се
на улицу која је пешачка зона. Сајам је имао међународни карактер.
На сајму су излагали млади из европских земаља: Велике Британије, Норвешке, Финске,
Данске, Холандије, Србије и других. У Србији се спроводи неколико програма омладинског
предузетништва, па су у Сегедину излагали млади из Лесковца, Владичиног Хана, Новог
Пазара, Рашке, Пирота, Врања, Ниша, Зрењанина, Кикинде...
Међу посетиоцима сајма били су и наши ученици Јелисић Младен и Марковић Немања
са наставником Златомиром. На сајму су размењивана искуства у оквиру пословних идеја и
идеја за производњу разних предмета. Наши ученици су стекли ново искуство посетом овог
сајма како би им исто користило у развијању њихове пословне идеје.
Златомир Стефановић

Наука и уметност
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Михаило Петровић - Мика Алас
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Стране посвећене науци и уметности у овом
броју „Развитка“ посвећујемо нашем познатом
математичару Михаилу Петровићу.
Михаило Петровић се родио 7. маја 1868.
године у Београду. У време његовог детињства
и дечаштва основна школа, гимназија и Велика
школа налазиле су се у истој згради (зграда на
Студентском тргу где се данас налази Ректорат
Универзитета) тако да је под истим кровом Михаило Петровић провео 65 година - као ђак,
студент и професор Велике школе и Универзитета. Већ на почетку школовања уочавао се
његов раскошан математички таленат. Године
1890. отишао је на даље студије у Париз, тада
најразвијенији математички центар, где је 1894.
године постао доктор математичких наука.
Свој први научни рад Михаило Петровић је
објавио као студент. Интересантно је да је
током непуне три прве године своје научне
делатности објавио 16 радова, од којих 13 из
пет ужих области математике, два из механике
и један из хемије, а током свог живота објавио
је чак преко 250 научних радова. Био је члан
Српске академије наука, дописни и почасни члан
великог броја иностраних академија и научних
друштава.
Као човек, Михаило Петровић се одликовао
изузетном скромношћу. Говорио је и писао само
о ономе што је дубоко познавао. Многобројне
почасти и признања нису нимало измениле
његову изузетну скромност, којом се одликовао
од своје најраније младости. Широким круговима
Михаило Петровић је био познат и као страстан
риболовац. Рибарио је и по далеким океанима,
од Северног до Јужног пола. Његови путописи са
тих похода и други књижевни радови показују
и његове књижевне квалитете. Био је веран
науци, којој је посветио читав свој живот, и
одан своме народу. Као старац од 70 година,
понешен вихором Другог светског рата пао је у
заробљеништво.
Живот Михаила Петровића угасио се 8.
јуна 1943. године. Исцрпљен патњама у заробљеничком логору и тешко болестан, велики
научник пуштен је у Београд, где је убрзо
умро.
Његова велика страст према риболову донела
му је надимак чика Мика-Алас по коме је и данас
познат.
Иза овако скромног надимка крије се дело
славног математичара, високо цењеног у светској математичкој јавности.
Јасмина Невенић

Историјске личности

31

Кнез Милош Обреновић

Кнез Милош Обреновић
из устаничких дана

Кнез Милош Обреновић
при крају своје владавине
1850 - 1860

Кнез Милош Обреновић рођен је 18. марта 1783. године
у селу Средња Добриња (Шумадија) од оца Теодора.
Милошево презиме по оцу било је Теодоровић. Презиме
Обреновић преузео је 1810. године, после смрти брата
од ујака Милана. Претпоставља се да је то урадио, јер
је Милан као истакнути војвода имао велики углед у
народу. Уз њега је Милош прошао кроз готово све веће
битке у Првом српском устанку. Због показане храбрости,
Карађорђе му је поверио Ужичку нахију на управу и
одбрану.
После пропасти Првог српског устанка, Милош је био
један од истакнутих војвода који је остао у Србији. Добио
је амнестију од Турака и постао оборкнез Рудничке, а
затим Пожешке и Крагујевачке нахије.
На народном збору у Такову 23. априла 1815. године
изабран је за вођу Другог српског устанка. Позната је
његова реченица са тог збора: “Ево мене, ето Вас, рат
Турцима”.
После победа над Турцима код Чачка, на Морави,
код Пожаревца и другде, лично је водио преговоре са
Турцима. Тако је 25. октобра 1815. године склопио усмени
договор са Али-пашом о мешовитој српско-турској управи
у Београдском пашалуку.
Милош није бирао начине да учврсти свој положај
и да избори што већу аутономију за Србију. Турке је
поткупљивао, потенцијалне конкуренте за власт је
уклањао. Када је јула месеца 1817. године у Србији
тајно дошао Карађорђе, ради договора о организовању
заједничког устанка Грка, Срба и Бугара против Турака,
Милош је наредио да се Карађорђе убије.
Упорном борбом и дипломатијом Милош ослобађа
Србију, која од стране Турске хатишерифом добија
одређену самосталност, а Милош је признат за наследног
кнеза Србије 1830. године.
Милош је владао Србијом од 1839. године до своје смрти
1860. године. Био је велики државник и дипломата, један
је од најзаслужнијих за добар политички статус Србије у
Европи.
Радомир Лековић

Непознате речи:
- војвода - титула за управника неке територије (војводства)
- нахија - територија у турском саставу (административна територија)
- амнестија - опроштај казне, кривице
- оборкнез - управник неке области (територије) у турском саставу
- паша - управник неке области (територије) у турском саставу
- пашалук - област под управом паше
- хатишериф - наређење турског цара

Чувамо здравље
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Шта треба знати о туберкулози?
Шта треба знати о туберкулози?
Туберкулоза је заразна болест која напада најчешће плућа, а може и друге
делове тела: мозак, кичму и бубреге.

Како се преноси туберкулоза?
Путем ваздуха када болесник који има туберкулозу: кашље,кија или говори.
Тада се бацили туберкулозе избaцују у ваздух и распршују.

Како да се заштитимо од ове болести?
-

обaвезно ставити марамицу када кашљемо и кијамо
хранити се правилно и редовно
одмарати се и спавати колико је потребно
бавити се неким спортом
не пушити
обавезно проветравати просторије где живимо (собе, учионице)

Симптоми болести су:
- болесник кашље дуже од четири недеље,
- осећа слабост и умор,
- има благо повишену температуру,
- губи у тежини,
- искашљава крв.
Обавезно се обратити лекару.
Ова болест се успешно лечи.
Горица Живановић
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Шта треба да знамо о...

Користи од кохлеарног импланта
Кохлеарни импланти могу помоћи деци и
одраслима само са озбиљним сензонеуралним
губитком слуха у оба уха (сензонеурални губитак
– проблем у унутрашњем уху; кохлеа – унутрашње
ухо).
За ову врсту слушног губитка слушни апарати
су мање корисни јер само појачавају звук, а
унутрашње ухо (кохлеа) не може да обради тај
звук.
Слушни апарати су од велике користи
за кондуктивни губитак слуха (проблеми у
спољашњем и средњем уху).
Кохлеарни имплант не појачава звук већ
заобилази део кохлее која није у функцији и
преноси звучне сигнале директно до слушног нерва.
Користи се код прелингвално и постлингвално глуве деце и одраслих.
Кандидати који могу имати користи од кохлеарног импланта су:
- деца у млађем добу – истраживања показују боље резултате
- старија деца и одрасли са претходно развијеним говором и језиком
- деца која имају мало или нимало користи од слушних апарата
- особе без медицинских контраиндикација.
Кохлеарни импланти пружају бројне користи укључујући свакодневне звуке, разумевање
говора, говорне вештине и коришћење телефона.
СВАКОДНЕВНИ ЗВУЦИ
Звоно на вратима, птице, музика, битни звуци у саобраћају, сирене, аларми, итд.
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
Сви корисници чују говор кроз свој кохлеарни имплант, али је потребно неко време за
његово разумевање. Већина успева да разуме говор без ишчитавања са усана и у отежаним
ситуацијама слушања.
ГОВОРНЕ ВЕШТИНЕ
Корисници кохлеарног импланта показују побољшање артикулације.
КОРИШЋЕЊЕ ТЕЛЕФОНА
Већина корисника је у могућности да води конверзацију преко фиксних и мобилних
телефона.
Корист од кохлеарног импланта повећава се слушним тренингом. Многи светски центри
препоручују неколико сати слушног тренинга недељно. Време потребно за терапију
разликује се од случаја до случаја.
Голубовић Мелита
Стевановић Драгана
фотографије: Милош Марјановић

Нешто за вас
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Мали
курс
шивења
Торбица
за
мобилни
телефон

Треба нам:
- тканина
- постава
- игла за шивење
- струна за
пецање
- стаклене
перлице
- свилени канап
- маказе
- шаблон

Иглом и струном зашијемо
перле за тканину.

Помоћу шаблона облик
пресликамо на текстил.

Маказама исечемо
два иста облика.
Исто тако исечемо и поставу.

Нешто за вас
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Исечене
комаде
тканине
спојимо
на машини
тако
што лице
окренемо
унутра.
На исти
начин
прошијемо
и поставу.

Зашивене делове окренемо, а затим их спојимо.
При врху са
унутрашње
стране
пришијемо
канап као
ремен.

Перлице
нанижемо
на струну
и
фиксирамо
за доњи
део
торбице.

Весна Ћирић

Од игре до знања
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За најмлађе
1

2

ЗНАМО ДА ЈЕ ЗЕЦ БРЗ.
КАКВА ЈЕ ОНДА КОРЊАЧА?

ШТА ЈЕ ДУЖЕ - ПРАВА ИЛИ КРИВА ЛИНИЈА?

3

ВЕЋУ ЛОПТУ ОБОЈИТЕ ЦРВЕНОМ БОЈОМ.

5

4

ДА ЛИ ЛОПТА ИДЕ УЗБРДО ИЛИ НИЗБРДО?

6

ЈЕДНА КУЋИЦА НАПРАВЉЕНА ЈЕ ВИСОКО, А
ДРУГА НИСКО. ЧИЈА ЈЕ КУЋИЦА ГОРЕ, А ЧИЈА ДОЛЕ?
ЈЕДНО ДЕБЛО ЈЕ ДЕБЕЛО, А ДРУГО ТАНКО.
ТАНКО ДЕБЛО ОБОЈИ.

8

7

АКО БИ РЕКЛИ: БАШ ЈЕ КРУПАН ПАРАДАЈЗ.
ШТА БИ РЕКЛИ ЗА ЗРНО КАФЕ?

ДА ЛИ СЕ ОВА КОШУЉА КОПЧА
СПРЕДА ИЛИ ПОЗАДИ?

Решење: 1. Дужа је крива линија 2. Корњача је спора 4. Лопта иде низ брдо 6. Кућица за птице је горе, а кућица
за пса је доле 7. Зрно кафе је ситно 8. Кошуља се копча спреда

Од игре до знања
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Мале занимације
1. КО НЕ ПРИПАДА ОВОМ
СКУПУ?

2. ОД ТРИ ПОНУЂЕНЕ ФИГУРЕ
ИЗАБЕРИ ОНУ ПРАВУ.

4. ШТА НЕ ПРИПАДА ОВОМ СКУПУ?

3. ОД ЧЕТИРИ ПОНУЂЕНЕ
ФИГУРЕ ИЗАБЕРИ ОНУ ПРАВУ.

5. ПОВЕЖИ ТАЧКЕ ЛИНИЈАМА И ОБОЈ ЦРТЕЖ.

6. КЛОВНОВИ СУ СЛИЧНИ АЛИ НИСУ ИСТИ. ПРЕБРОЈ РАЗЛИКЕ И ОКРУЖИ ИХ.
РЕШЕЊЕ: 1. ПТИЦА 2. КУЋА 3. ЈАБУКА 4. ЈАЈЕ

Од игре до знања
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1. Асоцијација
А
ЖУТО
ЗЕЛЕНО
ПАДА
ДРВО
?

Б
ОРАХ
ЈАБУКА
КРУШКА
ГРОЖЂЕ
?

В
ОБЛАК
СЛАБА
ЈАКА
МАНТИЛ
?

Г
КЛИП
ЗРНО
КУВАНИ
ПЕЧЕНИ
?

?
2. Укрштеница

3. Домине
Ако правилно сложиш расуте
домине добићеш две речи.

4. Повезивање
Повежи личности са њиховим
занимањем.
Никола Тесла

Фудбалер

Јован
Јовановић Змај

Научник

Карађорђе

Књижевник

Никола Жигић

Вођа Првог
српског
устанка

Бред Пит

Е
К

С
О

Е Ј
Л Ш

Н
А

5. Избаци уљеза
Њујорк			

Бостон

Глумац

		

Сакраменто

Вашингтон		

Лондон

РЕШЕЊЕ: 1. А-ЛИШЋЕ Б-ВОЋЕ В-КИША Г-КУКУРУЗ КОНАЧНО РЕШЕЊЕ: ЈЕСЕН 2. ЈАЈЕ, ЕСКИМ,
СИЈАЛИЦА, ЕКСЕР, НОЖ КОНАЧНО РЕШЕЊЕ: ЈЕСЕН 3. ЈЕСЕН, ШКОЛА 4. Н. ТЕСЛА-НАУЧНИК, Ј. Ј.
ЗМАЈ-КЊИЖЕВНИК, КАРАЂОРЂЕ-ВОЂА ПРВОГ УСТАНКА, Н. ЖИГИЋ-ФУДБАЛЕР, Б. ПИТ-ГЛУМАЦ
5. ЛОНДОН ЈЕ ГРАД У ЕНГЛЕСКОЈ, А ОСТАЛИ ГРАДОВИ СУ У САД

ГЕ

Од игре до знања

1. Реши ребус

М

2. Не подижући врх оловке од хартије
подели фигуру на слици на 6 једнаких
троуглова.

`5 Б=Ј
3. Са три реза (односно са три праве
линије) подели ову фигуру на 4 једнака
дела устог облика.

4. Исправите грешку!

2.

3.

Решења: 1. Геометрија

4.

39
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1. Упиши називе планета Сунчевог система.

СУНЦЕ

2. Заокружи тачно:
б. Земља је:

1. планета			

1. округлог облика

2. звезда			

2. елипсоидног облика
РЕШЕЊЕ: 2. а) 2  б) 2

а. Сунце је:		

Од игре до знања
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Занимљивости
Да ли сте знали шта је то гинко?
Гинко је листопадно дрво које може да нарасте преко 40
метара.Назив ове биљке потиче од кинеских речи ”Гинк Кио`”,
што значи ’’Сребрна кајсија’’. Ова биљка има лепезaсте листове.
Легенда каже да су Кинези премa облику тог листа направили
прве лепезе. Дарвин је гинко назвао живим фосилом, јер је
стар око 200 милион година и успео je да преживи ледено
доба.

Да ли знате да:
Мрав може да
повуче терет који је
50 пута тежи од њега.

Ево и ове
занимљивости:
Кенгур може да
скочи далеко колико
дванаесторо људи.

Ко где живи?
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Хемија и њен значај

Јесте ли чули за ...
...тешку воду – то
је вода која, уместо
обичног
водоника
у свом саставу има
изотоп – деутеријум
или тешки водоник.
Он је тежи од обичног
водоника. Тешка вода
има већу молекулску
масу и нешто другачије
особине од обичне воде. Она не подржава
живот, тачка кључања јој је 101,40 С, а тачка
мржњења +3,80 С. Гушћа је од обичне воде.
Користи се у нуклеарним реакторима као
успоривач неутрона.
А када је најгушћа обична вода?
(На+40С)
...,,Бомбардовање неутронима “
- То је процес при коме долази до
разбијања атома помоћу неутрона.Може се
извести
само
у
специјалним
уређајима и условима помоћу
огромне енергије
(атомске).
Тада се такође
ослобађају огромна енергија и
нови
неутрони
који ударају у нова атомска језгра брзином
од 20 000 км у секунди.
... плаву крв – стварно имају неки
мекушци који уместо гвожђа у хемоглобину
у крви имају бакар!

... озон – кисеоник који има три атома
(уместо два) у молекулу – Оз. Има га у горњим
слојевима атмосфере и штити жива бића од
опасног ултраљубичастог зрачења Сунца.
Спада у најјача оксидациона средства, лако
оксидује све метале, изузев злата и платине,
и скоро све неметале. То се тумачи тиме што
он при хемијском реаговању отпушта један
атомски кисеоник који је много реактивнији
од молекулског: 0З → 02 + 0.
... најдужу хемијску реакцију ?
То би морала да буде реакција за добијање
неког органског једињења, јер су само она
понекад састављена из џиновских молекула
за чије је лабораторијско или индустријско
добијање потребно и много времена и доста
компликоване апаратуре. Највећи међу
џиновима јесу молекули беланчевина, а од
њих молекул – гигант је ИНСУЛИН, хормон
који управља разменом угљоводоника у
организму.
За добијање инсулина научницима је било
потребно 220 етапа. Три године на томе је
радило даноноћно 10.000 људи: А у живој
ћелији (организму) инсулин се синтетизује
за свега – три секунде!!

Питања
1. Да ли за воду (Н20) увек мора да се
напише прво Н2 па после 0 или може и
обрнуто: 0Н2?
2. Шта је Авогардов број?
3. Која је разлика између материје и
супстанце?

Одговори: 1. Може и једно и друго, јер има исто
значење. Али хемичари су се договорили да се
УВЕК прво пише позитиван део молекула, па
после негативан. Пошто је ту водоник позитиван
а кисеоник негативан, пише се увек Н2О.
2. Авогардов број – N представља број честица
у једном лиолу и износи: 6,02Х 1023.
3. Материја  је све што нас окружује, а
супстанца је конкретни део материје са
одређеним особинама које посматрамо или
испитујемо.

Свуда око нас уочавамо бројне промене,
у нама самима и у нашој животној средини.
Лишће мења боју у јесен, гвожђе рђа, снег
се топи, боја на уметничким сликама тамни,
семе постаје цвеће, пањ гори, стене у земљи
се распадају на простије састојке, ми растемо
и старимо. У биљкама и животињама се врше
промене, чак и угинуле биљке и животиње
настављају да се мењају при труљењу.
Ове промене су довеле до пажљивог
посматрања шта се догађа у природи.
Разумевање промена је повезено са
разумевањем природе и састава материје.
Хемија је наука која се бави првенствено
материјом и променама којима подлеже.

РЕШЕЊЕ: 1. ЈОН 2. ОЗОН 3. НАТРИЈУМ 4. КАЛАЈ 5. ГВОЖЂЕ
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Волиш ли ребусе?
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Зашто можемо да се видимо у
огледалу
Кад светлост падне на неку површину, она се упије или одбије. Огледало је
таква глатка површина која одбија светлост. Светлост се одбија од огледала готово
исто као што се лопта одбија од зида. Огледало се састоји од комада стакла које је
на полеђини превучено нитратом сребра. Сребрна позадина спречава продирање
светлости кроз стакло. Тај слој одбија светлост. Када стојите пред огледалом
светлосни зраци падају на ваше тело и одбијају се од њега. Предмете можемо
видети зато што се светлосни зраци од њих одбијају. Ти светлосни зраци падају
на огледало и одбијају се од њега до ваших очију, па видите јасну слику себе у
огледалу.

Стране уредили:
Биљана Каличанин, Снежана Трифуновић,
Милош Марјановић, Јасмина Невенић,
Борислава Пешић, Горица Живановић,
Олгица Славковић, Љиљана Каличанин.
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Дечији радови
На излету
Са школом сам ишла на излет. Ишла
сам на салаш код Малог Иђоша. Путовали
смо два сата аутобусом. Тамо смо се пуно
играли. Јахали смо магарца и возили смо
се трактором. Видели смо фарму домаћих
животиња, пекару стару осамдесет година
и мало језеро. Јели смо мађарске специјалитете, гулаш и колач, а за дезерт штрудлу
са маком и орасима.
Сандра Манојловић VI/1

Мој доживљај са летовања
Летњи распуст сам провела у селу. Тамо
сам била два месеца. Лепо сам се провела,
али ми је остао један догађај у сећању.
Једног дана, у јулу, отишла сам поподне код
другарице. Разговарале смо о моди, музици,
филмовима... Онда смо причале о нашем
друштву са села: пет младића и четири
девојке. Свуда смо ишли заједно у шетњу,
излазили у кафиће. Чули смо да се одржава у
дискотеци велика журка са диск-џокејом који
пушта музику. Договарале смо се шта ћемо
обући за то вече. Ја сам изабрала хаљину и
сандале. Журка је почела у пола дванаест.
Цело друштво се скупило у дискотеци. Сви
су се дотерали. Музика је била добра. Пили
смо сокове и играли смо. Било нам је лепо.
Све се завршило у пет ујутру. Прошетале
смо до куће. Гледале смо људе који одлазе
на посао. После спавања, састале смо се да
разговарамо о проводу у дискотеци. Било нам
је супер. Радовали смо се новом изласку.
Александра Ранђеловић III/2 С.Ш.

Вера Мићић IV/2

На летњем распусту
Летњи распуст сам провео код куће и
на мору. Сестра и ја смо се играли код
куће. Мама, сестра и ја смо ишли на базен
и Аду. Видео сам мога друга Ацу Папића и
играли смо се. Зоран, мама, сестра и ја смо
ишли у Чортановце. Шетали смо, играли
се и одмарали смо се. Били смо на мору у
Ђеновићима 10 дана. Пливали смо, ронили и
шетали. Страхиња и ја смо играли билијар.
Када смо се вратили у Београд, у августу
смо ишли код Немање на рођендан: Сандра,
Невена, Анђела, Звездана и ја. Играли смо
кошарку. Ишли смо код Невене. На летњем
распусту сам се лепо одморио.
Марко Чугуровић VII/1

Раде Мирковић III/1
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На летњем распусту
За време летњег распуста сам много
путовала. Била сам у Будви, Буљарицама,
Крушевцу и Трстенику, У Будви сам била са
мамом. У Буљарице сам ишла са наставницом
Верицом, друговима и другарицама. Време
је било јако топло, а вода је била хладна.
Сваки дан сам ишла на плажу. Купала сам се
и сунчала. Са мамом и сестром сам била код
баке у Крушевцу. Тамо сам била двадесет
дана. У Крушевцу сам ишла на базен. У
Трстеник сам ишла код тате на рођендан.
Лепо сам се провела на летњем распусту.
Анђела Павловић VII/1

Хелена Грујоски III/1

Како сам провела
летњи распуст
Овај летњи распуст сам провела код
куће. У јулу сам била десет дана са школом
у Буљарицама и било нам је много лепо.
Време је било сунчано, вода топла и било
је пуно људи. Тамо смо упознали доста
нових другова из разних градова. Али пошто
све што је много лепо кратко траје и наше
летовање се брзо завршило. Вратили смо се
у наш град. Преостало време сам проводила
са другарицама из насеља. Излазиле смо у
шетњу по граду. Преко дана смо одлазиле
на базен и купале се. Пар пута сам са
другарицом и њеним родитељима ишла на
Лидо пошто они имају чамац. Понекад смо
ишле на Аду Циганлију, али тамо је увек
била велика гужва па нисам могла баш лепо
да се испливам. Дан за даном је пролазио и
мој летњи распуст се завршио.

Сада смо поново у школским клупама, а
дани летњег распуста остају у мени као лепа
и драга успомена.
Дајана Ранђеловић I/5 С.Ш.

Како сам провела
летњи распуст
Завршио се још један распуст. Почела
је школска година. Овога пута је мало
другачије. Сада сам средњошколац.
Ове године нисам ишла на море и због
тога сам била тужна. Трудила сам се да
време испуним разним стварима. Гледала
сам филмове, читала књигу, ишла на Аду
и на базен. Време ми је споро пролазило.
Често сам се виђала са мојим друговима из
школе Ацом и Андреом и заједно смо ишли
у шетње. Аца нас је водио у његову нову
школу. Стално смо се договарали и ишли на
Калемегдан и у Зоолошки врт. Водио нас је
у кафић близу зоо-врта и било нам је лепо.
Била сам и код моје другарице Зорице.
Тамо сам била два дана и лепо нам је било.
Слушали смо музику и чували малу бебу.
Сада смо опет кренули у школу. Ужелела
сам се школе и друштва, а највише сам се
радовала повратку у школу. Знам да није
исто као пре јер Аца није више са нама.
Путеви су нам се разишли, а ја бих највише
желела да се он поново врати у нашу школу
и да све буде као некада. Мени су остале
само успомене и дуго пријатељство с мојим
другом Ацом.
Јована Тодић I/5 С.Ш.

Вера Мићић IV/1
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Како сам провео
летњи распуст

Позна јесен

Летњи распуст сам провео весело, лепо и
здраво. Лепо ми је било зато што су били лепи
дани и лепа природа на Кошутњаку. Весели
дани су ми били са друговима, другарицама
и рођацима. И здрави дани су били за мене
јер сам се чувао, лепо хранио и бавио се
спортским активностима. Летњи распуст
сам провео са друговима и са породицом.
Са друговима и другарицама сам био на Ади
Циганлији, купали смо се, возили педалино и
играли билијар. Један дан ми је бака дошла
у госте и са њом сам кренуо на Косово да
видим породицу. Тог дана када сам стигао
на Косово, увече сам са браћом од стрица
и друговима изашао у Грачаницу јер је био
сабор. На сабору ме је брат упознао са неким
девојкама и лепо смо причали. Онда смо
се лепо наиграли и било је супер. Дани на
Косову су ми били лепи. Ишли смо мало да
радимо, да се проводимо и купамо у базену.
Жао ми је што на Косову није баш леп живот
због неких покварених људи јер бих остатак
живота провео у селу. Вратио сам се кући
после месец и по дана проведених у селу.
Остатак распуста сам био са друговима,
играо кошарку, а са породицом се шетао по
Кошутњаку.
За закључак имам само да кажем да сам
летњи распуст провео лепо, весело, здраво
и да ћу ово лето заувек памтити.

Јесен почиње 23. септембра. Сада је већ
позна јесен.
Позна јесен личи на почетак зиме. Са
дрвећа је сво лишће опало. Време је пуно
хладније него у рану јесен. Небо је скоро увек
покривено густим, сивим облацима. Често се
ујутру на град спусти тешка магла. Данима
пада ситна киша која улице пуни барама, а
паркове блатом. Дани у позну јесен су врло
кратки, а ноћи су дуге и хладне. Ветар нас
често посећује у позну јесен. Он је јак, хладан
и носи опало лишће. Улице су покривене
златним, црвеним, браон и зеленим мокрим
лишћем. Ветар скида људима шешире са
глава. Биљке више нису исте, а ни животиње.
Дрвеће је голо без лишћа, а трава и цвеће су
увенули. Птице селице су одлетеле на југ, а
станарице траже топла места под стрехом да
презиме зиму. Животиње у шумама одлазе у
своје јазбине.
Не волим позну јесен зато што је хладно,
кишовито и ветровито па ми деца не можемо
да се играмо напољу.
Чугуровић Марко VII/1

Душан Крстић I/1 С.Ш.

Моника Мустафи IV/2

Кристина Анђелковић III/1
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Анђа Бајчетић IV/1

Ненад Рамадан IV/1

Денис Омеровић IV/2
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Вера Мићић IV/1

Дејан Тодоровић I/1

Теодора Баљак I/1
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