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Развитак

 Драги наши читаоци,
пред вама је нови број школског часописа. У овом броју моћи ћете да прочитате: како 
смо прославили празнике, како нам је било на зимском распусту и шта смо радили 
у периоду између два броја. Надамо се да ће свако пронаћи нешто занимљиво да 
погледа и прочита.
 Oвом приликом желимо да се захвалимо свима који нам помажу у раду и 
да позовемо све заинтересоване да нам се придруже и своје радове или предлоге 
доставе редакцији.

До следећег броја срдачно Вас поздрављамо.

Милош Илић III/1 О.Ш.

Јасмин Чагаљ I/2 С.Ш.
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Прославе 4

Дан школе
 Дан школе “Стефан Дечански” обележен је у православном духу 24. новембра 
2006. године. Као и сваке године у школи се поред ђака и запослених окупио 
велики број гостију и пријатеља школе. Након свечаног дела програма и закуске 
за ђаке, присутни су се окупили у библиотеци, да у присуству грчких пријатеља и 
донатора у дружењу размене утиске и искуства о вредностима које школа негује 
кроз дугогодишњу традицију. Славље су увеличали и ученици плесне секције 
средње школе који су извођењем грчке националне игре уз музику одушевили све 
присутне. У понедељак, 27. новембра 2006. године, одржана је свечана приредба 

поводом Дана школе у Студентском културном центру. У реализацији приредбе су, 
поред школских секција, учествовали ученици музичке школе “Ватрослав Лисински”. 
Осмишљени прикази били су посвећени Стефану Дечанском и пријатељству 
дочараном кроз игру инспирисану музиком разних земаља. Програм су пратили 
истакнути представници друштвено-политичког и културног живота као и локалне 
заједнице, професори Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
наставници и ђаци школе и многи други. После приредбе, организован је коктел 
за све заинтересоване који заједничким напорима остварују напредак у животу и 
раду школе.

Катарина Петровић
фотографије: Ива Урдаревић, Милош Марјановић
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Игроказ “Пријатељство”
 На прослави Дана школе приказан је игроказ ритмичке секције 
“Игра пријатељства”. Овај игроказ је по много чему необичан. Поред игре, 
упознавања са географском картом и музиком из изабраних земаља изговаран 
је и текст сачињен у току самог рада. Основна тема је била пријатељство. 
Представљене су следеће земље: Шпанија, Италија, Јапан и Африка.
 Ритмичка секција је наставила прошлогодишњу идеју заједничког 
стварања, кроз позоришне игре деце оштећеног слуха и деце из редовних 
школа. Овога пута учествовала су деца из Музичке школе “Лисински”, а из 
наше школе ученици V/1, V/2 и VI/1 разреда. Захваљујући професорима 
Љиљи Степановић, Драгану Петровићу и Миши Јовановићу из Музичке школе 
“Лисински” остварена је изузетна сарадња. За костиме је била задужена 
Весна Ћирић а за реквизите Дивна Дмитровић. Кореографски део и сценски 
покрет су урадиле Наташа Јовановић и Марија Јевтић. Иако је изгледало све 
спонтано и опуштено, задатак није био нимало лак: све похвале деци.
 На крају, желимо да се захвалимо компанији “Фарманова” која нам је 
помогла да обезбедимо костиме у којима су деца наступала.

Марија Јевтић
фотографије: Ива Урдаревић

Милош Марјановић
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Прославили смо
 Двадесет седмог децембра 2006. године у великој сали наше школе 
одржана је приредба којом смо прославили Нову годину. Приредба је почела 
поздравним говором директорке Лепосаве Петровић. Затим је изведена 
пантомима “Лажни Деда Мраз” која је изазвала смех свих присутних. После 
тога на сцену су изашли ученици - чланови литерарне секције и извели 
поучан скеч “Највећи поклон”. Приредба је завршена у ритму салсе. Након 
приредбе ученицима су подељени новогодишњи пакетићи које су нам 
обезбедили наши пријатељи из невладиних организација “Хлеб живота” и 
“Адра”.
 Пакетиће је деци поделио Деда Мраз.

Милош Марјановић
фотографије: Ива Урдаревић
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Нову годину

 У оквиру активности Одреда извиђача “Стефан Дечански” 
организован је дочек Нове 2007. године уз пригодан извиђачки и 
културно уметнички програм.

Достана Лазић
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Свети Сава - Растко
 Како српски народ помиње, слави, обележава име Светог Саве у свим 
манастирима, црквама, школама, тако смо и ми уочи Савиндана, одржали час 
посвећен Св. Сави. Часу су присуствовали ученици, наставници, родитељи, 
професори са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и гости 
из Министарства просвете и спорта. У спремању часа учествовали су сви 
наставници нижих разреда, а Исидора Ђорђевић је одржала огледни час. 
Гестовни преводилац је била Славица Обрадовић. На часу смо се упознали 
са животом и делом Светог Саве.
 Беше велики апостол, просветитељ, учитељ, богоносац а данас 
светитељ и чудотворац.

Исидора Ђорђевић
фотографије: Ива Урдаревић

 Ваистину од тренутка када прах светих моштију, Духом својим 
Светим, постаде свуда присутан за Српску душу, народ га помиње и 
слави. Своје дело остави, српском народу на чување које треба да 
нас опомиње на многаја љета.
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Школска слава “Свети Сава”
 Двадесет седмог јануара 2007. године свечано смо прославили школску славу 
“Свети Сава”. Пресечен је славски колач, а гости, наставници и ученици су могли да 
погледају приредбу коју су припремили наставници са ученицима основне и средње 
школе, члановима: ритмичке, литерарне и фолклорне секције. Деца - учесници су 
пленили својом игром, озбиљношћу и преданошћу, што је измамило и спонтани 
аплауз присутних. Компанија “Вечерњих новости” је том приликом подарила нашој 
школи књиге из едиције “Миленијум”. Овај веома леп и вредан поклон школи је 
уручио Манојло Вукотић, директор компаније. Прослава је настављена уз дружење 
са гостима и нашим драгим пензионерима. Домаћин овогодишње славе Свети Сава 
био је наш колега Златомир Стефановић.

Весна Сибиновић-Миленковић
фотографије: Ива Урдаревић
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Репродуктивно
 Четрнаестог и петнаестог новембра 2006. године ученици других разреда 
средње школе учествовали су у радионицама са темом “Репродуктивно здравље” у 
дому здравља “Савски венац”. Ученици су врло активно учествовали у радионицама 
и показали велико интересовање за ову тему. Радионице су водили педијатар и 
гинеколог из дома здравља. Апеловано је да ученици одговорно воде рачуна о свом 
здрављу и да без устручавања потраже савет лекара.
 Све школе учеснице ових радионица представиле су се паноима који су 30. 
новембра изложени у дому здравља “Савски венац” поводом дана борбе против 
сиде (1. децембар). Пано школе “Стефан Дечански” проглашен је за најлепши и 
тим поводом ученици су присуствовали коктелу у просторијама дома здравља.
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здравље
 Деветнаестог и двадесетог децембра 2006. године и ученици трећег разреда 
средње школе су укључени у радионице које се односе на репродуктивно здравље. 
Ученици су били веома заинтересовани и активно су учествовали у раду радионица, 
што се може видети из приложених фотографија.

Марија Радовановић
Весна Сибиновић-Миленковић

фотографије: Љиљана Новаковић, Ива Урдаревић
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Такмичење фризера
 Друго републичко такмичење ученика оштећеног слуха образовног профила 
женски и мушки фризер одржано је 15. децембра 2006. године у Крагујевцу.
 Приложене фотографије одишу атмосфером такмичења које је било 
фантастично. Ученици су показали вештину израде пунђе. Жирију није било нимало 
једноставно при оцењивању радова. У питању су биле само нијансе. Прво место је 
припало школи “Стефан Дечански” - ученици Жагар Ани.
 Домаћинима организаторима “Школи са домом за ученике оштећеног слуха” 
у Крагујевцу захваљујемо се на срдачном пријему и успешној организацији 
такмичења.

Светлана Матовић

 На такмичењу фризера
 
 Такмичење фризера је одржано у Крагујевцу петнаестог децембра 2006. 
године. Спаковале смо лутке, лакове, шнале, чешљеве, сјај за косу... Љубинка је 
ишла на такмичење први пут. Ја сам била три пута. Наставнице Снежана и Светлана 
су ишле са нама. Са нама је ишла и Сандра Слобода. На такмичењу смо правиле 
пунђе на луткама. Такмичење је почело у један. Упознале смо друге такмичаре док 
смо чекале наш ред. Имале смо тридесет минута да направимо фризуре. У изради 
пунђе прво смо чешљале косу у праменове које смо причврстиле шналама. Завршене 
фризуре смо лакирале. Судије су гледале наш рад и оцењивале. Ја сам освојила 
прво место, Љубинка је освојила друго место. Добиле смо пехар и поклоне. После 
смо ишле у ресторан, а затим отпутовале за Београд. Било нам је лепо. Фотографије 
ће нас увек подсећати на лепе тренутке са такмичења.

Ана Жагар и Љубинка Бегановић
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 Такмичење у Крагујевцу
 
 Са наставницом Снежаном и другарицама из моје школе отишла сам у 
Крагујевац на такмичење у прављењу пунђи.
 Моје другарице из фризерске школе су се такмичиле са другим ученицима, 
а ја сам ревијално представила пунђу коју сам правила на такмичењу са Клубом 
фризера у Београду. Било је много лепо и занимљиво. Јако сам била срећна и 
узбуђена што сам ту са старијим ученицима фризерских школа. Моје другарице 
су освојиле прва места, а Љубинка и ја смо у ревији освојиле прво и друго место. 
Фотографи су сликали наше фризуре. Опет сам видела много лепих и нових фризура. 
Упознала сам нове пријатеље. На крају такмичења сви смо добили много лепих и 
корисних поклона. Наставница Снежана је била задовољна са нама.
 Срећна сам што сам и ја била на такмичењу за моју школу, показала оно што 
сам научила и надам се да ћу научити још више.

Магдалена Пајић I/4 С.Ш.
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Наши ученици на сајму
Омладинског предузетништва

 У Београду 15. децембра 2006, 
год. одржан је Четврти сајам 
Омладинског предузетништва 
под покровитељством нор-
вешког БИП-а. Сајам је 
одржан у Сава центру. Сајам 
је имао промотивни, продајни 
и такмичарски (оцењивачки) 
карактер. На њему је учес-
твовало 47 омладинских пре-
дузећа а међу њима су била 
три предузећа из наше школе 
“Етнос”, “Ајс” и “Прес”. Ова три 
предузећа је чинило укупно 11 
ученика: шест ученика дрвопрерађивачке струке, 
један ученик текстилне струке и четири ученика 
графичке струке. 
  Предузеће “Етнос” је произвело и представило 

на сајму етно производе од дрвета и текстила.
 Предузеће “Ајс” је произвело и представило 
анти-клизач под називом “Антиклиско”. Рекламни 
слоган производа је био “Да не бисте били са ледом 
блиско купујте наш антиклиско”.
 Треће предузеће “Прес” припремило је и пред-
ставило штампани приручник за предузетништво. 
Овај приручник ће изаћи из штампе у јуну 2007. 
године у тиражу од 200 примерака. Његов комплетни 
тираж је унапред резервисан.
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Назив
предузећа

Пословни 
план

Иноватив-
ност Стејџ

Мултимед.
презент.

Најбољи
штанд Укупно

Етнос 120 140 107 89 160 616
Ајс 117 161 140 75 140 632
Прес 125 112 170 80 110 597

 Највећи број бодова освојило је омладинско предузеће “STRAWBERRY” 
из ЕТШ “Никола Тесла” из Београда. Оно се бавило проучавањем и употребом 
алтернативних извора енергије. Наше предузеће “Прес” освојило је специјалну 
награду публике, а то је једнодневни излет у Тополу, Горњи Милановац и посета 
кући норвешко-српског пријатељства. Награду је обезбедила туристичка агенција 
“Сага” из Београда. Ми смо задовољни успехом наших омладинских предузећа у 
конкуренцији великих и реномираних редовних средњих школа. Само учествовање 
омладине оштећеног слуха у програму омладинског предузетништва је један вид 
њиховог интеграционог процеса у нормалне друштвене токове.
 На крају желимо да се захвалимо директору школе Лепосави Петровић и 
наставном особљу које нам већ четврту годину пружа најактивнију подршку у 
реализацији овог ваншколског програма.

Златомир Стефановић
Јелена Милетић IV/1 С.Ш.

 фотографије: Милош Марјановић

 На сајму се бодовало пет сегмената сваког предузећа: пословни план, 
иновативност производа, стејџ, мултимедијална презентација и најбољи штанд.
 Наша предузећа су добила оцене (види табелу). 
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Практична примена комплексне 
методе у настави почетног 

читања и писања
 У нашој школи се, од школске 2006/07. године, почело са практичном 
применом комплексне методе у настави почетног читања и писања, у оквиру II/2 
одељења, састављеног од шест ученика различитих предзнања, индивидуалних 
способности и интелектуалних могућности.
 По комплексној методи пред ученике се стављају сва слова (велика) на 
разредној илустрованој словарици, која ученици усвајају комплексно, односно 
истовремено. Усвајају их својим темпом што значи различито, при чему се не намеће 
ни норма ни редослед усвајања слова. неосетно и лако се улази у конструкцију 
речи и реченице без апстрактних објашњења о издвајању и састављају (анализи и 
синтези). На овакав начин се сваки ученик ставља у активан однос према усвајању 
читања, а за процес изградње технике читања и разумевања прочитаног остаје 
више времена.
 С обзиром да је организација рада заснована на индивидуалним способностима 
ученика не постоји јединствен захтев за све ученике, што значи да се бољим 
ученицима постављају виши захтеви.
 Прва и друга етапа обухватају припрему, усвајање великих и малих штампаних 
слова и ишчитавање речи и кратких реченица са разумевањем прочитаног.
 Трећа етапа је изграђивање правилне технике читања, разумевање 
прочитаног у раду на штиву, настава почетног читања и писања слова и говорне и 
писане вежбе (граматика и правопис). Четврта етапа је такође рад на текстовима 
као даљи рад на изградњи рукописа, разумевања усменог и писаног изражавања и 
изражајног читања.
  Почетни резултати, кроз евиденционе листе напредовања ученика, у 
току прве и друге етапе указују на практичну предност комплексне методе.

Живка Смедеревац 
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Дани дефектолога Србије
2007. године

 У Врњачкој бањи од 14. до 18. јануара 2007. 
године одржани су ”Дани дефектолога Србије”. 
Наша школа представљена је са седам радова који 
су од стране колега позитивно оцењени. По броју 
радова били смо најзаступљенији. Организација, 
а посебно технички услови за излагање радова 
били су углавном отежани. Поред стручног рада  
лепо смо се дружили и били веома компактна 
група.

Снежана Трифуновић
фотографије: Милош Марјановић

Кохлеарни имплант
 На стручно-научном семинару одржаном 
у Врњачкој бањи на секцији за сурдологију 
презентовано је пет радова на тему о кохлеарним 
имплантима, међу којима је и наш рад под 
називом “Слушни тренинг деце са кохлеарним 
имплантом“. У том раду смо приказали слушни 
тренинг у пракси према програму који се 
реализује у нашој школи.
 Програм рада обухвата:
 1. детекцију звука,
 2. дискриминацију звука,
 3. слушање и разумевање говора и језика.
 Приказали смо рад са три ученика од којих 
два ученика похађају нашу школу и један 
редовну школу. Деца су имплантирана 2002., 
2004. и 2006. године. Имају уграђене различите 
кохлеарне импланте.
 - Cochlear Corportion Nucleus
 - Medеl Combi 40+
 - Advenced Bionics.
 Овим радом приказан је комплетан ток слушног 
тренинга од првог нивоа (детекције звука) до 

последњег нивоа (телефонски тренинг). На основу нашег вишегодишњег искуства 
закључили смо да је учење слушања говора дуг и напоран процес који води ка 
разумљивијем говору са појавом мелодичности, дужој и комплетнијој реченици. 
Слушни тренинг подразумева усклађен рад терапеута и родитеља, где родитељ 
посматра рад терапеута, учествује у раду и обучава се за рад код куће. Кохлеарно 
имплантирану децу припремамо за укључивање у редован систем образовања.

Драгана Стевановић 
 Мелита Голубовић
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Божићни пријем у Белом двору
 Ученици основне школе били су, 5. јануара 
2007. године, гости на традиционалном Божићном 
пријему у Белом двору. Пријем је организовала 
хуманитарна организација принцезе Катарине 
Карађорђевић.
 За ђаке је организован пригодан програм. 
Децу су забављали Пеђолино и мађионичар коме 
су наши ученици помагали у извођењу трикова. 
Ипак, деца су се највише обрадовала када се на 
сцени појавио Деда Мраз, који им је, заједно са 
принцезом Катарином и принцем Александром 
Карађорђевићем, поделио пакетиће.

Ива Урдаревић
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 Посета Белом Двору

 За време зимског распуста са друговима из школе ишао сам у Бели двор. Петог 
јануара је била организована приредба за децу. Било је пуно деце.  Забављао нас 
је Пеђолино. Он је певао са децом. После нам је мађионичар показивао трикове. На 
крају је дошао и Деда Мраз. Направили смо возић да добијемо пакетиће. Поклоне 
су делили принцеза Катарина и принц Александар Карађорђевић. Добили смо лепе 
играчке. Сви смо били срећни. У Белом двору сам се лепо провео.

Денис Омеровић IV/2 О.Ш. 

 Доживљај из Белог двора

 За време зимског распуста имала сам пуно лепих доживљаја. Један од њих је 
одлазак у Бели двор.
 Било је пуно деце. Сви су долазили из различитих градова Србије. У двору 
је било лепо. Организована је приредба за децу. Певао је Пеђолино. Деца су пуно 
играла, певала и смејала се. После представе смо направили возић и у дугачкој 
колони чекали ред за поклон. Поклоне су делили принц и принцеза Карађорђевић. 
Добили смо пуно лепих играчака.
 Сви смо срећни отишли кући.

Хелена Грујоски III/1 О.Ш. 
фотографије: Ива Урдаревић
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Специјално признање
 Ученици наше школе су учествовали на 23. ликовном конкурсу 
са темом “Железница очима деце”. На конкурс ЈП “Железница 
Србије” и “Музеја железнице Србије” у Београду приспело је 
4288 радова. Изложен је 561 рад школске деце и 168 радова 
предшколске деце.
 Ученице Драгиња Куртишевски из VI/1 и Зорица Симић 
из V/2 су представљале нашу школу. Изложени рад Драгиње 
Куртишевски носи назив “Ружичасти воз”, а рад Зорице Симић 
“Црвени воз у брзини”.
 Наша школа је добила специјалну диплому петнаестог  
јануара 2007. године.

Ксенија Тодоровић
фотографије: Милош Марјановић
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Огледни часови ликовне културе
 Студенти и професори Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију са ученицима и наставницима наше школе 
континуирано организују огледне часове из свих предмета.
 Један од облика сарадње су и огледни часови ликовне 
културе на којима настају веома интересантне креације.

Ива Урдаревић
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Изложбе које смо посетили
 Моја Политика 
 Ученици и наставници наше школе посетили су изложбу “Моја 
Политика” која је трајала од 25. јануара до 7. фебруара 2007. 
године поводом 103-ег рођендана “Политике”. На изложби су 
представљене неке од најзанимљивијих насловних страна којима је 
започињала нова графичка ера најстаријег домаћег дневног листа. 
На изложеним плакатима сачувана је историја земље, од атентата 
на краља Александра Карађорђевића, смрти Јосипа Броза Тита и 
других важних догађаја. Срђан Јанићијевић, генерални директор, 
приказао је нов изглед „Политике“ са екипом дизајнера и истакао 
аутора новог фонта Јовицу Вељковића који се водио логиком да 
слова буду лепа и јасна. Аутори новог дизајна, Мирко Илић и Борут 
Вилд, потрудили су се да „Политика“ добије модернији изглед, а 
„глава“ је на средини насловне стране, на истом месту где је била 
1904. године у првом броју „Политике“. Ново издање „Политике“ 
је прегледније и лакше за читање. Почело је са припремом пре 
годину дана, када су читаоцима први пут најавили да следи „тихи 
редизајн“ најстаријег листа на Балкану. Нису ни у једном тренутку 
сметнули с ума да је графичка препознатљивост „Политике“ 
давно постала део идентитета ове земље. С посебном љубављу 
су се, у данашњем издању, приближили виткој и елегантној глави 
„Политике“ с насловне стране првог броја листа из давне 1904. 
године. Седам слова из заглавља „Политике“ лично је обликовао 
њен власник и оснивач Владислав Рибникар. Такво писмо није се 
могло наћи ни у једној графичкој радионици. Минимализму првог 
„Политикиног“ заглавља савршено одговара типографска чистоћа 
којој данас теже. Угледали су се на друге листове у савременом свету 
и увели проширени импресум листа, како би читаоци тачно знали 
који чланови редакције сносе одговорност за уређивање појединих 
делова листа. А у импресуму, који ће се наћи на другој страни 
листа, пре свих су истакнута слова имена четворице Рибникара, 

власника, директора и уредника. „Политика“ се никад није такмичила с вриштећим тоном 
и повишеном температуром таблоидне штампе. Данас теже учтивом, смиреном, озбиљном 
изгледу, одмереним новинама који ће визуелно и садржајно одговарати мирнијим временима 
и политички зрелијем друштву, какво желе да буду.

мр Славенка Јанковић
фотографије. Иван Беадер III/5 С.Ш.
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Кинеска бронза

 Двадесет првог фебруара 2007. године 
ученици - техничари припреме графичке 
производње, са својим наставницима 
посетили су изложбу “Краљевска бронза” 
у Музеју историје Југославије. Изложено 
је 59 експоната - разни предмети од 
бронзе из збирке Националног музеја 
Кине, који представљају благо првих 
кинеских династија: Сја, Шанг и Џоу.
Ова изложба има велику уметничку 
вредност, јер осликава кинеско друштво, 
обичаје и техничка достигнућа у дугом 
временском раздобљу од XXI века пре 
нове ере до 221. године пре нове ере.
Експонати су подељени у четири
целине:
- посуде за припремање и сервирање 
   хране,
- посуде за вино и воду,
- музички инструменти,
- остали предмети (оруђе, оружје,
   новац...).

Весна Сибиновић-Миленковић

Посуде за припремање и сервирање хране

Епоха западне династије Џоу
(XI в. - 771. г.п.н.е.)

Епоха западне династије Шанг
(XVI - XI в.п.н.е.)

Епоха западне династије Џоу
(XI в. - 771. г.п.н.е.)

Посуде за вино и воду

Епоха династије Шанг
(XVI - XI в.п.н.е.)

Епоха западне династије Џоу
(XI в. - 771. г.п.н.е.)

Епоха западне династије Џоу
(XI в. - 771. г.п.н.е.)
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Медиала

 Истог дана посетили смо и веома интересантну 
изложбу чија је поставка такође, била у Музеју историје 
Југославије.
 Изложена су дела групе “Медиала” коју чине тринаест 
уметника, од њеног оснивања 1957. године до данас.
 Ученици су са великим интересовањем гледали 
дела наших познатих уметника: Оље Ивањицки, Косте 
Брадића, Леонида Шејке, Милића од Мачве, Љубе 
поповића, Владимира Величковића...
 Изложба приказује слике, скулптуре, предмете, 
личне ствари, документацију, фотографије - укратко 
све оно што може да презентује овај значајни уметнички 
покрет. Централно место на изложби заузима слика 
“Медиала” на којој су радили сви чланови групе.

 Циљ посете овим изложбама је био да се код ученика четвртог степена што 
више развија осећај за лепо и да се упознају са разним техникама као и врстама 
уметничких дела.

Ива Урдаревић

Музички инструменти

Раздобље зараћених држава
(475 - 221 г.п.н.е.)

Остали предмети

Мач за пробадање
непријатеља

Епоха династије Шанг
(XVI - XI в.п.н.е.)

Новац у облику шкољке
Раздобље пролеће и јесен

(770 - 476 г.п.н.е.)

Округли новац
Раздобље зараћених држава

(475 - 221 г.п.н.е.)

Раздобље зараћених држава
(475 - 221 г.п.н.е.)

Раздобље зараћених држава
(475 - 221 г.п.н.е.)
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Акција доделе слушних апарата

 “Audio BM”, фирма за дистрибуцију слушних апарата понудила је школи 
да обезбеди набавку слушних апарата за ученике који приложе одговарајућу 
документацију. Услов су били уредно оверени налози ОРЛ – специјалисте и Репуб-
личког завода здравственог осигурања. Ученици који су се пријавили и доставили 
потребну документацију добили су и одговарајуће заушне амплификаторе.
 Осим тога одрађено је и изливање олива, подешавање апарата према степену 
слушног оштећења, а деци и родитељима су дата потребна упутства о коришћењу, 
могућностима и евентуалној потреби корекције у гарантном року. Уручивање 
апарата се обављало у присуству родитеља или старатеља. Уз апарате ученици 
су добили и гаранцију. Акција се одвијала континуирано, опсервирано је око 80 
ученика предшколског, основношколског и средњешколског узраста. Обухваћени 
су ученици који нису били у могућности да на други начин добију апарате и то 
обострано. Пошто се акција изводила на нивоу школе, омогућени су изванредни 
услови - све се обављало у аудиолошком кабинету уз учешће тима стручњака. 
Прикупљена је здравствена документација, као и налази слуха (аудиограми). 
Понуда је била јако прихватљива, јер је РЗЗО рефундирао средства према уговору 
о неопходним помагалима, по фиксној цени, док су ученици добили дигиталне 
апарате који су много скупљи.
 Циљ акције је био да се ученицима омогући да на једноставан начин добију 
квалитетне апарате. Посебно се захваљујемо Јованки Мандић због изванредне 
сарадње са домом приликом доделе апарата и преузимања реверса за њихове 
ученике. Надамо се да ће ученици редовно носити своје амплификаторе и да ће 
бити задовољни.

Биљана Јанковић
Достана Лазић

фотографије: Снежана Николић
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Активности Одреда извиђача
“Стефан Дечански”

  Двадесет петог новембра 2006. године у Аранђеловцу 
одржано је саветовање Савеза извиђача Београда. 
Саветовању су присуствовале Јасна Петровић као члан и 
Верица Станојевић као начелник одреда. На саветовању је 
прочитан рад Верице Станојевић “Реализација васпитно-
образовних циљева кроз акције О.И. “Стефан Дечански”. 
Дат је предлог да се одред прикључи О.И. “Сирогојно” 
да би заједно путовали у Енглеску на Смотру скаута 
међународног карактера.
  Активности нашег одреда су обележиле и почетак 
Нове 2007. године, реализацијом једнодневног излета на 
Дивчибаре, 6. јануара 2007. године. Аутобус, који нас је 
возио на Дивчибаре, је већ у 8 сати био пун раздрагане 
деце чији су родитељи већ дуги низ година чланови 
извиђача. Много нас је изненадио и обрадовао снег на овој 
планини. Цео дан нам је прошао у шетњи прелепим стазама 
окружени дрвећем. Освежавајући се уз топлу чоколаду или 
чај уживали смо у бравурама скијаша и несташлуцима деце 
на снегу.

  Ове године Одред извиђача “Стефан Дечански” учествовао је на XV сајму 
колекционара у организацији О.И. “Михајловац”. Ученици наше школе као и два 
ученика О.Ш. “Јосиф Панчић” изложили су четири колекције: а) Извиђачке слике, 
б) Извиђачке дипломе, в) Налепнице, г) Диносаурусе. У току ове акције одржан 
је састанак старешина, начелника и вођа. Заменик председника Скупштине града 
Зоран Алимпић упознао се са радом одреда и школе и изразио је жељу да посети 
нашу школу. И овог пута наш основни циљ постојања - интеграција и социјализација 
слушно оштећених у чујућу средину је у потпуности реализован. Као резултат 
дугогодишњег активног рада Одреду извиђача је додељен Златни знак сајма 
колекционара као и диплома за учешће. Акцијом су руководиле: Достана Лазић, 
Верица Станојевић и Љиљана Каличанин.

Верица Станојевић
Достана Лазић
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Највећа инспирација су ми моји ученици
и њихова жеља за знањем 

 Владимир Магделинић има 25 година. Рођен је 
у Краљеву, детињство је провео у Врњачкој бањи, 
школовао се и живи у Београду. Завршио је основну 
школу “Стефан Дечански”, Средњу дизајнерску и 
Академију лепих уметности. Тренутно је студент 
пост-дипломских студија на Академији лепих 
уметности и наставник ликовне културе у нашој 
школи. Као студент излагао је на више групних 
изложби у Београду и широм Србије.
 Желели смо да сазнамо шта сматра својим 
успехом, какав је осећај предавати у школи у којој 

је био ученик, како види себе у будућности и шта као успешан човек има да поручи 
својим ученицима.
Какав је осећај предавати у школи у 
којој си и сам био ученик?
- Осећај је невероватан. Нисам веровао да 
ћу поново бити овде.
Ко ти је највећа подршка у животу?
- Моја највећа подршка је мој отац.
Шта је твој највећи успех до сада?
- Мој највећи успех је што сам завршио 
факултет и уписао пост-дипломске студије.
Како видиш себе у будућности?
- Себе видим као успешног сликара.
Ко је твој омиљени сликар?
- Омиљени сликари су ми Бекон и Сутин.
Коју технику највише користиш у раду?
- У раду најчешће користим сликање 
уљаним и акрилним бојама.
Како се споразумеваш са својим 
ученицима?
- Са својим ученицима се споразумевам 
гестовним језиком и писањем.
Да ли си имао проблема у 
споразумевању са колегама из средње 
школе и са факултета?
- Никада нисам имао проблема у 
споразумевању. Свуда сам био лепо 
прихваћен.
Какав однос имаш са колегама у 
школи?
- Са колегама гајим другарски однос уз 
узајамно поштовање.
Да ли међу својим ученицима видиш 
некога ко има посебан таленат за 
сликање?
- Код неких ученика видим таленат и зато 
кроз ликовну секцију покушавам да их 
уведем у тајне сликарства.
Шта ти представља инспирацију у 
раду?
- Највећа инспирација су ми моји ученици и 
њихова жеља за знањем.

Да ли читаш “Развитак” и шта мислиш 
о нашем листу?
- “Развитак” редовно читам и мислим да је 
веома интересантан.
Да ли себе сматраш строгим 
наставником?
- Мислим да нисам строг. Желим да будем 
друг са својим ученицима.
Као успешан, млади човек шта би 
поручио својим ученицима?
- Својим ученицима желим да поручим да 
се боре у животу да уче и постану добри 
људи.

Интервју водили: Зорица Куртишевски III/5 С.Ш.
Бранислав Павков  III/3 С.Ш.

фотографије: Милош Марјановић, Славенка Јанковић
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 Ликовна секција средње школе

 У другом полугодишту школске 2006/07. године оформљена је 
ликовна секција за ученике средње школе.

 Наставник Владимир Магделинић се труди да сваке среде заинтересо-
ване ученике научи о техникама и тајнама сликарства.

ВЕСТИ

 Припреме ученика за пријемне испите виших школа

 Организоване су припреме за ученике завршних разреда средње школе,  
који желе да наставе школовање у некој од виших или високих школа уметничког 
смера. Наставници Владимир Магделинић и мр Славенка Јанковић воде припреме.

Ради се према програму припремне 
наставе са Више Политехничке 
школе - Београд, а у сарадњи са 
професорком цртања и сликања 
ове установе мр Александром 
Шарановић. Основни циљ ових 
припрема је да се постигне 
прецизност у уочавању пропорције, 
покрета и форме, као и стицање 
одређене цртачке вештине. 
Тренутно, у припремну наставу је 
укључено пет ученика.
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“Вечерње новости”, 28.1.2007.

“Политика”
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“Блиц”, 3.2.2007.
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Хришћански пост

“Тада Исуса одведе Дух у пустињу да га ђаво 
куша, постивши четрдесет дана и четрдесет 
ноћи напослетку огладне”. (Мт. 4,1-2)
 Из Матејевог Јеванђеља видимо да 
је Господ Исус Христос постио и својим 
примером установио хришћански пост. 
Постили су и његови ученици свети 
апостоли и сви свети. Хришћани су свето 
држали установу поста, знајући да је пост 
божанска установа. Пост и молитва су крила 
која уздижу верујуће до Царства Небеског. 
“Пост доводи душу до пола пута спасења, 
молитва је доводи до рајских врата, а 
милостиња отвара та врата...” каже Владика 
Николај Велимировић.

 У Православној цркви постоје једнодневни и вишедневни постови.
 У једнодневне постове спадају среда и петак (осим трапавих седмица), 
Воздвижење Часног Крста - Крстовдан (27. септембар), Усековање главе Јована 
Претече (11. септембар) и Крстовдан (18. јануар). Вишедневни постови су: 
Петровски пост, Госпојински, Божићни и Васкршњи.
 По свом трајању најдужи и најстрожи је Васкршњи пост који траје седам 
седмица. У Васкршњем посту од понедељка до петка пости се на води, суботом и 
недељом на уљу, док се риба једе на Цвети и Благовести.
 Телесни пост мора бити сједињен са постом духовним - уздржавањем од 
греха и страсти и чињењем добрих и милосрдних дела. Пост човека чини снажним, 
одлучним и храбрим и пред људима и пред демонима. Пост чини још човека 
широкогрудим, кротким, милостивим и послушним.

ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО
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 У данашње време на питање шта је то пост, често ћете чути одговор да је 
то уздржавање од мрсне хране. Тај одговор је делимично тачан, јер телесни пост 
не користи ако није везан са духовним постом. Свети Јован Златоусти каже: “Не 
говори ми колико дана сам постио, нисам јео ово или оно, нисам пио вина, ишао 
сам у грубој хаљини, него кажи да ли си од гневног човека постао тих, од жестоког 
благ. Ако си изнутра пун злобе, зашто си тело мучио? Не хвали се телесним постом, 
јер он сам не уздише на небо без молитве и милостиње.”
 Осим за духовно, пост је врло важан и за физичко здравље човека. Начин 
поста установљен у Православној Цркви у потпуности је потврђен истраживањима 
савремене медицине. О здравственој користи поста говори и то да су највећи 
подвижници и аскете били здрави и дуго су живели. Многи лекари преписују пост 
као најсавршенији лек, па лекар Алексис Карел у књизи “Непознати човек” каже: 
“Пост пречишћава и из корена мења наше ткиво.” Терапеут Пол Брег је био велики 
поштовалац православних монаха јер је на њима јасно уочио благотворно дејство 
поста, како на њихове душе тако и на њихова тела.
 Пост је врло битан за православне хришћане, али оно што је најбитније и 
најузвишеније је сједињење са Господом Исусом Христом кроз свету тајну Причешћа, 
јер једино кроз свето Причешће задобијамо живот вечни и постајемо учесници у 
Царству Небеском.

Вероучитељ Горан Славнић
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Еуклид
 На обали Средоземног мора у делти Нила 
простире се град невероватне раскоши и лепоте, 
Александрија. Александрију је у четвртом веку 
пре нове ере подигао велики освајач Александар 
Македонски. Веома брзо постала је центар научних 
сазнања тога времена. У њој су тада живели 
бројни великани научне мисли разних области 
као и бројни математичари. Овај период обилује 
толико значајним  математичким открићима да се 
са правом трећи век пре нове ере назива “златним 
веком”. Значај њихових научних сазнања није 
потамнео ни до данашњих дана. 
 Један од најзначајнијих математичара тога 

времена је ЕУКЛИД, Платонов ученик и један од управника математичке 
школе у Александрији.
 Постоји веома мало забележаних података о животу овог значајног 
математичара. Не знају се чак ни тачне године његовог рођења и смрти, 
али математичка открића сачувана у његовим делима су од непроцењиве 
вредности чак и за савремену математику.
 Најпознатије  Еуклидово дело су “Елементи”, својеврсни споменик 
математичке културе свих времена. “Елементи” представљају 13 књига у 
којима је Еуклид систематски, логичком дедукцијом, кроз дефиниције, 
аксиоме и теореме изложио готово сва математичка сазнања до којих се до 
тада дошло. Значај овог Еуклидовог дела огледа се у томе да је до краја 
деветнаестог века база за писање математичких уџбеника било управо ово 
дело и поред тога што је од његовог стварања прошло више од две хиљаде 
година.

Јасмина Невенић

Еуклидова теорема
Теорема која се односи на 
зависности међу елементима 
правоуглог троугла

a2=cp b2=qc

a

h

b

p q

c

h2=pq



Историјске личности35

Кнез Михаило Обреновић
 Кнез Михаило Обреновић најмлађе дете кнеза 
Милоша и кнегиње Љубице, рођен је 4. септембра 1823. 
године у Крагујевцу. Детињство је провео у Крагујевцу, у 
Пожаревцу и Београду. Михаило је завршио школовање у 
Пожаревцу, а онда се сели са својом мајком у Беч, где је 
одлично научио француски и немачки језик. Незадовољан 
новим Уставом, Милош напушта власт и одлази из Србије, 
а на његово место Уставобранитељи доводе Милошевог 
сина Михаила Обреновића. На кнежевски престо Србије 
ступио је, 26. јула 1839. године и владао је до 25. 
августа 1842. године. Пошто је био малолетан одређено 
му је Намесништво, које су чинили Јеврем Обреновић, 
Тома Вучић-Перишић и Аврам Петронијевић. Веома 
млад и неискусан, Михаило се није најбоље сналазио у 
сложеним приликама унутрашњег и спољног положаја 
Србије. Свргнут је са престола 1842. године у буни коју је 
предводио један од најистакнутијих уставобранитељских 
првака Тома Вучић-Перишић. Уставобранитељи су на 
Скупштини 1843. године изабрали новог Кнеза Србије 
Александра Карађорђевића, сина Карађорђа, вође Првог 
српског устанка. Након буне Томе Вучића-Перишића, кнез 
Михаило се повукао из земље. После смрти мајке 1843. 
године, Михаило одлази у Беч. Са оцем Милошем, путовао 

је по Европи и усавршавао своје знање. Кнез Михаило је дошао, по други пут, на престо 
Србије после смрти оца - 14. септембра 1860.  На почетку његове друге владавине, Кнез 
Михаило је био активан на пољу унутрашње и спољне политике. Укинуо је “Турски Устав”, 
а донео је нови устав и наредбе за увођење народне војске и законе о порезима. Догађај од 
3. јуна 1862. године, када је турски војник на Чукур-чесми убио српског дечака, Михаило 
вешто користи да дипломатски, помоћу великих сила, а нарочито Енглеске примора турског 
султана да повуче турске посаде из Србије. После дуже дипломатске акције, 6. априла 
1867., године на Калемегдану је прочитан султански ферман и Али Риза паша, последњи 
београдски мухафис, предаје кнезу кључеве од свих градова у Србији. На београдској 
тврђави истиче се српска и турска застава. Затим је Кнез Михаило на коњу свечано ушао 
у град, а за њим и једна стрељачка чета, која је сменила турске страже. Кнез Михаило 
је владао као просвећени апсолутиста унапредивши Србију, а године 1860. иницирао 
је оснивање Народног позоришта у Београду. Док је Кнез Михаило Обреновић заводио 
апсолутизам у Србији, против њега је склопљена завера од стране његових политичких 
противника.
 У недељу 29. маја 1868. године ,у Кошутњаку, извршен је атентат где је убијен Кнез 
Михаило Обреновић и његова сестра од стрица Анка Констатиновић, која је својим телом 
покушала да заштити кнеза. Кнез Михаило Обреновић је сахрањен уз војне почасти на 
Марковом гробљу у Београду.

Непознате речи:
- уставобранитељи - изабрани људи од народа да штите кршење Устава
- престо - столица на којој седе владари земље
- “Турски Устав” - устав донет под притиском Турске за време Милоша
- дипломатски - решења мирним путем - преговорима
- ферман - турска реч која означава закон
- мухафис - турски заповедник у градовима
- апсолутизам - владавина појединца
- атентат - убиство познатих личности из заседе (сачекивањем)

Радомир Лековић
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Дан борбе против пушења
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Да будемо здрави и лепши
 Микро камера је савремени апарат који служи за преглед косишта 
(коже главе) и косе (длаке). Ми смо заказали преглед микрокамером са 
циљем да видимо која је њена функција.
 Преглед је обавила Драгана Кртолица, консултант PRE-LINE d.o.o. Cos-
metics Division. Као што видите на сликама, преглед је једноставан (ништа 
не боли), али је врло интересантан уз савете и сугестије конултанта.
 Све што смо о нашем косишту научили сада смо имали прилике 
и да видимо. Знамо да за стање косе посебан значај има опште здравље 
организма, а познато је да изглед косе представља барометар психичког 
стања и здравља индивидуе. Када смо тужни, болесни, радосни, када се не 
хранимо правилно то битно утиче на квалитет и стање наше косе.
 Болести се лече лековима, а кожа главе и коса разним третманима. 
Управо зато служи микрокамера која показује право стање косишта и косе. 
Ако постоји нека промена на косишту консултант препоручује препарате 
који служе као предтретман прању косе и тек се онда препоручују шампони 
за прање и негу косе.
 Да би ваша коса увек била здрава и лепа треба да знате да се коса 
храни из хране - преко крвотока добија све хранљиве материје потребне за 
њен раст и обнављање: беланчевине, масти, угљене хидрате, минералне 
материје, олигоелементе, витамине и воду.
 Храните се здраво и коса ће вам бити здрава и лепа.

Светлана Матовић
фотографије: Ива Урдаревић
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Предлози за уређење вашег дома
 Посетили смо Међународни сајам текстила за кућу, хотеле и јавне 
објекте у Београду.
 Видели смо пуно занимљивих ствари за опремање куће и желимо то да 
поделимо са вама.
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Одабрале смо за вас:
Мода за пролеће - хаљине и панталоне

Стране уредиле: Сања Витас III/4 С.Ш. и Драгана Тодоровић III/5 С.Ш.
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За најмлађе
1. Покушај да на основу слике одредиш 
које је доба дана у питању?
(да ти помогнем: јутро, подне и вече)

2. Која од ове три сличице не припада 
падавинама?
Слику која не одговара уцртај у празан 
квадрат.

3. Обоји зеку
    и јаја.

Мале занимације
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ИСПОД СВАКЕ СЛИЧИЦЕ УПИШИ ПОЧЕТНО СЛОВО

Заокружи тачан одговор

1. Младунче овце зове се:
 - звонко
 - јагње
 - Ирена

2. Дивље животиње живе:
 - у шуми
 - на мору
 - на Копаонику

3. Банана је:
 - домаћа животиња
 - поврће
 - воће

4. Кокошка има:
 - перје
 - капут
 - длаку

5. Пчела:
 - плива
 - трчи
 - лети

6. Која реч почиње слово “Б”?
 - око
 - шоља
 - балон

7. Рибе живе:
 - на дрвету
 - у води
 - у песку

ПиталицеСлово по слово

Решење:
1. јагње
2. у шуми
3. воће
4. перје
5. лети
6. балон
7.у води 

Повежи тачке
и добићеш птицу
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Решење: ластавицу
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Укрштеница
1. Укрштеница 2. Асоцијација

3. Избаци уљеза 4. Домине

А

КОКОШЈЕ

КУВАНО

КАЈГАНА

НА ОКО

Б

БЕЛИ

БРЗ

УШИ

ШУМА

В

ЦРВЕНА

ПЛАВА

БЕЛА

ЖУТА

Г

4 МЕСЕЦ

ПРОЛЕЋЕ

У 
БЕОГРАДУ

АПРИЛИ-
ЛИ-ЛИ

Л
П

Ћ
С П

Р

Е
У

Е
Т

Р
А

О
С

Решење: 1. УСКРС 2. А) ЈАЈЕ Б) ЗЕЦ В) БОЈА Г) АПРИЛ Конашно решење: УСКРС 3. ПАС 4. ПРОЛЕЋЕ/РАСПУСТ

ТИГАР

ЛЕОПАРД

ПАС

ЛАВ

ПУМА

РИС
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Учимо енглески

Енглески алфабет

Енглеска азбука има 26 слова. Енглески се увек пише латиницом.

Aa      Bb     Cc     Dd     Ee     Ff      Gg     Hh      Ii      Jj        Kk      Ll    Mm
(еј)  (би:)  (си:)  (ди:)  (и:)  (еф)  (џи)  (еич)  (аи)  (џеј)   (кеи)  (ел)  (ем)

 Nn    Oo    Pp     Qq      Rr    Ss     Tt    Uu    Vv       Ww        Xx     Yy     Zz
(ен)  (оу)  (пи)  (кју)  (а:р) (ес)  (ти)  (ју)  (ви)  (дабл ју)  (екс) (уај)  (зед)

Find me and draw me! (Повежи слова и нацртај слику!)

My little dictionary (Мој мали речник)
Colour! (Обоји!)
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Географија - занимљивости
- Да ли сте знали да облаци на небу имају своја имена?

Посматрај небо и научи да их препознаш!

Привреда и њене делатности

1. Допуни реченице:
У шумарству се људи баве о_ _ _ _ _ м дрвета и пошумљавањем.
2. У индустрији људи најчешће раде у ф _ _ _ _ _ _ .
3. Трговина се бави _ _ _ _ _ _ _ _ _ и продајом робе.
4. Туризам се бави п_ _ _ _ _ _ _м људи.
5. Пољопривреда се бави
- обрадом з_ _ _ _
- гајењем б_ _ _ _ _  и  ж_ _ _ _ _ _ _
- и њиховим иско_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
6. Човек искоришћава животиње тако што од њих узима: месо, _______________,
____________, ________________, ______________, ___________, __________.
7. Човек од воћа и поврћа прави: сокове, _________________, _______________,
____________, ________________, ______________, ___________, __________. 

Решење: 1. обрадом 2. фабрици 3. куповином 4. путовањем 5. - земље - биљака и животиња - искоришћавањем
 6. млеко, јаја, кожу, длаку, перје... 7. џемове, зимницу, креме, козметику...
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Биологија - Да ли сте знали?

По чему се разликују?

Азијски слон има мање уши од афричког слона.

Треба му вентилатор

Гепард је најбржа мачка на свету, то 
сви знате. Али, да ли сте знали да се 
температура његовог тела у брзом трку 
пење и до 420С. Када би покушао да трчи 
брже од 100 км на час (а може), угинуо 
би, јер би се прегрејао!

Отровуша

Сигурно никада не бисте поверовали да постоји отровна 
птица?!

Е, па постоји!
Живи у Новој Гвинеји. Ова птица има на свом перју отров 

сличан оном који отровне жабе имају на кожи.

Кикирики

Кикирики је необична биљка. Цвета на стабљици, али 
њен плод, кикирики расте у земљи. Цветови су жути, 
у средини цвета је плод. Када цветови увену, они се 
спуштају у земљу, тако да плод наставља да расте у 
земљи. Тек крајем лета стабљике кикирикија ваде се 
из земље. Потом се остављају да се осуше на сунцу. 
Кикирики води порекло из Индије и Америке.
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Решење:

1. со, лед, плави камен
2. кисеоник, олово, жива
3. a, d, e, f
4. протона, неутрона, електрона
5. Ексер у чаши а) пре почиње да рђа од ексера у 
чаши б) јер је овај други заштићен слојем уља од 
кисеоника и ваздуха
7. 

8. 

загонетке:
1. дијамант и графит
2. CO2
3. CO и CO2

Хемија
1. Подвуци једињења у низу:
нафта, со, сумпор, угаљ, лед, плави 
камен, бакар

2. Подвуци елементе:
ваздух, кисеоних, вода, ватра, олово, 
шећер, креч, жива, снег

3. Заокружи слова испред тачно 
написаних једначина хемијских реакција:

а) Fе + 2HCl  FeCl2 + H2
b) SO2 + O2  SO3
c) HCl + NaOH  NaCl + H2O
d) На2О+Н2О  2NaOH
e) P2O5+ 3H2O  2H3PO4

f) Na2SO4+Ca(OH)2   CaSO4+2NaOH

4. Допуни следећу шему:

5. Шта је корозија?
Корозија је процес оксидације на 
површини метала до кога долази под 
утицајем влаге и гасова из ваздуха. 
Стварају се оксиди. Слој насталог 
једињења на површини метала може 
да буде непорозан и да штити метал од 
даљих промена и порозан што доводи до 
даљег разлагања метала.

Оглед:
У обе чаше налази се гвоздени ексер 
уроњен у воду. У чаши б) на површини 
воде налази се слој уља. У којој чаши ће 
ексер почети да рђа?
Дати објашњење.

6. У таблицу упишите формуле и називе 
руде гвожђа које недостају.

7. У таблицу упишите елементе који улазе 
у састав наведених легура:

8. Напиши молекулске и структурне 
формуле првих пет алкана.

ЗАГОНЕТКЕ:

1. Близанци су необични,
    Један прелеп стакло пара,
    Други мек и неугледан
    На папиру шаре ствара.
 
2. Гаси ватру као вода,
    А у води он је сода!

3. Од једнога брата мреш,
    А другога с водом пиjеш

атом једног елемента

имају сталан
број честица

могу да имају
променљив број

честица

вода вода

уље

а) б)

назив
руде

магнетит хематит сидерит

формула FeS2 Fe2O3XH20

легуре елементи

бронза ?

месинг ?

легура за лемљење ?

дуралуминијум ?

  CH4     C2H6          C3H8            C4H10                C5H12

   H         H H         H H H        H H H H           H H H H H
    I            I   I             I   I   I            I   I   I   I               I   I   I   I   I
H-C-H  H-C-C-H  H-C-C-C-H  H-C-C-C-C-H   H-C-C-C-C-C-H
   I            I   I             I   I   I            I   I   I   I               I   I   I   I   I
   H        H H         H H H         H H H H          H H H H H
МЕТАН   ЕТАН      ПРОПАН       БУТАН             ПЕНТАН

пиритхематит

Fe3O4Fe2O3FeCO3
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Физика
Заокружи тачан одговор.

1. Физика је:
 а) природна наука
 б) друштвена наука

2. Ознака за брзину је:
 а) S
 б) V
 в) t

3. Ознака за силу је:
 а) F
 б) N
 в) m

4. Јединица за силу је:
 а) KG
 б) N
 в) j

5. Ознака за рад је:
 а) F
 б) J
 в) A

6. Ознака за снагу је:
 а) A
 б) P
 в) F

7. Енергијом се може уништити.
 а) да
 б) не

8. Ознака за енергију је:
 а) F
 б) P
 в) E

Математика
1. Сваки од петоро браће има једну        
сестру.
Колико у тој породици има деце?

2. На овим теразијама укупна маса 
свих куглица (већих и мањих) 
износи 600 грама. Колика је маса 
једне веће, а колика једне мање 
куглице?

3. Пошто утврдиш правило 
“продужи” правило за још три 
члана:

4. Знамо да је а.б=500. Наћи брзо!

а) а.25.б.4

б) б.359а-а.159.б

11, 13, 17, 23, 31, 41

Решење:
1) 6 деце, 5 дечака и једна девојчица
2) Већа куглица 100 грама, мања 75 грама
3) 53, 67, 83
4) а.б.100=500, аб(359-159)
500.200=10000 

Решење:
1. а  2. б  3. а  4. б  5. в  6. б  7. б  8. в  

Стране уредили:
Милош Марјановић, Ива Урдаревић, Биљана Каличанин, Борислава Пешић, Горица Живановић,
Олгица Славковић, Љиљана Каличанин и Јасмина Невенић
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 Зима

 Ове године зима је била блага. Није 
било снега. Углавном је било топло. Деца 
нису уживала у зимским радостима: скијању, 
санкању и грудвању. Ја сам највише играо 
фудбал и код куће гледао телевизију. Више 
волим  када има снега. Највише волим да 
се санкам и грудвам. Волим да гледам када 
пада снег. Надам се да ће следеће године 
бити снега.
                                    Светислав Ђорђевић VI/1 О.Ш.

 Како сам  провео зимски
 распуст

 За време распуста сам ишао кући у 
Косовску Каменицу. Путовао сам аутобусом 
сам. Цео распуст сам био код куће. Време је 
било променљиво. Није било снега. За време 
распуста сам чекао Нову годину. Славио сам 
Бадњи дан и Божић. Тати сам помагао, цепао 
сам дрва. Са братом сам играо фудбал. Било 
је лепо на распусту.
                                            Тасић Стефан  VII/2 О.Ш.

 Како сам провела зимски
 распуст

 Завршио се зимски распуст. Трајао је 
три недеље. Време је било сунчано и топло. 
Само је два дана падала киша. Личило је 
на пролеће. На жалост снега није било. За 
време распуста сам била код куће. Најчешће 
сам гледала ТВ и помагала мами око ручка. 
По неки пут сам вежбала математику. Нову 
годину и Божић сам провела у кући са 
породицом. Овај зимски распуст сам лепо 
провела. 

Тамара Раденковић  VI/1 О.Ш.

 Једно срце за два града

 Зимски распуст сам провела у мом 
граду Бања Луци. Тамо сам се лепо провела 
Са нестрпљењем сам очекивала полазак и 
радовала се. Радовала сам се мојој родбини, 
граду и изласцима.
 У мом родном граду има једна улица 
која ми је посебно драга. Та улица се зове 
Господска (као Кнез Михаилова у Београду). 
У њој се налазе дивне старе грађевине. 

Милош Илић III/1 О.Ш.

Раде Мирковић II/1 О.Ш.

Хелена Грујоски III/1 О.Ш.

Ненад Рамадан IV/1 О.Ш.
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 Улица је поплочана каменом. На 
крају улице налази се Трг Крајине. Ту за 
Нову годину поставе велику позорницу 
на којој певају познати певачи. На том 
тргу праве величанствен ватромет. Кроз 
Бања Луку протиче лепа брза река. Лети 
шетам по шеталишту. Близу реке налази се 
тврђава која се зове Кастел, нешто мања од 
Калемегданске тврђаве.
 У мом граду је бања у којој се налази 
базен са топлом водом коју радо посећују 
Бањалучани. У току мог боравка често са 
дедом одлазим на бањалучки ћевап. Са 
мојом тетком одлазим у школу глуме коју 
она води и уживам у припреми представа 
за Бањалучко позориште. И поред оваквог 
задовољства ја се враћам граду светлости 
на две реке, и полако схватам да он постаје 
МОЈ ГРАД! МОЈ БЕОГРАД!

Лазаревски Горана

 Копаоник

 Група од дванаест ученика заједно 
са наставницом ишла је на Копаоник, на 
зимовање. Десети фебруар је у Београду био 
без снега. Истог датума Копаоник је био под 
снежним покривачем. Било је јако хладно. 

Моји другови и ја били смо смештени у 
хотелу “Машинац”. После спремања собе и 
доручка ишли смо да скијамо. На стази за 
скијање упознао сам нове другове. Много 
времена смо проводили напољу, па кад нам 
постане јако хладно одлазили смо у топлу 
хотелску собу да се угрејемо и попијемо 
топао чај. Скијање је било обавезно два пута 
у току дана. Увече смо ишли у клуб. Играли 
смо стони тенис са дечацима који чују. Неке 
партије смо губили, али смо и побеђивали. 
Много времена смо провели у шетњи на 
чистом ваздуху. Зима је много лепо годишње 
доба које пружа многе доживљаје које лето 
не може.

Саша Миловановић III/3 С.Ш.

 Како сам се провела
 на Копаонику

 Десетог фебруара сам отишла на 
Копаоник. Кад сам одлазила из Београда у 
њему није било снега. Бринула сам да ли ће 
бити снега на планини и како ћу се провести. 
Путовали смо око четири сата. Кад смо се 
приближили Копаонику, поглед из аутобуса 
је био диван. Све је било бело од снега. 
Јелке су биле савијене од терета снежног 
покривача. На Копаонику је било јако хладно, 
али то није сметало да се скијамо. Вожња 
жичаром је врло забавна. Упознала сам нове 
другове и другарице са Звездаре. Они су 
желели да науче азбуку коју користе глува и 
наглува деца. Ја сам им то и показала. Увече 
смо заједно излазили. Дружење је било лепо 
и мислим да ћу следеће зиме поново ићи на 
скијање. Можда ће то бити опет Копаоник 
а можда и нека друга планина. Свидело ми 
се скијање и провод на снегу са старим и 
новим другарима.
 Ивана Илић II/2
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Правимо поклоне за маме, баке...
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Осмех моје маме

Најлепши осмех има моја мама!
Када сам будна,
када спавам,
када сам срећна,
када сам сама,
мамин осмех лети
и на моје лице слети.

Моја мама се најлепше смеје,
њен осмех мене греје.
мамин осмех је осмех из бајке
- Најлепши осмех је
осмех моје мајке!

Драгана Тодоровић III/5 С.Ш.

Руке моје маме

Мамине руке,
љубе ме и милују.
Те нежне руке
мени све дају.

Мамине руке,
срећу нуде.
Мамине руке,
најтоплије греју.

Мамине руке,
уче ме и чувају.

Зорица Куртишевски III/5 С.Ш.

Очи моје маме

Очи моје маме,
тако топле очи.
Нежне и дубоке
Срећу мени дају.

Очи моје маме,
ја у срцу носим.
Ја те очи волим
највише на свету!

Када сам тужна,
када сам сама,
њене брижне очи
говоре ми тада...

Мамине очи греју мене,
мамине очи за мене светле.
Када је светлост,
када је тама
најлепше очи има моја мама!

Снежана Дуловић IV/1 С.Ш.
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Никола Бричић IV/1 О.Ш. Теодора Баљак I/1 О.Ш.

Анђелковић Кристина II/1 О.Ш. Ана Влашић, предшколско

Лука Радуловић IV/2 О.Ш. Милица Маринковић I/1 О.Ш.
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Радомир Мирковић II/1 О.Ш. Денис Омеровић IV/2 О.Ш.

Милош Војиновић IV/1 О.Ш. Момир Мајсторовић II/2 О.Ш.
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