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Завршили смо још једну школску годину.
Иза нас је време учења, дружења, радости, путовања.
Време између два броја обележили су бројни догађаји:
средњошколци су путовали на екскурзију у Праг,
фризери су победили на републичком такмичењу,
спортисти су нас успешно представљали у Земуну,
нашим такмичарима у знању пожелели смо срећу.
Испратили смо још једну генерацију малих и великих матураната.
До следећег броја поздравља Вас 
         Ваша Редакција

Велики матуранти Мали матуранти

Ученик генерације средње школе

Наши спортисти

Ученик генерације основне школе

Са екскурзије Победници - фризери
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Прво републичко такмичење 
ученика оштећеног слуха 

образовног профила женски 
фризер у теоријском и 

практичном знању
 Имали смо част да деветог маја 
будемо домаћини Првог републичког 
такмичења ученика женских фризера 
оштећеног слуха. 
 На такмичењу су учествовали уче-
ници из четири школе:
- “Школа за образовање деце и омла-
дине са интернатом” из Крагујевца
- Школа са домом за ученике оштећеног 
слуха “Бубањ” из Ниша
- “Школа са домом за ученике 
оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине
- Школа за оштећене слухом-наглуве 
“Стефан Дечански” из Београда.
 Такмичење је отворила директорка 
наше школе, Лепосава Петровић, а 
пригодан програм су извели  најмлађи 
чланови ритмичке секције који су 
побрали посебне симпатије.
 Док су такмичари радили тест 
знања и припремали такмичарске 
фризуре, наши гости из Техничке 
школе у Параћину и Школе за негу 
лепоте из Барајева припремали су 
се за ревијални део такмичења. 

У ревијалном делу показали су нам своје вештине у прављењу фризура, 
маникиру и педикиру.
 Уследио је и најважнији део – такмичари су показали своје практично 
знање и умеће. Најузбудљивији део такмичења је било проглашење 
победника и ревија.
 Прво место је освојила Ивана Илић, ученица наше школе;
 Друго место је освојила Милана Крошњар, ученица наше школе;
 Треће место је освојила Сабрина Пепић из Крагујевца.
 Победнице су добиле пехаре и плакете.
 Такмичењу су присуствовали: представници Министарства просвете, 
директори школа учесница, представници Клуба фризера “Београд”, Друш-
тва дефектолога Србије и многобројни гости.
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А сада погледајте слике које ће вам дочарати
све што се дешавало за време такмичења

ОТВАРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА

ТАКМИЧЕЊЕ ПОЧИЊЕ

УЧИОНИЦА 77

ТЕСТ
ЗНАЊА

УЧИОНИЦА 
74,75

ПРИПРЕМЕ ЗА 
РЕВИЈАЛНИ 

ДЕО 
ТАКМИЧЕЊА
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ФРИЗЕРСКИ САЛОН

ПРАКТИЧНИ ДЕО 
ТАКМИЧЕЊА

СПРЕМНИ СМО ЗА 
НАСТУП
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НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА

ПОБЕДИЛИ СМО!!!

А НА КРАЈУ РЕВИЈА И ДРУЖЕЊЕ

Стране приредила редакција
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Један свет - дечји сан
У сусрет Олимпијади у Пекингу

 И ове године ученици од првог до четвртог разреда основне школе су 
учествовали на Дечијој олимпијади.
 Олимпијаду је отворио Предраг Даниловић, прослављени кошаркаш, а 
наша фолклорна секција је својим умећем одушевила присутне.
 Мото овогодишње 21. Олимпијаде био је “Један свет - дечји сан”, 
поводом предстојеће Олимпијаде у Пекингу. Свака екипа је представљала 
неку од олимпијских дисциплина, а ми смо били “гимнастичари”.
 Наши такмичари су показали моторичку спретност и били успешни 
у следећим дисциплинама: скакању са лоптом, скакању у даљ, пикаду, 
обарању чуњева, прескакању вијаче, вођењу обруча и лопте кроз полигон, 
штафети, а веома успешни су били и у ходању на три ноге.
 Као успешни такмичари добили смо диплому, кошаркашку лопту, пуно 
слаткиша и лепо смо се дружили.

Мери Божовић

Нека слике говоре...

Овако наши ученици играју фолклор, 
самоуверено и отмено

Ово смо ми, спремни за такмичење

Нисам зец али одлично скачем и то са лоптом За пикадо је потребна вееелика 
концентрација, али и то смо успели
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Прескачем... и трчим! Браво! Једна нога, друга нога... обе руке и 
напред!

Ходање на три ноге. О, како је то забавно! Само се ти држи за мене! Успели смо!!!

Добили смо диплому... ... а и лопту

Ми смо шампиони, ми смо шампиони...!



10 Такмичења

 Републичке спортске игре ученика основних школа одржане су у 
Земуну од 14. до 18. маја. На такмичењу су учествовали ученици школа за 
оштећене слухом из Земуна, Крагујевца, Ниша, Суботице, Јагодине, Новог 
Сада, Ужица и Београда.
 У укупном пласману  ученици наше школе су освојили друго место. Прво 
место освојила је школа из Крагујевца, а треће место припало је домаћину 
школи из Земуна.

Дарко Ћорић

Републичке спортске игре
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Важно је учествовати
 “Важно је учествовати... али и победити”. Овако ће сигурно наши 
другари, заједно са својим наставницама, да нас испрате шестог јуна на 
такмичење у знању у Јагодину. Та њихова жеља је за нас велика обавеза. 
Да ли ћемо се сетити, због велике треме, да се молекули састоје од атома, 
или која је најдужа река у Европи? Да ли су све гљиве јестиве? Да ли ће 
нам рука задрхтати при обради метала, или ће се сломити срце оловке док 
цртамо? Треба ли да ставим сир на сендвич или не?
 Ово су питања која ће можда себи постављати ученици седмог разреда 
који се ове године такмиче из:

   
 - биологије - Форго Кристина, 
 - географије - Раденковић Тамара, 
 - хемије - Ђорђевић Светислав,
 - ликовне културе - Куртишевски Драгиња, 
 - техничког образовања - Јевтић Александар и 
 - домаћинства - Боромиса Јелена. 
 У току целе школске године, ученици су се вредно спремали за ово 
такмичење, уз помоћ својих наставница и наставника.
 Надамо се да ће њихово знање да надвлада трему, а ми им желимо 
пуно успеха у томе.

Верица Станојевић
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Изложба дечје карикатуре
“Мали Пјер”

 Пета општинска изложба дечје кари-
катуре “Мали Пјер” одржана је 25. марта у 
библиотеци “Исидора Секулић”. Наша школа 
је изложила осам карикатура, а наш ученик 
Радомир Мирковић из III/1 основне школе 
добио је другу награду.

Ксенија Тодоровић

Изложба ликовног стваралаштва 
младих са сметњама у развоју

 У организацији Друштва дефектолога Београда у Педагошком музеју, 
9. маја, одржана је изложба ликовних радова младих са сметњама у развоју.
Ове године је изложба имала продајни карактер. Ученици наше школе су 
изложили ликовне радове у темпера и батик техници као и радове ручне 
израде из креативне радионице.

Ксенија Тодоровић
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 Традиционални Ускршњи базар и ове године одржан је испред храма 
Светог Саве. На базару су учествовали  ученици и наставници наше школе. 
На штанду су били изложени дечији радови, ускршња јаја и кухињска 
галантерија из наших креативних радионица.

Снежана Трифуновић

Ускршњи базар

 Већ традиционално, ученици основне школе, били су гости на Ускр-
шњем пријему у Белом двору, који организује хуманитарна организација 
принцезе Катарине Карађорђевић. Присутну децу поздравили су принц 
Александар и принцеза Катарина Карађорђевић, који су одржали  пригодне 
говоре. Наступио је  хор, а потом су деца стала у “возић” и добила лепе 
ускршње поклон пакетиће. На крају пријема деца су била ведра,  насмејана 
и срећна док су узбуђено са другарима размењивала утиске и разгледала 
поклоне које су добили.

Ива Урдаревић

Ускрс у Белом двору



14 Догађаји

The best of… Мирко Илић

 У галерији “Магацин” у улици Краљевића Марка 4, одржана је изложба 
једног од највећих светских графичких дизајнера Мирка Илића. На изложби 
су приказани омоти грамофонских плоча које је Мирко Илић радио за наше 
најпознатије рок групе (Азра, Бијело дугме, Хаустор, Прљаво казалиште) и 
плакати које је радио за MTV.

М.М.

Посетили смо Музеј аутомобила 

 Наши ученици су велики љубитељи 
аутомобила. На њихову велику радост 
посетили смо Музеј аутомобила, једини 
музеј ове врсте на Балкану.
 У овом простору изложени су стари 
аутомобили олдтајмери, аутомобили ко-
ји су се возили шездесетих и седамде-
сетих година прошлог века, као и болиди 
који су се возили на тркама “Формуле 1”. 
Посебна пажња посвећена је успомени 
на “Велику награду Југославије”, највећу 
трку која је икада одржана код нас.

М.М.
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Скелети уживо
 Скелети животиња су пленили пажњу 
људи због свог бизарног и мистичног изгледа 
и у њима изазивали страх, нелагоду и зебњу. 
Ипак, због љубопитљиве природе људи и 
жеље да сазнају како изгледа оно што је 
неуобичајено, невидљиво, а истовремено 
и застрашујуће, изложбе скелета увек су 
привлачиле пажњу у музејима широм света.
На изложби су приказани рецентни (прави) 
скелети кичмењака, као и скелети мекушаца, 
зглавкара и инсеката. Посебно интересовање 
привукли су: скелети ноја, делфина, мајмуна 
Гверезе, шимпанзе, као и скелет мрежастог 
питона. Сви костури су прави. Деци је било 
занимљиво да виде љуштуру наутилуса, 
сипину кост и необичне инсекте.

Горица Живановић
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За чист Београд - Хајд парк 2008.

 Поводом акције из области заштите животне средине под називом 
“За чист Београд – Хајд парк 2008.” ученици су учествовали у чишћењу и 
амбијенталном уређењу парка. Ова акција је имала за циљ да унапреди 
ниво еколошке свести наших суграђана дајући пример најбоље праксе и 
подстичући одговорност за очување природних ресурса.
 На крају, ученици су се такмичили у извиђачкој игри спретности 
“Скаутска марама” и освојили треће место.

Горица Живановић
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Јавни час цртања

 На тридесет првом јавном часу цртања на Калемегдану у оквиру 
смотре “Вољеном граду” трећег јуна 2008. године учествовали су ученици 
са сметњама у развоју. Наша школа освојила је друго место у категорији 
глувих. Нашу школу представљали су ученици: Бранка Ристивојевић, 
Милосав Васић, Иван Стевановић, Кристина Форго и Тамара Раденковић и 
наставници Ксенија Тодоровић и Владимир Магделинић.

Ксенија Тодоровић
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Корачам и слушам
 Школа за оштећене слухом – наглуве, од 
2000. године, ради на рехабилитацији деце 
са кохлеарним имплантом, као и на едукацији 
кадрова и стручног тима за кохлеарни имплант 
кроз низ семинара и предавања у земљи и 
иностранству. Поред слушног тренинга, деци 
са кохлеарним имплантом пружамо и техничку 
подршку – фитинг, као и комплетну едукацију 
и укључивање у редован систем образовања.
 Поносни смо што је наша школа била 

организатор и домаћин првог едукативног семинара о кохлеарном импланту 
“Корачам и слушам”, са међународним учешћем,  28. маја 2008. године. На 
овом семинару излагали су представници наше школе и гостујући предавачи 
из иностранства, представници компанија “Medel” и “Sonic innovations”.
      Госпођа Joanna Brachmaier нас је упознала са савременим трендовима у 
хабилитацији и рехабилитацији мале глуве деце, као и са језички независном 
батеријом тестова развијеном у циљу успостављања боље комуникације и 
сарадње између терапеута, родитеља и детета. Дипломирани инжењер Mi-
chael Morgner говорио је о новим критеријумима и достигнућима кохлеарних 
импланата, а доктор K. Heinz Wolf причао нам је о савременој амплификацији 
слушним апаратима.
 На овом семинару своје радове су представиле и колегинице из наше 
школе. Соња Поповић, Мелита Голубовић и Драгана Стевановић приказале 
су методски поступак рехабилитације кохлеарно имплантиране деце у нашој 
школи у раду  “Корачам и слушам”. Колегиница Биљана Јанковић излагала је 
о типовима оштећења слуха и заступљености слушних апарата код ученика 
наше школе. Као постер презентације приказана су  три рада Достане Лазић 
и Иве Урдаревић.
 По завршетку семинара у нашој школи, представници нашег колектива 
присуствовали су и симпозијуму “Глувоћи је дошао крај” који је организовао 
“CI Studio PULSAR”, у хотелу “Радмиловац” у Београду.
 Семинар “Корачам и слушам” је изазвао велико интересовање струч-
њака из различитих установа. Желели бисмо да овај семинар постане 
традиционалан и да се следеће године окупимо у још већем броју.

Ива Урдаревић
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 У оквиру стручног усавршавања наставници наше школе учествовали 
су у реализацији програма: “Деца са посебним потребама у предшколској 
установи и школи”, петог и шестог априла 2008. године.
 Аутори програма Милена Јеротијевић и Даринка Радивојевић које 
су се представиле и као реализатори истог, имале су за циљ повећање 
компетентности васпитача и наставника за рад са децом са посебним 
потребама у редовном образовно-васпитном систему.
 Програм је реализован у току два дана активним учешћем наставника 
кроз разне занимљиве радионице, под вођством наших гошћи, аутора 
програма. Радионице су пратиле теме: осећања, сарадња, укључивање деце 
са посебним потребама, прилагођавање средине, активности, припрема 
друге деце, индивидуализација приступа у решавању посебних проблема 
комуникација, сарадња са родитељима.
 Кроз радионице, учесници су се срели и на један посебан начин 
доживели проблеме које имају деца и њихови родитељи, а циљ је био навести 
нас да размишљамо како ћемо проблеме превазићи, ублажити, решити. 
Ови задаци за нас су били једноставни, јер се у нашем свакодневном раду 
срећемо са њима. Понуђена решења су била веома занимљива.

 Реализатори су веома добро во-
дили програм. Комуникација је доб-
ро осмишљена, а време детаљно 
испланирано. По завршетку, међу-
собном дискусијом, закључили смо 
да је програм користан, али не и еду-
кативан за наставнике дефектологе. 
Циљна група предвиђена програмом 
су васпитачи, учитељи и наставници 
у редовном систему образовања и баш 
зато нам је био изазов, а вероватно 
и реализаторима да разменимо ис-
куства.

Снежана Николић

Утисци са семинара 
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Наша екскурзија
Недеља 30.03.2008. - 7,30

... после 2 сата вожње

Уморан сам

Најзад смо у Будимпешти...

Крећемо!

Ура!

Супер

нам је!

... а ово је

Трг Хероја
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Понедељак 31.03.2008.

Ево Прага старе лепотице

Ово је

наш хотел

Уторак 01.04.2008.

Овде спавамо

Ово су

најлепше зграде 

и тргови
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... и даље упознајемо знаменитости Прага

Није важно, 

показу
је та

чно 

време !

Колико је стар 

овај сат ?

... идемо према Карловом мосту
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Ево нас на 
најлепшем мосту 

у Европи

... кажу да се 
жеље остварују!?

... а сада опуштање ...

Луна парк је 
супер !!!
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Среда, 02.04.2008.

... а ово је прелепи дворац Храдчани

... сада смо у Златној улици ...

Да ли су нашли 
злато и камен 
мудрости ???

Одушевљени
смо !!!
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... мало лудовања за опроштај од Прага

Четвртак, 03.04.2008.

Ово ћу поклонити 

њој.

Враћамо се у Будимпешту

Овако смо прославили Стојаново пунолетство

Престравили смо 
наставнике !!!

Како да
изненадимо Стојана

за рођендан?

Срећан рођендан!!!
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Петак, 04.04.2008.

Враћамо се пуни утисака...

Крај путовања

Све што је 
лепо кратко 

траје!

Ево нас у
Тропикаријуму!

А, Тропикаријум?!

Зар већ идемо?

Стране приредили наставници и ученици средње школе
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 Први пут, ове године и ученици наше школе су били учесници 
манифестације “Плес са Европом – Матурантска парада 2008”. Шеснаестог 
маја, тачно у подне, наши матуранти су заиграли заједно са средњошколцима 
из 22 београдске школе, као и из других градова Србије и из 36 градова 
Европе.
 На Калемегдану су прво увежбавали кораке са инструкторима, а 
онда су обучени у наранџасте и црне мајице са кишобранима у рукама и 
пиштаљкама прошетали Кнез Михаиловом улицом, да би заузели места за 
плес у две колоне од Народног позоришта до Студентског трга.
 Тачно у 12 часова почео је плес. Око 2.000 ученика одиграло је плес 
који је био њихов опроштај од средње школе. Васина улица је одзвањала од 
раздрагане и разигране младости.
 “Било је забавно”. “Баш смо се лепо провели” – били су коментари 
наших матураната Драгане, Зорице, Аземине и њихових партнера у плесу 
Ивана, Ервина и Уроша. Био је то један незабораван дан који ће се дуго 
памтити.

В.С.М.

Матурантска парада 2008
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М А Л И   М А Т У Р А Н Т И

Реч-две о матурантима VIII/1
 Када сам те давне 1997. године у предшколском одељењу примила 
нову групу ђака који су тада имали три и по године ни слутила нисам да ћу 
их довести до осмог разреда. Прво сам упознала Марка, Звездану, Сандру и 
Немању, да би нам се касније придружили Невена, Анђела, и Елвис.
 Из дана у дан смо се упознавали. Након свих ових година могу слободно 
рећи да су нам довољни само погледи да се разумемо.
 Много тога смо прошли заједно. Разне згоде и незгоде. Није било  
проблема. Ако их је и било решавали смо их разговором.
 А сада ћу рећи нешто о сваком од њих.

 Ово одељење заувек ће заузимати посебно место у мом срцу и сећању.
Уз мене су одрасли, пролазили кроз многе успоне и падове, али сам сигурна 
да су на правом путу да постану одговорне и задовољне одрасле особе.
Бићу увек поносна што сам баш ја била њихов разредни старешина све ове 
године.

Весна Костић

МАРКО
- Ђак генерације
- Вуковац
- Добар друг

ЗВЕЗДАНА
- Љубимица одељења
- Увек дотерана

НЕВЕНА
- Будућа фризерка
- Најлепши осмех
  одељења

АНЂЕЛА
- Шеф одељења
- Брзо мисли

НЕМАЊА
- Воли школу
- Стално би играо фудбал

САНДРА
- Најбоља имитаторка
- Добра домаћица

ЕЛВИС
- Прави домаћин
- Будући металостругар
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 Иако са доста искуства, имала сам трему оног првог дана када сам их 
прозвала: Стефан, Милош, Александар, Елвис.
 Требало је пуно стрпљења, упорности, вежбања да би савладали 
трновит пут од првих слова преко писања, читања до мале матуре. Биле су 
то слатке муке којима се прикључио наредне године и други Стефан, кога 
сада зовемо “велики”.
 Наш возић напустио је “Еко”(Елвис Османи) због одласка у иностранство. 
Увек уредан, миришљав, лепо васпитан, жељан нових знања, упоран у 
савладавању многобројних недаћа које му је живот доделио.
 Често га се се сетимо и волели би да нас једног дана изненади својом 
посетом. На возић укрцала су се још два велика дечака, Никсон и Владица. 
Изванредно су се уклопили, максимално се трудили, били добри другари и 
продужили даље бржим корацима. С радошћу се сусрећемо на ходницима 
наше школе (они су сада средњошколци). Наш возић наставио је даље, некад 
брже, а некад спорије и стигао је до циља. Мала група, али одабрана.

 И ова генерација, као и многе друге, заузела је своје место у мом срцу 
и сећању.

Душанка Јовановић

МИЛОШ
- Увек је у праву
- Уредан и прецизан
- Добар друг

СТЕФАН ТАСИЋ
- Брзо мисли
- Причалица

АЛЕКСАНДАР
- Враголан
- Шмекер

СТЕФАН 
МИЈАИЛОВИЋ

- Дугајлија
- Спортиста
- Насмејан и добродушан

Понешто о матурантима VIII/2
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Мало поподневно дружење

 Након толиких година проведених заједно у учионици, наше авантуре 
крунисане су прославом матуре 27. маја 2008. године. Захваљујући помоћи 
родитеља успели смо да добијемо салу ресторана “Милошев конак” у коме 
су нас лепо угостили. Од самог старта то вече обећавало је много.
 Време је било топло и сунчано. Деца насмејана и весела, обучена 
специјално за ту прилику, а родитељи и наставници поносни на њих. 
Искористили смо лепо време и савршену природу која нас је окруживала да се 
сликамо напољу и тако заувек забележимо те срећне тренутке.Расположење 
је од почетка било одлично. Не зна се ко је био веселији и ко је више 
причао.
 Музика је правила добру атмосферу у којој су сви уживали. Ако су у 
почетку девојчице и дечаци пазили на своје беспрекорне тоалете и фризуре, 
када су заиграли нико више није водио рачуна о томе. Било им је важно да 
се добро забаве. Ређао се плес за плесом. Бирале су даме, али и господа.
 Бројне фотографије направљене те вечери сведоче да ни ђаци ни 
наставници нису скидали осмехе са лица. Деца ће га заувек памтити као 
своје последње стајалиште на путу ка одрастању.

Весна Костић 
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В Е Л И К И  М А Т У Р А Н Т И

Бранко
Цртање му је 
у крви и за 

компјутером је 
увек први.

Дарко
Фудбал много 

воли,
ако треба због 
њега би цео 
дан остао у 

школи.

Влада
Висок и мршав, 
наш Влада је 

весељак прави
 и кад му кажу 
да кокодаче, 
он не плаче.
Воли да се 
дружи и 

шалама се 
служи.

III/1
Одељењски старешина

Катарина Петровић

Наши фризери

III/2
Одељењски старешина

Гордана Крстић

Ивана
Наша Иваница 

права је 
лепотица,

увек је имала 
стила,

а и добра 
другарица је 

била.

Аземина
 За цртање има 

дара,
иако је понекад 

свађалица
ипак је 

она наша 
другарица.

Милана
Осетљива је, тиха и 

мирна,
а уз то је и веома фина.

Стојан
Воли да прича,
али и огромно 

срце има.
Све девојчице 

кажу:
“Стојан је 

најбољи друг 
свима”.

Наши машинци
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III/3
Одељењски старешина

Јелица Игњић

Наши столари

Бојан
Са свима 
другује

али највише 
воли да 
шефује.

Ервин
За глуму има 

дара,
али му је и 
фудбал јача 

страна.
Шта ће од њега 
у животу бити,

време ће 
показати.

Александар
Руке су му од 

злата
за праксу је 
тата – мата.

Дарко
Сви знамо

њему је све 
досадно.

Али у њему
се можда добар 
мајстор крије.

Есмин
Нижег је раста,
али је фудбалер 

прави,
лопта му је 

стално у глави.

III/4
Одељењски старешина
Марија Радовановић

Наши тапетари и 
кројачи

Милица
Милица, наша 
шнајдерица,

увек је мила и 
ведра лица.

Дејан
Деки, још један 
шмекер прави,
девојке му се 

мотају по глави.
Када га 

упознају, не 
могу да му 

одоле
и све га за трен 

ока заволе.

Урош
На пракси је 
радилица,

али и велика 
беба

којој много 
пажње треба.
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IV/1
Одељењски старешина

Весна Сибиновић-МиленковићНаши графичари

Зорица
Слатка мала 

Зока
је наша 

паметница,
блиставог 

осмеха
преко целог 

лица.

Иван
Сладак и 
паметан,
шмекер је 

прави,
такође је и 
“гробар”,

“Партизан” је 
њему

често у глави.

Драгана
Наша 

Драганица
воли да се 

лицка,
сваким даном 

је
све лепша и 

лепша
јер се много 

лепо
смешка. 

Најуспешнији 
матуранти

ГЕНЕРАЦИЈА 2007/2008
Зорица 

Куртишевски, 
IV/1

- ученик 
генерације

- носилац Вукове 
дипломе

Иван 
Беадер, 

IV/1
- носилац 

Вукове 
дипломе

Урош - други на избору
за краља матуре

Трећепласирани
плесни пар

Драгана и Иван
Краљица матуре Ивана са пратиљама 

Драганом и Миланом

НАШЕ 
ЛЕПОТИЦЕ
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 Још једна генерација наших ученика традиционално је прославила 
своје матурско вече заједно са друговима из школа за децу оштећеног слуха 
из целе Србије. Домаћин овогодишњег матурског бала била је школа у 
Крагујевцу.
 Пошто смо се удобно сместили, уследило је поподневно дружење 
и одмор, а увече смо, на радост наших матураната, отишли у дискотеку 
у центру града. Матуранти су уживали, али свима је у мислима био само 
сутрашњи матурски бал који су са нестрпљењем ишчекивали.

Матурско вече
генерација 2007/2008

 Наредног дана наши домаћини организовали су излет до Шумарица и 
бисера Шумадије, Опленца и Тополе. 

 Поподне је било посвећено облачењу и дотеривању за прославу 
матурске вечери, у хотелу “Зеленгора”, у центру Крагујевца. Спремили смо 
се и са нестрпљењем очекивали долазак таксија.
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 Матурску ноћ ће сви дуго памтити. Плесни део вечери отворили 
су наставници наше школе који су као партнере за плес бирали своје 
ученике.

 Уследио је најважнији део вечери проглашење краљице и краља матуре. 
Наше лепотице су освојиле сва три прва места - Ивана Илић проглашена 
је за краљицу матуре, а њене пратиље су  Драгана Тодоровић и Милана 
Крошњар. Ни наши момци нису заостајали, пленили су својом раздраганошћу 
и шармом. На избору за краља матуре Урош Карић је поделио друго и треће 
место са учеником из Суботице. 

 Сви смо се опустили, уживали у дружењу и музици, а онда је уследило 
и такмичење у плесу. Такмичари су побрали све симпатије присутних својим 
плесачким умећем. Наш плесни пар, Драгана Тодоровић и Иван Беадер, 
освојио је треће место.

 На матурској вечери, 
која се продужила до касно 
у ноћ, склопљена су бројна 
пријатељства, а било је и 
симпатија и нових љубави.

 Сутрадан, на рас-
танку било је пољубаца 
и понека суза. Свима 
је било жао што се 
матурско дружење тако 
брзо завршило.
 

Марија Радовановић
Весна Сибиновић-Миленковић
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 Упознали смо се са седам светских чуда старог света, међутим у свету 
постоје још многа друга чуда.
 Овом приликом ћемо говорити о светским чудима Европе.
 Повода за дивљење у Европи има свуда.
 То су достигнућа архитектуре, техничка као и природна чуда. Када се 
узму као основи за избор све три области може се рећи да је Европа далеко 
испред других делова света. Зато је веома тешко издвојити она “права”, 
највећа светска чуда Европе.
 Упознаћемо се са некима од њих:

Светска чуда Европе

Ајфелова кула Тријумфална капија Версај (код Париза)

Тунел кроз Мон Блан Венеција Везув

Миланска катедрала Колосеум Црква Светог Петра
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Ајфелова кула или како се још назива Дама Париза, саграђена је 
1889 год. поводом Париске светске изложбе. Њен творац је Гистав Ајфел. 
Изграђена је за четири године. Она представља симбол Париза.

Тријумфална капија представља највећи лук на свету. Саграђена је у 
част Наполеона Првог.

Версај је саградио француски краљ Луј XIV, “Краљ сунце”. Сматра се 
најраскошнијим дворцем на свету.

Тунел кроз највишу планину Европе, Мон Блан, отворен је 1965 године.  
Дуг је 11,7 км и повезује Француску са Италијом.

Венеција са својих 150 канала и 400 мостова, тргом Светог Марка, каналом 
Гранде и гондолама је град који се једноставно мора видети.

Миланска катедрала са површином од 11700 квадратних метара  
је једна од највећих цркава на свету. Грађена је 579 година и сматра се 
најраскошнијом мермерном грађевином.

Антички Рим
Форум романум је највећи археолошки остатак старог Рима. У близини Форума 
се налази славни амфитеатар Колосеум. Ту су се одржавале гладијаторске 
игре, има око 50000 седишта и представља највеће позориште на свету.

Црква Светог Петра је највећа и најраскошнија црква на свету. 
Најславнији и најбољи уметници Италије градили су је 120 година над гробом 
апостола Петра.

Вулкан Везув, “брдо судбине”, изнад Напуља је латентна опасност за 
становнике залива. Висок је 1267 м. Последња јача ерупција је била 1944.
године. Од тада је Везув миран али становници знају да ова тишина може бити 
варљива. Највећа катастрофа догодила се давне 79. године када је градић 
Помпеја са око 30000 становника затрпан. У овој катастрофи настрадало је 
око 2000 људи.

Овом приликом смо се упознали са неким од “чуда” Француске и Италије. 
Сва набројана чуда су дело људских руку, осим вулкана Везув који спада у 
чуда природе.

Како каже Гете: “Највеће од свих чуда је то, што нам чуда постају тако 
свакодневна. Да би се неко чудо као тако познало услов је да човек зна да 
се диви.” 

В.С.М.
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Француска

ГДЕ СЕ НАЛАЗИ:
Француска је највећа 
земља западне Европе. 
У Француској је много 
планинских подручја 
- ту су Алпи, Пиринеји 
и Ардени. Француска је 
позната по виноградима, 
вину, маслинама и 
воћу, као и по узгоју 
коза и крава од чијег 
млека се прави преко 
300 различитих врста 
сира. Главни град 
Париз зауставља 
дах многобројним 
посетиоцима 
својим булеварима, 
споменицима и музејима.

ЈЕЗИК:
Научите неколико речи и фраза 
на француском језику.
MERCI - Хвала
BON JOUR - Добар дан
AU REVOIR - Довиђења

ГЛАВНИ ГРАД:
Главни град Француске је Париз, стар преко 2000 година. Париз је првобитно 
изграђен на малом острву у средини реке Сене, а касније се проширио на 
обале реке.
АЈФЕЛОВА КУЛА је саграђена 1889. године за међународну изложбу. 
Висока је 300 метара. На њој се налази много ресторана и продавница.
МУЗЕЈ ЛУВР је најпознатији музеј на свету у коме се чувају вредна 
уметничка дела.
ПРВИ АПРИЛ је дан шале, који у Француској има дугу 
традицију. Тога дана деца покушавају да залепе или 
прикаче папирну априлску рибу (poisson d’ avril) на 
леђа својих другара а да при том не буду виђена. Тога 
дана се, такође, размењују чоколадице у облику рибе.

БИЦИКЛИЗАМ је један 
од популарних спортова у 
Француској. Највећа и најпознатија бициклистичка 
трка се зове “Tour d’ France” и одржава се сваке 
године у јулу.

ЗАДАТАК: Покажи Француску и њен главни град 
на карти света.
У следећем броју: Прича о Италији

Преузето из књиге Татјане Родић “С децом око света”
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Велики проналасци
 Захваљујући Мајклу Фарадеју који је открио електрицитет, дошло је 
до многих великих проналазака у науци.

 Два научника су открила како се елек-
трицитет може користити за ОСВЕТЉЕЊЕ. 
Један је био Енглез Џозеф Свон, а други 
Американац Томас Едисон. Када струја 
пролази кроз танку нит или плочицу од 
угља, она се загрева до белог усијања и 
даје јако светло. Угљена нит је стављена 
у стаклени балон из којег је првобитно 
одстрањен ваздух и створен вакум.
 Други велики проналазак везан за елек-
трицитет је ТЕЛЕФОН. Један од начина 
коришћења електрицитета састојао се у 
слању порука преко жице. Преко пријемног 
апарата могле су се примити речи и слова. 
Поруке су се слале на велика растојања. 
Проналазач телефона је Шкотланђанин 
Александар Грејам Бел. Супруга Алексан-
дра Бела била је слушно оштећена. У нади 
да ће конструисати апарат за говор и слух, 
случајно долази до открића телефона који 
је постао нераздвојни део наших живота.

Наталија Милованчевић
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Математика

ЗАНИМЉИВОСТИ О ВЕЛИКИМ БРОЈЕВИМА

 Да ли сте се икада запитали:
 - Који је број највећи?
 Ово питање је веома логично, али одговор на 
њега је готово немогуће дати. Један од првих великих 
бројева са којима се сусрећемо учећи математику је 
милион, 1 000 000. 
 Реч милион потиче из италијанског језика, 
а у књигама аритметике први пут се среће 1478. 
године.
 Следећи велики број је милијарда која се 
записује овако: 1 000 000 000, после ње следе 
билион,  1 000 000 000 000, затим
трилион, 1 000 000 000 000 000 000, 
квадрилион, 1 000 000 000 000 000 000 000 000, итд.
 
Постоје разне занимљивости о великим бројевима. Једна од њих је да када 
би десетогодишњи дечак почео да броји до милијарду и то сваки дан чинио 
по осам часова, бројање би завршио као старац од преко 100 година!

 Велики бројеви су веома често збуњујући јер је њихову величину тешко 
замислити. Ево једног примера: претпоставимо да је велики комад папира, 
дебљине хиљадитог дела центиметра, пресавијен тачно на пола, а затим да 
је добијени комад поново пресавијен. Ако би се овај процес пресавијања 
папира поновио 50 пута, колика би била висина добијеног папира?
 Многи ће на ово питање одговорити метар или два, они опрезнији рекли 
би можда 1км, а најлуђи одговор могао би бити, на пример, 100 километара. 
Међутим, одговор на ово питање је крајње запањујући: дебљина папира 
износила би преко 11 милиона километара!!!
 
 Ево још неких занимљивости:
  • Процењује се да је укупан број речи изговорених од почетка света 
приближно 1018. (да се подсетимо 102=100, дакле то је број који има у свом 
запису једну 1 и 18 нула).
 • Број атома кисеоника у једном напрстку просечне величине износи 
око 1027.
 • Старост земље процењује се на око 10 милијарди година или око 1018 
секунди.

 Литература коришћена при писању чланка:
М. Петковић, Љ. Петковић: Математички времеплов, прилози за историју математике, Змај, Нови Сад, 2006.

                                                                                        Јасмина Невенић
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За најмлађе
1. Спој реч са сликом 2. Пронађи слова

3. Укрштене речи 4. На слово, на слово

5. Ребус

(ВОДА)

(ДРВО)

(МАЧКА)

ЗЕКА

АУТО

ПТИЦА

ОЛОВКА

КУЦА

ЦВЕТ

СЛАДОЛЕД

КУЋА

С Р А Ј Т К Е М Н О

СЛОВА ОБОЈ, А У ГОРЊЕМ НИЗУ ЗАОКРУЖИ

КОЈА СУ ТО СЛОВА

ПРЕЦРТАЈ ПОГРЕШНО СЛОВО НА КОЈЕ

НЕ ПОЧИЊЕ РЕЧ НА СЛИЦИ

УПИШИ СЛОВА КОЈА НЕДОСТАЈУ

И УКРШТЕНИЦЕ СУ РЕШЕНЕ
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Енигматика
1. Реши укрштеницу 2. Домине

Л
Р

Е
А Т

С
О
П

В
У А

С
ЕТ

Т
Њ

3. Асоцијације 4. Избаци уљеза

Влтава

Карлов мост

Златна улица

Тропикаријум

Храдчани

5. Правилно повежи градове са њиховим знаменитостима
Београд      Акропољ
Атина       Ајфелова кула
Будимпешта     Карлов мост
Праг       Ланчани мост
Париз       Победник

Решење: 1. Распуст 2. Летовање, распуст 3. А) Лето Б) Распуст В) Месец Г) Море Коначно решење: Јун
4. Тропикаријум је знаменитост Будимпеште, остало су знаменитости Прага
5. Београд-Победник Атина-Акропољ Будимпешта-Ланчани мост Праг-Карлов мост Париз-Ајфелова кула
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Учимо енглески

На енглеском језику 
напиши речи које 
означавају осећања 
(поред дате речи на 
српском језику):
срећан_______________
тужан _______________ 
љут _________________
изненађен____________
замишљен____________
поспан_______________

Песмицу “Кад си 
срећан” вероватно 
знаш на 
српском – научи  прву 
строфу ове песме и на 
енглеском   језику
Learn this song!
If you’re happy and you 
know it clap your hands.
If you’re happy and you 
know it clap your hands.
If you’re happy and you 
know it than you’ll surely 
want to show.
If you’re happy and you 
know it clap your hands.

Feelings - Осећања

Стране припремили: Борислава Пешић, Биљана Каличанин, Милош Марјановић, Ива Урдаревић
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PRESS, 17. мај 2008.

СВЕТ ГЛУВИХ, Април 2008.
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 Мој незаборавни 
 доживљај

 Крајем марта смо ишли на екскурзију 
у Мађарску и Чешку. Сви смо се окупили и 
једва чекали да стигне аутобус којим ћемо 
путовати. Кренули смо негде око осам сати. 
Удобно смо путовали и били срећни што 
идемо на екскурзију и ове школске године.      
Стигли смо у Будимпешту и сместили  се у 
хотел. Одморили смо се и отишли на вечеру у 
град. Пуно смо шетали по граду. Будимпешта 
је прелепа и све нас је одушевила. Увече 
смо се вратили уморни у хотел и легли да 
спавамо.
 Сутра смо наставили путовање. У 
аутобусу смо се забављали, причали вицеве, 
смејали се, сликали... Имамо милион слика 
које ће нам остати за успомену. Поподне 
смо стигли и сместили се у хотел “Олга”. На 
вечери смо чули од наставника да се близу 
нашег хотела налази велики луна парк. Сви 
смо се радовали јер волимо да лудујемо.  
Договорили смо се са наставницима да после 
обиласка града уживамо у луна парку.
 Три дана смо били у Прагу и сваки 
дан смо увече ишли у луна парк.Били смо 
пресрећни зато што смо први пут били 
на таквом месту. Били смо на Карловом 
мосту који ми се највише допао. На њему 
је било пуно сликара, музичара и туриста 
из целог света.Видели смо лепе зграде, 
тргове, паркове и цркве. Трећег априла 
смо се вратили у Будимпешту и обишли 

Тропикаријум. Мало сам се плашила да 
уђем у тунел где је пуно риба и ајкула. Ја се 
ајкула много плашим, то признајем. Другови 
и другарице су ме убедили да ми  се ништа 
неће догодити јер стакло не може пући. На 
крају сам ушла и било ми је много лепо и 
занимљиво. Чак сам успела да помазим ражу 
у базену. Осећала сам се лепо јер сам први 
пут помазила рибу.
 Дивно сам се провела на екскурзији 
са друштвом. То ће ми остати у памћењу као 
незаборавни доживљај јер је стварно било 
супер!

Дајана Ранђеловић II/5 С.Ш.  

 Један незабораван
 доживљај

 Размишљао сам о чему бих могао да 
пишем. Имам много доживљаја, смешних, 
тужних и незаборавних. Најсвежији 
утисци су са путовања у Чешку.
 Из Београда сам кренуо са својим 
друговима и другарицама на екскурзију. 
Прво ноћење смо имали у Будимпешти. 
Сутрадан смо кренули за Праг. Стигли 
смо у вечерњим часовима. Био сам 
одушевљен светлошћу града. Од уличне 
расвете град је био златан. Водич нам је 
рекао да је Праг “Златни град”. Сутрадан 
смо обилазили град који је препун 
тргова. Кроз Праг протиче Влтава. То је 
велика река која је сва каскадна. На њој 
има 28 прелепих мостова. Најпознатији 
је Карлов мост .На њему се налазе   лепе 
скулптуре. У повратку   смо посетили 
Тропикаријум у Будимпешти  који ме је 
одушевио. Видео сам још много тога у 
Прагу, али ме је фасцинирао Праг ноћу. 
Доживео сам га као неки град из бајке. 
И сада, често се сетим тих прелепих 
призора па ми се све чини нестварно.

Радован Мићановић II/5 С.Ш.
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 Моје мисли

 Лагано се ближи лето и летњи 
распуст, па су све моје мисли усмерене 
ка планирању летњег провода. Раз-
мишљам где да одем и како што ква-
литетније да проведем летње дане који 
су предамном.
 Прошли летњи распуст је за мене 
био скоро савршен – два пута сам ишао 
на море, био сам у селу... У Београду сам 
време углавном проводио на Ади, где 
сам са другарима пливао, играо одбојку 
на песку, сунчао се, возио бицикл... И 
управо у том смеру ових дана лете моје 
мисли. Полако у својој глави стварам 
слику новог лета. Највероватније ћу 
ићи негде на море са својим другарима. 
Док је један део мојих мисли усмерен 
ка планирању лета, други део мојих 
мисли усмерен је ка завршавању ове 
школске године. Управо док размишљам 
о прошлом лету у мени се буди неки 
осећај топлине и среће, као и нада да 
ће ово лето бити чак и лепше.
 Надам се да ће ове моје жеље да 
се испуне и да ћу ово  лето максимално 
искористити.

Бранко Симић II/5

 Моје жеље и осећања

 Време безусловно тече. Пролазе сати, 
дани, године. Иза нас остаје детињство и сви 
они безбрижни дани проведени у игри и смеху. 
Испред нас, непознати пут на који смо већ 
закорачили и почели да откривамо све његове 
добре и лоше стране. Тај пут није увек посут 
цвећем, напротив, чешће је посут трњем и ја 
сам то почела да откривам.
 Нисам више мала, почела сам да откривам 
свет који је на моју жалост сасвим другачији 
од оног како сам га замишљала. Схватила сам 
да то није огромни рајски врт у коме је све на 
дохват руке. Када сам била млађа мислила сам 
да је довољно да пожелиш нешто и ево га, већ 
је ту. Сада схватам да у овом новом свету, свету 
одраслих нема романтике и да се све своди на 
борбу. Рај не постоји за оне који нису упорни 
и који се брзо предају. У свету одраслих ништа 
није лако, па чак и у љубави постоји једно 
велико бојно поље. Ту иза сваког угла вреба 
притајена опасност прерушена у невино лице 
девојке. Плашим се понекад да нећу имати 
снаге да се изборим са тим аветима похлепе, 
зависти и љубоморе. Свесна сам да у овом 
свету успевају само јаки. Зато веома често на 
себе навучем маску челичне лејди и закорачим 
међу вукове решена да им не дозволим да ме 
растргну.
 У мојој соби стоје два спакована кофера. 
У један сам спаковала све своје успомене и 
безбрижан смех. Сместићу га у неки угао и по 
потерби отворити када ми буде тешко или кад 
пожелим да побегнем бар на тренутак у онај 
лепши свет. У другом коферу спакована је сва 
моја храброст, моја надања  и моје жеље. Њега 
ћу носити  са собом, јер сам свесна колико ће 
ми бити потребно храбрости и вере да успем у 
животу и остварим све своје жеље.

Јована Тодић II/5 С.Ш.

Милош Илић IV/1

Хелена Грујоски IV/1

Ана Влашић I/1
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Желим ...

 Када ми је наставница задала ову 
тему, нашла сам се у великој недоумици.  
До јуче сам имала много жеља, а сада? 
Сада ми се мотају разне мисли по глави 
и чини ми се да немам жеља. До јуче 
сам желела да одем у биоскоп,  на неки 
рођендан, да се час што пре заврши... 
И тако много неких “жељица” које брзо 
прођу, а онда дођу нове.
 Приближио се крај школске 
године, а уједно и крај мог школовања. 
Почела сам да размишљам о својој 
будућности. Раније сам желела да што 
пре дође распуст и да “бацим” књиге, 
а сада ми је жао што ћу још мало 
бити ђак. Једно вече, док сам лежала 
замишљено, јавила ми се изненада, 
једна мисао која је постала жеља. Прво 
ми је лагано прошла кроз главу, мало 
сам затрептала очима, и жеља – мисао 
нестаде. Касније се поново јави, јаче, 
чвршће, јасније... Те ноћи се та мисао 
претворила у жељу, прво малу, а онда се 
проширила, увећавала и учвршћивала 
у мени, а сада је постала део мене. 
Свако вече пред спавање, жеља ме 
понесе у будућност и тако заспим. Сада 
јасно видим своју највећу жељу и ето, 
можете је и ви видети. Чим завршим 
четврти разред спремаћу се за упис на 
вишу школу. Желим да будем студент. 
То ми се допада. Некада то нисам могла 
ни да замислим.
 Када завршим вишу школу, 
наставићу даље путем својих снова 
и жеља. Француску и Париз познајем 
само мало из географије и филмова. 
Али, ја имам тетку у Паризу и сада 
само мислим о томе, када ћу  угледати 
светлости тог дивног града. Док ја 
завршим вишу школу, већ ће моћи лако 
да се путује по Европи. Тетка ће ми 
обезбедити пут. Жеља ми је да радим у 
Паризу, да добро зарађујем и да имам 
своју срећну породицу. Једнога дана 
ћу доћи у Београд и знам да ме нико 
неће препознати. Сви ће рећи: ”Није 
то она мала Зорица”. Нећу се правити 
важна, него ћу окупити своје другарице 
и другове и одвести их негде на сплав. 
Причаћемо о школским данима и све ћу 
их позвати да дођу код мене у Париз.
 Надам се, а и трудићу се да се 
моја жеља оствари.

Зорица Куртишевски IV/1 С.Ш.

 Моја највећа жеља

 Ја мислим да сви људи имају неке жеље. 
И ја имам пуно жеља. Неке су се оствариле, 
али неке још не. Највећа моја жеља је била да 
научим да возим ауто и добијем дозволу.
 Прошле године сам напунио осамнаест 
година и одмах сам молио маму и тату да ми 
уплате часове вожње. Они су то урадили. Ја 
сам ишао на часове и учио тестове. У фебруару 
месецу ове године излазио сам на полагање. 
Први пут сам пао на тестовима, а други пут 
сам без грешке положио.  Био сам јако срећан. 
Срећни су били и мама и тата. После неколико 
дана добио сам и дозволу. Код куће чика ми је 
дао његов ауто да пробам да возим. И он је био 
у ауту. Срце ми је лупало  и био сам срећан. 
Кренуо сам полако и било ми је све лакше. 
Возио сам улицама мога града. Када смо се 
вратили кући чика је рекао да добро возим. 
Када сам после возио било ми је све лакше, а 
ја сам се лепо осећао.
 Сада имам жељу да имам свој ауто. Тата 
каже да има времена. Ја то знам и надам се да 
ће ми се и та жеља за неку годину испунити.

Иван Беадер IV/1 С.Ш.
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 Моје жеље

 У последње време често размишљам 
о будућности, о мојим жељама, надањима. 
Године које сам провела у школи  уливале 
су ми сигурност, осећала сам да ту 
припадам. Сада, када завршавам школу, 
морам да кренем даље и то ме помало 
плаши. 
 Да ли сам спремна за живот? Да ли 
ћу се снаћи? Шта ја уопште желим? Ноћ 
је. Моје другарице спавају, а ја седим 
поред прозора и размишљам. На небу 
има хиљаде звезда. Оне ми говоре о 
удаљености. Делују тако близу, на дохват 
руке, али су у ствари далеко.
 Одједном, моје мисли крећу 
другим током. Треперење звезда ме тера 
на размишљање о мојој жељи да и ја 
досегнем неке друге даљине, да путујем, 
упознајем нове људе, државе, њихову 
културу и обичаје. Има толико земаља које 
бих желела да посетим. Да ли ћу имати 
могућности да остварим ту жељу, или су 
екскурзије на које сам ишла биле једино 
што сам видела? 
 Успомене из Мађарске, Грчке, 
Чешке, лепота њихових градова, пролазе 
ми кроз главу. То ми даје наду да ће се 
остварити моја велика, можда тренутно 
највећа жеља - да будем слободна као 
птица, да могу свуда да идем, да се отворе 
границе, и да ме у животу чека још много 
авантура.

  Драгана Тодоровић, IV/1 С.Ш

 Поглед у будућност

 Будућност – шта она доноси? За мене и 
многе моје вршњаке неизвесност.
 Пунолетство је већ ту и за коју годину 
очекујем своју самосталност коју доноси 
запослење. Желим посао који доноси доста 
новца  који ћу сам зарадити. Новац који ће ми 
обезбедити нормалан живот, мало провода, 
и испуњење понеке луде жеље. Очекујем 
љубав, породицу, срећу коју чине свакодневне 
ситнице. Кад сам био мали, људи око мене су 
тако живели па се подразумева да то и мене 
чека у будућности. А сада? Где је за мене 
будућност када завршим школу? Да ли је то у 
мом селу, где је моја кућа, моја породица и 
мој кров над главом? Тамо људи теже живе, 
не поклањају много пажње личном изгледу  и 
моје фризерске услуге су споредни трошак. 
Тамо је све стало, село се осипа. А да ли је 
моја будућност у овом граду у коме живим већ 
тринаест година? Овде имам пријатеље и овде 
моје услуге нису луксуз. У овом граду ја сам 
само кап у мору и оно ме може прогутати. Мој 
почетни капитал за будућност је моја младост, 
две руке и жеља за радом. Ни мало ни много 
ако имаш вољу да то искористиш. То је оно 
што очекујем  од овог друштва, шансу да себи 
обезбедим бољу будућност.
 Желим да ми будућност буде боља, да 
имам све и да ми се остваре све жеље.

Стојан Бошкић III/2 С.Ш.

Карикатуре: Владимир Магделинић
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 Један незабораван доживљај

 Овог пролећа много тога ми се десило.  Један 
догађај је за мене најзначајнији.
 Двадесет четвртог априла у учионицу је 
ушла директорка.  Обавестила ме је да од четвртог 
маја почињем да глумим у једној серији за Радио 
телевизију Србије. Мене глума привлачи, па сам 
због тога био јако узбуђен и са нестрпљењем сам 
чекао тај дан.
 Срећан сам што ми се указала прилика да 
глумим. Глумио сам са другарицом из школе. У 
серији играм дечака који се изражава само гестом.
Мислим да сам испунио очекивања и једва чекам 
јесен када серија треба да почне да се емитује. За 
мене је све у вези глуме било врло интересантно.
Упознао сам глумца Марка Стојановића и певача 
Милића Вукашиновића.
 Видео сам како право снимање изгледа, 
открио неке тајне глуме и видео неке делове града 
у којима до сада нисам био.Та четири дана снимања 
на Медаковићу, Калемегдану, Ушћу, у Земуну и на 
Гардошу су брзо прошла.
 Учествовање на снимању је за мене 
незабораван доживљај који ће ми трајно остати у 
памћењу.

Ненад Лалић II/5 С.Ш.

Теодора Баљак II/1

Теодора Баљак II/1

Радомир Мирковић III/1

Момир Мајсторовић III/2
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