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Развитак

 Ближи се крај још једне школске године, а пред вама је нови број часописа 
„Развитак“. Срећни смо и поносни јер наш часопис редовно излази већ три године.  
Трудили смо се да, сликом и речју, забележимо све важне и занимљиве догађаје. 
У овом броју сазнаћете: како смо се провели на екскурзији, како смо прославили 
матурско вече, које смо изложбе и манифестације посетили, као и о учешћу и 
успесима наших ђака на такмичењима и смотрама из области знања, спорта, 
уметности и вештина. Ту су и наше редовне рубрике и разне занимљивости. Надамо 
се да ће свако пронаћи нешто интересанатно да види и прочита, а као и увек 
позивамо све заинтересоване да нам се придруже, јер желимо да наш и ваш часопис 
буде још бољи, лепши и садржајнији.
 На крају, желимо да вас обавестимо да је на интернет адреси www.ssstefan-
decanski.znanje.info постављена презентација наше школе, па погледајте.

Ово смо ми
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Путовања 4

ЕКСКУРЗИЈА
НЕКА СЛИКЕ ГОВОРЕ

Кренули смо...

Сместили смо се...
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ВИДЕЛИ СМО:

Фантастичне Метеоре

и Метаморфозис
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Прошетали Солуном

Одали пошту нашим ратницима
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Попели се на Олимп

Мало се и одмарали
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Наше лудорије

ЗАБАВЉАЛИ СМО СЕ ...

Дискотека
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Грчко вече

А нешто смо урадили
и на своју руку
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Све што је лепо кратко траје

А сада, прочитајте како смо 
доживели Грчку!

 Моја екскурзија у Грчкој 

 Ове године сам ишао на екскурзију у Грчку. Ишли смо преко Македоније. Пут 
кроз Македонију је био супер. Видео сам прелепе пејзаже. На граници смо чекали 
сат времена. Када смо прешли у Грчку био сам одушевљен. То је био мој први 
сусрет са овом земљом. Одсели смо у Паралији, у хотелу “Викторија”. Хотел је био 
леп. У соби нас је било тројица. Када смо се распаковали отишли смо на вечеру. 
Пошто смо били уморни од пута после вечере смо отишли на спавање. Сутрадан 
после доручка обишли смо Метеоре. Тамо сам видео доста лепих манастира. Једино 
што ми се није свидело је то што је падала киша. После смо отишли у ресторан на 
ручак. Храна је била одлична. Увече смо били у дискотеци и феноменално смо се 
провели. За време боравка у Грчкој посетили смо и Солун. Тамо сам видео доста 
лепих хотела, цркава, и оно што ме је највише одушевило - море. При повратку у 
Србију у аутобусу смо разговарали о томе како смо се провели и закључили да је 
стварно било прелепо. Задовољан сам како сам се провео у Грчкој. У Београд смо 
стигли око пола девет.
 Ова екскурзија ми је остала у лепом сећању и дуго ћу је памтити.

Филип Јовановић II/4 С.Ш.

стрип уређивали: Мирјана Бојанић, Весна Сибиновић-Миленковић, Славенка Јанковић
фотографије: ученици и наставници средње школе
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 Била сам на екскурзији у Грчкој

 Још једна екскурзија је завршена.
 Овог пута, провела сам пет незаборавних дана у Грчкој. Било је мало заморно, 
јер је пут дуг, али веома интересантно. Први пут сам видела море. Жао ми је што 
је време било променљиво и прохладно, па се нисам купала, иако су неки од мојих 
другова и другарица уживали у пливању у мору. Мени је било хладно, па сам 
зато шетала по обали, удисала морски ваздух и било ми је предивно. Први дан 
смо се попели на Метеоре. За мене је било величанствено да је неко саградио 
манастире на тој висини и да су монаси ту живели. Те огромне стене и саграђене 
куће на њиховом врху деловали су потпуно нестварно. Свидео ми се и град Солун, 
а посебно његова „Бела кула“ – заштитни знак Солуна. Али, још већи утисак на 
мене је оставио „Зејтинлик“ – спомен костурница где су многи млади људи из 
Србије погинули. Док смо се сликали, за успомену, осећали смо се тужно, али и 
веома поносно. Упалили смо свеће и мислила на те младе људе који су оставили 
кости ван своје земље. Били смо и у селу испод Олимпа, највише планине у Грчкој. 
Било је интересантно чути легенду о Зевсу и осталим грчким боговима од нашег 
водича. Вечери на екскурзији су биле посебне. Прво вече смо били у дискотеци, 
друго се шетали по Паралији, а треће смо ишли на Грчко вече у њихов национални 
ресторан. Играли смо и дружили се. Време је страшно брзо пролазило и већ се 
приближио час повратка. Док смо чекали на граници, изашли смо из аутобуса. Иза 
нас се паркирао још један аутобус. Препознали смо наше глумце, који су изашли из 
аутобуса и сликали се са нама. Време нам је брзо прошло и наставили смо пут. Била 
сам уморна, али дане и ноћи које сам провела у Грчкој, никад нећу заборавити.

Зорица Куртишевски III/5 С.Ш.

 Ескурзија у Грчкој

 Ове године сам ишла са мојим друговима из школе на екскурзију у Грчку. 
Било је то  незаборавно искуство. Лудо смо се проводили. Упознали смо нове људе, 
нову државу и њихову културу.
 Да ћемо ићи у Грчку на екскурзију сазнала сам почетком ове школске године. 
Са нестрпљењем сам чекала дан поласка. Коначно је освануо и 24. април, дан 
нашег поласка. Из Београда смо кренули рано ујутру. Пут је био дуг и напоран, 
али, је мени ипак било лепо јер су са мном били моји другови. У Паралију смо 
стигли касно  увече. Сутрадан смо кренули у обилазак. Грчка је веома лепа земља, 
препуна историјских споменика. Посетили смо српско гробље, Олимп, Метеоре и 
многа друга места. Мени је било најлепше на Олимпу.  По легенди то је место где 
су живели богови. Описати Олимп је веома тешко, то треба доживети. Мало село 
у којем смо били се налази у планини. Свуда око нас само брда обрасла шумом. 
На Олимпу ваздух опија. Свако вече смо излазили у дискотеку која се налазила на 
самој обали мора. У незаборавном сећању ће ми остати “Грчко вече”. Било ми је 
веома лепо. Играли смо и дружили се. Једна жена је носила тацну препуну латица 
ружа. Она је бацала те латице по нама док смо играли. Све је било као у сну, а као 
и сваки сан и мој пут у Грчку је морао да се заврши.
 Било је лепо, али је кратко трајало. Волела бих да све ово поново доживим. 
Памтићу дане проведене у Грчкој по дружењу, пријатним људима који су нас тамо 
угостили и по необичном плаветнилу мора. 

Јована Тодић I/5 С.Ш.
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 Деветнаестог маја 2007. године, моји другови Немања Марковић, Горан 
Митровић и ја, заједно са наставником Златомиром Стефановићем посетили смо 
Сајам старог и новог занатства и омладинског предузетништва у Сегедину.

 Посету је организовао “Business Innovation Program” и трајала је један дан. 
Циљ ове посете је био да се упознамо са искуствима наших суседа у области 
Омладинског предузетништва. Сајам се одржавао на мосту преко реке Тисе и у улици 
која представља пешачку зону у Сегедину (нешто слично нашој Кнез Михајловој 
улици). Трајао је од 8,00 до 16,00 часова.

Посета Сајму старог и новог 
занатства и омладинског 

предузетништва у Сегедину

 На сајму су били изложени предмети традиционалног 
мађарског занатства и новијих заната и предузетништва.
 На сајму су излагала и омладинска предузећа из Ср-
бије из других омладинских програма за предузетништво.
 Ове године, сајам је био изузетно посећен. Након 
затварања Сајма кренули смо пут Србије, веома задово-
љни, јер смо стекли једно ново искуство.  
  

Филип Јовановић  II/4 С.Ш.  
фотографије: Немања Марковић III/3  С.Ш.
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Посета Белом Двору
 Петог априла, ученици наше школе, посетили су Бели двор. Принцеза Катарина 
и принц Александар су позвали наше и ђаке из других београдских школа да им 
предстојеће ускршње празнике учине још лепшим. Испред двора деца су добили 
сокиће и колаче. Приређен је пригодан програм, певао је дечији хор, а затим су  се 
посетиоцима обратили принцеза и принц. Поред њих је стајао кловн Френки који 
је, да би увеселио малишане, стигао чак из Монте Карла. Пред крај дружења деца 
су добила  лепе пакетиће са пуно слаткиша и играчака. Био је ово један леп дан за 
памћење.

Станислава Беатовић
фотографије: Ива Урдаревић
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Сећање на Андерсена
- сећање на детињство

 Извођењу представе Малог позоришта „Душко Радовић“ 
– Андерсенови кувари“, присуствовали смо 21. марта 2007. 
године. Ханс Кристијан Андерсен, велики приповедач данске 
и светске књижевности, живео је у деветнаестом веку 
(1805 – 1875). Његове узбудљиве приче, богати заплети 
и неисцрпна машта део су детињства многих генерација. 
Коришћењем различитих уметничких поступака, сценариста 
и режисер ове представе, Драгослав Тодоровић, успео је 
да дочара радост Андерсеновог стварања. Његови кувари 
(Маријана Вићентијевић, Горан Баланчевић, Јово Максић, 

Ненад Радовић, Никола Протулипац) успели су непрестаном игром и покретом кроз 
алузије на Андерсенове бајке (Летећи ковчег, Дивљи лабудови, Принцеза на зрну 
грашка, Ружно паче, Царево ново одело, Снежна краљица, Цвеће мале Иде) да 
пренесу чаролију његовог приповедања уз помоћ сценографа Бориса Чакширана. 
У Андерсеновој кухињи, радња је текла у веселој и свечарској атмосфери праћена 
смехом и гласним реакцијама ученика. Када је завеса пала, у разговору са 
„куварима“,  ученици су пожелели да поново виде представу.
 Препоручујемо је свима који желе да доживе уметничку радост стварања, 
позитивне емоције и сећање на детињство у истом даху.

Катарина Петровић
фотографије: Ива Урдаревић
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Позоришна радионица
 У оквиру пројекта „Позориште је солидарност“ ученици средње школе 
учествовали су у позоришној радионици коју је организовао „Дах театар – Центар 
за позоришна истраживања“. Радионица је одржана 22. марта 2007. године, а 
водиле су је редитељка Дијана Милошевић и глумица Сања Крсмановић - Тасић. 
На овој радионици ученици су, кроз покрет, прошли од вежби загревања, дисања 
и различитих тренинга, све до вођених импровизација које се користе у стварању 
представе. Видели су како један исти задатак, у нашем примеру цртање куће 
деловима свога тела, у мало измењеним околностима, оставља другачији утисак на 
посматраче.
 Ученицима се радионица допала и изразили су жељу да наставе да похађају 
позоришне радионице и креирају једну представу.

Ива Урдаревић
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Продајни базар поводом 8. марта, 
Дана жена

 Традиционални продајни базар поводом 8. марта - Дана жена, ове године je 
трајао два дана, 7. и 8. марта. Госпођа Јасмина Максимовић је, испред Градског 
секретаријата за образовање, организовала продају радова деце из школа са 
посебним потребама, у Кнез Михаиловој улици. На продајном базару, из наше 
школе, учествовали су: ученици Сузана Далиповић из I – 2 С.Ш. и Никсон Хаљиљи 
из VIII - 1, наставници Весна Ћирић, Дивна Дмитровић, Владимир Магдаленић, 
Борислава Пешић  и Милош Марјановић који је фотоапаратом забележио атмосферу 
на лицу места, као и домар школе Милан Грујић. 
 Продаја је била успешна, давали смо и различите информације о дечијим 
радовима и били задовољни похвалним коментарима који су упућивани делима 
дечијих руку.Велику подршку нам је дала и наша директорка Лепосава Петровић.
Осмог марта, испред општине Савски венац, такође је организован продајни базар. 
Овог пута учествовали су: ученици Вељко Стевановић из I-1 С.Ш. , Бранислав 
Павков  из III-3 С.Ш. и Александар Тасић из III-3 С.Ш, као и наставници: Весна 
Ћирић, Златомир Стефановић, Дивна Дмитровић и Снежана Трифуновић. Домаћин, 
госпођа Биљана Бачинин, начелник друштвених делатности  у општини Савски венац 
изузетно је организовала целу акцију. Обазбедила је простор, поделила сокове и 
топле напитке, као и слане и слатке залогаје које су припремили и послужили 
ученици Средње угоститељске школе. Продаја је била успешна, а телевизија 
,,Студио Б” је снимала дечије радове и емитовала прилог у вечерњим сатима. Све 
је било сјајно и овом приликом се још једном захваљујемо свима који су помогли 
да све буде беспрекорно.

Дивна Дмитровић
фотографије: Милош Марјановић
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 У суботу, 31. марта, на Врбицу, код храма Светог Саве одржана је 
традиционална продајна изложба радова ученика београдских школа које образују 
децу ометену у развоју. И наша школа је, такође, већ традиционално учествовала 
на овој манифестацији.
 Ученици су своје различите рукотворине, посвећене ускршњим празницима и 
друге, за практичну употребу с успехом пласирали многобројним заинтересованим 
посетиоцима изложбе.
 Живописно осликана ускршња јаја од дрвета, гипса, керамике, керамофикса, 
штапићи у облику јаја и срца од пур-пена, магнети, такође у облику јаја, привукли су 
пажњу деце и одраслих. Као и ранијих година, изложени су предмети за практичну 
употребу: огледала, кутијице за накит, послужавници, надстолњаци, салвете, 
кухињске рукавице, нашли су своје купце међу посетиоцима изложбе.
 Чини се да су ове године креативне радионице наше школе својим разноврсним 
и богатим садржајем успешно приказале креативне могућности и оригиналност 
наших ученика.

Ксенија Тодоровић
фотографије: Весна Сибиновић-Миленковић 

Ускршњи базар
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Изложба коју смо посетили 
 Ученици и наставници наше школе 
посетили су, шеснаестог марта 2007. 
године, изложбу „Збирка најатрактивнијих 
експоната животиња из леденог доба – ICE 
AGE“ у Природњачком музеју.
 Изложба је била веома интересантна, а 
могли смо и нешто више да научимо о том 
далеком периоду.
 Последње ледено доба било је у 
плеистоцену (геолошка периода која је 
отпочела пре око 1.8 милиона година). 
Научници сматрају да је појава ледених доба 
повезана са променама нагиба Земљине осе 
ротације, променама у оријентацији Земљине 
елиптичне орбите око Сунца и променама 
облика елиптичне орбите. Распоред 
континената и океана у периоду леденог доба 
био је готово идентичан данашњем. Разлике 
су биле једино у клими и висини рељефа, 
пошто су на њих деловали многи геолошки 
процеси. Климатске промене, као и промене 
физичко-географских услова утицала су на 
биљни и животињски свет током леденог 
доба. Најкарактеристичнији представници 

животињског света током леденог доба били су крупни сисари, као што су бизони, 
мамути, џиновски јелени, пећински медведи и др.

 Рунасти мамут је широко распрострањен у 
централној и северној Евроазији током плеистоцена. 
Сматра се симболом леденог доба. Тело му је било 
покривено густим, дугачким крзном црвенкасто-смеђе 
боје, које га је, уз дебели слој масног ткива под кожом 
штитило од хладноће. Поседовао је дугачке, спирално 
увијене кљове, које су достизале дужину до 3 метра, 
висина у нивоу рамена износила је око 3,5 метра. 

 Рунасти носорог се први пут појавио у Азији, пре 
око 350000 година, а живео је до пре око 10000 година. 
Тело рунастог носорога било је прекривено густим, тамним 
крзном. Живели су слично данашњим носорозима, сами 
или у малим крдима, хранили су се травом, младицама, 
лишајевима и маховинама. Били су тешки око 3 тоне, 
високи преко 2 метра, а дугачки до 3,5 метра.
 

Европа у последњем глацијалу: 1. ледени покривач; 2. 

тундра; 3. степа; 4. тајга; 5. листопадне шуме;

6. медитеранска вегетација 
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 Пећински медвед је живео у Европи од пре 250000 
до пре 10000 година. Његови фосилни остаци чести 
су у пећинским наслагама. У појединим пећинама 
остаци пећинских медведа су веома бројни, тако да се 
те пећине често називају „медвеђе пећине“. Пећински 
медвед био је за 30% крупнији од данашњег мрког 
медведа, достизао је тежину до 1000 кг, а висину до 
3,5 метра. Хранили су се углавном травом, бобицама, 
медом, а често су ловили и ситне животиње.

 Џиновски јелен се први пут појавио пре око 400000 
година у Сибиру. Током леденог доба је био широко 
распрострањен у Европи. Живео је на пространим 
равницама покривеним травом и жбуновима. Био је 
биљојед, тежине до 800 килограма. Висина у нивоу 
раменог појаса износила је преко 2 метра. Одрасли 
мужјаци имали су огромне лопатасте рогове распона 
3,7 метара, тежине око 40 килограма.

 Степски бизон је током леденог доба насељавао 
отоворена степска пространства широм Европе, 
централне Азије и Северне Америке. Предпоставља се 
да се први пут појавио у јужној Азији. Степски бизон 
је био веома моћна животиња, висине најмање два 
метра. Распон рогова је износио око метар, сваки рог 
је био око пола метра дугачак. Највероватније је живео 
у крдима, слично данашњим европским и америчким 
врстама. Ишчезао је крајем леденог доба, пре око 10000 
година, када га је наследио у Европи европски бизон, у 
Северној Америци - амерички бизон.

Живановић Горица
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Из дубине свемира
до земљине површине

 Тринаестог марта, ученици средње школе посетили су мултимедијалну 
и интерактивну изложбу о истраживању мистерија космоса у галерији Српске 
академије наука и уметности (САНУ). Истовремено, у току је била и изложба 
поводом обележавања сто педесет година од рођења Николе Тесле, па су 
ученици видели и проналаске чувеног научника.

Љиљана Каличанин
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Кохлеарни импланти
у нашој школи

 У школи „Стефан Дечански“ од 
2000. године ради се рехабилита-
ција са децом која имају уграђени 
кохлеарни имплант, а оперисана су 
у иностранству. Прва ученица била 
је Митић Кристина која је оперисана 
у Хановеру, а затим следи нова 
група деце оперисане у Београду 
2002. године.
 Данас је на рехабилитацији 
двадесеторо деце која имају 
уграђене различите импланте:
 - cochlear corporation nucleus
 - medel combi 40 +
 - advanced bionics.
 Са њима ради тим стручњака који 
je едукован за рад са кохлеарним 
имплантом кроз низ семинара и 
предавања у земљи и иностран-
ству (Аустрија, Чешка, Велика 
Британија, Америка и Хрватска). 
Поред стручног тренинга, деци са 
кохлеарним имплантом пружамо 
и техничку подршку – фитинг 
(подешавање говорног процесора). 
Учење слушања и говора је напоран 
процес за све учеснике, али су 
зато резултати вредни уложеног 
труда. То нам показује искуство 
са ученицом Митић Кристином 
која похађа редовну школу, након 
годину и по дана слушног тренинга 
код нас. Са дететом је потребно 
дуго радити да би се аудитивна 
сарадња развила у језички систем 
и активно говорно изражавање. 
Деци са кохлеарним имплантом 
пружамо могућност за комплетну 
едукацију и укључење у редован 
систем образовања.

Драгана Стевановић
Мелита Голубовић
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 Пливање у основној школи би требало да 
заузме одговарајуће место у настави физичког 
васпитања. Због чега је то важно? Зато што је 
пливање специфична телесна активност која се 
одвија у специфичној средини – води. Пливање је 
једно од најкориснијих телесних активности која у 
великој мери решава задатке савременог телесног 
васпитања. То се посебно односи на ученике од 
7 до 14 година. Систематско бављење пливањем 
веома се позитивно одражава на раст и развитак 
целокупног младог организма. У пливању се 
подједнако ангажују сви важни органи и системи. 
Поред тога оно снажи и челичи организам и чини 
га отпорним на разне болести. Боравак у води 
благотворно утиче на нервни систем и психу 
детета, ствара ведро расположење и пружа ретко 
задовољство. У пливању, рад горњих екстремитета 
и отежани услови дисања утичу на развијање и 
јачање мишића грудног коша и повећање виталног 
капацитета што је од изузетног значаја за наше 
ученике.  Овладавање техником пливања пружа 
сваком детету огромну корист, како у здравствено-
хигијенском, образовно-васпитном, спортском, 
рекреативно-забавном, тако и у животно-
практичном погледу с обзиром да се пливање 
најлакше, најбрже и најтрајније савлада у раној 
младости. 

   Програм рада за ученике од 7 до 14 година:
 - овладање технике пливања (краул)
 - роњење
 - елементарни скокови на главу и ноге
 - вежбе дисања
 - вежбе пловности - „клижење“
 - елементарне игре у води („шуге“, 
    „хваталице“).

 Данас се пливање у многим земљама, због 
своје велике вредности, сматра саставним делом 
наставно-васпитног процеса у школама и уводи 
се у обавезну спортску активност ученика. Због 
тога би пливање, и код нас, требало да буде више 
заступљено у основној школи. Обучавање ученика 
требало би  да постане стална брига савремене 
школе,  родитеља и друштвене заједнице.

Зоран Жикић
фотографије: Ива Урдаревић

Пливање у основној школи
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Трка задовољства
 У суботу, 21. априла 2007. године, одржан је традиционални Београдски 
маратон. У “Трци задовољства”, на стаци дужине пет километара, учествовало 
је и седамнаест ученика наше школе. Неки су трчали, други су возили ролере, 
а неки само шетали. 
 Време је било лепо и сви смо уживали.

Славица Убовић
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Посета Маракани
 Ученици старије групе продуженог 
боравка, са својим наставником, посетили 
су фудбалски клуб “Црвена звезда”.
 У току посете упознали смо се са богатом 
историјом нашег најуспешнијег фудбалског 
клуба. У трофејној сали изложени су бројни 
пехари, плакете и медаље, које је “Црвена 
звезда”освојила у току шездесет и две године 
свог постојања. Најзначајнији трофеји су 
пехар победника Купа европских шампиона, 
освојен у Барију (Италија), 1991. године 
и пехар победника Интерконтиненталног 
купа, освојен исте године у Токију (Јапан). 
 Посета је завршена изласком на терен 
стадиона “Црвене звезде”, популарне 
“Маракане”.

Чугуровић Марко VII/1
фотографије: Љубица Мићић V/1
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Пролећни дан у Зоолошком врту
 Посету Зоо-врту организовали су студенти 
четврте године Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију са професорком Јасмином Карић у 
оквиру предмета Методика познавања природе. Ишли 
су ученици млађих разреда са својим одељењским 
старешинама. Прво што смо видели биле су веселе 
птичице. Коначно смо изблиза видели роду и чапљу. 
Оне су мирно стајале на једној нози, а деца су 
одушевљено узвикивала: “Рода, рода...”. Упознали смо 
се и са једном новом птицом, која нас је све збунила 
својим изгледом. То је била аустралијска птица ему, 
највећа птица аустралијског континента и друга по 
величини, после ноја. Ему је велика птица која не лети. 
Једно њено јаје је тешко скоро као 14 кокошијих јаја! 
Видели смо копнене корњаче, како се лењо шетају 
на сунцу. Крокодил је, као и 
обично дремао. У тераријуму 
смо видели разне змије. Дивно 
је било видети огромну маму 
нилског коња, како се мази са 
својим чедом. Оно је безбрижно 
спавало, прислонивши главицу 
на њен врат. Најљупкија је била 
мала фока. Њена насмејана 
њушкица и два крупна црна ока 
дуго су гледала у децу. Она су 
одговорила радосним повицима, 
на које је фока узвратила померајући своја предња 
пераја. Изгледало је као позив на игру. У беби ЗОО-врту 
је било забавно кад су наишле патуљасте козице, које 
су се умешале међу децу. Видели смо ламе и камиле, 
шимпанзу који је скакао на ограду, пантера, тигра, лава, 
медведа, зебре и жирафе. На крају обиласка дошли смо 

до слона који је својом величином задивио децу. Препуни утисака вратили смо се 
у школу. Похвала студентима за срчаност и посвећеност деци коју су показали.

Јелена Пенчић
фотографије: Зорица Поповић 
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Прославили смо матуру

 Ученици завршних разреда наше школе заједно са 
својим наставницима упутили су се у петак, 25. маја 
ка Нишу да би традиционално, са својим вршњацима 
из других градова, прославили матурско вече.
 Двадесет троје матураната, спаковало је у торбе 
своју најлепшу гардеробу, наоружало се добрим 
расположењем и са нестрпљењем дочекало тренутак 
поласка. Пут до Ниша брзо је прошао, уживало се у 
сунчаном времену и дружењу. Домаћини, наставници 
и ученици школе за глуву 
децу “ Бубањ” из Ниша су 
нас срдачно дочекали и 
пружили нам леп смештај 
у просторијама њихове 
школе и дома, који су 
смештени на прелепом 
зеленом пропланку, 2,5 
километара од центра 
града. Лепо сређено 
школско двориште, чиста 

и уредна школа и домски простор пружили су нам све 
услове за пријатан боравак.
 Време је брзо пролазило, ученици су се дружили 
са својим другарима, обновљена су стара пријатељства 
и склопљена нова, а наставници су поподне провели 
у разговору са колегама из других градова. Лепо и 
пријатно вече омогућило нам је да уживамо у обиласку 
и разгледању  Ниша, а ученицима се посебно допала 
дискотека под ведрим небом смештена на зидинама старе нишке тврђаве. 

 За суботу је био у плану обилазак Ниша и околине.  
Посетили смо зграду Богословије и храм посвећен 
Светом Сави  у њеној непосредној близини. Потом 
смо се упутили ка Ћеле-кули, једном од значајнијих 
историјских споменика града Ниша. Посетили смо 
и античко насеље Медијана које датира из III века 
наше ере, а које је подигао цар Константин I. Следећа 
станица на нашем путу била је Нишка бања, па  смо 
време до ручка, поподневног одмора и припрема за 
матуру провели уживајући у њеним чарима, опеваним 
у многим песмама тога краја. 
 Одлазак на матурско 
вече био је планиран за 
20 часова, па су после 
краћег одмора уследиле 
припреме за прославу.
Сређивале су се фризуре, 
пеглале кошуље и пан-
талоне, пријатна нервоза 
и ужурбаност свуда се 
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осећала. Око 19 часова матуранти су били спремни. 
Патике, фармерице и тренерке заменили су елегантним 
хаљинама и ципелама, панталонама“ на ивицу” ... и 
били су дивни, у пуном сјају и лепоти својих година и 
догађаја који им предстоји.
 Матурско вече приређено је у Дому војске. Свечана 
и лепа сала примила је своје добро расположене госте.
После срдачне добродошлице, матуранткиње су добиле 
руже и цвет око руке, одељењске старешине поклоне 
у виду наруквица за чију су се израду потрудили 

ученици школе у Нишу. Славље је могло да 
почне. Матуранти су били весели, није прошло 
много времена, а подијум за игру био је пун и 
такав је остао до самог краја. Организован је 
избор за најбољи плесни пар. Василић Рајка 
је са својим другом из Јагодине победила у 
rock&roll плесу, а Слобода Александра је са 
својим плесним партнером такође из Јагодине 
победила у плесању валцера. Наша школа 
је добила и три ”мисице”. Сања Витас је 
проглашена за мис матурске вечери, а у стопу 
су је пратиле Јелена Милетић, прва пратиља 
и  Елвира Сопнић, друга пратиља. Нажалост, 
остали смо без званичног мистера, али наши 
момци су пленили шармом и показали се као 
прави џентлмени. Матуранти су добили и 
изненађење у виду огромне торте у облику 
дневника.

 Веселили смо 
се до дубоко у 
ноћ, лепо, достојанствено и незаборавно.
 У недељу ујутру, помало уморни али задовољни и 
препуни утисака, поздравили смо се са матурантима 
и наставницима из других школа, захвалили се 
предивним домаћинима и запутили се кући, свако 
своме граду и својој будућности.
 Било нам је лепо. Утиске које носимо тешко је 
описати. Имали смо срећу да све то проживимо и у 
свему томе истински уживамо.

                      Jасмина Невенић
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Мала матура
 Дана, двадесет деветог маја 2007. године у ресторану “Ловац” обављен је 
свечани ручак поводом “мале матуре”. Својим присуством управа школе, представник 
Министарства просвете и спорта и предметни наставници који су претходних осам 
година несебично и професионално радили са овом генерацијом ђака, увеличали 
су овај њихов радостан дан.

Јасна Петровић
фотографије: Биљана Каличанин

Добро дошли
будући средњошколци

 Двадесет трећег марта угостили смо ученике осмог разреда и њихове родитеље 
из Новог Сада и Земуна. Они су дошли да се упознају са занимањима за која се 
могу определити ако се одлуче за школовање у нашој школи. У презентацији школе 
учествовали су ученици основне школе који су приказали огледни час са темом “Кад 
порастем, шта ћу бити”. Ученици средње школе припремили су штандове за свако 
занимање и говорили о својој струци, теоријској и практичној настави. Сви ученици су 
се трудили да што боље представе своју струку. Надамо се да су  ученици и родитељи 
отишли са лепим утисцима и да ће нам доћи у септембру.                                             

Лошић Драгица, Радовановић Марија
фотографије: Ива Урдаревић
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Мој сточић
  Двадесет деветог маја, у Скупштини града Београда, 

одржана је продајна изложба радова ученика из наше школе и 
школе “Свети Сава” са Умке, под називом „Мој сточић“. На 
изложби су приказани предмети за кућу, настали у креативним 

радионицама школа.
 Овај пројекат реализовале су 
школе у организацији Секретаријата 
за образовање Скупштине града 
и Драгане Огњеновић. Акција се 
одвијала под покровитељством 
госпође Татјане Тадић. Заштитини 
знак изложбе, цртеж „чикице“, рад је 
бивше ученице наше школе Гордане 
Недељковић.
 Изложбу је отворила Весна 
Мировић-Пјевач, заменица градског 
секретара за образовање, која је 
захвалила присутнима што су “дошли 

да подрже оне који се само мало разликују од 
нас”. Према њеним речима задатак друштва је да 
помогне овим младим људима.
 Изложба је била врло посећена, продаја 
више него успешна, а нас су посебно обрадовали 
похвале  и  комплименти  упућени деци и њиховим 
радовима.

Ива Урдаревић
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 У Студентском културном Центру, 14. маја, одржана 
је изложба  ”Европа у школи – Једнака права за све”. 
Изложба је настала као резултат ликовног и литерарног 
такмичења, које је почело у јануару ове године, а 
позив за учешће добиле су ове основне и средње 
школе у Србији. Такмичење је организовано у сарадњи 
Европског покрета у Србији и Министарства за просвету 
и спорт, уз финанијску подршку Прокредит банке, Fried-
rich Ebert фондације, Делегације  Европске комисије у 
Србији и издавачке куће Дерета. На овом такмичењу, 
из наше школе учествовало је седам ликовних радова. 
Радове својих ученика на конкурс је послао наставник 
ликовног Владимир Магделинић. Поносни смо, што је 
рад нашег Александра Јефтића, ученика VI/1 разреда, 
на тему, ”Предности различитости”, освојио прво место 
у категорији ученика основних школа, од V до VIII 
разреда.
 Он је, као награду, добио штедну књижицу Прокре-
дит банке са 150 евра, диплому и књигу.
 Аци сви, још једном: честитамо!

Владимир Магделинић
Ива Урдаревић

Европа у школи 2007 -
“Једнаке могућности за све”
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Успешни ученици, успешни 
родитељи и наставници

 Петнаестог априла 2007. године, у свечаном амбијенту хотела „Хајат“ ,одржано 
је међународно такмичење ученика јуниора, фризерске струке (од седамнаесте 
до двадесет прве године старости). Покровитељ такмичења био је ,,Клуб фризера 
Београда“.  На такмичењу је учествовао велики број такмичара из свих крајева 
некадашње Југославије. Нашу школу представљале су: Пајић Магдалена из прве 
године, Слобода Александра из треће године, као и  дипломиране ученице: Јовичић 
Милена и Рајковић Јована, које су нашу школу завршиле прошле године. Што се 
пропозиција такмичења тиче, она су строго утврђена и морају се поштовати, у 
супотном такмичар бива дисквалификован. Пајић Магдалена и Рајковић Јована су 
се такмичиле у дисциплини – модна фризура: дугачка подигнута коса (пунђа), а 
предвиђено веме за рад  било је двадесет минута. Било је напето. Бринули смо  да 
ли ће на време завршити, да нису заборавиле где да ставе украсе... Ипак, оне су 
све успешно одрадиле. Овај успех нам је посебно драг јер је конкуренција била 
велика.  Замислите! У тој јакој кункуренцији, редовних  и дипломираних ученика, 
наша Магдалена је освојила четврто место и диплому. Учeница треће године Слобода 
Александра такмичила се у техници израде дневне фризуре, ушла је у ужи избор, 
а ту одлучују само нијансе. Сви смо били поносни на наше бивше ученице: Милену 
која је освојила прво место, а  радовали смо се и Јованином трећем месту.
 Радује нас што су наше ученице, у овако јакој конкуренцији, постигле 
фантастичан успех. Томе је, свакако, допринела велика подршка родитеља и 
наставника, која им је пружена. Можемо да закључимо да  правилан став и подршка 
родитеља, наставника и околине доприносе  успеху и развоју способности ученика 
оштећеног слуха. Када се ради и упорно вежба резултати не изостају.
Слике говоре, а ви процените.

Светлана Матовић
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Блиц, 23. март 2007.
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24 сата, 8. март 2007. Вечерње новости, 8. март 2007.

24 сата, 8. март 2007.

Блиц, 24. мај 2007. 24 сата, 30. мај 2007.

Блиц, 30. мај 2007. Прес, 30. мај 2007.
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Републичко спортске игре
 Републичке спортске игре ученика оштећеног слуха, у категорији омлади-
наца, одржане су у Суботици од 17. до 20. маја 2007. године. Учествовали су учени-
ци школа за децу оштећеног слуха из: Београда, Јагодине, Ниша, Ужица, Крагујевца 
и Суботице. Ученици су се такмичили у атлетским дисциплинама и колективним 
спортовима – кошарци, одбојци и фудбалу. У генералном пласману ученици наше 
школе освојили су  II место.

КОШАРКА
Омладинци Омладинке

I     Ниш I    Крагујевац
II   Београд II  Београд
III Јагодина III Јагодина

ОДБОЈКА
Омладинци Омладинке

I    Суботица I    Суботица
II   Јагодина II  Јагодина
III Ниш III Крагујевац
IV  Београд IV  Београд

ФУДБАЛ
I    Крагујевац
II  Јагодина
III Београд

АТЛЕТИКА
I    Београд
II  Јагодина
III Ниш

 Резултати које су постигли наши ученици приказани су у следећим 
табелама:

 Поносни смо што су за најбоље спортисте на такмичењу проглашени наши 
ученици – у категорији омладинаца Ервин Шакири из II/3 С.Ш, а у категорији 
омладинки Витас Сања из III/4 С.Ш.
 Осим што смо се такмичили, уживали смо и у гостопримству организатора 
игара - школе у Суботици. Наши ученици су се дружили са ђацима из других школа 
за децу оштећеног слуха у Србији, склопљена су нова пријатељства, а развиле су 
се и неке симпатије, па је на растанку било и суза.

Дарко Ћорић
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Тринаести пут први
у знању и вештинама

 Двадесет девето, по реду, Републичко 
такмичење у знању и вештинама ученика  
седмих разреда, оштећеног слуха, одржано 
је у Ужицу, 2. и 3. јуна ове године.
 Ученици су се такмичили у знању из 
српског језика, математике и историје, 
као и у вештинама из ликовне културе, 
домаћинства и техничког образовања. Из 
наше школе учествовали су ученици VII/1 и 
VII/2 разреда, у пратњи наставница Весне 
Костић и Душанке Јовановић.

 Ученици су веома успешно представили нашу школу. 
У укупном пласману освојили су прво место у конкуренцији 
осам школа. 
 Прва места освојили су: Марко Чугуровић из 
математике, Сандра Манојловић из историје и Тасић 
Стефан из ликовне културе.
 Немања Грујоски освојио је треће место у знању из 
српског језика.
 Манојловић Сандра која се такмичила из домаћинства 
и Митуцић Елвис који се такмичио из техничког образовања 
били су четврти. 
 Ученици који су освојили прва места добили су на 
поклон  мобилне телефоне од покровитеља такмичења – 
компаније Телеком, а Немања је за освојено треће место 
добио стону лампу. Као награду за освојено прво место, 
школа је добила дигитални фотоапарат.
 Током такмичења организован је и излет на Златибор. 
Ученици су на излет ишли возићем, у пратњи стручног 
водича који им је показивао и објашњавао знаменитости 
ове планине.
 Деца су се лепо дружила са вршњацима из других 
школа. Наше ученике су сви хвалили, а посебно васпитачи, 
који су о њима бринули, док су наставнице биле на 
другарској вечери. На крају, желимо да се захвалимо 
домаћинима на њиховој изузетној љубазности и одличној 
организацији.

Весна Костић
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Смотра “Вољеном граду”
 Шта знаш о
 саобраћају?

 У Земуну 10. маја 2007. је одржано 20. такми-
чење ,,Шта знаш о саобраћају” основних школа 
ученика са посебним потребама града Београда. 
Такмичење је било из два дела – вожња бициклом 
на одговарајућем полигону и израда теста. Већ 
неколико година узастопно, као и ове године 
ученици наше школе су освојили прво место из 
оба дела. Важно је напоменути да су такмичаре 
пратили и оцењивали припадници јединице 
милиције. Такмичари су са радошћу прихватили 
ово такмичење. Дружили се са другим такмича-
рима и уживали.

Пенчић Душан
фотографије: Горанка Дамјановић

Диван је кићени Срем

 Дана 24. априла 2007. 
године фолклорна секција је 
учествовала на такмичењу 
специјалних школа у позоришту 
„Душко Радовић“. Деца су 
наступала са тачком „Диван је 
кићени Срем“ чији је кореограф 
био Душан Антонијевић. После 
добро одигране тачке надамо се 
даљем учествовању на завршној 
смотри специјалних школа 12. 
јуна.

Ђорђевић Исидора
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Јавни час цртања
 Двадесет четвртог маја 2007. године одржан је 
XXX јавни час цртања на Калемегдану, у оквиру смотре 
“Вољеном граду” и XXX изложба ликовног стваралаштва 
младих са сметњама у развоју, у Педагошком музеју, а 
у организацији Друштва дефектолога Београда. Наша 
школа је на јавном часу цртања освојила треће место.  На 
овом предивном такмичењу у природи, екипу су чинили: 
Драгиња Куртишевски, Сандра Манојловић, Милосав 
Васић, Стефан Тасић, Кристина Форго, Александра Зарић, 
са наставницима Ксенијом Тодоровић и Владимиром 
Магделинићом.
 На наградној изложби ликовног стваралаштва 
младих са сметањама у развоју у Педагошком музеју, 
радови ученика наше школе су представљени на изузетно 
маштовитом и креативном изложбеном штанду. Уређењу 
изложбеног штанда допринели су ликовни педагози 

школе: Дивна Дмитровић, Ксенија Тодоровић и Владимир Магделинић. Поред ове 
наградне изложбе, у Педагошком музеју је отворена аукцијска изложба радова 
ученика Дизајнерске школе. Средства прикупљена продајом радова биће приложена 
у наградни фонд за најквалитетније осмишљен и уређен изложбени штанд ученика 
са сметњама у развоју. Овогодишњу смотру ученика са сметњама у развоју у 
Педагошком музеју обележавају уметничка лепота и хуманост.
 

Ксенија Тодоровић 
фотографије: Милош Марјановић
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Еколошка акција
“Хајд парк 2007”

 Двадесет шестог маја 2007. године у 11,00 часова 
одржана је “Еколошка акција - Хајд парк 2007” на нивоу 
општине Савски венац где је у акцији учествовала и 
наша школа у чишћењу и уређењу парка.
 После чишћења следило је такмичење свих школа 
у брзини хватања “скаутске мараме”. Наша школа се 
такмичила са школама “Његош” и “Војвода Путник” и 
освојила треће место и добила диплому.

Горица Живановић

Дечја олимпијада
 Двадесет петог маја 2007. године у основној 
школи “Антон Скала” одржала се двадесета 
“Дечија олимпијада”. На олимпијади је 
учествовало седамнаест наших ученика из 
првих и другоих разреда основне школе са 
својим наставницима.
 Такмичење је изведено у дворишту основне 
школе “Антон Скала”. Домаћини су били извр-
сни организатори. Тема овог такмичења је била 
“Стани добри свете, говори ти дете”. На крају 
отварања пуштене су поруке у свет које су 
однели балони и пратили их пуштени голубови 
као симболи мира и љубави.  Ученици су се уз  
смех и игру дружили и спортски такмичили. На 
крају су подељени поклон пакети од донатора 
фирме “Делта” и захвалнице за учешће испред 
домаћина и Друштва дефектолога Београда.

Горанка Дамјановић
фотографије: Јелена Вујчин
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Дугогодишња сарадња 
наше школе и
штампарије “Космос”

 Повод за овај интервју је дугогодишња сарадња 
наше школе са штампаријом “Космос”, где наши 
другови и другарице - књиговесци обављају 
стручну праксу, као и сазнање да је велики број 
наших дипломираних ученика запослен у овој 
штампарији. Разговор смо водили са помоћником 
директора - Снежаном Луковић, саветником 
директора - Јеленом Будисављевић и социјалним 
радником - Јелицом Петровић. Желели смо да 
више сазнамо о самом предузећу, чиме се бави, 
колико је људи запослено, као и њихово мишљење 
о могућностима лица оштећеног слуха. Они су нам 
великодушно изашли у сусрет, упознали су нас са 
технологијама рада, машинама, а посебно нам је 
било мило што смо разговарали са доскорашњим 
ученицима наше школе, а сада запосленима у 
штампарији.

Чиме се бави штампарија “Космос”?
- Штампарија “Космос” се бави припремом 
за штампу, табачном штампом и 
књиговезачком дорадом.
Од када почиње сарадња штампарије 
“Космос” са нашом школом?
- Сарадња са школом је дугогодишња.
У чему се састоји та сарадња?
- Сарадња се састоји: у констултацијама, 
размени искустава, узајамним посетама и 
обављању практичне наставе.
Какви су наши ученици на пракси?
- За сваког појединачног ученика дајемо 
мишљење стручних радника (оцену) у 
комуникацији са координатором практичне 
наставе. На све проблеме у комуникацији 
са ученицима благовремено указујемо и 
покушавамо да их решимо. На жалост било 
је ученика које смо вратили са практичне 
наставе.
Колико је људи запослених у 
“Космосу”, а колико лица оштећеног 
слуха?
- У предузећу је запослено укупно 67 
радника, од чега 21 особа има оштећење 
слуха.
Које послове они обављају?
- Лица оштећеног слуха обављају 
следеће послове: припрема за штампу, 
књиговезачки послови, помоћни радници, 
послове на машини за пластификацију, 
златотиску, пакерици (паковање и 
вакумирање).

Какви су радници лица оштећеног 
слуха?
- Већина запослених је вредна, али у 
складу са њиховим оштећењем потребно 
их је што више мотивисати да би се то 
показало и у пракси.
Да ли планирате да наставите да 
запошљавате ова лица?
- У складу са развојем предузећа планирамо 
и даље запошљавање лица са оштећеним 
слухом.
За којим занимањима (образовним 
профилима) постоји потреба у вашем 
предузећу?
- Пошто је предузеће у процесу 
реструктурирања не можемо дати прецизан 
одговор за којим занимањима постоји 
потреба.
Шта бисте, на крају, поручили нашим 
ученицима?
- Вашим ученицима би поручили да они 
могу да постигну много, али да морају да 
схвате да свој хендикеп не смеју да користе 
као оружје, већ да се успех постиже радом 
и залагањем.

Интервју водили:
Јована Тодић I/5 С.Ш.

Андреа Живановић I/5 С.Ш.
Радован Мићановић I/5 С.Ш.

Ненад Лалић I/5 С.Ш.
фотографије:

Весна Сибиновић - Миленковић
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Препоручујемо вам Вишу техничку текстилну школу

Будите струковни дизајнер
 Ближи се крај школске године, и неки од вас 
сигурно размишљају како да изаберу школу у којој би 
наставили даље образовање. Прочитајте овај текст, 
можда ће вам помоћи да се одлучите. Препоручујемо 
вам Вишу техничку текстилну школу, односно њен смер 
дизајн текстила и одеће.
 Директорка наше школе, Лепосава Петровић и 
наставница Весна Ћирић, договориле су се са Гораном 
Самановићем, директором Више техничке текстилне 
школе да вам помогну при упису, да ученици наше школе 
буду уписани на буџет и да им се обезбеди преводилац за 
праћење наставе. Поред тога, у нашој школи организована 
је припрема ученика за упис на одсек дизајн текстила 
и одеће коју воде наставници Владимир Магделинић и 
Весна Ћирић.
 Ево неколико основних података о Вишој 
техничкој текстилној школи и о смеру дизајн текстила 
и одеће. Школа се налази у Улици Старине Новака 24, у 
центру Београда. Идуће године, школа ће прославити 50. 
рођендан што доста говори о њеном реномеу. Диплома 

ове школе је призната у Европи и свету зато што се настава одвија по Болоњској конвенцији. 
Школа је савремено опремљена радионицама, лабораторијама и атељеима, а има и велики 
амфитеатар и богато опремљену библиотеку. Студенти имају прилике да теоријску наставу 
употпуне праксом у самој школи, а и у радионицама и фабрикама. 
 На смеру дизајн текстила и одеће студенти развијају врхунске дизајнерске способности 
из области текстила и одевања, негујући са посебном пажњом уметничку компоненту дизајна. 
Професори смера подржавају сензибилитет сваког студента и припремају их за конкретне 
задатке којима ће се бавити као професионални дизајнери. Ту ћете научити да дизајнирате 
све текстилне и модне производе: тканине, плетенине, неткани текстил, штампани текстил, 
амбијентални и одевни текстил, све врсте женске одеће, високе женске моде, мушке одеће, 
дечије, спортске, радне, одећу за специјалне намене – укратко све. Са дипломом овог 
смера постајете струковни дизајнер и можете да се запослите у великим, средњим и малим 
предузећима која израђују модне и текстилне производе. Основни услов да се упишете 
на овај смер је да сте завршили средњу школу и да сте положили квалификациони испит. 
Квалификационим испитом, који се полаже два дана, проверавају се ваше уметничке 
склоности и способности, на основу три задатка. Први задатак је цртање и сликање 

мртве природе техником темпере у 
трајању од четири сата. Другим и 
трећим задатком се проверава ваша 
способност дизајнирања текстила - за 
два сата. На основу задате теме или 
мотива треба да предложите решење 
амбијенталне или одевне тканине, 
односно да предложите решење дизајна 
свакодневне одеће за младе. Да бисте 
успешно положили квалификациони 
испит у нашој школи организована је 
припремна настава. Дакле, сви услови 
за позитиван резултат су ту, на вама је 
само да кажете – ДА!

Весна Ћирић
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(Драгина песма)

Пубертет

Кад се бубуљица јави,
на твоме челу,
и осетиш промене
на своме телу,
кад руке расту,
а ноге се дуже
то је пубертет
мој драги друже!

Кад видим девојчицу Цвету,
осетим се као птица,
у лаганом лету.
Ја сам ти друже,
у пубертету!

Цвета ме подсећа
на жут маслачак.
Она је мог срца,
топли зрачак.

Коса јој жута,
са сто спирала,
то је баш она,
моја плава мала.

Подсећа ме и на наставницу моју,
само што у очима има ону
сјајну, плаву боју.

Летњи распуст

Од свих месеци,
у години свакој,
ђаци се радују месецу јуну,
не толико зреломе воћу,
већ летњи распуст говоре: 
„хоћу“.

Хоћемо на одмор,
сунце нас зове,
хоћемо одмор
до школске године нове.
Море нас зове
плаветним валом,
и својим топлим, 
песковитим жалом.

Зове нас планина и шума свака,
пуна цветова и печурака.
У село хоћу, код бабе и деде,
где маца на прагу блажено преде.

Ја идем на Аду,
у мом Београду,
ту ми је лепо, ту остаћу ја,
да се брчкам и купам,
са своја друга два.

Распуст долази: Ура за њега!
У школи звоно остаје.
Слободу и распуст,
заслужили смо ми,
јер ми смо ђаци, одлични сви!

 После дугогодишњег индивидуалног 
рада (слушне и говорне вежбе) са децом, 
родила се у мени идеја, да у складу са 
предвиђеним програмом унесем у рад 
текстове у стиху.
Предности оваквог рада су да:
- деца боље меморишу садржаје;
- лакше схватају садржај везан за 
природу и друштво које их окружује;
- утиче на развој њихових емоција;
- са лакоћом схватају њихову педагошку 
поруку. 

Тако су настале и ове песме.

Нада Мијатовић
фотографије: Ива Урдаревић
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Свети Василије Острошки
 Када се из Подгорице крене према 
Никшићу, над сливом реке Зете, уздиже се 
окомита литица, а у њеном венцу, смештена 
руком вештих занатлија бели се црква 
Горњег острошког манастира. Овај манастир 
је истински светионик вере Христове и 
станиште Светитеља, коме већ више од три 
века хрле како болесни, тако и  безбројни 
пуни захвалности којима је Чудотворац 
Василије Острошки већ помогао. Стојан 
Јовановић, како је било световно име Светог 
Василија, родио се двадесет осмог децембра 

1610. године у селу Мркоњићу, Попово поље, у Херцеговини. 
Мајка Анастасија преносила је своју велику љубав према 
Господу на сву своју децу, али је Стојаново срце за ту 
љубав било најотвореније. Родитељи су Стојана послали 
његовом стрицу Серафиму у манастир Завалу, а монашки 
постриг примиће у манастиру Тврдош, добивши монашко име 
Василије. Његов монашки живот и брига за народ донеће 
му велики ауторитет и углед да се кроз народ пронео глас 
да је његова молитва чудотворна. Једно време провео је на 
Светој Гори а затим 1638. године постављен за митрополита 
требињског са седиштем у манастиру Тврдошу.
 1651. године постављен је за митрополита захумског, а 
затим као митрополит захумски подигао Острошки манастир 
који чине две целине – Горњи и Доњи манастир у чијем се 
оквиру налазе три цркве. Свети Василије Острошки провешће 
остатак свог овоземаљског живота у острошкој испосници. 
У њој се и упокојио двадесет деветог априла 1671. године. 
Није дуго прошло а да се гроб Светитеља претворио у место 
правог ходочашћа, јер се на том гробу почеше дешавати 
чудесна исцељења. Вук Стефановић Караџић сведочи да у 
Острог долази народ не само из Црне Горе, него и из других 
крајева да би се поклонили Острошком Чудотворцу. Манастир 
Острог постаје центар како духовних тако и историјских 
збивања. Над моштима Светог Василија мирила су се 
завађена црногорска племена, давали се завети и заклетве, 
припремали се планови за избављење српског народа од 
туђинског ропства, а после успешног војевања узносиле 
су се молитве благодарења. Многа чудесна исцељења и 
оздрављења десила су се и дешавају се над моштима Светог 
Василија о чему сведочи како народно предање тако и 
записи у манастирским књигама. И у данашње време многи 
верујући, и то не само хришћани, хрле у манастир Острог 
Светом Василију да га моле за помоћ и оздрављење. Кроз свог 
Угодника Светог Василија Сведржитељ пружа руку љубави и 
спасења свима.
 Свети Василије Острошки моли Христа Бога за нас.

Славнић Горан
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Краљ Милан Обреновић
 Милан Обреновић је рођен у Марашештију близу 
града Јаше у Румунији, 22. августа 1854. године на поседу 
свога оца Јеврема Обреновића, брата Милоша Обреновића. 
Пошто је остао рано без оца, бригу о њему преузео је његов 
рођак Кнез Михаило Обреновић, који се старао о његовом 
образовању и васпитању. После основног образовања, 
Михаило га шаље на даље школовање у Париз, где уписује 
Париски Лицеј. После убиства кнеза Михаила Обреновића, 
1868. године у Кошутњаку, на предлог министра Миливоја 
Блазнавца, за његовог наследника је проглашен Милан 
Обреновић. Пошто је био малолетан, уместо њега владало 
је намесништво у саставу: Блазнавац, Ристић и Гавриловић, 
све до 1872. године. По стицању пунолетства, кнез Милан 
Обреновић је 1872. године преузео власт од намесништва. 
На почетку своје владавине ослањао се на војску, а у 
спољној политици на Русију. Под притиском јавног мњења, 
објавио је  Турској рат 1876. године, али тај рат је завршен 
поразом Србије 1877. године. Исте године је поново ступио 
у рат са Турском, на инсистирање Русије, 2. децембра 
1877. године. Убрзо је дошло до мира између Русије и 
Турске, потписивањем Сан Стефанског уговора, којим су 
Руси форсирали Бугаре у стварању Сан Стефанске Бугарске, на уштрб српских територија, 
чиме кнез није био задоваљан, па своју спољну политику окреће према Аустро-Угарској. 
Одлуком Берлинског конгреса 1878. године, Кнежевина Србија је добила независност. 
Следећи корак Милана Обреновића је проглашење Србије за краљевину - 21. фебруара (6. 
марта) 1882. године, што је Аустро Угарска помогла код других сила, а цар Фрањо Јосиф 
је лично честитао краљу Милану Обреновићу. Одмах по проглашењу Милана Обреновића 
за краља Србије, мења се и политички живот у земљи. Стварају се политичке странке у 
Србији: Радикална странка, чије вођа био Никола Пашић, Либерална странка, са својим 
вођом Јованом Ристићем и Напредњачка странка, као лична странка краља Милана. Краљ 
Милан је укинуо народну војску и наредио да се одузме оружје од народа, а да се оснује 
стајаћа војска. Народ је том одлуком био незадовољан, па организује Тимочку буну, 1883. 
године, коју је краљ Милан са војском угушио, а краљ је основао редовну војску, која ће 
му бити верна и одана. Незадовољан Сан Стефанским уговором, краљ Милан улази у рат 
са Бугарском 1885.године. Србија је доживела пораз, мир је закључен у Букурешту, по 
начелу повратка на првобитно стање. 1888. године проглашен је Радикалски устав познат 
по својој либералности и напредности, а 22. фебруара 1889. године на прослави Дана 
Краљевине, краљ Милан је објавио своју абдикацију. Силазећи са престола, краљ Милан 
је, по Уставу, одредио три намесника који су имали владати до пунолества његовог сина, 
краља Александра Обреновића. Због сукоба са сином Александром око његове женидбе са 
Драгом Машин, Милан напушта Србију крајем 1900. године и одлази у Беч, где се разболео 
од упале плућа и умро 11. фебруара 1901.године. Сахрањен је у Крушедолу, поред књегиње 
Љубице.

Радомир Лековић

Непознате речи:
посед - земљишно имање са кућом;
Париски Лицеј - позната школа у Француској;
намесништво - познати људи који владају уместо малолетног краља;
јавно мњење - мишљење народа;
на уштрб - на штету
народна војска - наоружани људи у народу;
стајаћа војска (редовна) - војска која је стално активна и прима одређену плату;
либералност - слобода мишљења;
абдикација – предаја власти добровољно.
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Талес из Милета
 Утицај старогрчке филозофије на развој 
целокупне западне културе је неоспоран 
и очигледан. Оцем грчке филозофије и 
математике сматра се Талес из Милета,  
познат по чувеној Талесовој теореми која се 
односи на поделу дужи. Да ли сте се икада 
запитали ко је био Талес?
 Када се говори о времену пре нове 
ере, неминовно је да се митске и историјске 
личности преплићу у свој својој величини 
и значају. Недостатак сачуваних података 
о њиховом животу представља озбиљну 
препреку у одвајању митског од стварног. 
Но, када је Талес у питању имали смо среће. 
О њему су сачувани подаци. Рођен је 624 
године пре нове ере у Милету, грчкој коло-
нији на обали Мале Азије, живео је 78 година 
и умро је у време 58. Олимпијаде. Нажалост, 
од његових дела и достигнућа ништа није 
сачувано, па је о његовој истинској величини 
тешко говорити. За Талеса се ипак зна да је 

био један од Седам мудраца који су се сматрали утемељивачима грчке цивилизације 
и једним од првих филозофа што дословце значи “љубитељ мудрости”.
 Талесу се, као оцу грчке математике, приписује пет теорема, за које не 
знамо да ли је поседовао и њихов доказ, што не умањује значај и самог њиховог 
уочавања:
 - пречник полови круг (слика 1.),
 - углови на основици једнакокраког троугла су једнаки (слика 2.),
 - наспрамни углови које формирају две праве које се секу су једнаки
    (слика 3.),
 - угао уписан у полукруг је прав (слика 4.),
 - троугао је одређен једном страницом и угловима налеглим на њу
    (слика 5.).
 Оно што је такође веома интересантно за Талесово учење је да је први 
предложио воду као основни супстрат универзума.
 Значај Талеса и оних који га следе представља период утемељења филозофије 
и математике као њеног значајног дела. Људска цивилизација са њима отпочиње 
дуг и чини се бескрајан процес самоспознаје.

Јасмина Невенић
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Гравитација
 Земља све привлачи свом средишту, па и нас. Та привлачна сила се зове 
гравитација. Због тога све ствари падају надоле, а никад нагоре. Гравитација је 
сила која све на Земљи држи на тлу и спречава да одлети у простор. Она држи 
Земљу у целини, присиљава Месец да обилази око Земље, а Земљу и све планете 
да се крећу око Сунца.
 Исак Њутн (1642 – 1722), био је енглески научник који је први објаснио како 
делује гравитација. Он је био инспирисан посматрањем пада јабуке са дрвета у 
башти његовог дома у Линкорширу.

 Њутн је показао зашто гравитација доводи до тога да ствари падају на тло, 
а планете обилазе око Сунца. Он је дао закон гравитације. Јабуке падају са дрвета 
зато што их гравитација вуче према земљи, лопта бачена увис, увек ће пасти на 
тло. У свемирским бродовима, далеко од Земље, има веома мало гравитације, па 
ствари лебде. Астронаути морају да се привежу да не би лебдели.

Љиљана Каличанин
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Блистави осмеси,
блистава будућност

 У оквиру Светске здравствене организације 
реализује се пројекат „Блистави осмеси, блистава 
будућност“ који помаже деци и породицама да се 
боље брину о здрављу уста и зуба. Данас, ова светска 
иницијатива, за унапређење оралне хигијене, сваке 
године обухвати педесет милиона деце у осамдесет 
земаља и на тридесет језика.
 Основни циљ програма је очување здравља уста и 
зуба код деце школског узраста. Програм обухвата: 
правилну оралну хигијену, правилну исхрану и 
употребу флуорида. Овај програм се на територији 
Србије реализује од 2003. године, а подржавају га 
Министарство здравља и Министарство просвете и 
спорта, као и донатор – компанија COLGATE – Palmolive. 
Акцијом је, до сада, обухваћено преко триста хиљада 
ученика. Док се у редовним школама ова акција сваке 
године спроводи у другом разреду, у специјалним 
школама програм се сваке године реализује за ученике 
од првог до четвртог разреда. У редовном систему 
овај пројекат реализују студенти завршних година 

стоматологије, а за децу ометену у развоју програм води специјалиста дечије и 
превентивне стоматологије. У оквиру „Недеље здравља уста и зуба“ нашу школу 
је, осмог маја, посетила др Вукица Здравковић, стручни сарадник COLGATE-a за 
Србију и Црну Гору. Деца су гледала цртани филм о зубном краљевству, а затим 
разговарала са докторком о томе како се исправно перу зуби и значају исхране 
за здравље зуба и уста. Сва деца и наставници су добили поклон пакете COL-
GATE-a (четкица и паста за зубе, упутство за родитеље о прању зуба, календар 

прања зуба и игру „Повратак у царство зуба“ тј. 
стоматолошку варијанту популарне игре „Човече не 
љути се“). Школа је добила два постера. На једном је 
сликовито приказано правилно прање зуба и језика, 
као и употреба конца за зубе. Други постер приказује 
шта да предузмемо када нас боли зуб и у случају 
повреде зуба. Школа је, такође, на поклон добила и 
прикладан „Водич за наставнике“.

Др Вукица Здравковић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије
фотографије: Ива Урдаревић

Хелена Грујоски III/1 О.Ш.
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Модна сезона пуна контраста
 Летња мода за 2007. годину биће пуна контраста. Ове сезоне све је дозвољено 
– од хаљина преко панталона до шорцева. Ултра кратка сукња биће исто модерна 
као и сукња до пола листа. Биће актуелна спортска мода, али у исто време ће 
се тражити елеганција. Романтика је и даље тражена са доста карнера пастелних 
боја и цветних дезена. Цветни дезен се може комбиновати са бојом која се слаже 
са дезеном. Најаче тренд боје сезоне су жута и плава. Морнарски стил је опет 
модеран. Комбинација боја је строго утврђена – тамно плава и бела, црно-бела или 
црвено-тамноплаво-бела комбинација.
 Оно што од опреме не сме изостати су ранчеви, а од ципела ће се носити 
равне балетанке.

Сања Витас III/4 С.Ш.
Весна Ћирић
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1. 2.

3. 4.
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5.
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1.

2.

Решење: 1. Асоцијација: А - Море, Б - Јун, В - Сунце, Г - Лубеница; Коначно решење: Лето
2. Ребус: Рука, Авион, Слон, Паприка, Удица, Сто, Труба Коначно решење: Распуст
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1.

а)

б)

в)

2. Уместо упитника упиши ко недостаје.

4.

Решење: 1. а) глава б) ружан в) шума 2. во, ждребе 3. лето 4. 1. ц 2. ц 3. ц 4. а 5. б

3. Упиши 
у празно 
поље 
почетно 
слово
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Географија
Посматрај и напиши пуне називе континената испод слика.

Који је
седми континент?

1. ___________________
2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________

5. ___________________ 6. ___________________ 7. ___________________

Решење: 1. Северна Америка 2. Јужна Америка 3. Европа 4. Африка 5. Азија 6. Аустралија и Океанија 
7. Антарктик

Ескими у Северној Америци 

живе у иглоима, који су 

прављени од блокова леда.

На језеру Титикака у Јужној Америци 

људи живе у кућама од трске које се 

граде на темељима од пресоване трске.

Пре око 300 година многе европске куће су имале 

кровове прекривене трском и сламом.

Такви кровови опет постају модерни.

Кина има превише становника и градови 

су пренасељени. Неки људи живе у 

кућама на води.

Аустралија је огромна земља. Људи који 

путују по њој могу извесно време да живе 

у камп кућицама – аутомобилима.

У многим деловима Африке лако се 

долази до блата и сламе.

Зато се често граде куће од блата са 

сламнатим крововима.
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Математика

1. На којем сату казаљке заклапају угао од 150 степени?

2. Који број се повећа за 500% ако га квадрирамо?

а) 5    б) 6    в) 7    г) 8    д) 10

3. Ана, њена сестра и мајка су пре 20 година заједно имале 60 година. 
Колико заједно имају оне данас?

4. На слици се види „цвет бројева“. Ивана је откинула латице на којима су 
бројеви који при дељењу са 6 дају остатак 2. Колики је збир бројева на 
латицама које је Ивана откинула?

а) 46    б) 66   в) 84   г) 6    д) 116

5. Колико износи 2.0.0.6+2006?

а) 0  б) 2006  в) 2014  г) 2018  д) 4012

Решења: 1. д)  2. б) 62=36=6+5.6  3. 60+(20+20+20)=120 Свака од њих три је 
остарила за двадесет година.  4. 8+38=(6.1+2)+(6x6+2)=46  5. б)



Радови ученика55

Хемија
1. Попуните празна места у реченици:
Зависно од агрегатног стања горива могу бити:
а) ..................................... на пример ................................
б) ..................................... на пример ................................
в) ..................................... на пример ................................

2. Која се од ових саобраћајних средстава, покрећу неким дериватом нафте?

3. Попуните празна места у реченицама:
а) Органске киселине садрже карактеристичну групу атома – COOH која се зове 
......................................
б) Вино се укисели зато што се етанол услед дејства ...................... из ваздуха 
претвара у ......................... киселину.

4. Масти по хемијском саставу спадају у:
(заокружи слово испред тачног одговора)
а) алкохоле  б) киселине  ц) естре

5. Наведите називе оних биљака са слике које се употребљавају за добијање 
јестивог уља.

6. Наведи четири пластичне масе које се често употребљавају у свакодневном 
животу: 1. ........................................ 2. .................................... 3. ...................
...........  4. ...................................................

7. Довршите хемијске једначине уносећи формуле супстанци и коефицијенте испред 
формула:
а) Ca+.....=CaO  б) Na+O2=.......  в) ...........+O2=MgO

8. Реакција између киселине и базе називају се ..................... а њоме постају 
..................... и ......................... .

Решење: 1. а) течна, бензин б) чврста, угаљ в) гасовита, генераторски гас 2. аутомобил, моторни чамац, 
трактор 3. а) карбоксилна група б) кисеоника, сирћетну. То се може представити следећомм једначином: 
C2H5OH+O2=CH3COOH+H2O 4. Одговор под “ц” 5. сунцокрет, кукуруз, маслина 
6. 1. поливинил-хлорид 2. полиетилен 3. стиропор 4. полистирен 7. a) 2Ca+O2=2CaO б) 4Na+O2=2Na2O
в) 2Mg+O2=2MgO 8. неутрализација, соли и вода

Стране уредили:
Биљана Каличанин, Мери Божовић, Ива Урдаревић, Олгица Славковић, Борислава Пешић, Јасмина Невенић
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      Моја прва екскурзија

 Дошао је и тај дан, 24. април, када сам по, први пут 
пошла на екскурзију, путовање са мојим вршњацима 
из школе. Била сам јако узбуђена. Напокон смо ушли 
у аутобус и кренули. Након дванаест сати путовања 
стигли смо у  Грчку. Прво смо видели Метеоре, све 
те стене које су тако високе да сам имала осећај да 
летим чак до неба. Вратили смо се у Паралију у хотел 
Викторију, а увече смо ишли у дискотеку. Наредног 
дана посетили смо Солун и град Катерину. Поново, 
повратак у Паралију, где смо имали грчко вече и 
гледали њихов традиционални плес. Били смо на 
планини Олимп која ми се свидела. А онда је стигао 
четврти дан и наш повратак кући. Ја сам понела дивне 
успомене на доживљаје из те лепе земље.

Горана Лазаревски, С.Ш.

 Екскурзија у Грчкој

 Ове године сам ишла на ексурзију у Грчку у место које се зове 
Паралија. Моје друштво и ја смо чекали 24. април и били узбуђени 
јер смо први пут ишли са школом на ексурзију. Када је дошао тај  дан, 
сви смо били немирни у аутобусу, јер је пут био дуг и напоран. Када 
смо стигли у Грчку, сместили смо се у хотел који се зове Викторија. 
Био је то леп и удобан хотел. Сутрадан смо ишли у манастир Метеори. 
Тамо је било прелепо. Све девојке су морале да обуку сукње јер је у 
манастиру такво правило. Други дан смо ишли у град Солун. Шетали 
смо се по граду и свратили смо на српско гробље. Ту нам је један човек 
причао шта се ту пре дешавало. После тога смо се вратили у хотел и 
спремили се за дискотеку. У дискотеци је било прелепо. Била су и друга 
деца која су из Грчке. Трећег дана смо отишли у град Катарини и тамо 
смо се шетали и обилазили продавнице. Лако смо се споразумевали 
са Грцима. Затим смо отишли у кафић и прелепо се дружили. Увече смо ишли на Грчко 
вече. Ту смо вечерали, пили и играли са Грцима. Грци су нам припремали представу која 

је била божанствена. За мене 
је најлепши био дан када смо 
се купали у мору. Сунца није 
било, вода је била хладна, али 
нама је, свеједно, било лепо. 
Никада нећу заборавити моју 
прву екскурзију у Грчкој која 
је била прелепа. Наравно, сви 
смо се супер провели.
 

Дајана Ранђеловић 1/5 С.Ш.



Радови ученика57

 Екскурзија у Грчкој

 Освануло је дивно, сунчано јутро. То је био дан када 
смо моје друштво и ја требали да кренемо на екскрузију. 
Пробудио ме је звук јутарњих аутобуса града Београда. 
Полако сам почео да се спремам и кренуо сам на место 
окупљања. Када сам стигао, сви су већ били стигли. 
Поздравио сам се са мојим другарима који су били 
веома срећни зато што идемо у Грчку. Грчка је земља 
која има најдужу историју на Балканском полуострву и 
која је једна од најлепших држава света. Моја девојка 
Магдалена је била уз мене све време. Коначно смо 
стигли на наше одредиште, место Паралија. Одсели смо 
у хотелу, а стотинак метара иза се налазило море што 
је мене изузетно радовало. Чим смо се сместили у наше 
собе, моје друштво и ја, отишли смо мало у провод 
жељни ноћног живота. Вратили смо се у хотел у ситне 
сате, жељни кревета и одмора знајући да нас сутра 
чека откривање нових места. Мени није било до тога, 
само сам хтео да се купам у мору. Наравно, жеља ми се 
остварила, али наредног дана. У сећању ће ми остати 
и планина Олимп на чијем врху се налази снег који 
подсећа на неку капу. Такође сам опчињен Метеорима 
на којима се налази више прелепих манастира. Све 
у свему било је супер. Обишли смо многа историјска  
места, која сам, наравно, први пут видео. Могу само 
рећи да је Грчка лепа земља и да бих волео да је опет 
посетим.

Радован Мићановић 1/5  С.Ш.

Есмин Куљић II/3 С.Ш.
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 Били смо у ЗОО врту

 Пре неколико дана били смо у Зоолошком врту. Са нама су били студенти и наши 
наставници. У ЗОО врту смо видели много животиња: лавове, змије, жирафе, птице, мајмуне 
и друге. Мени се највише свидео лав. Дан је био леп и сунчан. Ми смо се одлично провели. 
Сви смо уживали у шетњу по Зоо врту, а и нешто смо научили о животињама. 

Вера Мичић IV/2

 Са другарима из школе била сам у Зоолошком врту. Тамо сам видела пуно животиња:
лава, мајмуна, тигра, орла, папагаја, жирафе и друге. Мени је најлепши био мајмун. Време 
је било лепо. Напољу је сијало сунце, а ми смо уживали у обиласку Зоо врта. 

Хелена Грујоски III/1

Стојко Станислав I/1

Радомир Мирковић II/1 Теодора Баљак I/1
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 Моја омиљена животиња 
 – мачка

 Ја имам мачка који се зове Меда. Он 
је црне и беле боје, има велике очи и тежак 
је. Много воли да једе месо. Воли да се мази. 
Прави се важан када шета по дворишту. Он је 
један леп и негован мачак. Моји другари и ја 
пуно волимо мачка Меду.

Милош Илић III/1

 Моја најбоља 
 другарица

 Моја другарица се зове Сања Мар-
инко. Она живи у Новој Пазови. Има једа-
наест година и иде у пети разред. Она има 
црну косу и браон очи. Сања је паметна, 
добра и весела. Зато је моја најбоља 
другарица.
 

Љубица Митић V/1

Дејан Тодоровић I/1

Милица Маринковић I/1

Хелена Грујоски III/1 Лаура Старчевић III/1
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 Моје село 

 Моје село се зове Ечка. Кроз њега 
протиче река Бегеј. Ечка се налази код 
Зрењанина. Село је велика равница са 
три цркве, малим аеродромом, лепим 
парком и великим рибњаком. У селу има 
много народа:Срба, Мађара и Румуна. 
Моје село је мирно, лепо и зелено. Ја 
га највише волим. 

Марко Дукић V/1

 Зашто волим школу

 Волим школу зато што у њој учим разне 
предмете и да лепо говорим. Код куће пишем 
и радим домаће задатке. Наша школа је лепа и 
велика. У школу волим да долазим и због другова 
и другарица. Наставници су добри. Највише 
волим биологију. Волим да идем са друговима на 
рекретивну наставу. Био сам на Копаонику, Гочу, у 
Ивањици, Боговађи, Аранђеловцу. Ја сам одличан 
ђак. Ове године идем на такмичање из српског. 
Желим да постанем тапетар. 

Немања Грујоски VII/1

Магдалена Јожика I/

Момир Мајсторовић II/2

Стојко Станислав I/1 Теодора Баљак I/1
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Магдалена Јонсика I/1 С.Ш.

Невена Мрдељић VII/1

Кристина Форго VI/1

Зоран Јовановић III/1 С.Ш.

Драгиња Куртишевски VI/1

Горан Митровић IV/1 С.Ш.
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