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Школске новине

Дошао је и тај дан, 

Дуго и жељно очекиван,

Због кога сам пресрећан.

И школа наша новине има,

Поносно их показујем свима,

Друговима, родитељима и осталима.

У часопису школском наши радови,

Цртежи, песме и разни текстови.

С разлогом смо поносни.

Опет је „Радоје“ најбољи!

Сви вредно раде сваки дан

За часопис посебан.
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Реч уредника

Пред  вама  је  први  број  школског  часописа
основне школе  „Радоје  Домановић“.  „ Из  дечјег
угла“ је  часопис   који  су  ученици   наше школе
креирали  и  уредили  за  своје  вршњаке  и
наставнике. Надамо се да ће сви уживати читајући
чланке  и  упознајући  се  са  радовима  наших
креативних ученика. 



2     Причајте нам о Радоју

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

Половином фебруара 1873 године,  кад је вече као ноћ и кад црни, дебели облаци преврћу се
један преко другог,родио се Радоје Домановић. Његов отац Милош беше учитељ у селу Овсиште
код Крагујевца и увек корак испред времена. То им је некако било у генима, јер и Радојев деда
беше увек  корак  испред свог  времена.  Спустивши се  са једне  висоравни између  Требиња и
Невесиња у околину Крагујевца, он је био слуга али рад и њгова оштроумност су биле оно што га
је од слуге претворило у слободног сељака.  Своје синове Алексу и Милоша је школовао,  те је
логично  да  је  и  Милош  школовао  Радоја.  А  Радоје  је  читао,  учио  и  радио  као  професор
књижевности у гимназијама у Врању,Пироту и Лесковцу. Језик му је био као сабља, али памет
како ваља.Свестан да живот прождире као гробље, да што је било доста постало је мало и јад и
срамота, он је говорио и писао и био прогањан и отпуштан с посла. Оженио је Наталију и са њом
имао Даницу, Драгишу и Зорана. 1903-е године покренуо је лист „Страдија“. Што се више борио
против режима,  све се више разочаравао.  Није се мирио са чињеницом да једни другима не
мислимо добро, а опет заједно таљигамо. Његове зенице ока су се сузиле у две оштрице, а поглед
огорченог,  пијаног,  усамљеног  и  на  крају,  сиромашног  и  болесног,  потпуно су  се  затвориле  у
тридесетпетој години живота, 1908- е године у Београду. 

Ето,  век и више од века је прошло откад је умро наш најпознатији  и највећи сатиричар.  Али
његове приповетке важе за све историјске тренутке па и ове данашње.И „Вођа“ и „Сан министра“
и „Размишљање једног обичног српског вола“ се дешавају сваког дана пред нашим очима, а ми
ћутимо...“Ето, немамо Радоја“- рећи ће неко. „Не, не...имамо Радоја Домановића !“- рећи ће други.
Док бар једна школа,  ево ,нпр.  моја школа носи његово име,  биће у сваком граду бар један
Радоје. Слава Радоју Домановићу и срећан дан школе школи Радоје Домановић у Нишу. Нека у
мојој школи раде само људи бритког језика и од њих учимо ми ђаци да је ћутање само капа за све
празне главе.

Вук Омеровић 6/2



3            Упознајмо наставнике

Наше дивне наставнице математике Слађана Јевтовић и српског језика Наталија Миленковић су, уз све своје обавезе у 
школи, издвојиле мало времена и за нас. Оне су нам говориле о себи, али и о нашим малим матурантима, утисцима са 

пробног завршног испита  и ономе што их очекује на самом завршном испиту.

Реците нам нешто о себи.

Зовем  се  Слађана  Јевтовић  и  радим  као  наставник
математике.

Зашто сте одабрали то занимање?

Можда је  у  избору  занимања делом допринело окружење у
ком  сам  одрастала  јер  су  ми  отац  и  стриц  такође  били
професори  математике.  Мислим  да  је  пресудна  ипак  била
љубав  према  математици  и  жеља  да  се  младима  пренесу
знања  из  ове  области,  као  и  да  се  код  ученика  развије
одређени начин размишљања и логичког закључивања, чиме
би  лакше  решавали  задатке  и  из  других  области,  али  и
проблеме из живота.

Ви ове године предајете матурантима, зар не?

Тако  је,  ове  године  предајем  ученицима  осмог  разреда,
конкретно одељењима 8/1 и 8/2.

Како  је  протекао  пробни  завршни  испит?  Јесте  ли
задовољни?

Искрено,  очекивала  сам мало  боље резултате,  нарочито  на
основном  и  средњем  нивоу,  мада  на  пробном  завршном
испиту обично буде овако  јер ученици не приступају довољно
озбиљно овом тесту.  Припремна настава је у току и мислим
да ће на завршном испиту дати свој максимум и имати више
успеха.

На коју област би, по вашем мишљењу, ученици требало да
обрате пажњу?

На  завршном  испиту,  обично  су  слабији  резултати  из
области алгебре и функције и геометрије, тако да би требало
више обратити пажњу на адатке из ових области. 

И за крај, имате ли неки савет за наше матуранте?

Пре свега,  да обнове градиво претходних разреда и потруде
се да то увежбају кроз што више задатака, како би стекли
брзину и тачност у раду. Такође, врло је важно да:

 - се изборе са тремом, ако постоји, јер нема разлога за страх
ако сте сигурни у своје знање;
 - пажљиво читају услове и захтеве задатака; 
- у свакој фази израде буду максимално сконцентрисани, без
обзира на тежину задатка;
 - дођу на испит наспавани, сити и мотивисани за рад.

Хвала Вам на издвојеном времену!

Хвала  и  вама  на  добрим  питањима.  Желим  свим
матурантима много успеха на завршном испиту,  да упишу
школу коју су желели  и срећу у даљем школовању.



Добар дан и добродошли.  Реците нам нешто о себи.

-  Ја  сам  Наталија  Миленковић,  наставник  српског  језика  и
књижевности у ОШ “Радоје Домановић”. У просвети сам већ 16
година и радила сам у више школа, а нашој школи сам наставник
од 2014. године. Сматрам да су деца највеће богатство, зато сам
окружена  децом на  послу и  код  куће,  имам их троје.  Тешко је
говорити о себи, а бити објективан, зато ћу се представити кроз
своја  интересовања.  Волим  књиге,  музику,  мада  уживам  и  у
осталим врстама  уметности.  Путовања  ми причињавају  посебно
задовољство, нова лица и предели, природа кроз сва годишња доба
и  разгледнице.  Пријају  ми  вредни,  амбициозни,  креативни  и
интересантни људи са којима се допуњујем у раду. Оптимистично
размишљам и у свему налазим позитивну страну. Живот је леп и
треба искористити сваки тренутак и пронаћи лепоту у свему што
нас окружује. Зато уживајте у својој младости, радујте се животу и
верујте у своје снове!
Зашто сте одабрали то занимање?

-  Љубав  према  књижевности  је  била  мотивација  за  одабир
факултета. Од детињства сам волела књиге и омиљена игра ми је
била да окупим друштво и будем им учитељица. Сећам се да сам
са  собом  носила  велику  зелену  свеску  са  тврдим корицама као
дневник и ту уписивала оцене. Било ми је врло занимљиво тада и
веровала сам да ће тако бити и кад стварно постанем просветни
радник. Пошла сам у школу давне 1983. године и толико ми се
допало да више нисам изашла из ње :)  Школу доживљавам као
свој  други  дом  и  никада  се  нисам  покајала  због  одабира  овог
племенитог занимања. Радим посао који волим, који ме испуњава
и сматрам да је то кључ успеха. Зато пажљиво бирајте!
Ви ове године предајете матурантима, зар не?

- Да, ове школске године сам предавала свим осмацима. Било је
задовољство радити са овом генерацијом и посматрати како расту
и развијају се у добре и квалитетне људе. Тешко ми је што одлазе,
али то је неминовност и логичан след догађаја. Са друге стране,
драго ми је  што  сам имала прилику да  их  упознам,  подучавам,
разговарам са њима, саветујем их, шалим се и смејем заједно са
њима.  Безброј  дивних,  креативних  часова  ћу  вечно  памтити  и
свакога  од  њих,  јер  су  обележили  део  моје  каријере  својом
аутентичношћу.

Како је протекао пробни завршни испит? Јесте ли задовољни?

- Пробни завршни испит је одржан 09. и 10. априла у просторијама
школе,  уз  поштовање  свих  превентивних  мера.  Тест  из  српског
језика и књижевности ученици су полагали другог дана од 09.00
до 11.00  сати.  Испит  је  протекао  без  проблема,  јер  су  ученици
били упућени у процедуру и добро информисани од стране својих
одељењских  старешина.  Резултати  су  очекивани  и  у  складу  са
ситуацијом у којој смо се сви нашли. Епидемија изазвана вирусом
Ковид-19  је  пореметила  функционисање  свих  сфера,  па  и
образовање. Врло брзо смо се прилагодили на онлајн наставу, али
смо  сви  са  нестрпљењем  чекали  повратак  у  школске  клупе.
Уложен је велики напор и труд да се достигну очекивани исходи
код  ученика,  тако  да  верујем  да  ћемо  и  ову  школску  годину
завршити успешно. Пробни испит је била проба за све нас, како
ученика, тако и наставника.

Као предметни  наставник  могу  слободно рећи да  никада  нисам
скроз  задовољна,  јер  увек  може  боље,  па  тако  и  у  вези  са
резултатима које су ученици постигли на тесту из матерњег језика.
Припремна  настава  се  и  даље  реализује,  градиво  по  областима
систематизује,  ученици  вежбају  задатке  из  Збирке,  тако  да
очекујем много боље резултате на завршном испиту у јуну.

 На коју област би, по вашем мишљењу, ученици требало да 
обрате пажњу?

-  Вештина  читања  и  разумевање  прочитаног  је  област  на  коју
ученици треба посебно да обрате пажњу, зато што рад на оваквим
задацима захтева велику концентрацију  и подразумева пажљиво
читање  непознатих  и  дужих  текстова.  Од  ученика  се  очекује
исправно тумачење и давање тачних одговора, а за то је потребно
промишљање  и  краћа  анализа,  како  би  се  дошло  до  исправног
решења.  Наравно,  не  треба  занемарити  ни  остале  области  из
граматике, правописа и књижевности. Свакако, сви они ученици
који су провежбали задатке из Збирке не треба да брину, јер су
типови задатака на завршном испиту потпуно идентични, само се
примери разликују.

Имате ли неки савет за наше матуранте?

- Важно је да наши матуранти озбиљно приступе овом последњем
задатку који их очекује у школи, уложе велики труд, покажу своје
знање и  оправдају  постигнут осмогодишњи успех.  Мала матура
треба да буде круна њиховог досадашњег школовања и са поносом
треба да отворе ново поглавље у свом животу и закораче у жељене
средње школе од септембра. Верујем да смо током ове школске
године  бројним  активностима  у  вези  са  професионалном
оријентацијом  допринели  и  помогли  у  доношењу  исправних
одлука  и  да  ће  наши  матуранти  бити  задовољни  одабраним
смеровима  и  профилима  које  нуде  гимназије  и  средње  стручне
школе.
Хвала Вам на издвојеном времену!

- Хвала и вама што сте ме позвали на разговор, била ми је част и
задовољство  да дам свој  мали допринос за  први  број  школског
листа!  Желим вам много успеха у раду!



5    Наши вршњаци у слободно време

Теодора Лазић је ученица шестог разреда наше 

школе. Она је освојила прво место на такмичењу 
у Диско денсу.  Тим поводом смо разговарали са 

Теодором.
 Здраво, Теодора. Добродошла у нашу 

редакцију.
Хвала што сте ме позвали.

 Реци нам нешто о себи.
Зовем се Теодора Лазић и похађам шести разред 
основне школе „Радоје Домановић“ у Нишу. Волим 
дружење и шетње са другарицама. Мој најдражи хоби 
је плес.

 За који клуб тренираш и колико дуго?
Већ годину дана тренирам за клуб BOOM 018.

 Јеси ли скоро била на неком такмичењу?
Да, 16.05.2021. се одржавало такмичење у диско денсу у 
Аранђеловцу. Наступала сам са групом и 
индивидуално и освојила прво место. То су иначе биле 
квалификације за државно првенство.

 Како ти се допало такмичење?
Па, било је веома напорно, али и узбудљиво и 
занимљиво. То је било једно дивно искуство. Милица Вуликић, ученица одељења 6-1 у слободно време

воли да црта и користи разне технике бојења. Ово су неки
од њених радова.



6    Успех наших такмичара

Ученик Пласман Ниво Предмет

Нађа Вучковић 8-4 2.место

4.место

Окружно такмичење 

Републичко такмичење

Књижевна олимпијада

Петра Вукашиновић 8-3 3.место Окружно такмичење Енглески језик

Петра Ђорђевић 6-3 3. место Општинско такмичење Математика

Лана Данковић 7-1 3.место Општинско такмичење Математика

Дарија Милојевић 5-2 1.награда Мислиша

Ђорђевић Петра 6-3 3.награда Мислиша

Лана Вучковић 6-1 1.место

1.место

Општинско такмичење

Окружно такмичење

Роботика

Ања Чабаркапа 6-1 3.место

3.место

Општинско такмичење

Окружно такмичење

Роботика

Екатарина Папић 6-1 3.место Окружно такмичење Роботика

Милица Ђорђевић 8-2 3.место Окружно такмичење Роботика

Вук Миленковић 8-2 3.место Окружно такмичење Роботика

Сташа Титин 8-1 2.место Општинско такмичење Техника и технологија

Дарија Милојевић 5-2 3.место

2.место

Општинско такмичење

Окружно такмичење

Техника и технологија

Лана Вучковић 6-1 2.место Општинско такмичење Техника и технологија

Лана Данковић 7-1 1.место Општинско такмичење Хемија и технологија

Милица Вуликић 6-1 2.место Општинско такмичење Физика

Лана Данковић 7-1 1.место

1.место

Општинско такмичење

 Републичко такмичење

Физика

Екипа : Софија Стојковић 7-1, Јелена 

Алексић 6-3 и Лена Ристић 6-3

3.место Републичко такмичење Веронаука

Честитамо свим ученицима и њиховим предметним наставницима и желимо им пуно
среће и успеха на будућим такмичењима. Још једном велико: БРАВО!

Напомена: Нека такмичења тек предстоје, те стога немамо све резултате.



Наше ученице, добитнице диплома за успешне литерарне радове на 
конкурсу “Радовићев венац” Дечијег културног центра, са својим 
наставницама/менторима:
- Петра Ђорђевић 6/3
- Петра Вукашиновић 8/3
- Анастасија Сретић 8/3
Њихови радови нашли су се у Зборнику награђених и одабраних 
радова.

Честитамо!

         

7    Априлске и мајске активности

Припремна предшколска група Александре Глигоријевић 
освојила е прво место на 5. Литерарном и ликовном

 конкурсу "У свету бајки"  који организује
 Народна библиотека "Рака Драинац" из Блаца.

  

                  

Ученици осмог разреда у пратњи наставника на изложби  
 “60 година првог лета човека у космос” у Галерији Синагоге. 
Фотографије су забележене током лета  совјетског космонаута 
Јурија Гагарина у космос 12. априла 1961. године.

   

"СТАРА ГРЧКА- КОД НАС СЕ СТАЛНО НЕШТО 
КРЧКА"

Минотауров лавиринт, архитектура и битке Старе Грчке 
испричане кроз стрип  продукти су креативних часова 
историје наставнице Неде Недовић Спасић.

"СТАРА ГРЧКА- КОД НАС СЕ СТАЛНО НЕШТО 
КРЧКА"

Минотауров лавиринт, архитектура и битке Старе Грчке 
испричане кроз стрип  продукти су креативних часова 
историје наставнице Неде Недовић Спасић.



8    Априлске и мајске активности

Захваљујући  сарадњи  са  Руским  кутком  Народне
библиотеке  "Стеван  Сремац"  наши  ученици  четвртог

разреда (који су се пријавили) похађали су школицу руског
језика.  Часови  су  били  врло  креативни  и  занимљиви,  а

деца су одушевљена. Ово је прилика да се деца упознају са
руском  азбуком  и  изговором  речи,  али  и  са  руском

културом  и  традицијом.  Руски  кутак  Народне
библиотеке "Стеван Сремац" има и јако квалитетне и

изванредно илустроване књиге за децу на руском језику.

Браво за наше пливаче!
На Републичком такмичењу у пливању 
које је одржано 7.4. 2021.  у Београду,
 наши пливачи постиглии су велики успех.
Петра Ђорђевић - 5.место
Петра Вучић - 7.место
Алекса Тасић - 7.место

"Птице повезују наш свет, повежимо се и ми са њима"

Пројекат одељења 3/2, учитељице Јелене Вуковић, био је израда

маштовитих украса који ће бити храна за птице. Развијали су

осећај одговорности према екологији и другим живим бићима

која имају важну улогу у екосистему. Научили су да сваке године

Србија остане без више од 170.000 разних врста птица и који су

то проблеми птица у градским и руралним срединама.

          



9    Свестски дан књиге и ауторских права
23. априла смо обележели Светски дан књиге и ауторских
права с циљем да скренемо пажњу на важност читања и

књиге. Дан смо почели даривањем књига. Ученици, али
и колеге су изабрали књигу коју желе неком да поклоне,

увили је, написали оригиналну препоруку и донели је у
библиотеку. На основу маштовитих препорука бирали су

књигу за себе. На овај начин размењено је 120 књига и
дупло више осмеха. 

Друга  активност  била  нам  је:   "Баш  ми  лепо  стоји
књига".  Направили смо паное од фотографија на којима

су  деца  са  њиховим  омиљеним  књигама.
Најоригиналније  фотографије  направили  су:  Петра

Стојановић 3/2, Сенка Цветановић 3/2, Дина Планић 1/4 и
Сава Лазаревић Станојевић 1/2. За свој труд награђени су

књигама.  У  оквиру  треће  активности:  "Предлози  за
читање" правили смо постере као рекламе за  омиљену

књигу.  Најбоље  постере  направило  је  одељење  4/1  и
одељење 1/1 , као и Анђелија и Никола из 5/2. Активно су

учествовали  и  предшколци  и  заслужују  све  похвале.
Размена књига донела је свим учесницима велику радост,

а прелепи постери и фотографије улепшали су хол испред
библиотеке.



10  Пројектне активности

У оквиру пројекта "Школа која воли децу" једна од планираних активности била је и посета Народном позоришту у Нишу.
Чланови Пројектног тима су са ученицима који чине Вршњачки тим и Парламент и ученицима из осетљивих група јуче
уживали у представи: "Где смо оно стали".

"У позоришту учимо да МИ можемо више, него само ти или само ја. Позориште нам стално доказује да има нешто слично
сваком "ја" и у сваком "ти" на овом свету. То је уметност игре, али и уметност договарања. Јер позориште се прави од људи
за људе и о људима. Дакле, позориште је најљудскија ствар на свету! Водите децу у позориште да би сутра били бољи људи",

рекла је Милена Миња Богавац.

Први онлајн састанак ученика из Турске, Румуније и Србије у оквиру Ерасмус+ пројекта "Living students thanks to living
classes". Састанак је одржан преко апликације Зоом. Направили смо позивнице за све учеснике, као и флајер са

правилима понашања. На самом почетку представиле су се наставнице које су координатори овог пројекта у својим
школама. Онда је приказана презентација о свим активностима које смо до сада реализовали у оквиру пројекта. Затим су

се представљали и међусобно упознавали ученици. Наши ученици су били изванредни. Показали су да енглески језик
говоре одлично, скоро као матерњи. Спонтано и самоуверено су се укључивали у разговор. Представили су себе и нашу
школу у најбољем светлу и можемо бити поносни. На самом крају састанка организован је Кахоот квиз. Овај састанак је

био врло успешан на задовољство свих учесника, а нарочито ученика који су могли да провере своје знање енглеског
језика и упознају другаре из Анкаре и Калиманештија.

                   



11  Пробни завршни испит

У ченици осмог разреда су 9.априла у оквиру пробног завршног испита радили тест из математике. Осим верне симулације 
процеса завршног испита где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребан прибор, поступање и 

правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улога одељењског старешине, дежурних 
наставника, супервизора) циљ организовања пробног завршног испита је да се види колико су ученици спремни за завршни 

испит и на чему треба радити.

                

Осмаци су 10.ог априла у оквиру пробног завршног испита полагали тест из срског језика од 9:00 и комбиновани тест од

11:30. Након тога у школском дворишту смо организовали Сајам професионалне оријентације коме су присуствовали и ђаци
осмаци и њихови родитељи. Представиле су се бројне средње школе из нашег града, а ученици су имали прилику да чују о

образовним профилима и могућностима које им пружају.

            



12    Интервју са познатим личностима

Наша  млада  нада  новинарства  Дуња  Сврзић  је  била  на

премијери нове представе „Ана Карењина“ у нишком Народном

позоришту и том приликом  интервјуисала талентовану глумицу

Драгану Мићаловић.

Како се осећате као најмлађа Мићаловићка у породици?

Па, то је нешто најлепше што је могло да ми се деси. Ја сам целог

свог  живота  њихово  мезимче  (смех).  Мажена  сам,  пажена,  а

опет, сем са те неке емотивне стране, нисам размажена.

У којим сте представама глумили и која Вам се улога највише

допала?

Мени је Ана Карењина прва професионална представа. Иза себе

имам пар представа које су више биле аматерске, у аматерским

позориштима,  заправо  са  студентима  глуме.  Играм,  такође,  у

представи „Самци и самице“ која је на репертоару у позоришту

на Славији. То је комедија и за мене једна лепа вежба глумачке

импровизације.

Која Вам је омиљена досадашња улога?

Улога која ми је најдража је дефинитивно Анђа из „ Непобедивог

срца“ у режији Здравка Шотре. То је прво озбиљније сусретање

са  овим  послом  и  невероватна  глумачка  и  техничка  екипа  са

којом сам сарађивала. И могу рећи да сам благословена што сам

добила прилику да сарађујем са Шотром. С друге стране, Уна у

серији „ Игра судбине“ ми је некако прирасла срцу. Људи су је

заволели, а мени је то јако важно. 

 Како сте реаговали када сте позвани на аудицију за улогу Ане 

Карењине?

Позвао  ме  је  управник  позоришта  и  рекао  да  раде  представу

„Ана Карењина“ у режији Ирфана Менсура и да би они желели

да  ја  глумим  Ану.  У  првом  тренутку  нисам  разумела,  па  сам

питала: „А коју улогу?“ Требало је да ми два пута понови да бих

схватила да они желе да ја глумим Ану(смех).  Нисам могла да

верујем,  замало  да  почнем  да  вриштим.  Обзиром  да  се  „Ана

Карењина“  последњи  пут  радила  пре  80  година,  играла  ју  је

Мира Ступица, велики је залогај  то за мене и била је потребна

огромна храброст.

Какав је био осећај  када сте први пут изашли у улози Ане  на

сцену пред препуном салом?

Знате како, од те неке блокаде и треме, ја нисам видела никог у

публици.  Пријатељи  ме  често  питају  јесам  ли  их  видела  у

публици. Не, немам представу. Чак ни на крају представе, кад се

поклањамо ја не видим своје људе. 

Са колико година сте добили прву улогу?

Са 18. Са 18 сам снимила прву серију „Приђи ближе“ у режији

Петра Станојловића, емитована на РТСу. Био је расписан конкурс

у  свим  средњим  школама  у  Београду  да  се  траже  клинци  за

серију. Ја сам се пријавила, нисам рекла ни родитељима, јер сам

мислила да ако ту не прођем то ће бити страшан блам и срамота

за мене. Међутим кад сам прошла други круг, трећи круг и кад

сам добила улогу, звала сам тату који ми је прекинуо везу кад

сам му рекла да сам добила улогу у серији. Кад сам га поново

позвала, рекао ми је: „ Ја нећу преживети још једну глумицу у

кући.“(смех). 

Значи  то  Вам  је  била  прва  тинејџерска  улога!  А  и  у  серији

„Синђелићи“ глимите тинејџерку?

Да, али тад сам богами већ имала 26 година, а глумила девојку

од 18. Ја сам прво била на аудицији за „Еву“ и ушла у ужи круг,

али нисам добила улогу, а онда су ме након пар месеци звали на

аудицију за улогу Тијане. Добила сам улогу и  3,5 глумила у тој

серији.

Хвала Вам пуно што сте пристали на интервју.

Хвала и вама на позиву. Радујем се поновном разговору.



13    Занимљива географија

 Канада је друга највећа земља на свету а има више 
језера него све друге земље заједно.

 Прва држава која ће нестати због глобалног 
отопљавања су – Малдиви.

 У Бугарској људи климају главом када кажу НЕ, а 
одмахују за ДА.

 Северна Кореја је једина која користи своју 
сопствену временску зону

 У Алжиру, чак 70 посто свих адвоката су жене.

 Истанбул је једини град који се простире на два 
конинента – Европи и Азији.

 На Исланду се 2012 године догодило ЈЕДНО 
убиство.

 Највиша температура измерена на површини 
Земље је 57,6 Ц° у Ел Азизи у Либији 1922. године.

 У данашње време, директан лет од Хјустона до 
Њујорка траје око 4 сата. Пре четрдесет пет година 
иста рута би авионом била пређена за мало мање 
од 3 сата. Једно објашњење овог феномена је да се 
цена горива драстично повећала у међувремену, 
па из тог разлога челници авио компанија саветују 
пилотима да се држе (мање) брзине у којој се 
гориво најефикасније троши.

 Река Амазон је највећа на свету и на њој нити 
једног моста.

 Најхладније место је антарктичка Восток станица 
које је забележила запањујућу температуру од 
минус 89,3 Ц°.

 Најактивнији вулкан на Земљи који еруптира је 
заправо Стромболи вулкан у Јужној Италији. У 
последњих 2000 година он еруптира скоро у 
континуитету што му је донело надимак 
„Светионик Медитерана“.  



14   Разбригалица

1) Загонетка сам, одгонетни ме 2. Укључи логику

а)  Сви је увек само с тобом виде.
      Не зовеш је, а ипак те прати.
      Кад ти идеш, тад и она иде.
     Ако станеш и она ће стати.

б)  Подигао много буке
     због језика и азбуке.
     Ал је борац мудар био:
     Противнике победио.

в)   Кројач није,
      Мада игле има.
      Нити плете, 
     Нити шије њима.

г) Зева а језика нема.

д) Ја вас носим, а ви мене.

1) Израчунај.

2) Кад  сам имао 6  година моја сестра је била

упола млађа од мене.  Сада имам 70  година.

Колико година сада има моја сестра?

3) Нађи загонетни број.

4) Не мењајући редослед бројева 1,  2,  3,  4,  5,  а

додајући само заграде и основне рачунске

операције треба да добијеш резултат 139.

5) Колико је килограма на последњој слици?



15  Сврати на тренутак у уметнички кутак

Вук Лукић 4/1 је нацртао нашег шампиона. Браво, Вуче!       Његов друг Богдан Богдановић 4/1 овако види Хари Потера.

                        

Наши другари из 3-2 замишљају да су у Египту. 

Петра Стојановић                     Стефан Јанковић



16     Сврати на тренутак у уметнички кутак

Да је слободно време најлепше провести у природи показали су нам наши другари својим прекрасним ликовним 
радовима.

Лена Гогић 7-4 Нина Кочовски 7-4

Стефан Радовановић 4-1 Лена Костић 5-4

Огњен Живић 7-1 Искра Живковић 4-1



И најлепше за крај – наши мали матуранти
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