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                       Драги читаоци,  

           Желим да садржај овог броја обогати и оплемени нашу  

          заједничку школску годину, уједно и свакодневицу. 

                      Нека нам послужи као подстицај за наставак плодног рада у  

                      школским клупама из пера ђака и наставника. 

                                                                            Срдачно ваша Виолета Грујичић 

 

 



„Од колевке па до гроба 

најлепше је ђачко доба!“ 
Обележили смо још један Дан 

школе. У оквиру Ерасмус+ пројекта 

„Awareness is Power” отворили смо врата 

своје школе партнерима из Естоније, 

Румуније, Норвешке и Шпаније. Као 

домаћини, уз присуство 12 наставника и 

18 ученика из горе наведених земаља, 

прославили смо још један Дан школе.  

Топлом добродошлицом, песмом 

и игром поздравили смо своје госте и 

представили своју земљу и школу.  

Били смо добри домаћини 

отвореног срца.



НЕК НЕ ПРОЂЕ ДАН ТИ НИЈЕДАН А ДА 

НИСИ КРЕАТИВАН, ВРЕДАН! 

 

 

 

Ове прелепе кишобране са 

мотивима карловачких винограда 

осликала је наша колегиница Олга 

Рабреновић. Отпутовали су као поклон с 

нашим гостима да украсе њихове домове 

и да их сећају на топло и искрено 

дружење. 

 

 



СТРАНИЦЕ ЛИСТАМ, ШТО МИ КРЕПКОСТ 

ДАЈЕ, ЧИТАМ СВЕ СПОРИЈЕ ДА ШТО ДУЖЕ 

ТРАЈЕ! 

 

Читате ли? 

Читате! 

А ево и књига по нашем избору. 

„Ја, Козмо“, Карли Соросијак 

 

 

 

 

Козмова породица је у кризи. 

Његов задатак је да је одржи на окупу. 

Он зна тачно шта треба да ради, али 

постоји један проблем. Козмо је златни 

ретривер. 

Књигу препоручујем највише 

љубитељима паса. Ово је дирљива, 

смешна и топла прича о покушају једног 

пса да спасе своју породицу и поједе 

много шунке. У овој књизи се може 

научити још много тога о псима и 

њиховим одликама. 

 

 

„Зелена планета“, Лиса Стјуарт-Шарп 

 

 



 
 

„Свуда око нас биљке се боре 

против својих непријатеља или 

наговарају животиње да раде за њих. Од 

дрвета у парку до корова који вири из 

пукотина тротоара, биљке су много 

више од онога што нам се на први поглед 

чини, а од њих зависи и сваки наш уздах 

и залогај.“ Анастасиа Јајић 5.1 

  



 
 

У СВЕТУ ПОСТОЈИ ЈЕДНО ЦАРСТВО, У 

ЊЕМУ ЦАРУЈЕ ДРУГАРСТВО“ 

 

 

Питали смо вас шта је другарство 

- Другарство је за мене када се слажем са 

неким. Када се сви скупимо и заједно 

дружимо. 

Бојана Дрљан 6.2 

 

- За мене је другарство кад делим ужину 

са својим друговима и другарицама и 

излазим са њима напоље да шетам. 

Другарство је, такође, када смо сложни 

и срећни заједно. 

Драгана Бунаревић 6.2 

- Другарство је чудна ствар. Посвађамо 

се, а следећи дан опет делимо тајне. То 

је ствар коју треба ценити. 

Милана Петровић 6.2 

 

- За мене је другарство све. Кад имаш с 

ким да поделиш тајну, кад имаш неког 

ко те теши кад си тужан. Другарство је 

важно у животу јер без њега нема среће, 

уживања, дружења. 

Ана Крајновић 6.2 



 
 

 

  



 
 

- Другарство за мене значи када са неким 

поделим нешто или када имам да 

попричам са неким о својим проблемима 

и стварима које ме муче. 

Десанка Милић 6.2 

 

- Другарство је када те неко покрива, 

помаже, када је неко увек уз тебе. 

Софија Дубаић 5.3 

 

- Другарство је једна прелепа ствар и сва 

деца која мисле да неће имати другаре 

варају се. Свако дете мора имати неког 

другара. 

Урош Стојаковић 5.1 

 

- Другарство је када те неко брани и када 

ти пошаље шта сте радили у школи. 

Теодора Стрмшек 5.3 

 

- Другарство нас покреће и чини нас 

бољим. То је када имаш другаре којима 

можеш рећи нешто лепо и да их 

критикујеш, а да се не наљуте на тебе. 

Дејан Лукић 5.1 

 

- Другарство је друг који помаже у 

невољи и не лаже. 

Никола Копестенски 5.3 

 

- Другарство је када имаш друга са којим 

ти је забавно, са којим се играш и 

шалиш. 

Немања Митић 5.3 

 

- Другарство није само за нас мале. 

Уколико је право никада неће престати. 

Анастасиа Јајић 5.1 

  



МОДУ ПРАТИ, СВЕ ЋЕ БРИГЕ СТАТИ!



Шта је то без чега не можеш да 

замислиш јесен? Вероватно неки од 

модела из најновије колекције. 

Откривамо ти трендове кроз новитете 

који су нам припремили светски познати 

брендови.  

Хајде да ове године заблисташ у обући и 

одећи. 

Магдалена Кнежевић 5.3!  

 



ПРИЈАТЕЉУ ФИЛМОВЕ ТИ ГЛЕДАЈ! ШТО 

УМЕТНОСТ НИЈЕ, БЛИЗУ СЕБИ НЕ ДАЈ! 

 

Академија филмских уметности 

још од 30-их година прошлог века 

додељује Оскара за најбоље кратке 

анимиране филмове, док су 

дугометражни анимирани филмови 

укључени конкуренцију тек 2022. 

године. Представљамо вам неке 

анимиране филмове који су ове године 

кандидати за Оскара. 



 
 

 

Мичелови против машина 

Мичелови против машина је амерички 

рачунарски-анимирани 

научнофантастично- хумористички 

филм из 2021. године продуциран од 

стране Sony Pictures Animation-а. 

Једна наизглед обична породица 

Мичел креће на путовање да своју 

креативну ћерку Кети одведу на студије 

у други град, али изненада сазнаје да су 

се све машине на свету побуниле против 

људи. На Мичеловима и њиховом псу 

Мончију је да спрече роботе да завладају 

светом. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раја и последњи змај 

Усамљена ратница Раја тражи змаја из 

легенди како би покушала да заустави 

злу силу од уништења човечанства. 

Међутим, током свог путовања открива 

да је потребно поверење и тимски рад да 

се врати склад у њен нарушени свет. 

 



Видео игре су данас невероватно 

популарне, али које су најпопуларније? 

„Minecraft“, „Fortnite“, „LoL“, „CS GO“ и 

друге су мало старије игре које су и даље 

популарне. 

Од новијих игара истиче се „Call 

of Duty Modern Warfare II“ који је 

изашао недавно и доминира тржиштем 

са невероватним бројем играча због 

приче и онлајн игре. 

Као соло игра и једна од најтежих 

игара, „Elden Ring“ је перфектан. Играчи 

обожавају „Elden Ring“ зато што их 

изазива и већини се то свиђа. 

Број један и најигранија игра је 

„Roblox“, зато што није базирана на 

једној игри, него је платформа са више 

игара које можеш да играш сам или са 

друговима. 

Бесплатна је и на компјутеру и на 

телефону, што доводи до масовног 

пораста играча. 

 

 

  



 
 

 



 
 

Телефони 

Samsung Galaxy Z Flip 

Samsung Galaxy S22 

iPhone 14 Pro Max 

  



 
 

НЕ МИСЛИ НА СТВАРИ ТУЂЕ, НЕК 

МУЗИКА У ПОРЕ ТИ УЂЕ! 
 

 

СТРАНА ТОП ЛИСТА 

Sam Smith feat. Kim Petras - Unholy 

Harry Styles - As it Was 

Rema, Selena Gomez - Calm Down 

Beyonce - CUFF IT 

David Guetta &amp; Bebe Rexha - I’m 

Good (Blue) 

 



 
 

 

Lil Nas X - STAR WALKIN’ (League of 

Legends Worlds Anthem) 

OneRepublic - I Ain’t Worried 

Bad Bunny - Titi Me Pregunto 

 

ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 

Voyage, Elena - London 

 

 

Coby - Kada svane 

Sajfer - Karneval 

Henny - Bratz 

Sanja Vučić - Omađijan 

Zera - Baraba 

Popov - Miki Miki 

Jala Brat &amp; Buba Corelli – Coco 

Дејан Лукић 5.1  



СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛО 

 

У свету око нас постоје бића која 

због своје величине или удаљености не 

можемо видети. 

Тако и у духовном свету постоје 

бића која не видимо а која заједно са 

нама славе Бога и помажу нам да га 

славимо. То су анђели Божији. Бог је 

њих створио пре овог видљивог света и 

пре човека. Постоји девет чинова 

ангелских. Један од њих су архангели а 

највећи међу њима је Архангел 

Михаило. Он је војвода међу анђелима, 

поразио је палог анђела. 



 
 

Анђели непрестано прослављају 

Бога, певајући и служећи. На крштењу 

добијамо анђела чувара који нас штити 

од сваког зла. У иконографији Архангел 

Михаило се представља са мачем у руци, 

као онај који је својом речју судио у 

корист Божију. Анђели се у нашој цркви 

прослављају сваког понедељка. На тај 

начин се сваке седмице подсећамо на то 

што они јесу: служитељи Божији, верни 

пратиоци благодати и доброте, чувари и 

помоћници 

нама људима. 

Данијела Милановић, вероучитељица   

  



 

      

    ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ 

 

 

ШТА ЈЕ МРТВО МОРЕ? 

Мртво море је језеро. Лежи на граници 

Израела и Јордана 369 метара испод 

морске површине. Вода у њему је 

двоструко сланија од морске воде. Рибе 

не могу живети у њему, а пливачи не 

могу потонути у његовој води. 

 

ЧЕМУ СЛУЖЕ СУЗЕ? 

Очи као нарочито осетљив део тела 

заштићене су сузама које спирају 

микробе. Сузе садрже ензим назван 

лизозом, који убија бактерије. 

 

 

 

 

 

 

 

ШТА СУ КАСТАЊЕТЕ? 

Кастањете су шпански народни 

инструмент који се састоји из два дела у 

облику шкољке. Померањем прстију 

ови делови се међусобно сударају 

стварајући звук. 

 

ПО ЧЕМУ СУ РОБОТИ ДОБИЛИ 

ИМЕ? 

На чешком „робота“ значи тежак рад. 

Наиме, роботи су измишљени да 

обављају оне послове који су људима 

мрски и досадни. Данас роботи имају и 

вештачку интелигенцију и у стању су да 

изводе и најсложеније операције. 

 

 

 

 



 
 

ЗАШТО МОНА ЛИЗА НЕМА ОБРВЕ? 

У доба ренесансе жене у Италији су 

строго пратиле моду. У то време је било 

модерно бријање обрва. Зато 

Леонардова Мона Лиза нема обрве. 

КОЈЕ ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ИМЕ НА 

СВЕТУ? 

Статистика каже да је најчешће име на 

свету Мухамед. 

  



 
 

ЗАР НИСМО ТАЛЕНТОВАНИ?  
  



 
 



 
 

ШТА ОЧЕКУЈЕМО ОД НОВЕ ГОДИНЕ? 

 

Још мало па нам стиже Нова 

2023. Очекујем много нових жеља које 

ће се свима испунити.  

Такође бих желео да будем 

одличан ђак и да се Нова година лепо 

прослави. 

Дејан Лукић 5.1 

 

Мој живот је диван. Имам толико 

жеља за Нову 2023. годину. До сада сам 

била одличан ђак, па желим да тако и 

остане. У Новој години бих желела да 

прочитам књигу „Мене је тешко не 

волети“ Јасминке Петровић, као и „Ја, 

Козмо“ Карли Соросијак. Такође, волела 

бих да добијем пса. То желим од своје 

четврте године. Када би чуда била 

стварна ово би биле моје жеље, јер у 

чуда треба веровати. 

Анастасиа Јајић 5.1 

 

Свакој Новој години се радујем, 

па тако и овој. Ове године стекла сам 

нова знања и искуства која ћу 

примењивати у свакој наредној. Од себе 

очекујем да се максимално дам и 

потрудим да упишем жељену школу. 

Сигурна сам у свој избор. У глави имам 



 
 

неколико идеја за средњу школу. Страх, 

радозналост, радост, неизвеснот су само 

нека осећања која 

се смењују у мојој глави, али верујем у 

себе. Ова година је за мене била јако 

тешка, па тако у наредној очекујем више 

здравља, прослава и срећних тренутака. 

Ишчекујем нова искуства која ће ми 

Нова година донети и надам се да ћу 

успети да пређем све препреке до свог 

циља. Нова годино, каква год да будеш, 

са радошћу те очекујем. 

Сања Стјепановић 8.1 

 

Кад сат откуца поноћ цео свет се 

налази у усхићењу и ишчекивању. На 

озареним лицима људи осликава се нада, 

срећа и велика љубав. Затварам очи, ни 

сама не знам шта се тачно 

дешава у стварности, а шта у мојој 

будној машти. Губим се у сновима да 

упишем жељену школу, да отпутујем на 

неко чаробно место, да волим и да 

живим. Већ следећег тренутка прелазим 

замишљену границу и улазим у Нову 

годину. Жеље и снови ишчезавају као 

привиђење у трептају ока. Још сам ту на 

истом месту. Захвална сам на оном што 

имам и с радошћу ишчекујем оно што 

долази. 

Тијана Филиповић 8.1 

 

Радујем се свакој Новој години. 

Ни ова није мање вредна од осталих, али 

носи одређену тежину и посебност. У 

њој ме чека завршетак основне школе, 

завршни испит и упис у средњу. Радост, 

неизвесност, страх, срећа и сјај у очима 

се смењују. Питања је много, а одговора 

још увек мало. Размишљам позитивно и 

мислим да ми је избор исправан. 

Очекујем да Нова година донесе 

здравље мојој породици, јер протекла ме 

је јако секирала. 

Потрудићу се да испуним своје 

жеље, ако Нова година не буде све 

постигла. 

Мона Драговић 8.1 

 

У Новој години више ћу се потрудити да 

решим све проблеме и дам свој 

максимум. 

Желим да останем здрав и срећан. Да 

будем најбољи у ономе што волим и 

имам више слободног времена. 

Никола Ђерковић 8.1 

 

Нова година је за мене леп нови 

почетак. Нов разред, друштво, 

наставници, све то је нешто ново и 

важно. Нова година подстиче сваког од 



 
 

нас да се потруди и оствари своје 

циљеве. Очекујем успешан завршетак 

школске године и почетак средње 

школе. Имам трему. Такође очекујем 

успешно полагање пријемног испита. У 

Новој години стварају се нови почеци и 

пријатељства. Ишчекујем да видим како 

ћу се снаћи, надајући се лепом искуству. 

Желим свима срећно полагање 

пријемног и леп почетак Нове године. 

Лара Телпингер 8.3 

 

Нова годинна за мене представља 

најлепше доба. Окићене су куће, сви су 

весели, купују се поклони за најдраже. 

Моје жеље за Нову годину су да упишем 

жељену школу, да одем на путовање у 

Париз и, пре свега, да будем још бољи 

човек. Желим да у 2023. упознам нове 

пријатеље, доживим нова, занимљива и 

незаборавна искуства и поправим 

физику. 

Ако почнеш одмах да радиш на 

себи, није важно да ли је Нова година 

или неки обичан дан. Сваки циљ ће се 

остварити, само треба да будемо весели, 

здрави, позитивни и одлучни. 

Наташа Радаковић 8.3 

 

Сви ми жељно ишчекујемо Нову 

годину. У њу верујемо, као и у 

остварење својих жеља и решење 

проблема. У Нову годину треба да уђемо 

расположени, ведри, да заборавимо 

лоше тренутке, а оне лепе оставимо у 

сећању. Радујем се овој Новој години. 

Волела бих даупишем школу коју 

желим. Да на свету има што више 

здравих људи. Да постигнем неке 

своје циљеве. Да све оно што сам 

научила на грешкама исправим. Да у 

свему нађем нешто позитивно. Желим 

здравље, срећу и љубав за све у овој 

2023. 

Лара Шербеџија 8.3 

 

У Новој години желим добро здравље и 

срећу својој породици, другарима и 

себи. Желим да Нову годину проведем  

 

 



 
 

срећан и расположен и да ником не дам 

да ме спречи да остварим своје снове и 

жеље. Желим да учиним своје родитеље 

поносним и да им покажем шта ја 

заправо могу да урадим. Такође, желим 

и много поклона. Ко их још не жели? 

Димитрије Јовановић 8.3 

 

Нова година је за мене нови 

почетак. Када се приближи, размишљам 

шта се све може променити или 

побољшати. Завршавам осми разред. 

Треба да положим пријемни, што је 

велики изазов за мене. Надам се да ћу 

изабрати неку добру школу и упознати 

још боље другаре. Хоћу да наставим да 

играм одбојку и будем успешан у томе. 

Надам се скијању и летовању. Радујем се 

екскурзији и свим путовањима која ме 

чекају у 2023. Волео бих да Нова година 

донесе много срећних тренутака и 

прилика за славље, дружење и супер 

провод. 

Душан Стефановић 8.3 

 

 

У Новој години очекујем много 

успеха у спорту. Ишчекујем много 

љубави и нових пријатеља. Желим 

свима успешан упис у средњу школу, 

као и успешан завршетак осмог разреда. 

У Новој години желим да учим из својих 

грешака. 

Маја Кукић 8.3 

 



 
 

Надам се да ће у Новој години сви 

моји пријатељи бити здрави и срећни. 

Желимм да покушам да се боље 

организујем када су школске обавезе у 

питању. Надам се да ћемо се лепо 

провести на матурској екскурзији. 

Такође, желим да останем у контакту са 

пријатељима, иако ћемо вероватно сви 

уписати различите школе. Надам се да 

ћу ову школску годину завршити са 

одличним успехом. 

Петра Анабуси 8.3 

  



ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

 

Свећа тиња 

У срцу је мир 

Сви чекамо радост 

Потом златни пир 

И тамјана мирис 

Свуд је око лица мога 

Суве смокве и ораси 

Дар су нам од Бога 

На столу је Бадњак 

Наше свето дрво 

Богомајка у мукама 

Рађа дете прво 

Дете прво и једино 

Сви чекамо да се роди 

Греха наших страшних 

Да нас ослободи 

Теку тихи сати 

И све нас ка Њему води 

Радуј се, Мајко 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

 

 

 

 



 
 

Божић је један од најрадоснијих 

празника у хришћанској традицији и 

симболизује долазак сина Божијег, 

Исуса Христа. Стари Римљани су први 

почели да славе празник Христовог 

рођења у 4. веку. 

 

Традиција Бадње вечери 

Због различитих традиција, 

Бадње вече се код различитих народа 

различито зове. Негде је то Божићно, 

негде Свето вече а код нас Бадње вече 

или Бадњак. 

Већ у рану зору Бадњег дана, пуцањем 

из пушака и прангија, објављује се 

одлазак у шуму по Бадњак. Дрво секу 

искључиво мушкарци, најчешће 

домаћин и најстарији син. Сече се дрво 

храста које је код Словена одувек 

важило за свето дрво. Одсечена грана 

храста постаје Бадњак, свето дрво које у 

кућу доноси срећу, здравље и напредак. 

 

Паљење Бадњака испред 

градских цркава свакако је централни 

догађај прославе Бадњег 

дана. Ово дрво кад гори, развија 

особиту топлоту и светлост, па се верује 

да је због тога постало симбол љубави, 

заједништва и породичног живота. 

Уз Бадњак, дому се дарује и 

жито, да би наредна година била 

плодна. Обавезно је и уношење сламе, 

јер је и сам Христос на њој рођен. 

 

Виолета Грујичић, наставник српског 

језика  



ХАЈДЕ ДА ВИДИМО, ЈУНАЦИ, ШТА НАМ 

КАЖУ ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ! 
 

 

ОВАН 

Због штампарске грешке приликом 

писања првог хороскопа уобичајило се 

веровање да су овнови тврдоглави, али 

то није истина – особе рођене у овом 

знаку су у ствари изузетно тврдоглаве. 

Осим тога склоне су звоцању, гунђању, 

хркању приликом спавања са главом 

окренутом ка северу. Воле да постављају  

 

 

чудна питања саговорнику и често се 

преврћу у кревету. 

БИК 

Ако је неко склон позајмљивању књига, 

ако је трапав, уколико често мења 

расположење из необјашњивих разлога 

и ако је искључив у доношењу 

закључака, можете да се опкладите да је 

у хороскопу Бик. Бикови су веома 

заљубљиви, најчешће се заљубљују у 



 
 

огледало и то је једина ствар коју ће 

сигурно понети на пусто острво. 

 

БЛИЗАНЦИ 

Ако неко сувише често речи понавља 

два пута, готово је сигурно да је 

Близанац. Између хамбургера и хот дога 

изабраће хамбургер и по томе се 

најлакше могу препознати. 

Близанци су иначе слаткоречиви, воле 

да употребљавају деминутивчиће, 

склони су 

претеривању у јелу и често бацају 

чарапе испод кревета. 

 

 

РАК 

Велика страст Ракова је кикирики, а 

опсесија им је чоколада. Често се буде 

ноћу и узнемиравају кућни фрижидер. 

Врло су радознали и стално шапућу 

неком нешто на уво. 

Често стављају руку на уста кад се смеју 

и спотичу се о тепих. 

ЛАВ 

Очи им се сјаје када у већ слану супу 

додају со, увек улазе на средња врата 

аутобуса, помпезно се јављају на 

телефонски позив и увек први улазе у 

лифт. Воле столице за љуљање. Послови 

у којима показују најбоље резултате су 

укуцавање ексера и ходање на траци. 

 

ДЕВИЦА 

Ритају се у кревету, обожавају да се 

ценкају и воле да се туширају хладном 

водом. Када пишу, стављају зарезе, где 

треба и где не треба. Веома су стрпљиве 

и крајње смирено ће вам објаснити 

зашто касне на састанак. 

Миа и Уна Недимовић 8.3 
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