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ЛНСТ УЧЕНИКД ОШ ОВНИХ ШКОЛД ОПШТИНЕ БОР

Деци треба радост, смех  
м љ убав...

НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ УЧЕНИ-
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„29. НОВЕМБАР“ ' ■ ■

Руоарима срећно!
'

Другу Титу много здравља.

Сним народпма < шподу и мир. т  ш ,  >.
1 * Ј  { * &ЂТ* ”Деци Палестине много хране и џ  \ ш т  % ј *
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Мамама и татама да буду више са : \  1” Јр § 1 |1 ' %
својом децом.  ̂ ^   ̂ I  ^   ̂ 1ј|

Бакама и декама. да се сете и ис- ™*' ® л"''| Ш
причају деци све најлепше бајке. ’ • ј# Ж  Ш
Да наш град буде острво санка- ш
ња и в&ссљп.

Њивама пуно орача. Деда мраз ће учинити да у Ковој години по-
чне све изнова
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ЗА Д4Н ПИОНИРА

Свечани зб о р  
и п ри редба

Око пет хиљада пионира борске оп- 
игпше дочекало је свој празншс 27. де- 
цембар са оствареним бројним резул- 
татима — од неговања револуционар- них традициЈа, преко успеха у школи, 

до бројних акција солидарности са де- 
цом наше земље и света.

Свечани Збор пионира одржан је на 
платоу испред Дома пионира коме су 
као гости присуствовали многи просвет- 
ни и друштвено-политички радници.

У сали Дома пионира одржана је 
приредба под називом „Пионир сам 
тим се дичим".

Маја Васиљковић, VII

Читаоцима, сарадницима, 
и свима вама који ово 
прочитате честитамо Не- 
ву 19В0. годину.

Уредништво „Јасмина“

ГЛАВНИ УРЕДНИК: 
Зорица Михајловић, V I I ' 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: 

Милица Радовић, наст.

УРЕДНИЦИ: 
Ж аклина Борђевић, V III 
Неиад Богосављевић, V II 

Враиислава Јаиковић, V III 
Веспа Јошшовић, V II

Лист ученика основних школа општнне Бор * Излази једанпут месечно 
у току школске године уз финансијску помоћ Самоуправних интереснпх 
заједница за основно образовање, културу, информисање и запошљава- 
ње * Уређивање листа, лекторисање текстова, техничко уређивање, ко- 
ректуру и остале послове око излажења листа обавља Редакциони одбор 
ученика: Александра Мишковић (V, „29. новембар"), Маја Васиљковић 
(VII, „3. октобар"), Леон Фурлан (VII, ,,Бранко Радичевић"), Слађана 
Станојевић (VIII, „3. октобар"), Грозданка Драгуловић (VII, Кривељ), 
Весна Будић (V III, Брестовац), Шефија Халили (VII, Злот), Јелена 
Бокић (VIII, „Вук Караџић"), Ирена Павковић (VI, ,,Бранко Радиче- 
вић"), Саша Лабан (VIII, „Вук Караџић"), Весна Николић (VIII, ,,Бран- 
ко Радичевић") * Рукописи, фотографше, цртежи и други прилози за 
лист не враћају се * Адреса: „Јасмин , „Дом пионира", 19210 Бор * 
Метер: Ж ивко Миновски * Тираж: 6.000 примерака * Штамиа: Штампа- 

рија „Б акар" — Бор
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V Бихаћу се хладних децембар- 

ских дана пе 31 година окупило 
365 девојака и младића који су 
били делегати напредне омладинг 
која је окупатору одлучно рекла
— не! Међу њима било је и ма- 
лигиана тек нараслих до пушке. 
Већ прве године отпора предпос- 
тавља се да је у  сваком партизан- 
ском одреду било 10 до 15 дечака 
и девојчица.

Са говорнице,са које су говори- 
ли већници АВНОЈ-а, легендарни 
Бошко Буха који је постао сим- 
бол генерације пионира роћених 
у слободи дечјим гласом, прича 
како се бомбама уништавају бун- 
кери.

Тада је од друга Тита добио на 
дар часовник.

Према непотпуним подацима 
3000 пионира је погинуло у рату: 
4.000 доживело је тортуре фаши- 
стичких логора, а 300.000 малиша- 
на остало је без родитеља. Та де- 
ца која су са пркосом јуришала 
у најжешће окршаје учила су се 
како се брани слобода и гсолико 
вреди братство и јединство. Љги, 
сељачићи опасани бомбама учили 
су се и првим словима. Тешке 
1943. год. и 1944. год. на слободним 
територијама радило је чак 4.000 
школа у којима су пионири сти- 
цали прва знања. То је био нај- 
бољи доказ колико се паокње по- 
свећивало деци у тим ратним да- 
нима.

V зиму 1945. год. на Црном Вр- 
ху скупљали су огрев за тек ос- 
лобођене и зимом оковане градо- 
ве. Три године доцније у акцији 
пошумљавања голети пионири су 
засадили пет милиона садница и 
прикупили тоНе и тоне лековитог 
биља.

Данас када славимо наше јуби- 
леје, не можемо, а да се не под- 
сетимо на те дане славне прош- 
лости, када су у  НОБ-и поред од- 
раслих узели учешће и мали пи-  

онири. Они су раме уз раме са 
одраслима учествовали у  свим ак- 
цијама и одолевали непријатељу 
и осујећивали његову намеру.

Једном приликом друг Тито је 
рекао: „На вама младима је оба- 
веза да наставите дјело које су 
ваши старији зпочели у току НОБ 
-е и социјалистичке изградње. А 
да бисте могли преузети тако ве- 
лику одговорност и оспособити се 
за сложене задатке који вас че- 
кају потрбено је да марљиво и 
са вољом учите. Ја вјерујем да 
ће наши најмлаћи слиједити хе- 
ројске примере својих другова пи 
онира — учесника у  НОБ-и гајити 
све особине које су красиле пио- 
нире и борце — другарство, љу- 
бав и мећусобну солидарност, а 
изнад свега братство и јединство."

Пионири борских пионирсКих 
одреда следе речи и дело друга 
Тита.

Недеља пионирске солидарности

ПОМОЗИМО ДЕЦИ ЈУГА 
АФРИКЕ И ПАЛЕСТИНЕ

Координациони одбор за помоћ 
ослободилачким покретима при

РК ССРН Србије, обратио се са- 
везима за социјалистичко васпи- 
тање и заштиту деце, саветима и 
одборима пионирских одреда и 
СВИМ ПИОНИРИМА и граВани- 
ма СР Србије да се у к љ у ч е  у тра- 
диционалну АКЦИЈУ С0Ј1ИДАР- 
НОСТИ СА ОСЛОБОДИЛАЧКИМ 
ПОКРЕТИМА. Ова акција ће би- 
ти воћена у периоду од децембра
1979. до јуна 1980. године. Као 
иосебан и саставни део акције ор- 
ганизује се у времену од 9 —- 16. 
децембра 1979. године НЕДЕЉА 
ПИОНИРСКЕ СОЛИДАРНОСТИ, 
под паролом ПОМОЗИМО ДЕЦИ 
ЈУГА АФРИКЕ И ПАЛЕСТИНЕ.

Интернационалистичка солидар 
ност пионира Југославије и Срби-
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је са децом других земаља, но- 
себно са онима чији се народи 
још увек боре за национално и 
социјално ослобођење, или су жр- 
гве агреоије или елементарне не- 
среће — негује се из генерације 
у генерацију као трајна вред- 
ност, па је Недеља пионирске со- 
лидарности, постала традицнонал- 
на и подстрек и  пример и одрас- 
лима.

Шест моигажних школа у Ал- 
жиру, болница и предшколска 
установа у Ханоју, десет хиљада 
ђачких торби за децу Вијетнама 
и друго — обезбеђени су најве- 
ћим делом од средстава која су 
дали пионири Јутославије у доса- 
даапњим акцијама солидарности.

Прошле године пионири Бора 
сакупили су 8226,20 динара.

Из Брестовца

ПРОСЛАВЉЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ

У ОШ „Станоје Миљковић” роћендан 
Републике је прослављен свечано.

Ученици ове школе су припремили 
свечани културно - забавни нрограм по- 
водом Дана Републике. Програм су из- 
вели у сали препуној родитеља, учени- 
ка и наставника. Пријем првака у Са- 
вез пионира био је једна од најзапаже- 
нијих. Организован је и квиз из облас- 
ти НОБ-е. Учесници квиза су награће- 
ни књигама. Школа је наградила и три 
најуспелнја ликовна рада, а Народна 
библиотека „Данило Антанасковић” из 
Брестовца један рад. Награду библиоте- 
ке добила је Дивна Симикић ученица V 
разреда.

Будић Весна, VIII

СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН 
ДАН АРМИЈЕ

Ученици Основне школе „Петар Ра- 
довановић" и одред извићача „27. мај" 
из Злота, приредили су свечану акаде- 
мију поводом Дана Армије. Поред 
представника друштвено - политичких 
оргаш-хзација Злота, академији је при- 
суствовало око три стоттгне гргЛана.

Халжш Шефија, VII

Ова изузетна друштвено - вас- 
питна акција добија још више у 
значају у Мећуонародној години- 
детета. Зато је неопходно да сви 
пионираси колективи, сви пиони- 
ри и њихови наставници, наше 
друштво у месним заједницама и 
општашски савези, као и остлаи 
друштвени чиниоци, буду анга- 
жовани у целом њеном току.

У том циљу погодно је да се 
организују: разговори, пионирски 
и родитељски састанци, посебни 
школски часови, ћачке приредбе 
и друге погодне свечаности, из- 
пожбе и пројекције фото матери- 
јала о овим земљама.

Треба имати у виду да се акци- 
ја не исцрпљује продајом маркн- 
ца у оквиру Недеље пионирске 
солидарности, већ траје до јуна
1980. године.

СРЕВАН ТИ ПРАЗНИК 
АРМИЈО

У сали Дома пионира за празник Ар- 
мије одржана је  приредба. под називом 
„Срећан ти празиик Армијо" којој су

Учесннци приредбе „Срећан ти празник 
Армијо"

присуствовали ученици основних шко- 
ла, војници и ћачки родитељи. Прог- 
рам је био богат и рановрстан, а при- 
премили оу га ученици основних шко- 
ла.

Весна Јовановић, VII
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ПРВОБОРАЦ У НАШОЈ СРЕДИНИ

Дана 21. децембра 1979. године орга- 
низован је суорет ученика Основне 
школе ,Летар Радовановић" са прво- 
борцем Јованом Бељаном из Бора. 
Друг Јован Бељан говорио је ученици- 
ма о свом ратном путу, боравку у Зло- 
ту и сусрету са првоборцима Злота. 
Казивање је било живо и занимљиво 
па је било и много питања.

Степаиовић Ненад, VI

Из Злота

СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН ДАН
ШКОЛЕ „ПЕТАР РАДОВАНОВИБ"

У школи „Петар Радовановић" свеча- 
но је прослављен Дан школе, 26. новем- 
бар.

Програм прославе био је богат. Одр- 
жане су приредбе, спортска такмиче- 
ња, уручене награде нијбољим поједин- 
цима који су се истакли у друштвено- 
'корисном раду и спортским активнос- 
тима.

Положени су венш! на спомен обе- 
лежје Петру Радовановићу и изгинулим 
родољубима у Другом светском рату.

Најдражи гости н а  прослави били су 
представници збратимљене школе „Ми- 
л а и  Милошевић — Нопо" и з  Мрчајева- 
Ца.

Ученику генерације, Бранислави 
Шкопрдпћ, уручен је пригодан поклон.

Мића Драгомировић, VIII

СУСРЕТ МЛАДКХ ЗАДРУГАРА

У просторијама Основне школе „Пе- 
тар Радовановић" у Злоту, одржана је 
седница Управног одбора Решоналног 
савеза ученичких задруга.

Седници су присуствовали: председ- 
ник председништва СУЗ-а региона, 
предотавници Основне школе „Бура Ја- 
кшић" из Зајечара, Основна школа Бо- 
љевац, Основна школа из Минићева, 
као и директори основних школа са

ду и проблемима као и могуђностима 
оснивања ученичзсих задруга у школа- 
ма у којима не постоје.

Илић Александар, VII

У школи „Станоје Миљковић"

ОФОРМЉЕН 1СЈ1УБ ЧИТАЛАЦА

У школи „Станоје Миљковић" уз по- 
моћ Народне библиотеке „Данило Ан- 
танасковић — Еата” оформљен је клуб 
читалаца. Ученици сваке суботе одлазе 
у библиотеку да би тамо разговарали о 
прочитаним књигама и упознали начин 
рада и издавања књига. Ученици врло 
вредно и савесно сарађују са библиоте- 
карком помажући јој при издавању 
књига, писању опомена за неуредне чи- 
таоце и при другим пословима.

Будић Весна, VIII-!

територије општгше Бор. Дискутовано
је о статутима ученичких задруга, о ра-
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ПРВАЦИ ПОСТАЛИ ПИОНИРИ

Сваке године за Дан Републике пр- 
ваци поетају пионири. Тај евечани хре- 
нутак пријема за све прваке борске оп- 
штине, уз богат програм који су им 
приредили ученици школе „3. октобар", 
обављен је у сали биоскопа „Звезда". 
Њихови старији другови потрудили су 
се да им тај тренутак остане у сећа- 
њу. Ипак, сваком прваку остаће у се- 
ћању изговорене речи СВЕЧАНОГ ОБЕ- 
БАЊА које су сви изговорили заједно 
са примерним омладинцем и ударни- 
ком.

Наташа Богосављевић, V

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ПИОНИРСКЕ
ПРЕДВОДНИКЕ И ИНСТРУКТОРЕ

Крајем децембра Дом пионира орга- 
низовао је дводневни семинар за пио- 
нирске предводнике и инструкторе. 
Предавачи су били Радомир Гајић и 
Ранко Стефановић. Они су говорили о 
дужностима пионирских предводника 
и инструктора, о раду са пионирима, 
о организовању културно-забавног жи- 
вота итд.

Стечена знања на овом семинару пи- 
онирски предводници моћи ће да пре- 
несу на своје млаће другове. Ово је и 
био циљ семинара.

Александра Мишковић, V

БРОЈНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ 

„29. НОВЕМБАР"

Ученици и наставници школе „29. но- 
вембар" су бројним манифестацијама 
прославили Дан школе.

У сали Музичке школе одржана је 
приредба за родитеље где се истакао 
рецитал и оркестар школе.

Традиционално добра сарадња са ме- 
сном заједницом „Спасенија — Цана 
Бабовић" наставља се и даље, па су 
овом пршписом ученици приредили кра- 
ћу приредбу за становнике ове месне 
заједнице.

Дан ученичшшг самоуправљана задо- 
вољио је и учештке и њихове настав- 
нике. Ове године ученици су показали

да су способни да се понесу и са те- 
жим задацима од самог учења и рада 
у секцијама. Ддаевници су били у њи- 
ховим рукама једнако добро употреб- 
љвни као и у рукама њихових настав- 
ника.

У просторијама школе били оу изло- 
жени радови ученика који су својом 
лепотом и вредношћу изазвали интере- 
совање посетилаца изложбе.

Ненад Богосављевић, VII

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Традиционално такмичење из биоло- 
гије, измећу Основних школа „Бранко 
Радичевић" и „29. новембар" одржано 
је и ове као и претходних година.

Организатор такмичења је била шко- 
ла „29. новембар", која је славила свој 
Дан школе.

У занимљивом и изједааченом так- 
мичењу, више успеха имали су учени- 
ци пхколе „Брашсо Радичевић".

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
И ГЕОГРАФИЈЕ

Поводом Дана школе „29 новембар" 
одржано је таклшчење из исгорије и 
географије, под називом „Од СКОЈ-а до 
ССОЈ-а“. Организатор и домаћин так- 
мичења била је школа ,2-9. новембар". 
Поред домаћина још су учествовале 
екипе Основних ппсола „Брашсо Радиче- 
вић" и „3. октобар".

У неизвесној и до краја узбудљивој 
борби крајњи резултат је гласио:

— Прво место су заузеле екипе Ос- 
новних школа „29. новембар" и „3. ок- 
тобар", са максималним бројем бодова 
10 из географије и по 15 из историје.

— Друго место са бодом мање од пр- 
вопласираних заузела је екипа Основ- 
не школе „Бранко Радичевић".

Жеља је свих да ово лепо такмиче- 
ње прерасте у традиционално.

Ненад Богосављевић, VII
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Из Брестовца

НА КЊИЖЕВНОЈ ВЕЧЕРИ ОД ПЕС- 
НИКА ЈЕ БИО ПРИСУТАН САМО МИ- 

ЛЕН МИЛИВОЈЕВИБ

У Брестовцу је 13. децембра одржано 
књижевно вече. Због лошег времена 
књижевници из Приштине нису дошли. 
Дошао је само Милен Миливојевић, пе- 
сник из Бора који је прочитао неке сво- 
је стихове. Остатак вечери протекао је 
уз читање радова ученика наше школе.

Вуднћ Весна, VIII-!

КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ОМЛАДИНЕ

У Брестовцу је 14. децембра одржан 
концерт Музичке омладине. Музичари 
из Београда су свирали музику из Диз- 
нијевих филмова. Концерт је протекао 
у веома пријатној атмосфери. Музича- 
ри су отишли поздрављени бурним ап- 
лаузом одушевљених малишана.

Будић Весна, VIII-!

СПОРГ И ШАХ
ПИОНИРИ ЏУДО КЛУБА БОР НА 

ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

Џудо клуб у Бору постиже одличне 
резултате. У њему ради 25 пионирки 
и пионира који су ове године узели у- 
чешће на ужем ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ 
у Нишу, где су постигли одличне резул- 
тате. Петнаест џудиста стекло је пра- 
во учешћа на ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ко- 
је је одржано у Београду. На овом пр- 
венству истакло се 5 пионира и две 
ипонирке. Тренер пионира Љубиша Ра- 
денковић задовољан је успехом најмла- 
ћих џудиста.

Марина Ивановић, VI

У Спортском центру

ОБУКА НЕПЛИВАЧА

Ври Спортском центру у Бору ради 
школа за непливаче. Ове године били 
су обухваћени ученици петог разреда. 
Било је  око 80 уписаних, али је редов- 
но обуку похаћало око 40 ученика. Они 
који су редовно долазили на обуку ус- 
пешно су 22. децембра положшш за- 
вршни испит и добили дипломе. Свако 
од ученика треба да савлада ову веш- 
тину и то треба да схвати као обаве- 
зу.

У току је даља обука непливача, па 
вас обавештавамо да се можете о свом 
укључивању, у намери да научите да 
пливате, обавестити у просторијама 
Сиортског центра.

Едита Миљковић, VI

ПРВЕНСТВО ГРАДА У 
ПЛИВАЊУ

Првенство града у пливању одржано 
је 23. децембра у базену Споргског цен- 
тра. Такмичило се 9 жена и 45 мушка- 
раца. Мећу такмичарљма било је доста 
ученика основних школа.

У категорији млаћих пионирки прва 
је била Сања Кекић (25 метра слобод- 
но) и Мирјана Љотић (50 метара прс- 
но).

У категорији млаћих пионира прво 
место поделили су Иван Марјановић и 
Горан Вранов (25 метара слободно).

Од старијих пиошфки и пионира ис- 
тажли су се Марија Платиша, Зоран 
Барбуловић, Дејан Рацковић и др.

Сви првопласирани награћеш! су сре- 
брњацима са Његошевим ликом и дип- 
ломом.

Едита Миљковић, VI 
Маја Васиљковић, VII

РАД КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

У Основној школи „29. новембар" са 
успехом ради кошаркашка секција. 
Интересовање за овај спорт је вели- 
ко, так.о да се велики број дечака и де- 
војчица бави овим спортом.

Ненад Бошсављевић, VII

РЕШЕЊЕ АНАГРАМА У ОВОМ БРОЈУ: шева. 

^фффффффффффффффффф^ффффффффффф
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Са пионирског првенства у шаху

11АЈБ0ЉИ УЧЕНИЦИ 
ОШ „ВУК КАРАЏИВ"

Општинско појединачио првенство у 
шаху организовано је 17. новембра у 
Дому пионира. Учествовало је тридесет 
осам младах шахиста.

У категорији млађих пионира најбо- 
љи је био Саша Радуловић, IV р. ОШ 
„Вук Караџић" са 10 поена. Друга је 
био Слађан Стевановић са 9 поена, ис- 
пред Милетића, Јовановића и Китано- 
вића са 8 поена.

Пионирке су биле подељене у две 
групе. Било их је  свега десет у оба уз- 
раста. Прва је била Драгана Стојко- 
вић, VII р. ОШ „Вук Караџи1Г", испред 
Алексаццре Мишковић и Јелене Петро- 
вић.

У групи старијих пионира први је 
био Нинослав Чолић, VIII р. 0111 „Вук 
Караџић" са 14,5 поена. Други је био 
Саша Лабан, VIII р. из исте школе.

Организатор је  обезбедио награде у 
литератури.

Саша Лабан, VIII

8

ЛАБАН И СТАНОЈЕВИНЕВА 
ПОБЕДНИЦИ

Саша Лабан, VIII р. ОШ „Вук Кара- 
цић” Бор по други пут је освојио прво 
место на Појединачном првенству пио- 
нира Тимочке крајине, које је ове го- 
дине (22. децембра) организовано у бор- 
ском Дому пионира. Он је шест парти- 
ја  добио и три ремизирао и освојио 7,5 
поена као и прошле године у Зајечару.

Друто место припало је Драгану Ди- 
мштшјевићу, VIII р. Књажевац, такође 
са 7,5 поена, али је Боранин имао бо- 
љи успех по „Бухолцу” за 2 поена.

Трећи је Драган Босиоковић, I р. За- 
једничких основа са 7 поена. Поред 
тројице именованих за Републичко пр- 
венство Србије у Врњачкој Бањи од 20. 
до 24. јануара 1980. године квалифико- 
вали су се још: Радојковић и Цветано- 
вић, из Соко Бање и Нинослав Чолић, 
VIII р. „В. Караџић” Бор са по 6,5 пое- 
иа. Даље следе: Филиповић (Зајечар) н 
Бабић (Мајданпек) са по 6 поена и тд.

Узело је учешћа 42 пионира из шест 
општина региона. Једино се нису одаз- 
вали Неготинци и Кладовљани, иако су

и они спровели школска и општинска 
такмичења.

На турниру пионнрскн било је 25 так- 
мичарки, а прва је Виолета Станојевић, 
VII р. ОШ „Брковић — Црни” Зајечар 
са 7,5 поена (седам победа, један реми 
и једна изгубљена партија), испред про 
шлогодишње победнице Драгане Стојко- 
вић, VII р, „В. Караџић" Бор и Данице 
Крстић, VIII р. „Врковић — Црни” За- 
јечар са по 6 поена итд.

И поменуте пионирке браниће боје 
нашег регнона на Првенству Србиј^ 
Врњачкој Бањи.

Учеснике и њихове инструкторе поз- 
дравио је, у име покровитеља, Живота 
Станковић, секретар СИЗ-а за физичку 
културу и нагласио да се најбоља прн- 
јатељства склапају кроз спортска так- 
мичења и да су спортисти традиционал- 
но били увек најбољи ученици и брани- 
оци слободе у нашој социЈалистичкој 
заједници.

Надежда Тасић, у име домаћина, уру- 
чила је победницима сребрњаке и дип- 
ломе, а Рајко Лабан, председник Орга- 
низационог одбора региона, шаховске 
књиге и значке.

Саша Лабан, VIII
„Вук Караџић”

Рукомет

ПОБЕДИЛЕ ПИОНИРКЕ 
УП-З РАЗРЕДА

У школи „Бранко Радичевић" је од 
28. новембра до 8. децембра одржан 
турнир у рукомету за ученике VII раз- 
реда. Најбољи тим имале су ученице 
УП-З разреда. За освојено прво место 
најзаслужнија је била Јасна Миленко- 
вић која је била и најбољи стрелац 
турнира.

Исти разред имао је и најбољу муш- 
ку екипу.

После завршеног турнира за седме 
разреде одржана је утакмица између 
женских екипа седмих и осмих разре- 
да. Млађе пионирке победиле су сво- 
је старије другарице.

Зорица Михајловић, VII
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УВЕК ПРИСУТНИ

ЈИАРКС М ЕНГЕЛС
Радоаи К. Маркса и Ф. Енгелса са- 

држе идеје дугорочног раавоја класне 
борбе пролетаријата и многа практич- 
на упутства које могу, у некнм друпгг- 
веним срединама, да буду непосредно 
и примењеиа. Колико су они придава- 
ли значај питању да су пролетаријату 
потребне идејно и организационо-поли- 
тичиси самосгалне организације, види 
се и по томе игго су и сами учествова- 
ли у том послу, они су најнепосредни- 
је радили на ооштању Савеза комуши- 
ога Прве и Друге интернациолале.

У Манифесту комунистичке партгије 
Маркс и Енгелс су једно поглазље пос- 
ветити питању одхшса коагргнста и про- 
летера. Они кажу да комунисти нису 
нвка пооебна партија према друпш ра- 
дннчким партијама, да њихови интере- 
си ниоу одвојени од интереса целокуп-

ног пролетаријата. Циљ комуниста је- 
сте исти као и свих цролетерских пар- 
тија: формирање пролетаријата у кла- 
су, рушење буржоаске владавине, ос- 
вајање полишичке власти од сгране про- 
летаријата.

Марксисшчка теорија полази од то- 
га да је радничко самоуправљање рево- 
луционарни процес развоја самоуправ- 
них асоцицјација у склопу укидања 
једаог кагоггалисигжог и успоставља- 
ње друтог комуниетичког друштва. У 
прелазној етапн пролетаријат заузима 
државну власт и претвара средстаа за 
проиваодњу најпре у државну овоји- 
ну, а  затим у друштвену, тиме се уки- 
дају ове класне раалике и класне суп- 
рошости, самим тим пролетаријат уки- 
да себе као класу, па и државу као 
државу.

Омладипцш осно&них школш 
кажу да су Тито&е речи у  ин- 
ш ер ћ јуу  л и с т у  »М л а д о с т «  
пут оказ млађе генерације и а у -  

т ент ично Љедочанстћо црће- 
не н и т и  од СКОЈ-а до ССОЈ-а*

*©
*-

*
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§ З а д а т а к  Је би® и звр ш ен
88 Пробијали су се кроз дубок.снег. Па-
р дали су и устајали. Морали су напред.
Ц Окупатор је усмерио ватру на чету. И 

њему се журило да освоји положај.
® Мали Мирко је јурио кроз снег. Про-
Р падао је, грчевито се подизао и опет по-
58 лазио напред. Пушка је била пуна сне- 

га, лепило се хладно гвожђе за руке.
^  Једном је устао да погледа своје дру-
88 гове. Били су заостали. Повикао је „НА-
Ц ПРЕД", али ништа није помогло. Нису
ј| могли брже. А задатак мора да се из-
83 врши. Од тога је зависио спас бригаде.
8| Чука на коју се јуришало мора се ос-
Ц војити пре фашиста. Мирку није оста-
88 ло друго него да се сам пробија кроз
11 с н е г -Падао је и устајао. Врх је био дале-
88 ко. Стао је да се одмори. Наслонио се
Ц на једно дрво. Снага му је била на из-
0  маку. Лево од њега, на око триста ме-
88 тара, биле су стене, окружене малом
88 шумицом. Како дотле стићи? Шта ако
§  су фашисти већ тамо?
88 Заостала само за стотинак метара, ма-
Ц ла чета партизана храбро је ишла нап-
Ц ред. Командант Марко, висок и сналсан
§  младић, храбрио је своје борце да ис-
88 трају још мало, а ни сам није могао

88
83 САЗНАЛА САМ О ЛИКУ ВОЈНИКА
|  ЈНА 
83
ј8 У тихој зимској ноћи, међу пахуља-
Ц ма, у месечевом друштву будно бди оз-
28 биљно војниково лице. Његове чврсте
88 очи шаљу свој поглед у најудаљеније
Ц и најскривеније кутке ноћи.
83 Све је наизглед тихо. Само је војник
88 чуо неки нејасан шум који допире из
Ц даљине. Тамо има некога. Неко се кри-
88 је. Војник полако креће ка том месту
88 и кроз мрак види две сенке. Најпре је
Ц помислио да су то гране али је одмах
88 увидео да греши. Биле су то две људске
88 сенке које су се опрезно прикрадале
Ц граници. Скинуо је пушку са рамена и
88 кренуо напред. Стао је крај једног грма
88 и почео посматрати шта се догађа не-
Ц колико метара пред њим. Две особе су
88 нешто тихо разговарале. Чуо је иепре-
88 кидане делове реченица.
Ц — Нема никога — чуо се дубок муш-
88 ки глас.
88 — Бојим се — рекла је уплашено не-
Ц ка девојка.

уз стрмину. Пропадао је у дубок снег, 
понекад до испод појаса.

Испод самог врха нису више видели 
малог Мирка. Нису ни фашиети виде- 
ли. Пели су се према групи великих 
стена што су биле испод самог врха.

За то време Мирко је кренуо улево, 
скоковима је прелазио брисани прое- 
тор до стене коју је себи одредио као 
циљ. Сав исцрпљен стигао је на стену 
и пао у снег. Када је подигао главу, на 
десет метара испод себе је угледао фа- 
шистичке војнике. Активирао је  прзу 
бомбу. Неколико војшжа пало је у 
снег од снажне експлозије. Мирко је 
узео пушку и нанишанио. Први метак 
није био добро испаљен. Пушка је би- 
ла пуна снега, а гвожђе ледено. Но, 
већ следећи меци су почели да погађа- 
ЈУ-

Приковао је фашисте у дубоки снег.
Убрзо су пристигли и остали борци, 

па су ови заједно отворили ватру на 
фашисте.

Успели су да заузму важан положај. 
Задатак је био извршен.

По казивању овог деде забелелшо 
Томислав Радовић, IV „3. октобар"

—■ Кути — прекорио је њен друг.
Пошли су налред. За собом су вукли 

два велика кофера. Војник је иолако и- 
зашао из свог окровишта и кренуо за
њима.

— Стој! — чуо се његов челични глас 
који није трпео приговоре. Преступни- 
ци су стали као укопани. Девојка је 
бризнула у плач. Почели су га молити 
да их пусти. Он их није слушао. Оду- 
зео је човеку револвер и потерао их је 
пред собом. Ишли су кроз ноћ. Напред 
два уплашена и дрхтава срца а за њи- 
ма једно јако и храбро. Довео их је у 
штаб. Отворили су, кофер и пронашли 
много вредних ствари. Били су то вели- 
ки преступници који су направили сво- 
ју прву и последњу грешку.

Они су кажњени а храбри војник од- 
ликован. Он се даиас поноси својом 
значком „Примеран војник". Он је пу- 
токаз свим војницима. Његова храброст 
и чврстина показиваће дуго прави пут 
многим млађим друговима.

Будић Весиа, VIII 
Брестовац
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ЗЕМЉЕ

Размишљам и пишем. 0  коме? 0  неко- 
ме који пази да не нестану симпатије 
и љубави мог детињства и младости, 
моје књиге и дневници, о некоме кога 
препознајете међу хиљадама људи, а он 
не зна како се зовем, ни где живим, 
али зна да постојим и да пишем о ње- 
му.

Војник. Како је лепо ређи — ВОЈ- 
НИК! Свуда се нађе. Ево, маше ми из 
авиона, а сад је веђ на броду и плови ка 
пучини мира, а сад опет стоји на гра- 
ници и чува мноштво снова и заЈвубље- 
не парове, Пивиће слапове —■ чува јед- 
ном речју: моју и своју мајку, нашу 
прекрасну земљу.

Настала је пре 37 година. Тако млада, 
а тако јака. Ниједан њен вршњак није 
прошао кроз снегове Игмана, кроз хлад- 
ну воду Сутјеске, кроз некад ратна, а 
данас житна поља Војводине.

Празник Армије
И она је поносна, јер изашла је као 

победник. Изнела је сунце слободе ко- 
је је обасјало и обасјава нашу земљу. 
А они који су пали живе у нама, јер и 
у нашим телима струји крв која носи 
понос, издржљивост и храброст. Јер и 
када су падали, веровали су у нове ге- 
нерације, у нас. Но, ми земљу треба да 
чувамо да је не захвати олуја рата, или 
нак унутрашњих сукоба. И ја  пишем о 
војнику, о армији, о нама као и овом 
њеном покољењу које ђе испунити сво- 
је задатке.

А теби, војниче, поручујем: да пазиш 
да ми неко не однесе дане младалачких 
радости, али да знаш — ако неко то и 
покуша, стојим уз ТЕБЕ и бранићу сво- 
ју земљу и своју младост.

Зорица Михајловић,
„Бранко Радичевић”

22. ДЕЦЕМБАР — ДАН АРМИЈЕ

Тог хладног децембарског дана у ма- 
лом босанском месту Рудо родила се пр- 
ва пролетерска бригада. Очима упртим 
у друга Тита очекивали су обећање од 
њега да ће их водити кроз битке и окр- 
шаје до слободе. Док су оиежне паху- 
л>ице вејале око њих и хладан ветарду- 
вао у образе рађала се мисао за слооо- 
дом. Воља је била јача од свега. На сва- 
кој капи сијала је петокрака звезда, на 
сваком лицу читао се понос. Промрзли 
од хладоће борили су се храбро и с ни- 
једним одступањем. Упркос тешким ус- 
ловима живота бригада се све више по- 
већавала и бивала све снажнија. Оруж- 
ја  су имали мало, па им је и то отежа- 
вало борбу. Многе мајке, биле Су понос- 
не на своје синове, сестре на своју Ој. 
ћу. А онда после тешке и исцрпљујуће 
борбе дошла је слобода. Сан тадашњих 
људи, жеља борца.

На реду је било обнављање старе Ју- 
гославије. И ту се армија истакла. Под 
снажном руком зграде су биле чвршће 
грађене. Циглу, по циглу, зграду, по 
зграду и ето нове Југославије. Снажна 
громка песма орила се и брдом и долом. 
А сада? Сада у мојој земљи цвеђе леп- 
ше мирише захваљујући оној малој хра- 
број бригади. Сваки делић моје земље, 
с будношћу чува бистро око грани- 
чара. Сада деца целог света долазе и о- 
билазе Југославију, а ми никад не забо- 
равимо да им испричамо нешто о на- 
шој борби. Кад год погледам у кален- 
дар не могу, а да не видим тај сјајан 
блистави цразник. Данас тај празник 
прослављамо као дан када је створе- 
на чврста рука армије. На тај дан улице 
су украшене разним паролама и заста- 
вама, излози украшени цвећем а у раз- 
ним установама додељују се награде по- 
себно истакнутим радницима.

У војсци постоје многи родови војске 
ваздухопловство, артиљерија, пешадија, 
морнарица . . . И сви они нама причаЈу 
своје узбудљиве доживљаје.

И сада после свега кад би ме неко пи- 
тао — шта је армија? С поносом би ре- 
кла: „Армија то смо сви ми”.

Јасмина Маринковић,
„Бранко Радичевић”

РЕШЕЊЕ РЕБУСА V ОВОМ БРОЈУ: хемија.



ДЕЦА СУ ВОЈСКА НАЈЈАЧА

Свако дете са наше планете 
воли радост и еоли лепоту, 
воли песму, игру и доброту, 
нежност мајке и загрљај оца 
и слободе да је свима доста.

Кад би људи били као деца, 
свет би био лепши него бајка, 
не би било ни плача ни рата, 
ни тенкова, ни љутих ракета, 
нш би човек иком био мета.

Али шгак и деца су јака 
и спремна су да бране слободу, 
да кре лију и дуишана бију, 
граде земљу и калеме воће
—  Све што желе, све то деца

хоће.

Деца света треба да се сложе, 
једни другим да пружају руке, 
да избришу бол, мржњу и муке, 
да изграде бедем љубави и среће 
и на земљи вечно владаће

пролеће.

Кликовац Дејан, VII 
„3. октобар"

НОВОГОДИШЊЕ ВЕЧЕ

Дошла су ледена зимска јутра, 
сва је земља под белином снега. 
Нова ће година ту бити сутра, 
Стиже нам преко планина, реке и

брега.

Носи нам много среће и весеља, 
Поклоне лепе, пахуље беле.
Лепа је она, од снега беља, 
доноси деци све што пожеле.

Будић Весна, V III 
Брестовац

ДА САМ ДОКТОР

О, како је велико 
и хумано дело 
кад из смрти отмеш 
неко људско тело.

Јасмина Цветковић, VI 
„29. новембар"

МОЈЕ МЕСТО

Тамо нема мора, 
нити морских вала, 
али има бакра 
и пуно рудара.

Зорица Тошковић, VI 
„Бранко Радичевић"

И Е С М А  Л

СРЕБА

Срећа се не гаји 
у лејама, 
нити цвета 
у баштама.
Не путује видицима.
Срећа се раћа 
у  слободи, 
миру, 
у  срећним 
данима
мог детињства.

Зорица Михајловић, VII 
„Бранко Радиневић"



---------------------

0 ПЕСМЕ

БЕЗ НАСЛОВА

Дивно је певати 
о срећи 
и о Миру.
Лепо је градити, 
земљу орати.
Најлепше је живети 
у својој драгој домовини.

Анета Богдановић, V 
„29. новембар"

НОВОГОДИШЊА НОН

Тихо се спушта вече изнад града, 
пахуља за пахуљом у ноћи пада. 
Улице су пусте, свуда весеље

влада,
у саоницама снежиим путује

најлепша ноћ сада.

Кав каква сена пута Новогодишња
ноћ,

и док ти спаваш, тихо у поноћ, 
она ће ти у снове доћ. 

Када се огласи поноћна ура она 
ће тихо доћ у твој стан, 

А ти ћеш бити срећан месечином
обасјан.

Сву ноћ песма ће да се ори, 
ову ноћ она ће бити ту, до зоре.

Симшшћ Дивна, V
Брестовац

©дабрама иеема

НАЈБРЖЕ ТРЧИ САН

Клиза се мрак по поледици, 
Напољу све се од студи грчи, 
Мразу игра се.
А дјечак с главом на јастуку,
Док сан му најбрже на свијету

трчи,
Сунча се
Ништа мање него баш у Ници!

Сад и гугутка његовог крова 
Равна лет по звуку 
И лгту снова.
И, ево: дјечак пружа тој птици
Сунце као јабуку или своју руку,
Баш као што се пријатељу пружа
Вина врч и
Доброј девојчшџ1
Букет ружа
Руменији од вина.

Тако
Док спава он и његов мали Врчин
у коме има азурну луку
'За сан нај.шрнији на свијету,
И тииш од свих тишина.

Иван Цековић

П А X  V Љ Е

Пахуље лете на све стране, 
а деца праве грудвице мале.

И Снешко се мали прави 
па деци радост јави.
Санке лете на све стране 
и фијучу од зоре ране.

Ж ункејевић Снежана, VII 
Злот
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З а ста в а  се  сл о б о д е  вијори
Г Р А Н И Ч А Р

Док снежна мећава 
сву ноћ дува, 
храбри гранича(р 
своју земљу чува.

Промрзао, мисли о топлој соби,
о неком кревету и мирном сну, 
ал’ граничар на стражи не сме да заспи, 
јер чува своју домовину.

Ако спази сенку нечију 
ил’ чује неки звук, 
напет граничар одмах потрчи, 
и даје се за њим храбро у трк.

Кроз тишину се тада проломи пуцањ,
одјекну шума сва,
поруку шаље граничар смео:
,.Ноћас вас чувам ја!
Буди без бриге радни човече, 
на земљи чврсто стој.
Да земљу чувам и тебе браним, 
то је задатак мој!”

А Р М И Ј А

Армија то смо сви ми!
људи, жене и деца.
сви смо ми градили слободу и мир.

Армија, то је пилот који чува 
наше плаво небо.

Армија, то је граничар 
који целу ноћ стражари 
и чува нас и наш сан.

Армија, то су сви људи 
жељни мира и слободе.
Армија — то смо сви ми!

Букелић Радмила, VII 
„Бранко Радичевић”

Зоран Миљевић, V
„Бранко Радичевић”

А Р М И Ј А

Армија је наша с Титом на челу 
део мог живота у сунчаном велу.

Она чува моју домовину, 
она чува ратну тековину, 
птицу у лету! 
инсекта у сунцокрету!

Чува срећу, мир, и слободу 
чува нам море и сваку воду, 
чува тековине револуције.

Чува сваку реч што се из Титовог срца
лије

она је светлост што у срцима сја, 
она је рука што нас све чврсто обавија.

«* Ирена Павковић, VI Јасмина Филиповић (VI, „3. октобар"):
5  „Бранко Радичевић” МОРНАР

VVVа/ууллл . \  \
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АРМИЈА

Армијо наша, 
војско пролетера 
од свију најјана.
Браниш нашу згмљу 
од фашистичких освајача.

Армијо
храбра, поносна
Армијо
пркосна.

Вијори се застава, 
застава слободе

Кад падне вече и 
спусти се тама 
Армија будно

бдије над нама.

Армијо
храбра, поносна.
Армијо
пркосна.

Борћевић Жаклина, V III 
„Бранко Радичевић“

В 0  Ј Н И К

Киша пада, ветар дува 
војник стражу чува.

Застава се црвена вије 
војник не да да се крв лије.

Слави војншс празншс свој 
и не окели никакав бој.

И кад киша пада и ветар 
дува војник будно земљу чува.

Калиновић Радмила, VI 
Злот

АРМИЈО НА1ПА

Армијо наша, 
роћена у боју 
чувај и даље 
домовину моју.

Честитку моју 
прими Ти, 
век’ је прочитају 
нојиици ови.

Александра Мишковић, V 
„29. новембар"

ЖИВЕО НАМ, ДРУЖЕ ТИТО!

Бескрајно плаво небо, 
и зелена стабла вита 
буде се с именом Тита.

Капљице јутарње росе 
на латицама цветних кита 
блистају као очи Тита.

Соком младости испуњено младо
жито,

из безброј грла се чује:
, ЖИВЕО НАМ, ДРУЖЕ ТИТО“

Бранислава Јанковић, V III 
,,3. октобар"

ГРАНИЧАР

Док у топлој соби 
ја над књигом седим, 
размишљам у себи 
како ли је теби.

Да ли ти је хладно 
ове тамне ноћи?
Да ли имаш кревет 
у Јсоји ћеш поћи?

И на крају ове песме мале 
нек расте и цвета 
твоје име, граничаре!

Драгица Урсуљановић, VI 
Злот

ДОМОВИНА

Домовина је цвет плави,
Домовина је ужарен сунчев зрак. 
Домовина је блистава роса на

трави.

Домовина је плаво бескрајно
море,

Домовина је птица у лету. 
Домовина је леггоир шарени у

цвету.

Домовина је неиспричана бајка, 
Домовина је крв за слободу

проливена. 
Домовина је вољена мајка, 
Домовина је нежна рука њена.

Симикић Дивна, V
Брестовац
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ЖЕЛИМ . . . МОЛИМ . . .

Желим мир и срећу за сву децу све- 
та. Много школа, хране за све. Колико 
пуно жеља раћају се у  .мојој глави, ко- 
је би могле да покрију највеће море.

Али највећа жеља од свих ми је да 
сви буду срећ ш  као и ми, да све држа- 
ве имају по једног Тита који ће их во- 
дити путевима мира, слободе, среће.

Да све државе имају воћу који неће 
разликовати расе и потцењивати друте 
народе, који ће градити мостове прија- 
таљства, који ће рушити међе које раз- 
двајају људе.

Желела бих да се никада више не по- 
нове страхоте једног рата који као о- 
гањ гута људске животе.

Молим љубав за свако дете света. Мо- 
лнм срећу за њих и њихове љубимце.

Молим помоћ за децу Намибије, Па- 
лестине и многе друге. Молим све људе 
да их заштите, најбоље зидаре да им са- 
зидају школе, куће, обданишта, а нај- 
боље учител>е да их уче.

Молим ватру да спали, а земљу да 
прогута сво оружје света које је наме- 
њено за убијање . .  .

Молим небо да се заплави што јаче 
над тим земљама, а сунце да својим бли- 
сггавим зрацима једнако помилује сва- 
ко дете и црно, и бело и жуто.

Молим слободу да хитро продре у све 
крајеве света.

И на крају, позивам све људе да пру- 
же помоћ гладној деци света, а све вој- 
кике да баце оружје негде далеко, да- 
леко где не може да науди ни једном 
детету на свету.

Едита Миљковић, VI 
„Бранко Радичевић”

боду. Она нас подсећа на сузе проливе- 
не у тешким тренуцима за време рата. 
Љубав према њима који су пали. Њихо- 
ва љубав да ја  живим, животом без 
брига и патњи у срећи и миру. Умрли 
су храбро за слободу у којој су хтели 
да живе.

Миланка Бадивук (VII. „3. октобар"): 
ВОДЕНИЦА

У сваком погледу искра среће, а би- 
ло је тешко. Читам жеље из њихових 
очију и дивим им се.

— Живите у миру, негујте слободу!
Њихов поглед у мојим очима. У зени- 

цама ми. Поносна сам на своје славне 
предке. Њихове жеље за мене су свете 
и оне ми казују пут.

Поглед њихов у очима мојим наста- 
вио је да пламса. Блиста у мојим очима 
с пуним правом и казује ми пут.

Јасна Миленковић, VII
„Бранко Радичевић"

1 „ПОГЛЕДЕ МО.Т, КРЕНИ ИЗ ОЧИЈУ
8 ПОИГРАЈ У ЗЕНИЦАМА
|  ПОКОЉЕЊА . . .”
8
|  Док посматрам живот око себе, шко-
|  лу, игру деце, знам у људима увек пос-
3 тоји љубав. Љубав као нежно младо
|  биће. Љубав свуда око нас: у срцима, у
|  сну, у дечјој машти. Симбол младости
8 и нечег лепог. Љубав у срцима наших
|  предака, а и нас сада. Остала је да го-
|  ри у зеницама наших погинулих за сло- 
8
ШШ8г8888883Ш888т88г888г38бб888:ггШт888б8888бШ88г8Ш38888838888Шг888Ш8888г8Ш88&88888*888Е8Ш888*
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ЗИМСКО ЈУТРО ИА СЕЛУ

Стигла је зима у својим снежним ко- 
чијама. Село у белој одори спава дубо- 
ким сном. Из димњака се извија дим, 
губећи се у густој мрежи пахуљица. Бо- 
лно завија шаров смрзнут у својој ку- 
ћици. Село се полако буди. Огласише се 
петлови . . . Поранио је дечак црвених 
образа да откине комад леда са стрехе. 
Сељак преже саонице и жури у шуму. 
Лисица се шуња на домак села траже- 
ћи плен. Лукавост јој не помаже мно- 
го па остављајући трагове у снегу жу- 
ри ка својој јазбини. Река се повукла у 
своје корито и огрнула слојем леда као 
да жели да побегне од студени зимског 
јутра. Уске сеоске улице завејане сне- 
гом полако се буде. Ускоро ће оживети 

и ■ I гнити се дечјом грајом. По сће 
грудве и весела дечја граја иа./ниће 
село.

Босиљка Андрејић, VIII 
Брестовац

КИШНИ И ТМУРНИ ДАНИ ДОКАЗУЈУ 
ДА ЈЕ ПОЗНА ЈЕСЕН

Била је јесен. Осетих како ми ветар 
милује лице. Киша је непрестано пада- 
ла. Правила је барице у којима су ки- 
шне капи снивале свој зимски сан. Већ 
дуго на окислиМ ' гранама н е м а  л и ш ћ а . 
После лепог летњег времена дошла је 
магла. Прекрила је оближњи пропланак 
где су мокри врапци цвркутали тужно. 
Увидех да је позна јесен.

Љубиша Јенић, V 
„29. новембар"

ЗИМА

Пахуљице беле, 
покрите наше јеле.
Чакамо нестрпљиво 
када ће снег 
Покрити брег.

Александра Мишковић, V 
„29. новембар"

*  , ■

а м

Ц■
Лела Андрејић (V, Шарбановац): МОЈА 

БАБА И МОЈ ДЕДА

У СМИРАЈ ДАНА

Сунце тај непресушни извор живота 
и људске наде спремало се на починак 
ко зна по који пут. Светлост се полако 
губила и уступала место свом старом 
знанцу тами. У смирај дана доживља- 
вам чаробан тренутак. Мисли увек раз- 
личите, а увек дубље и лепше због тре- 
нутка у коме навиру. С погледом упр- 
тим на запад испратих нестајање сун- 
ца.

С руменилом на небу нестаде дан. Су- 
тра ће бити нови. Желела бих да буде 
лепши и радоснији.

Зорица Тошковић, VII 
„Бранко Радичевић"
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ДОЊИ МИЈ1АНОВАЦ

Долином Поречке реке окружене бр- 
дама води пут ка Доњем Милановцу. 
Насеље које има богату историјску 
прошлост права је мека за туристе. 
Доњи Милановац је од свог постојања 
три пута пресељаван. Дунав је био ње- 
гова прошлост, он је и његова будућ- 
ност. Мећу брда сместише људи језе- 
ро које својим плаветнилом даје по- 
себну чар сваком посетиоцу. Доћу љу-

ди да виде старо насеље Лепенски вир, 
одседну у црелепом хотелу са истим 
називом, ако је лепо време окупају се 
на једној од плажа и тако се неосет- 
но вежу за овај град па га касније ви- 
ше пута посете.

Када сам ја  била у њему сунце је 
миловало зелене површине и боравак 
у Милановцу учинило лепшим.

Весна Јовановић, VII
„Вук Карацић"

ЈЕДАН ДАН НА ДРИНИ

Кроз поносне Босанске планине про- 
крчила је себи пут валовита и хучна 
Дрина. Модро-зелени таласи ударају о 
стеновите обале херцеговачког крша. 
Сунце је већ одокочило и обасјало ма- 
лени бродић са којег смо посматрали 
предивне пејзаже.

Стајала сам на полуби загледана у 
врхове шсанина. Мој поглед је лагано 
клизио ка обали и зауставио се на кро- 
вовима хотела и многобројних кућица. 
Ту су људи некада живели под тешком 
Турском руком. Одмах се сетих Андри- 
ћевих описа и зачудих се како су верни

и и

и истинити. Дрина је заиста била лепа.. 
али и препуна тајни и изненаћења.

Бродић је лагано секао таласе. На 
обали су се могле видети многобројне 
пшиље испуњене водом. Изнад њих је 
расло оскудно дрвеће на чијим су се 
врховима одмарали сунчеви зраци.

Око мене је било много узбуђених по 
сматрача. Са интересовањем сам слу 
шала њихове изливе одушевљења. За 
њих је  Дрина била „Босанска лепоти- 
ца", „планински бисер", „необуздана 
вила". За мене је она била предивна 
река пуна супротности. Имала је око 
себе дивних слика и обале на којима 
је народ живео пет векова у ропству.

Бродић се полако окретао и враћао 
нас на обалу. Видели смо само мали 
део Дрине, али је он ипак био довољан 
да се упознају све чари лепоте ове ре- 
ке. Стајала сам на обали и посматрала 
таласе који су журили ка Вишеграду. 
Окренула сам се и пошла ка паркингу 
где нас је чекао аутобус већ спреман 
да крене даље. Било ми је жао што на- 
пуштам један диван део наше прекра- 
сне домовине.

Борђевић Жаклина, VIII

Дејан Радовановић (VII, „3. октобар"): 
БАЧИЈА

РЕШЕЊЕ КВАДРАТА У ОВОМ БРОЈУ:

Водоравно и усправно: 1. богаташ, 2. окотити, 
3. Годимир, 4. атичани, 5. тимацит, 6. Атиније, 
7. ширитељ.
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5ТЊША

1. С1\\ГМЕ, СГОМЕ, СШМЕ — А№а
2. ККОСК (Ж  ШООБ — Е т у  8 1е\уаг1;
3. УШЕМ/ УОТЈКЕ Ш  Ш УЕ — Бг N0- 

ок
4. БОМТ 8Т0Р ТЊЕ УОИ СЕТ ЕКО- 

1ЈСНТ — М1сћае1 Јаскзоп
5. ЗТЈЦГАМЗ ОР 8ШШС8 — Шше 81га- 

115
6. ПОМ А1Х ТНЕ Е1СНТ8 — Боппа 

битгпег
7. 5ТЈ1Х — СотпсЈогз
8. N0 МОКЕ ТЕАК.8 — Вагђага б1га- 

18еп<Л
9. ТКАСЕБУ — Вее Сеез

10. НЕАРТ ОТ ВЕА88 — В1опсИе

ДОМАПА

1. САЊАО САМ НОКАС ДА ТЕ НЕ-
МАМ — Бјело дугме

2. СТРЕПЊА — Лутајућа срца

3. ЏУБОКС МАМА — Тетка Ана

4. ЗАКУНИ СЕ ЉУБАВИ — Сребрна
к р и л а

5. БИТИ РУЖАН, ПАМЕТАН И МЛАД
— Пежиншка латка

6. ОСТАНИ БУБРЕ ДО КРАЈА — Риб- 
ља чорба

7. МАЛИ МЕДВЕД — У1Ј група

8. ПОМОРАЦ САМ МАЈКО — Атомско 
склониште

9. СТРАНИЦА ДНЕВНИКА — Парни 
ваљак

10. ПРАЗНЕ НОЕИ А БЕСКРАЈНИ ДА- 
НИ — Индекси

Драгана Петријановић (I, Злот): СТА- 
РА ЖЕНА С ФИФИЈЕМ

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ 
БРОЈУ: гваш:

ОСМОСМЕРКЕ У ОВОМ

РЕШЕЊЕ СЛОГОВНОГ ТРОУГЛА У ОВОМ БРО- 
ЈУ:

Водоравно и  усправно: 1. Југославија, 2. гото- 
вина, 3. славина, 4. Вина, 5. ја.
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Ексклузивно за ,Дасмин“ пшпе: Јасмина

ХОРОСКОП
88 Верујем да ћете бацити око на ову
Ц изузетно важну рубрику. Надам се да
§  је нећете схватити неозбиљно, јер ово
88 није прошоза као у неким нашим ли-
§  стовима где се хороекопи налазе у ру-
88 брици „забава", „разбибрига". Чињени-
88 ца је да сви гутају те рубрике па сам и
Ц ја  решила да начнед! ту тему, али стро-
88 го научно, јер сам позвала у помоћ Де-
88 никена да ми као опуномоћени амба-
Ц садор Малих Зелених помогне.
88
® ВОДОЛИЈА: За роћене у овом знаку
$ резултати ће бити по принципу ка-
88 ко си сејао — тако ћеш пожњети.
Ц Будите стрпљиви док трава нарас-
88 те.
88
Ц РИБА: Риба риби, гризе реп, а некад 
88 и удицу. Ако и јеси риба гугучикао 

голуб. Уз гугутање загризи мало 
црве — знања.

88
Ц ОВАН: Чувај главу, јер у њој можда 
33 нечег има. Кад ти глава шупље зво- 
88 ни не залећи се у чврсте објекте, 
Ц радије препоручујем прст на чело.
88
88 БИК: До сада си углавном био (била) 
Ц Бик (крава), која се излежава. Од- 
88 лучи хоћеш ли бити Бик који се- 
88 ди или Бик који стоји. Важно је 
р  да ниси теле.
88
Н БЛИЗАНЦИ: Близанци се стално нате- 

жу ко је копија, а ко оргинал. То 
88 ће бити и надаље. Опонашајте свог
88 брата, као што он опонаша вас.
88
|  РАК: Није истина да сви ракови иду
Ц уназад. Кад се окрену наопако иду
88 напред. Радите тако, само пазите
§  да се не прерадите.
88
Ц ЛАВ: У хриви ће вам се настанити бу-
88 бе па ће почети несносно да сме-
Ц та. Ако се следеће године не оши-
§  шате обраћете бостан.

ДЕВИЦА: Нисте ви увек тако невини 
као што изгледате. Нећете бити ни 
у будуће.

ВАГА: Смерност је врлина, али не тре- 
ба знање и вештину у ноге инвее- 
тарати и по игралишту трчати ис- 
плажена језика.

ШКОРПИОН: Не ваља ти посао: под 
мрачним камењем се скриваш. Не- 
ко ће ти нагазити главу. Зато гла- 
ву горе.

СТРЕЛАЦ: Не стрел>ај зечеве, јер би 
могао погодити лава. Заустави 
стрелу у свом задњем џепу.

ЈАРАЦ: Не наваљуј на све што се да 
брстити. Младо лшиће ће ти на у- 
ши изаћи.

То су моја предвићања према Зоди- 
јаку уз примљене савете од Малих Зе- 
лених преко амбасадора Деникена. Би- 
ло вам са срећом!

Јасмина

Маскенбал је луда ствар
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НАШИ ИРИЈАТЕЈБИ

ПОРУКЕ«
НА ОБАЛИ РЕКЕ

Вече је. Седим на обали реке и ио- 
сматрам плаветнило које ме оеваја. Мо- 
је мисли су одлутале далеко. Све је ти- 
хо, чује се само жубор воде. На глат- 
кој поврпшни воде огледала се ноћ пу- 
на месечине. Сама сам. Пријала ми је 
та самоћа. Нека туга се уселила у ме- 
не. Учинило ми се да и река, и месец, 
и ноћ, тугују.

Пошла сам кући. Сетан поглед, упу- 
ћен ноћном господару неба, разумели 
смо само он и ја. Остао је сам. Сам 
као и ја.

Драгана Новаковић, VI
Велики Црљени

ШКОЛСКО з в о н о

Зазвонило је школско звоно,
отворила су се врата

школе, отворила су се врата нове
пхколске године.

Био је прави доживљај повово
се срести оа својим

старим друговима и причати о
разним љетним

доживљајима. А када је
другарица ушла у разред,

поново смо причали о тим
дивим љетним данима,

Први дан школе био је прели.јеп,
али слиједе дани

пуни учења, брига, тужних и
сретних тренутака.

Михајловић Антонија, VI
Опузен

^  А З г .

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА

Ова секција одржава ое уторком по 
подне, а сачињавају је ученици осмих 
разреда. Предводи је наставница оп- 
ште - тезсничког образовања, Ракочевић 
Слободанка.

Ови заинтересовани ученици марљи- 
во раде и труде се д апостигну што 
боље резултате.

Стаменка Крсмановић, VIII
Велики Кривељ

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

Сви смо ту, одморни и спремни за 
рад. Ми см'0 „вовинари" како нас по- 
пуларно зову у школи. Новинарска се- 
кција наше школе ове године има ве- 
ома одговоран задатак. Спремамо се 
за издавање 16. бро.ја листа „ПОРУ- 
КЕ". Пишемо, коригујемо, вршимо из- 
бор радова.

Изабрали смо ново руководство сек- 
ције, примили нове чланове и тако оја- 
чани, сигурно ћемо постићи боље ре- 
зултате.

Стаменка Крсмановић, VIII
Велики Кривељ
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Наградна укрш теница
1 2 3 и 5

Ви 6

7

8 9 10 ■11

12 13 Ш
и ■15 16

П17 18

19 ■20 ■21 22

23 24 ■25

26 ■27 28

29
г-..

30

\ 31 /

најпознатијих социјалистичких бораца у Словени- 
ји, Кристан (1867—1953), 29. Врста зидарске алат- 
ке, 31. Држава у Африци (види увод).

УСПРАВНО: 1. Пригодан назив 1979. године у 
част деце света (види увод), 2. Надимак спикера 
Оливера Млакара, 3. Држава у Азији, Либан 
(види увод), 4. Име вајара Мештровића, 5. Др- 
жава у Африци (видн увод), 8. Стара мера за 
тежину, 9. Пријатељ, 10. Слово грчке азбуке, 13. 
Место у Срему, 16. Држава у Африци (види у- 
вод), 18. Име тшсца Бихаљи-Мернна, 19. Привлач- 
ност, допадљивост, 22. Роман Емила Золе, 24. 
Држава у Африци (види увод), 25. Име фудба- 
лера бањалучког „Борца" Ковачевића, 28. Бод- 
ља, 30. Регистарска ознака за возила са подруч- 
ја  Суботице.

Крста Иванов,
Бор

ОСМОСМЕРКА

Ова година је у свету по много чему била у 
знаку акције за иобољшање услова живота и 
развоја деце. Она означава победу опредељења 
за бољу и лепшу будућност човечанства. Мећу- 
народни фонд „ГЈ1АДНО ДЕТЕ“ организовао је 
од 15 — 21. децембра о. г., традиционални ДАН 
БОРБЕ ПРОТИВ ГЛАДИ, па је  из тог фонда по- 
могнуто деци многих земаља у развоју. Помоћ 
је упућена деци оних држава које се налазе у 
укрпггеници.

ВОДОРАВНО: 1. Наш филмски редитељ, Кре- 
шо (,,Имам две маме и два тате"), 6. Маслина 
(мн.), 7. Град у Јордану, 8. Име филмске глумн- 
це Хепберн (,,Одмор у Риму"), 11. Врста америч- 
ке кукавице, 12. Енглески писац, Арчибалд ( ,Ше- 
ширџијин замак"), 14. Хемијски знак за злато, 
15. Климатско место у Ш вајцарској, 17. Време 
од дванаест месеци, 20. Предмет за мерење дру- 
гих предмета на ваги, утег, 21. Хемијски знак 
за манган, 23. Хемијски елемент, један од глав- 
них састојака ваздуха, 25. Грубо вунено сукно, 
26. Хемијски знак за радијум, 27. Име једног од

У лику осмосмерке треба потражити следеће 
речи везане за Ликовно васпитање: АКВАРЕЛ, 
БЛОК, БОЈА, ЦРТЕЖ, ГИПС, ГРАФИТ, КИСТ, 
КОЛОР, КРЕДА, ЛИСТ, ПАЛЕТА, ПАСТЕЛ, РАМ, 
РЕЗ, СЛИКА, СТИЛ, ТЕМПЕРА, ТОН, ТУБА, 
ТУШ. Када пронађете коју реч, прецртајте је 
једном цртом. Четири преостала слова дају још 
један појам везан за Ликовно васпитање.

Мирослав Шантек, 
Дуга Реса
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. Наша земља, 
2. Готов новац, 3. Део чесме, пипа, 4. Место се- 
верозападно од Књажевца, 5. Лична заменица.

Јоваи НедиН,
Бјеловар

Слогови, А, А. БО, ГА, ГО, ДИ, ЈЕ, КО, МА. 
МИР, НИ, НИ, 0 , РИ, ТАШ, ТЕЉ, ТИ, ТИ ТИ 
ТИ, ТИ, ЦИТ, ЧА, ШИ.

В0Д0РАВН0 И УСПРАВНО: 1. Богат човек,
2. Донети на свет младунче, 3. Народно мушко 
име, 4. Становници полуострва Атике у Грчкој, 
5. Млада еруптнвна стена из групе андезита (наз- 
вана по реци Тимок), 6. Назив једног старорим- 
ског племена, 7. Пропагатор, ширшхац.

Борис Автонић,
Осијек

Олаф Љубнбратић,
Београд

А Н А Г Р А М

В.\ШЕ очи миле 
једау птицу спазиле!

Крста Иванов, 
Бор

СЛОГОВНИ ТРОУГАО П А Ж Њ  А!

Обавештавају се учесници у наградној игри да 
ће^ имена срећннх добитника из првог кола бити 
објављена заједно са добитницима из другог ко- 
ла у  наредном броју „Јасмина". Очекујемо Ва- 
ша тачна решења. Хвала!

Енигматске странице арипрема в  уређује: Кр- 
ета Иваиов, дипл. ннг.

Редакција

НАШИ ГОСТИ

Прнлоге за овај број дали су познати енигма- 
тн који су сарадници и уредници у  нашим еннг- 
матским листовима. Њима се најсрдачније зах- 
ваљујемо, а  Вама њихови радовн нека буду под- 
стрек за даљу успешну сарадњу у  овој рубрици.

Редакција
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ЖИВОТ ЈЕ ПОКРЕТ

„Протрљај очи малодушни створе, 
река ће скоро угледати море.

Знаш ли шта извор жубори у сје1ш?
— Живот је покрет! Пробуди се!

Крени!

(Густав Крклец)
Ј


