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Драги читаоци, 

стигао је Дан школе и нови број 

часописа „Јасмин“. Желимо да са 

уживањем и осмехом читате странице 

нашег и вашег часописа. 

Уредници  часописа:     

      Предић Милана   

и                                                           

Радивојевић Кристина 

 

РЕЧ УРЕДНИКА 

Зашто читати књиге? 
 

Како је лепо знати читати! Има једна 

дечија песмица коју сви памтимо из основне 

школе, она каже: Како је лепо знати читати не 

треба мами досађивати! Не треба баку питати: 

Хоћеш ли ми, бако, ово прочитати? Да ли је и 

данас лепо знати читати? Да ли читамо само 

текстове на друштвеним мрежама или још увек 

има оних који воле да узму књигу у руке, осете 

мирис њених страница и уживају у том 

магичном чину? Јер читање то,заиста, јесте - 

магичан чин! Од читања се расте! Да, добро је 

написано: од читања се заста расте! У ширину, 

у висину, у дубину! И што је још важније: тај 

раст никада не престаје! Читајући књиге 

упознајеш људе, пределе које никада не би, и то 

на сасвим другачији начин него што ти то може 

понудити било које достигнуће технике. 

Читајући упознајеш себе, мењаш се, развијаш, 

откриваш своје могућности, развијаш емпатију, 

креативност, богатиш свој речник, постајеш 

информисанији. Не постоји човек који не воли 

читање, само онај који још није нашао омиљену 

књигу! 

 

Школски библиотекар 
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РЕЧ ПЕДАГОГА 

Пријатељства из детињства су веома важна и представљају модел за касније односе у 

животу. Можемо рећи да пријатељства обележавају детињство. Често, када и ми одрасли 

размишљамо о периоду школовања, прво се сетимо пријатеља. Нека пијатељства трају целог 

живота, уколико смо те среће, да такве особе пронађемо. Хм, ту се намеће питање „Да ли се 

пријатељи бирају или бивају?“ „Да ли се трага за добрим пријатељем или се таква 

преијатељства једноставно десе?“ „ На које начине их проналазимо?“ „ Да распишемо конкурс 

за правог пријатеља како би изгледао?“  

Но, то је живот, деца почев од 

вртића (можда и јаслених група), 

а касније и кроз период 

школовања уче да функционишу 

у колективима. Управо је то 

„право место“  да развију 

животне вештине по којима ће их 

други бирати за пријатеље, као и 

да процењују друге, препознају 

њихове вредности и мане и 

одлучују са ким ће да се друже. У 

игри са вршњацима деца се 

емотивно развијају и уче да 

одређену ситуацију сагледају на 

више начина. Кроз пријатељства 

деца мењају егоцентричан 

поглед на свет и уче да 

комуницирају са вршњацима, 

као и са целим светом, зато је 

препорука и укључивати децу у 

предшколске групе, још од треће године. Како деца расту и сазревају можемо уочити и 

различите фазе пријатељства. Пријатељства кроз фазе... 

Прва фаза од 3. до 6. године 

Пријатељ је свако ко је у том тренутку доступан детету 

и свако с ким се добро забављају, ко воли да ради оно што воле 

и они. Нису способни да посматрају ствари из туђе перспективе, 

већ само из своје, јер претпостављају да сви мисле и осећају исто 

што и они. Иако су им неки вршњаци дражи и ближи од других, њихова 

осећања нису нарочито постојана. Довољан је најмањи неспоразум да би неко од 

њих изговорио „Ти си безобразан, не волим те“.  

 

Конкурс за најбољег пријатеља 

Тражи се особа која ће ми бити пријатељ, 

са којом ћу да проводим слободно време, 

играм се и делим тајне... 

За узврат нудим: 

 Помоћ око учења 

 Доживотно чување тајни 

 Подршку „Можеш ти то...“ 

 Дељење добрих савета 

 Слушање прича „Како су ме 

родитељи изнервирали...“ 
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Друга фаза од 6  до 9. године 

У овом узрасту већ знају да другаре спаја нешто 

више од тренутног дружења и активности у 

којима заједно уживају, али и даље себе 

стављају на прво место. Пријатељ је онај ко ради 

нешто лепо за њих – дели слаткише, помаже око 

домаћег, чува место у аутобусу кад се иде у 

биоскоп, купује лепе поклоне за рођендан... 

Способни су за уцењивање и изговарање 

реченица типа „Нећу да се дружим с тобом ако 

ми не даш ...“, али су такође спремни да се 

друже с неким ко им се не допада превише само 

да би имали друга, нарочито ако га они с којима 

би се радије играло одбацују. 

 

 

 

 

 

 

Четврта фаза од 12. до 15. године 

Помажу једни другима да решавају проблеме, поверавају се само најближим пријатељима, 

деле тајне и заклињу се у верност до гроба. Способни су да за најбољег друга или другарицу 

учине баш све, чак и оно што се родитељима не би допало. 

Девојчице су у овој фази нарочито посесивне јер очекују да све 

раде заједно, да се облаче исто, да слушају исту музику, да 

„хејтују“ исте особе. Оне издају, а за њих је издаја и промена 

фризуре без претходног договора, јако тешко праштају. Воле 

се интензивно, али се још интензивније свађају.  

 

 

Трећа фаза од 9. до 12. године 

Способни су да сагледају и поштују 

потребе, становишта и осећања других, 

али не ако то ремети њихове интересе. 

Иако добро знају да је пријатељство 

узајаман однос који подразумева и 

узимање и давање, тешко им је да буду 

објективни и да схвате да не може све да 

буде по њиховом. 

Ако учине нешто лепо за пријатеља, 

очекују да ће им пријатељ то првом 

приликом узвратити. Уколико то 

изостане, спремни су и на свађу и на 

прекид дружења и тада умеју да буду 

врло искључива.  
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И Н Т Е Р В Ј У  

ДЕЦО, НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ДРУГАРСТВО! 

Драгица Стангачиловић, дугогодишња васпитачица у 

ОШ ,,Станоје Миљковић“ ове године одлази у пензију. О 

годинама проведеним у нашој школи, генерацијама ученика 

које је испратила у први разред, васпитачица Драгица одговара 

на питања. 

Како сте васпитачице? - Одлично. 

Колико генерација деце сте испратили у први разред? - 

Тридесет седам генерација. 

Када сте почели да радите и где? - Почела сам да радим 

септембра 1981.године у Брестовцу. 

Да ли можете да се сетите неке анегдоте са децом? - Наравно, у свакој генерацији 

био је бар по један смешан догађај, и баш због тога не бих могла да издвојим само један. 

Какви су Вам планови од јула месеца? - Планирам да уживам у улози баке. 

Да ли ће Вам недостајати школа и деца? - Хоће сигурно, али и радном веку мора 

доћи крај. 

Шта бисте поручили колегама и деци? - Колегама бих поручила да истрају у свом 

раду, а деци да се што више међусобно друже.  

Разговор водиле ученице V-1,  

Јелисавета Карунтановић и Стефана Бунић 

 

 

 

 

 

И З   П Р О Ш Л О С Т И 
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Ј У Б И Л А Р Ц И 
 

Најлепше је радити са децом 

Нису празне приче да су дечија маштања и снови јако 

снажни и да се могу, ако будемо упорни, остварити. Ја сам живи 

пример тога. Као девојчица стално сам са собом носила свеску у 

којој су била исписана имена мојих замишљених ђака. Држала 

сам им часове, уписивала оцене. Моја дечија играрија постала је 

мој животни позив. Само што данас предајем стварним 

ученицима и држим у својим рукама прави дневник већ 20 

година. 

Марија Србуловић 

   Увек постоји потреба за даљим напретком  

Поводом тридесет година рада наш драги учитељ 

Божидар Живковић одговара на питања.  

1. Колико година радног стажа имате? 

 - Имам тридесет година радног стажа.  

2. На колико сте генерација пренели своје 

знање?  

- Своје знање сам пренео на дванаест генерација.  

3. Како Вам је било када сте почели да предајете?  - Било 

ми је јако занимљиво, прво радно место ми је било у 

Крепољину, било је помало тешко због велике одговорности.  

4. У ком разреду од првог до четвртог је најлакше радити са децом? - Најлакше је 

у првом разреду јер се деца тек прилагођавају новим стварима, и тада су доста 

послушнија.  

5. Да ли су у току Вашег рада постојале промене у систему образовања? - Да, јесу. 

Неке су нужне, а ја сматрам да су неке сувише нагло уведене.  

6. Да ли је било лакше предавати пре или сада? - Било је лакше пре, зато што сада и 

сувише времена се троши на администрацију, више је било непосредног рада са децом, 

док су сада програмски садржаји доста развијени. 

7. Искрено мишљење о Вашем раду за ових тридесет година радног стажа? - Ја сам 

задовољан својим радом, али сматрам да увек постоји потреба за даљим напретком чак 

и после тридесет година радног стажа.  

                                                             Новинари: Александра 

Крачуновић и Вукашин Перић 
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Ј У Б И Л А Р Ц И  
 

Ученици су били и остали 
дисциплиновани 

.       

Поводом 35 година рада представљамо учитеља Радета Жоњића. 

 

Када сте пожелели да будете учитељ? 
Раде Жоњић: Сасвим случајно. То је 

првенствено била жеља мог оца, а 

касније сам и ја то заволео. Одувек сам 

имао афинитета према деци и према 

школи.  

Када сте почели да радите? 
Раде Жоњић: Почео сам да радим 1981. 

године у школи у Сумраковцу. У нашој 

школи радим од 1983. године. 

Сећате ли се како сте се осећали када 

сте први пут ушли у одељење? 
Раде Жоњић: Помало уплашено, али 

поносно. Било је то велико одељење. 

Постојао је страх од неизвесног, али је он 

био у границама нормале 

Да ли се радо сећате почетка свог 

рада? 
Раде Жоњић: Радо се сећам почетних 

година свог рада. 

Како је било некад, а како је сад? 
Раде Жоњић: Што се тиче ученика, 

ништа се није променило. Ученици су 

били и остали дисциплиновани. Било је и 

остало ситних несташлука. Ентузијазам 

је већи на почетку каријере, али је 

квалитет рада бољи с годинама искуства. 

 

Да ли сте задовољни својим 

послом?Да, задовољан сам овим послом. 

Наравно, увек постоје ствари које 

сматрате да треба 

другачије да буду, али су 

оне мањина. 

- Да ли су ученици 

раније показивали већу 

заинтересованост за рад 

и да ли су остваривали 

боље резултате? 

Данас су ученици мање 

заинтересовани за 

наставу због тога што их 

интересују неке информационе 

технологије које им раније нису биле 

доступне. Ту су рачунари, друштвене 

мреже, игрице...  

Шта бисте поручили својим ђацима? 
Раде Жоњић: Треба да  уче још више и  

волео  бих да из ове школе изађу, не само 

као добри ученици, већ пре свега као 

добри људи. 

Интервју радила: Дијана Маринковић 

 

 

 

Јесте ли знали да... 
 Први назив за безалкохолно пиће "Кока кола" било је "Брендоново пиће". 

 Манго се сматра најстаријим воћем на свету, у Индији се узгаја више од 5.000 

година. 

 Када је топло на Марсу темепратура тада износи 60 степени испод нуле! 

 Једним увученим димом цигарете у тело пушача продире око 12.000 хемијских 

једињења! 
 Инсекти не могу да затворе очи док спавају, они спавају отворених очију!   
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА - БРЕСТОВАЦ 

Дечја недеља је симбол октобра месеца и обележава се 

у целом свету. И наша школа, као и ранијих година, узела 

је учешће и обележила је на пригодан начин. Том 

приликом биле су организоване многе активности у 

којима су деца била главни актери, а учитељи и 

наставници подршка у припреми и реализацији. 

02.10.2018. Дечју недељу смо започели сусретом са нама 

драгом наставницом која је у пензији Мирјаном 

Антонијевић. Кроз причу нам је сликовито приближила 

лик своје учитељице, наставника, атмосферу са часа, 

начин на који је проводила слободно време. На крају овог 

дружења наставница Мира се зе тренутак вратила у своју 

професионалну улогу и са четвртацима обновила градиво 

из наставног предмета Природа и друштво. Низале су се 

активности и у наставку седмице... У среду 04.октобра 

ученици првог циклуса су учествовали у приредби под 

називом „Дечје стваралаштво“. Јак аплауз, слике и видео 

снимци говоре у прилог успешности ове активности. Тог 

дана ученици другог образовног циклуса учествовали су у 

квизу „Покажи шта знаш“. У петак 05. октобра, на 

школском терену, ученици свих разреда учествовали су у 

спортским активностима под називом „Шутирај на кош - 

не шутирај друга“. Такође, у школском дворишту матичне 

школе организован је и Дечји вашар. Ова активност 

окупила је ученике, чланове њихових породица и 

наставнике, управо ово дружење је заокружило 

манифестацију. Од прикупљеног новца чланови Савета 

родитеља купили су поклоне за децу, која живе у Конаку 

при манастиру Света Петка. И за крај „Загрљај- 

одрастање без насиља“. Путем загрљаја смо подржали 

онлине кампању и послали јасну поруку СТОП НАСИЉУ!  
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   ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 

 

У ОШ "Станоје Миљковић" у Брестовцу данас је 

пригодном приредбом и сечењем славског колача уз 

присуство свештеника, обележена школска слава 

Свети Сава. Након химне Светом Сави, коју је отпевао 

школски хор, директор школе, Александар Влаховић 

обратио се присутним ученицима, колегама и 

гостима пригодним говором.  
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Награђени литерарни и ликовни радови поводом Светог Саве 
Бобана Николић VI-1 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ђорђевић Петар IV-1 

    

   

 

 

 

 

 

Свети Сава кроз векове иде 

Свети Сава је био српски монах, игуман, књижевник и први српски  

Архепископ. 

Растко Немањић – Свети Сава рођен је 1175. године у месту Рас, код 

Новог Пазара, као најмлађи син Стефана и Ане Немањић. Као дете 

волео је да чита црквене књиге, ишао је у манастире и присуствовао 

црквеним службама. Као најмлађи у породици свима је био драго 

дете, због тога су његови родитељи имали велике планове и жеље, 

али су Расткове жеље и снови били другачији . То нису били снови 

обичног дечака, како су његови родитељи мислили, већ снови једног 

живота. Као петнаестогодишњак требао је да влада, као и његова 

браћа, он није желео царску круну, већ је мислио само на живот у 

манастиру. Када је упознао монаха одлучио је да оде на Свету Гору, 

где се замонашио и добио име Сава. Желео је да неписмене људе 

научи да читају и пишу, па је због тога отворио школе у 

манастирима, где је и лечио људе, али је највише желео да помаже 

људима јер је његова душа била чиста, а нарав племенита. Живот 

Светог Саве био је испуњен љубављу према књигама које је и сам 

почео да пише. Његова најзначајнија  дела су : ,,Житије Светог 

Симеона“,  ,,Карејски типик“ , ,, Хиландарски типик“, ,, Студенички 

типик“...  Његов отац није подржао његову одлуку о манастиру, али 

је из дна душе био поносан на свог сина, тако да је он следио његов 

пут и постао отац Симеон. Њих двојца су обнављали манастире и 

изградили Хиландар. Када је његов отац умро он је пребацо његове 

мошти у Србију. Свети Сава је умро 1236. године у месту Велико 

Трново у Бугарској. Након смрти проглашен је за свеца. Постао је 

мит свом народу, а у српској књижевности описан је кроз најлепше 

српске песме, али и дела. 

           Све школе са поносом славе Светог Саву. На приредби 

оживљавају лик  Светог Саве. Тако он кроз векове иде. Док га 

славимо он ће живети, јер својом смрћу није умро. Остао је да живи 

и да нам буде звезда водиља какви би требали да будемо. Угледајмо 

се на Светог Саву! Негујмо вредности који је он заговарао. Нека 

ваше срце буде чисто, а ваше мисли здраве и непокварене. Немој да 

вас кроз живот воде неправде и лажи, нека истина буде вама водиља!                                                                                                                             

                                                               Анастасија Марковић VIII-2 
 Срео сам Светог Саву 

     Био је то сан баш као стварност. Чудан неки прозор у мојој соби, један несвакидашњи сусрет.  

     Скоро да је пао мрак, а ја никако да завршим своје школске обавезе. Узалуд ме је мама опомињала да читам лектиру, 

све друго ми је било интересантније. Најзад сам узео књигу у руке и почео. Нисам могао да се концентришем јер нешто 

је лупало час у прозор час у врата. Био сам сигуран да ме то мама опомиње. Одједном испред собе сам угледао, нешто се 

створило. Стајао је он, дуге браде, са књигом у руци, обасјан светлошћу. Био је то Растко Немањић, односно Свети Сава. 

Тихим и мирним гласом ми се обратио. Био сам мало уплашен, али и знатижељан. Његове топле речи и благи поглед су 

ме натерале да га послушам. Пошао је на пут по свету, да децу научи мудростима и значају школе и образовања. Тако је 

и мени рекао колико је знање битно и да су људи богатији када имају знање и да су књиге најбољи пријатељи деци које 

их уче највећим животним мудростима. Причао ми је о љубави, пријатељству и скромности. Његове речи су звучале као 

најлепша песма. 

    Ни дан данас не знам да ли је тај сусрет био сан или стварност. Ја верујем да је он са разлогом посетио мене, па макар 

и у сну. Чини ми се да сам од тада постао боље дете, ђак и друг. Све те речи су ми се дубоко урезале у мисли и стално ми 

указује на то шта је направио. 

     Захвалан сам му што је на свом путу одлучио да посети баш мене. 

Симон Човикановић  IV-1  
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140 година од рођења  

Милутина Миланковића 

(1879-1958) 

Путник кроз васиону и векове 
Милутин Миланковић је био српски 

математичар, геофизичар, грађевински 

инжењер, климатолог, астроном, оснивач 

катедре за небеску механику на 

Београдском универзитету и светски 

уважени научник. Ученици су се на 

часовима српског језика упознали са 

одломцима из његових дела: „Успомене, 

доживљаји, сећања“ и „Кроз васиону и 

векове“. Сазнали су како се школовао Миланковић, који предмети су му били 

омиљени и какве је оцене имао у школи. Упознали су се са његовим 

размишљањима о свету, природи и Сунцу. Рођен је у Даљу близу Осјека у 

данашњој Хрватској, где је завршио основну школу. Затим одлази у Беч и 

наставља школовање на Високој техничкој школи. Завршава студије грађевине. 

Са 26 година постаје први Србин доктор техничких наука. Убрзо напушта 

удобан живот у Бечу и долази у Београд да буде професор на Катедри за 

примењену математику. Био је члан САНУ, члан Немачке академије у Халеу и 

многих других научних друштава у земљи и иностранству. Доприноси науци: 

Проучавао је небеску механику, космичку физику и геофизику. Објаснио је 

распоред Сунчевих радијација на површинама планета. Творац је 

најпрецизнијег календара.  

Припремила Бобана Николић VI-1 
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Авантуре једне семенке 

    Ветар је одувао семенку са земље. Семенка је 

весело летела преко ливаде, кровова кућа, па је 

пала на земљу. Ветар је поново подигао семенку. 

Док је летела испод себе је видела птице, 

животиње. На крају је слетела на ливаду. Семенка 

је била срећна на ливади. Временом се претворила 

у љубичицу. 

Димитрије Владић I-3 

Не одустај 
Паднеш – устанеш 

само да не одустанеш! 

Живот је то,  

некад неће бити лако 

неће ти помоћи свако. 

Мораћеш сам како умеш и знаш,  

мораш све од себе да даш. 

Грешиш јако ако мислиш да је у 

животу све лако. 

Ако ти нешто не иде од прве,  

не одустај 

иначе нећеш стићи нигде! 

Не одустај, то је лош избор 

што данас не можеш 

сутра ћеш моћи. 

       Петар Ђорђевић IV-1 

 

Моја машта 

   Ја највише волим да маштам о томе да постанем сирена. 

Тако бих пливала морем и помагала бродовима ако се 

изгубе да пронађу свој прави пут. Да могу бити неко други 

била бих трговац да деци продајем слаткише.    Маштање је 

важно јер је у тој машти све дозвољено. И тако растемо 

маштајући да смо принцезе, добре виле и сирене. 

Милица Марковић I-3 

 Мајка 
Мајка је мој најлепши цвет, 

без ње не би постојао свет. 

поглед јој је нежан и снен,  

а ја сам пупољак њен. 

Док ме држи у наручју свом,  

ја живим у загрљају том. 

Руке ме њене милују и греју,  

док ми се њене усне смеју. 

Ујутру ме пољупцем буди,  

милује ми образе моје, 

радује се погледу моме 

и загрли као јагње своје. 

Мајка је највеће благо моје, 

која ме учи како да волим. 

Мајка је Сунце које ме греје 

и најсрећнија сам када се 

мајка смеје. 

Јана Рајић IV-1 

 

Песма о псу 
Мој пас има добар стас! 

Меда му је име, очи су му миле. 

Када исправи уши – он по 

дворишту њуши. 

Има репић кратак и њушкицу дугу. 

Када дође зима њему прија клима. 

Када мене види он полуди. 

Тад на мене скочи и њушкицом 

љуби. 

Прати ме од куће до школе. 

На путу ме чека. 

То је мој Меда! 

Мој пријатељ мали! 

Сара Неграновић IV-1 

 

Пролеће 
Засијало Сунце мало, 

добро јутро свима било! 

У мом врту испред куће,  

све мирише, све шапуће! 

На травицу, слећу осе,  

дугој зими да пркосе! 

На рамену лептир слеће 

и шапну ми „Стигло је 

пролеће!“ 

Симон Човикановић IV-1 
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Дан школе – награђени радови 
Литерарни конкурс 

 

 

  

Ко има друга има све 

Кажу људи да је за срећу потребно 

тако мало, са чиме се ја у потпуности 

слажем. Поред здравља битно је имати 

правог друга или другарицу.  

Неко мени битан је мој друг, који је 

увек ту за мене. Он је увек ту када 

треба да ми придржи ранац или дода 

лопту. Где год да сам ја, ту је и он, увек 

у мојој близини. Волим дуго да 

разговарам са њим. Уме лепо да 

саслуша и још лепше да одговори. 

Пристојност и култура су нешто што 

га краси. Ведар је и насмејан, увек 

расположен за игру, у којој проводимо 

сваки слободан тренутак. Дружимо се 

у школи за време школских одмора, а 

дружење такође настављамо и после 

школе. Заједно играмо у фолклору. 

Има црну косу и очи. Није мршав, а 

није ни дебео. Воли да игра фудбал и 

обожава да игра игрице на телефону. 

Ужива да се дружи са другом децом, 

али он је ипак мој најбољи друг. 

Претпостављам да би моје детињство 

без њега изгледало потпуно другачије. 

Не би било тако занимљиво, а 

захваљујући мом најбољем другу сада 

јесте.  

Сада знам да ко има друга има 

пуно, има све.  

Николина Перић IV-3 

Ко има друга има све 

 

Друг је увек ту да ти каже  

да не треба да се лаже. 

Он је неко ко тајну чува 

и чија мама добро кува. 

Друг је онај ко ти помаже 

да се сладолед брзо смаже. 

Са другом се забављам,  

играм, смејем и свађам. 

Друг је неко коме верујеш 

кад ти каже да претерујеш. 

И на крају друг и другарство 

заједно чине најлепше 

царство. 

Сава Радивојевић II-1 

 

Ко има друга има све 

 Једног јутра кренуо 

сам у школу. Заборавио сам 

читанку у којој сам имао 

домаћи. Одмах сам се вратио 

кући, да је понесем. Мама ме 

је изгрдила, јер ћемо 

закаснити за аутобус. 

Пожурили смо. Кад смо били 

близу станице, мој друг 

Душан нас је видео да журимо. 

Замолио је возача аутобуса да 

ме сачека. Утрчао сам у 

аутобус и „бацио пет“ 

Душану. Био сам срећан што 

имам Душана за друга. 

Далибор Ђурић I-3 

 

Чудесни свитац мог детињства  

На часу српског језика и књижевности радили смо лирску 

песму нашег познатог песника Добрице Ерића. Питала сам се шта 

је то чудесни свитац. Да ли песник мисли баш на свица или на нешто 

неухватљиво? Знамо да се свитац не може баш тако лако ухватити. 

Деца морају да се потруде, а иако га ухватиш лако ти 

побегне.Чудесни свитац је нешто што је од нас јаче што нас води 

кроз живот и осветљава нам пут.                                                                              

           Свако има свог чудесног свица у животу, своју подршку, 

колика год да је она и каква год да је особа која нам је пружа.Моја 

бака је мој чудесни свитац. Она је увек била ту за мене, говорила ми 

је како је живот тежак, како се морамо изборити колика год да је 

препрека.Често нам је потребна подршка. Бака ми је рекла да ће 

увек бити ту за мене, да сваки мој проблем поделим са њом. Знала 

сам да ће увек бити крај мене када се нађем у невољи. Кад год сам 

нешто зажелела, поред толико људи она ми је прва притекла, да ми 

оствари жеље, схватила сам да јој много значим и да је спремна све 

да уради за мене, схватила сам да не требам толико да захтевам, јер 

даје све од себе да ја не приметим. Кад год сам пала она ми је прва 

пружила руку, рекла да је сваки крај нови почетак. 

Као што свитац обасјава пут, мој живот обасјавају моје жеље 

и циљеви. Оне ме терају напред. Кад се приближим и мислим да сам 

их остварила они оду баш као и свитац. Моја бака је светло на крају 

тунела, звезда водиља и сигурна лука. Цените и волите то што имате 

јер неки само сањају о томе.  

Зорана Билановић VI2 
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Дан школе – награђени радови 
Литерарни конкурс 

 

 

 

 

Свитац мог детињства 
Свако од нас има свог 

свица, 

чудесног, верног пратиоца. 

Оног ко вреди више но 

хиљаду лица 

и увек ка теби полети ко 

птица. 

 

Где у даљини та звона 

звоне? 

Где је та снага што никад 

не потоне? 

Где је та љубав што 

надамном бди? 

Све је то у теби - то си 

мајко ти. 

 

K'о свитац у летњој ноћи 

ти ћеш ми увек доћи. 

Увек ме пратиш ко сенка 

сива 

к'о мали свитац што 

прелети хиљаду њива. 

 

Увек ми кроз лавиринт 

детињства 

осветлиш прави пут, 

као сјајни месец жут. 

Зато ти хвала, свиче мој 

драги, 

за сваку топлу реч, 

за сваки твој осмех благи. 

 

       Николић Бобана VI-1 

Чудесни свитац мог детињства 

Моје детињство су испуњавале обично оне особе које су ми и 

данас драге. Али, особа која је моје детињство учинила брижнијим и 

забавним је моја прабака Калина. Она је била мој чудесни свитац.  

Њене раширене руке су ме дочекивале из школе, а њен загрљај је 

био пун топлине. Иако је била старица већ у дубоким годинама, увек је 

издвојила времена за мене. У њеном крилу сам слушала пуно чудесних 

прича, шала и догодовштина из њене младости. Дуж њених леђа се 

повијала дуга, седа и уплетена коса. Увек ми је дозволила да се играм 

са њеном косом. Моју разиграност је посматрала очима које су биле 

плаве као море. Никада их нећу заборавити. Била је јако вредна. Поред 

радова у пољу и у кући, она је увек имала времена да ми се посвети. 

Трчала сам ка њеном наручју кад год бих се уплашила од грмљавине. 

Њеним благим гласом ме је успављивала и тешила. Обожавала сам да 

проводим време са њом у кухињи јер ме је научила доста тога. Није 

викала на мене кад бих нешто погрешила, већ је са доста разумевања и 

смирености говорила да то више не урадим. Реченица коју је увек 

понављала, а ја то никада нисам схватила, нити желела да схватим, је 

била: ,,Једног дана, мене више неће бити“. Кад год је то изговарала, 

чврсто бих је загрлила. Била је у праву. Ја сам расла, а она је све више 

старила. Њено нежно лице није било више насмејано. Лежање у 

постељи јој је постала свакодневница. Живот мог чудесног свица се 

полако гасио и на крају нестао. Нестао је тако тихо и неприметно. Више 

нема њеног лика који са осмехом гледа у даљину да се из школе вратим. 

Недостаје ми њен загрљај, њена присутност. Крај куће на старој 

столици од дрвета остаје само успомена на њу. Сви ми говоре да је то 

живот, да није ништа вечно, у праву су. Мада, често сам себи 

постављала питања: ,,Да ли мој чудесни свитац још увек мотри на мене? 

Зашто добри људи нису вечни?“. Тужна сам што је више нема, али сам 

исто тако захвална што је баш она обележила добар део мог детињства 

и што ме је научила да поврх свега имам праве вредности једног човека.  

Надам се да ћу и ја једнога дана бити нечији чудесни свитац, као 

што је она била мени.  

          Александра Крачуновић VI-3                     
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Дан школе – награђени радови 
            Ликовни конкурс 

Никола Живковић IV-1          Марија Најдановић I-2 

        

 

  

 

 

 

Андрија Виденов II-1       Матеја Благојевић 

        

   

 

 

 

 

Вук Аврамовић             Миљковић Мунћанович Вукашин 
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Књижевно-поетско вече 

Дана 15.05.2019. године у матичној школи у Брестовцу, реализовано је 
Књижевно-поетско вече страних језика поводом обележавања Дана школе. 
Ученици су својим извођењем показали да се језици могу учити и усвајати на 
један занимљив и креативан начин. Реализатори и носиоци активности биле су 
наставнице страних језика: Марија Србуловић и Зорица Јелић (енглески језик), 
Магдалена Алексић (француски језик), Уна Васиљевић (румунски језик са 
елементима националне културе) и Бојана Табаковић (влашки говор са 
елементима националне културе). 
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    Необичне грађевине у свету 

Многе грађевине на свету познате су и њихово име значи не 

само ахритектама и онима који се занимају за 

грађевинарство, већ и сасвим обичним људима. Ми смо за вас 

припремили фотографије грађевина које не само да 

инспиришу, већ пред посматрачем чине да се он осећа као да се 

каквим чудом нашао у Алисиној земљи чуда, у којој је све 

могуће и све је сасвим другачије од онога што бисмо очекивали. 

Ротирајући небодер у Дубајиу (Дубаји, 

УАЕ) 

Зграда висока 420 метара, има 80 

станова које за пуних 360 степени око 

централног дела покреће 79 турбина, 

које опет, покреће ветар, стварајући 

потребну енергију. Потребно је време 

између једног и три сата, како би станови направили пуну 

ротацију, а 30 хиљада америчких долара кошта један метар 

квадратни, док се укупна цена стана креће између 3,7 и 36 

милиона долара. 

Крива кућа (Сопот, Пољска) 

 „Крива кућа“ изгрaђена је 2004. 

године по дизајну студија „ Szotyńscy & 

Zaleski“ и налази се у Сопоту, Пољска. 

Инспирацију за јединствен изглед 

грађевине архитекте су пронашле у 

цртежима пољског илустратора Јана 

Марћина Шанцера који красе странице 

дечијих књига и делима шведског уметника Пера Далберга. Стога не 

чуди њен живописни изглед и утисак као да је „искочила“ из бајке. 

Неки је, пак, описују као „уморну“ зграду, а другима делује као да се 

топи.  
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     Необичне грађевине у свету  
Камена кућа (Поругалија) 

На северу Поругалије налази се чувена кућа 

Фреда Кременка, позната по свом 

несвакидашњем изгледу, али и положају. Кућа 

је позната под именом Casa du Penedo у 

преводу кућа од камена и стекла је незванични 

статус праве куће породице Кременко. Ова 

кућа смештена је између четири стене, има 

непробојне прозоре и врата те има много више од сличности са 

цртаним филмом који је обележио многа детињства. 

Кућа напада (Беч, Аустрија) 

Кућа напада је својеврсно архитектонско 

остварење изграђено у централном делу Беча, 

Аустрија. Аустријски уметник Erwin Wurm у 

сарадњи са музејом у Бечу осмислио је идеју 

која би одударала од нормалних 

архитектонских идеја и рушила границе 

„нормалног“.    Завршена 2006. године, кућа 

изгледа као да је пала са неба и ударила у музеј.  

Градска библиотека у Канзасу (Мисури, 

Америка) 

Међу становницима Канзас Ситија 

спроведена је анкета о најутицајнијим 

књигама које представљају град. Резултат 

испитивања преточен је у једну од 

најзанимљивијих фасада библиотеке у Канзас 

Ситију. Књиге које чине фасаду представљају избор чланова ове библиотеке. 

Архитекте које су осмислиле ову необичну зграду Канзас градске 

библиотеке у Мисурију доказали су да је књиге довољно и гледати. 

Маштовита зграда уз улицу има зидове у облику шарених књига и 

подстиче пролазнике да отворе корице знања и уђу у свет књижевности. 

     Припремио: Дарко Величковић 
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ПОЗНАТИ МАТЕМАТИЧАРИ 
Алберт Ајнштајн (Улм,1879. - 1955.), физичар-теоретичар и најистакнутији 

стваратељ новог доба у физици. Све до своје треће године Алберт није 

проговорио, али је показивао невероватну радозналост и брилијантну моћ 

схватања компликованих математичких концепата. У доба од 12 година сам је 

себе научио геометрију. Открио је низ основних закона природе (брзину светлости 

као максималну брзину, дилатацију времена и нову интерпретацију дилатације 

дужина, те еквивалентност масе и енергије, корпускуларну природу светлости и 

принцип еквиваленције те основу опште теорије релативности). Ајншајтново 

најпознатије дело је теорија релативности која је не само од основне важности као 

темељни оквир за даљи развој теоријске физике, већ дубоко захвата и у филозофске концепције, о 

простору и времену, а поврх тога у проблеме космологије и космогоније.  

Георг Фердинанд Лудвиг Филип Кантор (1845.Век Петерсбург, Русија –1918.) 

био је немачки математичар. Најпознатији је као оснивач теорије скупова. 

Успоставио је важност бијекције међу скуповима, дефинисао бесконачне и добро 

уређене скупове. Дефинисао је кардиналне и ординалне бројеве и њихову 

аритметику. Био је први који је проучавао хипотезу континуума која се бави тезом 

да не постоји скуп чија је снага већа од скупа природних бројева, а мања од скупа 

реалних бројева. Хилберт је за њега рекао: ˝Нико нас не сме избацити из раја који 

је Кантор створио˝.  

Давид Хилберт (1862.-1943.) био је немачки математичар, препознат је као један 

од најутицајнијих математичара 20-тог века. Откривао је и развијао велики 

спектар фунадаменталних математичких идеја. Бавио се функционалном 

анализом, са нагласком на Хилбертовом простору. Такође је познат као један од 

оснивача доказне теорије те математичке логике. 

Џон Форбес Неш рођен је 1928. у Западној Вирџинији. На 

универзитету Принстон, у време кад су тамо радили 

научници попут Алберта Ајнштајна и Џона вон Њумана, био је сматран чудом од 

детета. Већ пре навршене 30. године био је познат на Принстону и касније 

математичком одсеку на МИТ-у по способности разумевања и решавања тешких 

математичких проблема који су за његове колеге били готово нерешиви. Његов је 

највећи допринос на подручју теорије игре која је економију довела на виши ниво, 

а изнео ју је у својој дисертацији од 27 страница. "Некооперативне игре" коју је 

написао у 21. години. Постао је изванредан професор у својим 20-тим годинама и сматрали су га 

генијем. Године 1958. у 30. години, непосредно пре него што је постао редовни професор на МИТ-у 

оболео је од параноидне шизофреније с бизарним илузијама. Напустио је МИТ и следећих 30 година 

је у много наврата хоспитално лечен, често и против своје воље. Године 1994.  кад је имао 66 година, 

његово се психичко стање стабилизовало, ушао је у ремисију, а истовремено и ненадано додељена му 

је Нобелова награда за економију. Према његовој биографији "Блистави ум" снимљен је истоимени 

филм који је добитник 4 Оскара за 2001. годину.  
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НАСТАНАК АРАПСКИХ И ИНДИЈСКИХ БРОЈЕВА 
Арапски бројеви су настали у IX веку, из индијског бројевног система, од стране 

Персијског астронома Абу Машара (Абу абу-Мас’хар) и проширени ка Арапском свету 

даље на запад. Индијски начин записивања бројева био је темељ европском начину 

записивања који је данас јако проширен. Но, они нису пренешени из Индије у Европу, већ 

је њихов медиј био арапски народ. Поприлично различити бројевни системи су симултано 

коришћени на арапском полуотоку дуги низ година. Постојало је најмање 3 различита 

бројевна система: 1) рачунање на прсте: бројеви се пишу речима; овај начин рачуна су 

користили трговци и рачуновође; 2) бројеви означени арапским словима: користио се 

најчешће за астрономију; 3) индијски декадни систем: познате су преузете из Индије, али 

без стандардног скупа симбола, тако да се у разним крајевима користило донекле 

различите облике познатих; испочетка су их користили на прашњавим плочама које су 

омогућавале исто што и данас плоча и креда. Бројеви су током времена мењали своје 

облике и форме, у зависности од области ширења, као и народа који су их користили. У 

Европу су стигли у средњем веку. Персијском научнику Абу Машару (Абу абу-Мас’хар), 

приписује се увођење хиндуске аритметичке науке са њеним нумеричким системом као и 

увођење ознаке за нулу. Преводиоцу хиндуских дела Ал Фазарију (ал-Фазâријy), припада 

заслуга што је арапски свет упознао с хиндуским начином означавања бројева. Arapski 

brojevi, indijski brojevi ili indo-arapski 

brojevi je naziv za sledećih deset cifara: 0 

(nula), 1 (jedan), 2 (dva), 3 (tri), 4 (četiri), 5 

(pet), 6 (šest), 7 (sedam), 8 (osam), 9 (devet). 

U dekadnom brojevnom sistemu, s tih deset 

cifara se može predstaviti bilo koji željeni broj. 

Dekadni sistem je način zapisivanja brojeva 

koji koristi deset različitih cifara i decimalnu 

tačku (decimalni zarez) za zapis veličine broja. 

 

MATEMATИЧКА УКРШТЕНИЦА  
Ако пажљиво решиш ову укрштеницу добићеш један математички појам. Укрштеница се 

решава по хоризонтали, а њено решење се налази на вертикали .  
1.Број који није ни сложен ни прост. 
2. Први број у скупу природних бројева . 

3. Врста четвороугла. 
4.Како се назива један члан производа? 
5.Један основни геометријски појам? 
6.Није основа купе. 
7.Збир монома представља . 
8. Скуповна операција. 
9. Није збир. 
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7 необичних створења 

1. Аксолотл - Док се ми мучимо и трудимо да одржимо младалачки изглед и у 

познијим годинама, некима је природа то сама подарила. Ово је малишан „који 

никада неће одрасти”. Као што је познато, већина водоземаца пролази процес 

метаморфозе – од јаја, преко ларве до одрасле јединке. Овај даждевњак током 

читавог живота остаје у ларвеном ступњу и као такав достиже полну зрелост. 

Задржава шкрге и леђно пераје (од велике су му помоћи јер живот проводи у 

води), не развија испупчене очи и капке као други одрасли даждевњаци. Поред 

неотеније, аксолотли су фасцинантна бића и због свог изгледа, али и због 

способности регенерације. Ово симпатично створење регенерише своја ткива без икаквих ожиљака и једно је 

од ретких коме ће екстремитети поново израсти. Међутим, ова способност му је донела и велику употребу у 

научним истраживањима. 

2. Филипинска авет - Ова малена, интересантна створења могу да порасту до 15 

центиметара. Имају дуге задње ноге које им омогућавају да скоче и до 5 метара, чак 

40 пута више од њихове висине. Живе на гранама дрвећа. То су ноћна створења, 

која се током дана крију у бујној вегетацији. Њихове најзанимљивије 

карактеристике налазе се на глави. Имају огромне очи (16 мм) што их ставља на 

прво место по величини очију у односу на тело, такорећи буљавости, међу свим 

сисарима. Свако око теже је од ниховог мозга. Авет не можете изненадити с леђа. 

Оне могу да окрену главу за 180 степени без окретања тела. Њихове уши, сличне 

онима слепог миша, су веома осетљиве што им помаже да лакше улове плен. Хране 

се инсектима. 

3. Какапо -Какапо је  птица која подсећа на сову, скаче као врабац, лаје као пас, 

има јединствен мирис, али је, у ствари, папагај. И то папагај који не уме да лети. 

Какапо се може наћи једино на Новом Зеланду. Ова ноћна птица је уједно и 

најтежи папагај и може достићи тежину до 4 кг. Усамљеник је, преко целог дана 

спава, а током ноћи воли да сам истражује шуму. Иако не могу да лете, добри су 

алпинисти и користе крила за одржавање равнотеже или да би ублажили пад са 

дрвета. Када је у опасности, какапо се само следи, надајући се да ће се стопити 

са околиином и тако остати непримећен. Његов одбрамбени механизам је 

прилагођен оном Новом Зеланду из времена пре него што су људи донели предаторе попут пацова, мачака и 

паса. Нажалост, њихов мирис је толико јак и карактеристичан, да их и са велике даљине одаје њиховим 

непријатељима. Мужјак се бори за пажњу женке, али када у томе успе, оставља је да се сама брине о гнезду, а 

он иде у ново надметање за пажњу неке нове женке. 

4. Алигаторска корњача - Вероватно би свако од нас типовао на то да ће из борбе 

корњаче и алигатора као победник изаћи аллигатор. У овој причи то баш и није 

тако. Иако није примарна храна алигаторске корњаче, одрасле јединке ће се 

почастити мањим алигаторима. Она има толико снажну вилицу да може сажвакати 

оклоп других, мањих корњача, којима се храни. Оклоп са шиљатим бодљама 

такође доприноси њеном снажном изгледу. Међутим, није она само јака већ је и 

лукава. Када лови храну, ова корњача, скривена у муљу, држи отворена своја велика уста. Њен језик има малу 

израслину која поцрвени када се напуни крвљу и она њоме опонаша црва. Када плен сам доплива у њене 

чељусти, мање жртве буду прогутане целе, док за комадање већих користи предње ноге. Током 80 до 120 

Година свог живота, дужина њиховог оклопа може да достигне око 80 цм. Једини природни непријатељ им је 

човек. Одрасле примерке лови због укусног меса, док млађе претвара у кућне љубимце.  
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5. Риба пецач - Пецач дубоког мора представља рибу необичног 

изгледа која живи у екстремним дубинама океана. Као и многе 

рибе из морских дубина она користи своје тело да би привукла 

плен.  Најпознатије су по „штапу за пецање“ односно мамцу 

који виси испред њихових великих  уста у којима се налазе 

оштри зуби. Захваљући свом изгледу добила је друго име  црни 

ђаво, али упркос свом опасном изгледу ова риба може достићи 

највећу дужину од само 12 центиметара.  Мужјак достиже 

величину човечјег кажипрста и користи мале зубе да би се 

прикачио за женку. Када се ,,прикачи“ за женку,  његови крвни 

судови се спајају за женкиним и он наставља  читав свој живот 

као паразит, узимајући све храњиве састојке из њеног тела. 
 

6. Дамбо хоботница - Овај малиша се може наћи на веома 

великим дубинама океана, чак и до 7.000 метара. Име 

јунака Дизнијевог цртаћа не носи због своје интелигенције, 

већ зато што користи уши како би пливао. То заправо и 

нису уши, већ пераја, али, сложићете се, личе. Иако његова 

величина обично не превазилази 20 цм, једина је врста 

октопода која свој плен гута у целости, одједном. Има 

способност да, по жељи, своје прозирно тело обоји златно-

руменим тоновима.  

 

7. Мајмун са сурлом - То је црвенкасто-браонкасти мајмун који се 

храни лишћем. Мужјаци имају велике сјајне висеће носеве који 

изгледају као да се неко грубо нашалио са њима. Спадају у угрожене 

врсте, што уопште није за шалу. Сем носева који могу да буду 

толико велики да их мужјаци буквално склањају у страну да би јели, 

ови мајмуни су одлични пливачи. Њихово тајно "оружје" је кожица 

међу прстима. Настањени су у шумама Борнеа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Аутори текста: Чувари природе VI-3 
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Обележавање важних датума и јубилеја  

у ОШ „Станоје Миљковић“ 

  У току школске 2018/2019. 

године у школи су реализовани 

јавни часови у циљу обележавања 

важних јубилеја. Јавним часом у 

матичној школи у Брестовцу у 

реализацији секције историчара 

8. новембра 2018. обележено је 

100 година од завршетка Првог 

светског рата. У матичној школи 

и издвојеним одељењима 25/26. 

марта 2019. јавним часовима 

обележено је 20 година од 

почетка НАТО агресије на СР 

Југославију. 

Дан примирја у Првом светском 

рату 

 

 Дан примирја у Првом светском 

рату је државни празник који се 

обележава 11. новембра. Овај 

датум подсећа на дан када су, 

11. новембра 1918. године у 

железничком вагону у Компијењу, 

у Француској, у 11 часова, силе 

Антанте потписале примирје са 

Немачком и тиме је окончан Први 

светски рат. Овај државни 

празник се у Србији обележава од 

2012. године. У основним и 

средњим школама у Србији  први 

час је посвећен овој теми од 

2005. године.  Као главни мотив 

за амблем овог празника користи 

се цвет Наталијина рамонда, 

угрожена врста у Србији. Овај 

цвет је у ботаници познат и као 

цвет феникс. Осим овог цвета, у 

амблему се појављује и мотив 

траке Албанске споменице, која 

се налази изнад цвета. Ове 

године, у целом свету, обележава 

се јубилеј – 100 година од 

завршетка Првог светског рата.  
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20 година од НАТО бомбардовања 

Савезне Републике Југославије 

 

Ове године навршава се 20 година од 

бомбардовања Савезне Републике 

Југославије. НАТО бомбардовање 

Савезне Републике Југославије, под 

шифрованим називом „Операција 

Савезничких сила“, а у САД 

„Операција Племенити наковањ“ у 

Србији је познато под називом НАТО 

агресија или погрешно Милосрдни 

анђео и трајало је од 24. марта 1999. 

до 10. јуна 1999.г. Представља 

завршну фазу рата на Косову и 

Метохији и највећи војни сукоб на 

простору Србије и Црне Горе од 

времена Другог светског рата. 

Интервенција НАТО-а је извршена без 

одобрења Савета безбедности због 

оптужби да српске снаге врше етничко 

чишћење косовских Албанаца. 

Непосредан повод за акцију била су 

дешавања у селу Рачак и одбијање 

југословенске делегације да потпише 

Споразум из Рамбујеа. Амерички 

генерал, Вилијем Вокер лажно је  

представио акцију српске полиције у 

селу Рачак против терориста из групе 

ОВК  као „масакр“ албанских цивила. 

Тиме је отпочела медијска кампања 

као припрема за бомбардовање.   

           НАТО снаге, 19 држава 

чланица, су  24. марта 1999. године 

у 19:45 часова почеле ваздушне 

нападе на војне циљеве у СРЈ, да би 

се касније вадушни удари проширили 

и на привредне и цивилне објекте. 

У нападима који су без прекида 

трајали 78 дана тешко су оштећени 

инфраструктура, привредни објекти, 

школе, здравствене установе, 

медијске куће, споменици културе, 

цркве и манастири.   

            Процена броја жртава 

је око  2500 погинулих   од тога 89 

деце и око 12 000 рањених. Напади 

су суспендовани након потписивања 

војно-техничког споразума о 

повлачењу југословенске војске и 

полиције са Косова и Метохије, а у 

Савету безбедности Уједињених 

нација усвојена је Резолуција 1244 

по којој Србија задржава 

суверенитет над Косовом и 

Метохијом, али оно постаје 

међународни протекторат под 

управом УНМИК-а и КФОР-а. И поред 

велике материјалне штете највећи 

утисак на све савременике ипак 

остављају сећања на људске жртве, 

читаве породице су остале под 

рушевинама, дворишта свих кућа у 

улици поред нишке пијаце била су 

пуна људских жртава.               

Бомбардовање Бора почело је 15. 

маја 1999. У току НАТО агресије два 

циља у Бору, стовариште горива 

бившег „Југопетрола“ и 

трафостаница у кругу РТБ-а из које 

се струјом напајао рударско-

металуршки комплекс, гађани су 

седам пута током маја месеца. Према 

доступним подацима дванаест 

припадника оружаних снага војске и 

полиције из Бора је настрадало 

учествујући у рату 1999. године. 

               Ове догађаје морамо 

вечно да памтимо и да о њима учимо 

своје потомке из поштовања према 

свим жртвама именованим и 

неименованим, али и према себи. 

Опростићемо, ако будемо могли, 

заборавити, само ако нас не буде 

било. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припремила: Снежана Живковић  
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Isabelle Geffroy 
Изабел Зефроа (франц. Isabelle Geffroy), познатија под сценским именом Заз. 

Рођена је у Туру у Француској 1.maja 1980.године. Студирала је музику посебно 
теорију виолине, клавир, гитару, хорско певање. Француска је певачица џез музике 
која у свом репертоару комбинује више сродних жанрова потеклих из градске 
музике.Њене познате песме су: Je veux, Que vendra, On ira, Dans ma rue, Si, La fee, 
Si jamais j'oublie.

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желим 
        Дајте ми апартман у Ричу, не желим га! 
      Шанел накит, не желим га! 
       Дајте ми лимузину, шта ће ми? 
       Понудите ми послугу, шта ћу са њом? 
       Дворац у Нешателу, није то за мене... 
       Ајфелов торањ, шта ћу са њим? 

 
Ја желим љубав, радост, добро расположење 
Није ваш новац тај који ће ме учинити срећном 
желим да умрем са руком на срцу 
хајдем заједно да откријемо моју слобуду; 
дакле заборавите све ваше клишее 
добродошли у моју стварност 
 
Брига ме за ваше манире, то је превише за мене!  
Ја једем рукама и то сам ја! 
Говорим гласно и искрена сам, извините! 
Престаните са лицемерјем, бежим одавде! 
Доста ми је простачког језика! 
Погледајте ме, не препиручујем вам све те 
манире, 
јер то сам ја 
                                                                                               
Ја желим љубав, радост, добро расположење 
Није ваш новац тај који ће ме учинити срећном 
желим да умрем са руком насрцу 
хајдемо заједно да откријемо моју слободу                         
дакле заборавите све ваше клишее добродошли у 
моју стварност 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Je veux  
Donnez-moi une suite au Ritz, je n’en veux pas 
Des bijoux de chez Chanel, je n’en veux pas 
Donnez-moi une limousine, j’en ferais quoi? 
Offrez-moi du personnel, j’en ferais quoi? 
Un manoir à Neufchatel, ce n’est pas pour moi! 
Offrez-moi la Tour Eiffel, j’en ferais quoi? 
Je veux de l’amour, de la joie, de la bonne 
humeur 
Ce n’est pas votre argent qui fera mon bonheur 
Moi je veux crever la main sur le coeur 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 
Oubliez donc tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité! 
J’en ai marre de vos bonnes manières, c’est 
trop pour moi 
Moi je mange avec les mains et je suis comme 
ça 
Je parle fort et je suis franche, excusez-moi! 
Finie l’hypocrisie, moi je me casse de là 
J’en ai marre des langues de bois 
Regardez-moi, de toute manière je vous  en 
veux pas 
Et je suis comme ça! 
Je veux de l’amour, de la joie, de la bonne 
humeur 
Ce n’est pas votre argent qui fera mon bonheur 
Moi je veux crever la main sur le coeur 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 
Oubliez donc tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité! 
 
 
 

Секција Млади французи 
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Волфганг Амадеус Моцарт 

О композитору 
Волфганг Амадеус Моцарт рођен је у Салзбургу 27. јануара 1756, године, а умро 

5. децембра 1791. у Бечу. Дете је које потиче из музичке породице. Његов отац, 
Леополд Моцарт, био је музички образован наставник музике који је Моцарта 
још од малих ногу учио да свира клавир. Моцарт је као дете сматран вундеркиндом, јако је 
брзо учио, а са својих пет година написао је неке од првих композиција. Моцарт је већ са 
шест година почео да свира на турнејама по Европи, а једна од њих је тронедељна турнеја 
у Минхену 1762. где је за кратко време зарадио више од просечне двогодишње плате. Од 
1763. до 1766. проводи време на турнејама широм Европе (Париз, Лондон, градови Холандије 
и Немачке), а са сестром је у дуету такође путовао широм западне Европе, где су били 
велика атракција. Од 1773. до 1777, године Моцарт проводи време у Салзбургу на двору 
Хијеронимуса Колореда где ради као дворски музичар. У том периоду Моцарт почиње да 
пише прва кончертина за виолину и за клавир који су значајни и имају улогу прекретнице.  
Од 1777. до 1778. време проводи у Паризу. Без много могућности за бољитак Моцарт се враћа 
у Салзбург 15. јануара 1779, године, прихвативши понуду да буде дворски оргуљаш и 
концерт-мајстор. У Бечу је од 1781. године, и тамо проналази велики број могућности за 
стваралаштво. Премијерно извођење Моцартове опере "Идоменео" у Минхену је омогућило 
каснији боравак у Бечу. Између осталог, проглачен је за "најбољег клавиристу" после дуела 
са Клеметијем 1781. године. 1874. године придружује се покрету "Слободни зидари" у који 
укњучује и оца. Многа Моцартова дела укључују елементе, теме и симболе Слободних 
зидара, а једно од најпознатијих је опера "Чаробна фрула". Последње године је провео у 
сиромаштву, а умро је јако болестан. 

 Стваралаштво 
Моцарт је јеко значајан за развитак класичарске хармоније и класичарског стила, који 

подразумева другачији хармонски и мелодијски склоп од продходног барока и рококоа. 
Моцарт је јако значајан, како на пољу оркестарске, тако и музике за клавир, виолину, 
дувачке инструменте, ансамбле. У његовом опусу можемо издвојити клавирске сонате и 
концерте за клавир и оркестар, D-dur концерт за кларинет и оркестар KV 622,сонате за 
вилону, концерти за виолину бр. 3 u G-dur-у i бр. 5 u A-dur-у, гудачки квартети-познатији 
као Хајдн квартети (утицај Хајдна), сренаде, од којих најпознатија "Мала ноћна музика", 
мисе, симфоније (Париска, Прашка, Симфонија бр. 40, Јупитер симфонија), добро познате 
опере : "Фигарова женидба", "Дон жуан", "Чаробна фрула", а једно од најпознатијих дела 
које се састоји из више ставова, јако богатог оркестра, хора и солиста, а које сам Моцарт 
није завршио, је "Реквијем", које је завршио Франц Сисмајер. 

Никола Стаменковић 
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Извештај са екскурзије ученика другог циклуса образовања 

Лаазарев град – Копаоник – Ђавоља варош - Ниш 
 

Када је коначно дошао дуго 

очекивани 25. мај сви су били узбуђени 
због поласка на екскурзију. Око 6 часова 
смо кренули пут Крушевца. По доласку у 

Крушевац обишли смо Лазарев град, 
средњовековну престоницу кнеза Лазара 
Хребељановића  и цркву Лазарицу, његову 

задужбину,  а потом и Народни  музеј. 

Након обиласка Крушевца запутили смо се 
ка манастиру Жича. Манастир Жича је 

задужбина краља Стефана Првовенчаног и 
његовог брата, првог српског архиепископа 
Саве Немањића. Пут смо наставили ка 

манастиру Студеница, задужбини великог 
жупана Стефана Немање. Обишли смо 
манастирски комплекс, Краљеву цркву, 

ризницу и Савину трпезарију. Ручак нам је 
организованог у Парохијском дому  

 

 

манастира.  После ручка неко време смо 

провели у дворишту манастира 
разгледајући. Следећа дестинација био је 
Копаоник где смо и пренићили. Вече смо 

провели дружећи се у дискотеци. Ујутру, 

по завршетку доручка, запутили смо се у 
Ђавољу варош. Овај фантастични споменик 

природе је на све ученике оставио 

невероватан утисак. Последња дестинација 
на овом путу био је Ниш. Обишли смо  

Ћеле-кулу и Нишку тврђаву.  Остатак 
слободног времена провели смо шетајући 
по центру Ниша. У 19 часова смо кренули 

назад ка Брестовцу (Метовници, 
Шарбановцу).  Ова екскурзија је била 
веома занимљива и са ње смо понели много  

лепих успомена, упознали лепоте и 
знаменитости овог дела наше земље и 
учврстили наша пријатељства. 
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„Пријатељ свих није 

 ничији пријатељ.“ – Артур Шопенхауер 

„Пријатељ се у невољи познаје као злато у 

ватри.“ – српска народна пословица 

„Пријатељи те често забораве,  

а непријатељи никад.“ - Ђорђе Балашевић 

„Пријатељство се не бира, оно бива, ко зна због 

чега, као љубав.“ – Меша Селимовић 

       “Пријатељ је неко ко ти даје потпуну слободу 

      да будеш оно што јеси.“ – Џим Морисон 

„Желети да некоме будете пријатељ је лако, али 

пријатељство је воће које само сазрева“ -  Аристотел 

„Будите пристојни са свима, али присни са неколицином,  

а и ту неколицину добро упознајте пре него што им  

дате своје поверење“ – Џорџ Вашингтон 

„Немој ходати иза мене, можда те нећуводити. Немој 

ходати испред мене, можда те нећу следити. Само ходај поред 

мене и буди ми пријатељ“ - Алберт Ками 

„Свако може да саосећа са патњама пријатеља,  

али потребна је посебна одлика да бисте 

саосећали са пријатељевим успехом“ – Оскар Вајлд 

„На свету је најтеже објаснити пријатељство. То није 

нешто што се учи у школи. Али, ако нисте научили смисао 

пријатељства, стварно нисте научили ништа“ – Мухамед Али 

„Зар не уништим непријатеља кад га  

претворим у пријатеља“ – Абрахам Линколн 

„Неискреног и злог пријатеља се треба бојати 

више од дивље звери. Дивља звер ће можда ранити ваше 

тело, али зао пријатељ ће ранити ваш ум“ – Буда 

 

„ Не постоји реч за старе пријатеље који  

су се тек срели“ – Џим Морисон 

„Улога пријатеља је да буде уз вас када 

грешите. Кад сте у праву, сви ће бити поред вас“ 
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