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МАТУРСКА
ЕКСКУРЗИЈА ТАРА
2018

Осми разред се највище памти пп
матурскпј екскурзији. На матурску
екскурзију генерације 2004. гпдищте
кренулп се 9. септембра 2018. гпдине.
Сем ушеника из Пландищта ищли су и
ушеници из Маргите, Јерменпваца,
Барица и Јанпщика. Путпвали смп на
планину Тару, где смп прпвели три
дана.

Накпн леппг пбиласка Вукпве
дпмпвине пдлазимп на Тару. У хптел
,,Омприка“ стижемп у вешероим
сатима. Смещтамп се у спбе и накпн
вешере пдлазимп на журку.

На путу дп Таре пбищли смп рпдни
град Вука Стефанпвића Карачића,
Трщић. У Трщићу се уппзнајемп са
живoтпм за време Вука. Накпн тпга
упутили смп се ка манастиру Трпнпща,
где се Вук щкплпвап.
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Следећег јутра пдлазимп на дпрушак
кпји је бип преукусан. Накпн дпрушка
пбилазимп Дрвенград у кпјем уживамп
у свежем ваздуху и прелеппм зеленилу.

Када се заврщип пбилазак пвих
прелепих дестинација, ппппдне смп
прпвели пдмарајући се. Ппсле краткпг
пдмпра прпщетали смп јединственим
щумама Таре и уппзнали се са врстама
биљака кпје се крију тамп.

Ппсле щетое уз дпбрп друщтвп
уживамп уз песме и друщтвене игре.

Накпн Дрвенграда смп се прпвпзали
Шарганскпм псмицпм, крпз впжоу
пвим дивним впзпм пткривамп шари
прирпде.
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Ппследоег дана пбилазимп
Бранкпвину где је рпђена, а пптпм и
сахраоена наща шувена песникиоа
Десанка Максимпвић. У Бранкпвини
смп имали прилику да пбиђемп стару
щкплу и прилику да пищемп мастилпм
и перпм.

Ту је бип крај наще авантуре. Пуни
утисака и дпживљаја у Пландищте се
враћамп 11. септембра у вешероим
сатима.
Аутпри:
Кристина Миркпвић
Александра Мпмшилпвић
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Наши нпвинари, ученици VIIa разреда,
ппсетили су бивше учитеље какп би
сазнали шта су припремили за Дечију
недељу. У пквиру Дечије недеље
учитељи су вепма маштпвитп
псмислили различите активнпсти, а ми
смп се пптрудили да све забележимп.
Деца су била маштпвита и свпјим
разнпбпјним цртежима украсила су
двприште шкпле.
У уторак су наши најмлађи
организовали музичку забаву
караоке.
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У среду су деца из вртића
Срећно детињство у костимима
прошетали улицама
Пландишта. Измамили су
осмехе пролазника својим
креативним костимима.
У Културнпм центру Вук Караџић
прганизпван је Дечији филмски
фестивал, прпјектпван је цртани филм
Отета принцеза. Деца су била
пдушевљена цртаним филмпм .

Какп би упптпунили садржај Дечије
недеље малишани су свпјим вредним
рукама украсили тезге пијаце. Оихпв
труд се исплатип, а пд нпвца кпји су
зарадили купиће све штп им недпстаје
у учипници.
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Прганизпвали су утакмице где су играли ученици прптив наставника. Наставници су
ппбелили у пдбпјци,а и у фудбалу.
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ДРУЖЕЊЕ У ПРИРОДИ
У оквиру Дечије недеље, која се традиционално обележава сваке године у првој
недељи октобра, ученици петих разреда са својим разредним старешинама, Васом
Милекићем и Зораном Ангеловским, организовали су излет на рибњаку Багер.

Након другог часа, отишли смо на жељено одредиште, дан је био сунчан и топао, а ми
смо били веома узбуђени и срећни.

Неки су пецали, а неки су желели да помогну наставницима око припреме укусног
роштиља.
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Огладнели кувари и њихово дело.
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Све у свему, било је ово прелепо дружење деце са наставницима, далеко од школске
буке, мобилних телефона и компјутерских игрица. Ученици су уживали и било би
лепо да се таква дружења у природи чешће организују.

Сара Милошевић
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ
У нашпј шкпли 15.11.2018. пдржанп је такмичеое у женскпм футсалу учествпвале су
екипе из Панчева, Падине, Владимирпваца и Пландишта.
Прву утакмицу пдиграле су екипе Падине и Владимирпваца, ппштп је резултат бип
0:0 извпдили су се пенали и ппбедила је Падина са 1:0.
Другу утакмицу пдиграле су екипе из Панчева и Пландишта, резултат је бип
нерешен,извпдили су се пенали и ппбеду је пднела наша шкпла резултатпм 3:2.
Финална утакмица пдиграна је између две најбпље екипе Пландишта и Падине, а
наравнп ппбедили смп ми резултатпм 5:2 и такп се пласирале на међу-пкружнп
такмичеоеу Бепграду.
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САЈАМ КЊИГА
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Пве гпдине ученици Пснпвне шкпле „Дпситеј Пбрадпвић“
ппсетили су 63. Међунарпдни сајам коига у Бепграду. Пвп је
највећа манифестација ппсвећена коизи бави се прпмпцијпм
коижевнпг стваралаштва и пбразпваоа и културнпм разменпм
са инпстраним ппкретаоем актуелних коижевних и друштвених
питаоа.Сајам коига сваке гпдине угпсти најзначајније дпмаће и
инпстране писце и издаваче кпји представљају стара и нпва
издаоа.Ученици наше шкпле имали су прилику да виде разне
презентације,ппзнате писце,брпјне прпмпције и да се на крају
угпднп забаве и ппусте у центру „Ушће“.
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ДРУЖЕЊЕ УЗ ПЕСМУ И ИГРУ

Сваке гпдине нащи фплклпращи прпслављају гпдищоицу пд
настнка Културнп уметнишкпг друщтва Пландищте. Ова
манифестација пбележена је 15.12.2018. гпдине, пп псамнаести пут
.
На пвпј манифестацији ушествпвали су гпсти Културнп уметнишкпг
друщтва „Ера“ из Ужица.
Кпнцерт су птвприли дпмаћини са кпрепграфијпм игре из
„Тимпка“, а затвприли нпвпм кпрепграфијпм „Враоскп ппље“.
Нащи гпсти су се представили играма са Кпспва, Ужица и јпщ неким
кпрепграфијама.
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Ппсле кпнцерта прпславили смп пунплетствп нащег Културнп
уметнишкпг друщтва са пријатељима из Ужица. Овп је бип ппсебан
тренутак, какп за гледапце, такп и за нас.
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ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ

Ученици Пснпвне шкпле „Дпситеј Пбрадпвић“, учествпвали су у прпграму кпји је
прганизпвала „Нарпдна библиптека“ Пландищте ппд називпм Зимске чарплије.
Девпјшице из 5а, 5б и 4б пбищле су вртић „Срећнп детиоствп“, певале су песме на
немашкпм језику Брат Јакпв, Брпјалицу п пплицајцу , О дешаку кпји пдлази на Месец и
Драга сестрп.
Деца из вртића била су пдущевљена и вепмa срећна, успели смп да пренесемп Зимску
чарплију и загрејемп срца малених другара.
На крају смп сви заиграли уз ппзнату песму Кад си срећан..
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРОЧИТАЈТЕ:
НАПАД ТИТАНА

Напад Титана је једна врста стрипа,
креирали су га Јапанци. Јапански стриппви се називају манге, вепма су непбишни, јер
се шитају са десне на леву страну.Овп је мпја пмиљена манга, а креирап ју је Хађиме
Исајама.
Ова манга гпвпри п људима кпји су били излпжени смртним непријатељима званим
Титани. Какп би се защтитили људи су ппдигли велике зидине.
Дешаци Армин и Еран и оихпва пријатеоица пп имену Микса, угледали су два Титана
кпја су прпбила оихпв зид. ( Кплпсални Титан i Оклппни Титан).
У библиптеци у Пландищту налази се самп први деп, а ппстпји јпщ псам, надам се да
ћу успети да набавим и прпшитам и пстале.Ову мангу, или стрип преппрушујем за пвај
месец!
Бпжидар Недимпвић-Клипа
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Необичњаци Искривљени шестопарац
ДОБРОДОШЛ У СВЕТ У КОМ НИШТА НИЈЕ БАШ ОНАКВО КАКВИМ СЕ ЧИНИ...
Ово дело је написала Џенифер Бел .
Препоручила бих је својим вршњацима, јер ће вам сребрно звоно показати пут. Фитиљ свеће
ће вас сакрити, a искривљени шестопарац ће бити прво упозорење. Време истиче. Од тренутка
када Ајви и Себ угледају један крајње необичан призор у кући њихове баке Силви, свет ће им
се окренути наглавачке. Злослутно перо само од себе исписује поруку на зиду: Сада те видимо.
Низом невероватних околности завршавају у чудесном свету Лундинора, где обични предмети
имају запањујуће моћи. Али где има моћи вреба и зло – Ајви и Себ ће морати да реше
породичну мистерију, пре него што буде прекасно… A сат неумољиво откуцав
О АУТОРУ
Џенифер Бел је рођена 1968. године у Лондону. Почела је да ради као продавац у
књижари Foils - једној од најпознатијих књижара. Након што је много година
имала ту част да слуша децу како причају о својим омиљеним књигама, почела је
и сама да пише. Инспирацију за свој роман пронашла је у путном коферу, док се
паковала за одмор, пожелела је да се створи на одредишту. Тако настаје роман
Необичњаци Искривљени шестопарац.
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ИНТЕРВЈУ СА СТЕФАНОМ МИХАЈЛОВСКИМ
Дана 23.11.2018. у щкплу нам је дпщап Стефан Михајлпвски. Први шас нам
је ппказап презентацију кпју је пн направип и пришап нам је п опј, а други
шас су му нпвинари ВИИа ппставили питаоа везана за оегпвп занимаое.
На питаоа смп дпбили ппщирне пдгпвпре.

1. Да ли мпжете да нам се представите и кажете нещтп уппщтенп п себи?
- Ја сам Стефан Михајлпвски, писац, ТВ аутпр, ТВ впдитељ, кплумбиста,
филмски аутпр, активиста за људска права, рпђен сам 1996. гпдине у
Врщцу, щкпле у кпје сам ищап су: пва щкпла, Средоа Ппљппривредна
щкпла- туризам у Врщцу и Факултет за едукпмуникацију у Бепграду.

2. Када се ппјавила жеља и да ли вас је некп мптивисап да се бавите
нпвинарствпм?

- Мптивисап сам сам себе, јер су ми сви бранили да се бавим пвим ппслпм,
жеља је настала пд малена, ја сам некп кп је у гпдинама кап ви претрпеп
врщоашкп насиље, и увек сам имап жељу да нещтп кажем.
3. Кпје пбласти нпвинарства су вам занимљиве и збпг шега?
- Кплумне су ми најзанимљивије, јер мпгу на малпм тексту да
испрпвпцирам дпста људи, јер никада нисам вплеп цензуру и ТВ впдитељ.
Ја не радим пвај ппсап збпг нпвца .
4. Када сте се ппределили за пвај ппсап и да ли сте имали ппдрщку
ппрпдице?
- Определип сам се са щеснаест гпдина и тада сам кпнашнп пдлушип да
желим да имам мпћ у јавнпм гпвпру и ппрпдица ми сада даје ппдрщку за
пвај ппсап.
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5. Да ли вас некп ппдстише на рад и да ли имате узпра?
- Ја немам узпра, а на рад ппдстишем сам себе.

6. Шта вас је инспирисалп да напищете свпје првп делп Лице данашоице ?
- Инспирисалп ме је тп щтп сам бип у тещкпј ситуацији депресије и
анксипзнпсти и нисам мпгап да радим на телевизији и кап плакщаое сам
писап и бавип се нешим креативним.
7. Када бисте сазнали да некп жели да се бави нпвинарствпм кпје бисте му
савете дали, а и нама кап нпвинарскпј секцији?
- Не треба се плащити свпје лудпсти, да се не плащитите свпје непбишнпсти,
да је искпристите на најбпљи нашин и да не прпмпвищете пнп щтп не треба.
8. Када се псврнете у назад, какав је псећај ппнпвп се наћи у клупама
пдакле сте ппшели?
- Осећам се врлп лепп, видети све ствари кпје су ми пстале у сећаоу, драгп
ми је щтп видим нпве генерације кпје су мнпгп свесније и едукпванији пд
мпје, приметим да дпста шитате и щтп сте пажљиви и слущате.
- Овп су била питаоа нащих нпвинара из ВИИа разреда за Стефана
Михајлпвскпг, ппзнатпг писца и ТВ впдитеља из нащег дивнпг Пландищта.
У интервјуу су ушествпвали: Стефан Дамоанпвић, Предраг Милићевић,
Тамара Грпзданпвски, Бпјана Пап, Невена Нишевски, Јпвана Малинпвић,
Невена Јпванпвић , Александра Јпванпвић, Маја Никщић
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