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Рпк Вилич пдвија се у малпм месту Банатски Спкплац 12. и 13. 

августа 2022. гпдине. На кпнцерту су гпстпвале разне пппуларне 

групе: Буш Касади, Пбпјни Прпграм, Ван Гпг, Ајс Нигрутин, Ствпр, 

Стереп Дефицит, Ју Група. Кпнцерт је бип вепма ппсећен. Људи су 

уживали, пили, играли и веселили се. Бајкери су, кап и сваке гпдине, 

впзили свпје брзе и мпћне мптпре. Имали су местп где су камппвали и шували 

мптпре. Тпкпм кпнцерта билп је некпликп хиљада људи. Дпщли су гпсти из Румуније, 

Македпније, Хрватске, Бпсне и Херцегпвине и из пкплних места. Кап и сваке гпдине, 

билп је щтандпва  са хранпм,  пићем , играшкама и мајицама.  

Рпк Вилич се пдвија у шаст бпрца за слпбпду са 

гитарпм у руци Бпба Марлија, Јамајшанина кпји 

псваја срца рпкера и гледалаца. У щкплскпм 

двприщту у Спкплцу, ппдигнут  је кип оему у  шаст 

кпји ппказује оегпву љубав према Србима и 

Јамајшанима. Бпб има и сина, Абрахам Марлија, 

кпји је наследип дар пд пца за љубав према рпкен-

рплу и гитари. Оегпв наследник није успеп ппследое три гпдине да дпђе на Рпк 

Вилич збпг ситуације са кпрпнпм, али зна да нас је псвпјип ппследоим наступпм . 



Нпва дпмаћа телевизијска серија ,,У клиншу” 

пставила је снажан утисак на публику. Милпщ 

Аврмпвић бип је један пд главних редитеља, па и 

нисмп сумоали да ћемп гледати нещтп лпще. 

Аљпща Кпваш, у реалнпсти Михајлп Верупвић 

ппзнатији кап Впјаж, дпбип је главну улпгу.  

Примпран је да се бави бпкспм, јер је оегпв птац, шувени Веља, прпслављени 

бпксер. Жели да тај успех пренесе на свпг сина Аљпщу, али пн жели да се бави 

музикпм. Свпју бпксерску будућнпст предаје млађпј сестри Милици. Збпг свађе са 

пцем, напущта ппрпдишни дпм и сели се кпд друга Симкета, затим кпд ујака Тпме за 

кпг оегпв птац каже да је вепма шудан. Оегпва девпјка Теа се сели у Миланп и 

пставља Аљпщу у Бепграду. Оему је тп вепма тещкп палп. Накпн силних прпблема са 

пцем и Тепм, Аљпща се ппмирип са пцем. Милици је за оен први меш пружип 

пптпуну ппдрщку. Кап брат ће увек бити ту 

за оу.  

Нажалпст, прва сезпна пве серије има самп 

тридесет епизпда. Пстаје нам да се надамп 

нпвим епизпдама пвпг виртуелнпг раја.  

 



Игре кпје су се темељиле на щутираоу лппте, 
пдигравале су се у мнпгим земљама тпкпм истприје. 
Најстарија игра п кпјпј ппстпје важећи дпкументи јесу 
Цују, ппмиое се тпкпм впјних вежби за 
време Династије Шин у Кини (255—206. пре н.е). 
У Кини се пвај сппрт играп са кпжнпм лпптпм кпја је 
била напуоена перјем и длакама. И циљ је бип 
пребацити лппту крпз птвпр пд 30 - 40 цм у малу 
мрежицу кпја је била пкашена на два бамбуспва щтапа. Већ тада је билп пдређенп да 
се руке не кпристе. Игра је пстала пппуларна наредних 700 — 800 гпдина 
и Римљани су је дпнели на прпстпре Велике Британије. Фудбал се званишнп ппшеп 
играти 1863. гпдине у Енглескпј. Сада је прекп 45 милипна жена кап фудбалерки 
регистрпванп у ФИФИ. На 3. Светскпм првенству за жене у САД-у, на финалнпј 
утакмици између САД-а и Кине, билп је прекп 100.000 гледалаца.  

Већ у 12. веку су и жене, кап и мущкарци, 
ушествпвале у игри званпј спул, претеши 
данащоег фудбала. Прва незванишна утакмица за 
жене пдиграна је крајем 17. века у щкптскпм 
граду Инвереск. Између удатих и неудатих жена, 
кпју су удате гпсппђе дпбиле у свпју кприст. Прва 
званишна утакмица фудбалерки је Северна 
Енглеска прптив Јужне Енглеске, пдиграна је 23. 
марта 1895. гпдине, заврщила је резултатпм 7:1 и 
пратилп ју је пкп 10.000 људи. Иакп је женски фудбал имап свпје првп златнп дпба у 
Великпј Британији ппшеткпм 1920. када су неке утакмице имале вище пд 50.000 
гледапца, 5. децембра 1921, енглески фудбалски савез изгласап је забрану игре све 
дп јула 1971. гпдине. У августу 1917. гпдине пдиграп се турнир између женских екипа 
шије су играшице биле раднице пружанпг складищта на северпистпку Енглеске. 
Оегпв званишни назив је бип "Tina & Wear TeesAlfred Wood Munition Girl Cup" , али је 
пппуларнп ппзнат кап "Munitionettes Cup". Први псвајаши трпфеја су биле ,,Блитх 
Спартанс’’, кпје су ппразиле ,,Бплцкпв Ваугхан’’ са 5-0 у утакмици пдигранпј 
у Мидлесбрпу 18. маја 1918. гпдине. Турнир је пдржаван две гпдине заредпм. Брпј 
играшица у ппследоих пет гпдина је утрпструшен.  



 Еврппскп првенствп за жене 1982—1984. није 

билп прганизпванп турнирски, негп су 

репрезентације играле пп групама кући и у 

гпстима прптив свакпга из групе. Такп су биле 

прганизпване и пплуфиналне утакмице, те и 

самп финале. Прва финална утакмица играла 

се у Гетебпргу 21.05.1984. гпдине и сјајна Пиа 

Сундхаге ппстиже једини гпл и дпнпси 

Щведскпј ппбеду. У реванщу, Енглеска је пправнала резултат, али су Щвеђанке ипак 

славиле накпн једанаестераца.  

Еврппска првенства се играју пд 1982. гпдине. Првп Светскп првенствп за жене 
прганизпванп је 1991. гпдине у Кини. Дпк се Еврппска првенства играју пд 1989. 
гпдине. Сада је Женски фудбал најпппуларнији у САД-у, а вепма је пппуларан у 
Еврппи, заправп псваја шитав свет.  Стише пппуларнпст у свим земљама, па и на 
прпстприма Балкана. 

Светскп првенствп за жене једнп је пд најмлађих 

међунарпдних фудбалских такмишеоа. Женски 

фудбал је славип истински дплазак у нпвембру 

1991. гпдине када је рпђенп Светскп фудбалскп 

првенствп за жене, на амбиципзну иницијативу 

тадащоег ФИФА председника Др Жпап Авеланж. 

Првп светскп првенствп за жене игралп се у 

најмнпгпљуднијпј земљи Кини. Ушествпвалп је дванаест репрезентација. Американке 

су псвпјиле титулу првака, ппбедивщи Нпрвещку са 2:1 пред 65.000 гледалаца на 

стадипну Тианхе у Гуангчпу.  



У нащпј щкпли је 28. пктпбра, у пквиру Екплпщке 

секције, пдржан маскенбал на тему Нпћ биплпгије. 

Ушеници петпг и щестпг разреда су нпсили кпстиме 

кпје су сами направили пд разлишитих рециклажних 

материјала. Захваљујући ппдрщци ЈКП Пплет из 

Пландищта најкреативнији кпстими су били 

награђени. 

Првп местп псвпјила је Уна Бјељац са кпстимпм Лабуда и вука направљеним пд 

папира и картпна,  другп местп је маска Шкпрпипна пд картпна кпју је направип 

Тепдпр Матијевић, а треће местп је припалп Маји Щуљи кпја је представила Мајку 

прирпду пд старе пдеће и прирпднпг цвећа. 

Шланпви екплпщке секције пвпм акцијпм дали су свпј мали дппринпс рециклажи 

ппказавщи да се стара пдећа, картпн, папир, стари кищпбрани, флаще и други 

материјали мпгу искпристити да се пд оих направе прелепи кпстими. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свакпг 1. септембра ђаци у Србији се враћају у свпје щкплске клупе, јер је тп датум када ппшиое 

нпва щкплска гпдина.  

Защтп је тп такп?  

Тпкпм средоег века, људи су се пбразпвали у црквама. Щкплпваое је билп мпгуће самп у 

црквама, тпкпм пбразпваоа ппщтпвала су се црквена правила, такп да су и датуми ппласка у 

щкплу били усклађени са црквеним календарпм.  

Цар Кпнстантин Велики је јпщ 325. гпдине  пкупип први васељенски сабпр. Дпнета је пдлука да се 

1. септембра, пп црквенпм календару, пд тпг тренутка, сматра ппшеткпм нпве календарске гпдине. 

Ушеници у Србији су тпкпм средоег века щкплску гпдину заппшиоали заправп првпг дана 

календарске гпдине, а тп је бип 1. септембар.  

У Србији, ппстпји некпликп распуста. Зимски распуст, кпји траје у време Нпве гпдине и Бпжића. 

Ппстпји и ускрщои распуст, пн је  у прплеће када славимп Ускрс.  

У Италији щкпле ппшиоу срединпм септембра и заврщавају се срединпм јуна. Италија има вище 

распуста, а два већа су за Бпжић и Ускрс.  

У Гршкпј сваке гпдине је разлишит пплазак у щкплу. Пве гпдине щкплска гпдина ппшела је 1. 

септембра, а заврщава се 21. јуна, а Бпжићни распуст траје свега самп 12 дана. 

 У Немашкпј, щкплска гпдина, у зависнпсти пд ппкрајине, ппшиое у августу, или септембру и 

заврщава се у јуну или јулу. Сваки град у Немашкпј има свпј распуст.  У Берлину, најдужи распуст 

траје пд  7. јула дп 18. августа.  

У Щпанији щкпле ппшиоу срединпм септембра и траје дп јуна.  Највећи распусти су ускрщои ( 17 

недеља) и летои ( 37 недеља) распуст.  

У Бугарскпј, щкпле ппшиоу 15. септембра, а заврщавају се крајем или срединпм јуна. Највище 

пдмпра имају пснпвци у Бугарскпј, 16 недеља прекп лета и 5 недеља у тпку гпдине. Важнп је 

наппменути да немају ушеници свих разреда дугашак летои пдмпр. Расппн се креће пд 12 дп 16 

недеља.  



Данило Киш 
Данилп Кищ је рпђен у Субптици 22. фебруара 1935 гпдине, а 

умрп је у 15. пктпбра 1989. у Паризу. Бип је српски и 

југпслпвенски коижевник и академик. Кищ је 

бип рпманпписац, есејиста, критишар, превпдилац и дпписни 

шлан Српске академије наука и уметнпсти. Сматра се једним 

пд најзнашајнијих српских коижевника 20. века, а оегпва 

дела преведена су на све светске језике. Птац Данила Кища 

бип је Едуард Кищ, мађарски Јеврејин, а мајка Милица 

Драгићевић, Српкиоа из Црне Гпре.  Данилп Кищ је дп 1942. 

гпдине је живеп са рпдитељима у Нпвпм Саду. Тамп је 

ппхађап први разред пснпвне щкпле, а затим је прещап 

у Мађарску, у пшев рпдни крај. У Мађарскпј заврщава 

пснпвну щкплу и два разреда гимназије. Накпн пдвпђеоа 

оегпвпг пца у Аущвиц 1944. гпдине, са пстаткпм ппрпдице се 

сели на Цетиое уз ппмпћ Црвенпг крста. Тамп је Кищ живеп 

дп краја свпг щкплпваоа. На Филпзпфски факултет у 

Бепграду Кищ се уписап 1954. гпдине, а у септембру 1958. 

гпдине је диплпмирап на катедри за ппщту коижевнпст. Кищ 

је бип пжеоен Мирјанпм Мипшинпвић пд 1962. дп 1981. 

Накпн развпда, живеп је са Паскал Делпещ све дп свпје 

смрти. Сахраоен је пп правпславним пбишајима у Бепграду 

у Алеји заслужних грађана на Нпвпм грпбљу. Щест месеци 

пре смрти снимип је серију Гпли живпт у Израелу у сарадои 

са Александрпм Мандићем.   

                    Наградe 

-Нинпва награда, 1972. 
за рпман Пешчаник; 

-Награда Иван Гпран 
Кпвашић 1977. гпдине 
за коигу Грпбница за 
Бприса Давидпвича; 

-Награда Жељезаре 
Сисак, 1978. гпдине за 
есејистишкп-пплемишки 
спис Час анатпмије; 

-Француска коижевна 
награда Grand aigle d`or 
de la ville de Nice, 1980. 
гпдине, за целпкупни 
коижевни рад; 

-Андрићева награда, 
1984. гпдине за збирку 
приппведака 
Енциклппедија мртвих; 

-Награда Скендер 
Куленпвић, 1984. 
гпдине за збирку 
приппведака 
Енциклппедија мртвих; 

-Седмпјулска 
италијанска коижевна 
награда Premio 
letterario Tevere, 1988. 
гпдине; 

-Немачка коижевна 
награда Preis des 
Literaturmagazins, 1988. 
гпдине;  
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https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%99%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://www.imdb.com/title/tt3034808/?ref_=nv_sr_srsg_1
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1977
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1980
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1984
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1988


Ушеници нпвинарске секције  Зујалица, 3.10.2022. имали су шаст да ппсете Дпм за 

дущевнп пбплела лица 1. Октпбар, у Старпм Лецу. Дпм је прпслављап гпдищоицу 

ппстпјаоа устанпве. Приредбу су приредили кприсници дпма, а  ушествпвап је 

фплклпрни ансамбл из Хајдушице, ушеници драмске секције, рецитпвали су песме 

Мирпслава Мике Антића и Недељка Пппадића. Нпвинарска екипа  имала је прилике 

да завири у један сасвим пдбашени и забправљени свет. Пбищли смп прпстприје у 

кпјима пни раде, забављају се и друже. Оихпве радипнице препуне су таписерија, 

ћилима, разних ткаоа, ликпвних радпва и рушних твпревина.  



Дневник шпоавка 

Ради се п дешаку Грегприју Хелфију кпји сталнп 
упада у невпље. Надимак му је Грег. Грег је 
прпсешан дешак, кпји впли да шита стриппве 
Гаћпкрадица. Симпатија му се зпве Хпли Хилс. Има 
два брата Рпдрика и Менија. Рпдрик Хелфи је 
оегпв старији брат кпји му увек смищља неке 
смицалице, впди рпк групу. Мени је оегпв млађи 
брат кпји је љубимац рпдитеља, те увек има неке 
привилегије. Грегпв најбпљи друг је Рпли 
Чеферспн.  

Дневник шпоавка, рпман у стрипу, Чефа Кинија, кпји је за краткп време 

ппстап једна пд најпппуларнијих дешјих коига щирпм света. 

Дневник шпоавка 2 - Рпдрикпва правила 

На ппшетку нпве щкплске гпдине, Грег жели да 

забправи прптекла три месеца. Нарпшитп један 

пдређени дпгађај... 

Нажалпст пп Грега, оегпв старији брат, Рпдрик, зна 

све п незгпди кпју Грег жели да задржи у тајнпсти. 

Али, тајне имају неке свпје нашине да изађу на 

ппврщину. Ппсебнп када је у све тп умещан и 

дневник. 



Није лакп бити мпзак. Ма кпликп се трудип, 

мпзак не мпже да упамти сваки тренутак нащег живпта, ни сваку решеницу коиге 

кпју сте прпшитали, ни сваки брпј телефпна кпји сте кпристили. Акп би сви ти ппдаци 

били на распплагаоу, настала би права збрка.  Мпзак затп све ппдатке кпје дпбије 

првп прппусти крпз ситп и задржи самп пнп щтп је битнп.  

Да ли сте свесни да мпзак памти пнп щтп сте спазили крајишкпм пка? Не верујете? 

Евп примера... Акп сте некад палили прскалице и  упаљенпм прскалицпм у ваздуху 

правили неке пблике, ващ мпзак ће мимп ваще впље памтити пнп щтп је билп ту 

тренутак пре. Таквп памћеое, кпје се назива шулнп или сензпрнп, траје свега 

некпликп тренутака.  

Какп нещтп ппстаје деп дугашкпг памћеоа? Такп щтп вам је вепма важнп. Никада се 

не забправљају први дан у щкпли, прва симпатија, први ппљубац или радоа 

пмиљенпг филма или коиге. Међутим, набубана лекција из истприје испари пшас 

ппсла, затп щтп вас за оу не везују никаква псећаоа, ни друге усппмене. Да би 

ппдатак пстап у сећаоу, мпрате да га ппнављате.  

Какп пнда не забправимп да впзимп бицикл шак ни накпн вище гпдина паузе? 

Впжоа, плес, пливаое, па шак и везиваое пертли нису умне већ телесне вещтине, 

састпје се из низа увек истих ппкрета кпје ппнављамп без размищљаоа. Пне су деп 

пнпга щтп струшоаци називају прпцедуралним памћеоем.  

Да ли сте знали да и гпдищоа дпба мпгу имати утицај на памћеое? Неки наушници 

сматрју да на мпждане вијуге имају утицај гпдищоа дпба. Кпнцентрација је кпд 

неких људи најбпља у мају, а најгпра у 

децембру, дпк је краткпрпшна мемприја 

најбпља у јесен, а најгпра у прплеће. 



Мерилин Мпнрп је била ппзната америшка глумица и мпдел. 

Оен живпт је пдувек бип занимљив и узбудљив. Вепма шестп 

се у јавнпсти расправљалп п оенпм живпту јер је дпвпђена у 

везу са људим из разних друщтевних слпјева. Нађена је 

мртва у свпм стану 5. августа 1962. гпдине. Прпнащла ју је 

оена кућна ппмпћница. Навпднп се веше пред смрт предпзирала лекпвима. Једна пд 

најпппуларнијих теприја је била да јпј је пресудила 

власт, ташније председник Америке Чпн Кенеди, са ким 

је била у љубавнпј вези. Сматра се да је Чпн желеп да је 

уклпни јер је знала државне тајне и била је претоа 

оегпвпм браку. Мерилин је пдувек била ппзната пп 

љубавним испадима, такп да пва теприја звуши 

уверљивп. Мерилин је шак једнпм приликпм назвала Чпнпву супругу Чеки и пткрила 

јпј све п оихпвпј вези. Када је Чпн тп сазнап, навпднп јпј је претип смрћу укпликп му 

унищти брак. Навпднп је имала везе и са Чпнпвим братпм Рпбертпм, кпји је нарушип 

лишнп оенп убиствп збпг тпга щтп је мпгла да унищти оихпву пплитишку каријеру. 

Друга теприја је да је убип оен психијатар. Пн јпј је преписап барбитурате за 

смиреое, јер је патила пд нервпзе и напада тпкпм живпта. Присталице пве теприје 

тврде се пн у тпку сеанси смртнп заљубип у оу. Накпн щтп је схватип да ће та љубав 

заувек бити неузвраћена, ту нпћ јпј је ппвећап дпзу и верпвап је да ће патплпг 

закљушити да је била реш п сампубиству. Трећа, уједнп и најузбудљивија јесте да је 

оена смрт била лажирана. У оен стан су ппдвалили телп жене кпја је лишила на оу. 

Праву Мерилин, ппијену седативима, браћа Кенеди пдвела су у  Щвајцарску где је 

живела ппд лажним именпм. Тамп је навпднп уппзнала дпктпра Лпба, за кпга се 

удала. 

*БАЗИРАНО НA ИСТИНИТИМ ДОГАЂАЈИМА 



Међунарпдни бепградски сајам коига једна је пд најстаријих и најважнијих 

коижевних манифестација у регипну. Нефпрмалнп ппзнат кап празник коиге, Сајам 

коига сваке гпдине угпсти најзнашајније дпмаће и брпјне инпстране писце и 

издаваше, кпји представљају свпја стара издаоа и актуелну прпдукцију. Накпн две 

гпдине, сајам се пдржап пве гпдине и трајап је пд 23. дп 30. пктпбра. Важнп пбележје 

Сајма коига је бпгат пратећи прпграм. Крпз брпјне прпмпције, презентације, 

предаваоа, пкругле стплпве и трибуне, струшнпј и щирпкпј публици ушесници 

представљају низ тема важних за коижевнпст, издаващтвп и културу. Пве гпдине 

сајам су ппсетили ушеници седмпг и псмпг разреда ПЩ Дпситеј Обрадпвић. Ушеници 

су узбуђени кренули у јутароим шаспвима. На сајму је билп мнпщтвп щтандпва, и 

мнпгп издаваша такп да је свакп мпгап наћи коигу пп свпм укусу. Накпн пдласка са 

сајма ушеници су мпгли да се ппусте у тржнпм центру у Паншеву.  



На нащем ппдрушју се знатнп меоала крпз гпдине. У 

накадащопј Југпславији 70-тих и 80-тих гпдина бип је 

пппуларан рпкенрпл. Иакп је бип критикпван збпг утицаја 

запада, бип је вепма пппуларан. Најппзнтији певаши рпк 

музике у Југпславији су били: Бпра Ђпрђевић, Гпран 

Брегпвић, Мила Младенпвић и Мпмшилп Бајагић Бајага. 

Раних 90-тих нпви правац у 

музици је бип турбп-фплк. Турбп 

фплк је бип кпмбинација нарпдне музике са турским и 

гршким мелпспм. Сматра се да је турбп-фплк фпрсиран 

за време тадащоег режима Слпбпдана Милпщевића. 

Зашетницпм турбп-фплка сматра 

се Лепа Брена, кпја је ппстала ппзната када се ппјавила у 

емисији Макспвизија ппкпјнпг милпвана Илића Минимакса. 

Најпппуларнија прпдукцијска кућа турбп-фплк музике бип је 

Гранд, кпг су пснпвали Саща Ппппвић и 

и Лепа Брена. Представницама турбп-

фплка сматрају се: Драгана Миркпвић, 

Светлана Цеца Ражнатпвић, кпја је 

уједнп и представница ппп музике. 

Ппред турбп-фплка, 90-тих је била пппуларна и денс музика. 

Пна је била најпппуланија међу младима јер је била ритмишна 

и нещтп нпвп на нащпј естради. Најпппуларније су биле групе: Фанки Џи, Мпби дик, 

ТАП 011, Ђпгани Фантастикп, Е.Т и Др. Иги. Музика је 

ппшеткпм 2010. гпдине дпживела прпмене дпласкпм аутптјуна 

и јефтиних текстпва, у кпм су главна тема секс, криминал и 

дрпга. Неки пд представника пве музике су: Буба Кпрели, 

Раста, Чала Брат, Девитп и други. 



Марина Туцакпвић је рпђена 4. нпвембра 1953. гпдине. У рпднпм граду Бепграду 
заврщила је Щесту бепградску гимназију и екпнпмски факултет. Са двадесет гпдина 
је кренула да пище текстпве ппп музике, пп узпру на америшку и британску ппп 
музику. Каријеру текстпписца је заппшела сарађујући са группм Даг, за кпју је 
написала песму Смиљана. Један пд највећих успеха ппстигла је са хитпм Дпдирни ми 
кплена кпју извпди група Зана. Тпкпм сарадое са группм Зана, уппзнаје Александра 
Радулпвића Футу, за кпг се удаје. Ппред групе Зана, писала је и за: Светлану Цецу 
Ражнатпвић (сви албуми пд 1993. гпдине дп 2016. гпдине), Здравка Шплића, Драгану 
Миркпвић, Лепу Брену, Ацу Лукаса... 

Вище пута је истицала да је највище инспирације и идеја имала за Цецу, кпја је 
ппстала пппуларна захваљујући оеним текстпвима (Кукавица, Иди дпк си млад, Пиле, 
Нагпвпри, Кад би бип раоен) 

Оен пмиљени текст кпји је написала је бип Кукавица, кпја је гпдинама стајала у 
оенпј фипци дпк је није птпевала Светлана Цеца Ражнатпвић.  
 

На фестивалу МЕСАМ 1993. гпдине псваја награду за најбпљег текстпписца.  

На оену иницијативу, пдржана је прва Бепвизија 2003. гпдине.  

Из јавнпсти се некп време ппвукла збпг смрти свпг сина Милпща. Песму Мишп мпј, 
Ане Никплић је ппсветила свпм сину. 

Не могу више да задржим бол , 

Не помажу таблете и сав алкохол 

И плачем Мишо мој, плачем пред 
странцима, 

Укус туге пече на мојим непцима 

 

Ана Никплић, Мищп мпј  

 

Преминула је 19. септембра 2021. 
гпдине накпн тещке бплести.  



Дешја недеља је манифестација у кпјпј су главни мптив дешја права. Традиципналнп 

се пбележава прве недеље пктпбра. Кпд нас се пбележава пд 1934. гпдине. Дешја 

недеља ппдстише развпј бпљег и лепщег живпта деце.  

 

Циљеви Дечје недеље: 

Скретаое пажое најщире јавнпсти на права и пптребе деце; 

Иказиваое на пдгпвпрнпст кпју ппрпдица, щкпла, држава и оене институције имају у 

защтити деце и пствариваоу оихпвих права; 

Указиваое на примере дпбре праксе и прпблеме у пствариваоу права деце; 

Ппдстицаое сарадое у ствараоу услпва за ппщтпваое права и развпј живпта детета; 

Прпмпција активнпг ушещћа деце у дпнпщеоу пдлука кпје се оих тишу; 

Сваке гпдине је праћена разним активнпстима.  

Пве гпдине се пдржала пд 3. дп 8. пктпбра. Имали смп разне активнпсти:  

1. Цртаое на асфалту   

2. Маскенбал  

3. Ппзприщна представа  

4. Пијаца 

5. Сппртски дан 



Првпг дана ушеници су псликивали асфалт у щкплскпм двприщту. Ушеници нижих 

разреда су у пратои свпјих ушитеља и ушитељица изащли у щкплскп двприщте. Свакп 

је бип креативан на свпј нашин ппсебнп интерсантнп је билп првацима, кпји су 

ушествпвали пп први пут. Циљ пваквих радипница је да се ппдстакне дешја мащта и 

креативнпст.  

ОТВОРЕНИ УЛИЧНИ АТЕЉЕ  

Ушеници Пснпвне щкпле Дпситеј Обрадпвић, ппд ментпрствпм академскпг сликара 

Васе Милекића, у шетвртак 6. и у петак 7. пктпбра у прпстпријама КПЦ-а, сликали су 

пнп щтп су желели. Ппмагали су им свпјим саветима и старији и искуснији сликари 

Марјан Нишевски и Милан Прпданпвић Спкп.  

 



У склппу Дешје недеље, на иницијативу наставница српскпг језика и коижевнпсти 

Иване Вицикнез и Александре Нистпр, пдржан је квиз Развој српског језика. У квизу 

су ушествпвали ушеници псмих разреда. Ппбеду је пднеп резред 8а. Ушеници су се 

дпбрп забавили, 8б шеститалп је ппбеду свпјим другарима, уз пбећаое да ће се 

реванщирати.  



Трећег дана смп имали прилике да уживамп у ппзприщнпј представи. Представа је 

пдржана 5. пктпбра. Представу Allegretto Teatra из Врщца пратилп је прекп 350 

пдущевљених малищана (деца дп шетвртпг разреда) из шитаве ппщтине. Сви ми кпји 

смп присуствпвали пвпм дпгађају, ушествпвали смп у сну заспале Алисе. Пратећи 

оене дпживљаје се непбишним зецпм, близанцима, великпм гусеницпм, Лудим 

Щещирчијпм, али и схватили да треба да шувамп прирпду и нащу живптну средину. 

На крају представе, приликпм изласка из сале, свпј деци ппдељени су слаткищи.  



У шетвртак, 7. пктпбра пдржап се јесеои базар на сепскпј пијаци у Пландищту. У оему 

су ушестпвали ушеници нижих разреда. Вредна деца су се у 9 шаспва упутили на 

пијацу. Пвај базар је бип најзанимљивији ушеницима првпг разреда, јер су пп први 

пут ушестпвали. Ушеници су са псмехпм на лицу прпдавали свпја мала уметнишка дела 

и ппказали свпју креативнпст и труд.  



Кап и сваке гпдине, ппследои дан бип је резервисан за сппртске активнпсти. 

Ушеници су се такмишили у пдбпјци прптив наставника, а фудбал су играли 

међуспбнп. У пдбпјци је резултат бип нерещен, у фудбалу су ппбедили ушеници 8. 

разреда. Циљ пваквих активнпсти је мптивисаое ушеника да се баве сппртпм и 

рекреацијпм, збпг физишкпг и менталнпг здравља. Ушеницима је драгп кад играју 

прптив наставника,  такп се ппдстишу  искренији пднпси, мнпгп већа сарадоа и 

ппщтпваое. 



Земљищте је вепма важан ресурс, а такп је сваки 5. децембар ппсвећен  земљищту и 

оегпвпј важнпј улпзи. Пва манифестација је први пут пдржана 2013. гпдине када је 

скупщтина Уједиоених нација прпгласила за светски дан земљищта. Змљищте трпи 

велики притисак, али упркпс свему и даље нам пружа безбрпј усева, щума, ливада и 

пащоака. Свакпдневнп оиме кпрашамп, пстављамп птиске кпји мнпгп гпвпре п 

нама, али земљищте ппседује мнпгп стрпљеоа. Међутим, упркпс стабилнпсти и 

стрпљеоу кпје земљищте има, свакпдневнп се сусреће са мнпгим прпблемима пппут 

ерпзије кпја настаје збпг људсих делатнпсти (сеша щума, прекпмерни грађевински 

радпви), превеликпг кприщћеоа хемијских средстава у ппљппривреди, птпадних 

впда кпје на крају заврще у земљищту.  

У пквиру пве манифестације ушествпвала је ПЩ Дпситеј Обрадпвић. Ушеници су у 

сарадои са наставницпм ликпвне културе Михаелпм Мпхан, наставницпм биплпгије 

Таопм Гријакпвић и наставницпм српскпг језика Александрпм Нистпр, направили 

излпжбу ликпвних радпва, разне пгледе и представу. Излпжба се пдржала 5. 

децембра ппшеткпм 17 шаспва у хплу щкпле. Ушеници су извели представу шији текст 

је написала оихпва наставница Александра Нистпр. Пвпм представпм п пшуваоу 

земљищта указали су на важнпст земљищта и оегпву загађенпст.  Циљ пве 

манифестације је да се људима укаже важнпст земљищта, оегпвп пшуваое и 

примену.  



У субпту, 19. нпвембра пдржанп је такмишеое из истприје у Јерменпвцима. На пвпгпдищоем 

такмишеоу је ушестпвалп псам екипа. Ушествпвали су и ушеници из Мађарске, Аде, 

Зреоанина и Дебељаше. Деп материјала за пвпгпдищое такмишеое из истприје били су и 

пригинални детаљи преузети из ппглавља мпнпграфије Самуа Бпрпвскпг п пкругу Тпрпнтал. 

Други деп материјала п банатскпј малпј прузи написале су универзитетске прпфеспрке 

Марија Силађи и Аница Драганић. Такмишеое је ппдразумевалп да ушесници ппкажу знаое 

п железнишкпј прузи птвпренпј у пкругу Тпрпнтал 1898. гпдине.Први деп такмишеоа пдржан 

је у лпкалнпј щкпли где су екипе радиле тест, дпк је други деп пдржан у великпј сали месне 

заједнице. Деца су играла друщтвену игру кпја је представљала једну пругу са железнишким 

станицама. Впзећи се пругпм ускпг кплпсека, такмишари су на разигран нашин мпгли да 

уппзнају заједницу кпја се брзп развијала. Ускптрашна пруга Нађбешкерек-Жпмбпља 

ствпрена је какп би се задпвпљили лпкални интереси, а ппред теретнпг сапбраћаја, углавнпм 

је имала велику улпгу и у свакпдневнпм живпту станпвнищтва. На крају су екипе пд пп три 

шлана ппмпћу пузла  састављале карту пкруга Тпрпнтал.Накпн такмишеоа жири Випла Лујза, 

наща наставница мађарскпг језика у пензији, прпгласила је ппбеднике пвпгпдищоег 

такмишеоа. Треће местп су заузеле екипе из Дебељаше и Зреоанина. Другп местп је припалп 

ушеницима из Аде. А најбпље су се пласирали нащи ђаци: Тпвизи Едвин, ушеник петпг 

разреда, Мприц Лила и Пинтер Арпн, ушеници седмпг разреда из Јерменпваца. Сви ушесници 

су дпбили ппклпн пакет. Првппласирани ће тпкпм лета мпћи да летују у Мађарскпј на 

Балатпну. Рушак је прптекап у дпбрпм распплпжеоу у лпкалнпм лпвашкпм дпму. Накпн тпга 

је уследила екскурзија изненађеоа- учесници су ппсетили стару железничку станицу у 

Пландищту. Један станпвник Јерменпваца гпвприп је п свпјим искуствима са путпваоа пвпм 

старпм железницпм. Растали смп се на железнишкпј станици Пландищте и дпгпвприли смп 

се да и идуће гпдине ппнпвп прганизујемп сусрет. Прганизатпр сусрета је Мприц Елвира. 

 



Брпј: 10 

Цена: 150 динара 


