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Дечја недеља је манифестација која се одржава 

годинама, а главни мотив су дечија права. Обележава се 

почетком октобра. Организују се приредбе и разне 

активности. Слоган овогодишње Дечје недеље гласи: 

Подељена срећа, два пута је већа! Због новосталних 

околоности пандемије вируса корона, одржане су 

активности које се могу ускладити у датим условима. 

Одржале су се следеће активности: 

1. Цртање на плочнику у  дворишту школе 

2. Спортски дан, такмичење на осмишљеним 

полигонима 

3. Ликовни радови: Подељена срећа, два пута је већа! 

4. Литерарни радови: Подељена срећа, два пута је 

већа! 

5. Посади биљку улепшај свој простор! 
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Цртање на плочнику  је једна од активности која се одржала у школском дворишту. 

Деца су у групама излазила и цртала. Ове године деца су била мање расположена 

јер су им недостајали  другари. Бојама су улепшали и развеселили плочник иза 

школе. 

Ликовни радови на тему ,,Подељена срећа, два пута је 

већа”, улепшали су ходнике  наше школе.  Литерарни 

радови на исту тему, оплеменили су наша срца и на 

тренутак смо сви заборавили на ову тешку ситуацију. 

Деца старијег узраста правила су плакате са порукама о 

пријатељству,  правима деце, а било је и порука о 

љубави.  Поруке су писали на српском и италијанском 

језику! 

Последњи дан био је резервисан за уређење  

школског врта, посадили смо саднице  цвећа 

које смо добили од Општине Пландиште.  
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Квиз под називом „Љубав, мир, граматика“ одржан је у уторак 6.10.2020. у току 

Дечије недеље, у реализацији наставнице српског језика, Иване Вицикнез.  Ученици 

шестог разреда били су подељени у два тима („Девојчице“ и „Шаранџије“) која су 

заједно покушала да реше задатке из граматике (градиво 5. разреда). Цео квиз 

надгледао је супервизор (Весна Холи) и бележио поене током игре.  Победу је однела 

екипа „Девојчица“ са 18 освојених поена, док су „Шаранџије“ освојиле 16.  Због 

епидемиолошке ситуације вођено је рачуна да број ученика буде сразмеран мерама које 

су прописане.  

Ученици су се забавили, обновили градиво 

и поделили радост међу собом због 

остварене победе,али су исто тако 

пружили речи подршке онима који су били 

на другој страни медаље.                           



6 

    Поводом Дечје недеље, 7.октобра у Основној школи ,, Доситеј Обрадовић” у 

Барицама, одржано је XIII издање ликовне колоније, „Обојени свет детињства“. 

Организатор ликовне колоније је Румунски центар за демократске институције из 

Новог Сада. Ова манифестација одржава у основним школама где је заступљена 

настава на румунском језику. Ове године због пандемије Ковид 19, организована је 

онлајн колонија. Наставница ликовне културе, госпођа Михаела Мохан, организовала  

је изложбу дечјих радова са јесењим мотивима. 

    Ученике и професоре поздравио је генерални конзул Румуније у Вршцу, господин 

Георге Дину, потпредседница Румунског центра за демократске институције, госпођа 

Анишоара Царан, директор Основне школе „Доситеј Обрадовић“, господин Сава 

Дивљаков и заменик председника скупштине Општине Пландиште, господин Владан 

Младеновић. 

     Господин Георге Дину  упутио је честитке 

ученицима поводом Дечје недеље, пожелео им 

пуно успеха и саветовао им да живе пуним 

плућима, да се играју, да буду креативни, али и 

да уче да би имали бољу будућност. Конзул се 

захвалио и наставницима на њиховом труду и 

посвећености у образовању ученика, такође је 

честитао и организаторима. 
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    Ученици из Барица уживали су и у 

присуству наставника ликовне културе, 

господина Јона Стефана, пореклом из Барица, 

који им је причао о времену проведеном у 

школи у Барицама, о својој љубави према 

уметности и на крају им је показао неке 

технике које укључују рад са темперама. 

 

 

    Колонија „Обојени свет детињства“ 

овог пута одвијала се у свим 

учионицама румунских школа, са 

почетком у 11 часова.  

   По завршетку радова, наставници 

ликовне културе  фотографисали су 

ученичке радове и они су послати 

организаторима, који ће их објавити на 

њиховој Фејсбук страници.  

   Сви ученици добили су и овог пута сав 

потребан материјал и дипломе о учешћу, 

а ученици школе домаћина били су 

тужни што нису могли да покажу 

пријатељима из румунских села да и они 

могу бити  добри домаћини. 
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Здрав дух у здравом телу 

Нема тога ко од малих ногу није чуо за изреку  да је здрав дух у здравом телу. Ова 

изрека се и данас често користи  у свом изворном, латинском облику. Ретко ко зна да је 

у питању стих из Десете сатире римског песника Јувенала, где се говори о ономе што 

човек треба да жели у животу. Децим Јуније Јувенал био је горак хроничар моралног 

расула и друштвених неправди у Риму свога времена. Остала је запамћена Јувеналова 

реч да је у времену као што је његово „тешко не писати сатиру“. Иначе, ван контекста у 

којем је настао, израз „здрав дух у здравом телу“ може се схватити двојако – да је брига 

о телу предуслов душевног здравља, али и обрнуто – да само душевно уравнотежен 

човек може бити телесно здрав. 

Отворити Пандорину кутију 

Oпште позната метафора за такво делање које, чак и кад је само по себи невино, 

изазива лавину лоших последица. Ова фраза се толико често косристи да је прича која 

стоји иза ње потпуно пала у заборав, а води порекло из грчке митологије. О Пандориној 

кутији се говори у миту настанку Пандоре – прве жене на земљи. Зевс је Хефесту 

наредио да начини жену од воде и земље. Тако је настала Пандора. Богови су јој дали 

многе дарове. Од Афродите је добила лепоту, од Аполона таленат за музику, Хермес јој 

је дао моћ говора, Хера радозналост, а Атена одећу. 



9 

Коцка је бачена 

Изговорио је Јулије Цезар 49. године пре нове ере након што је 

решио да пређе реку Рубикон са својом 13. легијом и упути се 

према Риму. Тим су чином и Цезар и његови легионари 

аутоматски осуђени на смрт по римском закону јер је Рубикон, 

речица на северу Италије, била римским правом дефинисана 

граница јужно од које ниједан римски војсковођа није смео да поведе војску. Када је 

Цезар рекао: "Коцка је бачена"  он је то изговорио у контексту пута без повратка на који 

се упутио. 

Jабука раздора 

Овај израз потиче из грчке митологије, употребљава се у значењу „узрок, разлог, или 

повод свађе”, „предмет спора, неслагања” и сл. Откад је света и века, међу људима и 

народима било је љубави, али и мржње и раздора. Код многих старих народа постојали 

су богови светла, муња и громова, ветрова, зоре, лепоте, љубави, па и – мржње и 

раздора. У грчкој митологији, богиња раздора (неслоге) била је Ерида, кћи Ноћи и мајка 

многих зала: Тегобе, Заборава, Глади, Бола, Свађе, Туче, Битке, Убиства, Крвопролића, 

Лажи. Та зла богиња, сестра и верна пратиља бога рата Ареса, једним својим 

поступком, о којем ће овде бити речи, узроковала је посредно и велики Тројански рат.  

Човек мера свих ствари  

Oва теза је, преко указивања да су сва знања дело човека, дакле несавршена, уводила 

неку врсту толеранције међу различитим погледима на свет. Развој филозофије и богат 

културни живот довели су до потребе да се сви ти погледи на свет ослободе међусобног 

угњетавања. У етичкој сфери, када људи бирају начин живота, та теза је значила да 

свако може да изабере живот какав жели. Обичаји разних људи и народа су различити и 

сваки од њих има право да сам одлучи којих ће се обичаја држати. ,,Човек је мера свих 

ствари” може да значи и да је за свакога истина оно што се њему чини, да је све 

подједнако истинито, јер не постоји објективна, него само субјективна истина. У овом 

облику, теза представља релативизам – одбацивање постојања објективне истине. 
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Географски положај: 

Италија се налази на југу Европе, на Апенинском 

полуострву и обухвата три велика  

острва: Сицилију, Сардинију и Елбу. Италија се дели 

на више регија, свака регија има главни град, али 

главни град целе Италије је Рим. 

Становништво: 

Италија има преко 60 милиона становника, а чак 67% Италијана живи у градовима  

претежно на северу. Око 19% Италијана су старији од 65 година, а у просеку живе 

78 ̶ 83 године. 

Историја Италије: 

Италија је место настанка Римског царства, једног од највећих царстава старог 

века. Италија је тек по завршетку Другог светског рата проглашена републиком. 

Италијанска кухиња: 

Италија је свету веома позната по својој 

изузетно посебној кухињи. Један од 

највећих италијанских специјалитета јесте 

пица, која је настала као храна коју 

су јели сиромашни. Они су остатке хране 

ставили на тесто, додали сос, 

зачине, испекли у пећници и то јели. 
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Италијанска култура: 

Италија је, поред хране и моде, свету позната по својој култури. Ова земља била 

је домовина уметницима попут Леонарда да Винчија, затим Ботичелиja, Рафаела  

и Микеланђела, али је такође, позната по грађевинама попут Колосеума у Риму  

и торња у Пизи. 

Италијанска књижевност: 

Италијанска књижевност писана је на италијанском језику, 

али је превођена на све светске језике. Она је настала у раном 

средњем веку, када су на окситанском 

језику написана прва књижевна дела. 

Мода: 

Милано је највећа престоница моде у Италији. У њему се одржава чувена Недеља  

моде, али је и седиште чувених брендова . 

Музика : 

Италија има веома препознатљиву музику и извођаче, а неки од  њих су: 

Adriano Celentano, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, 

Eros Ramazzoti, Lorenzo Cherubini и многи други. 

Туристичке дестинације: 

Ако одете у Италију, посетите ове градове: 

Рим: Базилика, стари век, цркава и гладијатор...  

Венеција: Канал, палата, лагуна, цркава... 

Милано: Саборна црква, Леонардо да Винчи...  

Пиза: Саборна црква, крстионица и Kриви торањ...  

Верона: опера, арена, амфитеатар, Јулијина кућа, вино...  

Палермо: палата, капела и црква... 
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Сигурно вам је било досадно током ванредне ситуације, представићемо вам један 

експеримент да унесемо мало забаве. Да ли сте икада желели да изолујете ДНК из 

банане? Вероватно, нисте никада. 

Сада ћемо вам приказати како се то ради у само неколико корака: 

 

1. Измерите 10 милилитара 

2. У то додајте 10 милилитара 

детерџента за судове. Додајте 

затим, једну кашичицу соли и 

промешајте. 

3. Сада је потребно 

изгњечити једну трећину 

банане без коре. 

4. Када сте то урадили, 

изгњечену банану додајте 

у смешу са детерџентом. 

5. Затим, процедите смешу, као што је приказано на слици. 

6. У све то треба додати 5 милилитара охлађеног 70% алкохола и мало сачекати. 

7. Нити ДНК се одвајају како је приказано на фотографији. 
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    Времена се мењају као и модни трендови. Тикток је друштвена мрежа на којој се 

снимају таленти плесни и хумористички у трајању од 15 до 60 секунди. Tикток је 

званично покренут 2017. године за све ајфон и андроид мобилне мреже. Постала је 

популарна широм света 2018. године, када је склопила уговор са музичком услугом   

(Musical.ly). Број корисника ове апликације расте све више. Постоји много тиктокера 

из Србије који снимају видео и имају преко сто хиљада пратилаца, али не зарађују од 

тога. Тикток користе деца, млади и познате личности. Америчке познате личности 

зарађују милионе снимањем тикток видеа, а најпознатије су: 

Адиспн Ре (Addison Rae) 

Чарли Дамелo (Charly Dhamelio) 

Лпрен Греј (Loren Gray) 
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НЕ ПРЕСКАЧИТЕ ОБРОКЕ  

 

           Нака оброк чине: свеже поврће, свеже воће

(сезонско),житарице,пахуљице,интегрално 

брашно, немасна меса, риба – најмање једанпут недељно, јаја, хладна 

непрерађена цеђена уља маслиново, сунцокретово... 

ДОРУЧАК ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ ОБРОК  

          

           Прескакање доручка вас неће учинити мршавим, напротив, особе које за 

доручак једу житарице, или пецива, виткије су од особа које не доручкују, или 

једу месне прерађевине. Добар доручак укључује млеко и млечне производе, као 

добар извор беланчевина и калуцијума. Интегрално пециво или пахуљице, као 

извор сложених угљених хидрата и воће као извор прехрабених влакана, 

витамина и минерала. Пропустимо ли доручак, већа је вероватноћа да ће нас 

током дана „напасти“ глад која ће нас натерати да зграбимо прву храну која нам 

се нађе у близини. Деца која ујутру доручкују боље функционишу, имају бољу 

концентрацију, а старије особе које редовно доручкују раде брже, мање греше и 

боље памте, у односу на особе које прескачу доручак. 

ЈЕДИТЕ РАЗНОВРСНУ ХРАНУ  

           

           Не постоји намирница која би довољно задовољила све потребе нашег 

организмау хранљивим састојцима.  

      Добра исхрана мога бити разноврсна! 



15 

УМЕРЕНО СА ПИЋИМА 

         

          Смањите употребу висококалоричних и 

заслађених безалкохолних пића. Једна чаша 

безалкохолног напитка садржи око 100 калорија, 

а њих често називамо празне калорије, јер не 

осигуравају вредне есенцијалне матрије, а  не 

садрже велику количину енергије. 

УНОСИТЕ ДОВОЉНО ВОДЕ  

         

          Вода је неопходна за добро здравље. Она 

помаже и у регулисању тежине. Што више 

воде уносете, метаболизам ради брже. 

Наравно, треба имати меру. Ако је тело 

навикло на неузимање воде, оно се заправо 

задржава у пределу чланака, око ребара и 

струка.  

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ  

          

          Веома је важна физичка активност, а користи су многобројне, ако редовно 

вежбате приметићете да имате више енергије, кондиције, боље сте расположени, 

одржаћете идеалну телесну тежину, смањити шећер и холестерол. Сан је 

неопходан за добро здравље. Спавајте најмање осам часова дневно.  

Не лежите и не устајте рано!  
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    До скоро, већина људи на Балкану користила је Јутјуб 

само за  слушавање музике и дивили су се томе што могу да гледају нешто кад год и 

колико год пожеле. Међутим, неколико људи се окушало у представљању себе и свог 

рада на тој друштвеној мрежи. Иако се у свету Јутјуб  развио до тог нивоа да су 

креатори постајали врло брзо и милионери, код нас је све каскало и почело је као хоби. 

Сама зарада је и до 100 пута нижа него у свету, али оно што је занимљиво јесте да су 

ови људи идоли тинејџера. 

    Канали младих постају све популарнији. Може се пронаћи доста корисних ствари, а 

ту је и бесконачна забава. Јутјуб је место где се може пронаћи много различитих ствари. 

И  јутјубери са Балкана су се придружиле том тренду.  

Међу најпопуларнијим су: Јасерштаин, Сербиан, Гејмс БЛ , Муђа… Сваки од њих 

снима другачије видео клипове. Неко снима о игрицама, неко како нешто направити, 

али има и много поучних снимака. Врло често ти снимци имају милионе прегледа. 

Најгледанији видеи јесу они у којима учествују мала деца, што нам говори да је 

технологија узела маха у дечијим животима. Дигитална технологија и интерактивност, 

такође, представљају значајне ризике за безбедност деце, њихову приватност и 

добробит, што повећава ризик од претњи и штете са којом се многа деца већ суочавају у 

свету ван интернета и што рањиву децу чини још рањивијом. Начин на који ће деца 

доживљавати ове трансформације веома зависи од тога како она доживљавају „стварни 

свет“. 

    Да се ситуација у свету не би отела контроли што пре је потребно предузети 

неопходне мере у заштити деце. Стратегије промовисања безбедности деце на мрежи 

треба да узимају у обзир узраст и зрелост детета. Млађој деци вероватно требати 

велика подршка и више упутства од родитеља, наставника и других одраслих од 

поверења. Старија деца ће с друге стране, вероватно имати већу жељу да понекад 

ризикују. У разумним границама, такво преузимање ризика је деци потребно како би 

научила да се прилагоде и да развију моћ расуђивања. 
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МИРОСЛАВ МИКА                     
АНТИЋ 

Мирослав Мика Антић рођен је у Мокрину 

14. марта 1932. био је српски песник. У 

родном Мокрину похађао је основну школу, 

гимназију је завршио у Кикинди и Панчеву, 

а студије је уписао у Београду. Живео је у 

Новом Саду. Пре него што је постао познат 

бавио се разним пословима, био је морнар, 

радио у луткарском позоришту. Сем писања 

бавио се и сликарством, новинарством и 

филмом. Режирао је филмове Доручак са 

ђаволом, Свети песак, Широко је лишће, 

Страшан лав. Писао је драмска дела и 

један роман. Писао је и песме: Војводина, 

Испричано за пролеће, Рождество твоје, 

Плаво небо, Насмејани свет... За сва та 

дела добио је многобројна признања две 

Невенове награде, награду за животно дело 

у поезији за децу, Горанову награду, 

награду Стеријиног позоришта, Златну 

арену за филмски сценарио, награду 

Ослобођења Војводине, Орден заслуга за 

народ и др. Био је и уредник листа Ритам и 

Дневника у Београду и Младог поколења у 

Новом Саду. 

 ЗАНИМЉИВОСТИ         

П СВПМ СУСРЕТУ СА 

ЈПСИППМ БРПЗПМ ТИТПМ 

МИРПСЛАВ МИКА АНТИЋ 

ПРИЧАП ЈЕ 1973. ГПДИНЕ. 

ПРИЛИКПМ ТПГ СУСРЕТА 

ТИТП ЈЕ  МИСЛИП ДА ЈЕ 

ПН ПРЕДСЕДНИК АУТП-

ТРАНСППРТНПГ 

ПРЕДУЗЕЋА ВПЈВПДИНЕ, А 

НЕ АУТПР 

ПЕСМЕ ,,ВПЈВПДИНА” И 

ПИТАП ГА ЈЕ ЗА ВПЛВП 

АУТПБУСЕ. 
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Новак Ђоковић -Ноле рођен је у Београду 22. маја 1987. године. Његова тежина је 77 

килограма, а висина 1,88 метар. Има сина Стефана Ђоковића и ћерку Тару Ђоковић са 

женом Јеленом Ђоковић са којом је у браку од 2014. године.  

     Новак игра десном руком. Освојио је осамдесет један турнир. Професионално игра 

од 2003. године. У досадашњој каријери освојио је седамнаест титула на гренд 

слем турнирима: осам пута Отворено првенство Аустралије, пет пута Вимблдон, три 

пута Отворено првенство САД и једанпут Ролан Гарос. Један је од петорице тенисера у 

Опен ери који су освојили гренд слем каријере. Његови тренери су Маријан Вајда и 

Горан Иванишевић.  

     Његова највећа ривалства су са Рафаел Надалом. Ђоковић и Надал су играли један 

против другог 56 пута што представља рекордни број сусрета два тенисера у Опен ери. 

Састајали су се на турнирима свих категорија. Играли су у 27 финала од којих је 

Ђоковић освојио 15. Надал, међутим, води са 10:6 у мечевима на гренд слем 

турнирима. Њихово ривалство је означено као треће највеће у првој деценији 21. века 

(иза ривалства Федерер - Надал и Сампрас -Агаси).Ђоковић је једини играч који је 

Надала победио седам пута заредом, и то у седам финала (од Индијан Велса 2011. до 

Отвореног првенства Аустралије 2012). Он има највише победа на шљаци и на гренд 

слем турнирима против Шпанца. Надал, са друге стране, такође има највише гренд 

слем победа (и победа уопште) над својим ривалом. Њих двојица су се досад састали у 

девет финала гренд слема и Ђоковић је добио четири, а Надал пет пута. Држе рекорд по 

дужини једног гренд слем финала —5 сати и 53 минута на Отвореном првенству 

Аустралије 2012, а такође и по дужини у мечевима у три сета са тај-брејком у 

последњем сету (4 сата и 3 минута, Мадрид 2009.). Надал и Ђоковић су други пар у 

историји који се срео у четири узастопна гренд слем финала. 

      Ђоковић је почео сезону одбраном титуле на Отвореном првенству Аустралије. У 

полуфиналу је савладао Марија, у мечу који је трајао 4 сата и 50 минута, а 

у финалу Надала. Њихов сусрет трајао је 5 сати и 53 минута, што представља рекорд по 

дужини финала једног гренд слема. На следећа два турнира на којима је бранио 

титулу, Дубаију и Индијан Велсу, испао је у полуфиналу, од Марија, односно од Изнера. 

Титулу у Мајамију је одбранио без изгубљеног сета. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2003
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%90%D0%94_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC#%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D1%81%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Rivalstvo_Federera_i_Nadala
https://sr.wikipedia.org/wiki/Rivalstvo_Agasija_i_Samprasa
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2012_%E2%80%94_%D0%B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%87_%D0%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%94%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D1%83_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B0_2012_%E2%80%94_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2012_%E2%80%94_%D0%BC%D1%83%D1%8
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     Давне 1981. године радници из  фирме 

Плантекс, по коме је клуб и добио име, 

основали су стрељачку дружину Плантекс 

1981. 

     Клуб је за време свог рада имао запажене 

успехе на такмичењима у оквиру бивше 

СФРЈ када је било активно преко 800 

стрељачких клубова и дружина. Tада је и 

конкуренција била већа, поређења ради, 

данас у Србији има тек нешто више од 80 

стрељачких клубова.  

    Највећи успех била је златна и бронзана 

медаља у конкуренцији јуниорки. Запажену 

улогу имали су и сениори, а неки од њих 

стекли су звање Мајстора стрелца. Таман, 

током стварања  врхунских стрелаца, 

почетком деведесетих година, клуб престаје 

са радом због лоше политичке и финансијске 

ситуације у држави. Многи од њих и данас 

жале за пропуштеном приликом коју су 

имали да се као пионири и јуниори остваре у сениорским селекцијама, способним за 

високе спортске резултате. Управо на њихову иницијативу, као и на иницијативу 

старијих стрелаца и комисије за ловачки подмладак  ЛУ Брзава, дошло се до поновног 

оснивања Стрељачке дружине Плантекс 1981.   

    Стрелиште је у потпуности ново изграђено у великој сали ловачког дома у 

Пландишту уз финансијску помоћ Општине Пландиште, месне заједнице и  донатора. 

У радовима на изградњи стрељане учествовала су  деца из ловачког подмладка ЛУ 

Брзава уз помоћ ловаца, старих стрелаца и оних који су  желели, али нису имали 

прилику да постану стрелци . 
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Стрељачка дружина Плантекс 1981. основана 

је 30.05.2019. године, а са радом и уписом деце 

почела је почетком октобра месеца 2020. године 

и тренутно има око 40 чланова, а нови 

заинтересовани пристижу готово свакодневно. 

Чланови смо Стрељачког савеза Србије и 

Стрељачког савеза Војводине. 

   Прво велико такмичење, на које смо после 

скоро 30 година учествовали, Првенство Србије 

у стрељаштву, где смо након само неколико 

тренинга, остварили  веома задовољавајући 

резултат.  Обновљена су стара пријатељства и 

контакти са клубовима са којима смо пре три 

деценије делили „мегдан“, али су стечена и нека 

нова пријетељства. 

    Општина Пландиште је овим клубом добила 

на већој разноврсности спортова, где је 

најважнији рад са децом и омладином на 

њиховом правилном развоју и стицању 

одговорности према себи и другима .  

На време смо се прикључили Лиги пионира 

Војводине и већ у недељу идемо у Стару Пазову 

на прво такмичење за пионире, а након тога 

следе такмичења у Сремској Митровици, 

Зрењанину, Кикинди...  

Резултат ће овога пута бити у другом плану, 

акценат се ставља на укључивање деце у 

такмичарску форму и стицање искуства које ће 

применити наредне сезоне.  

  

                                                                                                                            

Давор Ћалић   
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Шумски пејзаж 

У једнпј шуми на крају села 

тихи се сппкпј шири, 

а ппсред шуме стаза бела, 

ппд сувим лишћем вири... 

Ппалп лишће златне бпје, 

кап непбичан тепих на ппду 

чека сада прплазнике нпве 

да са оим у бескрај пду... 

Изнад малене реке 

камени мпст стпји, 

виспк и снажан, ппручује свима 

да се времена пн не бпји... 

А ппкрај мпста - кап чувари, 

два зелена жбуна стпје, 

са тугпм у срцу ппсматрају шуму, 

и дп хладне зиме, дане брпје... 

Ппзна јесен у шуми  изазива у 

мени сету, 

па ипак - акп ме некп 

пита 

Рећи ћу: "Тп је најлепше 

местп на свету!!”  

Нина Пмчикус  6а 

 

Чарпбна шума 

Крпз чарпбну шуму тихп тече река, 

успаванку пева шаренпм дрвећу. 

Две пбале спаја дрвени мпстић, 

а зелену траву жутп лишће греје. 

 

Крпз златне крпшое прпбија се 

нежнп сунце, 

кап мађипничар у впди, ствара 

магични пдсјај чарпбне шуме. 

 

Тихп, нежнп, кап балерина, 

бакарнп, златнп-жутп лишће извпди 

свпј плес. 

Придружип се лишћу јесеои ветар  

па заиграше заједнп крпз чарпбну 

шуму.  

У шуму се ушуоала, тихп,тихп,на 

прстима,да је не 

растужи,лепа,шарена јесен. 

Лишће јпј пбпјила и срце угрејала 

јесеоим бпјама. 

Маја Радулпвић  6а 
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       Јутрп се буди уз разнплик, весеп цвркут птица. 

  Дпк се дрвеће спремалп да заплеше свпј јутарои плес, на 

небескпм плаветнилу се рађалп сунце. Свпјим златним 

зрацима сунце је гплицалп бистрпплаву впду кпја је испаравала кап димоак на 

мпдрим крпвпвима кућа. На пбалама кпјe су ћутале, седели су склупчани жбунпви. У 

оима се играла игранка уз веселу музику врабаца. Дрвеће је пбуклп свпје златне 

балске хаљине. Оихалп се, увијалп свпје витке пкићене гране у ритму музике кпја се 

чула из даљине. Правилп је свпју музику, свпјим накитпм брпнзаних бпја. Једнп уз 

другп, стајале су кап впјници у низу, да ппздраве сунце кпје се пппелп на плаву 

ппзпрницу насмејанп.  

   Нпвп јесеое јутрп се прпбудилп уз најлепшу музику виткпг тела шумских лутака кпји 

су пратили кап тенпри гласпве врабаца. 

Тодор Росић, VI –a 

 

 

      Вода је извор живота,а море је пуно живота.   

   Залазак ужареног сунца обасјава мирно море. Његови зраци и златно,жута 

боја, мешају се са плавом бојом мора. У даљини се расипају облаци, а сунце 

све више залази и умирује дан. Са залазком сунца осети се благи ветрић који 

освежава, али и узбуђује море. Море је мирно бљештаво и почиње да се осећа 

мирис морске соли. Галебови у свом ниском лету изнад мирног мора играју 

игру и одлазе у своја гнезда. Док је сумрак напуштен и сам. Нема ни малих 

чамаца са ужурбаним рибарима који су свој ручак, одавно уловили и отишли 

својим кућама.  

     Остаје само лепа слика која ме подсећа на неке лепе тренутке проведене на 

мору. 

 

Бојан Зизовски 6а 
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   Верпватнп сви знате п кпме је реч. Реч је п краљу попа, Мајклу Џекспну. Бип је један 

пд најппзнатијих певача и денсера 90-тих и ппчеткпм 2000-тих. Изненаднп је преминуп 

2009. гпдине. Оегпва смрт је и дан данас мистерија. Неки тврде да се предпзирап 

лекпвима, да је жив, да има клпна, или да је убијен. Оегпва смрт је пптресла цеп свет.  

    Ла Тоја Џексон, старија сестра ппкпјнпг Мајкла тврдила је да је убијен збпг нпвца, јер 

је више вредеп мртав негп жив. У интервјуу за једну телевизију, Џекспнпва је птвприла 

душу и испричала свпју теприју завере у вези са братпвпм изненаднпм смрћу. ,,Убијен 

је и тп се зна”, тврдила је певачица. Тврдила је да су оегпви аутпрски хпнпрари чувани 

пд Џекспнпве смрти и да се оегпва запштавина ппвећала за једну милијарду дплара. 

Мисли да је једна пд мпгућнпсти да му је дпктпр дап неки птрпв, или да га је убила 

прпдукцијска кућа с кпјпм је сарађивап. Мнпги чланпви ппрпдице и пријатељи ппкпјнпг 

певача су више пута изјавили да је Мајкл пап у депресију, те се пдап ппрпцима, дрпги и 

алкпхплу и да се тај дан предпзирап алкпхплпм и лекпвима. У задоим месецима 

живпта, ппстајап је агресиван, па је пип таблете за смиреое и ппстап је зависник пд 

лекпва, гласи једна пд теприја Мајклпвих пријатеља и псталих чланпва ппрпдице. Неки 

тврде да се распап пд силних пластичних захвата, јер је претерап са силикпнима.  

   И дан данас, впди се истрага п оегпвпј смрти. Теприја има мнпгп, а све су мпгуће, 

кпликп и лпгичне. Неки тврде да су га видели за време пандемије кпрпна вируса какп 

нпси маску. (СЛИКА ГПРЕ). 

                            

*БАЗИРАНО НА ИСТИНИТИМ ДОГАЂАЈИМА 
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   Хари Потер је свима добро познат серијал. Прича говори о дечаку Харију који је са 

годину дана успео да преживи  клетву највећег мрачног чаробњака Волдемора.       

    Нажалост, његови родитељи чаробњаци нису успели да преживе. Хари је као сироче 

одрастао у кући својих тетке и тече. Када је са једанаест година добио писмо, где је 

позван да похађа Хогвортс, школу за вештичарење и чаробњаштво, открио је да је 

чаробњак. Он је наравно отишао тамо, упознао је Хермиону и Рона и тада почињу 

његове авантуре, не тако обичног чаробњака.  

    Управо је ,,Затвореник из Аскабана”већини читалаца најбољи и најзанимљивији део. 

У свим вестима и новинама појављује се да је  чувени Сиријус Блек, масовни убица 

нормалаца, побегао из зарвора односно Аскабана. Хари мало након тога  полази на 

Хогвортс  где почиње његова трећа година школовања. У једном тренутку Хари сазнаје 

мало више о Сиријусу.  

    Он је био најбољи друг његовог тате, а да је после постао један од највећих 

присталица Лорда Волдемора. Сиријус је одао Валдемору место где су скривени, а затим 

је убио Харијеве родитеље. Харијев бес ка Сиријусу неконтролисано расте и тада се 

дешава нешто страшно. Сиријус упада на  Хогвортс и напада Рона. Након тога Хари се 

упознаје са Сиријусом.  

   Да ли је Сиријус стварно оно за шта га сви  сматрају? И да ли је можда дошло време да 

Рон добије новог љубимца и замени старог пацова Крастицу? Одговоре на ова питања 

добићете ако прочитате ову предивну књигу научне фантастике. 
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Демонски зубар, Дејвид Вилијамс 

   Дечак Алфи никако не воли да пере зубе. Био је једном код 

зубара, толико се препао да више никада није смео да оде. Алфи 

сада има дванаест година иде у основну школу. Једног дана 

професори најављују долазак нове зубарке у град. Алфи се доста 

плашио тог дана да зубарка не примети његове зубе, онда ће 

сигурно морати поново да оде код зубара, а то му није било ни на 

крај памети. У међувремену Алфи се упознао са једном 

девојчицом, Габи. Па дошао је и тај дан, међутим, зубарка која је 

дошла била је врло чудна, висока, мршава, бледа жена са везаном плавом косом, црвеним 

кармином и салонкама. Имала је бело докторско одело и изгледала је застрашујуће. Мада 

није рекла Алфију да дође код ње. Алфи је био веома срећан, али та његова срећа није 

дуго трајала. Када је дошао кући свом веома болесном оцу, сачекала га је социјална 

радница Вини. Нажалост уз све Алфијеве напоре, она је ипак успела да открије његову 

тајну. Заказала му је преглед зуба код госпође Коренке, сабласне зубарке. Мада Габи је 

приметила нешто веома чудно. Неко или нешто, у глуво доба ноћи, деци уместо поклона 

оставља страшне грозоте….Зло је на делу, али ко се крије иза овога? Можда је то госпођа 

Коренка, али она је само обичан човек, зар не? 

 

 

Дневник  Ане Франк 

  Ана Франк је Јеврејка која се као мала преселила из 

Немачке у Холандију у време Другог светког рата.  

   Живела је у Амстердаму са својом породицом и била је 

веома срећна. Али све се окреће на горе када фашисти 

заузимају и Холандију. Ана мора заједно са својом породицом што пре да се сакрије, или 

неће преживети. С обзиром да је за рођендан добила један диван дневник, она записује 

све шта се дешава од почетка сакривања. Наиме, њена породица је у скровишту са још 

јеном породицом (очевим пријатељм, његовом женом и сином) заједно су се сакрили у 

горњи део зграде у којој ради њен отац и његови пријатељи. Наравно, нико није смео да 

зна да се они крију, нити да су  још увек у овој земљи. Нису излазили напоље, већ су се 

забављали  у том скровишту. Иако Ана и људи који су се с њом крили,  нису радили 

ништа посебно, али начин на који Ана пише дневник, као да прича својој другарици, је 

сам по себи занимљив. Она описује честе свађе међу породицама, описује неке смешне, 

или тужне догађаје и на крају она описује своја осећања, потребе, чежње и све што се у 

њој крије.  

    У тренутку када се Ана заљубљује у Петера, сина Ван Данових, књига постаје још 

занимљивија. Откријте зашто? 
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