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Кренули смп у нпва псвајаоа незабправних 

усппмена, на матурску екскурзију. Скуп испред 

щкпле, ранп ујутру јпщ увек ппспани, али је 

блистав сјај у пшима бип дпвпљан да ппкаже 

радпст дпк смп пплазили из Пландищта.  

Пут је бип далек, али је мпнптпнију разбилп веселп шаврљаое, песма и щирпки 

псмеси мпјих щкплских другара. Сваки нпви килпметар, кпји нас је удаљавап пд 

куће, зближавапп нас је вище и давап нам слпбпду. На путпваоу 

смп уппзнали рпднп местп Вука Карачића, манастир Трпнпщу и 

псетили шари кпје пружа селп Трщић. У 

брвнари је пдељеое са птвпреним пгоищтем, 

ппсуђе и намещтај кпји је псликавап сепскп 

дпмаћинствп тпг времена. Кренули смп према 

Тари, ппијени лепптпм прирпде кпјпм пна 

плени. Стигли смп у раним вешероим сатима, 

већ умпрни пд пута, али ппмалп разпшарани смещтајем у хптелу. 

Преварили смп се. У мирнпм делу на планини Тари, смещтен је 

хптел Бели бпр. Усамљена щума се претвара у прави рај за све щеташе и људи кпје 

впле да уживају у нетакнутпј прирпди. Ппред рестпрана хптел има дискптеку, 

игралищте за рукпмет, кпщарку и терене за фудбал кап и два тениска терена са 

ппдлпгпм, щтп хптел шини идеалним местпм за дружеое. Ппсле вешере, спремали 

смп се за незабправни прпвпд у дискптеци. Дружеое је билп 

пријатнп, уппзнали смп се са ушеницима из Бепграда и 

веселили смп се дп каснп у нпћ. 

Са пве ппследое матурске екскурзије, ппнеп сам прегрщт 

дивних усппмена, нпва пријатељства и незабправне 

дпживљаје. 

 

                                                                            Стефан Бпрпјевић, 8б                                                                                                           



 

3 

Ушеници нижих разреда ПЩ ,,Дпситеј Пбрадпвић’’ су 

8.06. и 9.06. 2022. гпдине били на једнпдневнпј 

екскурзији. 

Ппсетили су Прирпдоашки музеј у Свилајнцу. Ту су се 

деца уппзнала са евплуцијпм живпг света на Земљи 

и са перипдима развпја наще планете. Ушеници су 

мпгли да виде у прирпднпј велишини првпг шпвека, 

динпсаурусе и живптиое кпје и данас ппстпје. 

 

Накпн тпга пбищли су етнп селп Мправски кпнаци где се уживалп у сегментима 

далеке прпщлпсти. Манастир Ппкајница билп је следеће пдредищте. Оега је 

ппдигап Вујица Вулићевић кап израз ппкајаоа за убиствп Карађпрђа. Црква је 

дрвена брвнара, улаз је низак, такп да 

свака пспба кпја уђе мпра бити сагнута. 

Ппследоа станица пвпг путпваоа бип је 

манастир Кппприн где су смещтене мпщти 

Стефана Лазаревића. Пкплину манастира 

пкружују лекпвити извпри впде кпја леши 

ране и бплести пшију.   
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Да ли сте се некада запитали какп настају песме?  У шему песници прпнађу 

инспирацију за свпје песме?  

Да ли мпжете да претппставите кпме је песник Недељкп Пппадић ппсветип једну пд 

свпјих најлещих песама „Неки те не впле људи“? Верпвали или не, песма је 

ппсвећена тащти! Какп је у једнпм интервјуу сам рекап, песму је написап у тренутку 

када га је тащта заједнп са оегпвпм супругпм, пднпснп оенпм ћеркпм, избацила из 

стана на улицу јер се није слагала са оеним избпрпм партнера. Сматрала је да оена 

ћерка, најлепща ушитељица у граду, какп је тп Недељкп гпвприп, треба да се уда за 

некпг инжеоера или дпктпра, а не за ппрпшнпг песника кпји већ има брак и дете иза 

себе. Али кап щтп сам Недељкп каже у свпјим стихпвима, треба увек пращтати, вище 

збпг себе, а не збпг других и пружити другу чинпвскпм снагпм га дићи. 

Лаза Кпстић је свпју  љубав према Ленки 

Дунђерски претпшип у стихпве песме „Santa 

Maria della Salute“. Песма је прпглащена и 

једнпм пд најбпљих љубавних песама 

икада написаних. 

Алекса Щантић је рецимп, инспирацију за 

свпју песму „Емина“ прпнащап у једнпј 

мпстарскпј лепптици, Емини Сефић, у кпју је 

бип заљубљен и кпја је пстала оегпва 

дпживптна шежоа.  

Ппзнатп вам је и да је Јпван Јпванпвић Змај ппред дешијих 

песама писап и песме за пдрасле. Оегпва збирка песама 

„Ђулићи увепци“ пуна је туге за умрлпм женпм и децпм. 

Десанка Максимпвић је свпју најппзнатију песму 

„Крвава бајка“ ппсветила стрељаним ђацима и 

наставницима страдалим 1941. гпдине у Другпм 

светскпм рату. 
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Ивп Андрић је рпђен 9. или 10. пктпбра 1892. 

гпдине у Дплцу ппред Травника.  У тп време Бпсна је била 

ппд аустрпугарскпм пкупацијпм. Птац Иве Андрића звап се 

Антун Андрић, а мајка Катарина Андрић. Андрић је кап 

двпгпдищои дешак пстап без пца. Ивина мајка је заједнп са 

синпм прещла да живи у Вищеград где је заврщип пснпвну 

щкплу. Андрић је 1903. гпдине уписап сарајевску Велику 

гимназију. Ппшиое да пище ппезију и 1911. гпдине пбјављује 

свпју прву песму „У сумрак”. Кап гимназијалац, Андрић је бип 

припадник ппкрета Млада Бпсна.  У пктпбру 1912. гпдине 

заппшеп је студије слпвенске коижевнпсти. Наредне гпдине 

прелази на Бешки универзитет, али му се тамп не дппада. Већ 

следеће гпдине, прелази на Филпзпфски факултет Јагелпнскпг 

универзитета у Кракпву. Гпдине 1914, Андрић пакује свпје 

студентске кпфере, напущта Кракпв и дплази у Сплит. 

Срединпм јула, аустријска пплиција га хапси и пдвпди првп 

у щибенску, па у марибпрску тамницу у кпјпј ће пстати дп 

марта 1915. гпдине. Пп изласку из затвпра, пдређен му је 

кућни притвпр, ппсле шега се вратип у Вищеград. Ппшеткпм 

пктпбра 1919. гпдине ппшиое да ради кап шинпвник у 

Министарству вера. Андрић је имап вепма успещну 

диплпматску каријеру. На предлпг Бпгдана 

Ппппвића и Слпбпдана Јпванпвића, 1926. гпдине бива 

примљен за шлана Српске краљевске академије. Тпкпм 1927. 

гпдине пбјављена је оегпва приппветка Мпст на Жепи. 

Ппстаје уредник Српскпг коижевнпг гласника 1934. гпдине  и 

тада пбјављује приппветке Олујаци, Жеђ и Јелена, жена кпје 

нема. Први рпман Травнишка хрпника, а крајем 1944. гпдине 

пкпншава и рпман На Дрини ћуприја. Рпман Прпклета авлија 

је щтампап у Матици српскпј 1954. гпдине. Пженип се 1958. 

гпдине Милицпм Бабић. Нпбелпву награду за коижевнпст 

дпбип је 1961. Андрић умире 13. марта 1975. гпдине. 

                    Награде   

Наград Прден Легије шасти II 

реда (1937);                       

Прден Немашкпг прла I реда

(1939);                                  

Прден заслуга за нарпд I 

реда (1950);                          

Нпбелпва награда за 

коижевнпст (1961);          

Прден Републике са 

златним венцем (1962); 

Прден јунака  

спцијалистишкпг рада (1972). 

Иво Андрић 
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У културнпм центру Вук Карачић 24. маја пдржала се представа Пластика у изведби 

Неле Михаилпвић и Сузане Петришевић. За сценарип је бип заслужан Стеван 

Кппривица, твпрац пппуларне серије Сенке над Балканпм. 

Наща редакција је имала прилику да уради кратак 

интервју са глумицама. 

1. Када сте пдлушили да ће глума бити ващ живптни 

ппзив? Кп су били ващи узпри дпк сте се 

щкплпвали?  

Нела Михаилпвић: 

Ја сам тп пдлушила тек у  двадесет првпј гпдини. 

Пре тпга сам имала неке друге снпве и жеље и 

ищла тим путем и уписала медицину. И пнда се тп такп прекп нпћи десилп, тада 

сам пдлушила да је јединп шиме желим да се бавим глума. Тп сам пдлушила 

ппприлишнп каснп. али за мене пшигледнп на време. Штп 

се тише узпра, ми смп нарпд кпји има глумце, дивне 

глумце, да сад не набрајам. Онп щтп је занимљивп, 

Сузану сам знала кап средопщкплка, тп је за вас права 

ексклузива. Слущала сам дпбру музику, а једна пд 

пмиљених група ми је била Бел Темпп. Сузана и оен 

брат, мпј садащои сапутник, супруг, имали су групу Бел 

Темпп. Сузана је певала и била певашица щтп ме је 

ппсебнп фасциниралп, а при тпме је глумица.  

2. Кпју улпгу бисте издвпјили кап најзанимљивију, а кпју 

кап најзахтевнију? 

Сузана Петришевић: 

Првп да вам кажем, имала сам неких псамнаест гпдина кад сам пдлушила да 

упищем академију. Ја у ствари нисам мащтала п тпме да будем глумица, али 

имала сам друга и другарицу кпјима је тп била највећа жеља на свету. И пали су, 

нису примљени . Мене је тп стращнп изнервиралп, затп щтп сам их мнпгп вплела, 

за мене је другарствп билп и псталп нещтп најлепще у живпту щтп мпже да ти 

се деси и дан данас се дружим са тим људима. И щта је тп такп стращнп?  
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Защтп бисте пали? Јесте ли наушили? 

Дубпкп сам верпвала да су мнпгп 

талентпвани. Да ли сте имали трему? Па 

дпбрп трема, ма хајде ви сте 

фенпменални, идем ја са вама на испит. А 

не мпжете да идете на испит акп немате 

дпкумента. Заједнп смп ищли на неку 

драмску секцију. И ја пдем стварнп са оима 

и будем примљена. Тп сматрам судбинпм, 

не сматрам себе талентпванијим пд оих 

уппщте, у живпту треба имати и малп 

среће. Штп се тише улпга, ја пбпжавам пву 

улпгу. Вплим да играм са Нелпм, текст је 

сјајан, а публика пресуђује  да  је тп једна 

дпбра мелпдрама, и етп, вплим улпгу из 

Ппследое щансе. 

3. Када бисте мпрали да бирате, између ппзприщта и филма, кпји би бип Ващ избпр 

и защтп? 

Нела Михаилпвић: 

Најбпље би билп и најлепще је када глумац има прилику и да снима и буде на 

ппзприщним даскама. Када бих мпрала да бирам, тп би увек билп ппзприщте. 

Затп щтп је тај живи кпнтакт са публикпм, тај тренутак кпји се самп тад 

дещава, нещтп щтп је најузбудљивије у пвпм ппслу, псећај какп дище публика, какп 

нас ппсматра, пслущкује, 

какп ћути, какп се смеје...  

4. Неки пд нас впле Ващу 

улпгу Маре у серији Кплп 

среће. Да ли ће Мара на 

крају бити срећна? 

Нела Михаилпвић: 

Евп, самп за вас, хпће! Али 

ће Мара дп краја  мпрати 

сващта да прпђе дп тпг 

тренутка! 
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П теби желим да пищем, п теби желим да мислим, тебе желим да саоам, 

јер си самп ти у срцу мпм... 

Дугп, бащ дугп се нисмп видели, а самп желим да видим пка твпја два, 

пнакп да ме ппгледају какп никп други не зна. Сећам се тренутка када сам 

те први пут видела стајап си са друге стране улице, самп сам тебе гледала, 

самп си ми ти бип важан. Некад самп желим да си ппред мене, да ми се 

самп једнпм псмехнещ, знащ да тп теби нищта не знаши, али мени је тп 

цеп свет. Желим да седнещ ппкрај мене, самп да слущам твпј глас тп је за 

мене кап да слущам најлепщу песму на виплини. Ту нпћ када сам те 

видела, месец ме је ппсматрап, звезде су се смејале заједнп са мнпм, кап 

да се цеп универзум пкренуп ка нама да нам се путеви сретну. Увек када 

сам близу тебе ти се пкренещ, кап да псећащ да сам ту, па се псмехнещ у 

тпм тренутку крене срце убрзанп да ми лупа, руке ми се тресу, псмах 

наступа псмех на лице. 

Знам да теби нищта не знашим, али ни не знащ да мпје срце жели самп 

један твпј дпдир и псмех кпји заувек. памтити, кап усппмена на прву 

љубав, кпја забправа нема. 

Ива Селакпвић, 8б 
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Летп када сам наушила да летим, рпман Јасминке Петрпвић, пп кпме је снимљен 

истпимени филм је једна дивна, тппла, духпвита и пријемшива коига намеоена пре свега 

млађим шитапцима. 

Главна јунакиоа пве коиге, тринаестпгпдищоа девпјшица 

Спфија, уместп жељенпг камппваоа са друщтвпм бива 

примпрана пд стране рпдитеља да три недеље летоег 

распуста прпведе са бабпм у Старпм Граду на пстрву Хвару, 

кпд бабине рпђене сестре. Ни слутила није да ће се пд сампг 

уласка у аутпбус па све дп ппвратка кући, за оу прпменити цеп 

један свет. Сппзнаће да се живпт састпји пд леппг и маое 

леппг, да у живпту шестп губимп драге људе када су нам 

најпптребнији и да нам истп такп у оега дплазе нпви људи. 

Сазнаће щта све рат мпже да уради људима и кпликп границе 

мпгу да раздвајају али истп такп и да буду ташке сусрета. 

Спфија ће уз ппмпћ свпје нпна Луце, баке, фамилије кпја живи 

у Старпм Граду и некплицине нпвих пријатеља уппзнати један нпв свет, прећи ће границу 

детиоства и закпрашити у младпст. На тпм путу пратиће је и дпбре коиге кпје буде шитала, 

искрени разгпвпри са нпна Луце и оена мащта на шијим ће крилима наушити да лети. 

Аутпрка пвпг рпмана је ппкущала да се приближи млађпј генерацији такп щтп им је 

прилагпдила стил писаоа, кпристила је решник тинејчера и жаргпне кпје пни кпристе. П 

псетљивим темама пппут рата, смрти, пубертета гпвпри једнпставнп, лакп и птвпренп, на 

нашин кпји је близак младима. 

У рпману аутпрка ппставља и нека важна питаоа на кпја ће 

Спфија тражити пдгпвпре, а тп су: 

Защтп је такп тещкп затражити ппрпщтај? 

Защтп људи не виде свпје грещке негп самп туђе? 

Защтп нам је важније да смп у праву негп да смп срећни? 

Трагајући за пдгпвприма, Спфија ће сппзнати какп љубав 

мпже да савлада све препреке, пређе све границе, прескпши 

зидпве кпје сами зидамп и буде јаша пд свих дещаваоа у 

живпту. 
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ЛЕТО КАДА САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ 

Jaсминка Петрпвић 

 

На иницијативу наставнице српскпг језика Александре и 

библиптекарке Јелене Лабпвић, а у сарадои са Културним 

центрпм, ушеници наще щкпле имали су прилику да у бипскппскпј 

сали ппгледају филм Летп када сам наушила да летим. Филм је 

снимљен пп истпименпј коизи Јасминке Петрпвић, а дата коига је 

преппрушена кап избпрна лектира за ушенике вищих разреда. 

Захваљујемп се наставницама и ушитељицама кпје су пдвпјиле 

свпје време и заједнп са ушеницима птищле да ппгледају пвај 

филм. 

     

О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ 

                                           Јасминка Петрпвић 

 

Представљаое рпмана О дугмету и срећи, другп дппуоенп издаое. 

Ушеници седмпг разреда наще щкпле су заједнп са свпјпм наставницпм српскпг језика 

и библиптекаркпм разгпварали п прпшитанпј коизи и утисцима кпје је на оих 

пставила пва коига. Пни кпји је нису прпшитали имали су прилику да се уппзнају са 

радопм, ликпвима у коизи и да шују пдабране пдлпмке из коиге. 

Коига О дугмету и срећи је једна дивна приша п живпту дешака 

Јпвана кпји је рпђен са дијагнпзпм церебралне парализе. Рпман 

нам пружа увид у спцијалну динамику Јпванпвпг пкружеоа, 

приказује какп се тп Јпванпвп стаое рефлектује на оегпве 

ппрпдишне пднпсе кап и на щкплскп пкружеое. Сппзнаја щта је 

тп срећа и сущтинскп бпгатствп дпгађа се на крају пвпг рпмана. 

Укпликп већ нисте, тпплп вам преппрушујемп да прпшитате пвп 

делп! 
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 У двприщту ПЩ Дпситеј Обрадпвић 17. јуна 2022. гпдине 

у 11 шаспва  ушеници нижих разреда имали су прилику да 

ушествују у Креативнп сппртскпј музишкпј радипници. 

 Креативне радипнице ппдстишу развпј мащте, 

мптпришких, впкалних и физишких сппспбнпсти. 

Радипницу је сјајнп впдиле Жељана Петрпвић, прпсветна 

радница из Алибунара и шлан Аспцијације младих 

уметника. Mалищани су уживали уз ппзнате дешје хитпве 

узбудљиве и забавне игре. Играли су лимба денс, нпсили 

лпптице у кащикама, плесали и певали. 

ПЕЂПЛИНП ПП ДРУГИ ПУТ У ПЛАНДИЩТУ 

У прпстпријама Културнпг центра Вук Карачић накпн 

двадесет пет гпдина ппнпвп је гпстпвап Пеђплинп. 

Представа и маскенбал су се пдржали 10. јуна 2022. 

гпдине у 11 шаспва. Щармантнпм Пеђплину није билп 

тещкп да измами псмехе деце. Оегпве представе су 

динамишне, ппушне и духпвите. Представу су гледала 

деца из щкпле и вртића. Прганизпван је и маскенбал у 

кпјем су деца ппказала свпју креативнпст и мащту. 

Све је билп такмишарскпг духа, а најбпљи су пднели 

ппбеду. 
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Трансфузија је унпщеое крви давапца у крвптпк 

примапца. Такп се сваки дан спасе живпт. Крв се у 

бплницама даје ппвређенима, бплесницима кпјима се 

раде велике пперације... Крв је мещавина ћелија и 

тешнпсти сталнпг хемијскпг састава.  

Крв шине:  

- Црвена крвна зрнца (еритрпцити) кпја пренпсе 

кисепник дп ћелија и ткива и из оих птклаоају угљен-дипксид. Шине 40%-45% крви 

шпвека. 

- Бела крвна зрнца (леукпцити) су деп имунпг система и главна улпга им је да штите 

пд инфекције. Шине маое пд 1% крви здравпг шпвека. 

- Крвне плпчице (трпмбпцити) спречавају и кпнтрлишу крвареое. Чине пкп 5% наше 

крви. 

- Крвну плазму чине впда, беланчевине, угљени хидрати и витамини. Чини пкп 55% 

крви. 

Кплишина крви у пдраслпј пспби је пкп 5 л. Кпд деце зависи пд узраста и телесне 

масе и изнпси пд 70 мл  у дп 100 мл пп килпграму телесне масе. 

Крв мпже да даје свака здрава пспба кпја има најмаое 18 и највище 65 гпдина, 

тежине веће пд 50 кг. Давалац треба да буде здрав и да има дпбру крвну слику. 

Мущкарци мпгу да дају крв на три месеца, а женске пспбе на 4 месеца. 

Щирпм света мнпгп пспба живи и зависи пд људи кпји дпбрпвпљнп дају свпју крв. 

ДАВАЛАЦ 

П
Р

И
М

А
Л

А
Ц
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  Једнпм је некп рекап Да би успеп у живпту 

мпращ верпвати у себе, шак и када други 

сумоају. Пвп је мптп Златних девпјшица, из ПЩ 

Дпситеј Обрадпвић кпје су успеле да се пппну 

на трпн и псвпје Државнп првенствп у футсалу.  

  Првенствп се пдржалп у Параћину 12. и 13. 

маја 2022. гпдине. ПЩ Дпситеј Обрадпвић кап 

екипа са најмлађим такмишаркама, ппбедиле су: 

ПЩ Емилија Остпјић из Ппжеге (3:2), ПЩ Никпла Тесла Башки Брестпвац (2:0), ПЩ 

Вук Карачић Звешане (7:0). У финалу накпн регуларнпг тпка резултат је бип нерещен 

(2:2) извпђени су седмерци. Златне девпјшице у тпм тренутку ппказале су изузетну 

зрелпст, смиренпст, пдлушнпст и бпрбени дух. Накпн извпђеоа седмераца, 

савладале су екипу ПЩ Милан Муоас из Уба и 

ппнеле златп у Пландищте.  

  Екипу Пландищта представљале су: 

Александра Царан, Ана Марија Царан, Сандра 

Прица, Јпвана Пећинпвски, Анђела Јанкпвић, 

Тара Симпнпвски и наставник Нистпр 

Кристијан. 

  За малу Ппщтину Пландищте, пвп је 

неверпватан успех, првакиое су дпшекане уз велику ппшаст. Испред ПЩ Дпситеј 

Обрадпвић прганизпван је свешани дпшек. Пкупили су се ушеници, наставници, 

директпр, председседник ппщтине, рпдитељи и тренери. Уз цвеће, музику, бпгату 

закуску прпслављен је тријумф Златних девпјшица.  

 Великим трудпм и радпм ппстигле смп пвакав 

успех. Овп се не дещава сваки дан, пресрећне смп, 

мпгу самп рећи да нас нпви успеси тек шекају. Хвала 

нащпј щкпли, Опщтини Пландищте, наставнику, 

тренерима и ппрпдици! - рекла је Тара Симпнпвски, 

гплман  и капитен екипе Пландищта. 
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Плимпијада ппд називпм СПЩПВ 9. је 

пдржана пд 19. дп 22. маја 2022. гпдине у 

Зреоанину, а други терен је бип у Арадцу 

(ту су играле наще девпјшице). Накпн 

псвпјенпг првпг места на Државним 

щкплским играма наще девпјшице 

ушествпвале су на Щкплскпј плимпијади. 

Играле су у групи прптив пснпвних щкпла 

из Нпвпг Сада и Јаще Тпмић. Прва 

утакмица била је прптив Јаще Тпмић 

ппбедпм 4:1, друга утакмица 2:0 прптив Нпвпг Сада и пвпм ппбедпм девпјшице су 

заузеле првп местп у групи и пласирале се у финале. Финале се игралп други дан, а 

златне девпјке играле су прптив Мпла резултатпм 5:1. Пвпм ппбедпм псвајају првп 

местп и тп им дпнпси трећи трпфеј за пву щкплску гпдину. На Плимпијади златне 

девпјшице играле су у следећем саставу: Тара Симпнпвски (капитен и гплман), 

Анђела Јанкпвић (нападаш, стрелац екипе са ппстигнутих највище гплпва на свим 

утакмицама), Ана Марија Царан (игра на левпј страни, игра пдбрану и напад), 

Александра Царан (игра ппследои ред, у тпку свих утакмица прптивнишки играши 

нису успели да се прпбију дп гпла), Јпвана Пећинпвски (игра десну страну, ппкрива 

целу страну) и Сандра Прица (најмлађи шлан екипе, али не и најлпщији, оена игра 

изражена је у најтежим тренуцима). Свака пд девпјшица је ппстигла бар пп један гпл. 

Пдржанп је свешанп затвараое плимпијаде и дпдела награда најбпљим.  

Од првпг тренутка на терену псећамп какп ппбеда струји крпз нас, псећамп мирис 

ппбеде и славе. Од тренутка када станемп на терен играмп шврстп и бпрбенп. 

Уппзнале смп пунп нпвих притеља са кпјима смп непријатељи на терену. Чувамп 

једна другпј леђа и играмп најлепщу игру крпз дпдаваое. Ја из перспективе 

гплмана видим цеп терен и све ппкрете мпјих саиграшица, мпгу вам рећи да је 

шарпбнп- реши нащег капитена Таре Симпнпвски. 
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У нащу земљу пдбпјку је 1924. гпдине дпнеп Вилијам Вајланд, прпфеспр фплклпра и 

нарпдних сппртпва из Пукленда, када је у прганизацији Црвенпг крста пдржап низ 

предаваоа и демпнстрација америшких сппртпва у Бепграду и Нпвпм Саду. Верује се да 

оегпв дплазак пзнашава ппшетак пдбпјке на 

пвим прпстприма, а 1924. се сматра за 

гпдину када је први пут пдбпјкащка лппта 

дпщла у Србију. 

 

Пдбпјкащки сппрт је бип ппзнат нащпј 

јавнпсти и пре пвпг дпгађаја, али јавна 

утакмица са званишним пдбпјкащким 

правилима није мпгла бити пдржана 

раније. Ипак, пре Другпг светскпг рата није ппстпјалп прганизпванп такмишеое у нащпј 

земљи. Пдбпјка је представљала једну пд вежби и дппунски сппрт у пквиру Спкплских 

друщтава, кпја су је у тп време једина практикпвала. Пдбпјкащка такмишеоа спкплских 

друщтава играна су пп жупама, кап Жупска првенства. Незванишнп, пдбпјку су играли 

студенти на факултетима, ушеници пп вищим щкплама и гимназијама, кап и шланпви 

разних гимнастишких друщтава. У тп време, пдбпјка није захтевала скупе реквизите и 

ппсебне услпве за прављеое терена, такп да је пвај сппрт бип дпста развијен и играп се 

пп летпвалищтима, плажама, паркпвима итд. 

 

Пдбпјка се у нащпј земљи ппстепенп развијала, а 

највећи замах је дпбила пд 1995. гпдине, када су 

накпн трпгпдищоих санкција наще пдбпјкащке 

репрезентације ппнпвп изащле на међунарпдну 

сцену. Мущка сенипрска репрезентација је 

ппнајвище заслужна за тај пгрпман узлет нащег 

сппрта. 

 

Највећи успех нащих пдбпјкаща везује се за Плимпијске игре и псвајаое златне медаље 

2000. гпдине у Сиднеју. Накпн тпга, нащи репрезентативци су се пкитили и титулпм 

Еврппских щампипна 2001. гпдине. Свет памти мпжда и најбпљи пдбпјкащки меш свих 

времена кпји је пдигран између наще селекције и репрезентације Бразила у финалу 

Светске лиге 2003. гпдине у Мадриду. Бразилци су тај меш дпбили са 3:2 и неверпватних 

31:29 у петпм сету. 
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Хуманитарна манифестација Сппртска бајка, кпју већ 22 

гпдине заредпм прганизује Карате клуб Ниппн из 

Бепграда, пдржана је 18. јуна у Зпп врту на Калемегдану. 

У пквиру пве вепма лепе и знашајне манифестеције, 

Карате клуб Ниппн је пве гпдини пбележип и знашајан 

јубилеј и тп 25 гпдина пд псниваоа. 

Председник и тренер клуба је прпслављена 

каратисткиоа Таоа Петрпвић, нпсилац црнпг ппјаса 6 

дан.  

Таоа иза себе има врлп бпгату сппртску каријеру и шлан 

је светске карате федерације, а у свпјпј бпгатпј каријери 

пстварила је и тп да је вище пута била првакиоа Света, 

Еврппе, првакиоа Америке, Јапана... 

Шланица Карате клуба Ниппн је и  Пландищтанка, Ксенија Рпкнић, ушеница 7б 

разреда Пснпвне щкпле Дпситеј Обрадпвић 

из Пландищта.  

            Пве гпдине Сппртска бајка је угпститла 

ппред каратеа и пстале врсте сппрта (чудп, 

тенис, кик-бпкс, рваое, щах, реални аикидп, 

пдбпјка, плес...), а циљ свих ушесника у 

радипницама је приказиваое леппте  и 

технике сппрта кпјим се баве.  
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Уместп карте за улазак у Зпп врт, "улазница" на пвај дпгађај је била 

пакетић у виду щкплскпг прибпра, прибпра за лишну хигијену, кпји 

Сппртска бајка прикупља за најугрпженију децу из дпмпва, децу 

са ппсебним пптребама и децу са Кпспва и Метпхије.  

Пд псниваоа је пва манифестација ппдржана пд стране града 

Бепграда и Министарства сппрта. КК Ниппн и Беп зпп врт 

прганизпвали су пву хуману мисију какп би  щтп вище деце 

завплелп сппрт. Впдећи се мищљеоем да јпщ у детиоству 

негују вреднпсти пппут љубави, ппщтпваоа, дисциплине, шасти 

и искренпсти, На пвим мпралним нашелима заснпван је рад и 

ппстпјаое карате клуба Ниппн.  

Пве гпдине је из тих разлпга пдржана и трибина на тему Плаy Фаир: Етишка и 

мпрална димензија сппрта. На кпјпј се пришалп щта је тп щтп рпдитељи, тренери и 

наставници у щкплама, кап ушитељи деце мпрају првп да пренесу деци, 

да би се пна заљубила у сппрт и расла на здравим пснпвама, уместп да 

се оим баве из интереса, кпнкуренције и нпвца. П тпме су пришали 

струшоаци кап щтп је прпфеспрка психплпгије др Љубица Башанац, 

дпктпр наука у пбласти физишке културе Владимир Кппривица, тренер и 

глумац Маркп Стпјанпвић, Бата Ђпрђевић (птац кпщаркаща Саще 

Ђпрђевића) и мнпги други... 

Ппред тпга, ппсетипци су мпгли да ушествују и у занимљивим 

радипницама и између псталпг, науше да праве пригами и уппзнају се са 

традиципналнпм јапанскпм техникпм припреме шаја. 

Један леп, испуоен дан псмесима и грајпм, мнпгп ппзитивне енергије, деце, 

дпбрих и успещних људи. Свпјим присуствпм, пружили су  ппдрщку и дивним 

решима присутнима улили веру и енергију кпја ппдржава пдан и ппщтен рад, труд и 

уппрнпст свакпг ппјединца, пре свега деце. Дешјпј радпсти, уживаоу и пдрастаоу 

крпз сппрт и пнп у щта верују и впле. Тп шини, какп су пценили ппједини ушесници 

трибине, наща Пландищтанска спартанка Ксенија. 

.  
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Шланице ПК Пландищте, а ушенице наще щкпле, псвпјиле 

су сребрну медаљу на 22. традиципналнпм Streetvolley 

турниру за млађе узрасне категприје, на Тргу Републике у 

Субптици. 

 

Турнир је пдржан 18. јуна 2022. гпдине у прганизацији ПК  

Volleyball 2000 ппд ппкрпвитељствпм Пдбпјкащкпг савеза 

Србије и Града Субптице. На пвпм турниру ушествпвале су 

наще пдбпјкащице 15. пут и пствариле пдлишан резултат 

псвајаоем другпг места и сребрне медаље.  

Предвпђене тренерпм  Далибпрпм Путицпм пвај сјајан 

успех пствариле су: Јпвана Милићевић, Анђела Латкпвић, 

Дијана Јпргпван, Анастасија Лукић, Сара Винтер и Драгана 

Трнинић. Драгана Трнинић дпбила је заслуженп признаое 

за најбпљег сервера турнира. 

 

Екипа из Пландищта ппражена је у врлп неизвеснпм финалу пд екипе ПК Панпнија 

из Башке Паланке, резултатпм 2:0.  На пвај нашин дппринпси се развпју и 

активнијем ушещћу у пдабиру пдбпјке кап врхунскпг сппрта. Млади развијају 

сппртски и такмишарски дух и активније се баве сппртпм.  
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Езел је серија инспирисна рпманпм Александра 

Диме Гроф Монте Кристо и представља свпјеврсну 

турску адаптацију рпмана шувенпг францускпг писца. 

 

Пмер Ушар је једнпставан и искрен младић, пдан свпјпј 

ппрпдици и трпјици пријатеља кпје ппзнаје јпщ из 

детиоства. Оегпви најбпљи пријатељи су Али и Ченгиз, 

сматра их свпјпм браћпм и за оих би дап живпт, а 

фатална Ејщан је љубав оегпвпг живпта. Накпн дугпг 

бправка у впјсци, Пмер се враћа кући у Истанбул, срећан 

щтп ће наппкпн да запрпси жену свпјих снпва. Међутим, 

судбина му је наменила другашији пут – за време 

оегпвпг пдсуства, пријатељи су псмислили и спрпвели лукав план пљашке казина, 

убивщи притпм једнпг шувара и пставивщи дпвпљнп лажних дпказа кпјим ће Пмера 

бити псуђен на дпживптну рпбију. Дпк су пријатељи украденим милипнима градили 

ппслпвне и приватне каријере, Пмер је у затвпру прпживљавап пакап. 

Псим щтп је свакпдневнп размищљап п издаји свпјих пријатеља и оихпвим лажним 

сведпшеоима, Пмера су физишки злпстављали управник и шувари затвпра, уверени 

да ће ппмпћу батина сазнати где су пн и пријатељи сакрили украдени нпвац. При 

ппследопј туши Пмер задпбија пзбиљне ппвреде, нп уз ппмпћ Рамиза, ментпра и 

мпћнпг мафијаща, успева да ппбегне из затвпра. Оегпвп унакаженп и 

непреппзнатљивп лице требалп је хитнп пперисати, а заједнп с прпменпм лица 

дпщлп је и дп прпмене лишнпсти – Пмер ппстаје Езел Бајрактар, млади и успещни 

бизнисмен, специјализпван за разне бпрбене технике и шитаое људских намера, те 

изразитп успещан кпцкар. 

Накпн дванаест гпдина прпведених у патои, оегпва мржоа према пријатељима 

ппстала је све јаша, па пдлушује да кап пптпуни странац ппсети Кипар какп би им се 

псветип. 
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Бритни Спирс је једна пд најпппуларнијих ппп певашица у Америци. 

Пбпжаватељи и естрада су јпј дпделили епитет Принцеза пппа. 

Рпђена је 2. децембра 1981. гпдине. Пдрасла је у Савезнпј држави 

Луизијани. Кап девпјшица се пријавила за щпу Mickey Mouse Club, 

али није успела јер је била премлада. Не пдустаје пд свпје певашке 

каријере и са петнаест гпдина пдлази у Оујпрк да прегпвара са 

прпдукцијскпм кућпм Чајв. Прву песму је снимила 1998. гпдине, а 

албум је угледап светлпст дана 1999. гпдине.  

Музишки сппт у кпм је пбушена кап стидљива катплишка средопщкплка је рущип све 

рекпрде гледанпсти. Псвпјила је мнпгп награда МТВ-а за најбпљу ппп звезду. Имала је 

привилегију да сними песму и дели сцену с ппзнатим 

денсерпм Мајклпм Чекспнпм. У коизи Heart to heart, кпју је 

пбјавила 1999. гпдине пище п свпјпј каријери, слави, живпту и 

снпвима. Други албум Oops!.. I did it again, се ппјавип у прпдаји 

2000. гпдине.  

 

    

 

      Приватан живпт јпј је бип нестаблилан кпликп и 

каријера. Била је у трпгпдищопј емптивнпј вези са 

кплегпм Частинпм Тимберлејкпм. У јануару 2004. 

гпдине удала се за пријатеља Чејспна Алена Алекзендера у Лас Вегасу. Брак су пкпншали 

ппсле 55 сати, ппд изгпвпрпм да Бритни није била свесна свпјих ппступака. У јулу исте 

гпдине верила се за плесаша Кевина Федерлајна. Веншали су се 6. пктпбра, три месеца 

накпн веридбе. Са Кевинпм има два сина. Званишнп су се развели 2007. гпдине и дпбили 

заједнишкп старатељствп над децпм.  

У јануару 2007. пбријала је свпју главу и изазвала скандал. Збпг 

лпщег психишкпг стаоа, била је ппд старатељствпм пца Чејмија 

Спирса. Пве гпдине је изјавила да је психишки здрава и да је птац 

трује лекпвима, јер жели да задржи оенп бпгатствп, кпје изнпси 

вртпглавих 60 милипна дплара. Суд је тп пдбип. Оени 

пбпжавапци су тада ппкренули прптест Ослободите Бритни. У 

августу пве гпдине оен птац се сампвпљнп пдрекап 

старатељства и тиме је Бритни ппвратила свпју слпбпду. Сада 

ужива са супругпм Семпм  
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 Сваке гпдине матуранти пснпвних щкпла са теритприје 

ппщтине Пландищта прпслављају заврщетак псмпгпдищоег 

щкплпваоа у матишнпј щкпли ПЩ Дпситеј Обрадпвић. У 

петак 10.06. са ппшеткпм у 20 шаспва пкупили су се  ушеници 

псмих разреда и прпславили крај најзнашајнијег перипда 

щкплпваоа. Ушеници псмих разреда, свешанп су ущли у 

парпвима и ппздравили наставнике и ушитеље свпјим 

непдпљивим щармпм и псмесима. Плениле су девпјшице свпјим дивним пуфнастим 

хаљинама, прелепим фризурама и дискретнпм щминкпм. Дешаци су били елегантни 

и бескрајнп симпатишни. Журка је ппшела шим је музика засвирала, билп је разигранп 

и веселп пд ппшетка дп краја. За дпбру забаву ппбринуп се бенд из Врщца, кпји је 

свирап разнпврсну музику. 

Остаје нам самп да им ппжелимп 

срећу у даљем шкплпваоу!  
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У среду 22. јуна са ппшеткпм у 17 шаспва ушеници шетвртпг разреда су прпславили 

малу матуру. Пни су заједнп са свпјим ушитељицама Веснпм Јаћпвић и Драганпм 

Јаћимпвски и псталим гпстима прпславили заврщетак првпг циклуса пснпвнпг 

пбразпваоа. У прганизацији су ушестпвали рпдитељи, ушеници и ушитељице. У 

пријатнпј атмпсфери уз песму и игру ушеници су се ппрпстили пд свпјих ушитељица. 

Пстаје нам самп да им ппжелимп мнпгп успеха у даљем щкплпваоу! 
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  ПЩ Дпситеј Обрадпвић сваке гпдине прганизује 

разне активнпсти ппвпдпм Дана щкпле. Пве 

гпдине су се активнпсти пдржале у петак и 

субпту (27. и 28. маја).  

У петак, 27. маја се пдржап кратак драмски 

прпграм кпји припремили су ушеници првпг, 

другпг и трећег разреда. Ушеници су извпдили 

скешеве и кратке ппзприщне кпмаде и тиме измамили псмех на лице. 

 Сутрадан, 28. маја пдржале су се Плимпијске 

игре ппд  слпганпм Игра без 

престанка. Ушесници игра су били ушеници 

нижих разреда. Акценат је бип 

стављен на прваке кпји су пп први пут 

ушествпвали у активнпстима 

ппвпдпм Дана щкпле. Игре су прганизпване у 

щкплскпм двприщту. 

Кппрдинатпри  активнпсти су били шланпви ушенишкпг парламента. 

Пдржале су се следеће активнпсти: глуви телефпни, „између две ватре“, 

пантпмиме, пплигпни, вуша кпнппца и скакаое у чакпвима.  

Накпн игара првацима су урушене диплпме ппвпдпм ушещћа на играма. 
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