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ЗУЈАЛИЦА 

Број: 8 

Цена: 150 дин. 

ОШ ,,Доситеј 

Обрадовић’’ 

Пландиште 
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      Православни верници, Божић, рођење Исуса 

Христа, прослављају 7. јануара. Претходи му 

божићни пост, који траје од 28. новембра до 6. 

јануара. Пост подразумева молитве и чињење доброчинстава, уздржавање од лоших 

мисли, жеља и дела, као и уздржавање од мрсне хране. Божићно славље почиње на Бадњи 

дан када домаћин доноси бадњак кући, али га не уноси до вечере. Познато је да су од 

Божића дани дужи и постојао је стари обичај да се пале велике ватре како би помогли 

Сунцу да што пре изађе и да нас огреје. Ова се традиција делимично задржала до данас јер 

многе Цркве широм Србије организују колективно паљење Бадњака. Бадњак се ка кући 

носи на десном рамену, а када се донесе усправи се поред улазних врата и ту стоји до 

увече када га домаћин уноси у кућу. Бадњак симболише Исуса Христа и сече се посебним 

обредом. Печеница се уноси у собу где се обавља 

вечера на Бадњи дан и божићни ручак, а печеница се 

прислања на источни зид, тамо где су иконе и 

кандило, и ту остаје до Божића када се служи на 

Божићну трпезу. После бадњака у кућу се уноси слама 

и посипа се по целој кући, у којој се крију разни 

слаткиши и поклони за Божићни празник. Слама 

(симболизује сламу на којој је рођен Исус Христ и њеним уношењем у дом се уноси Божји 

благослов - благостање) саставни је део обележавања Бадње вечери. Вечера је код 

православаца посна, састоји се углавном од пребранца, рибе, киселог купуса, туршије, а 

након вечере може се засладити посном питом, сувим воћем и орашастим плодовима. На 

Бадњи дан се, по православном обичају, враћају сви дугови и све позајмљене ствари, а 

негде се то ради на Туциндан. Такође од никога се не узима и не даје зајам или било шта из 

куће, па макар то било и најбаналније ствари као што су брашно, шећер, јаја... Према 

предању на Божић треба започињати послове. Неки обичаји кажу да треба радити управо 

онај посао који је био нарочито тежак претходне 

године, како би ове године лепо текао. Женски 

посао на Бадњи дан је спремање божићне трпезе. 

Осим тога жене су задужене за сакривање поклона 

и слаткиша испод сламе која је унета у кућу и која 

се ређа испод стола, или соби. Главни посао деце 

и уједно највећа забава за све укућане јесте 

пијукање и тражење  сакривених  поклона  и  

слаткиша.  



3  

  Ово је симболична представа родитељске љубави, односно 

љубави Христа према људском роду.  Марија им је понудила хлеб 

и отуда обичај да се на божићној трпези обавезно нађе чесница. 

Дрен и део иверака који се ставља у чесницу симболизује 

здравље, а златник или новчић благостање. Чесница је погача 

која се прави од брашна воде и масти, без квасца. Најчешће је 

меси најстарија укућанка првог дана Божића, пре изласка сунца. Затим се окреће 

поливајући се вином и ломи се на онолико делова колико има укућана. У тесто за чесницу 

се убаци новчић, дрен, и део иверка са Бадњака, па онај кога западну приликом ломљења 

ће, према веровању, имати новца, здравља и среће током целе године. Божић је 

породични празник, па се на дан Божића не иде у госте. Изузетак је једино положајник. 

Положајник је прва особа која уђе у кућу, на дан Божића и 

обично је то дете или особа блиска породици. Положајник 

пали гранчицу бадњака и почиње да изговара жеље за 

домаћине и кућу „Колико искрица толико срећица. Колико 

варница толико здравља и парица...“  Домаћин и 

положајник, после мирбожања, што значи да прислањају 

образ уз образ - а ређе се љубе - размењују поздрав: 

"Христос се роди" - "Ваистину се роди!" На одласку се положајник дарује чарапама или 

пешкиром, јабуком или колачем који је испечен заједно са чесницом. Положајник је човек, 

који на Божић, и за целу наредну годину доноси срећу у кућу.  На ово још да кажемо нешто 

о Туциндану. Туциндан се, према народном веровању, не сме ништа давати из куће, а 

такође се ни деца никако не смеју тући да им, према вреовању, не би изашли чиреви. На 

Туциндан се и дугови враћају, да домаћин "не би био дужан до идућег Божића". У неким 

крајевима, на Туциндан се не вечера за столом него на патосу, на простртим чареницама. 

Прво се постављају со и бели лук, а онда хлеб, пасуљ, купус и остала посна храна. Код Срба 

божићна печеница је најчешће прасе или назиме (младо свињче), а у неким крајевима је 

то јагње или млада овца и назива се "веселица". Пече се сутрадан и на Бадње вече уноси се 

у кућу. У неким крајевима Србије верује се да кокош, гуска, патка или ћурка, ни у ком 

случају не смеју се наћи на празничној трпези због веровања да је перната живина симбол 

"назадовања и растурања куће јер кљуца и баца земљу иза себе". А тамо где се ипак коље 

за супу, одмах се одбаце глава и ноге. Обичај везан за клање печенице, остао је вероватно 

из старих многобожачких времена, везан за приношење жртве. Црква га је прихватила и 

благословила, јер после Божићног поста, који траје шест недеља, јача храна добро дође, 

поготово што су тада изузетно мразеви и зиме. На Божић 

се људи поздрављају речима: "Христос се роди!" и 

отпоздрављају са: "Ваистину се роди!". Уколико се шаље 

честитка на њој треба да пише: "Мир Божји, Христос се 

роди". Овом прилогом свим православним верницима, 

од најмлађих до најстаријих, честитамо најрадоснији 

празник Божић речима: Мир Божји, Христос се роди! 
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   Ученици Школице глуме из ОШ Доситеј Обрадовић и ове године приредили су две 

хуманитарне представе  Са Деда Мразом на пут око света и Тинејџитис.  

   Представе су се одржале 17.12.2021. године у трпезарији школе, сав прикупљени 

новац уплатили смо Љиљани Миленковић из Београда, која мора на 

трансплантацију бубрега у Турску.  

Нашу акцију подржала су сва деца, учитељи, наставници и директор Сава Дивљаков. 

Захваљујући нашим другарима, успели смо да прикупимо 27. 700 динара и нашој 

срећи није било краја. 

   Наше мало за некога може бити све – овим 

мотом води се наша мала трупа из Школице 

глуме.  
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На међународном конкурсу ,,Дај ми крила један круг” 

где је учествовало 34 државе, два моја рада су одабрана 

за  изложбу. 
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Конкурс:  ,,Дај  ми 

крила један круг” 

На конкурсу ,,Новогодишња чаролија” у Врању  освојила  сам 1. место. 
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На 9. Буди фестивалу ,,Мале лудости, велике мудрости”, у Панчеву уз подршку 

Италијанског института за културу у Београду сам освојила 3. место. 

На конкурсу ,,Паје 

Јовановића” за 

2021. годину који је 

одржан у Вршцу 

освојила сам 1. 

место. 



8  

Ликовни конкурс ,, Ја илустратор” који је одржан у Москви, где су 

учествовала деца из петнаест земаља, освојила сам 1. место. 
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Тамара Мајкић, наша ученица осмог разреда, 

наступила је 13. септембра на Светским школским 

играма, у организацији Међународне школске спортске 

федерације (ИСФ) и Савеза за школски спорт Србије које 

се одржало у Панчеву.  

Као резултат припремног периода, који је трајао 

од јуна до краја августа, похађања свих кампова 

националне карате федерације који су се одржавали на 

Тари, свих осталих припрема, Тамара је остварила сјајан 

резултат на овом такмичењу узевши бронзану медаљу. 

На овом изузетном такмичењу Тамара је у оквиру репрезентације Србије, 

представљала своју општину Пландиште, своју школу ОШ „Доситеј Обрадовић“ и 

свој карате клуб ,,АГРОБАНАТ“ . 

Овај резултат је изузетно значајан како за нашу школу, oпштину и клуб, тако и 

за саму Тамару. 

— Што се тиче самог такмичења било је јако захтевно и веома сам поносна на 

свој резултат. Драго ми је и што сам после дужег времена видела своје другаре који 

су такође веома успешни такмичари, па смо могли да навијамо једни за друге и 

заједно славимо успех — изјавила је Тамара за школске новине. 

Чињеница да се веома мало такмичара квалификовало на ове школске игре 

показује колико је труда, рада и одрицања потрбно за овако велики успех. 
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Прича каже да је Ђура Јакшић као млади сликар школован 

у Бечу средином пете деценије 19. века отишао у Кикинду, 

где је направио себи мали атеље. Дане је проводио у 

локалној крчми "Код белог крста" Лазара Поповића, 

вечито сам за столом, одбијајући да га услужи ико осим 

власникове ћерке Миле. Био је заљубљен у Милу, цртао је 

њен лик по салветама и столу и сањао да је запроси, а 

онда одустајао јер би на крају вечери једва имао новца да 

плати колико је дужан... И док је он проклињао судбину 

сиромашног уметника и покушавао да нађе храброст у 

пићу - Мила се једне вечери није појавила. То је та мистериозна девојка по чијем 

лику је Јакшић насликао чувени портрет "Девојка у плавом", а те вечери посветио јој 

је и песму "Мила" у којој је описао своје емоције према лепој крчмаревој ћерки... 

О да, прича има и наставак. Јер, Мила се вратила 
у крчму свог оца, а убрзо је у град стигла 
позоришна трупа из Новог Сада коју је водио 
редитељ и драматург Ђура Рајковић. Млади 
сликар показао му је своју песму "Мила" у нади 
да ће у другом уметнику наћи савезника, подршку 
и пријатеља. Уместо тога, пронашао је ривала. 
Када је песма "Мила" стигла у Милине руке, на 
њима је већ блистао веренички прстен. Мила је 
већ била туђа. 

Причу о овој несуђеној љубави први пут је испричао Бранислав Нушић, 1907. године, 
дан пре него што ће посмртни остаци Ђуре Јакшића бити пренети са Старог 
ташмајданског гробља на Ново гробље. Наводно, у посмртној поворци је била и 
седамдесетгодишња конобарица Мила... 



11  

Ђура Јакшић 
Георгије „Ђура” Јакшић (8. август 1832 — 16. новембар 1878) био 

је српски сликар, песник, приповедач, драмски писац и учитељ. Отац  

Дионисије и мајка Христина. Ђура је похађао школу у родној Српској 

Црњи, Жомбољу и Сегедину. После завршене гимназије, отишао је 

у Темишвар да учи цртање код Словака Агоста Дунајског. Био је студент 

уметничке академије италијанског сликара Ђакома Марастонија 

у Пешти, где је био најбољи ученик, али је због револуционарних 

догађаја морао да је напусти. Учествовао је као добровољац. Када се 

револуција завршила поразом, написао је: „Ах, зашта гинусмо и 

страдасмо – а шта добисмо!” Убрзо га је немаштина приморала да 

прихвата разне послове. У Великој Кикинди 1850. године портретисао 

Влаховића, и поклонио му. Била је то прва слика коју је урадио сликар 

Јакшић. Отишао је Беч да настави студије сликарства. У Бечу се кретао у 

уметничким круговима са Бранком Радичевићем и Ђуром Даничићем. 

Његови поетски првенци угледали су светлост дана у Сербском 

летопису 1853. године. Сиромаштво га приморала да се врати кући, али 

убрзо потом отишао је на Академију финих уметности у Минхен. 

Крајем 1855. године преселио се у Кикинди и живео од сликарства. 

Писао је песме и штампао. У По повратку са сликарских студија, живео 

је у Банату. Од 1857. прешао је у Србију, где остаје све до смрти. У 

Србији је радио као сеоски и гимназијски учитељ. У то време боравио 

је и у манастиру Враћевшница, где је нацртао неколико историјских 

портрета, које је поклонио манастиру. Ђура Јакшић је био  боем. 

Стваралачки и страдалачки живот тог образованог човека често се 

одвијао у боемском амбијенту скадарлијских кафана Три шешира и Два 

јелена. Боемска атмосфера било је окружење у коме је добијао 

стваралачку инспирацију, изазивао дивљење и аплаузе веселих гостију 

и боемских дружбеника, али и бес власти чијој се суровости и 

лакомости ругао, оригинално и сатирично. Стално је живео у оскудици, 

и тешко је издржавао своју бројну породицу.  Оболео је од туберкулозе 

и отпуштен из државне службе. Уз помоћ Стојана Новаковића 1872. 

године добио је посао у Државној штампарији. Смрт га је затекла на 

положају коректора Државне штампарије у Брограду. На гробном 

споменику Ђуре Јакшића исписане су речи: У свету, брале, нема 

љубави. Имао је супругу Тину (Христину) и децу Милоша, Белуша, 

Тијану и Милеву.  

                    Награде  

У Српској Црњи се сваке 

године одржавају „ Липарске 

вечери” посвећене Ђури 

Јакшићу. Том приликом се 

додељује награда „Ђура 

Јакшић“ за најбољу збирку 

поезије која је издата на 

српском језику претходне 

године. Награда „Ђурин 

шешир” додељује Фондација 

„Споменица солидарности” и 

Установа културе „Стари 

град”.  У Јагодини од 1955. 

године постоји књижевни 

клуб „Ђура Јакшић” који од 

2000. додељује „Ђурину 

грамату”, највеће признање 

клуба. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%E2%80%9E%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%E2%80%9E%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C
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Крајем периода под турском владавином, у другој половини 17. века 
први пут се помињу насеља Морминт, данашње Пландиште. Морминц 
или Морминће што на румунском значи гробље, по одласку Турака 
1717. године бројало је 44 дома. Управа Коморе у зиму 1787. и у 
пролеће 1788. насељава Немце из Грапца, Хацвелда (садашњи 
Жомбољ). Тада је дошло 123 немачке породице. Нову колонију су 
назвали по грофу Карлу Зичију, Зичидорф. Ово насеље је имало свог 
свештеника и учитеља. Јосиф ll , касније његов наследник Леополд ll су о 
државном трошку подизали храмове и школе колонистима. Већ 1788. 
године саграђена је молитвена кућа, од дрва, без торња са једним 
звоном, позната под именом Јосефглоцке и кућа за свештеника. Ту цркву је благословио 
каноник Јанош Крајцер 28. новембра 1813. године. Новцем државне касе 1834. и купљена 
су 4 звона која и данас постоје. Две године касније купљен торањски сат. Црква има 
положај православне, темеље су ударили први становници – православни Румуни, а да су 
нови колонисти, Немци, на већ потојећим темељима изградили цркву. Градња Српске 
православне цркве посвећене светом Рафаилу Банатском почела је 1990. године када су 
освештани темељи. Крст је стављен 2005. године. Храм је освештан две године касније. 
Црква је грађена у српско – византијском стилу по пројекту др Предрага Ристића. Године 
1888. изграђена је нова зграда општине, не зна се која је то била тачно, а 1908. зграда 
садашњег суда у којој је била смештена зичидорфска општина. На месту где је данас 
катастар био је бележников стан. У средини села држава је подизала угледне храмове, 
снабдела их потпуним прибором за богослужење и додељена им је земља. Школа постоји 
од настанка насеља. У Зичидорфу је нова школа изграђена 1869. године, а други део 
дограђен 1894. Обе зграде су срушене 1835. учитељ је био  Петер Боден, школа је имала 
192 ученика. Настава је ишла на немачком и мађарском језику.  Међу колонистима у том 
периоду било је и много занатлија, нарочито ткача. Отуда међу Немцима у Банату и Бачкој, 
толико имена Вебер. И Зичидорф је имао своје Вебере. Било је ковача, бачвара и других 
занатлија. Ондашње куће су имале своје бројеве, а истим бројевима биле су означене и 
њиве појединих домаћинстава. Насеље Зичидорф је 1809. године. У Мариолани између два 
светска рата, уторак је био пијачни дан, као и данас. Банат је у то време био тежак за 
становање, пошто је знатан део био под мочварама. Године 1833. становници су прокопали  
канал у дужини  једне  миље,   како би  заштитили  свој земљу од поплаве.  Прва апотека је 
отворена 1864 – први апотекар био је Ладислав Роза. Године 1866. насеље је добило пошту. 
Зичидорфска банка отворена је 1883. године, а жандармеријска станица 1885. Железничка 
станица је отворена 4. маја 1889.године, а телефон је спроведен 1895. Први приватни 

телефон зазвонио је после Другог светског рата у кући 
Манојла Торњанског. Први артерски бунар избушен је 
1886. Из Зичидорфа је било више исељавања, почев од 
1794. Неке породице су  се  одселиле у Велику  Греду и то 
1850. када је ово насеље стварано, а неке 1883. у 
Бетленхазу, насеље недалеко од Павлиша, 1899. године у 
Америку и Канаду . Након Првог светског рата број 
становника  се попео  на 3120,  да би  данас по последњем  
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попису било 4270 (2002. године). Српска војска је ушла у Зичидорф 12. 
новембра 1918. Године 1922. Зичидорф је припојен вршачком срезу. 
Већину становника су чинили Немци, преко 80 посто, да би данас 
Срби били већински, преко 59 посто. Насеље добија ново име након 
Првог светског рата, Мариолана, по румунској принцези,  жени краља 
Александра. Краљ и краљица са својом свитом  радо су долазили у 
лов према Великом Гају и Купинику, који је тада носио име у част 
краља, Александров Гај. Након Другог светског рата, Мариолана 
постаје Пландиште. О томе како је Пландиште добило име постоје две 
верзије. По једној, име је добило по томе што су људи пландовали, а 
по другој, мештани овог насеља су, кад је донет први петогодишњи 
план, сложно говорили “Ура, План-диште”. Око 1920. године дошло је 
пар породица из Лике. Врло брзо немачке власти издају наредбу о исељавању Срба 
колониста из Пландишта који готово протерани одлазе у Чуруг. Једина породица која је 

остала у Мариолани је породица Маричић чији потомци и данас живе у 
овом месту. У кафани Јадран, власништво ондашњег Радивоја Бокшана, 
Срби су се радо састајали. Тачно у поноћ, са првог угла, чула се музика 
оркестра, који је свирајући стизао до Јадрана, где се до јутра славило 
ново лето. Тада је у Мариолани било десетак кафана. Срби су се радо 
састајали и у кафани браће Тркље која се налазила недалеко од 
данашњег Боса. Игранке за Немце и Немице паоркиње организоване су 
у кафани, где је данашњи Центар, за крем друштво Немаца у кафани 
Касино, власништво велепоседника Вожинга, на месту где је данас 

дечији вртић, за Мађаре у кафани Шаги на путу за Београд. На игранке са Немцима паорима 
ишли су и Срби и то недељом, за Нову годину и Божић и за сеоску славу Кирвај, која се 
одржавла почетком октобра. Игранке су почињале, по речима госпође Филиповић, 
“Краљевским колом”, а потом су се свирале полке, валцери, чардаши. Мариолана између 
два рата имала је пуно продавница. Могле су се купити ципеле познате марке “Бата”, одела 
“Тивар” касније “Вартекс” и слично. Власници продавница били су богати Немци. Пијаца се 
пружала испред данашње школе до садашње пословне зграде Агробаната. Од данашњег 
Суда до аутобуске станице био је парк. Улице су биле чисте, поплочане, канали уређени. 
Сваке суботе по сећању госпође Филиповић, домаћице и слушкиње код газда су 
поткречавале куће и чистиле улице.  Радило се доста сваког дана, сем недељом, кад су, 
након доброг ручка, мештани Мариолане излазили испред својих кућа и седели на клупама. 
Испред сваке куће тада је постојала клупа. Млади су излазили недељом и то само од 18 до 
22 сата увече, кад је била и укључивана струја. Пландиште тек 1959. године добија 
електричну струју. До Другог светског рата сви су се облачили скромно, паорски, да би, 
током рата, имућнији паорску моду заменили градском. Кухиња се није много разликовала 
од данашње у Војводини. Јеловник је био тачно одређен. Понедељком тесто, средом пасуљ, 
четвртком паприкаши, осталим данима чорбе са додацима као што су крофне, плетенице, 
штрудле… У школу се ишло пре подне, од пола осам до 
једанаест и по подне, од пола два до четири сата. Учило се 
на немачком и српском језику математика, језик, историја, 
земљопис, веронаука, а суботом по подне израда ручних 
радова. Након Другог светског рата у Пландиште, по 
исељавању Немаца, долази већи број колониста. Године 
1947. дошло су породице из Албаније, Словеније, Хрватске, 
Босне и Јужне Србије.  
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Седам светских чуда старог света је скуп архитектонских дела које су стари Грци, 

нарочито у хеленистичкој епохи, сматрали врхунцем људске креативности и 

генијалности. Међутим, од ових седам чуда још само комплекс великих пирамида у 

Гизи и дан данас постоји. 
1. Кеопсова пирамида  је највећа и најстарија од три 

пирамиде код Гизе и уједно највећа пирамида на свету. 

Често је називају једноставно: „Велика пирамида“. 

Пирамида је изграђена као гробница египатског 

фараона четврте египатске династије Кеопса (Куфуа) у 

XXVI веку п. н. е. Заједно са Кефреновом и Микериновом пирамидом представља 

једино очувано античко светско чудо.  

Висећи вртови из Вавилона (такође означавани и 

као "Семирамидини висећи вртови“), су једно 

од седам светских чуда. На основу митова били су 

изграђени за краљицу Семирамиду, која је 

пореклом из зелене Медије и због тога је 

краљ Навукодоносор II наредио око 600. п. н. е. да 

се изграде висећи вртови на терасама палате да би 

је орасположио. О њиховој егзистенцији не постоје веродостојни докази. Висеће 

вртове су описивали углавном старогрчки историчари Страбон и Диодор Сицилијски. 

Светионик у Александрији једно је од седам светских чуда. Направљен је 

између 300. и 280. п. н. е. на полуoстрву Фаросу. Направио га је грчки 

архитекта Сострат. Од свих светских чуда, једино је светионик у Александрији, поред 

своје архитектонске чудесности, имао и практичну намену, омогућавао је бродовима 

безбедан поврату Велику луку Александрије. У архитектонском смислу, овај 

светионик је ипак имао највећи значај, то је била највиша грађевина на свету у то 

време и њена светлост се могла видети на 50 km од александријске обале. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/300
https://sr.wikipedia.org/wiki/280._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Статуа Зевса у Олимпији је једно од седам светских чуда, 

посвећена је богу Зевсу – врховном богу старих Грка у чију част 

су се одржавале Олимпијске игре, а налазила се на простору 

саме Олимпије по којој су игре и добиле назив. У време 

Олимпијских игара престајали су ратови, а атлете из Мале 

Азије, Сирије, Египта и Сицилије су долазили да прославе 

Олимпијаду и обожавају свог бога над боговима – Зевса. Статуа 

се налазила у самом граду Олимпији, на западној обали данашње Грчке, око 

150 километара западно од Атине.  

Колос сa Родоса је једно од седам светских чуда старог света. 

Иако је од времена изградње ове огромне статуе до њеног 

уништења протекло свега 56 година, ова својеврсна и 

непоновљива грађевина свакако је заслужила своје место међу 

светским чудима. Колос са Родоса није само гигантска статуа - 

она је симбол јединства народа који је насељавао Родос, 

прелепо медитеранско острво.  

Маузолеј у Халикарнасу jе био надгробни споменик каријског краља Маузола. Био је 

изграђен на површини од 30 x 40 m, а висок 45 m. Слично Великој пирамиди 

у Египту, и ово место представља гроб једног античког владара. Ипак, Маузолеј се 

разликује од пирамида по много чему - између осталог, лепота грађевине је та која 

је, више него њена величина, задивила милионе људи од времена изградње па све 

до данас. Маузолеј се налазио у граду Бодруму (у старогрчко доба Халикарнас), на 

обали Егејског мора, у југозападном делу данашње Турске. Ову грађевину су 

дизајнирали грчки архитекти Сатирос и Питијус.  

Артемидин храм у Ефесу  је био грчки храм посвећен богињи Артемиди, подигнут 

око 550. п. н. е. Данас се од храма могу видети само остаци темеља и место на којем 

се овај храм некада налазио, недалеко од турског града Селчука и на око 50 km од 

града Измира. Иако темељ храма потиче још из 7. века п. н. е, грађевина је 

конструисана и подигнута 550. Новац за изградњу велелепног мермерног храма 

издвојио је лидијски краљ Крез, а храм је осмислио и пројектовао грчки 

архитекта Херосифрон.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/Halikarnas
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Satyros&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pythius_of_Priene&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/550._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/550._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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О серији 

 

Турска серија “Прељубник/Неверан” је 

љубавна драма са елементима трилера. 

Позната турска глумица Џансу Дере, коју 

сте имали прилике гледати у серијама 

“Езел”, “Мајка”, “Сила”, још једном је 

показала своје одличне глумачке вештине, 

одушевила нас улогом преварене жена која 

ће урадити све да открије ко је љубавница 

њеног мужа.  

 

 

 

Прича је инспирисана древним митом о превареној жени Медеи, која је 

отровала супругову нову жену и њихову децу. На основу овог мита је 

настала британска серија “Доктор Фостер” 2015.године, а другу верзију 

ове серије сте могли гледати  2017. године. 

 

Синопсис 

Асја (Џансу Дере) је тридесетшестогодишња докторка опште праксе и 

помоћница директора у болници у граду Текирдагу. Има врло успешну 

каријеру и савршен живот са супругом Волканом (Џанер Џиндорук) и 

сином тинејџером Алијем (Алп Акар). Напустила је родни Измир да би 

се удала за свог супруга. Никад се није кајала због своје одлуке све док 

не почне сумњати да њен супруг има другу. 

 

Волкан одаје утисак савршеног породичног човека. Страствен је, брине 

се за своју супругу и сина и понаша се одговорно и пажљиво. Води малу 

архитектонску фирму и ради као архитекта. Иако воли супругу,  на 

једном од својих путовања започиње везу са Дерин, коју је упознао у 

Сапанчи. 
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РАТ ЦИПЕЛА 
О писцу:  

Лиз Пишон (1963), рођена је  у Лондону.    

Завршила је Камбервал колеџ уметности у 

Лондону. Бавила се графичким дизајном. 

Радила је као уметнички директор музичке 

индустрије. Популарност је стекла након 

публиковања књиге за децу Том Гејтс. Лиз 

Пишон је удата, мајка троје деце и живи у 

Попи Потпетић је јако злобна. Њена велика 

амбиција је да завлада Ципелградом (а потом и 

светом) и ништа је у томе неће зауставити. До 

сада је затворила све приватне продавнице 

ципела, приморавши сваког дизајнера ципела у 

граду да ради у њеној огромној фабрици, а готово 

све је натерала да носе њене ружне, гломазне и 

неудобне баканџе. Такође, законом је забранила 

да се носе кућне папуче. Све што Попи Потпетић 

сада жели јесте да освоји престижну награду 

„Златна ципела“ након чега ће бити 

незаустављива. Да ли ће Рубина и Меда из 

породице Стопало, заједно са својим оцем 

изумитељем, од Попине и њеног љигавог 

помоћника, госн Шуњала успети да сакрију своје 

ципеле, или ће Попи победити и завладати 

читавим светом? У овој оригиналној и 

несвакидашњој причи пронаћи ћете доста 

апсурдних изума, пуно зликоваца и много 

      RAT 

   CIPELA 
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 Сви снови се могу остварити, ако имамо храбрости 

 

Сенке, сенке, сенке, у мојим мислима јављају се сенке...  

Велике и мале, страшне и миле. 

Гурају ме у њихове одаје, њихова страшна гнезда.  

Из мене извлаче и задње атоме храбрости, не дам се, не дам се, не одустајем, 

чврсто држим своје ноге на земљи иако ми колена клецају. Око мене стотине, 

на хиљаде људи, сви мирно седе, дошли су, знам то, да виде мене и само 

мене. Сви они гледају у једном правцу у правцу сцене, сви чекају моју 

појаву.. 

Дошао је и тај тренутак, излазим на сцену, хах, удахни дубоко. Ноге ми 

клецају, сваки део мог тела почео је да се тресе, срце је кренуло да куца све 

јаче и јаче.  

Аплауз... Тишина... Музика… 

Сцена и ја, дешава се, почињем да осећам сцену, да осећам простор, људе око себе, 

успевам! У својим мислима сада уместо сенки видим осмехе људи, њихова осећања, 

изразе њихових лица. Осећам како њихова срца куцају, за мене, куцају за тај крајњи 

моменат моје тачке. Ја играм широм сцене и ширим своја крила, моје ноге не 

стају већ само играју.  

Играм, играм, играм и крај, аплауз, аплауз, аплауз!  

Чујем сада већ одушевљење људи. Успела сам... 

Сво то клецање колена, сваки откуцај срца, вредело је, победила сам, вас сенке у 

мојим мислима… 

Заменила сам вас срећом дивних људи чије је 

срце куцало за мене! 
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1. Немачки овчар 

Цењени и добро познати као полицијски и војни пси, немачки овчари су велики 

чувари и када је реч о њиховом људском "чопору". Узгајана за чување оваца, 

ова велика, интелигентна пасмина има урођену заштитничку нарав и 

лојалност. Немачке овчаре лако је тимарити, воле да буду активни, али знају и да се опусте. 

Супротно увреженом мишљењу, добри су и са децом. 

2. Ротвајлер 

Један поглед на моћну и мишићаву мускулатуру ротвајлера отераће провалника 

далеко од вашег дома. Најстарија од пасмина узгајаних за скупљање крда, 

ротвајлер је до краја одан својој породици и сумњичав према странцима све док их не упозна. 

Попут немачких овчара и ротвајлери воле да буду активни и због њихове кратке длаке лако их је 

тимарити. Славни су по својој територијалној природи, због чега ће одано чувати свој дом од 

непозваних уљеза. 

3. Доберман 

Ако желите најбољег пса чувара, паметан, снажан и атлетски грађен доберман 

могао би да буде прави избор. За свега неколико минута проведених с 

доберманом може да се примети колико су ти пси интелигентни и активни. 

Многе застрашује и сам изглед добермана, али уз правилан тренинг припадник једне од 

најопаснијих пасмина постаће ваш најоданији животни супутник. Добермани су познати и по свом 

дугом животном веку. 

4. Булмастиф 

Укрштена раса булдога и мастифа, булмастиф је оригинално узгојен у Енглеској 

за проналазак и савладавање ловокрадица. Ако провалник успе да уђе у кућу, 

сусрешће се са масивним, моћним псом који ће га срушити на под и не пуштати 

га да се подигне док не стигне помоћ. Булмастифи су славни као изразито 

паметни, храбри и неустрашиво одани пси. 
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10. Родезијски риџбек (гонич лавова) 

Најславнији коли на свету је Леси из истоименог филма, а сви 

знамо какву је оданост показао у том класику. Коли је пас благе 

нарави који ретко показује знакове агресије, осим када осети да 

његовој породици треба заштита. Једна је од најинтелигентнијих пасмина на свету. 

9. Бордер коли (шкотски граничар) 

Оригинално узгојен као неустрашиви ловац на лавове, родезијски риџбек 

врло је интелигентан и нежан див када је са својом породицом, а постаје 

одани заштитник ако његовим људима прети опасност. Родезијски гонич 

лавова изразито је добар с децом - у Африци је ова пасмина узгајана и како би чувала и штитила 

децу док нема родитеља. 

8. Велики (џиновски) шнауцер 

Доминантна и привржена пасмина, велики шнауцер је пас огромне енергије 

који жуди за људским друштвом и брзо ће се покренути ако треба да зашти своју 

породицу. Власник овог пса мора свом љубимцу да омогући много физичке и 

менталне стимулације како му не би било досадно и како не би постао деструктиван. 

7. Акита 

Једна од оних пасмина која се не препоручује људима који нису раније имали 

пса. Акита је тих, али врло заштитнички настројен пас. Врло је снажан и треба 

бити пажљив када је у близини деце. Акиту је најбоље узети као штене и 

одмах почети с тренингом послушности. Ова јапанска пасмина узгојена за лов специфична је и по 

томе што у кући зна да буде тиха и неприметна, а напољу изразито пријатељски расположена, али 

и опрезна. 

6. Кувас 

Због своје беле пуфнасте длаке овај пас можда изгледа потпуно благо и 

безопасно, али величанствени кувас дичи се својом одлучношћу и изразито 

заштитничком и територијалном нарави. Чињеница да је кувас узгојен за 

терање животињских предатора попут вукова и медведа, говори много о томе колико је овај пас 

снажан и неустрашив. Уз правилан одгој кувас ће показати и другу страну своје природе - слатку и 

опуштену. 

5. Амерички стафордски теријер 

Може да делује помало здепасто и набијено, али стафорд и те како има снаге и 

жара да одбрани своју породицу када је потребно. Штавише, амерички стафордски 

теријери у прошлости су били познати и као псеће дадиље за малу децу. Једном 

када се веже за човека, стафорд ће га без сумње волети до краја живота и тај човек 

биће центар његовог света. 
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Моја плесна група и ове године је 28.11.2021 остварила значајне резултате на 

Интернационалном такмичењу у Фекетићу. На такмичењу су учествовале 

девојчице из Србије и Мађарске. Неке од категорија биле су: бебе, мини, деца, 

јуниори  и сениори, а ја сам се такмичила у категорији деца. Изводили смо 

кореографију под називом “Бреатхинг”. 

Наш клуб “Супер Стар” ове године освојио је девет медаља у различитим 

категоријама. 

Наше девојке из Пландишта освојиле су: 

1. место у категорији “ Деца/формација”  

1. место у категорији “Јуниори/група” 

1. место у категорији  “Јуниори/соло” освојила је Емилија Секулић 

1. место у категорији “Јуниори/дуо” освојиле су Лана Течи и Маја Радуловић 

Било је веома тешко и напорно, али смо сви презадовољни добрим резултатима. 

Коначно се наш рад и труд исплатио, поносне смо на нашег тренера, екипу и 

родитеље!  
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Фудбалски клуб Црвена звезда основан је 4. марта 1945. године. Првобитно, месец 

дана раније - у фебруару исте године, основано је 

ново омладинско фискултурно друштво које је 

брзо прерасло у спортски колектив и добило име 

„Црвена звезда“. 

 

Прва утакмица одиграна је на сам дан оснивања, 

а ривал је био Први батаљон Друге бригаде КНОЈ-а. Наш тим је славио резултатом 

3:0 на игралишту „Студента“. Црвена звезда је тада наступала у следећем саставу: 

Голубичић (Попадић), Станковић, Филиповић, Печенчић, Ћирић, Јовановић, 

Величковић, Томашевић, Шапинац (Стокић), Спасојевић и Хорватовић. Стрелац 

првог, историјског гола за Црвену звезду, био је Коста Томашевић. Током прве 

године постојања, Црвена звезда је одиграла укупно 36 мечева. Забележила је 30 

победа, нерешено је било пет пута, а једини пораз доживљен је у Темишвару против 

Румуније. 

За првог председника клуба изабран је Ђорђе Паљић. 

Први трофеј - трофеј Првенства Србије, освојен је 1946. године. У завршном 

такмичењу у мају и јуну 1946. године. 

Године 1948. освојен је први Куп, а у финалу са убедљивих 3:0 побеђен је Партизан. 

Следи период константног освајања одличја и после три пехара у најмасовнијем 

такмичењу, 1951. године у незабележеној трилер завршници првенства 

најтрофејнији српски клуб стиже и до наслова најбољег у Државном првенству. У 

наредним деценијама Црвена звезда израста у гиганта светског формата, са 

препознатљивом брзом и ефикасном игром.  Навијачи Црвене звезде се називају 

Делије. Игра на свом стадиону који од 2014. носи име по легенди Црвене 

звезде Рајку Митићу. Тренер кулба је Дејан Станковић.  

1945--1950. 2011-2019. 1950-1995.    1995-2011. Од 2019. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Grb_FK_Crvena_Zvezda.jpeg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Grb_FK_Crvena_zvezda_(1950_-_1995).PNG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Grb_Crvene_zvezde_(1995-2011).jpeg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Logo_FC_Red_Star_Belgrade_(2011%E2%80%932019).png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Grb-fk-crvena-zvezda.svg
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Партизан је основан у Београду 4. октобра 
1945, као део Југословенског спортског 
друства Партизан, које данас броји 27 клубова 
у разлоцитим спортовима, али је потпуно 
независан у погледу организације, управе, 
финансија, материјалних средстава и 
објеката. Клуб је име добио у част 
југословенских партизана, комунистичке војне 
формације која се борила током Другог 
светског рата. Два дана након оснивања, 
Партизан је одиграо прву пријатељску утакмицу против селекције Земуна која се 
завршила 4:2. Флоријан Матекало је ушао у историју као први стрелац у историји 
Партизана, док је Фрањо Глазер био први тренер. Само три недеље касније, Партизан 
је отишао у Чехословачку на прву од многобројних међународних турнеја, где су 
победили селекцију Словачке војске са 3:1. Пошто је Други светски рат тек био 
окончан и није било организованог првенства, Партизан је играо само турнире у 
држави и иностранству. Прву међународну утакмицу против неког клуба је одиграо 6. 
децембра 1946. против ЦСКА из Москве. 

    Драган Манце из Београда, рођен је 26. септембар 1962.  

 Био је најбољи фудбалер Партизана. Живео је у Земуну са 
оцем Фердинандом, мајком Душанком и млађим братом 
Гораном. Био је неожењен. Погинуо је у саобраћајној незгоди 
на путу Београд - Нови Сад, на делу који пролази кроз Земун, у 
својој 23. години. Драганова девојка је била Емилија Ерчић 
некадашња југословенска рукометашица. Године 2008. 
двадесет три године након трагедије, објављен је 
документарни филм  о Драгану Манцеу аутора Александра 
Пауновића. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1962
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
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   Недостајеш, јако недостајеш...Појави се, врати се, како ти то рећи, хиљаду начина, 

хиљаду разлога зашто... 

    Покушај, знам да не можеш, али покушај, појави ми се у сну бар, само на трен, да 

се присетим како је било када те је било... Врати се или бар сачекај ме тамо где си, у 

свету бескрајa, у свету испуњеном ништавлом. Чекај ме, да заједно попуњавамо тај 

бескрајан свет, да заједно шетамо тим бескрајним улицама и заједно маштамо. 

Мало кад размислим боље ја тебе да сачекам, па заједно одемо коју годину уназад и 

онда се као кроз машту присетимо како је било. Овога пута у свету пуном свега... 

Пролеће то беше, све се будило, па чак и ти и ја, заједно корачамо овога пута светом 

пуног људи, али не, ја морам да идем, морам да се вратим, вратим у овај обичан 

свет без тебе. Растајемо се по који пут већ. Али растемо сви, неки то раде са 

лакоћом, а неки морају да трпе и држе сву ту бол, све те муке у себи, претварајући се 

као да им се ништа није догодило, све то да их не би појео овај похлепан свет, ови 

похлепни људи око нас. Покажемо ли им и једну своју слабост искористиће је на 

начин на који никада не очекујеш. Али како ја то све да издржим без тебе ... 

   Недостајеш, јако недостајеш... појави се... Врати се... 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Сара Милошевић 8б 

Поправи ми 

расположење, 

 појави се 
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  Јунак је неустрашива и храбра особа која никада не одустаје. Јунак се бори за себе, 

своју породицу и народ. Данас се јунаци не могу назвати јунацима јер се не могу 

поредити са онима из прошлости. 

  Храбри српски јунаци су се у 

прошлости борили за наш народ. То су 

јунаци који би се супротставили јачима 

од себе. Они су бранили наш народ и 

отаџбину. У данашње време када 

живимо слободно, јунаци су разне 

особе, понекад су то они који мисле 

обрнуто, али њихова дела показују 

супротно. За оне људе који навијају, 

данас је јунак комшија који вози добар аутомобил, има доста новца и јуначки је 

успео у животу. Постоје и они други навијачи који знају за праве животне 

вредности. То су наши јунаци полицајци који нас чине безбедним, ватрогасци који 

ризикују своје животе за животе других људи. У данашње време и лекари су велики 

јунаци јер помажу сиромашнима, старим људима, напуштеној деци. Јунаци наше 

будућности су они који би дали све што имају како би неко други био срећан.  

   Све док буде сиромашних и болесних људи, остављене деце и јунаци ће постојати. 

Будућност ће имати јунаке јер су нам они потребни. Морамо у некога веровати и 

осећати се сигурно. Важно је да већина људи остане свесна ко су прави јунаци. И ми 

можемо постати јунаци...Ако сутра нахранимо неку напуштену куцу или мацу...Ако 

наше очуване ствари поклонимо неком. Ако неком старом помогнемо да пређе пут, 

понесемо кесе, или им ослободимо место у аутобусу. 

Тара Симоновски, 7б 
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Ово је време радости када нестрпљиво 

очекујем сваки наредни дан. Иако  је напољу лоше 

време и дува ветар, у мени се пробудило 

празнично расположење. Мирис зиме и топле 

чоколаде подсећа ме на топли дом и лепу 

породичну атмосферу.  

       Мој омиљени празник је Божић. Сећам се још 

од периода вртића када смо сестра, брат  и другари  ишли да коринђамо вече пре 

Божића. Није нам сметао ни дубок снег, ни смрзнити носићи јер је радост у нама 

учинила да све буде савршено. Док смо  ми шетали од куће до куће, мама је 

спремала разна мирисна јела и месила чесницу, да на најлепши начин дочекамо 

Божић. На божићно јутро отишли бисмо у цркву на литургију, причестили се и са 

великим ишчекивањем трчали ка кући да 

тражимо поклоне које нам је донео Божић 

Бата. За то време мама је поставила сто са свим 

најукуснијим јелима и колачима и чекала да 

ломимо чесницу. У чесницу се увек ставља 

новчић и верује се да онај ко га извуче, има 

среће целе године. Кућа сија и блешти од 

разноврсних украса и шара. Божићни дани су резервисани за дружење са бакама и 

декама, па касније одлазимо на ручак  код њих. Делимо поклоне једни другима, 

певамо и истински се радујемо сваком тренутку. 

 

Волела бих да то осећање радости увек 

остане у мени и да у будућности када 

будем имала своју породицу све на исти 

начин проживим са њима.       

Анастасија Лукић, 6а 
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