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   Као и сваке године наша 
глумачка дружина вредно је 
радила, 17.12.2019. године у 
новинарској редакцији 
Зујалица направили смо 
новогодишњу представу 
Потрага за Деда Мразом. 
Позвали смо родитеље, 
учитеље и све оне који воле 
да нас прате. Учионица се 
веома брзо испунила 
нетрпљењем и ишчекивањем  
Деда Мраза. У овој представи учествовали су ученици од првог до седмог 
разреда, а спремала их је наставница српског језика, Александра Нистор. 
Како би представа била занимљивија дочарана је музиком и визуелним 
ефектима. Радња представе се одиграва у Деда Мразовој кући на Северном 
полу. У потрагу за Деда Мразом крећу: Вила 
Зубић, Нова Година, Вилењаци, Ускршњи 
Зека и  остала весела трупа. Ово драмско 
дело говори о Деда Мразу којег су 
разочарала данашња деца, јер желе само 
скупе поклоне, па чак и не верују у њега. На 
крају се ипак појављује девојчица која тражи 
само љубав своје мајке и Деда Мраз поново 
узима поклоне и санке и креће у своју 
мисију.  Након представе организована је 
журка на  коју су били позвани највреднији 
ученици еколошке, новинарске и драмске секције. Журку су ораганизовале 
наставница биологије Тања Гријаковић и  Александра Нистор као награду 
за наш рад и труд. Журка је трајала мало више од сат времена, играли смо, 
певали и дружили се и било би добро да се оваква окупљања чешће 
организују.    
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Божић је најрадоснији хришћански празник којим се 

слави рођење Исуса Христа. То је празник рођења новог 

живота, деце и родитељства и као такав обележава се најлепшим верским 

обичајима. Неколико варијација у обичајима углавном су узроковане 

поднебљем, али основни елементи прославе Божића присутни су свуда - 

уношење Бадњака у кућу и његово паљење, Бадње вече, 

чесница, положајник. 

 

На Божић се људи поздрављају речима: Христос се роди! 

Oтпоздрављају са: Ваистину се роди! Уколико се шаље 

честитка на њој треба да пише Мир Божји, Христос се роди! На Божић ујутру 

у кућу долази специјални гост (кога изабере домаћин) који се зове положајник. 

Обичај је да положајник  џара ватру у огњишту, а затим посипа кућу житом и 

парама са жељом да у њој целе године буде здравља, среће и берићета. Након 

тога, домаћица га дарује колачима, а домаћин новцем или каквим пригодним 

поклоном. Сматра се да положајник целе наредне године доноси срећу у кућу. 

 

Православни хришћани Божић славе 7. јануара, а дан пред 

Божић обележава се Бадњи дан. То је последњи дан у 

Бадњој недељи у току које се, према веровању, не треба 

шишати, бријати, нити сећи нокте да се не би секло здравље. На Бадњи дан се 

устаје рано, пре зоре и тада деда и унук, најмлађи и најстарији мушкарац из 

куће, иду у шуму по бадњак. Одмах по устајању у кући се ложи ватра и 

приставља се печеница, а жене припремају колаче, торте и Божићну трпезу. 
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Нова година је дан када по соларним и сличним 
календарима почиње следећи календарски, 
датумски циклус, односно то је први дан у следећој 
години. 

 
 
 

У свим културама које користе годишње календаре долазак Нове године се 
прославља као празник. У данашње доба, већина развијених земаља је 
прихватила рачунање времена по грегоријанском 
календару и почетак Нове године рачуна од 1. јануара. 
Нова година се као празник слави 1. јануара и обично је 
тада нерадни дан. Током дочека Нове године, 31. 
децембра, обичај је да се испаљује ватромет током 
ишчекивања поноћи и да се у поноћ размењују поклони 
са жељама за успешну наредну годину. Деци се поклони 
остављају испод новогодишње јелке, где их чекају када се 
пробуде, наредног дана (јутра), али се они могу 
размењивати и одмах након поноћи. 

 
 
 

Модерне новогодишње јелке су у две боје, а најважније 
је да се уклапају у амбијент собе. Изаберите: класично 
црвено-бело, шљаштеће црвено-сребрно, ледено  
бело-сребрно, али и шик комбинације љубичасто или 
плаво-сребрно, беж-златно, зелено-наранџасто... или 
пустите машти на вољу. Ако имате дете, право решење 
за кићење су плишани медведићи, пластичне кугле и 
још безопасније машнице. 

 
     
 

Деда Мраз, такође Божић Бата, је измишљени 
лик који доноси деци поклоне на Бадње вече, 
Божић или на дан Светог Николе (у западној 
култури) или за Нову годину. Уобичајена 
представа Деда Мраза на западу је да је он 
старији брадати човек обучен у црвени капут 
који лети на санкама које вуку ирваси, он има 
торбу пуну поклона за добру децу. Његов дом се 
налази на Северном полу или у Лапонији. Руска 
варијанта Деда Мраза нема ирвасе и санке, а као 
његов пратилац и помоћник узима се лик Сњегурочке. 
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   Ове године 18.12.2019. по први пут у Основној 
школи Доситеј Обрадовић, у сарадњи Тима за 
предузетништво, учитеља, наставника, деце и 
родитеља организован је Хуманитарни 
новогодишњи базар.     
   Новогодишњи базар одржан је у трпезарији 
школе, где су у предивно украшеном амбијенту 
на тезгама своје рукотворине продавали ученици 
од I до VII разреда.  

                                                    
Прикупљени новац, 
ученици су одлучили да донирају Дому за 
незбринуту децу у Белој Цркви. На тезгама су се 
нашли разни украси, звончићи, честитке, јелкице, 
медењаци које су ученици правили заједно са 
родитељима и наставницима. На лицима ђака 
могла се видети срећа и раздраганост, јер су свесни 
да су својим трудом и радом некоме помогли. 
Оваква и слична окупљања служе да се школа што 
више приближи  деци, да се сваки ученик пронађе 

и препозна у својој школи, да се прошири 
предузетнички дух, осећај припадности, да се 
развије међугенерацијска солидарност...   
    
   Најважније је да децу научимо трајним 
вредностима тако да је ова хуманитарна акција 
само једна у низу коју организује и покреће 
наша школа, ово је још један знак да наши 
ученици, запослени и родитељи желе да у свакој 
ситуацији дају максималан допринос и да ово 
радимо, заиста с љубављу. Захваљујемо се свима који су се одазвали и 
подржали наш труд и жељу да стварамо бољу и лепшу будућност нашој деци. 
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Едвард Мунк 
 

      Рођен је у Лотену, 12. децембра 1863. године. Његови родитељи, Кристијан 
Мунк и Лаура Катарина Бјолстад, пореклом су из Лотена. Када је Едвард имао 
само једну годину, његова мајка је оболела од туберкулозе и због тога се селе у 
Осло. На његов рад највећи утицај имала је смрт старије четрнаестогодишње 
сестре Јоане Софи 1877. године. Подстакнут тугом, ствара нека од његових 
најпознатијих слика и графика, попут Болесног детета (1885/86). 
    
      Био је у вези са удатом женом. Дане је проводио у коцкарницама и  
расипништву, а касније није имао за основне потребе. Подлегао је разним 
пороцима, између осталог и алкохолизму. Био је окружен опсесијама, болешћу, 
љубомором, паранојом и многим другим проблемима. Имао је здравствене 
проблеме са очима, а један део живота је био слеп. Такође, дочекао је и смрт 
оца на чију сахрану није отишао. Све су то били само неки од разлога за 
његово стање дубоке депресије.  
Мунково најпознатије дело јесте Врисак или Крик, а поред тога значајнија су 

и Вампир, Око у оку, Болесно дете...  



9 

Ноћу чујем звезде 
~Паола Перети 

   Постоји низ активности које нас усрећују и помоћу којих 
заборављамо на наше проблеме. Главна јунакиња овог поучног романа 
по имену Мафалда, показаће нам како она проводи своје слободно 
време. Она воли да игра фудбал, броји звезде и да се пење на школску 
трешњу… 
   Међутим, све то што Мафалда воли да ради убрзо ће за њу постати 
недостижно, јер јој је дијагностикована Старгартова болест, редак  
поремећај који изазива постепени губитак вида и 
на крају потпуно слепило. 
   Уз помоћ породице, пријатеља, а нарочито 
школске теткице Естеле, Мафалда учи како да 
храбро подносе своју судбину и попут Малог 
принца, свет не посматра очима већ срцем...   

 Зовем се Мина 
      ~Дејвид Алмонд 

   Сви људи на овом свету су другачији, било би досадно да смо сви 
исти. Мина сматра да се од сребрне месечине полуди, међутим већина 
људи мисли да је Мина одавно луда, зато не одвраћа главу од месеца.  
   На радном столу се налази празна свеска у коју је Мина обећала да ће 
једног дана водити дневник. Мина записује своје снове и разне догађаје 
који су јој се десили у једном периоду живота. 
   Читаоцу открива раскошан унутрашњи свет детета 
необично бујне маште и радозналог ума. У овом делу 
Дејвид Алмонд нам приказује крхку јунакињу Мину, а 
такође промовише и слави право деце на слободу 
избора и своје мишљење.  
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Пето годишње доба 
                                                          ~Н. К. Џемисин 

   У малом граду живела је жена по имену Есун 
сасвим обичним животом док се једног дана не врати 
кући са посла и сазна да је њен супруг починио 
страшан злочин и отео њихову ћерку. 
   У међувремену, моћно царство Санзе пропада, 
најстарији град је уништен у виду освете… Док се у 
срцу континента, познатијег под именом Мир, 
појављује усек боје рубина који избацује довољну 
количину пепела да заклони Сунце у наредним 
годинама (или вековима). 
    Есун ипак занемарује распад Оца Земље јер је у 
стању да га и сама уништи како би пронашла своју 
ћерку. 

Ми деца са станице Зоо 
                                                                  ~Кристијана Ф. 

    Кристијана Ф. је поделила своју застрашујућу животну 
причу и детаљно описала како дрога утиче на психу. Са 
свега дванаест година је пробала хашиш, а већ са тринаест 
је била зависна од хероина, слободно време је проводила 
на станици Зоо скупљајући новац  како би потонула 
дубље у свет дроге.  
   Кристијанина мајка скоро две године није знала да јој 
ћерка води двоструки живот… 
   Након бурних година у Америци и Грчкој ауторка се 
враћа у Берлин, где се поновно бори против дроге...  

Бележница смрти 
                                                               ~Цугуми Оба и Такеши Обата 

   Седми по реду, део већ добро познате манге Бележница 
смрти, доводи нас у разна искушења и тера нас да 
размишљамо о даљем току радње. 
   У овом делу сазнајемо одговоре на дуго постављана питања 
попут: Ко убија? Ко је Кира?  
   Коцкице у овом делу почињу полако да се склапају, а 
упознаћемо нове занимљиве ликове који ће држати конце 
судбине у својим рукама и покушати да избалансирају 
замишљену вагу између живог и мртвог света... 
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Пси луталице или напуштени пси су пси без власника који 
најчешће лутају по улицама. Обично живе у чопорима, а 
наводно највећим делом (85%) настају од некадашњих 
кућних љубимаца које су бивши власници напустили и 
оставили на улици. 

Ови пси најчешће нису агресивни. Често доспевају у азил 
где им се проналази нови власник. С обзиром да немају 
ветеринарску негу, уколико се разболе, псе луталице чека 
окрутна судбина, људи из азила су принуђени да их 
успавају. 
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Припремите поклоне за 
успомену: 

 Сви ће бити срећни 
уколико им при 
одласку поклоните 
неку ситницу која ће 
их подсећати на 
дочек те посебне 
Нове године... 

  Организујте све на време: 

 Верујемо да месецима пре прославе 

замишљате како ће она изгледати… 

Ипак, за саму припрему довољно вам 

је свега недељу дана! 

Филмски маратон је увек добро решење: 
 Позовите вама драге особе да погледате 

неколико занимљивих филмова… Увек 
добар избор је филм Сам у кући…. 

Желите ли да се ваши 
другари дуго присећају како 
су се забавили код вас 
током дочека Нове године? 
 Почните од позивница 

које ће бити сасвим 
посебне... 

Игре са картама су 
увек загарантована 
забава, јер захтевају 
велику пажњу, 
способност опажања 
и добро памћење... 

Такође можете уз пажљиво одабрану 
музику и грицкалице, са својим 
пријатељима, ноћ да проведете у 
необавезном разговору и игрању разних 
друштвених игара…. 



13 

Насиље се дефинише као сваки облик 
једанпут учињеног или поновљеног 
вербалног или невербалног понашања које 
има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, 
достојанства и развоја деце. 

Понашање које 
доводи до телесног 
повређивања детета. 
Примери физичког 
насиља су: ударање, 
гурање, шамарање, 
чупање, дављење, 
тровање, посипање 
врућом водом, 
ускраћивање хране и 
друго... 

ФИЗИЧКО 
НАСИЉЕ 

ЕМОЦИОНАЛНО
( ПСИХИЧКО) 
НАСИЉЕ 

Доводи до тренутног 
или трајног угрожавања 
психичког здравља и 
достојанства детета. 
Емоционално насиље 
обухвата: 
омаловажавање, 
етикетирање, вређање, 
уцењивање, оговарање, 
подсмехивање, 
манипулисање, претње, 
застрашивање деце. 

СОЦИЈАЛНО 
НАСИЉЕ 

Искључивање из 
групе и 
дискриминација 
представљају 
социјално насиље. 
У социјално 
насиље спадају 
следећи облици 
понашања:одвајање 
детета, довођење у 
позицију 
неравноправности, 
изолација, 
игнорисање и 
остало... 

ЕЛЕКТРОНСКО 
НАСИЉЕ 

Насиље коришћењем 
информационих технологија: 
узнемирујуће поруке или претеће 
поруке послате телефоном или 
путем блога, снимање без дозволе 
или против туђе воље, лажни 
огласи, постови, дечија 
порнографија... 
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                                 Јесен у мојим мислима 
 
   Јесен је стигла у моју улицу као краљица са златном круном на 
глави, у дугачкој разнобојној хаљини и просула боје на шуме, ливаде, 
паркове и њиве. 
   Свуда се шири мирис зимнице који људи спремају од зрелих плодова 
воћа и поврћа. Лишће пада са грана и ствара на земљи тепих саткан од 
најлепших боја. Време је хладније. Дува све јаче и хладнији ветар. 
Јутра су магловита. Птице селице су се одселиле у топлије крајеве. 
Чује се само понеки мали врабац који тужно цвркуће своју јесењу 
песмицу. Трава више није зелена, добила је неку браонкастожуту боју. 
Све је мирно као да јавља да ће ускоро стићи зима. 
   Јесен у мени буди носталгију за сунчаним и топлим данима. 
Недостаје ми весели цвркут птица да ме ујутру пробуде. 
                                                                                            

Ана Булајић, IVб 

                                          Један јесењи дан 
    Стигла нам је јесен са свим прелепим бојама. 
    Тог дана сам устао рано ујутру, сипао сам у трактор нафту. Закачили 
смо тањирачу и сејалицу и отишли смо да сејемо пшеницу. Када смо 
стигли на њиву, кренули смо да бацамо ђубре. За то време сам ја дувао 
гуме на тањирама, док је он бацао ђубре. Прво смо бацали ђубре, а 
онда смо почели да сејемо пшеницу, за то време  ја сам тањирао. Док 
су они посејали, ја сам  истањирао тих осам ланаца земље. Када сам 
завршио ту њиву отишао сам кући. Касније тог дана се наоблачило и 
почела је киша. Отшли смо у хангар где смо селектирали соју. 
       Јесен је моје омљено годишње доба зато што тада има највше 
радова у пољу. 
                                                                          Симоновски Никола, IVб 
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   И ове године на Међународном београдском 
сајму књига под слоганом Писмо = глава који је 
трајао од 20. до 27. октобра, представило се пет 
стотина излагача, од којих су многи дошли из 
иностранства, а почасни гост Сајма био је Египат. 
    
   
 

    Највећи број издавача био је  из Србије, а публика  је била у прилици да се 
дружи с бројним писцима. Премијерно је  представљен велики број издања, а 
љубитељи књиге могли су да присуствују и друже се са младим писцима.   
Годинама уназад, традиционални Школски дан је четвртак 24. октобар. током 
ког су  ученици основних школа говорили 
стихове и бајке Добрице Ерића и Гроздане 
Олујић.        
  
    Основна школа Доситеј Обрадовић тог 
дана је посетила Сајам књига, наши ученици 
имали су прилику да виде познате младе 
писце и да разговарају са њима, да купе 
њихове књиге и добију аутограме, уз 
неизоставно фотографисање. За ученике, 
поред домаћих издавача, били су 
интересантни и гости из Арапске Републике, који су презентовали своју 
националну културу. Пажњу су нам привукле и антикварне књиге, оне су 
заузеле целу једну галерију и ту су се нашле позната дела по изузетно ниским 
ценама. Срели смо и познатог стрип  аутора Марка Стојановића који је држао 

радионицу и дружио се са децом. Такође, 
упознали смо Весну Дедић, срели смо нашег 
Стефана Михајловског који је промовисао свој 
нови роман Испод грла.  
      
   Након посете Сајма, продужили смо у Ада мол 
велики тржни центар, где смо ручали, одморили 
се, а затим препуни утисака кренули пут 
Пландишта. 
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 Разумети и прихватити мишљење које је другачије од 
нашег или било чијег је врлина која налик чврстом мосту, 
гради здрав и миран живот унутар заједнице. 
  У петак 29.11.2019. године у просторијама Културног 
центра одржала се манифестација под именом Вече 
међунационалне толеранције. Ова свечана окупљања 
имају за циљ престављање богатих и шареноликих 
обичаја, културе свих нација у Војводини. Ово је 
јединствена прилика да се подсетимо да смо сви рођени 
једнаки! Боја коже, вера, нација, сексуална опредељеност, 
инвалидитет не смеју бити препрека у поштовању. 
   На сцени су се прво представили учесници свих нација, 
рецитујући песме на свом матерњем језику. Након громогласног аплауза, 
наступили су малишани, учесници радионице Машта може свашта, који су 
говорили песме на српском и македонском језику.  

  
   Представници мађарске националности су 
певали песме на мађарском језику у својим 
ношњама. Учествовали су и Словаци који су 
нам представили своје село кроз векове, а затим 
су певали и играли уз веселе звуке њихове 
традиционалне музике. Представници румунске 
заједнице рецитовали су на румунском језику.  
 

Припадници ромске заједнице привукли су највећу 
пажњу, јер њихов слободни, весели дух, игра и песма 
никога не остављају равнодушним. Македонско 
удружење у духу своје традиције певало је на 
македонском, а онда су извели  једночинку у којој је 
приказан обичај прошења девојке. У овом драмском 
комаду учествовали су чланови из Школице глуме, 
Основне школе Доситеј Обрадовић. Након тога 
представио се први ансамбл КУД-a Вук Караџић са Играма из Србије.  
   Оваква окупљања у Војводини подстичу и подсећају нас да наше друштво 
мора бити друштво толеранције и међусобног поштовања људских права, не 
само на овај дан, него увек. Удружење грађана Македонски бисери уложило је 
велики труд како би овај догађај довелаи до савршенства. 
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Становници неких земаља света задржали су неке савим чудне и необичне 
обичаје за које верују да њиховим породицама доносе успех и напредак у 
наредној години. 

Америка 
 
У већини крајева свињско месо симболише 
просперитет и једе се са срећним грашком, 
или листовима купуса који представљају 
папирне новчанице.  

 
Филипини 
 
Нова година долази са канонадом ручно прављених топова од бамбуса који 
су направљени само да би испуцали стару годину.  

 
Грчка 
 
На дан Светог Базила деца остављају своје ципеле близу камина да би их 
светац напунио поклонима.  

 
Јужна Америка 
 
У земљама попут Бразила и Боливије, становници у градовима као што су 
Сао Пауло и Ла Пас за Нову годину облаче доњи веш јарких боја. Они који 
се одлуче за црвену имаће љубави, они са жутим желе новац. У Венецуели 
они који у Новој години желе да пуно путују, према веровању, морају да 
шетају по кући са путном торбом у руци.  

 
Шпанија 
 
У поноћ поједу 12 зрна грожђа – по једно сваки пут када откуца сат – да би 
осигурали 12 срећних и слатких месеци. Шаљивџије знају понекад да 
грожђе укућанима замене маслином...  

 
Велика Британија 
 
Традиција прве посете подразумева долазак тамног странца који прелази 
праг куће у поноћ носећи парче угља за срећу. Прва особа не сме бити 
плавокоса, црвенокоса, нити жена јер то доноси несрећу. Шкоти широм 
света поштују прославу Хогманајса уживајући у позоришту, концертима и 
певању популарне поеме Робија Брнса, написану још 1788. што у преводу 
значи Добри стари дани. 
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Немачка 
 
Немци за Нову годину жртвују лук – шест главица пресеку на пола и посоле. 
Свака половина представља по један месец у години. Затим се лук оставља да 
одстоји да би уз његову помоћ предвиђали време. Уколико се со растопи, значи 
да ће тај месец бити кишан, а уколико је 
со остала на површини, биће сунчаних и 
топлих дана. Такође, пре поноћи на 
тањирима остављају мало хране за после 
поноћи, на тај начин верују да ће 
осигурати залихе у надолазећој години.  

 
Аустралија 
 
Становници далеке нам Аустралије Нову 
годину одувају звиждаљкама, трубама, 
па чак и црквеним звонима, а све се дешава на плажи где се обилно точи 
шампањац. Не заборавимо спектакуларан ватромет у Сиднеју изнад залива и 
опере.  

 
Данска 
 
Као да учинак алкохола за Нову годину није довољно збуњујући, многи Данци 
у поноћ скачу са столице у нади да ће протерати лоше духове у години пред 
њима. Данци такође чувају старо посуђе током целе године. Сврха: да га 
разлупају о врата пријатеља за Нову годину. Дакле, када видите гомилу 
крхотина испред нечијих врата то не значи да ту особу комшије не подносе, 
него да има пуно пријатеља.  

 
Белорусија  
 
На Нову годину у Белорусији неудате жене се такмиче у играма спретности и 
добијају прилику да утврде која ће се прва удати у наредним месецима. Једна 
игра укључује постављање гомилице кукуруза испред сваке девојке, а онда се 
узме петао и постави у средину круга. Чија му гомилица буде слађа па навали 
да једе, та ће девојка прва бити испрошена.  
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Пре 570 милиона година земљу су почеле да насељавају прве сложене 
животиње и биљке, образујући еко системе који су се развијали све до данас. 
Данас постоји око 1,3 милиона различитих животињских врста, а процењује 
се да милиони њих још нису откривени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У афричкој савани, на огромним површинама и пашњацима, живе највеће 
копнене врсте на планети. Слон може да буде висок 4м и тежак као камион! 
Његова запањујућа сурла има готово 100.000 мишића, а на слободи може да 
доживи и 70 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хијене и огромни лешинари чисте средину од стрвина које остављају 
грабљивци. У џунглама живи 50% врста на планети, а велики део њих тек 
треба да буде проучен! На пример окапи, необични рођак жирафе  који живи 
у срцу афричке џунгле, откривен је тек крајем 19. века. Мали фенек или 
пустињска лисица има невероватно чуло слуха. Прилагодђен пустињском 
песку, лови ноћу, a дан проводи у својој јазбини 10м под земљом. Скочимиш 
је веома  необичан живахан глодар који скаче уместо да хода, хир природе 
који личи на мешавину миша, кенгура и зеца. 
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Европске шуме су пуне необичних птица, попут водомара, који је у стању да 
лови и до 80 малих риба на дан. С друге стране, док лети, пупавац личи на 
великог лептира. Сеница је прави акробата и заузима најразличитије положаје 
како би уловила инсекте у кори дрвета. Средином 19. века пашњаке 
Сједињених  Америчких Држава и Канаде насељавало  је више од 80 милиона 
бизона. Сиви вук  је један од сисара који живи на овој  планети већ око 100.000 
година! Изузетно је интелигентан, живи и лови у чопору, а његови очњаци 
могу да буду дуги и до 6 цм! Снежни леопард је први пут  фотографисан пре 
мање од 50 година. То је мачка која живи на највећим висинама, чак и на око 
5500 м. Шарка дању спава, а ноћу се буди како би ловила птице, мишеве, 
гуштере и жабе које вребају по шипражју. 
У Малезији овим змијама чупају очњаке и остављају их да живе у храмовима. 
Панда је најзаштићенија животиња у Кини и његово убиство се кажњава 
смрћу! Иако спада у месоједе, 99% његове исхране чини лишће бамбуса, 
његова омиљена храна. Може да једе и инсекте и јаја. 
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Творца Сеоба Милош Црњанског, уз све остале особености, пратио је глас  
уображеног женскароша. Све док у његов живот није ушла Вида, остали су 
заједно до краја живота. Видосава Ружић, касније Црњански, важила је за 
једну од најлепших жена Београда. Сусрели су се на  Филозофском факултету. 
На Видин одговор да је место поред ње заузето, Црњански је само добацио 
Шта заузето! И сместио се поред ње. Након тога, чекале су их љубавне 
перипетије, претње батинама нису изостале од Видиног стрица који је своју 
братаницу већ наменио неком другом. Вида изненада одлази у Париз како би 
се ситуација стишала, а при самом уласку у воз Црњански јој даје обећање да 
ће јој писати. Дан после и Милош стиже у Париз.  
 

Пошао је за мном. Много је волео жене. Био је прави 
кицош и женскарош. У Лондону сам га лично виђала 
на улици са дамама, он застане, уплаши се. А ја само 

махнем руком, знам да ће доћи кући. После ми све 
исприча ! – говорила је Вида о свом Црњанском. 

Они који су их познавали говорили су о њима у једнини јер је од њих љубав 
створила целину. Видина последња жеља била је да заувек почива поред свог 
Милоша. Милошев одлазак издржала је свега десет месеци, а након тога је 
кренула за њим, баш као и он за њом некада, у Париз.  
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Загонетке 
 

Бела књига, црно семе мудра глава која сеје. 
(Папир и оловка) 

 
Корице има – нож није, листове има лист није. 

(Књига) 
 

Ко у кући господари и свако га милује, а нико не поштује 
(Дете) 

 
Господар у кући стоји, а брада му изван куће. 

(Клип кукуруза) 
 

Цео дан хода из куће не изађе. 
(пуж) 

 
Зубе нема, руке нема, ал уједа.  

(Зима) 
 

Ја чувам благо, а људи мене чувају 
(Кључ) 

 
Два ступца у небо ударају.  

(Очи) 
 

Питалице 
 

Ти си мој син, а ја нисам твој отац. Ко је то рекао?  
(Мајка) 

 
Један је археолог тврдио да је нашао новчић на којем је уписана година 46 г. 

п.н.е. Верујете ли му? 
(Не, 46 године п.н.е нису могли знати колико је то година пре Христа) 

 
 

Мајина мајка има троје деце. Једно се зове Тин, друго Лео. Како се зове треће 
дете? 

(Треће дете је Маја) 
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Карате клуб Агробанат из 

Пландишта, у месецу новембру, имао 
је веома значајне наступе на тешким 
такмичењима.  

Један од неколико најбитнијих  
турнира у Србији је свакако турнир 
под називом Трофеј Србије 2019. 
Београдски победник. Турнир се 
одржао у Спортском центру Бањица 
у Београду 03.11.2019. године где је 
учествовало преко 1000 такмичара из 
10 земаља, што представља један од 
најзначајнијих турнира на овим просторима. Карате клуб Агробанат имао је 
учеснике  на овом турниру. Представило се  27 такмичара и у великој  
конкуренцији успели су да остваре значајне успехе,  укупно  5  медаља. 
Златне медаље освојили су: Рокнић Ксенија и Цветићанин Огњен. 
Бронзане медаље освојили су: Мајкић Тамара и Ивановски Анабела, као 
и ката тим (Ивановски Анабела, Мајкић Тамара и Рокнић Ксенија).  

Свакако најважније такмичење је и КУП Србије за полетарце, пионире 
и младе наде одржан 09.11.2019. године у Спортском центру Смедерево. На 
КУП-у Србије је учествовало око 1300 такмичара из 130 клубова са 
територије целе Србије, што довољно говори о великом значају и тежини 
самог такмичења на ком су учествовали наши каратисти. Карате клуб 
Агробанат је учествовао са 20 такмичара. Они су се квалификовали за 
учешће на КУП-у  Србије, раније на КУП-у  Војводине одржаном у октобру 
месецу у Инђији. У  великој конкуренцији наши каратисти су успели да се 
изборе за укупно 9 медаља, две сребрне и  седам бронзаних. Сребрне 
медаље освојили су: Рокнић Ксенија и Цветићанин Огњен. Бронзане 
медаље освојили су: Мајкић Тамара (апсолутна и пионирке б класа), 
Томић Љиљана, Русић Стефан, Цветићанин Огњен (апсолутна класа), 
Ангеловски Тамара и Матијевић Андреј. Остали учесници су имали веома 
значајно учешће на овим такмичењима.  

Свим такмичарима је ово добар показатељ односа снага, на нивоу 
државе, као и добра смерница за даљи рад и труд. С обзиром на показано, 
Карате клуб  Агробанат, али и цело Пландиште, може бити поносно и 
испуењено надом за будуће резултате ових малих спортиста. Њихови наступи 
постали су све запаженији захваљујићи пре свега, њиховом раду, жељи и 
вољи за спортом, али и тренерима који их томе уче, Зорану Мајкићу и Ани 
Милекић. 
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    Теоретичари завере свакодневно се баве питањем  Области 51. Она се налази 
у Невади и по њиховом мишљењу је центар за тестирање тајних америчких 
авиона или чак и место на којем америчка влада обавља тестирања над 
ванземаљцима. До скоро, читава област није била 
видљива на интернет мапама. 
ЦИА је 2013. године јавно прогласила њено 
постојање и од тада истраживачи ванземаљаца не 
престају да истражују ово подручије. Пре неколико 
година је на интернету освануо снимак на ком људи 
врше аутопсију над једним ванземаљцем. Многи 
верују да се у области 51 држе затворени ванземаљци ради испитивања. 

Неки верују да је слетање на Месец у ствари 
изрежирано, али да је снимано у холивудском 
студију, већ би се одавно открило да је све 
намештено. Зато многи  људи мисле да је слетање на 
Месец снимано у Области 51. 
 
 
 
    
  

   Постоји теорија да је то све лаж и да се база 
Области 51 налази испод земље. 
Човек који је наводно разоткрио Област 51 је Боб 
Лазар. Он тврди да је 1989. радио на тајним 
експериментима и да је видео тестове који указују 
на то да су испитивали НЛО (неиндетификовани летећи објекат). Он тврди да 
је након што је открио Област 51 влада претила и њему и његовој породици. 
Још један научник је на својој самрти изнео шокантне детаље о Области 51. 
Открио је да су НЛО-и заправо стварни и да је 18 ванземаљаца радило за 
америчку владу и да су неки од њих и умрли, 
као и да је ванземаљска летелица стварно имала 
облик летећег тањира и да је била широка 11м.  
 
   Да ли је све ово само једна обична војна база? 
Или постоји нешто много више? Шта ако се 
овде дешавају неке ствари којих ми нисмо ни 
свесни? 
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1. Опишите нам себе у неколико речи. 
     
Добра, вредна и креативна особа. 
 
2. Који вам је предмет био омиљени у школи? 
      
Највише сам волела биологију и хемију. 
 
3. Шта је најтеже у послу професора? 
     
Најтеже је мотивисати децу и 
заинтересовати их за рад. 
 
4. Које су врлине и мане вашег посла? 
     
Мана  је то што ми наставници имамо мало 
простора за креативност, а предност је што 
можемо час да одржимо на најбољи начин и да 
говоримо о едукативним темама. 
 
5. Како бисте себе описали као професора? 
   
Мислим да нисам строга, трудим се деци да 
приближим градиво на најлакши 
начин и да спроведем све њихове жеље. На 
пример, овај акваријум је идеја деце. 
Ми смо на пијаци зарадили новац и уложили 
смо га у куповину опреме  
за акваријум, деца су веома срећна због тога. 
 
6. Зашто сте се определили да предајете 
биологију? 
  
Професор биологије у средњој школи ме је 
инспирисао начином предавања. 
 
7. Где проналазите креативне идеје? 
  
 Док припремам часове, идеје долазе саме од 
себе. 

Акваријум са рибицама који су ученици 
направили са наставницом. 

Новогодишња декорација, кућица, Деда 
Мраз, тродимензијалне пахуљице, само 

један део онога што је направљено. 

Предивно цвеће које заливају деца и 
наставница. 

У овом броју Зујалице одабрали смо да разговарамо са наставницом 
биологије Тањом Гријаковић, ево шта нам је укратко испричала о себи. 
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У среду 11.12.2019 у 11:30 часова у Дом културе Пландиште је посетила певачица Леонтина Вукомановић. 
Новинарска секција је успела да одради један кратак интервју 
 

 

 
 
 
 
 1. Kада сте започели своју музичку 
каријеру? 
 
Ти се тада ниси родила сигурно. То је 
било давно, али сам ја одувек знала да 
волим да певам. У првом разреду 
основне школе су ме изабрали да будем 
солиста, али не да певам онај први глас, 
него други. То је најтеже држати 
друге гласове, тада сам знала да ми је 
музика некако баш леп изазов. Уписала 
сам музичку школу, често сам 
наступала са својим хором, играла сам 
фолклор, често сам наступала са фолклором, тако да мени сцена никако није 
представља некакву позорницу за трему, него напротив, осећала сам се код код своје 
куће. Први пут у осмом разреду постојала је једна емисија звала се  Музички 
тобоган, чика Миња Субота је био водитељ и уредник те емисије. Он је позвао моју 
школу да буде гост и ја сам први пут са другарицама из школе наступала пред 
камерама. Тад сам први пут видела саму сабе на ТВ екрану. Ја малтене не отварам 
уста колико ми је непријатно и кад ме питају како се зовем ја постиђемо кажем 
своје име. Дакле потребно је да што више насупате и што више да се ослободите 
треме. И када вас једног дана  ухвати камера, ипак будете мало опуштенији. А први 
пут сам изашла као соло певач тек 1991. године, било је давно, био је један фестивал 
Београдско пролеће и тад сам први пут певала као певачица и као композитор. 
 
2. Да ли сте имали подршку родитеља? 
 
   Наравно да сам имала. Без свега тога ништа не би било. Мада сам била штребер, 
ту  реч тада нисмо знали, код нас је било срамота кад имаш лошу оцену и кад те 
наставник пита, а ти не знаш. Дакле, ми само сви били штребери, али смо имали 
једно удружење звало се ,,Титови пионири”. Да би био пионир, мораш бити много 
добар, а мени је било лако кад су деца око мене добра. Тешко је кад имате лоше ђаке, 
па се угледате на те лоше и они вам се чине кул, а заправо је најважније бити добар 
ђак. Наравно и образован, али оно што је најважније је да данас родитељи више 
терају децу да уче и више морају да вас оптерећују. Дакле, моји родитељи су ме 
подржавали, али ниједног дана нису дошли да питају какве оцене има моја ћерка. И 
јако је важно да своје родитеље учините поносним јер тада нећете имати 
проблема. 
  
3. Да ли су Вам сметали ружни коменрати и како сте решавали непријатне ситуације? 
 
   Много сам се потресала, нарочито на сцени. Када си јавна личност, свако има 
право да измисли нешто о теби, тада су постојале те трач новине, сад су све 
новине трач, али тада су биле жуте новине, а зову се жуте зато што су се читале у 
тоалетима.  
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   Много сам се потресала и тако сам ноћима размишљала шта да им 
одговорим, тад нису постојале друштвене мреже, тада сте морали да 
ангажујете адвокате и судски да решавате. Након извесног времена 
послушала сам једног много искуснијег колегу који се зове Горан Бреговић који 
је рекао Јесу ли објавили слику? Јесу. Да ли сам леп? Јесте. Нек пишу ште хоће 
само да ми је лепа слика! Тако да је то дефинитивно златно правило у 
медијима. Данас свако пише све и свашта и може да лаже, данас је то у 
новинама дозвољено, али постоје и друге ствари где се окупљамо ми људи који 
имамо другачија интересовања, као што су позориште, биоскопи, музеји, 
библиотеке. Дакле, тих ствари тамо нема. Ако се машта, онда је измишљена 
прича машта, а не сигурно неко лагање које може неког да повреди 
 
4. Да ли Вам је дражи садашњи посао или певачка каријера и због чега? 
    
Садашњи посао ми је много дражи. Могу да се дружим са вама децом, зато 
што је музика коју сам ја писала још деведесет и друге године, та музика коју 
данас певате. Дакле, пре двадесет и седам година сам прву песму написала на 
једном дечјем фестивалу, звао ме је чувени композитор Брацо Кораћ и ја сам 
тад певала и искомпоновала песме које ви данас певате. Дакле, драже ми је да 
радим са децом, али да би уопште била препозната међу децом, морала сам да 
будем на телевизији, прво сам морала да прођем ту каријеру поп певачице, а 
онда сам вама препознатљива на једном телевизиском формату који се зове 
Пинкове звездице и ту сте ви видели мене.  
  
5. Да ли је тешко бити жири у Пинковим звездицама, да ли је тешко изабрати 
најбољег и како се осећате кад неко мора да напусти такмичење? 
    
   Сва срећа нисмо ми бирали најбољег, ту никад није победио најбољи, можда 
у прве две сазоне, али никад после тога није победио најбољи. Победник се 
бира СМС порукама тако да победи онај учесник који је најинтересантији 
публици. Дакле, ми смо као стручни жири одабрали да оцењујемо некакав 
квалитет, како ваља певати и треба имати у виду да је то такмичење поп 
певача које нагиње ка фолку. Дакле, то није певање дечјих песама, едукативних 
песама. Лепо је бити члан жирија, јер ти слушаш децу која певају 
божанствено, која певају боље него што сам ја икад певала, нарочито у тим 
годинама. Али у друго једном смислу зрелости, певање не чини само нека 
фраза, која треба да грми, него се дозира, да се та фраза употреби не у 
балади, него у некој брзој снажној песми. Дакле, у том неком односу лепог 
стила и укуса, ипак морате да учите од нас одраслих, то је наша улога у 
жирију када су у питању изградња, пре свега поп певача. 
 
6. Како сте дошли на идеју да оснујете хор Чаролија? 
   Па ја сам некако увек радила са децом, а никад нисам имала сопствени хор. 
Увек сам имала нечији хор. Користила сам хор Колибри за свој први албум 
1999. године, користила сам хор основних школа које су моје колегинице, 
наствнице музичке културе, а онда сам добила понуду да оснујем свој 
Фестивал ,,Чаролија”, данас смо чули овде песму Кад снови крила добију, то је 
песма са мог Фестивала ,,Чаролија” и управо тад сам основала тај хор. 
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   Својом необичном романсом са руским кадетом 
написала је праву бајку!  
Памтимо сви оне стихове: Не, немој ми прићи! Хоћу 
издалека да волим и желим ока твоја два. Јер срећа 
је лепа само док се чека, док од себе само 
наговештај да...Десанку Максимовић памтимо као 
углађену и елегантну госпођу, косе уплетене у пунђу, 
са шеширом на глави и осмехом тајанственим попут 
оног ког је насликао Да Винчи довека мистериозној 
Мона Лизи. Потомкиња српског кнеза и војсковође 
Јована Симића Бобовца и племкиња српске поезије, 
Десанка Максимовић писала је, рекли би, баш онако како је и осећала. Свим 
својим срцем давала се песмама које су биле њена деца. Стиховима нас је 
учила да се надамо и да волимо, онако храбро и бајковито како је она волела 
једног Сергеја. 
 Славна песникиња се први пут пољубила са 35 година 
Тако да је Десанка чекала своју срећу и то, рекли бисмо по данашњим 
стандардима, предуго. Прича се да је ваљевска гимназијалка била заљубљена у 
Драгољуба Обрадовића. Међутим, велика Десанка Максимовић очигледно није 
признавала те дечје, школске симпатије. У интервјуима је говорила да је Рус са 
којим је провела цео живот био њена прва љубав. После славне ваљевске 
гимназије и студија књижевности и историје уметности на Филозофском 
факултету, Десанка Максимовић добија стипендију француске владе и одлази у 
Париз 1923. године. Била је професорка у Првој женској гимназији, а прву 
љубав - и свог супруга упознала је као већ позната песникиња. У једном 
интервјуу говорила је о томе како је упознала човека са којим је провела живот. 
 Била је хероина времена у коме је рат одзвањао, ово је животна прича Десанке 
Максимовић!  
 Позвали су ме Руси једног дана да у њиховом клубу одржим предавање и 
прочитам неколико својих песама. Ту сам упознала Сергеја. Да ли је то била 
љубав на први поглед? Вероватно! Али, сигурно, моја прва љубав и први 
мушкарац с којим сам се пољубила. Била сам већ зрела девојка. Касније смо се 
зближили - причала је славна песникиња. 
 Обоје су дуго чекали на срећу. Варнице које су прштале између двоје песника 
биле су очигледне, али иако је Сергеј Сластиков хтео да одведе Десанку пред 
олтар - она није тако лако пристала на његову брачну понуду. Морао је да чека 
да она испуни све своје дужности и обећања. Пошто је била најстарија у 
родитељској кући Десанка је сматрала да пре удаје мора да изведе на пут децу - 
млађу браћу и сестре. Објаснила је заљубљеном Русу завет који је сама себи 
дала и словенске душе су се разумеле. Стрпљиво је чекао дан када смо се 
напокон венчали и засновали свој дом - описује Максимовић. 
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Љубав због које је руски кадет 
оставио све. Сластиков је био руски 
емигрант, млади кадет кога су током 
Првог светског рата заробили Турци. 
Дуго му је требало да допре до 
Београда, а онда се 1933. године 
оженио Десанку, коју је чекао и 
стрпљиво волео. После венчања је 
завршио глумачку школу и убрзо 
добио понуду да глуми у позоришту 
у Скопљу, али је истом брзином то и 
одбио - због Десанкине службе у 
Београду. Запослио се у издавачкој 
кући Просвета као преводилац руског језика. За свог живота превео је 
четрнаест књига  говорила је наша песникиња. 
И Сергеј је био поетска душа, дечије песме које је писао потписивао је као 
Калужанин- у славу своје родне Калуге, шумовите области близу Москве. 
 С нежношћу гледах стопа ти траг, траг по снегу белом; и знадох да ћеш 
бити ми драг, драг у животу целом. 
Многи су били изненађени Десанкином одлуком да се уда за сиротог руског 
емигранта, говорећи јој да је могла боље. Многи су је тражили, многи су јој се 
надали, али она их је двема реченицама заувек одбила од себе, дајући на знање 
да је Калужанин чудо којем се надала и љубав о којој је дуго писала. 
  Сахрањени су једно поред другог, у њеној вољеној Бранковини. У густој 
шумадијској шуми положено је двоје вечно заљубљених, а на њиховом гробу 
налази се макета руске цркве, као својеврстан симбол бајке коју су за живота 
својом љубављу исписали. 
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   На Фестивалу науке који се по 13. пут одржао у Београду од 5. до 8. децембра 
2019. године, креативни тим Фестивала расписао је почетком школске године 
велики наградни ликовни конкурс за ученике основних школа под називом  
Мој откачени, свемирски, новогодишњи украс. На конкурс је приспело  више 
од 400 дечјих радова из 185 школа широм Србије. Прво место освојила је 
ученица ОШ Доситеј Обрадовић из Пландишта, чији је ментор најкреативнији 
наставник школе, Тања Гријаковић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Када сам у хали III угледала свој рад, на 
првом месту, срећа и узбуђење били су 
неописиви. 
Ово је доказ да се креативан и напоран 
рад увек исплате, презадовољна сам 
својим постигнућем, драго ми је да сам 
била део ове предивне приче!  
  Ово су речи ученице Анабеле 
Ивановски која се потрудила да нам 
пренесе своје утиске са Фестивала науке 
у Београду.  

Ово су ученици правили уз помоћ наставника и 
професора. 

По мом мишљењу, најзанимљивији су били 
ученици који су објашњавали Теслине 

муње! 

Испробала сам  да мислима померам уши, а и помоћу 
сензора залепљених за моју руку да померам механичку 

руку која је осмишљена да помогне људима са 

инвалидитетом. 
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Главни и одговорни уредници Зујалице: Милица Шкорић, Александра 

Јовановић, Невена Јовановић, Александра Нистор (наставница српског језика) 

и Зоран Ангеловски (наставник техничког образовања). 

Новинари Зујалице: Милица Шкорић, Александра Јовановић, Невена 

Јовановић, Милица Јеличић, Љуба Куневски, Екатарина Гајић, Марија Граовац, 

Ања Рудић, Jaков Радека, Алиса Месарош, Лара Деспотовски, Жељана 

Гроздановски, Анабела Ивановски, Ксенија Рокнић, Mаја Радуловић, Нина 

Омчикус, Анастасија Дудовски, Милица Лазин и Филип Вујић. 

Лектори Зујалице: Ивана Вицикнез и Александра Нистор, наставнице српског 

језика. 

Илустратори Зујалице: Љуба Куневски, Милица Јеличић  и Анабела 

Ивановски. 

   У овом броју желимо да се захвалимо првенствено нашем директору, Сави 

Дивљакову, као и наставницима и деци који нас прате и учествују у нашем 

раду! Захваљујемо се нашим спонзорима Ани Ивановски, Дејану Мајкићу, 

Зорици и Стевану Росићу, Канцеларији за младе из Пландишта, они  нам 

поможу да штампамо школске новине.  

 

Ако имате креативне идеје или добре 

савете, а желите да их поделите са нама 

можете нас потражити на инстаграму  

zujalica__  или на адреси  

zujalica009@gmail.com 

 СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 

ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ ЗУЈАЛИЦА!  
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