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    Фолклор је неговање народне 

традиције и очување интегритета једног 

народа. Кроз игру и песму, провлаче се 

обичаји из различитих делова наше 

земље.  

   Балкан Фолк Фест је фестивал који се 

одржава у Бугарској у граду Варни од 

16.06. до 27.08.2019. године. На овом 

фестивалу учествују Културно 

уметничка друштва из целог света, 

приказују културу и традицију земље из 

које долазе.  

   КУД Вук Караџић се представио на 

фестивалу  играма Лесковца и Врањског 

поља. Публика је била одушевљена 

њиховим кореографијама и позитивном 

енергијом. Свако вече организоване су 

журке, које су допринеле да се 

учесници програма опусте, друже и 

забаве до касно у ноћ. На фестивалу су  

учествовала многа друштва из Чуруга, 

Зјечара, Рудне Главе,  такође је 

учествовала и певачка група из 
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Берлин је главни град  Републике Немачке, други је највећи град у Европи. 

Налази се поред реке Хафел и Шпре. Берлин је светски град културе, 

политике медија и науке. Познат је по културнимим, историјским 

знаменитостимаод којих су Пергамонски музеј, Стара национална галерија, 

Јеврејски музеј у Берлину, Немачка опера, 

Бранденбуршка капија, коју је изградио руски 

архиктекта Карл 

Ланганс. 

Рим или Град занимљивости је главни град Италије. Познат је по Колосеуму 

који је иначе симбол града. Пиза дел Пополо је један од највећих и 

најпознатијих градских тргова. Понте Сан’Ангело је један од најлепших 

мостова преко реке Тибер. 

Париз је главни и највећи град Француске, налази се у центру Париског 

басена над реком Сеном. У Паризу се налазе многе знаменитости и 

туристичке атракције.  Он је најпосећенији град на свету, познат је по имену 

Град светлости. Француска престоница има на стотине музеја, цркава, 

уметничких галерија, двораца. Најзначајнија места која морате посетити ако 

свратите у Париз су: Музеј Лувр, Музеј Орсе, 

Пикасов музеј, Национална библиотека, Ајфелова 

кула и многа друга места. 
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1 2 .  Д еч и ја  ли ков н а  колон и ј а  

   Организатор и оснивач Међународне ликовне колоније  у Јабуци је професор 

Миле Спировски. У доба између 1982. до 1994. године ради у Основној и 

Средњој текстилној школи у општини Пландиште. 

    12. Дечија ликовна колонија у Јабуци одржала се у периоду између 29.07. и 

01.08.2019. године. Деца узраста између  V и VIII разреда након упознавања, 

добила су неопходни прибор за стварање малих уметничких дела. За време 

боравка у Јабуци учесници колоније су уз помоћ ментора стварали радове од 

којих су, касније, најбољи изложени у просторијама Дома културе Кочо Рацин. 

   Као и сваке године, позвани су учесници из околних места Тетова, Долова, 

Пландишта као и гост из Канаде. Директорка Маријана Загорац у свом говору 

је рекла да је овај догађај посвећен Милету Спировском. 
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Винсент ван Гог је сликар 19. века.  Насликао је преко 

2100 дела. Често је сликао сунцокрете, пшеницу и 

чемпресе. 

Постао је заинтересован за сликање 1882. године. У 

почетку сви његови радови су били у црној боји. 

Отишао је у академију у Антверпену 1885. са жељом 

да накнади своје недостатке у цртању. Почетком 1886. 

године одлази у Париз и постаје Кормонов ученик. У 

1887. години почиње да ради са знатно више боја. 

Сликар Гоген долази у Арлес на позив Винсента, са 

жељом да заједно сликају природу. Они су имали        

непремостиве супротности. Једне вечери у дискусији 

Винсент је насрнуо на Гогена са жељом да га убије 

бритвом. Један Гогенов поглед је био довољан да се 

Винсент освести и сам себе казни, тиме што је себи 

исекао уво. После тога Гоген одлази у Париз, а познати 

сликар у психијатријску  болницу. Тамо је Винсент 

насликао велика дела. Винсент је боловао од депресије 

и шизофреније. Када је у својој 37. години изашао из 

психијатријске болнице, извршио је самоубиство 

метком у срце. Сахрањен је поред свог брата у Овер сир 

Оазу.  
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   Pок Село (Rock Village) је дводневни музички 

фестивал који се одржава у августу месецу. 

Фестивал је ове године одржан  9. и 10. августа у 

једном малом селу Соколцу у општини 

Пландиште.                     

   Првог  дана наступале су  чувене групе 

Атомско Склониште, Бабе, Ноистреп и многи 

други. Публика се забавила и одлично провела, 

слушајући талентоване рок бендове.  

   Други дан, од девет ујутру до три поподне, 

одржана је ликовна радионица Осликај своје срце. У њој је могао да 

учествује ко год је желео да нацрта нешто у великом срцу од стиропора. 

Сви су били испрскани веселим бојама. Док су гости марљиво радили на 

свом срцу од стиропора, пратила их је добра музика. Најбољи радови 

освајали су прва три места. Одлука је донета у пет часова поподне, а они 

који су освојили прво, друго и треће место су у осам увече изашли на 

главну и највећу бину и добили диплому и новчану награду. Додељене су 

и награде за књижевност, а после тога су наступили нови музичари. 

Наступио је Влатко Стефановски и Рок Симфонија. Својим наступом све 

су одушевили. Поред њих наступили су и Никола Врањковић Исказ, Zero 

Two и још многи. Соколац је био препун људи и аутомобила. Забава је 

трајала до рано ујутру. 
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  У кампу Црвеног крста  у 

Хајдучици и ове године је 

одржана Летња школа младих у 

периоду од 12. до 18. августа. Ово 

је 21. по реду Летња школа 

младих коју организује Црвени 

крст из Ковина.  

   Трећи пут се одржава у 

Хајдучици са циљем да се 

представе активности Црвеног 

крста, али и да се промовишу 

здрави стилови живота. 

   Учесници овогодишње Летње 

школе младих били су волонтери 

из Црвеног крста Ковин, Котор 

Варош и волонтери Црвеног 

крста Пландиште. 

   Теме које су се ове године 

обрађивале на радионицама су 

биле: дифузија Црвеног крста, 

добровољно давалаштво крви, 

промоција хуманих вредности, 

превенција трговине људима, 

прва помоћ и реалистички приказ 

повреда, обољења и стања.  

Ове године почасни гости били су 

другари из Котор Вароши, међу 

њима су били волонтери који су 

држали неке од радионица. 

Смештај је био обезбеђен  у Дому 

културе Хајдучица, проблем су 

представљале собе, јер су биле 

мале, скучене, али то децу није 

спречило да склопају нова 

пријатељства. 
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16 ЖЕЉА 

    Ово је канадско-амерички тинејџерски филм из 

2010. године с Дебијем Рyаном и Џин-Луцом 

Билодејмом. Филм је режирао Питер Де Луис, а 

написала Ани Де Јонг.  

   Ејби Џенсен планира свој слатки шеснаести 

рођендан још од када је била мала. Она прави списак 

жеља које мора да оствари. Кад напокон стигне 

велики дан, узбуђено додаје своју шеснаесту и 

посљедњу жељу свом списку, она додаје фотографију 

Логана, њене симпатије. Ејбин најбољи пријатељ, Џеј 

Кеплер, појављује се и нуди Ејби своју јакну. Кад 

Ејби посегне у џеп, нађе рођендански поклон - 

огрлицу с пола срца на којој пише "БФФ". Џеј 

користи другу половину као привезак свог прстена за 

кључеве. Камион за доставу подиже се, а Селесте 

излази одевена у пошту и даје Ејби пакет од 16 

свећица и кутију са шибицама. Ејби запали прву 

свећицу, испуњена јој је прва жеља за сусретом са 

славним Џоијем Локхартом. Ејби тада схвата да свеће 

одговарају жељама са њеног списка. Ејби запали осму 

свећицу и испуњава јој  жеља за црвеним аутом. Из 

аутомобила излази Селест.  

    Ејби схвати да је Селест чаробно биће и да се њене 

жеље остварују сваки пут када упали свећу, а Селест 

се појави кад год се испуни жеља. 

ВОЗАЧ  

    Акциони филм из 2017. године којег је режирао Едгар Рајт. У њему се 

појављује Ансел Елгорт као млади возач који кроз музику тражи слободу од 

пљачкашког живота са својом љубавницом Дебором. У споредним улогама 

појављују се Кевин Спејси, Џон Хем, Еиза Гонзелас, Џејми Фокс и Џон 

Бертнал. Бејби је као дете преживео саобраћајну несрећу у којој су му 

погинули родитељи, а кроз музику је доживео катарзу.  

Међутим, када упозна девојку својих снова (Лили Џејмс), Бејби (Ансел 

Елгорт) у новом познанству види прилику за бег од криминала. Ипак, након 

што га мафијаш (Кевин Спејси) присили да ради за њега, Бејби мора да се 

суочи са стварношћу – пљачком унапред осуђеном на пропаст која је опасност 

његовом животу, љубави и слободи.  
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 3. ДАЈТЕ МУ МРЖЊУ 

   Америчка драма, филм  из 2018. године у режији Џорџа Тилмана Млађег, по 

сценарију Одри Велс. Филмске звезде овог остварења су Аманда Стенберг, 

Регина Хал, Русел Хорнсби. Филм је премијерно приказан на Међународном 

филмском фестивалу у Торонту 7. септембра 2018. године. Стар Картер је 16-

годишња америчка девојка која живи у измишљеном, црном кварту Гарден 

Хеигхтс-а, али похађа претежно белу приватну школу, Вилиамсон Преп. 

   Након што се пиштољ угаси на забави на којој је Стар присуствовала, 

Старлу је кући одвео најбољи пријатељ из детињства, Халил. Док се возе 

кући, зауставља их полицајац, јер су возили погрешном возном 

траком. Официр наређује Халилу, да спусти прозор и искључи музику. Халил 

се не слаже и полицајац му наређује да изађе из аутомобила. Док је изван 

аутомобила, службеник преузима Халилову возачку дозволу и упућује га да се 

не помера. Док службеник проверава личну карту у полицијском 

аутомобилу, Халил посеже кроз прозор возача и покупи четку за косу. Официр 

пуца и убија Халила. Док Стар тугује за Халилом, полицајац схвата да држи 

4. АКО СЕ НЕ ПРОБУДИМ 

   Америчка тинејџерска драма приказана 2017. године у режији Рај Русо-

Јанга. Сценарио за филм написала је Марија Маџенти, прича је заснована на 

истоименом роману Лорен Оливер из 2010. године. Саманта Кингстон буди се 

12. фебруара, један сасвим обичан дан тинејџерке, све док се не испостави да 

јој је он последњи. Након тога, она  доживљава саобраћајну несрећу са 

другарицама. Када се пробуди, мисли да је све само ноћна мора, али тада 

схвата да се дан одвија идентично као и претходни, почиње да се плаши за 

свој живот. Убрзо, схвата да је мртва, те да је због тога осуђена да сваки дан 

проживљава свој последњи дан. 

5. ДО КОСТИЈУ 

  
Америчка драма филм из 2017. године, чији је сценарио написала и режирала 

Марти Нокон, а у коме глуме Лили Колинс, Киајну Ривс, Кери Престон, Лили 

Тејлор, Алек Шарп, Лијана Либерато, Брук Смит и Рета.  

Елен, млада девојка,  бори се са анорексијом због 

које не једе, јер не жели да се угоји. Маћеха и 

полусестра су забринуте за њу, јер се понаша 

непримерено на часовима који заправо треба да јој 

помогну. Ипак, маћеха сазнаје за доктора који ће јој 

помоћи да се суочи са проблемом. Елен одлази у 

институцију где ће јој помоћи да не би умрла. Тамо 

упознаје људе са истим проблемом, што јој 

делимично помаже. 
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    Карате клуб Агробанат 

Пландиште 10.08.2019. је 

присуствовао хуманитарној 

акцији коју су организовали 

бајкери у Банатском Соколцу. 

   На почетку програма каратисти 

су извели пар интересантних 

ката, а  када се то завршило 

бајкери су спремили веома 

укусан гулаш. 

     На крају програма  

организовали  су мало 

такмичење где су учествовала 

сва присутна деца. Такмичење је 

почело игром скакање у џаку, 

затим вуча конопца, а на крају 

сваки учесник  забаве освојио је 

лопту. 

    Ова хуманитарна акција  

организована је за децу без 

старатељства и децу са посебним 

потребама. 
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  У време када се родио Вук Стефановић Караџић, Србијом су владали Турци. 

Чињеница да су се у Србији тог времена, користила три књижевна језика, 

навела га је да се избори за коришћење народног језика.  

Увео је правило: Пиши како говориш, читај како је написано. 

Граматику српског језика објавио је 1814. године. 

У Вукову част, сваке године у Тршићу, одржава се Вуков сабор, најстарија 

традиционална манифестација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Родио се у Неготину (1856-1914), а умро је у Скопљу. Својим уметничким 

деловањем је допринео стварању стила националне музичке уметности. Сваке 

године, у родном Неготину, одржавају се Мокрањчеви дани. 
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Рођен је 10. јула 1856. године ,у Смиљану, у Лици, пограничној области 

тадашње Аустроугарске.Теслина доприноси науци су проналасци 

индукционог мотора и полиграфског система наизменичне струје, који су 

отворили широке могућности за производњу пренос и употребу електричне 

енергије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рођен је 12. октобра 1865. године у Лозници. Он је био српски научник, 

оснивач Српског географског друштва, председник Српске краљевске 

академије, професор и ректор Београдског универзитета, почасни доктор 

Универзитета Сорбоне и Карловог универзитета у Прагу. Од оснивања 

Београдског универзитета, постао је један од првих редовних професора на 

Универзитету.  

 

 

 

 

 

 

 

Рођен је 1850.   био је велики добротвор, привредник и економиста. Свој 

новац улагао је у изградње цркава, пивара, поклањао је збирке слика 

музејима. Поред тога вредно је још поменути донацију коју је Вајферт дао за 

изградњу зграде Српске академије наука и уметности. 
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   Делује као да је ових осам година пролетело великом брзином испред наших 

очију. Полако схватамо да је остало мање од годину дана за наше групне разговоре 

и дружења. Крећемо на нашу последњу заједничку мисију, под називом ,,матурска 

екскурзија”. Идемо на Тару. Кофере пуне топле одеће смештамо у пртљажник и 

крећемо тог кишног дана, 18.09.2019. године.  

    Коначно стижемо на нашу прву локацију под називом Тршић. Киши и хладном 

времену нисмо дозволили да нам покваре пут, те смо пратећи речицу стигли до 

старе куће Вука Стефановића Караџића. Упознали смо се са некадашњим 

обичајима, сазнали више о Вуковој личности, његовој породици. Имали смо 

прилику да видимо несвакидашње старинске грађевине и уживамо у прелепим 

пејзажима Тршића. То је једно дивно, природно и зелено место у којем је Вук 

живео, док није отишао у Аустрију. 

 

 

 

 

 

   

 

Након кратке вожње, коју смо провели уз занимљиве разговоре и музику, стигли 

смо и до манастира Троноше. Пријатно су нас угостили и испричали нам 

занимљивости о манастиру. Исцрпљени, али и одушевљени новим знањем отишли 

смо у хотел. Ту смо заједно претресали  утиске о протеклом дану. Привикавши се 

на хладније време, ујутру смо веома поспани кренули пут Мокре Горе и 

Дрвенграда. Дрвена капија, широм отворена, повлачи људе у дрвени тунел са 

хиљаду вијугавих путића. Одлазимо у скучени биоскоп који се тако добро уклопио 

у дрвене кућице да би и најоштријем оку могао промаћи. Дубоко тонемо у мекане 

биоскопске столице, краљевско плаве боје, и помно пратимо радњу једног од 

бројних филмова Емира Кустурице. 
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Возили смо се Шарганском осмицом, а поглед кроз отворен прозор са дашком 

хладног ваздуха одузимао је дах. Научили смо разне занимљиве ствари попут тога 

како је Мокра Гора добила име. Видиковци на којима смо застајали су имали 

прекрасан поглед на шуму и реку испод нас.  

 

 

 

Три дана у добром друштву су јако брзо прошла, па је дошло на ред да се опростимо 

са прелепом природом и чистим ваздухом. Кривудавим путићима упутисмо се ка 

Бранковини. Иако се наше обилажење Бранковине свело на свега сат времена, у 

нашем памћењу остаће упечатљив траг и жеља за поновним доласком. Обишли смо 

и музеј са успоменама Десанке Максимовић као и школу у коју је она ишла. Сунце је 

сијало неким чудним, тајанственим сјајем и приказивало нам је оригиналне старе 

грађевине, место где је сахрањена  Десанка Максимовић са својим мужем. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Вратили смо се 21.09.2019. својим домовима и драгим особама препуни нових 

сазнања. Било нам је драго што смо научили нове ствари, а нашу листу путовања 

проширили за још пар новооткривених места. Мислим да смо највише уживали у 

томе што смо све то урадили заједно. 
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Јосиф Панчић            

 
 Јосиф Панчић родио се 17. априла 1814. 

године, а умро 8. марта 1888. године. Живео је 

у селу Угрини, у католичкој породици, као 

четврто дете Павла и Маргарите. Родитељи су 

му били сиромашни, а стриц га је узео и о 

његовом се школовању старао.  Основну 

школу завршио је у Госпићу у Лици, а 

гимназију у Ријеци. Из Ријеке Јосиф је прешао 

у Загреб да настави школовање у Високој 

школи. У додиру са неким Мађарима сазнао је 

да у Пешти постоји Медицински факултет, на 

коме се у то време одржавала и настава из 

природних наука, зажели да тамо настави своје 

студије. Тамо је завршио Медицински 

факултет и постао је доктор медицине. Када је 

завршио факултет, септембра 1842. године, 

открио је нову врсту оморике. Она је по њему 

названа Панчићева оморика. 

 Највиши врх Копаоника (Панчићев врх) 

такође, добио је име по њему, а у музеју су 

његови посмртни остаци. 
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  Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас мери се деценијама. 

Дечија недеља је први пут обележена 1934. године не предлог организације 

Пријатељи деце Србије, а 1987. године дефинисана је Законом о друштвеној 

бризи о деци. Манифестација Дечија недеља се сваке године одржава у 

месецу октобру, са циљем скретање пажње јавности на децу и младе, на дете 

као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној 

заједници, на на њихово право да одрастају у што бољим условима на једнаке 

шансе за развој и стварање потенцијала. 

 

   На тридесет година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима 

детета прилика је да се анализирају досадашња постигнућа Републике Србије 

у домену заштите детета, а сви одговорни актери позову на додатно 

унапређење положаја деце у нашем друштву.       

Због тога, овогодишња Дечија недеља одржава се под слоганом: 

 ,,Да право свако – дете ужива лако!” 

 

   18 



 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

    

 

    
    
 

 

 

 

       

 

 

    

 

   . 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Систем знања о свему што 

ми је потребно. Редовно долазим у 

школу. 

Питам све што ме 

занима. 

Слободно  

изражавам мишљење. 

Да будем заштићен 

од насиља и 

Моју личност 

поштују сви 

запослени у школи и 

Извршавам школске 

обавезе. 

Поштујем правила 

понашања. 
 

Чувам своју и туђу 

имовину. 

Поштујем личност својих 

другара и свих одраслих. 

Не прљам школски 

простор и околину. 
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    Првог дана Дечије недеље ђаци ОШ Доситеј Обрадовић  

осликавали су тротоар и школско двориште. Ученици од првог 

до четвртог разреда изашли су у пратњи учитеља и учитељица у 

школско двориште. Заједно са својим другарима из клупе 

маштовито и креативно су исцртавали школско двориште. Ова 

радионица је трајала цео трећи и четврти час. Ђаци су се 

шалили, свако је  био крeативан на свој начин, посебно је 

интересантно било првацима, јер су они сада први пут 

учествовали.  

    Циљ оваквих радионица је да подстакне креативност и машту 

најмлађих, а исто тако да окупи децу разних узраста ради 

дружења.  
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     Маскенбал или маскарада је карневал под маскама, као што и само име каже. 

Обавезно је праћен музиком уличних свирача, који су и сами маскирани. Учесници 

карневала за ту прилику облаче разне костиме, а најчешће прикривају и лице, 

маскама или шминком. Постоје разни облици и материјали од којих се праве маске, а 

у скорије време највише је заступљена шминка. Уметници осликавају четкицама 

детаље на лицу специјалним бојама које не штете кожи. 

    Као и сваке године, у склопу Дечије недеље, одржава се маскенбал. Ове године 

обележен је 08.10.2019. године. Веселе девојчице и дечаци прошетали су се улицама 

нашег села. Ученици су правили своје креативне и маштовите костиме. Неки су се 

маскирали у јунаке цртаних филмова, бајки,  имали су интересантна и необична 

занимања, а неки су сами осмислили своје костиме. Изненадили су све мештане 

својим оригиналним костимима. Ова манифестација код малишана развија и 

подстиче креативност и машту.          
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Јесењи базар одржан је 09.10.2019. (среда), на сеоској пијаци у Пландишту. Деца су 

уложила много труда и времена да би створила своја мала уметничка дела, која су 

продавала са осмехом на лицу, замишљајући шта би све могли да купе од 

сакупљеног прихода. 

    Ђаци од првог до осмог разреда су свој 

посао веома озбиљно схватили, па су своје 

радове правили од најразноврснијих 

материјала. На тезгама су се нашле разне 

рукотворине, попут вазица, украшених 

теглица и разнобојног цвећа. Разноврсне 

ђаконије привлачиле су  купце да пробају 

укусне колаче, пудинге и крофнице. 

   Јесењи базар је трајао око сат времена, а деца су са осмехом напуштала пијацу, јер 

су била задовољна зарађеном сумом новца. 

 

Хуманост на делу: 

У оквиру Дечије недеље, ученици четвртог разреда прикупили су новац  од продаје 

својих радова на пијаци. На предлог наших другарица Софије и Магдалене, 

одлучили смо да део поклонимо у хуманитарне сврхе. Трећину новца уплатили смо 

на рачун девојчице Петре, другу трећину смо дали Шари Шош која је купила храну 

за напуштане животиње. Остало нам је довољно новца и за лопте. 

 

 

Срећни смо јер смо својим поступком 

некоме помогли! 

                             Ученици IVб разреда 
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   Традиционално у нашој школи за време Дечије недеље 

одржава се спортски дан. Ове године 10.10.2019. играле 

су се одбојка и фудбал, једну екипу чинили су ученици, 

а другу наставници. 

    Прво се играла одбојка, играле су ученице против 

наставника, победили су наставници резултатом 2:0.     

   После тога су се дечаци опробали у одбојци и 

изгубили 2:0.   

Касније се играо фудбал ученици против наставника. 

Ученици су изгубили 10:8.  

Ученици су помало разочарани својим поразом отишли кућама, али ипак било је 

ово једно лепо искуство и дружење. 
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 У току овогодишње Дечије недеље, припремљена је 

приредба у којој су учествовали сви ученици наше 

школе. Приредба је започета мислима великог писца 

Антоана де Сент Егзиперија, који је рекао: Све одрасле 

особе су некад била деца. Али се мало њих тога сећа. 

Заједничким радом, у част сваког детета, наставници, 

учитељи и ђаци припремили су неколико  забавних 

тачака.  

     

На сцену су прво наступили најмлађи, они су 

рецитовали стихове  из Буквара дечијих права, аутора 

Љубивоја Ршумовића. Затим су ученици 2б разреда, 

играли занимљиву кореографију, уз песму Деца су 

украс света. Вредни ученици 5б разреда, извели 

кратак, али врло духовит скеч Право на одмор. Својим 

дивним гласом све нас је очарала Анастасија Лукић, 

која је отпевала песму Ветар Маестрал. Како би наш 

програм био 

разноврстан, ученици 3. разреда певали су АБЦ 

песму на енглеском. Уз песму и плес представили су 

се и ученици другог, трећег и четвртог разреда, а 

посебну пажњу привукла је малена и врло 

талентована Ана Булајић, која је имитирала познату 

поп звезду Мајкла Џексона. Ученици 5. и 6. разреда 

припремили су игроказ на тему Право на дружење, 

који на симпатичан начин говори о дечијем праву на 

властити избор друштва. Сара Милошевић извела је 

своју соло тачку, оставивши све присутне без даха.  

    

   Oвом приликом, ђацима првог разреда уручене су 

захвалнице и  пожелели смо им срећан полазак у 

први разред. Последњу тачку извели су  Анастасија 

Лукић и Сергеј Матић, уз пратњу хора, певали су 

песму Нек свуд  љубав сја.  
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- Зовем се Жељана Гроздановски, предавала сам српски језик, 

драму “Бој на Косову,” Љубомира Симовића. 

Искрено... Мислила сам да је наставник бити веома лако, али 

да је лако вероватно би наставник био свако. Ученици, тј. 

моји другари, били су непристојни, грозно су се понашали. 

Знали су да ја нисам права наставница и да им не могу 

ништа. 

Сматрам да је то леп посао за оног ко жели да истроши живце 

и глас због других. 

Добар наставник саслуша ученике, не дели јединице и  не виче, покушава да разуме, 

ма какви год били ђаци. 

Наставнике морамо да поштујемо и слушамо, јер се они труде нечему да нас науче, а 

ми бисмо требали да им се захвалимо за уложени рад и труд. 

  

      Ученици  7а разреда  учествовали су ове године у 

Дечјој недељи и заменили улоге са наставницом српског 

језика.  Одабрани ученици су предавали својим 

вршњацима, такође су посетили своје другаре из нижих 

разреда  

       

 

- Зовем се Алиса Месарош, ове године заменила сам улоге са 

наставницом српског језика, Александром Нистор.  

   Предавала сам лекцију из граматике  под називом Бројеви. 

Тог дана била сам веома збуњена, плашила сам се како ћу то 

извести, али веровала сам у себе. Када сам ушла у учионицу, 

заболео ме стомак од нервозе. Два дечака су током целог часа 

била немирна и правила су ми проблеме. Нисам могла да 

причам гласно, јер ме је болело грло. Остали ученици су били 

добри и све су преписали са табле. 

    Била сам срећна, јер сам успела да одржим час. Надам се да ће се овај дан 

поновити, заувек ће ми остати у сећању  

 

                      КВИЗ ЗА ОСМАКЕ   

 

   Ове године, у току Дечје недеље, осмаци су имали 

прилике да се такмиче међусобно и провере своје знање из 

Развоја језика. У квизу је учествовало четири екипе (две 

екипе из 8а и две екипе из 8б разреда).  Након 15 питања, 

убедљиву победу однела је екипа из 8а разреда. 
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Грожђебал је манифестација 

која се одржава у Вршцу. Име 

је добила у част бербе грожђа 

која се одвија једном годишње 

у брдовитом граду. У Вршцу 

се тих дана одвијају разне 

активности и концерти. 

Први у низу догађаја:  

У сусрет Грожђебалу, одржао 

се  у четвртак , на Вршачком 

брегу, уз вино, печење 

кобасица и тамбураше.  

У петак је отворена Изложба под именом Грожђе и 

вино, a у 21:00 часова званично се отворио 62. 

Грожђебал!  

У 22:00 часова на тргу  наступила је Цеца 

Ражнатовић. Након спектакуларног наступа  

посетиоци су могли  да уживају у ватромету. 

Вршчани су отпратили 

малишане на маскенбал. 

Клинци и клинцезе су 

прoшетали Вршцом у 

креативним и маштовитим 

костимима.  

У 12:00 часова одржала се 

поворка које су отвориле  

девојке из Пландишта, које 

играју у  Вршачком 

плесном клубу Акро денс 

супер стар. 

У 17:00 часова у тржном 

центру Стоп-Шоп одржао 

се концерт јутјуберке  Ане 

Лазаревић.  

Било је много деце која су 

се радо сликала са њом иза 

бине. 

Следећег дана концерт је одржала група ОК бенд. 

Публика је уживала уз рок хитове бивше Југославије. 

Фетомен групе је Горан Ок бенд. 

Традиционално, као и сваке године у 14:00 часова 

бацано је грожђе из авиона. Након тога, одржан је 

концерт Певај срцем у којем су учествовала деца.  
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   Основну школу Доситеј Обрадовић посетио је министар просвете Младен Шарчевић, 

радознали новинари школског листа Зујалица поставили су му неколико питања.  

 

  

1. Коју сте  oсновну школу завршили и да ли се та школа разликовала од данашње? 

 

  Основне школе се не разликују много, сем по некој новој 

технологији учења.  Ви сте сада ушли у то дигитално 

доба и то се види по другачијим моделима рада. Моја 

генерација, генерација вашег председника општине и 

деректора су били у неком истом образовном смислу. 

Ишао сам у школу која се звала Старо сајмиште, у 

Београду, где је био логор за време рата, па се та школа 

преместила у Нови Београд и звала се Јосиф Броз Тито, а 

данас се зове Лаза Костић. Касније сам се пресалио у 

други део града, родитељи су ми се преселили, па сам 

седми и  осми разред завршио у школи Ђуре Јакшића. 

 

2. Који предмет сте највише волели и да ли Вам је неки 

наставник био узор? 

    

   Па није ми наставник био узор да бих се определио за предмет који сам волео. Волео сам 

географију, ја сам знао још у шестом разреду шта ћу да студирам и да ћу да будем географ. 

Желео сам да се бавим путописом, а узор ми је био наставник српског језика, покојни Бошко 

Стојковић, замало у гимназији да променим 

мишљење, па да студирам књижевност. 

 

3. Kaда сте завршавали факултет, да ли сте 

мислили да ћете бити на тако значајној 

функцији? 

 

    Нисам, мислио сам да никад нећу радити у 

школи, хтедох да радим путопис. Кад сам био 

ваших година, био је један фатастичан господин 

који је радио емисију која се звала ,,Караван''. И 

то и дан-данас велики број људи памти, јер је то 

била изузетно добра научно –популарна емисија која је имала за цињ да покаже неке нове 

пределе људима са свих аспеката и мени се то свиђало. А онда сасвим случајно, кад сам 

постао путописац, почео да радим у школи, то ми се јако свидело, свидело се и ђацима и ето 

тако целог живота.  
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И радио сам најбоље што могу, а нисам никад 

мислио да ћу бити директор и министар, то је 

дошло само од себе. 

 

    4. Чули смо да се уводе новине у полагању мале 

матуре, па нас занима када ће се матура полагати 

електронски? 

     

   

 За полагање матуре електронски путем фали 

можда још две године. Да би се дешавало у потпуности онлајн, треба да има довољно 

дигиталних учионица, довољно рачунара за сваког ђака, пошто свако мора да има рачунар да 

би радио. Ми смо ове године увели десет хиљада тих дигиталних учионица, следеће године 

ћемо у буџет ставити још десет хиљада и 2021. још десет хиљада, али морамо  урадити још 

додатне информатичке кабинете, јер ће информатика идуће године бити обавезан предмет 

од првог до четвртог разреда. Тако да ћемо преко Министарства просвете обезбедити 

значајне количине рачунара. Када будемо имали довољно у основним и средњим школама, 

вероватно ћемо користити и једне и друге да радимо дупло.  

 

    5. Наведите нам неке предности и мане вашег позива. 

 

    Мој позив углавном има мане, зато што се сви  жале, сви се буне, свима нешто није 

потаман. Значи, морате дневно да решите на десетине разних проблема, а једина врлина је 

кад видите да сте нешто постигли, па је боље него што је било. Онда то још проверите у 

пракси и видите да то функционише. Тада знате да сте урадили нешто како ваља. 

     

    6. Имате ли поруку за нас основце? 

  

    Имам. Ви живите у једној од најлепших земаља 

света. И предности које наше окружење пружа су 

многе. Ми смо гостољубиви, пријатељски 

настројени према комшијама, према рођацима, 

према ђацима који долазе. Имамо добру климу и 

услове за леп  живот и заиста мислим да је Србија 

добар избор за живот. Е, сад ми одрасли морамо да 

створимо још бољи услове да ви живите добро. Да 

ваш посао буде креативан и да можете њиме да се 

бавите, да живите лепо од тога, а да имате 

довољно пара да пропутујете по свету, где год вам 

ја воља. Јер мислим да је ово поента за време које 

долази. Да је доста људи одлазило, не само из 

Србије, него и из других земаља, мислећи да им је 

срећа на неком другом месту. Много је лепо живети 

у својој земљи и познавати своје рођаке, људе и 

пријатеље и бити у том окружењу. 
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- Шта се добије кад се укрсте Србија 

и Грчка?  

  - Срчка. 

  - Шта се добија кад се загрле две 

стоноге?  

  - Рајсфелштулс. 

  - Која мачка није мачка?  

   - Немачка. 

- Перице како то да си накупио 

толико изостанака из школе? 

   -Не знам, нисам био ту. 

- Перице, кажи ми три просте 

реченице. 

    -Не могу, учитељице, ја сам 

лепо васпитан. 
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    Амазонија је гелико шумско  пространстго (прашума) на сегеру Јужне 

Америке. Име је добила по реци Амазон. Заузима око 5,5 милиона 

кгадратних километара погршине. Налази се на територији дегет држага: 

Бразил (60% прашуме), Колумвија, Перу, Венецуела, Екгадор, Болигија, 

Ггајана, Суринам и Француска.  

 

 

    Геолози сматрају да су Анди, приликом судара 

геолошких плоча, заокружили све воде Јужне 

Америке. Ерозијом источне обале оне су потекле 

ка Атланском океану, створивши Амазонију, тзв. 

плућа данашњег човечанства. 

    У прашуми живе многа домородачка 

индијанска племена. Нека од њих нису уопште 

имала додира са цивилизацијом. Амзонија има 

највећи биодервизитет  и тако живи преко 

3.000 .000. људи. Богата  је флором и фауном. 
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     Aмазонска прашума производи 20% земљиног 

кисеоника. Она је дом за 1.000.000 људи и 3.000.000 

биљних и животињских врста, све то гори већ три недеље и 

нико о томе и не прича.  

    Пожар је толико велики да се може видети из свемира. 

Када је Нотр Дам горео, медији су забележили сваки 

секунд пожара, а милионери су трчали да донирају новац. 

Сад као да никога од њих нема, на нама је да урадимо све 

што је у нашој моћи, да очувамо ову планету здравом и 

чистом. 

 

 

 Овако изледа град Сао Пауло, који је 

удаљен 2.000 + км од пожара. 

 

Пожар је толико велики да се види 

из свемира! 
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    Бруно Боргес, студент филозофије из Бразила, нестао је марта 2017. 

године када је имао само 24 године. Последњи  пут је виђен на породичном 

ручку, након чега су његови родитељи отишли на кратко путовање без 

њега, зато што им је рекао да мора да завршава неке јако важне књиге. У 

марту Бруно нестаје и тада му се губи 

сваки траг. Оно  што овај случај чини 

занимљивим је његова спаваћа соба. Његов 

отац је први приметио да га нема, ушао у 

његову собу и видео зидове који су 

исписани шифрама и кодовима. На зиду је 

стајала слика Бруна са ванземаљцем. На 

средини собе се налазила велика статуа 

Бруновог омиљеног италијанског 

филозофа,  Ђордана Бруна. Медији су 

почели да пишу да они имају неку повезаност. Испод статуе овог филозофа 

се налазио круг за који се сматра да има везе са сатанизмом и 

илуминатима. Бруно је писао књиге за које је веровао да ће променити 

свет. Када је нестао, пронађено је четрнаест 

књига  које су биле написане на шифрованом 

језику, које нико није успео да дешифрује у 

потпуности. Полиција је трагала за њим, али 

није било никаквих трагова где би он могао да 

буде. Полиција је пронашла човека, Бруновог 

рођака, који му је позајмио новац да купи 

статуу. Последњи пут је виђен како улази у 

такси. На себи је носио шорц, мајицу и ранац 

на леђима. Ништа се о њему није знало 

месецима, док се Бруно након пет месеци није сам вратио кући. Осам дана 

након повратка је изјавио да је отишао на 

путовање прочишћења душе. Полиција 

верује да је Бруно ово све урадио 

плански, да је све смислио како би се 

јавност заинтересовала за његове књиге. 

Да ли је ово само маркетиншки трик, или 

постоји нешто више од тога? 
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     Сваког минута на земљу падне око милијарду тона кише. 

Хрчци не могу да разликују боје. 

Свака звезда на ноћном небу већа је и сјајнија од нашег Сунца. 

На лоптици за голф има 336 рупица. 

Сваки пут кад лизнеш поштанску марку, поједеш једну десетину калорије. 

 

 

 

                             

 

  
     

    Падежи су различити облици једне променљиве речи.  

 У српском језику има  седам падежа. Промена речи кроз падеже зове се деклинција. 

     

   Да ли знаш који језик има највише падежа, а који најмање? 

Шведски језик има само два падежа. . 

Енглески језик има три падежа. 

Немачки и Грчки имају по четири.  

Румунски пет.  

Руски и турски шест. 

Пољски, словачки и чешки седам као и наш. 

Фински језик има петнаест падежа. 

Мађарски језик има чак осамнаест падежа. 

   33 



   
 
    
 
 
 
   Савет Европе је 6. децембра 2001. године 

прогласио 26. септембар за Европски дан 

језика. То је учињено крајем године, коју су 

Савет Европе и ЕУ, прогласили Европском 

годином страних језика, са циљем да људе 

широм Европе подстакну да уче стране 

језике и да се упознају са богатом језичком 

и културном разноликошћу Европе, које 

морају бити очуване и неговане. Тиме би се 

остварио циљ – побољшање комуникације и 

разумевања међу европским народима. Учење језика од користи је и младима и 

старијима – никада није касно да се научи нови језик и ужива у могућностима које 

тај језик отвара. Чак и ако знате само пар речи језика земље коју посећујете (рецимо 

на одмору), можете  из помоћ њих склопити нова пријатељства и успоставити 

контакте. 

     

   У школској библиотеци у организацији библиотекарке Зорице Доневски Росић уз 

сарадњу наставника српског језика Александре Нистор, Иване Вицикнез и Адриане 

Павков као и наставника страних језика Татјане Кнежевић, Миреле Гизешан и  

Јелене Мандић, обележен је Европски дан језика. Ученици нижих и виших разреда 

наше школе учествовали су у рецитовању песама на српском, енглеском, 

италијанском, румунском и ромском језику. 

    Након тога ученици су направили пано на коме је исписана реч књига на 

различитим европским језицима. 

    Сви учесници рецитала добили су дипломе у знак захвалности за учешће и 

допринос у одржавању и неговању језичке разноликости. 
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   Главни и одговорни уредници Зујалице: Александра Јовановић, Милица 

Шкорић, Невена Јовановић и Александра Нистор (наставница српског језика).  

   Новинари Зујалице: Милица Шкорић, Александра Јовановић, Невена 

Јовановић, Милица Јеличић, Љуба Куневски, Невена Ничевски, Екатарина 

Гајић, Марија Граовац, Ања Рудић, Jaков Радека, Алиса Месарош, Лара 

Деспотовски, Жељана Гроздановски. 

   Лектори Зујалице: Ивана Вицикнез и Александра Нистор, наставнице 

српског језика. 

   Техничка подршка Зујалице: Зоран Ангеловски (наставник техничког 

образовања). 

   Илустратори Зујалице: Љуба Куневски, Милица Јеличић и Анабела 

Ивановски. 

 

    У овом броју желимо да се захвалимо првенствено нашем директору Сави 

Дивљакову, наставницима и деци који нас прате и учествују у нашем раду! 

Захваљујемо  се нашим  спонзорима Зорици Росић,Стевану Росићу, Дејану 

Мајкићу, Канцеларији за младе из Пландишта, они су нам помогли да 

штампамо школске новине и да их унапредимо.  

Учествујете и ви у одабиру следећег стрипа. Наставити с Френки, или почети 

нешто ново? Предлоге можете дати на 

инстаграм страници zujalica__ 

 

 
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 
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