
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна школа 

Радоје Домановић 
 

Крагујевац 

Школске новине 
 



 
 

 

 

ДРAГА ДЕЦО! 

 
   ДАНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ НЕКИМА ЋЕ ДОНЕТИ ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ –ДОНЕЋЕ ПРВЕ ВАЖНЕ 

ОДЛУКЕ КОЈЕ МОГУ ДА ОДРЕДЕ ЊИХОВО БУДУЋЕ ЗАНИМАЊЕ, СКЛОПИЋЕ НОВА 

ПОЗНАНСТВА, ДОЖИВЕЋЕ ВЕЛИКЕ ЉУБАВИ, ВЕЛИКЕ РАДОСТИ, А МОЖДА, И НЕКА 

РАЗОЧАРАЊА. 

   ЧЕСТИТАМО СВИМ НАШИМ УЧЕНИЦИМА НА УСПЕСИМА КОЈЕ СУ ПОСТИЗАЛИ 

ТОКОМ СВОГ ДОСАДАШЊЕГ ШКОЛОВАЊА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ШКОЛУ НА 

БРОЈНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, И ЗАХВАЉУЈЕМО ИМ СЕ НА ПОМОЋИ КОЈУ СУ ПРУЖАЛИ 

СВОЈИМ ДРУГОВИМА У УЧЕЊУ И ОРГАНИЗОВАЊУ КУЛТУРНОГ И ЗАБАВНОГ ЖИВОТА У 

ШКОЛИ. ЖЕЛИМО ИМ ДА ХРАБРО ЗАКОРАЧЕ У НОВЕ ПОБЕДЕ!  

 

   СРЕЋНО!!!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИЈА  
Вести и извештаји: Анђелка Чоловић 8/5, Миона Ђоковић 8/2, Лука Нишић 8/2, Сара 

Милатовић 8/2, Јована Зарић 8/5, Урош Јевтовић 8/2, Огњен Миладиновић 8/2,  
Мина Јовићевић 8/2, Ана Јаћимовић 8/2, Милица Славковић 8/2, Милица Новичић 8/4, Невена 
Катић 8/2  Култура: Сара Милојевић, 6/3, Сања Ивошевић 5/1  Музика: Мина Јовићевић 8/2  
Мода: Јована Зарић 7/5, Невена Костовић 8/4, Милица Новичић 8/4  Забавна страна: 
Анђелка Чоловић 8/5,  Спорт: Драгана Ђермановић, Лука Стефановић  Стручна помоћ: 

Наташа Штулић, Драгица Мишчевић, Биљана Ћунковић, Зорица Пауновић  Технички 
уредник: Милош Милосављевић Уредник: Наташа Миливојевић 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 
Драги другари, 

 

 Са поносом вас могу обавестити да су 

и ове школске 2009/2010. године ученици наше 

школе остварили запажене резултате из 

српског  и енглеског језика, математике, 

физике, историје, географије, биологије, 

техничког и информатичког образовања и 

физичке културе на такмичењима различитих 

нивоа. 

             На Општинском такмичењу из српског 

језика друго место освојила је Ана Марија 

Андрејевић, ученица шестог разреда, а треће 

место Симонида Стевановић, ученица седмог 

разреда. Симонида Стевановић освојила је 

треће место на Окружном и учествовала на 

Републичком такмичењу. 

             Из енглеског језика прво место на 

Општинском такмичењу освојио је Лука 

Нишић, а друго место делили су Ника Мрдаљ, 

Филип Матовић, Гаврило Бурковић, Невена 

Катић, Милица Новичић. Лука Нишић је 

освојио прво место и на Окружном такмичењу, 

и  учествовао на Републичком такмичењу.  

 На Општинском такмичењу из 

математике учествовали су ученици од 

трећег до осмог разреда и постигли следеће 

резултате: Исидора Заграђанин, Милица 

Новаковић и Јован Стојић, ученици трећег 

разреда освојили су друго место, док је треће 

место припало Ленки Јоксимовић и Николи 

Вукашиновићу. Немања Ћирић, Рената 

Алексић, Давид Поповић и Ђорђе Тодоровић, 

ученици четвртог разреда, освојили су треће 

место. Невена Аксић, ученица седмог разреда, 

освојила је друго место. Сава Недељковић и 

Анђелка Чоловић, ученици осмог разреда, 

освојили су треће место, док је Ана Јаћимовић 

награђена похвалом. Немања Ћирић и  Рената 

Алексић награђени су похвалом на Окружном 

такмичењу. 

Ученици шестог и седмог разреда 

показали су добре резултате и на Општинском 

и  Окружном такмичењу из области физике. 

Зорка Јоксимовић, ученица шестог разреда 

освојила је треће место. Похвалом су награђени 

Ана Марија Андрејевић и Ивона Банковић, 

ученице шестог разреда, као и Невена Аксић, 

ученица седмог разреда. Ове четри ученице 

пласирале су се и на Регионално такмичење, на 

коме је Ана Марија Андрејевић награђена 

похвалом. 

             На Општинском такмичењу из 

биологије Невена Аксић, ученица седмог 

разреда освојила је друго место. 

 И у области географије ученици наше 

школе показали су добре резултате: Симонида 

Стевановић освојила је  прво место, а Милица 

Ракић и Ивона Николић треће место на 

Општинском такмичењу (ученице седмог 

разреда). Симонида Стевановић освојила је  

треће место на Окружном такмичењу и 

учествовала на Републичком такмичењу. 

 На Општинском такмичењу из 

историје истакли су се ученици петог разреда: 

Никола Абадић и Михаило Јаћимовић, другим 

местом; трећим местом ученици шестог 

разреда Лазар Вуловић, Нина Максимовић и 

Тодор Арсић;  трећим местом ученик седмог  

разреда Бранислав Ђорић и трећим  мeстом 

ученик осмог разреда Ана Јаћимовић. 

Поменути ученици су учествовали и на 

Регионалном такмичењу из историје. 

   На школском такмичењу из 

техничког и информатичког образовања у 

такмичарској дисциплини архитектура и 

грађевинарство прво место је освојила Јована 

Вукашиновић, ученица седмог разреда, а друго 

место Анђела Мартаћ, ученица осмог разреда. 

Прво место у дисциплини ваздухопловно 

моделарство освојила је Тијана Петровић, 

ученица седмог разреда, а прво место у 

дисциплини бродомоделарство заузела је Ана 

Микулић. 

   Ученици наше школе и ове године 

остварили су запажене резултате из области 

физичке културе. На Општинском првенству у 

одбојци за дечаке наша школа заузела је прво 

место, а исти успех поновила је и на Окружном 

такмичењу. На Међуокружном првенству 

одбојкашка екипа Школе заузела је друго 

место.  

Марко Билбија је на Општинском и 

Окружном такмичењу у дисциплини скок у вис 

освојио прво место, док се са Међуопштинског 

такмичења вратио са бронзаном медаљом. 

Магдалена Маџаревић је на  поменутом 

такмичењу, у истој дисциплини, освојила 

такође треће место.  

Анђелка Чоловић 8/5 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА  

 
• На Маскенбалу поводом Дечје недеље, 5. 

октобра 2009. године, у веселој поворци испред 

Скупштине града нашли су се и ђаци Основне 

школе „Радоје Домановић“, који се својим 

маштовитим креацијама, већ традиционално, 

представљају на овој манифестацији. 

 

• За мото Дечје недеље (од 5-11. октобра 2009. 

године) узети су стихови Љубомира 

Ршумовића из „Буквара дечјих права“: 

„Биће правде на свету 

И знања и лепоте 

Деца ће спасти планету 

Од мржње и простоте.“ 

Ови стихови подстакли су и наставнике и 

ученике на низ едукативних садржаја. Уређен 

је пано у холу Школе и учионицама (Буквар 

дечјих права), а ученици су упознати са  

Конвенцијом УН о правима детета. Одељенске 

заједнице уређивале су своје учионице и 

школско двориште. 

 

Наша школа је 6. октобра 2009. године 

отворила врата гостима из града. Били смо 

домаћини школама са којима сарађујемо у 

оквиру пројекта „Моја школа - школа без 

насиља“ (ОШ „21. октобар“, ОШ „Јован 

Поповић“ и ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“), 

а присутни су били и родитељи наших ђака. У 

школском дворишту организована је Еколошка 

журка са које су ученици на разним језицима 

света послали поруку да природа треба да се 

чува и заштити од загађења.  

Ученици млађих разреда (2/1, 3/4, 3/5 и 4/1) са 

учитељицом Драгицом Мишчевић приредили 

су „Плес за еко урнебес“, док су ученици 

старијих разреда извели плес и диско денс. 

Ведрини програма допринеле су и маске на 

тему екологија којима се представила већина 

присутних ученика. 

Захваљујући озвучењу које нам је уступио 

„Центар за младе“ Школа је постала место 

музике и доброг расположења.    

 И ове године ученици су засадили Дрво 

генерације, а на стаблу су писали еколошке 

поруке. Задужени наставници (Биљана 

Ћунковић, Зорица Пауновић и Миланка 

Овесни), са осталим колегама, помагали су 

ученицима да оките „еко дрво“. 

     Сва дешаваља у Школи пропратили су 

медији (РТК, К9 и ТВ ИН) и емитовали их 

током читаве недеље у специјализованим 

емисијама за децу. 

      За време трајања ове акције порасла је свест 

ученика о екологији, а Школа се орила од дечје 

песме и осмеха.  

 

 

Година за нама 

 
 

• Ученици другог разреда Основне школе 

„Радоје Домановић“ посетили су 16. 

септембра 2009. године позориште „Јоаким 

Вујић“. Том приликом уживали су у 

занимљивој  представи „Збирка дечјих 

осмеха“.  

• Истога дана у галерији Народног музеја 

једна група ученика упознала се са  

ликовним стваралаштвом уметника Зорана 

Игњатовића, наставника наше школе. 

• 7.10.2009. године у  Позоришту за децу 

ученици су имали прилике да погледају 

предсаву „Три кинеске приче“ и да на 

другачији начин упознају ову  древну 

културу. 
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ХУМАНИТАРНА ПРИРЕДБА 

 

Као и претходних година, ученици наше школе 

помогли су Месној заједници Центар у 

организовању хуманитарне приредбе 

27.12.2009. године. Као окретни и раздрагани 

глумци показали су се ђаци Драгице 

Мишчевић,  ученици 2/1,  а њихова вештина 

забележена је и увек будним оком телевизије 

РТК. 

 

РАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 

ПОХОДЕ 

 
 

   У сарадњи са ауторима емисије „Радознало 

огледало“ РТК, а у циљу упознавања неких 

занимања из окружења, различита одељења 

ученика другог разреда посећивала су радне 

организације. 15. септембра 2009. године били 

су гости у Градском зеленилу, 30. септембра су 

посетили хотел „Зеленгора“, 1. октобра обишли 

су фабрику грађевинских машина Neuson 

Kramer.  

    

 

 

 
 

Радио Телевизија Крагујевац угостила је наше 

ђаке 13. јануара 2010. године. Том приликом 

разговарали су са уредником и новинарима 

који су их провели кроз просторије телевизије. 

Већ 26. јануара посетили су и Националну 

службу за запошљавање; 2. фебруара, обишли 

су Центар за социјални рад „Солидарност“, а 

17. фебруара и ЈКП „Водовод и канализација“; 

да би 9. марта посетили и Ватрогасни дом и 

том приликом учествовали у емисији 

„Радознало огледало“ 

 

 
 

Наши мали другари су имали прилику да се 

упознају са процесом производње хлеба и 

пецива у пекари „Клас“. 

 

 

Миона Ђоковић 8/2 
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КАКО ПОСТАТИ НОВИНАР  
 

   Петнаестак осмака, окупљених у новинарској 

секцији Основне школе „Радоје Домановић“, 

посетило је у понедељак, 1. фебруара 2010. 

године редакцију недељника „Светлост“ са 

намером да од правих стручњака сазна како се 

постаје новинар и како настаје један број 

њиховог листа. Том приликом разговарали су 

са Ранком Милосављевићем, главним и 

одговорним уредником, који их је угостио, 

провео кроз редакцију и упутио у неке тајне 

професије.  

 
 

   Ранко Милосављевић је говорио о вести као 

основном облику новинарског истраживања 

којом се јавност у најкраћим цртама упознаје с 

неким актуелним догађајем. Члановима секције 

су већ била позната нека од ових правила по 

којима се пишу вести, а уредник им је нешто 

више рекао о правилу обрнуте пирамиде које 

налаже да се чињенице излажу према значају, а 

не хронолошки.  

 

 
 

 

 

   Чланови новинарске секцији имали су 

прилике и да попричају са новинарима и фото-

репортерима који су тога дана вредно радили 

на новом броју. Сазнали су како се врши 

графичка обрада текста и увидели важност 

слике која прати текст.  

    Новинари „Светлости“ свесрдно су им 

понудили своју помоћ у раду на школском 

листу у виду предавања, сугестија или сарадње 

у раду на терену. Марија Мисита је желела да 

сазна шта је определило неке од чланова 

секције да се укључе у њен рад па је направила 

интервју са Луком Стефановићем, Милицом 

Новичић, Драганом Ђемановић и Невеном 

Костовић. 

 

 
 

   И они чланови новинарске секције који у 

будућности себе не виде као новинаре после 

ове посете редакцији недељника „Светлост“, 

задовољни оним што су чули, видели и 

научили, рекли су да су одлучни у идеји да 

направе школски лист. 

 

Лука Нишић, 8/2 

 

 

 

 

 



ЂАЦИ ПРОПИТУЈУ ПЛАВЦЕ 
 

    Ради стицања знања и искуства чланови новинарске секције Основне школе „Радоје Домановић“ 

на позив Бранке Куљанин, новинара недељника „Светлост“ посетили су 9. фебруара 2010. године 

припаднике Полицијске управе Крагујевац. Домаћин малим новинарима био је Слободан 

Лазаревић, потпарол Полицијске управе, а имали су прилику да разговарају и са вишим 

инспектором Гораном Радојевићем о сарадњи полиције и школе.  

 

   
 

    Слободан Лазаревић је објаснио колика је надлежност и одговорност припадника Полицијске 

управе. Сазнали су на који начин ова институција сарађује са медијима и обавештава јавност о свом 

раду. Чланови секције имали су прилику да виде како изгледају поједини документи који се 

достављају медијима, па су се тако упознали и са годишњим извештајем о раду Полицијске управе, 

броју кривичних дела, количини заплењене дроге и другим активностима полиције у прошлој 2009. 

години. Сазнали су и да је према анкети коју је спровео ОЕБС пре три године, крагујевачка 

полиција добила поверење више од 70% анкетираних грађана. 

 

   Чланове секције је интересовало како се постаје полицајац, а на питање колика је њихова 

одговорност пред законом инспектор Радојевић им је објаснио да су од тренутка када напуне 

четрнаест година кривично и прекршајно одговорни, и упутио их да се за све проблеме у школи 

обрате свом школском полицајцу Јасмини Петковић. 

 

     Пошто је, због природе посла, Слободан Лазаревић морао да напусти овај скуп на питања Невене 

Катић одговорио је виши инспектор Горан Радојевић. 

 

 

 

ПРЕДСТАВА „ЧАРОБНА КЊИГА“ 
 

   Радозналост, машта и интерес за књигу код 

ученика млађих разреда подстакнути су 

позоришном представом „Чаробна књига“ 

Београдског драмског позоришта коју су они 

имали прилике да одгледају 24. фебруара 2010. 

године. Деца су уживала у необичним 

костимима и у занимљивој и убедљивој игри 

глумаца. 

 

ЗАХВАЛНИЦА ЗА ОШ „РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ“ 
 

   Поводом обележавања Дана МЗ „Центар 

града“ и сарадње са локалном заједницом 

одељење 2/1 извело је пригодан програм.  

Представници Месне заједнице уручили су 

захвалницу ОШ „Радоје Домановић“ због 

сарадње и учешћа у активностима које они 

организују. Снимљени прилог је емитован на 

Рaдио телевизији Крагујевац и на TV IN и 

објављен у недељнику  „Светлост“. 

 

Сара Милатовић 8/2 
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ПРИРЕДБА НА ТРИ СТРАНА 

ЈЕЗИКА 
 

   У среду 24. фебруара 2010. године одржана је 

приредба на три страна језика који се уче у 

нашој школи (енглески, италијански и немачки 

језик). Било је више од педесет ученика – 

учесника које су овом приликом окупиле 

наставнице страних језика Наташа Штулић, 

Љиљана Милетић, Ана Милетић, Мирјана 

Милић, Ирена Милосављевић и Ивана 

Недељковић.  

 

 
 

   Део приредбе на енглеском језику одиграли 

су ученици нижих разреда рецитујући песме о 

бојама, животињама, омиљеним играчкама и 

песму о часовнику. Своја знања на немачком и 

италијанском језику представили су ученици 

виших разреда.  

 

 
 

   Хол Школе красили су панои на којима су се 

могле видети географске карте Велике 

Британије, Италије и Немачке и фотографије 

знаменитости. 

   По завршетку приредбе, у лепој школској 

кухињи, ученици виших разреда послужили су 

својим малим другарима пицу, чоколаду и 

енглески чај – традиционална јела и напитке 

земаља чије језике изучавамо.  

 

 
 

    Касније су предшколци на радионици у холу 

школе имали прилику да цртају, боје и 

подсећају се свега што су на приредби научили. 

На видео биму одгледали су и неколико цртаћа 

на енглеском језику. Након готово два сата 

дивног дружења отишли су кућама живо 

заинтересовани за нашу следећу радионицу за 

предшколце. 

Догађај су пропратиле све локалне ТV станице, 

а нашли смо се и на свим web страницама 

града. 

 

 
 

Наташа Штулић, професор енглеског језика    
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УСКРС У КУЋИ ПРОТЕ МИЛОЈА 

БАРЈАКТАРЕВИЋА 
 

   Ученици нижих разреда погледали су 

изложбу ликовних радова у Народном музеју 

Кућа проте Милоја Барјактаревића са темом 

„Ускрс“ 16. априла 2010. године 
 

 
 

ПИНОКИО 
 

  21. априла 2010. године ученици нижих 

разреда одгледали су позоришну представу 

„Пинокио“ у Књажевско српском театру у 

Крагујевцу. 

 

ЂУРЂЕВДАНСКИ КАРНЕВАЛ 
 

  6. маја 2010. године, сада већ по традицији, 

ученици наше школе учествовали су у 

манифестацији Ђурђевдански карневал која се 

организује поводом Дана града. И овога пута 

наши ђаци привлачили су пажњу бројних 

посетилаца креативном ритмичком 

кореографијом и маштовитим костимима. 

 

 
  

 

 

ТРИ ПРАСЕТА 
 

   У оквиру Међународног луткарског 

фестивала „Златна искра“ ученици наше школе 

одгледали су у Позоришту за децу представу 

„Три прасета“ 11. маја 2010. године. Засењени 

сценом, сценском игром, костимима и луткама 

они су пожелели да и сами направе такву 

представу. 

 

 
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА И МИ 

 

    11. маја 2010. године један број ученика 

Школе посетио је Модерну галерију. Том 

приликом погледали су графике савременог 

шпанског уметника Антони Мироа из збирке 

Народног музеја. 

 

„ГОРАН И ВУК“ 
 

 
 

   Ученици другог разреда посетили су изложбу 

са темом „Горан и Вук“ у Кући проте Милоја 

Барјактаревића 14. маја 2010. године. Ликовни 

уметник Горан Димић направио је изложбу на 

тему народних пословица које је прикупио Вук 

Стефановић Караџић у виду мултимедијалне 

презентације, а по идеји етнолога Наташе 

Николић.   

Анђелка Чоловић  8/5 
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„KIKINDA SHORT“ У КРАГУЈЕВЦУ 

   Поводом промоције Међународног фестивала 

кратке приче „Kikinda Short“ чланови 

новинарске секције Основне школе „Радоје 

Домановић“ 18. маја 2010. године 

присуствовали су књижевној вечери у 

Народној библиотеци „Вук Караџић“ у 

Крагујевцу. Том приликом представљен је 

зборник прича прошлогодишњих учесника. 

Дружење са Срђаном Срдићем, Михајлом 

Пантићем, Мирјаном Ђурђевић и Мариом 

Глишић и Срђаном Папићем почело је уз 

документарни филм снимљен током 

прошлогодишњег фестивала.  

 

   Координатор пројекта Срђан Папић 

представио је госте и упознао присутне са 

фестивалом „Kikinda Short“ који се одржава у 

Кикинди последњих пет година.  На првом 

фестивалу било је деветоро гостију из четири 

земље, а овог лета, од 29. јуна до 4. јула, долази 

више од четрдесет аутора из осамнаест земаља, 

и то не само из Европе него и из Канаде и 

Африке. Они ће своје приче читати, осим у 

Кикинди, и у Београду. Папић  је истакао да о 

добром гласу фестивала кратке приче говори и 

њихов успешан наступ на овогодишњем Сајму 

кљига у Лајпцигу. 

   Циљна група фестивала су аутори до 35 

година старости. Ове године међу њима ће 

бити добитник Гардијанове награде и добитник 

Samerset Mom награде.   Намера им је да 

развију оно што се зове културни туризам и да 

на  фестивал допутује публика из других 

градова јер је прилика да се уживо чују овако 

добри писци заиста ретка.   

   Непосредан повод за гостовања ван Кикинде 

јесте и објављивање четврте фестивалске књиге 

"Мени причаш?".  У њој су приче учесника 

прошлогодишњег фестивала и записи доајена 

наше рок културе. Књигу прати и 

документарни филм снимљен током прошлог 

лета, а њено објављивање, у издању Народне 

библиотеке "Јован Поповић" и удружења 

"Кикинда шорт", финансирала је Фондација 

Хајнрих Бел, а кофинансијер био је 

Покрајински секретаријат за културу. 

Јована Зарић 7/5 

 

ХУМАНИТАРНИ ГЕСТ 
 

   23. јануара 2010. године у фискултурној сали 

Школе организована је хуманитарна журка као 

одговор на апел за помоћ дечаку Лазару 

Маринковићу коме је неопходна операција 

очију. Носиоци овог пројекта били су Ђачки 

парламент и ученици 8/3 са својим одељенским 

старешином, Снежаном Ковачевић. Журка је 

трајала од 20-23:30 часова. У организацију се 

укључило још шест наставника, а за атмосферу 

је био задужен DJ Никола Милојевић. 

Постављањем одговарајућих плаката о нашој 

журци биле су обавештене скоро све основне 

школе у граду.  

 

 
 

    Лепо се забављајући ученици су прикупили 

извесну своту новца. Ова њихова акција била 

покретач низа хуманитарних активности  чији 

је резултат уплата од  54 600дин. на жиро рачун 

породице 24.02.2010. године када је ова акција 

и званично завршена. 

    Ђачки парламент се захвалио свим 

одељенским заједницама које су учествовале у 

акцији, као и колективу школе 
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САВИНДАН 
 

   Поводом школске славе Савиндана, 27. 

јануара, у Основној школи „Радоје Домановић“ 

уприличена је пригодна свечаност за ђаке, 

њихове родитеље и друге пријатеље Школе. 

Пре почетка програма гостима се обратила 

Добринка Миосављевић, директор Школе. 

Приредбу су припремиле Весна Ђурђевић, 

професор српског језика и Снежана Савковић, 

професор музичке културе. У току програма 

награђени су ученици који су остварили 

значајне резултате на школском ликовном и 

литералном конкурсу.  

 

 
 

   На овогодишњем литералном конкурсу за 

ученике низих разреда са темом „Свети Сава у 

причама и сликама“  победио је Матеја 

Милорадовић, ученик 2/1.  

   Награде на литерарном конкурсу за ученике 

виших разреда са темом: 

   Појимо се „Савиним водама“ 

   Корачајмо „Савиним стазама“ 

   И на Савин и наш дан кличемо му у дивљењу 

освојили су:  

1.место Александра Митровић, 7/2 

2.место деле Јована Новаковић 6/3 и Лазар 

Вуловић 6/4 

3.место Тодор Арсић, 6/1 

Дружење са ђацима, родитељима и 

наставницима настављено је на коктелу у 

наставничкој канцеларији. 

 

 
 

ДАН ШКОЛЕ 

 
   За Дан школе, 16. фебруар, уприличена је 

пригодна свечаност, коју су припремили 

ученици и наставници.  

 

 
 
   Својом надахнутом интерпретацијом дела 

великих писаца српске књижевности, наши 

мали другари су изразили поштовање и указали 

почаст лику и делу Радоја Домановића, чије 

име с поносом носи наша школа. 

 
Милица Новчић   8/4 
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ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА 
 

   Програм „Школа без насиља“ почео је са 

својом реализацијом школске 2005/06. године. 

Спроводи га УНИЦЕФ у сарадњи са 

Министарством просвете, Министарством 

здравља, Министарством рада и социјалне 

политике, Саветом за права детета Владе 

Републике Србије, Заводом за унапређење 

образовања и васпитања, а од 2008/09. године 

партнерству се прикључују и Министарство 

унутрашњих послова и Министарство 

омладине и спорта. 

 

 

 

   Програм има 

за циљ смањење 

насиља над и 

међу децом у 

школи и 

стварање 

безбедне и 

подстицајне средине за учење, рад и развој. У 

оквиру програма насиље је дефинисано као 

сваки облик понашања који има за циљ 

намерно наношење психичког или физичког 

бола другоме. Програм је развојни и настоји да 

постане саставни део васпитног рада школа. 

Тренутно се спроводи у сто тридесет и седам 

основних школа, у педесет и четири града у 

Србији. Он је намењен деци, наставницима и 

запосленима у школама, али и родитељима и 

целокупној локалној заједници. 

 

   У оквиру овог програма, а у сарадњи са 

Полицијском управом Крагујевац 26. фебруара 

у наставничкој канцеларији наше школе 

одржано је предавање о различитим видовима 

коришћења и злоупотребе интернета. 

Предавање је одржала Слађана Јовановић, шеф 

одсека за информационе технологије МУП-a 

Крагујевац.Поред великог броја ученика, 

предавњу су присуствовали: Мирослав 

Радуловић, начелник Школског диспанзера, 

Зденка Караклајић, педијатар у Школском 

диспанзеру, Јелена Милић, психолог у Центру 

за социјални рад у Крагујевцу, представници 

МУП-а у Крагујевцу, представници средстава 

јавног информисања. 

 

    

 

 

 

Највише пажње било је посвећено 

многоброним злоуоптребама Facebook-a и 

опасности од компјутерских вируса и 

примењивању адекватне заштите од истих. 

Ђацима је објашњено да је 2009. године донет 

нов Закон који прописује знатно оштрије казне 

за разне злоупотребе на Друштвеним мрежама 

(Facebook, MySpace, Flickr...). Најчешћа и 

најопаснија превара на интеренету је крађа 

идентитета и личних података. 

   Значајан део предавања био је посвећен  

заштити од вируса. Акценат је стављен на 

уоптребу анти-вирусних програма (Avast, 

NOD32, Avira, Kaspersky), али и употребу 

личне заштите Windows Firewall-a који штити 

од мањих мана и грешака са разних интернет 

сајтова. Предавачи су истакли да није  

препоручљиво искључивање овог програма ни 

под којим околностима. 

 

 
 

    Због великог интересовања предавања 

слична овом одржаваће се и у будуће. Од 

великог значаја било је учешће ђака и гостију 

који су изношењем својих искустава предавање 

претворили у дебату о добрим и лошим 

странама интернета.  

                                     

                                                                                          

Урош Јевтовић VIII/2                                             

Огњен Миладиновић VIII/2 
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„РАЗМИШЉАЈМО ПАМЕТНО 

МИСЛИМО ПЛАНЕТАРНО“ 

 

 
 

   Међународни Дан планете Земље у нашој 

школи обележен је низом активности.  На 

изложбу дечјих радова „Плава планета“ 

послато је 115 радова ученика млађих разреда, 

а тим поводом 22. априла 2010. године 

организована је и посета ликовној изложби.  

 

 

   Од 22. до 27. априла акцијом ученика нижих 

разреда формиран је „Еко кутак“ у холу Школе. 

Том приликом сва одељења једног разреда 

представила су свој групни рад. 

    У сарадњи са организацијом Theodor-Heuss-

Kolleg са идејом да деца и родитељи заједно 

учествују у креативним и спортским 

активностима 24. априла у дворишту Школе 

организована је радионица на тему „Ситнице 

које живот значе“. 

    Манифестацијом „За заједнички хлад“ и 

сађењем дрвета у дворишту Школе ученици 

нижих разреда показали су 26. априла колико 

воле природу. Истог дана чланови Вршњачког 

тима и еколошке секције организовали су 

прикупљање PET амбалаже и старог папира. 

 

 
 

    „Еко ћоше“ ученика нижих разреда гости су 

могли да виде 28. априла. То место су одредили 

за драмски приказ загађене и чисте природе. 

Њихови старији другари, Млади биолози и 

Млади географи, представили су свој еколошки 

мини пројекат. 

     За све то време, од 22. до 30. априла, 

уређиване су учионице и панои у Школи, а за 

ђаке су организовани излети и часови у 

природи. 

 

 

Мина Јовићевић 8/2 
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

 
     У Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у 

Пожаревцу, 29. априла 2010. године, 

организован је фестивал науке под називом 

„Чаролијом кроз науку до знања“. На дружење 

и стицање нових знања, из наше школе, 

кренула је група ученика и наставника. 

 

 
 

   Циљ манифестације је да се на занимљив и 

сликовит начин представе поједине научне 

дисциплине (физика, хемија, биологија, 

математика и др) ширем кругу људи и да се код 

младих генерација побуде интересовања за 

различите научне области. 

 

 
 

 
 

 

 

 

НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА 
        
        Ученици VIII/2 и сви они који су 

учествовали  на окружним и републичким 

такмичењима награђени су једнодневном 

екскурзиом. Ишли су путевима Карађорђа 

Петровића и Милоша Обреновића. Посетили су 

Вишевац, родно место Карађорђа Петровића и 

етно село које се налази у подножју брда ка 

којем је, по преданју, рођен наш истакнути 

војсковођа. На планини Рудник купали су се у 

затвореном базену прелепог хотела "Неда". 

Ученици су посетили Таково, место где је 

подигнут Други српски устанак, и Горњи 

Милановац. 

 

 
 

 
Ана Јаћимовић 8/2 
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АДОЛЕСЦЕНЦИЈА – ДОБА БУРА 

И ОЛУЈА 
 

Када сам био дечко од 14 година мој отац је 

био  толико неук да сам га једва подносио у 

својој близини. Међутим, када сам напунио 21 

годину запрепастило ме је колико је он за 7 

година научио. 

                                                               Марк Твен 

 

      Адолесценција је време одрастања, 

прелазак из незрелости детињства у зрелост 

одраслог доба. Започиње пубертетом  и траје од 

11. до 24. године.  

У току овог периода однос адолесцента и 

родитеља пролази кроз неколико фаза: 

1. фаза одвајања од родитеља – млади 

заузимају критички став према 

родитељима, њиховим вредностима, 

ставовима, уверењима. Себе доживљавају 

потпуно различитим од родитеља и имају 

снажну потребу да одбаце готово свако 

њихово мишљење и савет. 

2. фаза независности - млади испробавају 

сопствене одлуке и решења, осећају се 

непогрешивим и одбијају сва упозорења 

да морају бити опрезни и умерени. 

Намерно нервирање и изазивање родитеља 

понекад постаје циљ за себе. Јаке 

вршњачке везе адолесценте све више 

удаљавају од родитеља. 

3. фаза поновног зближавања са родитељима 

– када млади освоје независност, код њих 

се често јавља осећање изгубљености и 

страха од потпуног губитка родитеља. 

Долази до признавања потребе за 

припадањем и чврстим ослонцем у 

породици. То доводи до поновног 

зближавања, али се овога пута ради о 

слободном  избору, а не о зависности. 

4. фаза грађења сопственог идентитета – 

адолесцент налази одговоре на питања „ко 

сам“, „где припадам“, „шта желим да 

постигнем“. 

 

Милијада Живић-Илић, школски психолог 

 

 

 

 

ФОРМИРАЊЕ НАВИКА 
 

      Навике се форимирају на тај начин што се 

једна радња понавља све дотле док се не 

учврсти и не постане потреба ученика. Има ли 

ученик изграђене радне навике, можемо 

утврдити  по томе да ли он обавља радњу на 

коју смо га навикли и онда када то од њега 

нико не захтева, нити га опомиње на то. 

   Навике на ред и рад, а самим тим и на учење, 

формирају се од најранијег детињства. Основна 

обавеза детета основношколског узраста мора 

бити учење. 

      При формирању навика потребно је 

придржавати се одређених принципа: 

- са формирањем навика треба почети још од 

најранијег детињства; 

- пре преласка на извршавање одређене радње 

требва детету објаснити и показати како се она 

ради; 

- након тога следи вежбање ради усавршавања 

одређених радњи; 

- неопходно је указивати на правилно вршење 

сваке радње; 

- позитивно је истаћи постигнути успех, али и 

грешке. 

 

     Сматра се да ученик такве навике поседује: 

1. кад за сваки предвиђени посао распореди 

време; 

2. ако сваког дана заврши задатке пре него што 

почне да се игра, да гледа телевизију или било 

какав други посао; 

3. ако не одуговлачи да уради неки задатак чак 

и онда када је он непријатан и тежак; 

4. ако је концентрисан над послом који обавља 

и над отвореном књигом не размишља о 

другим стварима; 

5. кад задатак добро уради без губитка времена 

и непотребног задржавања; 

6. ако задатак ради уредно, чисто чува 

уџбенике и школски прибор. 

 

    Наравно, не значи да ће сви ученици који се 

придржавају наведених захтева постићи исте 

резултате, јер ти захтеви нису једини и 

одлучујући. 

 

 

Венка Стојановић, педагог 
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Никако немојте закаснити 

Кандидати морају стриктно водити рачуна о 

томе да не закасне на пријемни јер у том 

случају неће моћи да приступе испиту. Добро је 

доћи пола сата пре испита како би се кандидати 

психички припремили. 

Мобилни телефон угасите пре испита 

На испит можете унети мобилни, али га морате 

угасити. У последње време све се чешће у 

јавности појављују инфомације о томе да 

ученици путем мобилног варају на испиту. Ко 

буде ухваћен да током испита користити 

мобилни сигурно ће бити избачен. 

Прочитајте читав тест 

Пре решавања задатака, прочитајте цео тест. 

Пажљиво саслушајте упутства особе која 

спроводи испитивање како негде не бисте 

погрешили. Ако имате посебан лист на који 

уписујете тачне одговоре, добро пазите да не 

замените редне бројеве питања и одговора. 

Водите рачуна о времену 

Сваки задатак добро прочитајте до краја пре 

него што почнете да га решавате и водите 

рачуна о времену. Било би добро да кандидати 

на испит понесу сат како их не би ухватила 

паника и како би знали колико још тачно имају 

времена за попуњавање теста или решавање 

задатака. Стручњаци саветују кандидатима да, 

пре него што почну да решавају тест, 

израчунају колико минута имају на 

располагању за одговор на свако питање и да се 

тога придржавају. Најбоље је прво решити оне 

задатке који су вам лакши, а тек онда остале, 

како се на једном питању не бисте превише 

задржали. На крају теста оставите довољно 

времена да још једном све преконтролишете. 

Не брзајте с променом одговора 

Најчешће је тачан онај одговор који вам је први 

пао на памет, тврде психолози, и кандидатима 

саветују да свој одговор промене само ако су 

сто посто сигурни да су погрешили. 

Замке на које треба припазити  

Приликом решавања задатака типа тачно-

нетачно припазите на речи попут увек, никада, 

ниједан, сви, односно на речи понекад, 

понешто, неки, углавном, често... Ту се 

најчешће крију замке које могу да вас одврате 

од тачног одговора. 

Код заокруживања прво сами осмислите 

одговор 

Код задатака са више понуђених одговора, 

најсигурнији ћете бити у тачан одговор ако 

употребите следећу стратегију: покријте 

понуђена решења и на постављено питање 

одговорите сами. Ако се ваш одговор налази 

међу понуђеним решењима, нема сумње да је 

ваш одговор тачан. Ако нема тог одговора, 

потражите му најсличнији. 

Код писања есеја будите конкретни 

 

Ако се ваш испит састоји и од писања есеја, 

прво израдите концепт текста. При писању 

пазите да пишете кратким и потпуним 

реченицама, а где год је то могуће, користите и 

стручну терминологију из испитне литературе. 

Будите конкретни и избегавајте понављања и 

водите рачуна о времену. 

 

Јована Зарић 7/4 

 
 

СПРЕМНИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 



ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” KРАГУЈЕВАЦ 

 17 

ОГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ФИЗИКЕ  

 
      Ове школске године наставница физике 

Јасмина Јовичић је са ученицима одељења 82 

одлучила да реализује  другачији облик наставе 

применом теорије вишеструких интелигенција. 

Према одговорима које је добила на 

постављена питања расподелила је ученике у 

пет група. Свака група је имала задатак да 

одговори на тему „Заштита од високог напона“ 

са своје тачке гледишта. 

       Телесно-кинестетичка и уједно најбројнија 

група, требало је да задату тему представи 

путем поучне представе. Ученици су  се 

ставили у улогу жртава, са једне стране,  и 

доктора и стручњака, који су их све време 

упућивали на прави пут својим корисним 

саветима, са друге.  

 

 
         

 Насупрот њима, музичка интелигенција је 

тему представила изузетно креативном песмом 

„Двеста двадесет  волти“. Док је математичко- 

-логичка група истражила и представила овај 

вид опасности од високог напона са научне 

тачке гледишта. На сличан начин је и визуелно-

просторна група одговорила на изазов, али 

путем презентације.  

 

 

 

        За крај је интерперсонална група 

осмислила емисију у којој су ученици поделили 

улоге „стручњака“ и „жртава високог напона“. 

 

 
 

        Циљ часа је другачији и креативнији 

приступ наставном  плану и програму. 

Наравно, ученици су све припремали уз помоћ 

и сарадњу наставнице физике Јасмине Јовичић. 

Огледном часу су присуствовали и гости из 

Министарства просвете и неколицина 

наставника из школе. 

 

 
 

        На сличан начин је и наставница биологије 

Славица Јовановић са истим одељењем 

обрадила тему „Екологија“, коју су ученици 

представили на Сајму екологије у 

Политехничкој школи. 

 

 
                                                                         

Ана Јаћимовић 82 

Милица Славковић 82 
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Ја осећам данас да у мени тече 

мисао предака мојих 

                                          
Времена су тмурна, времена несигурна... И овај снег што је пао, заледио нам душу и срца. 

Лед и напољу и унутра...Увукао се неки немир у све нас. Мртво море. И осећам да се нешто збива, и 

осећам треперење у ваздуху, осећам зебњу када видим да старији шапућу, да улицом лебде људи, 

помало изгубљени и занесени... Позориште у паланци... Видим како многи  просе и жале се да 

немају за хлеб, за струју... И леди ова зима, и ово време, кости... Остају данге. Понекад ништа не 

разумем...    

Ипак, назире се по неки пупољак на оронулом дрвету седе косе... Ипак, висибабе стидљиво 

измилеле и испружиле своје насмејане главице. Траже зраке сунца и снажан загрљај... А у мени 

расте понос. Понос сто сам ђак ове школе која носи име по великом вођи, сатиричару Радоју 

Домановићу. Понос што живим у Милошевој Србији, у првој престолници. Понос што сам део 

традиције и изданак Карађорђевића, Обилића, Марка Краљевића и Страхињића...Увек неки Марко 

Краљевић по други пут међу Србима... А ја ,иако мала, не желим да гласам за слепце...                           

Дух великих вођа, јунака и мислилаца даје ми снагу, буди ми веру и наду, испуњава 

радошћу. Њихова мисао обавија ме свом силином и вуче напред. И не дам се, посрћем, падам, али 

убрзо се дижем, и ето, корачам уздигнута чела. Сама мисао на те велике и снажне фигуре, на наше 

претке, на њихове ране, муке и ломљење грана – буди ми и даље вољу.      

Свако се од њих борио на свој начин, понеко мачем, неко гуслама и песмама, понеко пером 

и речју. Страдија... И свака реч, и сваки звекет мача, још увек одјекују, упркос вековима. Урезали су 

се дубоко у моје срце као мисао водиља, као аманет. 

И смело кажем да ће снага тих мисли тећи и даље. Обична размишљања једног српског 

вола, обичног српског човека... И да ћемо ми, и даље помињати и величати све наше храбре јунаке, 

све наше претке који нам донесоше не данге, већ почаст. Почаст што живимо у овој храброј земљи, 

натопљеној крвљу. И величаћемо их и даље, с колена на колено, кроз реч и песму. Груди се пуне 

поносом што се не заборавља оно што је усађено, што се преноси и преноси... 

 

                                                                                                                 Сара Милојевић, VI/3 

 

 

Сунце 

 
Сунце је округло, сунце је жуто, 

увек насмејано и никад љуто. 

 

Својим топлим зрацима грли децу 

и спрема их за приче о звездама и Месецу. 

 

Зато га деца увек воле 

и намигну мукада се враћају из школе. 

 

Јер сутра виђење опет следи 

кад звездана ноћ почне да бледи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уображене ципеле дамске 

 
Високо, високо су се нашле 

једне високе ципеле дамске. 

 

Пуне мржње и убеђене сто посто 

да је све испод њих просто. 

 

Високе дамске ципеле 

нити су кога слишале,  

нити кога виделе. 

 

Док не викнуше: „Ko je то, шта је то?“ 

заглавише се целе у прљаво блато. 

 

Сања Ивошевић 5/1 
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Сунђер Боб Коцкалоне је 

америчка телевизијска цртана серија. Овај 

цртани филм емитован је широм света. Серију 

је осмислио Stiven Hilenberg а настао је у 

његовој продукцијској компанији „Јунајтед 

планктон пикчерс“.  Серија је смештена у Тихи 

океан, у дно оближње лагуне. Прва епизода 

емитована је 1. маја 1999. године, а званична 

премијера  одржана је 24. јула исте године.   

 

 
 

   Сунђер Боб живи у ананасу на дну мора са 

својим љубимцем, морским пужем, Геријем. 

Запослен је код похлепног Кебе Крабе у 

ресторану.  Његова највећа специјалност су 

пљескавице, чији тајни рецепт чува од 

поквареног Планктона.   

   Најбољи и нераздвојни Сунђер Бобов 

пријатељ је Патрик, морска звезда. Он је и 

Сунђер Бобов комшија. Живи испод камена, а 

од намештаја има само фотељу и телевизор. 

Приглуп је, доброг је срца и често помаже 

Сунђеру у његовим сталним невољама. Воли да 

са Сунђер Бобом лови медузе. Њих двојица су 

пуни занимљивих идеја. 

 

 

                                                                                

   

 

 

Лигњослав Пипак је Сунђер 

Бобов први комшија. Често показује презир за 

Сунђер  Бобово и Патриково детињасто 

понашање, али некада им се и сам придружи. И 

он ради у Кеба Краби, али, за разлику од 

Сунђера, мрзи свој посао и желео би да постане 

нешто више. Он обожава уметност и класичну 

музику, иако ужасно слика и свира кларинет.  

   Сенди Веверица је Сунђер Бобова 

пријатељица. Живи у води, у својој стакленој 

кућици. Позната је по томе што се брзо наљути 

на Патрика и такмичи се са Сунђер Бобом у 

каратеу. Пореклом је из Тексаса. 

                                                                                                   

   Кеба Краба је стара шкртица која обожава 

новац. Слабо плаћа своје радниоке и често 

повећава цене својих производа, као што је 

Кебина пљеска. Има ћерку Бисерку која је 

морски кит. 

 

 
                                             

   Планктон је злоћа. Љубоморан је на Кеба 

Крабу због тога што код њега сви купују 

пљескавице, док је његов ресторан стално 

празан. Жели да се докопа рецепта за прављење 

Кебине пљеске, како  би Кеба Крабу избацио из 

посла. Ти његови покушаји су често неуспели и 

доводе до комичних ситуација.  

   Гари је Сунђер Бобов пуж, али је више од 

обичног кућног љубимца. Веома је паметан и 

понекада помаже свом власнику. Воли да чита 

поезију, али само када Сунђер Боб није у 

близини. 

 

Анђелка Чоловић 8/5 
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Top 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokio Hotel  је овонедељни победник. Њега 

чине Bill и Tom Kaulitz , Gustav Schäfer i Georg 

Listing. Њихов актуелни албум Humanoid  је 

уједно и њихов четврти албум. Каријеру су 

започели 2001. године као 

тринаестогодишњаци у Magdeburgu под 

именом Devillish, а потом су 2005. узели име 

Tokio Hotel. Песма Durch den 

Monsun лансирала их је на врхове топ листа, а 

првенац под називом Schrei објавили су 2005. 

године. Остало је историја! Постали су 

популарни широм света и вишеструко су 

награђивани. Они су  поносни власници     

MTV-јеве награде (MTV EMA)  за најбољи 

бенд. 

                                                Мина Јовићевић 8/2 

 
TOKIO HOTEL 

 

 

 

1. TOKIO HOTEL – WORLD BEHIND 

MY WALL 

2. GRAMOPHONEDZIE – WHY DON'T 

YOU 

3. MIKA – BLAME IT ON THE GIRLS 

4. LEONA LEWIS– I SEE YOU 

5. RIHANNA– HARD 

6. CHERYL COLE FT. WILL.I.AM – 3 

WORDS 

7. MUSE – RESISTANCE 

8. ONEREPUBLIC – ALL THE RIGHT 

MOVES 

9. LADY GAGA – BAD ROMANCE 

10. JAY-Z – YOUNG FOREVER 

11. KESHA – TIK TOK 

12. TIMBALAND FT KATY PERRY – IF 

WE EVER MEET AGAIN 

13. 50 CENT – DO YOU THINK ABOUT 

ME 

14. ROBBIE WILLIAMS – MORNING 

SUN 

15. SUGABABES – WEAR MY KISS 
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Одевање је начин изражавања. Хтели ми то или 

не, гардеробом показујемо свој морални и 

интелектуални живот, а често и своје 

расположење. Мода је занимљива и зато што 

много говори о друштву у коме живимо. С 

друге стране, она је примењена уметност. Ако 

је посматрамо као такву, она је елитистичка, 

намењена малом броју оних који је могу 

приуштити и чији животни стил дозвољава 

њену употребу. 

   Стил у облачењу не може постојати без 

личног животног стила са којим чини целину. 

Уколико је изолован добија се јефтина копија 

која вређа сваког критички способног 

посматрача. Стајлинг на нашој естради је 

одличан пример за то.  

  Шта је у моди?  
  Тренутно су IN: 

- дречаве боје 

- комбинације светлог тексаса и мајица 

дречавих боја (наранџаста, розе, 

љубичаста) 

- комбинације мајица пастелних боја, 

различитих дезена и широке панталоне 

 

  Многи тинејџери имају свој јединствен стил. 

Тешко је рећи шта је ових дана „у моди“ јер 

има толико различитих стилова, а сви желе да 

буду оригинални. То се постиже само ако 

имамо свој укус и своје мишљење! 

  Мода је постојала од вајкада и огледа се у 

свему што нас окружује! 

Чак и оно што није тренутно у моди, може 

постати другима занимљиво ако 

се ми у томе осећамо лепо и ако имамо свој 

стил. 

 
Јована Зарић 7/5 

 

 

 

 
IN  OUT 

facebook drečavi lakovi 

naočare (Ray Ban) myspace 

nes caffee  zvonarice 

senke za oci velike minđuše 

Touch screen 
(mobilni telefoni) 

veštačke trepavice 

аir-max tufne 

dugi nokti šubara 

beretke kratke narukvice 

presa za kosu tigrasta odeća 

dugi telefonski 
razgovori 

duboke pantalone 

rajfovi Elvis frizura 

kačketi Veliki brat 

Sunđer Bob duge ogrlice 

 

 
Невена Костовић, Милица Новцић 8/4 
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НАЈВАЖНИЈЕ 

ДРУЖЕЊЕ И ЗДРАВ ЖИВОТ 
 

Интервју са полицајцем Гораном Радојевићем 

 

 
 

• Шта је било пресудно у избору Вашег 

занимања? 

–  После завршене Основне школе „Мирко 

Јовановић“ уписао сам средњу машинску 

школу, али униформа ме је одувек привлачила 

као и жеља да се борим против насиља, па сам 

тако, после средње школе, дошао у полицију. 

Касније сам завршио Факултет безбедности у 

Београду. 

• По чему се Ваше детињство разликовало од 

детињства данашње деце? 

–  Па... по томе што смо ми више времена 

проводили у дружењу у приподи, док деца 

данас више времена проводе уз игрице на 

рачунару, можда ми се зато и чини да су 

данашња деца паметнија. 

• Сећате ли се неког свог несташлука? 

–  Ух, ... па било их је! 

• Какве опасности вребају младе данас? 
– Разноразне, веће него некад, али се полиција 

труди да их спречи. 

• На које се све начине МУП стара о 

безбедности ученика на јавном месту и у 

школама? 
–  МУП се стара о безбедности деце на јавним 

скуповима, на концертима и спортским 

догађајима. Тринаест полицајаца распоређено  

 

 

 

 

је у двадесет и пет школа у Крагујевцу, и 

њихов је задатак да процене и сазнају шта би 

могло да угрози сигурност ђака.  

• Какви видови сарадње постоје између 

школе и МУП-а? 

– Најбитнија и основна јесте сарадња између 

ученика и школског полицајца – важно је да га  

ученици познају и да међу њима постоји добра 

комуникација и међусобно поверење. И 

родитељима саветујемо да се за сваки проблем 

обрате полицији. 

 

• Најчешћи проблеми у школи су вербално, 

физичко и електронско насиље. Како се 

борити против тога? 

–   У прошлој години није било тежих 

кривичних дела у школи, а проблеми се  

углавном своде на ситне крађе и туче без тежих 

последица. Електронско насиље се данас 

решава брзо и ефикасно. У решавању свих 

видова насиља у школи најважнија је сарадња 

између ученика и школског полицајца.   

• Када сте почели да радите у МУП-у и 

каква сте све искуства стекли бавећи се 

овим послом? 

–  Почео сам да радим 6.12.1999. године. 

Временом сам увидео да је оно што се учи у 

школи важно због доброг познавања законских 

прописа, а овде се учи пракса. За десет година 

рада  стекао сам разна искуства. 

• Шта сматрате највећим успехом у свом 

досадашњем раду? 

–  Моје напредовање, односно то што сам уз 

рад успео да завршим факултет. 

• Шта бисте поручили младима? 
–  Да буду добри – да се друже, уживају и да 

воде здрав живот, а све остало ће доћи!  

И не заборавите – ми смо ту због вас и увек 

ћемо ту бити! 

                                                                                  

                                               Невена Катић 8/2 
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ДОБАР УЧИНАК НАШИХ ОДБОЈКАША 
 

      Победа у прве три утакмице на градском првенству довела је одбојкаше ОШ „Радоје 

Домановић“ до финала. Добром игром у пољу, задовољавајућом сервом и одличним нападом лагано 

су кренули ка Окружном такмичењу. Пред овом екипом био је веома тежак задатак – да надмаши 

или бар понови успехе предходног тима, која је забележила најбоље резултате  у историји наше 

школе и целог града дошавши до Регионалног такмичења. 

      О њиховим очекивањима и организацији игре разговарали смо са капитеном екипе Луком 

Стефановићем (VIII/2) пред почетак такмичења. 

* Какво је другарство и атмосфера у екипи? 

- Тренинзи су схваћени крајње озбиљно, па је дисциплина на високом нивоу. Тренер од нас захтева и 

очекује много, најважније му је да не губимо поене на недопустивим грешкама. Екипа је веома 

сложна, нема ривалства и свађа. 

* Има ли у екипи и дечака из млађих разреда? 

- Сви су осми разред, осим једаног дечака који је седми разред. 

* На којој позицији ти играш? 

- Играмо поставу 4-2, ја најчешчће играм на позицији примача. 

* Када вам почиње такмичење и са ким играте прву утакмицу? 

- Такмичење почиње у петак (20.11.2009. године) у 13:30h у ОШ 

„Мирко Јовановић“ на Аеродрому, а играмо са ОШ  „Милутин и Драгиња Тодоровић“ 

* Шта очекујеш од те утакмице и да ли улазиш у прву поставу? 

- Мислим да улазим у прву поставу и надам се да ћемо победити. 

* Мислиш ли да можете да поновите успех које је остварила предходна екипа? 

- Прошлогодишња екипа је забележила феноменалан успех и на нама је веома тежак задатак. 

Надам се да можемо да остваримо још боље резултате. 

* У кога тренер има највише поверења? 

- Мислим да у мене има највише поверења. 

       На питање ко ће бити капитен одговорио је да ће то бити или Мирко Маројевић (8/4) или 

Милан Илић (VIII/5), али убрзо после интервјуа испоставило се да је он изабран за капитена. 

       Одбојкашка екипа је, низом фантастичних победа, дошла до Окружног такмичења, поновивши 

успех својих претходника овога пута победом над екипом из Аранђеловца. Сада наши одбојкаши 

имају два пехара иза себе. Нажалост нису имали много успеха на Регионалном такмичењу – 

изгубили су од екипе из Лучана у првој утакмици. Ипак нису прошли незапажено. Сви се поносимо 

њима јер су још једном оправдали очекивања и презентовали Школу у најбољем светлу. 

 

Драгана Ђемановић 8/4 

 

     
 

У Школи је у мају месецу одржано Првенство у малом фудбалу за дечаке. Такмичење је 

организовано у два нивоа. У такмичењу ученика петог и шестог разреда најуспешније је било 

одељење 6/1; док је у такмичењу ученика седмог и осмог разреда прво место заузело одељење 8/5. 

 
Лука Стефановић  8
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ВИЦЕВИ, ПИТАЛИЦЕ, ДЕЧЈИ 

БИСЕРИ 
 

* На часу енглеког наставница пита: 

-  Шта значи on holiday? 

- На то ће Тамара: „У Холивуду.“ 

* Лаза одговара биологију: 

- Кореном се размножавају афричка 

љубичица и бегонија, а стаблом бегонија и 

афричка љубичица. 

* Лаза добио 3 из српског па виче од среће:  

- Хвала ти Боже! Сутра идем у цркву да 

дам Циганима 200 динара! 

* Наставница физике, незадовољна радом 

ђака, каже: 

- Ненајављани контролни ћете имати у 

среду. 

* На часу српског причамо о Иви Андрићу. 

Наставница пита: 

- Где се налази Дрина? 

- Тек ће неко: На ћуприји! 

* Наставница енглеског пита: 

- Шта значи „parcel“ ( пакет)?  

- А разред сложно одговара: Парцела! 

* На часу билогије наставница предаје, па 

каже: 

- Папучица је огромна - може да порасте 

цак до 4мм! 

* Док на енглеском сви причају о 

омиљеним месецима у години Момчило 

објашњава: 

I love december because then is Christmas. 

* На питање: 

- Којој врсти припадају речи река, поток, 

извор..? 

- Андрија одговара: Па, воде. 

☺☺☺ 

Пита учитељица Ивицу: 

– Ивице, како се добиjа роса? 

Ивица одговара: 

–  Земља се брзо врти, па се озноји. 

 

 Отишо Перица са мајком на свадбу, па је у 

једном тренутку упита: 

– Мама, зашто је она тета у белом?  

Мајка му одговара: 

– Зато што је бела боја – боја радости.  

Перица: А зашто је онда онај чика у 

црном? 

 

 

– Хало! Да ли је то одељенски старешина 

8/1?  

–  Да, ја сам. 

– Зовем да Вам кажем да Перица данас неће 

доћи у школу, болестан је. 

–  А, ко зове? 

–  Па, мој тата.  

 

Кренуо Лала у Нови Сад, али грешком седне у 

аутобус за Београд. Кад му 

кондуктер на пола пута каже да аутобус не иде 

за Нови Сад него за 

Београд, Лала ће очајно: 

–  Па добро, јел' тај ваш возач нормалан! 

 

Иду две чачкалице. Поред њих продје 

лизалица. Тек ће једна цацкалица: 

– Види главоњу! 

 

Иду две длаке улицом. Једну згази аутобус, а 

друга каже: 

– За длаку!  

☺– Како се зове младунче коња? 

– Знам. Коњаник! 

ДЕЧЈИ БИСЕРИ         

  

– Не знам колико имам година! То се стално 

мења. 

–  Тата је одрастао на селу. Он је краву видео 

уживо 

– Јако сам се уплашио кад се мама разболела. 

Помислио сам да ће нам тата кувати. 

– Кад се мама посвађала с татом, први пут сам 

видео летеће тањире. 

– Животно осигурање је новац који добије онај 

ко преживи смртни случај. 

– Краве не смеју брзо да трче, да не би просуле 

млеко. 

– Црви не гризу јер имају реп и напред и назад. 

–  Пси обично воле воду. Неки чак толико, да у 

њој и живе. То су морски пси. 
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Прочитај питање са леве 
стране, размисли, а 
затим попуни поља 
укрштенице.  
Пријатна забава! 

 

 

 Најновија истраживања показала су да у 

десетоминутном разговору човек у просеку 

изговори две-три лажи, а људи који лажу трепћу 

30% чешће него они који говоре истину. 

 Мишић који омогућава трептање је најбржи мишић 

у телу и омогућава да трепнемо пет пута у секунди. 

 Земља успорава, па стручњаци тврде да за неколико 

милиона година неће бити преступне године. 

 Пси и мачке виде само плаву и жуту боју. 

 Животиња која је одговорна за највећи  

број људских смрти је комарац. 

 Комарци чешће уједају плавуше него  

бринете. 

НЕОБИЧНЕ 

ШОЉИЦЕ ЗА ЧАЈ 

Шољице имају облик 

згужваних лименки, али 

су направљене од 

порцелана са 

оријенталним мотивима. 

Иако можда нису 

нарочито практичне, 

изазвале су велико 

интресовање, јер се не 

могу видети свуда.                                              
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