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„АКО НЕ ЗНАШ КУДА СИ КРЕНУО,  

СВАКИ ПУТ ЋЕ ТЕ ОДВЕСТИ ТАМО“ 

 

 
 

 

  

ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИЈЕ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ 
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 Реч  две директорице Емилије Чолак 
 
 Прожима се лагано трећа година мога 
мандата и могу рећи да смо колективном снагом, 
упорношћу и исцрпним радом и изузетним 
залагањем на свим пољима допринели изласку из 
затеченог кризног стања у школи. 
 Кратком анализом покушаћу да саопштим 
чињенично стање данас.  Отварањем продуженог 
боравка  и предшколског одељења допринело је 
повећању броја ученика а то постигнуће је од 
значаја за даљи опстанак и живот и рад школе. 
 Ове године школа је опремљена 
комплетном звучном апаратуром и CD  плејерима 
као и костимима за децу ради извођења приредби 
и културних манифестација у школи и ван ње. 
 Завршени су радови у учионици за 
извођење наставе математике.  Монтирана је нова 
кухиња са свим елементима коју користе 
запослени и деца. 
 Оплеменили смо школско двориште бетонским жардињерама у којима су 
формиране цветне леје и оивичене клупама, а у једној је засађено дрво 
генерације. 
 И даље се наставља рад у ваннаставним активностима: новогодишњи 
вашар, игре без граница, дан толеранције у оквиру пројекта „Заједно са нама“ у 
организацији удружења грађана “Аурора“  
 Учествовали смо у међународној сарадњи са суседном Бугарском у граду 
Ћустендилу и презентовали пројекат „Чувајмо и негујмо своје, поштујмо туђе“.  
 На изради тога пројекта учествовали су проф. историје Матија Марковић, 
проф. руског језика Александра Пиљевић и моја маленкост. На самој презентацији 
пројекат је проглашен за један од најуспешнијих. 
 Све до сада планирано реализовано је и више од очекиваног. За текућу 
годину планирам израду ПВЦ – столарије и обнављање фасаде у матичној школи. 
 Напомињем да ће извођење ових радова зависити у многоме од више 
фактора. Видећемо да ли ћемо остварити очекивани резултат. 
Као и сваке године читаоцима „Ђачки универзитет“ дарујем још једну песму из 
збирке својих песама. 
 Ова песма ће помоћи наставницима за обраду синонима, а деци да их 
боље схвате. 
 Драги читаоци имате и ви један лак задатак. Подвуците синониме у песми. 
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КИША ПАДА 
 

Киша лије, поља мије 

Зна да пада изнад града 

Некад сипи и по липи 

Кад ромиња тихо кваси 

Ал’ кад пљушти боље да си 

Испод стрехе ил’ у кући 

Ту се сакриј, стани ћути 

Још ће она земљу тући 

Ни кишобран онај жути 

Кад се киша сручи тако 

Не престаје она лако 

По асвалту звони, звони 

А у земљу тихо рони 

Пљушти,пљушти па тек стане 

У јесење хладне дане 

Капље, капље и ромиња 

Посред снега, поврх иња 

Освежава када прска 

Још кад грми плашимо се 

Киша нам је тада дрска. 

 
 

  
Ееиоија Чжоад , пзжр. 
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Атентат на аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда у 

Сарајеву 1914.г. послужио је као повод за њен напад на Србију, чиме је започео Први 

светски рат. Српска војска је храбро бранила независност своје земље и однела 

велике победе на Церу и Колубари, али супростављена надмоћним непријатељским 

снагама Немачке, Аустроугарске и Бугарске, морала је да се преко Албаније повуче са 

националне територије и касније настави борбу на Солунском фронту, заједно са 

осталим снагама Антанте, коју су чиниле: Француска, Енглеска, Русија, Италија и 

Сједињене Америчке Државе. У току овог рата Србија је изгубила 1.264.000 (28%) 

становништва од укупне популације од 4.529.000 и то 58% мушког становништва, од 

чега се никада није опоравила. Највеће српско гробље налази се на Зејтинлику у 

околини Солуна где је сахрањен велики број српских војника. Овим огромним 

жртвама Србија је дала значајан допринос победи савезника и пеуређењу Европе и 

Света након рата. 

Завршетком Првог светског рата и пропашћу Османске и Аустроугарске 

империје створени су услови да у децембру 1918.г. буде проглашена Караљевина 

Срба, Хрвата и Словенаца.   

Чланпви истпријске секције  
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У оквиру Римског царства, Бор је био у саставу 

провинције Горње Мезије, чији је главни град био 

Виминацијум (данашњи Костолац). Од четвртог до шестог 

века, град је био део Источно римског царства (Византије). Ова 

територија је затим променила много господара. Прво су је 

освојили Гепиди, а у њиховом поседу је остала до бугарског 

освајања. Затим је поново ушла у састав Византије, а потом и 

Краљевине Угарске. 

Бор је градско насеље и седиште општине Бор и Борског округа у источној Србији 

у региону који је познат и под именом Тимочка Крајина. Према попису из 2011. било је 

34160 становника (према попису из 1991. било је 40668 становника) и после Зајечара 

највеће је насеље у овом делу Србије. Бор је рударски и индустријски град са развијеном 

обојеном металургијом. Град је основан 1945. године, а само насеље негде око 1800. 

године. Плански је насељаван стручном радном снагом у време Југославије те је стога 

изузетно шароликог етничког састава. 

Бор се налази у Тимочкој крајини у непосредној близини Брестовачке Бање. Бор је 

такође у непосредној близини Борског језера и планине Стол. 

У општини Бор је један од највећих рудника бакра у Европи. 

Бор је удаљен око 30km од Зајечара, 60km од Неготина, око 60km од Мајданпека и 

120km од Кладова. Има цивилни аеродром, ЗОО врт, а у околини Бора налази се и Борско 

језеро које је изграђено за потребе Рударско топионичарско басена. Најближи гранични 

прелази су Ђердап 1 - Гвоздена Капија код Кладова са Румуннијом и Вршка Чука код 

зајечара са Бугарском. 

Општина Бор се састоји од једног градског насеља: Бор и 13 села. 

Становништво 

У насељу Бор живи 30895 пунолетних становника, а просечна старост 

становништва износи 37,4 година (36,5 код мушкараца и 38,2 код жена). У насељу има 

14044 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,80. 

Ово насеље је у углавном насељено Србима (према попису из 2002. године) али уз 

присуство великог броја нација и националних мањина. 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
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Рудник у Бору 

Привреда града Бора и околине се од оснивања града базирала на рударству. Са 

развојем рударства, град се развијао. Број становника се повећавао и уз рудник су настале 

и друге пропратне фабрике. Затим нешто касније развиле су се и друге гране индустрије. 

Економски врхунац града је био осамдесетих година 20. века када је постојао концерн 

који је имао своја представништва у Немачкој и Сједињеним Америчким Државама. 

Деведесетих година 20. века, са распадом СФР Југославије, концерн долази у тешку 

економску ситуацију у којој се налази до 2010. године. Између 2000. и 2010. одвија се низ 

дешавања - пројеката о сарадњи са другим фирмама из земље и иностранства - не би ли се 

дошло до економске стабилности. У истом периоду, држава као власник концерна је 

покушала у два наврата да прода концерн путем приватизације са истим циљем. Почетком 

2010. године, концерн је и даље у власништву државе.  

Установе у Бору 

У Бору има много установа, пре није било ни једне, али када су људи видели да је 

то погодно место за живот почеле су да се изграђују разне установе. Имамо Биоскоп 

„Звезда“ који је повезан са Музичком школом и Културним Уметничким Друштвом. Бор 

има Болницу и Дом Здравља који пружају помоћ и негу болесницима. 

Школство 

У Бору постоји више основних и средњих школа, основна музичка и балетска 

школа и факултет. 

Основне школе: Основна школа „Вук Караџић", Основна школа „Свети Сава", 

Основна школа „Бранко Радичевић", Основна школа „Душан Радовић“, Основна школа "3. 

октобар", Школа за основно и средње образовање „Видовдан", Школа за основно музичко 

образовање и васпитање „Миодраг Васиљевић" 

Средње школе: Гимназија „Бора Станковић", Машинско-електротехничка школа, 

Економско-трговинска школа, Техничка школа, Школа за средње образовање „Видовдан",  

Факултет у Бору припада Београдском Универзитету: Технички факултет у Бору 

 

Милица Мишић 61  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Досељавање Срба на Балкан  

Као и остала јужнословенкска племена, Срби су дошли на Балкан за време 

велике сеобе народа током VI и VII века. Најраније систематизоване податке о 

Србима на Балкану налазимо у списима византијског цара Константина VII 

Порфирогенита, у X веку. Тада су Срби насељавали територију садашње западне 

Србије, источне и централне Босне, Херцеговину са Јадранском обалом између реке 

Цетине и Скадарског језера, а на југу простор до реке Лима и планинског ванца 

Проклетије. Прва српска држава је била формирана под династијом Вишеславића, а у 

околностима спољашње угрожености од стане Бугара и Византије. Под утицајем 

Византије догодила се важна промена у српском народу, која ће имати прворазредни 

значај у његовој будућности. Крајем IX века почиње процес напуштања паганства и 

покрштавање, у чему је предњачила владарска породица Вишеславића. 

 

Владавина Немањића 

Након овог првог успона српске државе неступила је осека и период 

раздробљености и криза који је трајао до краја XII века. Након борбе са браћом око 

престола, 1170. године на власт је дошао Стефан Немања, оснивач династије 

Немањића. Он је отпочео обнову српске државе у Рашкој области. Неки пут под 

окриљем Византије, а понекад против ње, велики жупан, Стефан Немања је 

проширио територију своје државе на исток и југ, и припојио јој поново Зету и 

приморје. Осим вођења државе велики жупан је много полагао и на подизање 

манастира. Међу његове задужбине спадају у Рашкој области Ђурђеви Ступови и 

Студеница у којој је и сахрањен, и Хиландар на Светој Гори. 

Стефана Немању је наследио средњи син Стефан, док 

је најстаријем сину Вукану додељен на управу део тадашње 

српске државе, Зетска област (данашња Црна Гора). 

Најмлађи Немањин син Растко се замонашио и узео име 

Сава, посветивши се духовности свог народа. Пошто су 

Римљани од раније гајили амбиције да под свој утицај 

подведе и Балкан, Стефан је то искористио, од папе је 

затражио круну и први међу Србима био је крунисан за краља 1217. године.  
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Његов брат Сава је 1219. године био постављен за првог српског 

архиепископа. Тиме су Срби стекли оба вида самосталности коју је познавао средњи 

век: духовну и световну. 

Наредна генерација српских владара, коју су чинили синови Стефана 

Првовенчаног Радослав, Владислав и Урош I, значила је стангнацију у државном 

развитку. Сва три краља су била у већој или мањој зависности од суседних држава 

Византије, Бугарске и Угарске. Везе са Мађарима су условиле да краља Уроша I на 

престолу наследи сим Драгутин, који је био ожењен мађарском принцезом. Касније, 

када је Драгутин абдицирао у корист свог млађег брата Милутина, добио је од 

мађарског краља Ладислава IV земљу у североисточној Босни, Срем, Мачву и Београд, 

a освојио је и припојио и територије у североисточној Србији. Тиме су те области 

први пут ушле у састав српске државе. 

Под владавином краља Милутина, млађег Драгутиновог брата, Србија је даље 

ојачала, упркос ситуацији да каткад мора да ратује и на три фронта. Милутин је у 

историји остао познат и као вешт дипломата, који је радо користио једно од 

уобичајених средњевековних дипломатских средстава – династичке бракове. Женио 

се пет пута, мађарским, бугарским и византијским принцезама. Нарочито је остао 

познат по градњи цркава, од којих неке спадају међу најлепше примере нашег 

средњевековног градитељства: Грачаница на Косову, Св. Архангела у Јерусалиму, 

Саборна црква у Хиландару и др. Због својих задужбина краљ Милутин је проглашен 

за свеца, упркос свом бурном жиботу. Њега је наследио син Стефан, касније прозван 

Дечански. Дечански је донекле проширио територију државе на истоку добивши 

Ниш са околином, а на југу области у Македонији. Надимак Дечански добио је због 

подизања најмонументалнијег српског средњовековног манастира Високи Дечани у 

Метохији. 

 

Смедеревска тврђава, двор деспота Ђурђа Бранковића 
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Средњевековна Србија, која је у политичким, економским и културним сферама 

заузимала угледно место у средњовековној Европи, достигла је свој врхунац средином 

14. века, за време владавине цара Стефана Душана. Из тог доба је Душанов законик, 

највеће законско достигнуће српског средњевековља, јединствено међу феудалним 

државама Европе у то време. Номоканон Светог Саве, Душанов законик, фреске и 

архитектура средњовековних манастира, који красе српске земље вечни су сведоци 

цивилизације српског народа. Душан је на рачун Византије удвостручио територију своје 

државе, проширивши је на југу, југозападу и истоку. Након чега се прогласио за цара. 

Наследио га је син Урош, звани Нејаки, што већ само по себи говори о стању државе која 

почиње да запада у стање феудалне анархије. У то време се јавља и нова опасност: турска 

Османска држава, која постепено из Азије прелази у Европу, освојивши најпре Византију, 

а потом и остале Балканске државе.  
 

Долазак Турака на Балкан  и пад Србије  

Пошто су поразили српску војску у две кључне битке: на Марици 1371.год. где је 

поражена српска властела из Македоније и на Косову Пољу 1389.год., где је поражена 

војска кнеза Лазара, који је тада био најјачи обласни владар у Србији и командант војске 

својих вазала. Битка на Косову је дефинитивно решила судбину Србије, јер након ње у 

земљи више није било силе која би могла да се супротстави Турцима. То је био 

нестабилан период у коме су владали син и наследник кнеза Лазара деспот Стефан 

Лазаревић, који је био прави витез европског типа, 

војсковођа и писац, а затим његов рођак Ђурађ 

Бранковић, који је престоницу државе 

преселио на север, у новоизграђени 

град Смедерево. Турци су наставили 

своја освајања све дко нису успели да 

заузму целу територију српске државе 

1459.године, освојивши Смедерево. 

Србија је била под влашћу Османске 

царевине скоро пет векова, Турци су се 

нарочито окомили на српску аристократију, 

истребљујући физички друштвену елиту. Пошто је Турска царевина била исламска 

држава у којој су хришћански Срби били народ другог реда, изложени насиљу, 

понижавању и експоатацији, српски народ је напустао развијена и урбанизована 

рударска, занатска и трговачка средишта и повлачили су се у неприступачне планине.  

Падом Смедерева Србија се губи са политичке сцене све до 1804. године када 

почиње своју борбу за независност.                                                                                
Александра Младеновић 61 
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Милан Радпичић 82
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Мачу Пикчу 

Сигурно сте чули за Атлантиду, изгубљени  континент (мозда не верујете да је 

постојала, али ипак прво прочитајте овај чланак). Њу  је  први  споменуо  грцки  

филозоф  Платон  у  својим  дијалозима „Тимај” и „Критон”. Он  је  тврдио  да  се  

Атлантида  налази  са  друге  стране  Херкулових  стубова, а  научници верују да  треба 

да пратимо Бимини пут (низ поредјаних камених плоча). 

 

 

Историчари се не слажу да ли је и колико 

Платонова прича инспирисана ранијим предањима.  

У „Критону“, Платон тврди да његови наводи о 

античкој Атини  и Атлантиди потичу још од 

Солонове посете Старом Египту у 6. веку п. н. е. 

 

 

Солон се у Египту састао са свештеником из Саиса, који му је превео причу о 

Атињанима и Атлантиди, забележену на једном папирусу. Неки научници тврде да је 

Платон засновао причу на успоменама на прошле догађаје као што су ерупција 

Санторинија или Тројански рат, док други тврде да су му инспирација били догађаји 

из његовог времена, као што је уништење Хеликеа 373. п. н. е. или неуспела атинска 

инвазија Сицилије 417-413. п. н. е. 

ПЛАТОНОВ 

ЗАПИС 

У делу: „Критон“ Платон описује рат између Атланта и остатка тадашњег света и каже да се 

догодио пре 9.000 година. Податак се односи на рат, а не на катастрофу која је проузрокавала 

потонуће острва и ако је тај рат прекинула природна катастрофа. 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Athanasius_Kircher's_Atlantis.gif
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Остали антички аутори који су писали и помињали Атлантиду: Прокл (485 - 412. п. н. е.), 

Страбон (25. година), Плиније Старији (79. године н. е.), Диодорса Сицилије и многи други. 

Према Платону Атлантида је била велико острво, величине као Либија и Азија заједно и 

налазило се са оне стране Хераклеових стубова (Гибралтар).То је била плодна и богата земља, 

која је давала две жетве годишње. 

Становништво се бавило земљорадњом, сточарством, и занатима.Копали су и топили 

руде.Најцењенији метал је било злато, кога је било у изобиљу и један метал са називом 

орихалк који се могао наћи свуда по острву. 

У средини острва налазила су се два извора: један са хладном и један са топлом водом. Око 

њих су становници из град или базене закупање од којих су неки били покривени. Постојало 

је више градова и три пристаништа. 

Земљом је управљао Атлант уз помоћ 10 царева. Састајали су се сваких 6 година и доносили 

законе и судили. 

Становништво је уживало у срећи и богатству све док њихови цареви, нису решили да зарате са 

остатком света. Војску остатка света су предводили Јелини, а на њиховом челу су били 

Атињани. У страховитој бици Грцису однели потпуну победу и спречили да се Атлантиђани 

прошире са „ове стране Херкулових стубова“. 

 

У јеку најжешћих битака затутњли су страшни земљотреси и Атлантида је потонула у море. 

Мапа која показује локацију атлантиде 



Ђачки Универзитет бр.19 2014 

 

ОШ „Свеии Сава“ Бжз  19 

 
 

ВЕЛИКА ПОПЛАВА 

Постоји много легенди о Атлантиђанима и о томе како је њихова напредна 

цивилизација нестала. По једној легенди, уништили су сами себе погрешном 

употребом некакве страшне енергије, а по другој, богови су их казнили јер су 

почели да ратују против својих пријатеља и да убијају људе због своје 

похлепе и за већим богатством. У средњем веку људи су били сигурни да је 

Атлантида заиста постојала, и чак се веровало да је тај мистични континент 

стајао на месту данашњег Атлантског океана .  

Интересовање за Атлантиду траје још од античких времена, али се после неколико 

деценија затишја ово митско острво – које је наводно потонуло пре 12.000 година 

и које мало-мало па неко открије у разним деловима света – враћана велика врата. 

 

О Атлантиди је први писао Платон, али је тек са проналаском Новог света 

интересовање постало озбиљније, а у последња два века за њом се и 

интензивно трага. Мит је, међутим, тумачио како ко стигне, па се локација коју 

је Платон прилично прецизно описао прилагођавала машти истраживача. 

Многи су на снимку дна океана на „Google Еаrth“ kод Канарских острва видели 

добро организоване улице Атлантиде, али се касније испоставило да је у питању било 

преклапање снимака. Потрага је често прелазила границе Медитерана и Атлантика и 

проширила се на читав свет. 

 

 

 

 

Ако вас занима Атлантида можете да погледатецртани филм „Atlantis,the lost 

empire” у коме се ради о научнику Milu Thachu који је цео свој живот посветио 

истраживању о Атлантиди и учећи старе језике. Једног дана, када се  коначно запутио ка 

Атлантиди, није могао да замисли да тамо постоји цела цивилизација. 
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Упознао је  Алантидјанку Киду која га је замолила за помоћ. Ипак, ви одгледајте 

цртани, ко зна, можда, и поверујете у Атлантиду. 

 

 
 

 

Нешто више о Атлантиди можете прочитати на овом линку: 

http://www.b92.net/putovanja/zanimljivosti 

 

 

Даница Марковић 61 
                                                                                                Кристина Вануцић 61 
                                                                                                 Марија Трпковић 61 
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Догађаји 

Један од највећих 

мистериозних нестанака се 

догодио децембра 1945. 

године када је лет број 

19,5 тада најсавременијих војних 

авиона ТБМ Авенгер са 24 члана посаде, нестало на том подручју. 

Нестао је и један од авиона који су били кренули у потрагу за њима. 

У протеклих 60 година,на том подручју су такодје нестали следећи 

авиони: британски транспотрер York 1952, морнарички Super 

Constellation  1954, цивилни теретни авион 1966, два Stratotankera 

1963. У тим нестанцима животе је вероватно узгубило више од 200 

људи. 

Бермудски троугао је назив за морски троугао између Бермуда, Флориде и 

оточића Порторика у Атлантском океану. Бермудски троугао има површину око 1 

140 квадратних километара. Записи о нестајању бродова се воде још од 15. 

века. Наводно је и сам Кристофер Колумбо на својој пловидби према Новом 

свету опазио чудна светла изнад тог подручја. Према једној непотврђеној 

статистици, у том делу океана до сада је нестало 8 157 људи. 

 

Теорије 

1. Прва теорија тврди да у Бермудском троуглу нема никаквих паранормалних 

појава које изазивају нестанке бродова. 

2. Друга теорија говори о физичким силама непознатим науци, које периодично 

стварају рупу на небу, која увлачи све што јој се нађе на путу. 

3. Трећа теорија тиче се природе воде у Саргаском мору. Мисли се да је за 

ове нестанке одговорна нека непозната компонента морске воде. 

4. Четвра теорија тврди да се у Бермудском троуглу повремено ствара 

временска рупа, којом авиони или бродови путују у прошлост или будућност. 

5. Пета и најреалнија теорија говори о природном испаравању плинова из 

подводних стена који стварају мехуре на површини који могу да преврну 

брод. 

 

Марија Трпковић 61, Кристина Вануцић 61, Даница Марковић 61 
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Кинески зид највећа је грађевина на свету и како кажу, једина која се види и са 

Месеца, а изгледа као велика неправилна линија нацртана људском руком. 

Протеже се од Азије до Жутог мора, а његова дужина је 8.851,8 километара, 

висине до 16 метара и ширине 8 метара. 

Почетак градње повезује се с царем Ћин Ш’ 

Хуангом, кога називају и првим Кинеским царем 

који је наредио градњу зида како би се спасили од 

навале Хуна. Његова градња трајала је око 2.000 

година током владавине више кинеских династија 

које су више-мање надограђивале и обнављале 

зид. Грађевински материјал преношен је по пакленој врућини и цичи зими, цигле 

од 10 килограма, клесани камен и огромне количине шљунка и песка којим је 

пуњен зид. На сваких 100-200 метара постављена је стражарска кула,тако да их 

укупно дуж зида има скоро 20.000. Састоји се од два зида, 

унутрашњег и спољашњег. 

Градњу Кинеског зида осим ратова са Хунима исто тако 

обележава и тужна прича радника који су радили на овом 

светском чуду. Наиме, прича се да је зид заливен крвљу 

радника и војника који су након пуно година присилног 

рада падали мртви након чега су њихови остаци закопани 

у зиду. По томе би се кинески зид могао гледати и као једна 

од највећих гробница на свету. Сматра се да је највеће 

радове и обнављања доживео у доба Минг династије 1368-

1644, када су зид на неким местима, чак, и удвостручавали 

како би непријатељима отежали пролаз. Иако, је накад био 

зид у одбрани пред непријатељима и симбол јаке и 

уједињене Кине, данас  тај зид представља врата која су 

тајанствену и чаробну Кину отворили спољашњем свету. 

Данас је то једна од најфасцинантнијих грађевина на свету коју годишње посети 

око 10 милиона туриста, због чега  су се Кинези одлучили на радове на 

одређеним местима. 

Године 1987. Зид је стављен под заштиту УНЕСКО-а како би се спречила 

рушења и оштећења које је наносило домаће становништво јер им је Зид био 

препрека. 
Милица Богдановић 81, Анђела Гринкић 81 
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Метеори 
 

Манастири Метеори (Гршка-Μετέωρα — 

лебдеће камеое) је скуп правпславних манастира у 

Гршкпг града Каламбаке у западнпј Тесалији. 

Ппсле Свете Гпре дплазе Метепри. Метепри су на 

списку бащтине УНЕСКП-а. Манастири су ппзнати пп 

несвакидащоем пплпжају на стубпвима-стенама. 

Укупнп ппстпји 6 манастира, пет мущких и један 

женски. Тп су: 

 Манастир Велики Метепри или Препбражеоски манастир 
 Манастир Варалам 
 Манастир Св. Варваре или Русану манастир 
 Манастир Св. Никпле Анапаускпг 
 Манастир Св. Стефана 
 Манастир Св. Трпјице 

Сматра се да су јпщ у 11. веку пвде бправили мпнаси-пустиоаци. Оихпв прави прпцват 

ппшиое дпласкпм птпманске пкупације у пве крајеве, јер је пвакп скривенп ппдрушје међу 

пгрпмним стенама-стубпвима пмпгућилп примеренп пдстпјаое пд нпве, непријатељске 

власти. Уппшетку билп је шак 20 манастира, али је данас свега 6 препсталп. У првпм 

раздпбљу дплазак дп манастира бип је изузетнп тежак - прекп кпжних лествица или путем 

пгрпмних мрежа, али пвп је пмпгућилп несметан живпт и мплитву мпнаха. Ппшеткпм 20. 

века дп манастира су исклесане степенице. Ппследоих деценија манастири су ппстали 

местп хпдпшащћа и туристишке ппсете. 

Наука гпвпри да су стене-стубпви старе пкп 60 милипна гпдина и да су настале тпкпм 

Терцијара. Време и земљптреси су пбликпвали масу у стене данащоег пблика.  

 Чланпви истпријске секције  
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Марко Антоније и Клеопатра 

Марко Антоније (14. јануар 83. п. н. е. — 1. август 30. п. н. е.) био је римски државник и 
војсковођа. Антоније је остао упамћен пре свега као једна од водећих личности у време 
последње фазе грађанских ратова у Риму која се завршила управо његовим поразом у бици 
код Акцијума и успостављањем Августовог принципата. Антонијева љубавна веза са 
краљицом Египта Клеопатром доцније ће постати предмет инспирације за бројне уметнике. 
Клеопатра VII Филопатор је била последња краљица древног Египта из династије 
Птоломејевића македонског порекла. Њеном смрћу изумрла је краљевска лоза, а Египат је 
претворен у римску провинцију. 

Цезара је упознала на спектакуларан начин. Наиме, због династичких превирања у 
земљи била је протерана и власт је била у рукама њеног супруга односно брата Птолемеја 
XIII. Међутим, Цезар је са војском дошао у Египат и наредио да се састане са Клеопатром и 
Птолемејем. Како она није била у земљи дозволила је да се прокријумчари у тепиху и тако је 
одмотавањем тепиха упознала Цезара. Он је одмах био њоме импресиониран и постали су 
љубавници. Клеопатра је била и сјајан стратег па је искористила Цезарову наклоност и веома 
брзо затруднела. Клеопатри се није свидела посета јер је била понижена од стране римских 
конзервативаца. Вративши се кући обнавља пољопривреду и рађа сина Цезариона. Након 
Цезаровог убиства, Клеопатра се нашла у великој опасности јер Цезар у свом тестаменту није 
споменуо ни њу ни њеног сина. 

Антоније је у Пергаму окупио провинцијалце и наложио им да порез који је дугован 
римској држави за претходних десет година исплате у року од две. Затим је наставио даље 
на исток решавајући спорове између градова и помажући оним римским клијентима које је 
Касијева владавина оштетила. Најзад,у Тарсу је срео египатску краљицу Клеопатру VII која је 
изашла пред њега како би се оправдала за своје неучествовање у рату против цезароубица. 
Антички извори подвлаче да је Антоније био занет Клеопатрином разборитошћу и лепотом 
и да је убрзо постао њен љубавник и оруђе у борби за власт. По његовом наређењу 
Клеопатрина сестра и ривалка Арсиноја IV је убијена у Милету, а уклоњено је још неколико 
краљичиних непријатеља. Ту годину Антоније је провео у Александрији, али је почетком 40. 
морао да се врати на Запад. Клеопатру неће видети наредне четири године, као ни близанце 
које му је родила: Александра Хелија и Клеопатру Селену. Велики пораз који Марко Антоније 
доживљава од Октавијана у бици код Акцијумасломио је Клеопатру која је пала у немилост 
овог прорачунатог човека. Њега није занимала романса са њом већ да је у Риму покаже као 
тријумф, као својину. Клеопатра себи није могла дозволити такво понижење и наредила је да 
јој се донесе кобра у одаје. Убила се угризом змије и осигурала себи бесмртност (по 
египатском веровању). 

Оно што се слабо зна о њој јесте њен велики патриотизам-Египат јој је био изнада 
свега. Течно је говорила 9 језика и била први фараон који је говорио изворним египатским 
језиком, језиком народа. Kлеопатра је последњи египатски фараон. 

 

Кристина Вануцић 61, Марија Трпковић 61,  Даница Марковић 61 
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Позориште у Србији има традицију дужу од осам векова. У средњем 

веку су српска позоришта имала световну и забављачку функцију, која се 

углавном сводила на импровизације без писаног текста. Почетком шеснаестог 

века, потурчени великаш Али-бег Павловић послао је у Дубровник своју 

позоришну дружину којом је управљао Србин Радоје Вукосалић, први познати 

српски глумац.  

Када је почетком 19. века почела борба за прекид вишевековне турске доминације, 

као да је ослобођен и српски дух. Развија се просвета, књижевно стваралаштво и 

позоришни живот. Крајем августа 1813.године, у Пешти је изведена прва представа 

сачињена према делу Аугуста Коцебуа. Била је то „Крешталица“ Јакима Вујића. Њега 

1834.године у Крагујевац доводи књаз Милош Обреновић и 1835.године Вујић оснива 

прво позориште у Србији Књажевско-сербски театар. Он сам је у њему био 

директор, драматург, редитељ, преводилац, адаптер драмских дела и главни глумац. 

И данас се Јоаким Вујић сматра „оцем српског позоришта“. 

 

И тако креће процват позоришне сцене у Србији. Године 1838. оснива се Народно 

позориште у Новом Саду, престоница Београд, заслугом кнеза Михаила 

Обреновића 1868.године добија национални театар – данас најзначајнији у земљи; 

наредне године оснива се Народно позориште у Нишу.  

Ваља напоменути да су у то време развоју, напретку и популаризацији позоришта 

значајно допринели великани писане речи у нас и то: Јован Стерија Поповић, Лаза 

Костић, Ђура Јакшић...  

 

Свакако најзначајнији међу њима јесте Бранислав Нушић, који је обележио не 

само читав двадесети век, већ је више но икад актуелан и данас у готово свим 

театрима у Србији. Ових дана је наш познати драматург Егон Савин поднео 

иницијативу да се оснује позориште које ће носити његово име и на репертоару 

изводити његова дела. 
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Након Другог светског рата долази до раскошног развоја позоришта у Србији, 

која су својим радом обележила другу половину двадесетог века. Одмах после 

ослобођења 10.08.1945. Ужице добија свој театар, године 1946. оснива се 

Крушевачко народно позориште, које је изнедрило најзначајнија имена српског 

глумишта, наредне 1947.године кренуло је са радом сада већ чувено Југословенско 

драмско позориште, а исте године основано је Београдско драмско под именом 

Градско позориште.  

Њима се придружују  са култним репертоаром 12.11.1956.год. Атеље 212 и 

Звездара театар 8.10.1984. са незаборавном представом „Мрешћење шарана“ Аце 

Поповића у режији прослављеног Дејана Мијача.   

 

Не треба заборавити глумце који су удахнули живот српском театру: Раша Плаовић, 

Жанка Стокић, Тоша Јовановић, Милка Гргурова, Добрица Милутиновић, Пера 

Добриновић, Милорад Гавриловић, а после Другог светског рата Миливоје 

Живановић, Мира Ступица, Бранко Плеша...  

 

Данас у Србији ради око 35 професионалних позоришта, неколико високих 

школа за позоришно образовање, 2 позоришна музеја, више значајних позоришта за 

децу. Најзначајнија позоришна институција у Србији јесте Стеријино позорје 

(основано 1956.године у Новом Саду) у оквиру којег се сваке године одржавају 

позоришне игре – фестивал представа остварених на делима националне 

драматургије. 

 

Развој позоришта у Бору 

Иако влада мишљење да је Бор, због специфичних услова у којима је настао, 

град без традиције и особених духовних вредности, историјски подаци казују нешто 

сасвим друго. Упоредо са привредним настанком и развојем града настајали су и 

специфични облици културе. Крајем 1930.године основано је Соколско друштво које 

је кроз различите секције основало и прву позоришну трупу – дилетантско позориште, 

које је представљало значајно културно жариште у тадашњој рударској колонији. Не 

смеју се заборавити имена првих глумаца аматера који су допринели раду и успеху 

првог театра у Бору: Исидор и Олга Димитријевић, учитељ Божа Поповић и други.   
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Када је 25.марта 1945.године основано Културно-уметничко друштво 

„Абрашевић“ обухватило је различите садржаје од којих је драмска секција била на 

завидном уметничком нивоу не само у Бору, већ и целе Тимочке Крајине. Изводили су 

комаде Стерије, Нушића, Сремца, Боре Станковића и других знаменитих српских 

писаца. Ово друштво је током наредних деценија мењало назив, да би године 1971. 

постало аматерско Културно-уметничко друштво „Бор“. Драмски ансамбл не 

посустаје; забележено је да је 1971.године изведено 10 позоришних комада. 

 

Јуна 1994.године оснива се Установа „Центар за културу Бор“ и од тада па 

све до данас позоришни живот у Бору добија пуни замах.  

Поред гостовања наших најпознатијих позоришта, интензивно се ради на 

трајном оживљавању аматерског театра. Углавном су тих година приказана дела 

прослављеног комедиографа Нушића са одраслим глумцима аматерима.  

Уследила је пауза од неколико година; 2002. ансамбл се поново окупља и 

публици представља  „Смртоносну мотористику“ Аце Поповића.  

Крајем 2004. познати редитељ Олег Новковић поставља „Оперу за три гроша“ 

Бертолда Брехта. Ова представа је извођена у скоро свим градовима у окружењу.   То 

је био последњи покушај са одраслим глумцима аматерима. 

 

Године 2008. покреће се рад дечијег 

драмског студија. Након две премијере настаје 

пауза и студио коначно 2012.године наставља са 

интензивним радом до данас. Изведено је седам 

премијера, више реприза и гостовања у околним 

срединама. У плану су ове године и учешћа на 

познатим такмичарским фестивалима и крајњи циљ 

је добијање статуса дечијег аматерског позоришта.    

 

 

Наташа Шајканац 52
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Неколико рeчи педагога школе o учеником парламенту 
 

Ученички парламент је законом загарантована формална 

институција која ученицима омогућава демократски начин 

удруживања ради заступања интереса ученика у школи, као и 

учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. 

Представници ученичког парламента ОШ „Свети Сава“ уз 

моју подршку реализовали су многобројне активности које су 

планиране Годишњи планом и програмом, а и активности које су 

ученици сами иницирали током протеклог периода.   

Акцијом испред Дома културе а касније и приредбом 

обележили смо Дан толеранције, где су ученици  на хамер папиру лепили поруке 

поштовања, уважавања, љубави и том приликом делили симболичне поклоне.  Затим 

израда Еко кутије која је направљена од материјала који може да се рециклира, а 

циљ ове активности јесте да се подигне свест ученика о очувању животне средине.  

Еко кутија се налази у холу школе. 

Ученици су сами иницирали и са школским полицајцем реализовали 

предавање о штетности пиротехничких средстава и учествовали у радионици под 

називом ,,Безбедно детињство, развој безбедоносне културе младих“.   

Ученици су направили и плакат под називом ,,Стоп насиљу“ са циљем како 

помоћи особама које су жртве насиља-како тада реаговати.  

Следе многобројна предавања вршњачких едукатора о болестима зависности и 

низ акција помоћи најугроженијим ученицима. Све наведене активности медијски су 

пропраћене а слике можете наћи на нашој facebook страници школе и сајту школе. 

И на крају морам рећи: „Част ми је и велико задовољство радити са овако 

креативном, добром, а пре свега послушном и лепо васпитаном децом. Као 

представник школе увек сам ту да подржим њихове идеје и интересовања и усмерим 

их на прави пут. Зато је главнa максимa нашег ученичког парламента: Растимо као 

једно, бољи смо заједно“.                

                                                                                                          
Педагог школе                                                                                                     

Марко Јовановић 
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School, school, school… 
Once again about Shakespeare 
Happy Birthday Will - Shakespeare's 450

th
 

Birthday  
Why is Shakespeare famous? 

Who was William Shakespeare? 

William Shakespeare is one of the world's greatest writers. He 

wrote plays for the theatre. He wrote poetry too. 

 William Shakespeare was born on April 23, 1564, in Stratford-

upon-Avon. Later he went to London, to be an actor. But he 

became famous for writing plays. His friends said he was the 

best writer of his time. Most people now say he was the best 

of all time. Shakespeare is the most translated author 

ever. While most people regularly use about 2,000 words, 

Shakespeare used more than 25,000 in his writing. 

When did Shakespeare live?  

 He grew up in Tudor England in the time of Queen Elizabeth I. 

He lived in exciting times. Francis Drake sailed around the world (1577-1580). 

Shakespeare was probably in London when the Spanish Armada sailed to attack 

England in 1588. He saw the coronation of King James I in 1603. 1605 was the year of 

the Gunpowder Plot and Guy Fawkes. Shakespeare died on April 23, 1616. 

 
 

“A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.” 
“Love all, trust a few, do wrong to none.” 

“If music be the food of love, play on.” 
“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.” 

“God has given you one face, and you make yourself another.” 
“Listen to many, speak to a few.” 

“Suspicion always haunts the guilty mind.” 

 

William Shakespeare 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/william_shakespeare.html
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School days around the world                

Japan 

In Japan, when children are disciplined by teachers or another adult, they must look down at 

the floor and avoid meeting the adult’s eyes; doing otherwise indicates disrespect. 

South Africa 

In South Africa, before class starts, children separate into two lines outside the door, girls on 

one side and boys on the other. Girls walk in first, then the boys follow, and all stand behind 

their desks. The teacher greets the children: “Good morning class.” Children simultaneously 

answer with a “Good morning, Mrs. Johnson,” and then take their seats. 

United Kingdom 

In Britain, it’s considered poor manners to ask for an additional helping. Instead, a child 

waits until he or she is offered seconds. In most schools, teachers are addressed as Sir and 

Miss, and secondary-school pupils stand when a teacher enters the classroom. 

  

Some of your test answers 
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Why Easter Bunny? 
 

Rabbits have been associated with springtime since 
ancient times. It is believed that the Anglo-Saxon Goddess of 
Spring, Eostre had a hare as her companion. The hare 
symbolizes fertility and rebirth. Later Christians changed the 
symbol of the hare to the Easter bunny. 

The tradition is that the Easter bunny leaves Easter eggs 
on Easter Sunday. Parents hide eggs in the garden and the 
children go on an egg hunt to find them. 

The idea of an egg-laying rabbit was taken to America 
in the 1700's German immigrants. They told their children to 
make 'nests' with their caps and bonnets, and if they were 
good the Easter bunny would leave them coloured eggs.  
 

Секција енглеског језика 

 

SCHOOLS IN THE WORLD 
THERE ARE LOTS OF SCHOOLS IN THE WORLD.SOME ARE REALLY HARD,OR EVEN 

SCARY,FOR THEIR SCHOOL CHILDREN BUT THE OTHERS ARE REALLY 

COMFORTABLE AND AMUSING. 
 

IN VILLAGE SCHOOLS IN NORWAY YOU HAVE A FEET MASSAGE UNDER THE DESK.IF 

THE VILLAGE SCHOOL IS LIKE THAT,I AM SURE YOU'LL HAVE A KIND OF 

CHALLENGE TO IMAGINE THE CITY SCHOOL.ALSO,KIDS FROM OTHER COUNTRIES 

HAVE THEIR OWN TRANSLATE TO WORK WITH THEM. 

 

IN SOME OTHER SCHOOLS IN THE WORLD THERE ARE KIDS WHO HAVE GPS 

NECKLACE ON THEIR LEGS.IF A KID GOES SOMEWHERE,IT'LL BE POSSIBLE FOR 

HIS PARENTS TO SEE WHERE THEIR CHILD IS. 

 

ONE BOY HAS BEEN ALMOST ARESSTED FOR BRINGING A PLASTIC JACK-KNIFE IN 

SCHOOL. 

THE OTHER BOY HAS BEEN SPRAYED WITH SOME TEAR GAS BECAUSE HE DIDN'T 

WANT TO GET OFF THE BENCH. 
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IN MANY COUNTRIES KIDS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THEIR  HOMEWORK 

HOME,EVERYTHING MUST BE DONE AT SCHOOL. 

 

Also,in schools in America there are lots of activities that 

kids sign for school yearbook. 

 

In an attempt to prevent the students from being too much 

emotional, some schools in the UK have banned having a best 

friend at school. 

 

One of the USA schools has the rule that there is no hugging. 

 

PERHAPS THEY ARE THE CRAZIEST RULES I'VE EVER HEARD 

 

                                            Даница Маркпвић 61 

DID YOU KNOW ? 

 THE OLIMPIC WAS DESIGNED IN 1913. 

 THE FIRST ENGLISH DICTIONARY WAS WRITTEN IN 1755. 

 IN 1878. THE FIRST TELEPHONE BOOK MADE CONTAINED ONLY 50 NAMES 

 11% OF PEOPLE ARE LEFT HANDED 

 THE AVAREGE PERSON FALLS ASLEEP IN 7 MINUTES 

 THE SMALLES BONES IN THE HUMAN BODY ARE FOUND IN YOUR EAR 

 YOUR FOOT HAS 26 BONES IN IT 

 YOUR BRAIN USES BETWEEN 20-25% OF THE OXYGEN YOU BREATHE 

 YOU BURN MORE CALORIES WHILE SLEEPING THAN WATCHING TV 

 THE FIRST PAPER MONEY WAS PRODUCED BY THE CHINESE IN THE  

 NINTH CENTURY AD 

 OVER 1000 BIRDS A YEAR DIE FROM SMASHING INTO WINDOWS 

 OWLS ARE THE ONLY BIRDS THAT CAN SEE THE COLOR BLUE 

 

                                                                 Исидпра Оамцулпвић 71 
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Harry Potter 
 

„Harry Potter“ је име серије, коига щкптске коижевнице „Džoan Ketlin Rouling“ и 

филмпва заснпваних на оему. Главни лик пвпг филма је млади шарпбоак „Harry Potter“. „Harry 
Džejms Potter“ је рпђен 31.јула.1980.гпдине, једини син „Džejmsa“ и „Lili Poter“. Харија Пптера u 
филму глуми млади глумац Данијел Редклиф. Данијел је глумип Харија у свих псам делпва филма. 

To су: 
1.Хари Пптер и Камен Мудрпсти 
2.Хари Пптер и Двпрана Тајни 
3.Хари Пптер и Затвпреник из Аскабана 
4.Хари Пптер и Ватрени Пехар 
5.Хари Пптер и Ред Феникса 
6.Хари Пптер и Пплукрвни принц 
7.Хари Пптер и Реликвије Смрти 1 
8.Хари Пптер и Реликвије Смрти 2 
 

Харијев најбпљи друг у филму је Рпн Весли („Ruppert Grint“) и другарица Хермипна 
Гренчер („Ema Votson“). Бпри се прптив злпг шарпбоака Вплдемпра кпји је убип оегпве рпдитеље, 
а сад жели и оега. На серији су радила 4 директпра: „Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Miko Newell i 
David Yates“. Коиге п Харију Пптеру су првенственп намеоене старијпј деци, али имају и 
пбпжаватеље свих гпдищта. Према аутпрки Џпан Кетлин Рпулинг прише су се ппјавиле у оенпј 
мащти сасвим фпрмиране, дпк је била у впзу пд Маншестера дп Лпндпна. Оенп пмиљенп местп на 
кпм је написала прву коигу бип је единбурщки кафић, дпк је пила небрпјане щпље кафе. Нпвац пд 
прпдаје коига, кап и хпнпрар пд филмпва и сувенира, направип је пд Рпулингпве милијардера и 
552. најбпгатију пспбу на свету. Џпан је бпгатија шак и пд британске Елизабете ИИ. Свака книга 
пписује једну гпдину Харијевпг живпта на Хпгвпртскпј щкпли магије где се млади уше какп да 
кпристе магију и играју Квидиц, шарпбоашки сппрт. Нека пд магишних бића су: гпблин, једнпрпг, 
змај, дух, чин... 
 

У фиму се кпристи магија, кап щтп су: 
Alohomora - шини за пткљушаваое 
Koloportus - шини за закљушаваое 
Lumos  - светлпсне шин 
Evanesko - шини за нестајаое 
Agvamenti - шини за впду 
Homorfus - шини кпје претварају вукпдлака у шпвека 
Obliviate - шини за забправљаое 
Dragonfros - претвара предмет у змаја 

У филму глуми и „Draco Lucius Malfoy“. Дракп Луциус Малфпј је такпђе ушеник на 
Хпгвпртсу, син шарпбоака Луциуса Малфпја… 

Марина Дурлић 52 
Исидпра Пунђејевић 52  
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КОМПЈУТЕРСКЕ ИГРЕ КОЈЕ ВОЛИМО 

Сва деца впле и играју видеп игрице, али, нажалпст, има и пних кпји нису у мпгућнпсти да 

себи приущте пвакав ужитак. Са ппбпљщаоем светске технплгије, ппбпљщале су се и видеп игре. 

Има мнпгп кпмпијутерских видеп игрица, па се пне деле на: сппртске, акципне, аркадне, тркашке и 

мпзгалице. Највище се играју сппртске и тркашке. Пписаћемп вам неке пд оих:  

Pro Evolution Soccer (PES) низ фудбалских видеп игара развијен и пбјављен пд стране 

Кпнамија . Сваке гпдине, нпва верзија игрице излази крајем септембра или ппшеткпм пктпбра са 

два разлишита наслпва. Пнп щтп је најбитније, у свакпм нпвпм PES-впм издаоу имамп нещтп нпвп. 

С пбзирпм да игрица, прати ствари из реалнпг фудбала, сваке гпдине твпрци пве игрице мпрају 

пдрађивати трансфере, пнп щтп је плус јесте и тп да ми мпжемп сами пдрађивати трансфере 

фудбалера. Пнп щтп пву игрицу држи у живпту и оеним стварапцима даје ппдстрек да сваке 

гпдине праве нещтп нпвп јесте тп да се Pes игра у целпм свету и да су сви задпвпљни оиме. Дпказ 

пвпме је тп да је пд децембра 2012 прпдатп вище пд 81,65 милипна примерка щирпм света щтп 

Pes шини најпрпдаванипм игрицпм. У Pes-у имамп и мпгућнпсти извпђеоа разних финти.  Пнп щтп 

је ппсебнп интересантнп јесте и тп да за сваку верзију Pes-а ппстпји и оегпвп ппбпљщаое пднпснп 

Patch. Највећа преднпст Pes-a је тп щтп се мпже играти и пнлајн (прекп интернета), али се пн мпже 

играти самп уз пригиналан цд-е.  

Пд децембра 2011, Pro Evolution Soccer франщиза је лпкализпвана на 19 језика и 62 земље. 

Велику кпнкуренцију Pes има у FIFI.  

 

 

Test drajv 2 (TDU2) је друга пд три игрице кпје ћемп вам ми представити. TDU2 је аутп-мптп 

игрица кпја садржи велики брпј светских ппзнатих aутпмпбила. Test Drive Unlimited 2 ( скраћенп 

кап TDU2 ) је птвпрен свет тркашке видеп игре кпју је пбјавип  Атари.  

Test Drive Unlimited 2 пбухвата разлишите путеве, сппртских аутпмпбила на пснпву мпдела 

некпликп прпизвпђаша.  



Ђачки Универзитет бр.19 2014 

 

ОШ „Свеии Сава“ Бжз  35 

 
 

Заплет се врти пкп неппзнатпг  тркаша  кпји је ппнудип прилику да уђу у низ турнира и 

напредује крпз игру да би на крају ппстап дпбитник измищљенпг„Solarna Crovn kupa“, ппбедпм 

брпј NPC ( non - плејер знакпва) у разлишитим тркама. Пва игрица прављена је у скрпз реалнпм 

смислу. Главна тема игрице јесу трке, али мпже се впзити и пбишнп пп граду.  

Ппбедама у тркама, скупљају се паре, уз ппмпћ кпјих се касније купују аутпмпбили. У 

игрици ппстпје  60 нивпа . Пви ппени се мпгу зарадити прекп 4 категприје: Кпнкуренција ( трке, 

заврщаваое  изазпва ) Спцијалнп ( дружеое у игри, трке прптив других људи, придружеое  

клубпвима ) Пткрицће ( пткриваое свих  путева, фптпграфисаое на  специфишним лпкацијама , 

прпналажеое све плупине аутпмпбила ) Collection ( купују аутпмпбиле, куће, намещтај, пдећу  и 

других пптреба ). 

 

League of Legends 

League of Legends ( LoL ) је мултиплејер пнлајн 

бприлашка  видеп игра развијена и пбјављена пд стране 

Riot Games. Према Фпрбспвпј 2012 шланку, League of 

Legends је најигранија игра рашунараска  у Севернпј 

Америци и Еврппи у ппгледу брпја шаспва екипа . Пд јануара 2014 , вище пд 67 милипна људи 

играју League of Legends месешнп, 27 милипна дневнп , а вище пд 7,5 милипна истпвременп тпкпм 

великих пптерец еоа. Ппстпје херпји:  впдени, ватрени, херпји са стрелицама, биљни херпји, 

херпји са магипм и мнпги други. С пбзирпм да се игрица игра прекп интернета мпже се играти и у 

пару са другпм, пријатељем или неким ппзнаникпм. У игри ппстпје 30 левела. Када стигнете дп 30. 

левела, скупљате ппбеде да би ущли у дивизије. Напредпваое крпз левеле (нивпе) зарађује се 

такп, щтп играте и ппбеђујете. Играши се деле у 2 групе пп 5 играша. Уз пснпвне херпје, у игрици 

ппстпје и мали минипн, кпји дпста ппмажу у ппбедама. Пнп щтп привлаши играше јесте и тп да се 

пвде не бпдују самп брпј кпликп су пни убили већ и брпј кпликп су ппмпгли у убијаоу. Крпз нивпе 

(левеле) се врлп брзп и врлп лакп напредује. 

 

                

      Маркп Јпвац 72,  Пера Кекић 72 
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Рукомет 
 

 

Рукомет (енгл. Handball) је екипни спорт са лоптом, у ком се 

такмиче две екипе са по 7 играча (6 играча у пољу + 1 голман) на свакој 

страни. Игра траје два пута по 30 минута, а циљ је дати више голова него 

противник. Лопта се између играча додаје рукама слично као у кошарци, 

али са нешто мањом лоптом и уз другачија правила вођења лопте. 

Модерни рукомет се обично игра у затвореним дворанама, док на 

отвореном постоје варијанте у облицима Великог рукомета и Чешког 

рукомета (који су се чешће играли у прошлости), као и рукомета на песку. 

Амерички рукомет и Ирски рукомет су потпуно другачији спортови од 

рукомета. 

Игра је веома брза и укључује контакт телом када одбрамбени 

играчи покушавају зауставити нападаче да приђу голу. Контакт је једино 

дозвољен када је одбрамбени играч потпуно испред нападача, тј. између 

нападача и гола. Било какав контакт са стране или отпозади се посебно 

сматрају опасним, и за то се добијају казне. Кад одбрамбени играч 

успешно заустави нападача, игра се зауставља и тим који напада 

наставља игру са места прекршаја или линије девет метара. За разлику од 

кошарке, где је играчима дозвољено да направе 5 фаулова у игри, 

рукометашима је дозвољен неограничен број прекршаја, који ремете 

ритам нападачког тима и сматрају се добром одбраном. 

Голови се постижу веома често, обично обе екипе постигну 

минимално по 20 голова, а није неуобичајено да обе екипе постигну и 

више од 30 голова. Ово није био случај у ранијој историји игре, али је 

офанзивна игра побољшана од краја 1980-их, посебно коришћење 

контранапада после неуспелог напада другог тима, тако да је број голова 

порастао. 

Историја рукомета 
 

У Данској је 1898. године учитељ Холгер Нилсен (Holger Nielsen) у 

Олдрупу je увео у школски програм игру сличну данашњем рукомету, у 

дворани са 7 играча. Из Данске се игра проширила 1912. у Шведску и 

Немачку. У Чехословачкој се почетком XX века играла хазена, која је веома 

слична рукомету, а у Ирској, Северној Америци и Украјини играле су се 

игре сличне малом рукомету. 
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Године 1919. увео је Карл Шеленц (Karl Shelenz), професор Више 

школе за физичко васпитање у Берлину, рукомет на великом игралишту, а 

у Шведској се развијао, због климатских услова, мали рукомет у дворани. 

Велики се обично играо на фудбалском терену са 11 играча и са 2 

резерве, а мали у дворанама или на отвореним теренима димензија (15-

25 х 30-50 m) са 7 играча, а најмање са 4 играча у малим дворанама. 

У Амстердаму је 1928. основана Међународна аматерска 

рукометна федерација - ИАХФ (нем. Internationale Amateur Handball 

Federation), a 1936. велики је рукомет први и једини пут уврштен у програм 

Олимпијских игара. 

 

 

На просторима бивше Југославије рукомет се појавио најпре у 

Вараждину и Загребу 1933. После Другог светског рата порасло је 

интересовање за рукомет, па се у Београду 1949. оснива Рукометни савез 

Југославије, који постаје члан ИХФ-а1950. 

 Од 1953. играју се првенства Југославије у мушкој и женској 

конкуренцији, а Куп такмичења од 1955. Велики рукомет је на овим 

просторима престао да се игра 1958. 
 

Рукомет у Србији 
 

Рукометни савез Србије (РСС) је 

организација која управља рукометом у Србији 

са седиштему Београду.  

Рукометна репрезентација Југославије 

остварила је велике успехе, као што су златне 

медаље на Олимпијским играма (1972,1984) и 

Светском првенству (1986). 

    Рукометна репрезентација СР 

Југославије освојила је бронзану медаљу на 

европском првенству 1996, и две бронзане 

медаље на светским првенствима 1999. и 

2001. 

 

Андреа Лекић #7- најбоља на свету.                                          
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Србија је била домаћин Европског првенства 2012. у мушкој 

конкуренцији. На овом такмичењу репрезентација Србије освојила је друго 

место и сребрну медаљу, а Момир Илић је добио награду за 

најкориснијег играча. Исте године је организовано и женско првенство, а 

наредне светско првенство за жене, на којем је репрезентација Србије 

дошла до сребра. 

РК Металопластика је два пута била првак Лиге шампиона. Она је 

најтрофејнији клуб у националном првенству. Међу најуспешнијим 

клубовима у Суперлиги Србије су и Црвена звезда и Партизан. 

Светлана Китић је 1988. ИХФ проглашена за играчицу године, а 2010. 

је именована за најбољу светску рукометашицу у историји.Андреа Лекић  

је добитница награде за најбљу светску рукометашицу 2013. године.           

 
 

Моника Пуђејевић 72                                                                               

                                                                                               

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕД ОШ „СВЕТИ САВА“ 
 

Едсдйзнија йсенида инв ел ена је й 

сепиеекзй 2013. гжлине й жзганинацији 

Ейзжпаийзс ин Пазаћина. Усеници 

жсежг занзела сй се йпжннаои са 

напалнже Сзкијже и в ежеа оепж 

пзжв еои и найсиои лжсиа ж исижзији и 

жвже дзајй Сзкије. Окитои сеж 

Овсазсдж-Какоазсдй доисйзй, 

еанасииз Вав ел ењ е, гзал Умице, 

Зоаиикжз, Калињасй, Шазгансдй 

жсеицй и взаииои й зжлни гзал 

Бжз. 
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Чланпви истпријске секције  


