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Страна 2 

Драги  читаоци, 

 

Надамо се да ћете уживати у новом броју нашег часописа.  

Овај број Ђачког универзитета доноси другачију тематику. Иако је била традиција да то 

буде историјски часопис, ове године су чланови новинарске секције одлучили да унесу 

новине.  Потрудили смо се да у часопис унесемо све оно што је обележило школску 

годину и да на тај начин сачувамо неке ствари од заборава.  

Захваљујемо се свим члановима новинарске секције на преданости, вољи и жељи да све 

буде на висини задатка. Уживајте у нашем новом броју часописа! 

РЕЧ УРЕДНИКА 

Издавач:  

Новинарска секцијa 

ОШ „Свети Сава” Бор 

 

За издавача: 

Директор школе:  

Емилија Чолак   

проф. разредне наставе 

 

Главни уредници:  

Тамара Стошић,  

проф. српског језика; 

Јелена Илић,  

проф. историје; 

Јасна Милићевић, 

 проф. математике 

 

Технички уредник:  

Иван Живковић,  

проф. технике и информ. 

 

Коректор: 

Тамара Стошић 

Уредник страна  

на енглеском језику: 

Ана Јевремовић,  

проф. енглеског језика 

Сања Бугарин,  

проф. енглеског језика 

 

Фото:  

Чланови новинарске секције 

 

Сајт: 

www.ossvetisava.wordpress.com 

 

Е-адресе: 

ossvetisavabor@ptt.rs 

ossvetisavaizbora@gmail.com 

 

Телефон: 

+381 30 421 688 

 

Телефон и факс: 
+381 30 422 673 

 

Адреса:  

Моше Пијаде 31  

19210 Бор, Србија 

 

Штампа: 

Штампарија „Терција” Бор 

 

Тираж: 80 примерака 
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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 Живот и рад у ОШ „Свети Сава” годинама је 

вишеструко добијао на свом квалитету захваљујући 

колективном ангажовању запослених. Као и 

претходних, школа је и ове године опремљена новим 

наставним средствима. Поменућу само интерактивну 

таблу, тзв. „паметну таблу”. Запослени су током 

стручног усавршавања стекли нова знања о 

коришћењу интерактивне табле и данас је врло вешто 

и на опште задовољство ученика користе у настави од 

првог до осмог разреда. Од ове године организована је 

бесплатна школа за предшколце од пет до седам 

година из информатике и енглеског језика. Учионице, 

део холова и наставничка канцеларија су окречени, а 

наставничка канцеларија опремљена је новим орманима. Учитељи и наставници и даље 

раде на ваннаставним активностима, као што су новогодишњи вашар, ускршњни 

вашар, оргнизовање квиза „Светосавске мозгалице.” Када говоримо о такмичењима, 

ове године школа је постигла запажене резултате из свих области на општинском, 

окружном и републичком нивоу. Више речи о томе биће у другој рубрици часописа. 

Што се тиче капиталних инвестиција, планирано је санирање крова школе, израда 

фасаде и дорада ПВЦ столарије. Ту врсту радова очекујемо и свесрдно ћемо се залагати 

за њено остварење.  

 Драги читаоци, као и сваке године поклањам вам свима из своје збирке песму: 

ПОЗДРАВ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА 

 

Ова песма поздравља ђаке прваке 

да им жеље за учењем увек буду јаке. 

Да весели у школу крену, 

у прву или другу смену. 

Да се весели из школе врате 

и петицама обрадују маме и тате. 

 

Срећно, ђаци прваци! 

Радујте се новом дану. 

 

Учитељ ће увек помоћи 

да кренете на праву страну. 

 

Срећно, ђаци прваци! 

Корачајте у школу смело. 

Ово је почетак нови, 

а значи живот цео. 

 

Ова песма поздравља ђаке прваке 

да им жеље за учењем буду увек јаке. 

Другарство да шире и негују, 

учитеље своје да поштују. 

И нека ону стару упознају, 

да вреде колико знају. 
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Српски језик - рецитатори 
Немања Стефановић VIII1 - пласман на окружно 

Предметни наставник: Мирјана Лазић 

Књижевна олимпијада 
Јована Станојевић VII1 - II место општинско 
Кристина Дурлић VII1 - III место општинско 

Предетни наставник: Тамара Стошић 

Математика 
Немања Стефановић VIII1 - II место општинско 
Николина Јанковић VI1  - пласман на окружно 

Предметни наставник: Јасна Милићевић 

Физика 
Николина Јанковић VI1  - I место општинско,    

II место окружно, пласман на републичко 
Предметни наставник: Душан Миладиновић 

Хемија 
Сташа Миленковић VII1 - I место општинско,   

II место окружно 
Предметни наставник: Снежана Каличанин 

Историја 
Николина Јанковић VI1  - III место општинско,   

I место окружно 
Предметни наставник: Јелена Илић 

Биологија 
Ива Стојановић V1 - II место општинско 

Снежана Максимовић V1 - II место општинско 
Немања Крашовец VI1 - III место општинско 

Предметни наставник: Ана Ђорђевић 

Географија 
Марјан Цветић VIII1 - III место општинско 

Јован Бећаревић VIII1 - III место општинско 
Предметни наставник: Дафина Милошевић 

Трајковски 

Информатика и рачунарство 
Младеновић Стефан VIII1 - I место општинско 

Предметни наставник: Иван Живковић 

Техничко и информатичко образовање 
Бродомоделарство 

 Снежана Максимовић V1 - I место окружно 
Емина Николић V1 - III место окружно 

Ракетномоделарство 
Никола Илић V2 - II место окружно 

Практична израда по задатку 
Марта Митић V2 - II место окружно 

Предметни наставник: Дејан Балановић 

Тесла Инфо Куп 
Вељко Гринкић VIII2 - регионални ниво 
Милош Ђорић VIII2 - регионални ниво 

Немања Стефановић VIII1 - регионални ниво 
Јован Бећаревић VIII1 - регионални ниво 
Предметни наставник: Иван Живковић 

Такмичење у кошарци 
Женска кошарка - III место општинско 
Мушка кошарка - III место општинско 

Предметни наставник: Саша Станојевић 

Такмичење у стоном тенису 
Наташа Шајканац VIII2,  

Теодора Мушић VI3,  
Аница Новаковић VI3 - I место општинско,    

III место окружно 
Предметни наставник: Саша Станојевић 

Такмичење у одбојци 
Мушка одбојка - III место на такмичењу 

поводом дана школе „Бранко Радичевић”,      
III место општинско 

Предметни наставник: Саша Станојевић 

Такмичење у фудбалу 
Женски фудбал V i VI разред - I место на 
такмичењу поводом дана школе „Свети 

Сава” 
Предметни наставник: Саша Станојевић 

ПОСТИГНУЋА НА ШКОЛСКИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА 
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НЕКОЛИКО РЕЧИ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  

О ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

О бразовни систем је од изузетног значаја за свако 

друштво. Школе су дужне да обезбеде услове за сигурно и 

подстицајно одрастање и развој ученика, заштиту од свих облика 

насиља, злостављања и занемаривања, а трговина људима јесте 

један од најкомплекснијих и најтежих облика насиља и кривично 

дело коме деца и млади могу бити изложени.  

Трговина људима представља најгрубљи начин кршења 

људских права и једно од најтежих кривичних дела против 

човечности. Подразумева експлоатацију једног човека, зарад 

стицања користи друге особе. У контексту трговине људима, 

спомиње се и термин модерно ропство. Жртва трговине људима 

може постати било која особа чије су снаге за превазилажење 

животних тешкоћа у одређеној ситуацији смањене. Када дете 

једном постане жртва трговине људима, велика је вероватноћа да 

ће без правовремене и адекватне подршке, поново постати жртва, 

због начина на који изложеност трговини људима делује на 

емоционални и социјални развој детета жртве.  

Рањивост детета је централна за разумевање трговине људима, али и за успешну 

идентификацију жртава. Као главни фактори рањивости наводе се: узраст; болест; пол; 

сиромаштво; социјална; изолација; зависност од других; нелегални статус; миграције; 

дислокација; неразвијеност заједнице. 

Жртви трговине људима потребна је подршка како би могла да превазиђу тешке 

последице искуства трговине људима и опораве се. Основни принципи заштите деце жртава 

трговине људима у Србији су: најбољи интерес детета; не чинити штету; поверљивост; 

приватност; партиципација деце; сигурност детета; хуманост и добровољност; 

недискриминација; поштовање личности детета.  

Задатак свих школа обухвата пре свега превенцију и интервенцију, подршку за 

физички, психички, социјални опоравак и интеграцију ученика који је био изложен било ком 

облику трговине људима, управо због свакодневних контаката наставника и деце. У школи 

је посебно значајно оспособити децу да препознају насиље, да буду опрезни; да знају како 

адекватно да реагују да би се заштитила; да граде односе поверења и подршке; да знају коме 

да се обрате за помоћ и подршку. 

Неки од начина за реализацију превентивних активности јесу: предавања, трибине, 

радионице, гледање филмова уз разговор, дискусије, презентације, рад на случајевима, 

драмски прикази, ликовни и литерални конкурси. 

У Европи се 18. октобра обележава дан борбе против трговине људима, а све школе у 

Србији добиле су приручник који је настао у оквиру пројекта „Превенција трговине децом и 

младима у образовању” који су  заједнички развили и реализују Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, Центар за заштиту жртава трговине људима и фонд УНИТА С. 

  

                                                                       Педагог, 

 

          Јовановић Марко 

РЕЧ ПЕДАГОГА 
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Такмичарски дух ученика 

У  овој школској години имали смо доста дешавања у којима су се 

ученици наше школе показали, не само као добри ђаци, већ и као добри 

такмичари. Наша школа је ове године одржала много замимљивих такмичења и 

квизова. 

 Наставница Јасна Милићевић се увек потруди да сваке године организује 

такмичење за оне који су љубитељи судока. Тако је било и ове године. 

Судоку такмичење одржало се у просторијама наше школе. Било је доста 

оних који су хтели да се опробају у овом такмичењу. Такмичењу је присуствовало 

и неколико наставника, који су такође покушали да реше по неки задатак. Прво 

место на овом такмичењу заузела је наша ученица шестог разреда Николина 

Јанковић. 

Да наша школа одише хумором и пре свега, великим талентом, потврђују и 

наши ученици који себи постављају високе циљеве. Такмичење у причању вицева 

одржало се одржало се 14. октобра у Народној библиотеци у  Бору. Нашу школу 

представљало је двоје ученика, Немања Стефановић и Николина Јанковић. 

Немања, ученик осмог разреда заузео је 1. место, а Николина 2. место. Судије су 

одлучиле да су ови ученици имали најбоље вицеве и да су били најоригиналнији у 

својој изведби. Овакве таленте треба неговати и давати има што већи подстрек за 

даље изазове.  

      

        Наташа Шајканац 8-2 

ДОГАЂАЈИ 
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ТИМОЧКИ НАУЧНИ ТОРНАДО 

Већ четврту годину за редом, нашим учешћем 

употпуњавамо све масовнију манифестацију 

посвећену науци. На прошлогодишњем 

јубиларном, петом по реду Фестивалу науке 

„Тимочки научни торнадо – ТНТ 2016”, 

ученици наше школе представили су свој рад 

и труд и посетиоцима приближили 

математику на занимљив начин. ,,Лепо смо се 

дружили, пуно тога научили и сада жељно 

ишчекујемо следећи Торнадо науке”, кажу 

ученици наше школе. Из године у годину ову 

манифестацију посећује све више људи који 

долазе и из других градова. Млади научници 

су кроз игру, забаву и смех успели да 

презентују своје огледе на најбољи могући начин. Наша школа ће наставити да уз 

своје учешће улепшава традиционални фестивал науке. Важно је да се сви друже, 

забављају и шире позитивну енергију. :) 

ДОГАЂАЈИ 

Немања Стефановић 8-1 
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У  нашој школи почела је хуманитарна акција „Чеп за хендикеп”, као 

помоћ особама са инвалидитетом. Чланови Ученичког парламента данас су 

направили кутију у коју ће свако моћи да убаци чепове од искоришћених флаша. 

Акција се одавно спроводи широм Србије, а новац од рециклаже пластичних 

За куповину инвалидских 

колица потребно је 1000 килограма 

чепова, већина средњих и основних 

школа у Србији прикључило се овој 

хуманитарној акцији. Чланови 

ученичког парламента су се лепо 

забављали, дружили и вредно и 

напорно радили како би помогли 

људима са инвалидитетом. Имали смо 

свечано отварање у холу школе.  

ДОГАЂАЈИ 

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП 

Кутија се налази у школи , а поред ученика и суграђани долазе како би овде 

одложили своје чепове. Ученици су похваљени од стране организатора, и 

потрудиће се да покрену још неку акцију попут ове!  

        Немања Стефановић 8-1 

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА 
У ченици наше школе присуствовали су пројекцији филма „Војна 

aкадемија – Нови почетак”. Глумачка екипа овог филма за само две недеље 

обишла је пуно градова, а међу њима нашао се и Бор. Глумци поручују да је филм 

код публике прошао и више него добро. Сала биоскопа Звезда, заједно са 

публиком, похваљена је од стране глумаца и редитеља.  

Глумци су били врло срдачни и 

спонтани у разговору са нама. Показали 

су да су прави професионалци и да су на 

висини свог задатка. Кажу да им је пут 

до града бакра био занимљив и пун 

позитивне енергије и да су уживали.   

Ученик Немања Стефановић био 

је срећне руке. Глумци су извукли његов 

број карте и добио је мобилни телефон. 

Све у свему, вече је за нас било уистину 

пуно лепих утисака. 

Немања Стефановић 8-1 и Наташа Шајканац 8-



 

 

Страна 9 ДОГАЂАЈИ 

П оводом обележавања Дана Светог Саве, у нашој школи је био 

организован квиз о животу и раду првог српског просветитеља Светог Саве. Квиз 

је реализован на занимљив начин уз примену савремених технологија, лаптопа и 

мобилних телефона! Ученици су показали одлично знање, а најбитније од свега је 

да су се одлично забавили. Најуспешнијима су додељене дипломе, а екипа која је 

освојила прво место је награђена књигама.   

Победничку  екипу  су чинили: Јована 

Станојевић, Николина Јанковић, Сташа 

Миленковић и Немања Стефановић. ,,Веома смо 

задовољни резултатом, била је јака 

конкуренција и наставићемо да се такмичимо”, 

поручила је екипа која је заузела прво место. 

Организатори Јасна Милићевић и Тамара 

Стошић кажу да ће се потрудити да овај квиз 

прерасте у традицију. Важно је да су се сви лепо 

забављали и дружили.       

 Дан Светог Саве је веома битан за све школе, а нама је посебно драг јер  

имамо част да и наша школа носи име Светог Саве. Сваке године, поред свих 

манифестација, обавезно је и  учешће ученика драмске секције, као и хора школе, 

где они на прави начин изнесу цео програм. И ове године је Академија Светом 

Сави протекла у духу православља, вере и  љубави. 

ДАН СВЕТОГ САВЕ 

 

 

ОМИЉЕНИ НАСТАВНИК И УЧЕНИКОМИЉЕНИ НАСТАВНИК И УЧЕНИК  

  

У нашој школи одрађена је анкета о омиљеном наставнику и ученику. 

Ученици су попунили анонимне анкете и одабрали. За омиљеног наставника 

проглашена је наставница српског Тамара Стошић. Другопласирана била је 

наставница биологије Ана Ђорђевић, док је треће, ништа мање битно место, 

заузела наставница математике Јасна Милићевић. За омиљеног ученика одабран је 

Немања Стефановић 8-1, а другопласирана била је ученица Наташа Шајканац 8-2 . 

Анкета се допала наставницима и ученицима и вероватно ће постати ритуал нашег 

часописа. 

Милица Траиловић 6-3, Марта Митић 5-2, Милена Јевремовић 5-1.  



 

Страна 10 НАШИ СТВАРАОЦИ 

С а сетом у очима посматрам школско двориште, ходнике и учионице.  Лепи тренуци 

са другарцама и друговима су трајно урезани у мом сећању.  

У ушима ми одзвања громогласан смех мојих вршњака. Ближи се крај школске године и 

са њим и растанак једне генерације. Осам година је прошло за трен и ја сам у исто време и 

срећна и тужна. Једва задржавам сузу која се слива низ мој образ. Сећања ми навиру као 

узбујали поток. Сећам се прве љубави, првих свађа, бежања са часова... 

 Ове године је генерација 2002. на крају осмогодишњег пута. Раскрсница је ту пред 

нама. Хиљаде мисли се роји у нашој глави... Шта даље? Коју школу одабрати? Несигурним 

корацима идемо напред. Једино што сигурно знамо је то да ће наши несташлуци и догађаји 

остати заувек у нашем сећању. Ближи се матурско вече. Вече радости, усхићења, али и вече туге 

и суза. Биће то последњи да смо сви заједно на окупу, биће то последњи тренуци са нашом 

разредном и драгим наставницима. Заједно ћемо певати и плакати, али ми знамо да време лечи 

све.  

        Анђела Тасић 8-1 

ЗАВИЧАЈ 
 

И можда ће проћи још сто 
година,  

још много деценија и векова. 
све што је било однесе кошава, 

и оно што остаде покупи морава. 
 

Па ће можда неко и питати:  
„Каква је била Србија?” 

можда ће се неко сетити малог 
напуштеног градића, окруженог 
планинама и густим пашњацима. 

 
Ту, где су сада паркови бели, 
замениће зграде и солитери. 
Ту где су се играли зечеви и 

срне, 
пролазе бездушне ноћи црне. 
Беше се сећам потока плава, 
ту сада расте жбуње и трава. 

 
Тамо где су овце пасле,  

возиће аутомобили. 
Тамо где смо трешње крали, 
тамо где смо грожђе брали. 

Ту неће остати ничега, 
само мртвило некад живог света. 

 
Некада се учило на ливади уз 

причу, 
песму и шалу. То сад замењују 
компјутери и игре на рачунару. 
Не сеците шуме густе, јер могу 

остати пусте. 
Не дирајте оно што ваше није. 

 
Замолила бих вас да се ништа од 

овога не квари, 
Да будуће генерације имају 

оно што смо и ми имали. 
А када порастем да се сећам 

како је 
било када смо били мали. 

 
Николина Јанковић 6-1 

ДА ИМАМ ЧАРОБНУ 
МОЋ 

 
Да имам чаробну моћ, када 

дође ноћ.  
Да полетим као птица скроз. 

Баш је лепо имати моћ.  
Када је она права, она може 

учинити да све буде као 
трава. Сви знају кад је моћ 

права јер то зна свака глава. 
 

Катарина Петровић 3-2 

ПТИЦА 
 

Има једна птичица, 
права је слаткица. 

Воли да лети па ми на кров 
слети. 

 
Воли да пева, 

а кад крене да сева,  
кљуном својим вели: 

 
„Цију, цију, Бого мој, 
цију, цију, гле, стиже  

ветров спој”. 
 

А када прође киша плава, 
њој се из крила дигне глава, 
па она тако поново лети и 

тамо негде у даљини слети. 
 

Теодора Николић 3-1 

ВЕСЕЛО ПРОЛЕЋЕ 
 

Пролеће на стиже,  
цвеће главу диже. 
Док веселе пчеле 
радост њима деле. 

 
Певају нам птице, 
расту љубичице. 
И малени мрави  

свуда су по трави. 
 

Малене девојице  
као неке лептирице, 
обукле су хаљине 

беру плаве љубичице. 
 

Песма одзвања из луга, 
птице вратиле се с југа. 
Свуд се чује бука, граја, 

весељу нема краја 
 

Вукашин Стефановић 2-1 

ЗАЈЕДНО 
 

Заједно смо шарали клупе, 
заједно смо размењивали шале 

глупе. 
 

Шврљали смо једном другом 
свеске, 

то су биле речи тешке и разне 
арабеске. 

 
Писали смо у шифрама 

тајним, 
живели смо у бајкама сјајним. 

 
Оловка и папир биле су наша 

страст, 
знали смо речима да 

одбранимо нашу част. 
 

Све што смо писали било је 
вредно, 

све што смо радили, радили 
смо заједно. 

 
Било је то наше време, 

било је то време радости и 
среће. 

 
Невена Савић 7-3 



 

 

Страна 11 СПОРТ 

 

О ве године смо одлучили да спортску страну посветимо пре свега спортисима који су 

нама близу и са којима смо могли да обавимо интервју. Била на м је част да опричамо са 

капитеном жеснког рукометног клуба, као и да сазнамо нешто више о нашој ученици .  

Интервју са Александорм Михајловић, капитеном ЖЈРК БОР РТБ. 

 

1. Са колико година сте почели да тренирате? 

Тренирам од петог разреда, пуних 19 година. 

 

2. Како се осећате као капитен екипе? 

Улога капитена је веома одговорна. О свему мора да се води рачуна. Ако постоји 

неки проблем у екипи, капитен је тај који мора да га реши. Јесте тешка улога 

капитена, али ја сам се већ навикла на то тако да је мени задвољство да будем 

капитен једне такве екипе као што је наша. 

 

3. Да ли су  Вам тренинзи и утакмице тешке? 

Тренинзи у припремном делу су веома тешки. Сада док траје првенство нису 

толико тешки, али су веома захтевни. Потребна је пуна пажња да не би дошло до 

повреда. На утакмицама има пуно трчања, али мени је задовољство да играм тако 

да ми ниједна утакмица није тешка. 

 

4.Зашто сте заволели рукомет? 

Ја са прво тренирала карате и сестра ме је натерала да се пребацим на рукомет. У 

почетку сам се двоумила, али сам ипак видела да је то спорт којим бих хтела да се 

бавим. А можда је и наследно, с обзиром на то да је и моја мама тренирала 

рукомет. Уживала сам у рукомету као дете, уживам и сад. И вама  желим да будете 

истрајни у својој намери и следите своје снове. 

 

Хвала Вам на издвојеном времену! 

 

Аница Новаковић 6-3 и Анастасија Пиљевић   7-2 

 Миљана Илић, ученица трећег разреда наше 

школе представља школу, а и себе у најбољем 

светлу. Од своје седме године тренира пливање. 

Миљанина превелка љубав према пливању јој доноси 

и одличне резултате. 

 

  Учествовала је на многим такмичењима и 

постигла велики успех. У овој години имала је пуно 

успеха. На Међународном пливачком митингу 

Миљана је освојила 3 бронзане медаље. Пливала је 

50м леђно, 100м леђно и 200м краул. На првенству 

централне Србије одржаном у Параћину, освојила је 

бронзану медаљу у 200м леђно, а на међународном 

такмичењу „Дубочица куп” бронзану медаљу у 

дисциплини 100м леђно.  

Миљани желимо да у даљим такмичењима настави да ниже само успехе. 

 

Јован Бећаревић 8-1 и Бојан Стошић  8-1 



 

Страна 12 ДАН СА ... 

ДАН СА ПОЛИЦАЈЦЕМ 

Као чланови новинарске секције, имали смо ту част и задовољство да један дан 

проведемо са школским полицајцем Банетом Јовановићем и да сагледамо ствари из његовог 

угла.  

Целог дана смо провели са њим у школи, а онда, на наше велико изненађење, посетили 

смо  МУП Бор. Током посете смо се упознали са  разним просторијама и пословима разне врсте. 

Као и на сваком послу и у полицији сваки полицајац има своју дужност и посао који му је свој 

шеф наредио. Чинови су звездице које полицајци имају на раменима и полицајац са мање 

звездица мора да слуша оног ко их има више.  

Посетили смо дежурну и саобраћајну службу  које су најважнија места у полицији зато 

што сви људи који окрену број 192 упућују позив у дежурну службу из које се информације 

преносе даље. Такође смо посетили одељење полиције на коме раде форензичари који са својим 

стручним прибором одлазе на место злочина и траже трагове и отиске помоћу којих касније 

налазе криминалца.  

Упознали смо се и са радом полиције на терену и научили смо пуно ствари које нисмо 

знали о полицији. Полицајци су били супер и били су сјајни домаћини зато што су и поред 

својих обавеза, одвојили време за нас. Посебно се захваљујемо нашем Банету на разговору и 

посвећеном времену. 

Било је лепо, сада знамо какав је посао полицајца и зашто је то и тежак, али и врло леп и 

достојанствен посао. 



 

 

Страна 13 ДАН  СА.... 

Које године сте постали школски полицајац? 

 Пројекат „Школски полицајац” започет је од стране „МУП-а Републике Србије” 2002. 

године, у оквиру кога сам марта месеца исте године похађао и завршио обуку за 

школског полицајца. Циљ пројекта је унапређење безбедности ученика, наставног и 

ненаставног особља школа, имовине школа, спречавање проблематичног понашања и 

смањење број прекршаја и кривичних дела у близини обарзовних установа. 

 

Шта је све потребно да бисте постали школски полицајац? 

 Један од најбитнијих предуслова је да волиш то што радиш, а што сам ја имао и прилике 

да остварим, све захваљујући поверењу који су ми указале старешине у Полицијској 

управи у Бору. Поред одређених предиспозиција према послу, потребна је и стручна 

обука за рад са децом и малолетним лицима. 

 

Који су најбољи тренуци у Вашем послу, а који најтежи? 

 Најбољи и најсрећнији тренутак на мом послу је када у школу долазе ђаци прваци, а да 

одлазак ученика завршних разреда је уједно и срећан тужан за себе. Срећан је јер су 

завршетком школе направили велики корак у свом животу, а тужан јер се после осам 

година дружења растају. Могу да нагласим да када неко воли свој посао, онда не постоје 

тешки тренуци. 

 

По Вашем мишљењу, који су најчешћи проблеми са којима се сусреће данашња 

омладина? 

 Са наметнутим савременим начином живота, данашња омладина постаје све 

нетолерантнија, а самим тим и њихови поступци су на одређен начин непромишљенији. 

Тако да се намеће потреба за подизањем нивоа свести, и развој безбедоносне културе и 

самозаштите младих. 

 

На који начин сазнајете да је неко починио прекршај или кривично дело?   

 У школи у којој радим као школски полицајац, у досадашњем раду није било кривичних 

дела, дошло је до неких мањих сукоба међу децом које сам решавао у сарадњи са 

школом. 

 

Које су предности и мане у Вашем послу када је у питању рад са децом? 

 Предности у раду школског полицајца су те што је све веома динамичан, и што знаш да 

помажеш некоме ко ће сутра бити тај који ће водити ово наше друштво и помагати и 

едуковати будуће нараштаје. 

 

Како реагујете на проблеме са којим се сусрећу ученици у школи? 

 Уколико дође до неких проблеме у школи, предузимају се хитне мере у циљу њиховог 

отклањања. Те мере предузимају се у сарадњи са родитељима ученика, представницима 

школе, Центром за социјални рад, а у специфичним случајевима у Вишим јавним 

тужилаштвом у Зајечару. 

 

Како оцењујете сарадњу са школама? 

 Нагласио бих да је у мом досадашњем раду на пословима школског полицајца сарадња са 

представницима школа на изузетно високом и професионалном нивоу, а све у циљу 

безбедности ученика. 

 

По Вашем мишљењу, шта је потребно како би се унапредили безбедност ученика? 

 Безбедност деце је у првом плану, а то се може постићи стварањем још већег поверења 

 између ученика и школског полицајца, и већег ангажовања родитеља у спречавању и 

 решавању проблема њихове деце.  

Урош Богдановић 7-1, Лазар Попов 7-1 и Жикица Карајмановић 6-1 



 

Страна 14 
ЗАНИМЉИВА ИСТОРИЈА 

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ 

         Овим текстом обележавамо  800  година од 

крунисања Стефана Првовенчаног, сина 

великог жупана Стефана Немање, за краља.   

РОЂЕЊЕ И ДЕТИЊТСВО 

Стефан Немањић је рођен око 1166. године, као  

други син жупана Стефана Немање, родоначелника  

династије Немањића, и мајке Ане. Био је млађи брат  

Вукана Немањића, који је постао кнез и управник 

Зете, а старији брат Растка Немањића, оснивача 

аутономне Српске архиепископије. 

ДОЛАЗАК НА ПРЕСТО 

По жељи свог оца, који се тада замонашио и узео име Симеон, Стефан Немањић је 

престо наследио на једном државном сабору 25.3.1196. године. Сматра се да је Стефан 

Немања свог средњег сина поставио јер је био ожењен кћерком византијског цара, 

Евдокијом. Поред тога био је мудар, оштроуман и духовит. Након смрти оца Симеона, 

велики жупан Стефан Немањић је морао оружјем  бранити своја владарска права од 

старијег брата Вукана. 

СУКОБ СА БРАТОМ 

 Кнез Вукан је мислио да има више права на престо и титулу великог жупана, јер је 

најстарији син. Тако је почео грађански рат између двојице браће који траје неколико 

година. Вукана је подржавала Угарска, а Стефан се у одбрани престола ослањао на 

Бугарску. Њихов сукоб ослабио је Србију. Забринут због тога, Сава је из Хиландара 

пренео мошти њиховог оца, Светог Симеона, и над њима измирио завађену браћу. Након 

прве пропасти Византијског царства, у време Четвртог Крсташког рата (1202–1204), 

Стефан је вешто мењао савезе. Тако се и вратио на престо и одржавао независност  своје 

земље. 

КРУНИСАЊЕ 

             После вишегодишњег ишчекивања краљевске круне жупан Стефан Немањић је 

послао представника који је убедио папу Хонорија да пошаље крањевску круну. Западни 

писани извори описују крунисање које је извршио папин изасланик. Међутим, после 

осамостаљивања српске архиепископије извршено је поновно крунисање по православном 

обреду. На једном сабору, у манастиру Жичи, седиштем архиепископије, архиепископ 

Сава је папином круном (венцем) поново крунисао (овенчао) свог брата Стефана 

Немањића за краља. Најстарији писани извор у коме се Стефан Немањић Првовенчани 

појављује као „крунисани краљ” је из марта 1220. године. Од папе послата краљевска 

круна подизала је углед српског владара Стефана Немањића Првовенчаног и 

представљала је међународно правно признање Србије као независне државе. 

Истовремено, признање круне из Рима у Србији је подизало углед римског папе. Као први 

од Немањића који је добио краљевски венац, назван је „првовенчани краљ” и из тог 

средњовековног описа је изведено име под којим је данас познат као Првовенчани. 



 

 

Страна 15 
ЗАНИМЉИВА ИСТОРИЈА 

СМРТ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 

           Стефан Првовенчани је умро 24. септембра 1228. године. Пред смрт се разболео и 

боловао је на неком од својих дворова. Непосредно пре смрти замонашио се и добио име 

Симон. Прво је био сахрањен у манастиру Студеници, а после тога у својој задужбини 

манастиру Жичи. Његове мошти су преношене петнаестак пута, од тога три преноса су 

била у време Карађорђа. Први је био у време Кочине крајине, други пренос био је у 

пролеће 1806. кад је Студеница попаљена и била привремено напуштена, када су мошти 

смештене у манастир Враћевшницу. Трећи пренос био је пред сам крај устанка 1813. када 

су мошти склоњене у манастир Фенек.  Од 1839. године мошти почивају у манастиру 

Студеници, са изузетком Првог светског рата када су биле пренете у Пећ и потом у 

манастир Острог. Стефана  Првовенчаног на престолу  је наследио најстарији син Стефан 

Радослав.  

ЗАДУЖБИНА ЖИЧА 

           Жича је српски средњовековни манастир из прве половине XIII века који се налази 

у близини Краљева.  Жича је задужбина краља Стефана Првовенчаног. Грађена је између 

1208. и 1215, а живописана око 1220. године.  После стицања црквене самосталности 

1219. године, у Жичи је смештено седиште аутокефалне српске архиепископије. Током 

средњег века, у Жичи су устоличавани епископи и овенчавани краљеви из династије 

Немањића, због чега је позната и као Седмоврата. 

„ЖИТИЈЕ СВЕТОГ СИМЕОНА” 

           Стефан Немањић Првовенчани је написао дело „Житије Светог Симеона”у коме 

описује живот и владавину свог оца Стефана Немање, као и један део сопствене 

владавине. 

ПОМОЗИ СТЕФАНУ ПРВОВЕНЧАНОМ ДА 
 ПРОНАЂЕ ПУТ ДО ЖИЧЕ! РЕШИ РЕБУС 

Сташа Миленковић 7-1, Јована Станојевић 7-1, Јован Бећаревић 8-1, 

Бојан Стошић 8-1, Немања Стефановић 8-1. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1227
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B8


 

 

Страна 16 
ЗАНИМЉИВА ИСТОРИЈА 

ОНИ СУ ЛУДИ И СУРОВИ... 

 Ержебет Батори је била мађарска грофица. Њу су са 

11 година верили за Ференца Надаждија, моћног мађарског 

војника, а касније се и удала за њега. Према легенди, након 

што је слушкиња изневерила неквалитетном услугом, 

Ержебет јој је забила маказе у главу. Девојчина крв пала је на 

Ержебетине руке. Када је опрала ту руку учинило јој се да је 

тамо где је била крв кожа постала млађа. Тада је смислила 

план како да поврати своју младалачку лепоту. Мислила је да 

би, ако се буде купала у крви лепих младих девојака, или чак 

пила њихову крв, могла постати лепша него икада.  

После неког времена схватила је да крв сељачких девојака нема ефекта на њену кожу. 

Године 1609. отворила је академију у свом замку где су имућни родитељи слали своју 

децу. Мучила је жртве маказама, иглама и ужареним гвожђем. Једна је од 

најпознатијих серијских убица и оптужена је за мучење и смрт до 2000 девојака. 

 Гај Јулије Цезар Германик је познат је по надимку 

„Калигула” праунук Октавијана Августа. Познат je као најлуђи 

и најбруталнији владар у историји по убијању из чисте забаве, 

изазивању глади.  

Оптужен је за инцест са својим сестрама које је терао да се 

проституишу. Често је организовао јавне игре како би га народ 

волео, а на једним од њих, наредио је стражарима да целу једну 

секцију са публиком баце животињама да их поједу, јер му је 

било досадно. Свог коња Инцитатуса намеравао је да постави за 

конзула, али му је изградио храм и поставио га за свештеника. 

Умро 41. године нове ере.  

 Ибрахим I рођен је 1615. године, турски 

султан од 1640. до 1648. Повучен, у вечитом страху      

да ће га браћа убити, није био способан да врши 

владарске дужности. Ибрахим је био опседнут 

пунијим женама и имао је специјалне слуге које су 

трагале за таквим женама широм земље. Једном 

приликом је 280 својих конкубина из харема удавио у 

мору када је чуо да је једна од њих била са другим 

мушкарцем. Често су га виђали  како храни рибице 

новчићима, па је због тога проглашен лудим.  

Жикица Карајмановић 6-1 



 

 

Страна 17 
ЗАНИМЉИВА ИСТОРИЈА 

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ... 

ЛУЈ ПАСТЕР – Да ли сте некада чули за особу која 

измислила фрижидер? Е па, ово дефинитивно није та особа. Ова 

особа је пре фрижидера открила зашто је добро да се храна држи 

на хладном како се не би покварила. Ово откриће назива се 

пастеризација. Луј Патер био је француски научник 19. века без 

кога час биологије дефинитивно не би био исто. Открио је 

пастеризацију и вакцину против беснила. Никада се није руковао 

и имао је неколико нервних сломова. Ипак, је ово био један од 

најблиставијих умова свог времена. 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ – сигурно сте се у млађим 

разредима сусрели са овим песником. Јован Јовановић Змај био је 

песник за децу и одрасле. Мада је написао преко 300 песама за 

деца и одрасле, Змај се није бавио само писањем песама. 

Веровали или не, овај духовити песник био је лекар по занимању. 

Био је уредник неких од најпознатијих дечијих часописа у 19. 

веку. Такође се бавио и сликарством. Допринео је доста српској 

књижевности, па се чак и сматра да је био први српски писац за 

децу. Много је волео децу, иако је надживео све чланове 

породице. Умро је 1904. године потпуно сам, а заувек ће бити 

упамћен као „чика Јова Змај”. 

 НИКОЛА ТЕСЛА – свако од вас је бар на новчаници од 

100 динара видео лик Николе Тесле. А тек кад бисте знали по 

чему је он јединстве и посебан. Био је велики српски и светски 

научник. Рођен је у Смиљану. Потекао је из свештеничке 

породице (отац му је био православни свештеник). Као научник 

радио је у Будимпешти, Паризу и Њујорку. Трагајући за 

електрицитетом, открио је наизменичну струју која се ствара у 

електричним централама и преноси на даљину преко далековода. 

Први је научник којем је пошло за руком да створи муње и 

громове. Конструисао је мотор за наизменичну струју и 

трансформатор, без којих не би могли да раде савремени апарати 

у домаћинству (фрижидер, фен, машина за веш, телевизор и сл.). 

Пронашао је трофазни електрицитет и допринео да се 

наизменична струја као основа електросистема користи свуда у 

свету. Осмислио је први радио. Пријавио је око седамсто нових 

изума. Тесла је својим открићима унапредио и изменио свет. 

Николина Јанковић 6-1 



 

 

Страна 18 
ЗАБАВА 

                            РЕШЕЊЕ: 

Наставница: Даћу вам ненајављени 

контролни у четвртак. 

 

Ученик: Наставнице, да ли можете да 

поновите? 

Наставница (која се зове Јасна):  

Ја сам била јасна. 

Ученик: А... Како се сад зовете? 

 

Наставница: Децо, шта је то наталитет? 

Ученик: То је број рођене деце у току 

године. Деца могу бити новорођенчад и 

старорођенчад. 

 

Наставница: Ове епрувете нису добро 

неопране... 

 

Наставница: Филипе, ти мислиш да ја 

ништа не видим... Ми наставници имамо 

очи и чујемо... Је л' знаш? 

 

Наставница: Је л' слушате шта ја пишем? 

ЂАЧКИ БИСЕРИ 
 

Наставник: Поједини појединци у овом 

одељењу не могу да седе мирно. 

 

Наставница: Ако троуглове цртате 

хемијском и гумицом, смањујем оцену. 

 

Наставник: Пожурите полако! 

 

Ученик: Наставнице, је л' Тројни пакт има 

две државе? 

ВИЦЕВИ 
-Зашто црнци носе беле рукавице док једу 

чоколаду? 

Да не поједу прсте. 

 

-Набавили Мујо и Хасо пса птичара и крену 

у лов. И целог дана нису ништа уловили. 

Дођу они кући и Мујо мртав уморан каже 

Хаси: 

„Или ово није пас птичар или га ми не 

бацамо довољно високо.” 

 

-Зашто плавуша носи миша у цркву? 

Да кликне на икону. 



 

 

Страна 19 
ЗАБАВА 

Музички кутак 

Н аправили смо анкету о музици. На 

основу резултата анкете закључили смо 

да највише деце у нашој школи слуша 

поп музику и да је њихов омиљени 

певач Раста.  

Стефан Ђурић, познатији као Раста,  рођен је 16.11.1989. у 

Приштини. Са 16 година  наступио је на тада највећој 

Dancehall атракцији у Европи „Germanican Scout”. Од 2006. 

до 2009.  био је водитељ емисије „Реге шоу са Стефаном”. 

Био је члан домаће групе „Show program” с којом је 

постигао највећу популарност. Неке од његових песама су: 

Кавасаки, Кавали, Хабиби, Еуфорија, Хотел...  

 ПОП је музички жанр. У поп музици текст и певање преовладају над 

композицијом и инструменталом. Ову музику одликују једноставни хармонијски и 

мелодијски стил и постојање рефрена. Песме су кратке и уз њих се, улавном, може 

плесати. Назив је настао од енглеске речи „популаран”  и означава музику за забаву.  

 РЕП је музички жанр. Музика настала на улицам црначких четврти Њујорка 

крајем 70-тих и почетком 80-тих година прошлог века (иако се не зна поуздано, али 

вероватно је настала од фанка и рока), да би се касније проширила и на остале делове 

Америке, а затим и света. Музика је започела као револт црнаца према тлачењу и 

угњетавању, да би касније између осталог поред социјалних захватила и многе друге 

теме. 

Кристина Дурлић 7-1, Софија Крстић 

7-2, Мила Ђорђевић 7-2. 



 

 

Страна 20 
ПРЕПОРУЧУЈЕМО... 

КЊИГОТЕКА 
Ч итање књига обогаћује речник, буди машту и пружа нам могућност да 

заборавимо проблеме и одемо у други свет.  

Наш клуб читалаца је одабрао  две књиге које жели да вам прпоручи. То су Риба на 

дрвету и Моја сестра живи на камину. 

Риба на дрвету –Линда Малали Хант 

              Риба на  дрвету   је   једно  од  бољих  књига  коју 

бисмо препоручили свим генерацијама.  

 Ова књига описује свакодневне проблеме данашње 

деце у школи.  

 Главни лик књиге је девојчица под именом Али, она 

има дислекцију и то јој много отежава живот, а још више јој 

га отежава девојчица под именом Шеј која је стално 

оговара и назива ружним именима. Проблем је још већи 

зато што нико не зна за њену болест, па чак ни она. Сви 

мисле да је безвредна, иако је она врло интелигентна. 

 Њен живот се потпуно мења доласком новог 

наставника...  

 

Моја сестра живи на камину – Анабел Пичер 

Моја сестра живи на камину је дирљив роман 

који описује губитак вољене особе.  

У овом роману пронаћи ћете причу о љубави, 

срећи, упорности и солидарности. Са трачком туге који 

овај роман носи, отопио би и најтврђе срце.  

Анабел Пичер, писац овог романа, пробудиће у 

вама саосећање са ликовима њене приче.  

Топло препоручујемо свима да прочитају овај 

роман, јер ће вам се после ове приче свака друга 

чинити мање занимљивом. 

 

Наше препоруке: 

*Онлајн девојка –Зои Саг 

*Ноћна школа –К. И. Доерти 

*Хајдук у Београду – Градимир 

Стојковић 

*Мој слатки живот –Марија Жежељ 

*Ми остали само живимо овде – Патрик 

Нес 

*Ивино путовање, Ивино летовање–Џуди 

Кетрин 

*Криве су звезде – Џон Грин 

Јована Станојевић 7-1, Сташа Миленковић 7-1, 

Марија Игњатовић 7-1 и Марта Митић 5-1 



 

 

Страна 21 
ИНГЛИШ ПЕЈЏ 

SOME INTERESTING FACTS 

  Most of us cannot imagine life without access to the internet for reasons rang-

ing from social networking to doing projects and collecting information. But, not all of 

us know about these interesting facts about the internet and its usage. 

 It was a US programmer named Ray Tomilinson who developed the email system 

and sent the first ever email in 1971.  He sent in it to himself, and doesn’t remember 

what it said. 

 The “@” symbol was used to show that the message was sent to a person, not a ma-

chine. 

 The first tweet was done on 21st March, 

2006. by Jack Dorsey   and the first 

YouTube video uploaded was “Meet Me At 

Zoo” by Jawed Karim at 8:27 p.m. on April 

23, Saturday, 2005. 

 China has treatment camps for internet addicts. 200 million Internet users in China 

are between the ages of 15 and 35. Hence, it is most like that they lose self-control. 

 30,000 websites are hacked every day. Highly effective computer software pro-

grams are used by cybercriminals to automatically detect vulnerable websites which 

can be hacked easily. 

 The internet requires 50 Million horsepower to keep running in the current state. 

 Approximately 9 Million adults in Britain and one-third of Italians have never used 

the internet. Imagine that! 

 The first spam email was sent in 1978. over ARPNET by Gary Thuerk. He was 

selling computers. 

 DID YOU KNOW THAT…? 

…Coca-Cola would be green if color in weren’t added to it. 

…The phrase "cool as a cucumber" is actually a scientific fact:  

The inside temperature of a cucumber can be up to 20 degrees  

cooler than the outside air. 

…The only mammals that fly are bats. 

...Mount Everest is growing. It is 12 inches 

 higher now than it was a century ago and  

it is still growing. 

…Your brain will stop growing in size  

when you are 15.   

…An ostrich's eye is bigger than its 

brain. 

 …Pop corn was invented by 

the Aztec Indians.    

Милена Јевремовић 5-1 

http://www.themarysue.com/first-spam-email/


 

 

Страна 22 ИНГЛИШ ПЕЈЏ 

 

THE WORLD ABOVE US 

There can be very few people who have not read about the problem of global warning 

and pollution. According to the scientists they will cause terrible consequences like 

harm or disorder to all living organisms on our planet. Evidently we live in the world of 

many kinds of pollution such as air, light, noise, water and also visual pollution.  

Each of them can cause serious health problems including respiratory and cardiovascu-

lar problems, stress, high blood pressure and even cancer as well as birth defects. 

To sum up it’s high time for us to take pollution control of our environment. Without 

it, the waste products will degrade the planet. 

 

Вељко Гринкић 8-2, Марина Дурлић 8-2, Немања Стефановић 8-1 

Air pollution   -   the 

releasing of chemicals 

into the atmosphere. 

Light pollution   - 

over illumination   

and astronomical     

interference. 

Noise pollution  -  

roadway, aircraft and 

industrial noise.  

Water pollution  - 

the releasing of 

waste into lakes,  

rivers or sea  

Visual pollution-

motorway, billboards, open 

storage of waste and   

overhead power lines  
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Јован Бећареић 6-3, Невена Савић 7-3, Марија Игњатовић 7-1. 



 

Чланови новинарске секције: 

Немања Стефановић, Наташа Шајканац, 

Сташа Миленковић, Јована Станојевић, 

Николина Јанковић, Аница Новаковић, 

Анастасија Пиљевић, Јован Кумбријановић, 

Урош Богдановић, Лазар Попов, Вељко 

Гринкић, Жикица Карајмановић, Милица 

Траиловић, Марија Игњатовић, Јован 

Бећаревић, Бојан Стошић, Невена Савић, 

Кристина Дурлић, Марта Митић, Милена 

Јевремовић, Софија Крстић, Мила Ђорђевић, 

Лазар Попов, Марина Дурлић. 


