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Реш-две директпрке Емилије Чплак 

Након завршетка мандатног периода од четири године за 

рубрику „Реч-две директора“ успех је велики ако се има шта рећи. 

Кратким освртом на протекле године сазнаћете у којој мери је 

напредовала школа. Деблокирала сам рачун школе који је био у 

блокади услед радноправног спора, износ блокаде је био преко два 

милиона динара. У циљу повећања броја ученика отворила сам 

продужени боравак по свим нормативама што је потврђено 

решењем Министраства. Отворила сам предшколско одељење у две 

смене, дакле институцију у институцији што је главни и највећи 

добитак за повећање броја ученика у школи. Из појединих донација 

успела сам да намирим већину новчаних дуговања. Копир-апарат за 

наставничку канцеларију. Донација у износу од 2.000,00 евра – 

компјутер, лаптоп, копир-апарат (у канцеларији рачуноводства), 

платно и пројектор. Донација – комплетна кухиња – судопера, висећи делови, славине, бојлер и 

машина за прање посуђа. Учешће у уређењу просторија и тоалета за предшколце. Учешће у 

уређењу просторије клуба. Комплетна замена пода у учионици математике. Комплетно уређење 

пријемне просторије у приземљу. Обезбеђен материјал за осликавање зида цветним мотивима. 

Оплемењен простор жардињерама и украсним дрвећем у дворишту. Комплетна опрема за 

извођење приредбе што у истом помаже квалитету боље презентације  школе на јавним наступима 

(појачала, микрофони и звучници). Донација канцеларијског намештаја у просторији обрачунске 

службе. Уређење нове просторије за помоћно особље. Уређење и опрема школске радионице. 

Адаптација столица за наставничку канцеларију. Десет столова из донације. Уређење етно кутка. 

Обезебеђене четири нове беле табле. Набављене карте за учионицу географије. Делом опремљен 

кабинет хемије и математике. Пет „цд плејера“. За крај три претходне године обезбеђене књиге за 

одличне ученике. Награђени су неки радници за своја залагања скромним износом. Уградња врата 

ПВЦ између наше школе и СОШО „Видовдан“. Уграђено електронско звоно (једина смо школа у 

граду која га има). Донација од око 3.000,00 евра за израду и уградњу ормарића за ученике (нема 

ни једна школа у граду). Клима уређај у настaваничкој канцеларији. Куповина телефона и факса. 

Повећање броја ученика у школи. Све досадашње активности пропраћене у медијима. Далеко 

бољи маркетинг школе. Одлична сарадња са осталим институцијама. Успешно завршена екстерна 

евулација иако у отежаним условима. Уградња ПВЦ столарије и олука у матичној школи. Уградња 

ПВЦ столарије у истуреном одељењу у Д.Б. Реци и уређење сале за физичко васпитање у Д.Б. 

Реци. Увођење топлификације у Д.Б. Реци. Увек добра организација на опште задовољство 

запослених. Стручни кадар 100%  посто покривен. Подигнут рејтинг школе. 

Планови за будући период свакако да постоје. Реновирање кровне конструкције, 

обнављање фасаде школе и неизоставно побољшање васпитно образовног рада школе. 
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Свие чииажциеа лазйјее песей ин ежје нкизде песаеа . 

 

  

МОЛИТВА 

Бжме, лај нае нлзавља 

лај анђеоа джји ће на свй лецй 

и све љйле жвжг свеиа  

оеджве ла спзавља. 

 

Бжме, лај нае љйкави 

лај нае анђеоа джји ће свй лецй 

и све љйле жвжг свеиа 

ин езмње ла инкави. 

 

Бжме, лај нае ежћ 

лај нае анђеоа джји ће свй лецй. 

и све љйле жвжг свеиа 

ла пзаии сзећже дзжн лан и нжћ. 
 
 

 

лизедижз 

Ееиоија Чжоад 
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Српско-руско пријатељство 

Пне нарпде кпје спаја истп ппреклп, слишан језик, култура, вера, пбишаји, не 

мпжемп звати пријатељским већ братским нарпдима. 

Пвп jе варијација истих нарпда пптеклих из једнпг кпрена 

кпји се векпвима преплићу дппуоују пркпсе времену 

напредују и теже ка истим идеалима слпбпде   и 

равнпправнпсти на кпјима су саздани пд најдаљих 

времена па дп данас. 

Слпвенски ген у свпјпј бити има нещтп тпплп и 

људски, искренп, нещтп щтп пбликује и даје правац 

развпју, али и култури, хуманпст и шпвешнпсти. 

У најкраћем пвп су пснпвне црте кпје пдликују и 

карактерищу два слишна братска нарпда. 

Са енергијпм Србије и Русије мпже се ппстићи мнпгп, такп да треба негпвати и 

пдржавати векпвнп пријатељствп нащих нарпда. 

Везе између средопвекпвне Србије и Русије су, пре свега, биле верске и 

културплпщке прирпде. 

Иакп, за прилике свпг дпба, сразмернп дпста удаљене, пне су пдржавале кпнтакте 

пд свпјих најранијих дана. За тп су биле најзаслужније две кпмппненте: старпслпвенски 

језик и заједнишка вера  правпславнп хрищћанствп. 

 Србија је била у ппзиција снабдеваша Русије црквеним коигама, кап и светпвнпм 

литературпм (енциклппедијама, рпманима, граматишким рефпрмама и напредним 

тенденцијама у песнищтву).  

Дп јаших пплитишких кпнтаката није дпщлп из два разлпга: сразмернп велике 

удаљенпсти и затп щтп када је Србија падала ппд турскп рппствп, Русија се пслпбађала пд 

мпнгплскпг. Ипак, ппстпјалп је и пар пплитишких бракпва између српскпг и рускпг 

племства. Свакакп најзнашајнији, бип је брак између српске племкиое, из 

властелинске бепградске ппрпдице Јакщића и деде првпг цара Русије, Ивана Грпзнпг. У 

мпдернп дпба, Србија и Русија усппстављају званишне диплпматске пднпсе 1838. гпдине. 
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У време Првпг и Другпг српскпг устанка Србија је дпбијала свесрдну ппмпћ Русије, 

щтп финансијску щтп материјалну и впјну. 

У време I св. рата Русија стаје на страну Србије и улази у рат прптив Немашке и 

Аустрпугарске. 

Ппследои руски цар Никплај Други Рпманпв ппдржап  je Србију у најпресуднијим 

данима Првпг светскпг рата и у знак захвалнпсти зa оегпве заслуге зa српски нарпд и 

државу у  Бепграду му je ппдигнут сппменик. 

Ппщтп су се крајем 1915. ппсле заједнишке пфанзиве Аустрпугарске, Немашке и 

Бугарске нащли у безизлазнпм пплпжају и ппщтп је уследилп трагишнп ппвлашеое впјске и 

нарпда прекп планинских врлети и беспућа, пут пбала Јадрана и Јпнскпг мпра, управп је 

интервенција Никплаја Рпманпва пмпгућила евакуацију Срба. 

Тада је руски цар запретип да ће Русија иступити из рата укпликп се српска впјска 

не евакуище. 

Не смемп забправити пгрпман дппринпс Црвене армије приликпм пслпбађаоа 

Србије и Југпславије. У пвим бпрбама пресудну улпгу имала је Црвена армија кпја је у 

садејству са партизанима за краткп време пслпбпдила шитаву теритприју Србије. 

Бпр је пслпбпћен 3. пктпбра 1944. захваљујући 23. дивизији Црвене армије и IX и 

VII Српскпј бригади.  

  И у мпдернп дпба пднпси Србије и Русије непрестанп јашају на свим нивпима какп 

екпнпмским културним такп и истпријскп пријатељским. 

Пвп пријатељствп ће наставити да јаша и развија се дпкле гпд ппстпјимп и ценимп 

идеале слпбпде равнпправнпсти и хуманпсти. 

 

Матија Маркпвић, прпф. истприје 
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Чланпви редакције истпријске секције 
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Санкт Петербург 

је град у 

северпзападнпј 

Русији. Нпси 

статус федералнпг града и административнпг центра Леоинградске пбласти и 

Северпзападнпг федералнпг пкруга.  

Ппсле Мпскве Санкт Петербург је други град пп брпју станпвника. Налази се 

на ущћу реке  Неве у Фински залив (Балтишкп мпре). Санкт Петербург је пснпвап 

Петар Велики 1703. г. на мпшварскпм земљищту. 

Бип је пд 18. дп 20. века престпница Рускпг царства. Оегпв централни деп данас је ппд 

защтитпм УНЕСКП-а. 

Ппврщина града је данас 1439 km². Према пппису станпвника из 2010. гпдине град је имап 

4.848.742 станпвника. Тп је најсевернији милипнски град на свету. 

Псниваое Санкт Петербурга везанп је за пплитишки мит п Петру Великпм.  Пп тпм миту, 

цар-визипнар је на први ппглед пдлушип да мпшварнп земљищте на ущћу Неве претвпри у свпју 

будућу раскпщну престпницу и руски „прпзпр на запад“. 

Гпдине 1714. у граду је билп пкп 50.000 насељених кућа и пн 

је бип први град у Русији са ефикаснп прганизпванпм 

пплицијпм и ватрпгаснпм службпм. Центар града је увеше и нпћу 

бип вещташки псветљен. 

Амбиципзан прпјекат изградое мпгап је бити реализпван 

самп уз предузимаое драстишних мера. Грађевински материјал је на ущћу Неве бип пскудна 

рпба. Указ из 1710. наредип је да сви станпвници града мпрају гпдищое да дпнесу 100 кпмада 

камена или да плате виспку глпбу. Сваки теретни брпд кпји би 

пвде пристап мпрап је да кап деп терета исппруши камен.  

Дракпнске мере цареве биле су успещне: већ 1710. г. Петар 

Велики је прпгласип Санкт Петербург за главни град Рускпг царства 

уместп Мпскве. Изузев краткпг перипда 1728—1732, када је двпр 

бправип у Мпскви, Петербург је дп 1918. пстап главни град Русије. 

Санкт Петербург је град који има светску репутацију у историји 

књижевности, музике и позоришта. 

Санкт Петербург има мнпгпбрпјна ппзприщта и театре. Развијена им је балетска уметнпст. Такпђе се у 

граду налазе вище знашајних библиптека. 

Петар Велики (1682–1725) 

Милица Мишић VII- 1 
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Aршибалд Рајс 

Рпдплф Аршибалд Рајс (Хаузах, Баден, 8. јул 1875 —

 Бепград, 8. август 1929) бип je щвајцарски фпрензишар, 

публициста, дпктпр хемије и прпфеспр на Универзитету у Лпзани. 

Истакап се кап криминплпг радпм на истраживаоу злпшина над 

српским станпвнищтвпм у време Првпг светскпг рата. 

Рпђен је кап псмп дете, пд укупнп десет, 

Фердинанда Рајса, земљпппседника, и Паулине Забине Ане 

Габријеле, у месту Хехцберг (данас деп Хаузаха), у 

јужнпнемашкпј ппкрајини Баден. Ппсле заврщенпг пснпвнпг и средоег пбразпваоа у 

Немашкпј птищап је збпг лпщег здравственпг стаоа на студије у Щвајцарску, у рпмански 

кантпн Вп. 

Зваое дпктпра хемије стекап је већ у 22. гпдини и бива изабран за асистента за 

фптпграфију, а пптпм је ппстап признати дпцент за ту пбласт на Универзитету у Лпзани. За 

редпвнпг прпфеспра криминалистике именпван је 1906. гпдине. Кап прпфеспр бавип се 

преданп наушним радпм и стекап углед кримимнплпга светскпг гласа.  

Ангажпваое у Србији 

На ппзив српске владе Рајс је 1914. гпдине птищап у Србију да истражује злпшине 

аустрпугарске, немашке и бугарске впјске над цивилним станпвнищтвпм. Написап је мнпге 

коиге и радпве на ту тему, а шестп је слап извещтаје кпји су пбјављивани у угледнпм 

шасппису неутралне Щвајцарске Газет. Тиме је кап угледни прпфеспр и криминплпг 

извещтавап свет и кварип прппагандну слику Немаца и Аустрпугара п Србима кап 

дивљашкпм нарпду. 

Бип је шлан делегације југпслпвенске владе на Мирпвнпј кпнференцији у Паризу. 
Завплеп је српскпг впјника-сељака и српски нарпд и дп краја живпта пстап у Србији. 

Са српскпм впјскпм прещап је Албанију, Сплунски фрпнт и са Мправскпм 
дивизијпм умарщирап у пслпбпђени Бепград нпвембра 1918. гпдине. Ппсле рата 
мпдернизпвап је технишку пплицију при Министарству унутращоих ппслпва нпве државе. 
Тадащоа криминалистишка техника, пп мищљеоу америшких истраживаша кпји су 
путпвали пп Еврппи циљнп прпушавајући пвај вид пплиције, била је на вепма виспкпм 
нивпу. Међутим, Аршибалд Рајс, разпшаран неким негативним ппјавама у друщтвенпм и у 
пплитишкпм живпту, ппвукап се пред крај живпта из свих јавних функција. Живеп је 
скрпмнп у свпјпј вили „Дпбрп ппље“ (Тппшидер) у Бепграду. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%85
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1875
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1929
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_1919.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Др Аршибалд Рајс је 1926. гпдине ппстап ппшасни грађанин града Крупоа. Те гпдине је 

такпђе југпслпвенски министар и генерал Дущан Трифунпвић Рајса прпгласип ппшасним 

капетанпм I класе пещадије Впјске Краљевине СХС. 

У септембру 1928. гпдине Рајс је намеравап да пде из Краљевине СХС. У интервјуу 

за Пплитику изјавип је: 

 

„Али, свакп стрпљеое има свпјих граница. И мпје је 
исцрпљенп дп најдаљих граница. Мпј рад се тпликп пмета и 

багателище, да ми се дпвпљнп ставља на знаое какп вам 
вище нисам пптребан“. Рајс даље пбјащоава какп је са 

пријатељима из мнпгих бепградских друщтава гпдину дана 
радип на прганизацији прпславе десетпгпдищоице прпбпја 
Сплунскпг фрпнта: „Међутим, гпсппдин др Маринкпвић, не 

пбавещтавајући п тпме пдбпр, негирап је цеп тај ппсап. 
Пдређен је један нпви пдбпр кпји ће да припреми прпславу. 
А прпслава је заказана за псми пктпбар. Защтп? Какав је тп 
знаменити дан псми пктпбар у истприји ващега нарпда“. 

 

Умрп је 8. августа 1929. гпдине у 4.30 сати у Бепграду. Сахраоен је на тппшидерскпм 

грпбљу, дпк је пп оегпвпј жељи оегпвп срце пднесенп у урни на Кајмакшалан, где је 

сахраоенп заједнп са псталим пслпбпдипцима Сплунскпг фрпнта. На урни је писалп: 

„Овде у пвпј урни, на врху Кајмакчалана 

Златнп срце спава, 

Пријатељ Срба из најтежих дана, 

Јунак Правде, Истине и Права, 

Швајцарца Рајса, кпм` нек је слава.“ 

Нажалпст, та урна је пплпмљена приликпм једнпг налета Бугара у Другпм светскпм рату. 

У тпку и ппсле рата пбјавип је брпјне ратне и пплитишке публикације, пд кпјих су неке 
пд великпг знашаја за истприју Србије. Аутпр је кплекције пд 10 хиљада фптпграфија. Ту 
кплекцију је дпнеп Ерик Сапин из Лпзане у Бепград ради дещифрпваоа дпгађаја и места на 
оима. 

Пред крај живпта пбјавип је свпј ратни дневник у коизи ппд наслпвпм Шта сам видеп 
и прпживеп у великим данима (1928). Пре тпга 1924. гпдине пбјављује Писма са српскп-
македпнскпг фрпнта (1916—1918). Кап свпје ппсмртнп завещтаое српскпм нарпду пставип је 
непбјављен рукппис коиге „Шујте Срби!“на францускпм језику, у пригиналу Ecoutez les Serbes!. 
Пва коига је заврщена 1. јуна 1928. гпдине, а 2004. гпдине је щтампана у великпм тиражу и 
дељена бесплатнп. Заслуге за пвп су имале фпндација „Др Аршибалд Рајс“ из Бепграда и 
Щабашкп-ваљевска епархија.Тпкпм 2014. пбјављена је и коига „Др Аршибалд Рајс. Ратни 
извещтаји из Србије и са Сплунскпг фрпнта – непбјављени текстпви на српскпм језику“. 

Марија Трпкпвић VII-1 
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Kaрађорђевићи 

Карађорђевићи су српска краљевска породица која је 

владала Србијом и Југославијом. Њен родоначелник је вожд 

Ђорђе Петровић Карађорђе. 

Ђорђе Петровић Карађорђе je подигао Први српски 

устанак 1804. г. По пропасти Првог српског устанка 1813. г. 

Карађорђе се повукао из Србије.  

Године 1815. избио је Други српски устанак под 

вођством Милоша Обреновића и на власти у Србији успоставила 

се династија Обреновића. 

После Мајског преврата(1903) престала је да постоји династија Обреновића и на 

власт је позван Александров син, Карађорђев унук Петар.  

Ђорђе Петровић Карађорђе рођен је највероватније 16. 

новембра (година рођења се нагађа) у Вишевцу у Османском 

царству (данашњој Србији). Чудно је да се година не зна. У 

одређивању његовог годишта се лута читавих осамнаест година, од 

1752. до 1770. године.  

Тако се 1766. година, односно 3. септембар 1752. године, 

појављују у западноевропским енциклопедијама, у совјетској 1752. 

година, у америчкој 1752/1762, а у домаћим изворима као 

највероватнија година Карађорђевог рођења помиње се 1768. 

година. Према Јанићију Ђурићу, Карађорђевом личном секретару, 

Карађорђе је рођен 1752. године. Имао је два сина Алексу и Александра.  

Мајка му је била Марица Живковић из Маслошева у Шумадији. Његов отац је због 
сиромаштва често мењао спахије и место боравка, будући да Тзрци рају нису претерано 
везивали за баштину.  

Александар I Карађорђевић је најмлађи син Карађорђа и 

Јелене. Рођен је у Тополи 11. октобра 1806. Школовао се 

у Хотину у Бесарабији (Русија), под покровитељством руског 

цара. Оженио се 1830. године Персидом, ћерком војводе Јеврема 

Ненадовића и Јованке Миловановић. Имали су деветоро деце: 

ћерке Полексију, Клеопатру, Јелену и Јелисавету и синове 

Алексија, Светозара, Андреја (сва тројица умрли су као 

деца), Петра и Арсена.Кнез Александар Карађорђевић умро је у 

Темишвару 3. маја 1885. године. Сахрањен је у Бечу, а његови 

посмртни остаци пренети су 1912. у задужбину краља Петра 

I на Опленцу. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1806
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1830
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1885
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%83
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Петар I Карађорђевић (Београд, 11. јул 1844 — Београд, 16. 

август 1921) био је краљ Србије од 1903. до 1918. и краљ Срба, Хрвата 

и Словенаца од 1918. до 1921. године. 

Петар Карађорђевић је био Карађорђев унук и трећи 
син Персиде и кнеза Александра Карађорђевића. Петар је с породицом 
живео у иностранству. Борио се у француској војсци у Француско-
пруском рату. Придружио се као добровољац под псеудонимом Петар 
Мркоњић у босанскохерцеговачком устанку против Османског 
царства. 

Био је ожењен 1883. године црногорском принцезом Зорком, 
кћерком кнеза Николе. Са њом је имао петоро деце, укључјујући и наследника Александра. 
Након смрти оца 1885, Петар је постао глава династије Карађорђевић. После Мајског 
преврата и убиства краља Александра Обреновића 1903. изабран је за краља Србије. Као 
краљ залагао се за уставно уређење земље и био је познат по својој либералној политици. 

Краљ Петар је био врховни командант српске војске у балканским ратовима. Због 

старости је 24. јуна 1914. пренео краљевска овлашћења на престолонаследника Александра. 

У Првом светском рату повлачио се са војском преко Албаније. Пошто је био краљ Србије 

током периода великих српских војних успеха, у српском народу остао је запамћен као краљ 

Петар Ослободилац (такође познат и као Стари краљ). Умро је 16. августа 1921. у Београду, а 

сахрањен је у својој задужбини на Опленцу.  

Александар I Карађорђевић  (Цетиње, 4/16. 

децембар 1888 — Марсељ, 9. октобар 1934), такође називан 

витешки краљ Александар Ујединитељ, био је други 

краљ Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а касније 

и Краљевине Југославије (1929—1934). Био је други син 

краља Петра I и кнегиње Зорке. 

После убиства у Народној скупштини, завео је 

тзв. шестојануарску диктатуру 1929, а 1931. године је донео 

Октроисани устав. Група завереника га је убила у Марсељу, 1934. 

године. 

У Првом балканском рату (1912) престолонаследник Александар 

је као заповедник Прве армије водио победоносне битке 

у Куманову и Битољу, а потом 1913. у Другом балканском рату битку на Брегалници.  

У Првом светском рату био је врховни заповедник српске војске у биткама 

на Церу и Колубари 1914, кад је српска војска потпуно разбила војску Аустроугарске 

монархије. Поново нападнута 1915. од Немачке и Бугарске, Србија је подлегла у 

неравноправној борби. Са многим губицима српска војска се, заједно са старим краљем 

Петром I и престолонаследником Александром, повукла преко Албаније на острво Крф, где је 

реорганизована. Када се краљ Петар I због болести повукао са владарских послова (24. 

јуна 1914. по новом календару), престолонаследник Александар је постао регент.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/1844
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1921
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1903
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%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%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%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%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_I_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1921
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1888
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1934
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1929
http://sr.wikipedia.org/wiki/1931
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1912
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/1913
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1914
http://sr.wikipedia.org/wiki/1915
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BD
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ОШ „Свеии Сава“ Бжз 

После опоравка и попуне српска војска је исте године однела велику победу 

на Солунском фронту, на Кајмакчалану. Године 1922. оженио се принцезом Маријом од 

Румуније. У том браку рођена су три сина — Петар, Томислав и Андреј. 

 

Петар II Карађорђевић (Београд, 6. септембар 1923 — Денвер, 3. 

новембар 1970) био је трећи и последњи краљ Краљевине 

Југославије (1934—1945). Био је први син краља Александра 

I и краљице Марије. 

У време убиства свог оца 1934. године Петар II је био малолетан 

па је краљевска власт пренета на Намесништво које је у тестаменту 

одредио краљ Александар I, на челу са кнезом намесником Павлом 

Карађорђевићем, а чланови су били још Иво Перовић и Раденко 

Станковић. После неуспеле трансплантације јетре, јер је боловао 

од цирозе јетре, умро је у денверској болници 3. новембра 1970. године, 

у коју је примљен под псеудонимом Петар Петровић. Сахрањен је у цркви Светог 

Саве у Либертвилу (САД). Његови посмртни остаци су ексхумирани 17. јануара 2013. године 

са циљем да буду пренети у задужбинску Цркву Светог Ђорђа на Опленцу (код Тополе), а до 

тада да почивају у дворској капели Светог Андреја Првозваног у склопу двора на Дедињу. 

 Државна сахрана четири члана породице Карађорђевић обављена је 26. маја 2013. на 

Опленцу. На његовој сахрани 1970. као и 2013. опело је служио исти свештеник Марко 

Тодоровић. 

Марија Трпкпвић VII-1 

 

Стефан Немања 

- Из књиге „Живот Св. Саве“ владике Николаја Велимировића - 

Име Немања, иако библијско, никада пре није било употребљено међу хришћанским 

Србима, свакако не међу оним угледнијим, принчевима, жупанима и војводама.Ово име је симбол 

читаве Немањине напорне владавине, као ујединитеља нације и градитеља националне државе. 

Кад је његов библијски имењак Немија, по дозволи персијског цара Артаксеркса, обнављао 

разорене зидове Јерусалима, наредио је мајсторима да „једном руком раде, а у другој да држе мач“, 

ради одбране од непријатеља који су их узнемиравали (Нем 4,1718). Тако је и Немања морао да 

гради и да брани у исто време, све до краја своје владавине. 

По сведочењу хроничара, Немања је рођен 1113, а умро 1199. године. Дакле, његов живот је 

испунио скоро цео један век. Скоро половину тог свог дугог живота он је провео борећи се за 

јединство свог народа и за његову државу.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1922
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_II_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%98_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1923
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1970
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1934
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%83_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB_(%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81)
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_26._%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B0_2013.
http://sr.wikipedia.org/wiki/26._%D0%BC%D0%B0%D1%98
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Рођен је у Рибници, близу Дукље и био је прво крштен у римокатоличкој цркви у месту 

свог рођења, али је касније поново крштен у православном храму Светих апостола у Расу. Његов 

отац звао се Завида и био је један од провинцијских српских принчева са седиштем у Дукљи, 

садашњој Подгорици у Црној Гори. 

 

Црква Светих апостола (Петрова црква) 

После Завидине смрти Немања је очевим тестаментом наследио најисточнију четврт српске 

кнежевине, од Раса до Ниша. Остала три дела су наследила његова браћа Тихомир, Мирослав и 

Страцимир. Немању је бринула поцепаност српских територија. Он је сањао само о српском 

народу као целини и о држави у којој би сви Срби били уједињени. Ради остварења овог свог 

идеала – уједињења свих Срба у једну државу, способну да брани и омогући културни развој, 

Немања је имао да се ухвати у коштац и са унутарњим и са спољним непријатељима. Његова 

унутрашња борба била је уперена против неразумевања и ускогрудости своје браће и родбине, а 

спољна скоро са свим својим суседима, великим и малим. 

Он на крају успео да створи српску државу од Јадрана до Софије и Перника. 

Немања је био ратник прве класе. И као многе велике војсковође био је веома 

религиозан.Кад год би између ратова имао одмора, зидао је цркве. Неке од њих су права ремек-

дела. Краљица његових задужбина је Студеница. Остале су: Ђурђеви ступови на реци Лиму, 

Архађел Михаило у Скопљу, Свети Пантелејмон у Нишу, Света Богородица и Свети Никола у 

Коштаници. Све су то биле његове задужбине.Поред тога, по својој хришћанској широкогрудости, 

он је слао богате поклоне црквама. А његова дарежљивост према сиротињи и безнадежнима била 

је добро позната и на Истоку и на Западу. Моћни ратник своје земље и милосрдни Божји човек, 

такав беше Немања. 

http://www.zaduzbine-nemanjica.rs/Studenica/latinica/Petrova-crkva.htm
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Ктиторски портрет Стефана Немање, великог жупана (1168–1196), касније 

монаха Симеона, оснивача манастира Студенице. Фреска на западном зиду травеја у 

наосу Богородичине цркве, 1568.г. 

Престоница великог жупана била је у Расу, граду у узаној али плодној долини окруженој 

падинама, близу старе цркве Светих апостола, у којој је Немања био крштен по православном 

обреду. 

 

Стари Рас, Немањин престони град 

Далеко од царског луксуза каснијег модерног доба, балкански кралјеви и владари у 

Немањино доба живели су скромним животом. Слично је било чак и на двору цивилизоване 

Византије. Према историјским подацима и песмама, велики жупан Немања био је веома богат 

владар. Поседовао је „седам кула сребра и дуката“. Па ипак, као хришћанин и ратник, он је волео 

скроман живот. Његова резиденција је била велики  четвороугаони простор, ограђен зидом са 

осматрачницама на сваком углу, ради безбедности.  

http://www.zaduzbine-nemanjica.rs/Studenica/latinica/Petrova-crkva.htm
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У средини тога дворишта била је његова двоспратна кућа са подрумом. Први спрат је био 

сазидан од камена. Велико огњиште је служило као кухиња. Трпезарија је била украшена 

плафоном у дуборезу. Ту је била и мала кућна капела, украшена скупоценим иконама и 

свећњацима. Испред иконе Светог првомученика Стефана даноноћно је горело кандило. То је била 

крсна слава Немањиног дома. По имену свога патрона-славе Светог Стефана, принчеви и краљеви 

из династије Немањића стављали су испред свога имена и име Стефан, као Стефан Немања, 

Стефан Првовенчани, Стефан Урош, Стефан Драгутин, Стефан Милутин, Стефан Душан. 

Бпјан Стпшић VI-1 

Рудник бакра у Бпру

Један од најстаријих трагова рударства у Европи који датирају од 4500. године пре нове 

ере је пронађен и у области Бора и Мајданпека. Прво геолошко истраживање руде бакра у Бору 

спроведено је још 1897. год., а покривало је област Тилва Рош. Када је реч о водећим именима у 

областима истраживања и откривања борског рудника, онда је то у научној области Феликс 

Хофман, у техничкој Фрања Шистек и у финансијској Ђорђе Вајферт, што је забележено и на 

фрески из борске цркве, која се налази у борском музеју рударства и металургије. Ђорђе Вајферт 

је касније обезбедио прилив француског капитала и основао предузеће под називом „Француско 

друштво борских рудника, концесија Свети Ђорђе“. Француски капитал задржао се у Бору све до 

Другог светског рата и до 1951. год.рудници бакра у Бору се налазе у државном власништву. 

Током тог периода дошло је до великих улагања. Године 1961, 4. августа, дотадашњи Рудник Бор 

преименован је у Рударско-топионичарски басен Бор и као такав са одређеним изменама послује 

до 30. јула 1981, када се реорганизује у СОУР РТБ Бор, који се са више СОУР-а удружује у 

Пословну заједницу за производњу и прераду бакра, племенитих метала и других пратећих 

минерала, хемијских производа и опреме. Рударско-топионичарски басен Бор је једини произвођач 

бакра и племенитих метала (злата и сребра) у Србији. 

У периоду пре и током 1993. године компанија је спровела различита инвестирања која су 

иницирала отварање нових рудника и флотација, као што је површински коп „Церово“, те 

флотације Бора, Мајданпека и Великог Кривеља. Сви производи су берзански и њихов квалитет, 

тражња, продајне цене и услови трговања уређени су правилима која прописују светске берзе 

обојених метала. РТБ већ више од 100 година копа и топи руду бакра, а у борској топионици 

производе се катодни бакар и племенити метали високог квалитета. Производња бакра почела је 

1903. год., и то на локалитетима Бора и Мајданпека. Једновековно рударење и производња бакра 

довеле су до тога да је откопано више од 750 милиона тона бакарне руде, произведено око 

3.353.000 тона бакра, 155.514 кг злата, 971.030 кг сребра и уклоњено више од 1.820.000 тона 

раскривке која је претходни услов, али и стални пратилац експлоатације руде на површинским 

коповима. 

Чланпви редакције истпријске секције 

http://www.zaduzbine-nemanjica.rs/Hilandar/Stefan-Nemanja.htm


Ђачди Унивезнииеи кз.20 2015 

 

 
20 

ОШ „Свеии Сава“ Бжз 

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА 

Хуманизам и ренесансује 

условило много фактора. Незадовољство 

средњим веком, свемоћна црква која је 

кажњавала свакога ко се не би слагао са њом, 

појава градова, као и разни проналасци – 

само су неки од фактора. 

Зачетник хуманизма и ренесансе био 

је Франческо Петрарка, а све је почело у 

Италији и касније се проширило Европом. 

Основни циљ хуманизма био је да се 

људи више образују и вера у човека као 

појединца. Човек је у хуманизму доспео у сам 

центар пажње. До тада се све полагало у веру 

у Бога и у то да се треба одрећи живота, док 

се, са друе стране, у хуманизму веровало да 

се срећа човекова налази на Земљи. 

Књижевници који су се у то доба 

истицали били су Ђовани Бокачо, Данте 

Алигијери, Петрарка, Шекспир и други. 

Немачку су са хуманизмом упознали 

Еразмо Ротердамски, Меланхтон и Рајхлим, у 

четрнаестом веку, али у седамнаестом веку 

хуманизам се губи пред животним реализмом. 

Појам ренесансе први пут је 

употребио историчар уметности из Италије 

Ђорђо Вазари 1550. године, за означавање 

уметности која је настала у тринаестом веку. 

Најпре је означавао доба од 1350. до 

шеснаестог века, као 

и период у 

коме је дошло до поновног интересовања за 

класичну антику и процвата уметности. 

Ренесанса настаје на просторима 

северне Италије крајем тринаестог века. Од 

дванаестог века у многим градовима северне 

Италије растао је просперитет изазван 

прекоморском трговином.  

Италија је имала главну улоу у 

развијању ренесансе, и то првенствено град 

Фиренца, а потом Падова, Рим и Венеција, 

све до почетка шеснаестог века, када се 

развија у целој Европи. 

Друштвено уређење било је слично 

као у античкој Грчкој. Било је много градова-

држава који су се утркивали и ратовали. 

Током шеснаестог века ренесанса у 

Фиренци наставља продукцију уметника; 

центар италијанске уметности је постао Рим, 

где су папе Лав X и Јулије II славили град 

славећи себе. 

У Француску је ренесанса дошла 

посредством Француско-италијанских ратова 

на почетку шеснаестог века.  

У појединим земљама које захвата 

ренесанса се прилагођава месним приликама, 

што се види на сликама средњоевропских 

ренесансних сликара. 

Најпознатији сликари су били 

Ботичели и Мазачо. 

Невена Симић VII-2 
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Неколико речи педагога школе о Професионалној 

орјентацији ученика 
 

Пројекат Професионална оријентација у Србији 

(ранији назив пројекта Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу) реализује Немачка 

организација за међународну сарадњу (GIZ) у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 

Министарством омладине и спорта. Пројекат финансира 

немачка влада и Министарство за економски развој и 

сарадњу Републике Немачке. 

Циљ пројекта Професионална оријентација у 

Србији је успостављање функционалног и одрживог 

система професионалне оријентације за ученике 

завршних разреда основне школе и младе, у локалним канцеларијама за младе. Пројекат 

се реализује у периоду од 2011. до половине 2015. године 

Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности 

младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе 

и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Програм се заснива на 

петофазном динамичном процесном моделу професионалне оријентације, који води 

младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет модула/фаза: 

самоспознаја, информисање о занимањима и каријери,упознавање са путевима 

образовања, реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о избору школе и 

занимања. 

Пројекат почива на сарадњи више институција, основних школа, средњих школа, 

канцеларија за младе, привреде,  регионалних центара и центара за стручно 

усавршавање запослених у образовању, Савета за запошљавање на националном нивоу, 

центара за развој каријере, Националне службе за запошљавање, центара за социјални 

рад, локалних самоуправа, привредних комора и др. 

Пројекат се заснива на двема компонентама – у школи и ван школе. У школи, 

школски тимови за професионалну орјентацију одржавају радионице  из области 

професионалне орјентације.  

Као педагог школе и координатор тима у нашој школи, могу да кажем да је тим за 

професионалну орјентацију редовно током трајања пројекта одржавао радионице за 

ученике седмог и осмог разреда.  
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Такође сви ученици који су прошли обуку посетили 

су и све средње школе у Бору, Националну службу 

запошљавања, учествовали на многобројним 

манифестацијама- „Дани девојчица и дечака“, Сајам 

професионане орјентације, Сајам науке, Дани 

волонтера...посета Површинском копу РТБ-а. У прилог 

добром раду тима и пожртвовања наших ученика говори и 

чињеница да сви наши ученици осмог разреда уписују 

средњу школу по првој израженој жељи на листи жеља за 

упис. 

 

Марко Јовановић, педагог 
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Агарти, подземни свет 

Агарти је имагинарни свет кпји се навпднп налази у 
утрпби планете Земље. Називају га јпщ и Щамбалах, 
Елдпрадп или Щангри-Ла. У оему, и дан-данас, живе 
бесмртници, велики генији из прпщлпсти.  

Према пвпј фантастишнпј приши, наиме, наща планета 
је ,, гптпвп празна“ и у свпјпј утрпби крије три велика 
кпнтинента, кпје пбасјава малп Сунце смещтенп у 
средищту планете. 

Велики наушници су тпкпм векпва били фасцинирани 
хипптезпм п Агартију – пд математишара Пјлера и 
Мппертијуса дп астрпнпма Халеја (кпји је пткрип 
шувену кпмету ), кпји је вплеп да се ппртретище с 
маппм Агартија у руци. 

Где је улаз? 

Мит п ,,щупљпј Земљи“ тпликп је распрпстраоен у 
разним цивилизацијама да гптпвп сваки кутак планете 
тврди какп има свпј ,,улаз“ у шудесни ппдземни свет. 
Главни улази се навпднп налазе скривени у леду на 
пплпвима. 

Али засада пвај свет је и даље плпд шисте мащте и јпщ 
увек шека дан кад ће ппстати стваран.              

Ускршње острво 

Ускрщое пстрвп је пплинезијскп пстрвп у јужнпм 
Пацифику, кпје припада Шилеу. Налазисе 3600 
килпметара западнп пд кпнтиненталне пбале Шилеа и 
2075 килпметара истпшнп пд пстрва Питкерн. Птуда 
пвп је једнп пд најизплпванијих пстрва на свету. 

Рапа Нуини је извпрнп име пстрва. Оега су дпнели 
радници са пстрва Рапа Ити (пстрва Аустрал, 
француска Пплинезија). Извпрнп име је Tepito o 
tehenua (щтп знаши „пупак света“), али и пвп име, 
изгледа, пптише са пстрва Маркиз. 

Мапа и положај Ускршњег острва- Пстрвп је 
трпугластпг пблика, има ппврщину пд 163,6 km² и 
3791 станпвника (пп пппису из 2002), у главнпм 
насељу Ханга Рпаживиоих 3304. 

Биљни и живптиоски свет је данас вепма прпређен. 
Пстрвп је, у пснпви, ппкривенп травпм.Некада су на 
пстрву ппстпјале ендемишне врсте палми, грмпва и 
других биљака и птица. 

 

 

 

Статуа моаи на Ускршњем острву-Ускрщое пстрвп је 
шувенп щирпм света пп свпјим мпаи статуама, кпје се 
налазе уз пбале пстрва (види: Култура Ускрщоег пстрва). 

Данас је пстрвп првпразредна туристишка дестинација. 
Велики брпј туриста је претоа ппстанку лпкалне културе и 
нашина живпта. 

Историја - Еврппљани су први пут стигли на пстрвп 1722, 
на Ускрс, када је хпландски ппмпрац Јакпб Рпгевен стигап 
и затекап 2-3 хиљаде станпвника на пстрву. Станпвнищтвп 
је у тп време билп у великпм ппадаоу услед 
пренасељенпсти, унищтеоа щума и других прирпдних 
ресурса. 

Иакп се пппулација касније ппвећала дп 4000, срединпм 
19. века деппртације рпбпвске радне снаге и бплести су 
смаоиле станпвнищтвп на самп 110 (1877). Данащое 
станпвнищтвп је кпмбинација пптпмака пвих 
прастанпвника (60%) и дпщљака из Шилеа (40%). 

Пстрвп је ущлп у састав Шилеа 1888. 

Захваљујући скулптурама мпаи пстрвп је ппсталп ппзнатп у 
свету. Знамп где су скулптуре настале. Настале су у 
лпмпвима кратераРанпРаку где лежи јпщ једна 
незаврщена скулптура. Укупнп их је 300, али их је далекп 
вище на лпму или на путу дп висправни ахуна, кпјпм је 
требалп да будуппстављене и кпје су служиле кап нека 
врста хрампва, пднпснп састајалищта. Већина скулптура је 
висине дп 3,5 метара, али их има и 12 метара висине. 

Псим неупбишајенпг пблика – немају нпге а телп је самп 
назнашенп –највећи рад се ппсвећивап глави. На неким 
скулптурама се види щещир, али изгледа ипак да је ту реш 
п некпј врсти фризуре кпја је ту представљена. 

Већина мпаија је имала и пши направљене пд мпрскпг 
камеоа, али је дп дан-данас пстапсамп један. 

Запаоујуће је тп щтп је сваки пд пвих мпаија пкренут 
леђима ка пкеану. Барем сви псим оих седам. Пни 
представљају првих седам станпвника пвпг пстрва. 
Легенда гласи да је краљ древнпг пстрва Хива Хпту Матуа 
ппслап седаммпреплпваца да прпнађу пстрвп кпје је пн 
саоап. Шим су мпреплпвци стигли на пстрвп,знали су да је 
тп земља п кпјпј је оихпв краљ гпвприп.Вратили су се да 
ппзпву свпј нарпд, кпји се убрзп настанип на Рапа Нуију. 
Стпга седам мпреплпваца гледа у правцу гдесе 
некаданалазила оихпва стара дпмпвина – Хива, кпја је 
давнп нестала у дубинама пкеана. 

Даница Маркпвић VII-1 
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Машу Пикшу је свети град Инка кпји се 

налази на највищем делу истпшних Анда, на 

истпшним падинама планинскпг ланца 

Урубамба, на висини пд 2350 метара 

надмпрске висине. Машу Пикшу је верпватнп 

изграђен пкп 1300. гпдине, али је пстап 

сакривен све дп 1911. гпдине, кад га је 

пткрип Американац Хајрам Бингам. 

Машу Пикшу сведпши п времену 

велишанственпг царства Инка. Накпн 

псвајаоа теритприја мпћна впјска Инка 

саградила је канале за навпдоаваое и 

системе ппплпшaних путева, а грађевинари су 

саградили тврђаве, хрампве и мпнументалне 

камене зграде. 

Данас археплпзи тврде да Машу 

Пикшу није бип град у класишнпм смислу јер 

нису прпнађени пстаци бирпкратске управе, 

тргпвине или впјних утврђеоа. 

Најверпватније је грађен кап царски ппсед и 

религијскп утпшищте или кап тајни 

церемпнијални град. 

Пстаци града пдају царски стил Инка 

какав се мпже наћи и на другим местима 

некад највеће државе америшкпг кпнтинента 

пре дпласка Еврппљана. Нп непбишан је пп 

пкплини: смещтен је усред бујне вегетације 

кпју навпдоава река. Машу Пикшу има пкп 

две стптине грађевина смещтених пп 

терасама и расппређених пкп великпг 

средищоег трга. Град је ппдељен на уске и 

издужене шетврти кпје максималнп 

искприщћавају прпстпр. Ппстпје и терасе 

изван насељенпг дела кпје имају канале за 

навпдоаваое. На висини у средищту града 

налази се гранитни мпнплит, кпји је мпжда 

бип жртвеник карактеристишан за Инке, а 

мпжда и ппсерватприја. Зидине града 

изграђене су пд пријащких блпкпва камена. 

Ппдатак је јпщ фасцинантнији јер се зна да 

Инке нису ппзнавале тпшак ни гвпзденп 

пруђе, а анализпм је утврђенп да су блпкпви 

саврщенп изрезани у каменплпмима и да су 

се заврщни радпви пбављали на сампм 

градилищту. 

Град кпји је 400 гпдина бип 

забправљен у андскпј пращуми шини се да је 

бип напущтен јпщ и пре негп щтп су царствп 

Инка ппкприли Щпанци. Према једнпј 

теприји, станпвнике је ппкпсип сифилис кпји 

је стигап из Еврппе, а псталп је ушинип 

грађански рат. 

Дана 7. јула 2007. гпдине прпглащен је за 

једнп пд нпвих седам светских шуда. 

 

Даница Маркпвић VII-1 
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Тешко је са сигурношћу тврдити када је и шта је почетак саме математике. Први 

математички симболи пронађени су на основу археолошких истраживања у Египту и 

Месопотамији. У Египту су писани на листовима папируса (Рајндов папирус), а у Месопотамији 

на глиненим плочицама.  

 

Египћани и стари Сумери су математику развили за практичне потребе, за премеравање 

земље после изливања Нила, за грађевинарство, 

градњу канала, положај звезда.  

 

Египћани су знали и Питагорину теорему, 

али не у облику „c² = a² + b²“, већ у облику 

одређених једнакости. Примера ради, ако имају правоугли троугао, са катетама 3 и 4, знали су да 

је хипотенуза 5. Овај троугао се и данас зове „египатски троугао“. 

 

Касније развој математике преузимају стари Грци, који математици дају нову димензију, 

односно почиње развој апрстрактне математике. Грци су се највише бавили геометријом и 

алгебром. 

 

Познати математичари били су:    

 
 Архимед (287–212. п. н. е.); 

 Аристотел (384–322. п. н. е.); 

 Еуклид (око 300. п. н. е.); 

 Исак Њутн (4.1.1643 – 31.3.1727); 

 Мухамед ел Хорезми (783–850); 

 Питагора (570–495. п. н. е.); 

 Соња Ковањевска (15. 1. 1850 – 10. 2. 1891). 

 

Они и многи други математичари помогли су стварању данашње 

математике. 

Бројке којима данас записујемо бројеве дошле су из Индије захваљујући 

Арапима. 

 

У средњем веку долази до престанка бављења математиком у хришћанском свету. 

Јустинијан I (481–565) забранио је рад Академији. Истовремено долази до процвата арапске 

математике.  

Почетком ренесансе и у Европи оживљава математика. 

 

Био је оснивач математичког и филозофског научног друштва или заједнице „Питагорејска 

школа“. Данас је најпознатији као творац Питагорине теореме, која је названа по њему. Имао је 

неку врсту „питагорејског живота“, који се огледао у  посебној врсти облачења, исхране, раду на 

математици, музици и астрономији.  
 

О даљем животу и истараживањима погледајте на сајту:  Pythagoreanism Web Site. 

 

Питагора 
 (570–495. п. н. е.) 

Милица Мишић  VII- 1 
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ИСТОРИЈА НОВЦА 

 

Некада давнп, 750. гпдине п. н. е., 
већина трансакција пбављала се у металним 
аппенима и такп је билп све дп ппјаве 
папирнпг нпвца. У савременпм свету, кпји 
вище не кпристи ни папирни нпвац, 
банкарске услуге ппстале су јпщ 
спфистицираније: рашунари и напредна 
електрпнска кпмуникација удружују се да би 
се нпвац трпщип на најбржи мпгући нашин. 
Све щтп вам је данас пптребнп јесте парше 
пластике. Цеп свет мпжете да прппутујете а 
да вам скпрп уппщте не затреба папирни или 
метални нпвац. 

 

Метални нпвац је у пптицају већ пкп 

3000 гпдина. У старпј медитеранскпј 

цивилизацији бити бпгат знашилп је имати 

мнпгп пваца или крава кпје су биле предмет 

трампе. Мнпге реши за метални нпвац вуку 

ппреклп из живптиоскпг царства: пд 

латинске реши pecus  (стадп, шпппр) настала је 

енглеска pecuinary  (нпвшани, нпвшан); пд 

гршке реши talatan (кравља кпжа) настала је 

енглеска talent (специфишна вреднпст, у злату 

или сребру); енглески термин за берзу и 

тащну (bourse & purse) пптекле су пд 

реши byrsa, щтп је синпним за крављу кпжу, 

дпк је енглеска реш salary(плата) изведена пд 

латинске реши salt (щтп знаши сп), кпјпм су 

били плаћени римски впјници; 

реш pound (енгл. фунта) пптише пд латинске 

реши за тежинуpondus, а шак и симбпл за 

енглеску фунту изведен је пд латинске 

реши libra. 

ОД ДОБАРА ДО МЕТАЛА 

Знашеое изреке „нпвац не расте на дрвећу“ пптпунп је јаснп за пнпга кпме је ппзната 

шиоеница да су Арапи некада кпристили пасуљ, или на арапскпм qират  (пдатле реш карат), кап 

мпнету. Ппљппривредна дпбра у прпщлпсти шестп су кприщћена уместп нпвца, а ппстпји ппдатак 

да станпвници мајущнпг пстрва Тристан да Кунха у Атлантскпм пкеану и данас изједнашавају два 

парадајза са пенијем! Нанизане и прпбущене щкпљке, стаклене перлице, пера, вилице ајкуле и 

зуби мпржа, па шак и камени тпшкпви пд двпкплице – кприщћени су кап средствп плаћаоа.  

Међутим, прави развитак нпвца ппшеп је пнпг тренутка када је метална варијанта ппљппривреднпг 

или упптребнпг предмета ппшела да замеоује стварни пбјекат тргпвине. 
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Најстарији метал кпји се кпристип за израду нпвшића је бакар. Енглеска реш copper, щтп 

знаши бакар, пптише пд гршке реши copros, щтп знаши балега или измет, пп шему је земља Кипар 

дпбила име. У тпј земљи је пре 5000 гпдина пткривен рудник бакра, кпји, ппмещан с калајем, 

прпнађеним у Кпрнвплу у Енглескпј, даје брпнзу. Брпнза се за израду нпвшића кпристила у 

Енглескпј, а ппстпје ппдаци да су стари Римљани кпристили непбрађенп, бакарнп грумеое кпје су 

звали aes rude. Мнпгп пре ппјаве хрищћанства у Кини су ппшели да улазе у прпмет мали бакарни 

или брпнзани дискпви с квадратнпм руппм у средини кпји су имали функцију нпвца. Изглед и 

врста металнпг нпвца утемељени су 620. гпдине н. е. и задржали су се све дп 1920. гпдине, щтп 

представља свпјеврстан рекпрд у (дугп) трајнпсти нпвца. Нп вреднпст пвпг нпвшића није била 

велика, щтп је дпвелп дп оегпве велике прпдукције ради задпвпљеоа тржищта. У Щведскпј се пд 

1644. дп 1768. г. тргпвалп тещким и кабастим бакарним нпвцем. Претппставља се да је 

неадекватна велишина или вреднпст нпвца мптивисала Щвеђане и Кинезе да ппшну да 

прпизвпдепапирни нпвац. У псталим делпвима света за израду нпвца највище је кприщћенп 

гвпжђе. У старпј Британији и Гршкпј функцију нпвца имале су непбрађене щипке или пплуге пд 

гвпжђа, а у западнпј Африци је kissi (гвпздени нпвшић са „крилцима“) кприщћен дп ппшетка XX 

века. 

ЖИГ, ГЛАВА И ПИСМО: Метални нпвац је у тргпвинску размену уведен у старпј Гршкпј најмаое 

1000. гпдине п. н. е. Шистп златп није билп практишнп кпликп оегпва легура са сребрпм, ппзната 

кап „elektrum“ (ћилибар) или „златп без сјаја“. На ппшетку је 

пзнака квалитета и тежине нпвшића имала фпрму лишнпг жига 

ударенпг слпмљеним нпктпм на грумен метала кпји пставља 

карактеристишан, зупшаст птисак. Међутим, у Еврппи и на 

Блискпм истпку ускпрп су се ппјавиле ппсебне направе за 

вреднпваое нпвца кпјима је ппстигнутп да жиг квалитета и 

шистпће нпвшића заузме целу једну оегпву страну, дпк је 

истпвременп нпвшић ппстап таои и пкруглији. 
 

 

 Немаоа Стефанпвић VI-1 
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Мазија Анижанеиа 

Марија Антпанета рпђена је у Бешу 2. нпвембра 1775. гпдине, у палати Хпфбург, кап петнаестп дете 
и једанаеста ћерка Франца I Стефана и царице Марије Терезије.  

Француски краљ је 1769. запрпсип Марију Антпанету за свпг унука. МаријаАнтпанета је имала самп 
шетрнаест гпдина када се удала за петнаестпгпдищоег Луја XVI. Када је пптписан угпвпр п веншаоу, Марија 
Терезија је схватила да оена ћерка слабп зна француски језик и француске пбишаје. Збпг тпга је мнпгп 
тутпра дпбилп задатак да младу Марију Антпанету припреме за улпгу будуће краљице Француске. 

Дневни живпт Марије Антпанете није бип мнпгп занимљив. 
Свакпг јутра су јпј ппмагале спбарице и служавке да устане из кревета и 
да се пбуше. Марија Антпанета се жалила свпјпј мајци у писмима да 
мпра да пере руке и уређује се пред целим светпм. Крунисаое Марије 
Антпанете је пбављенп 1774. у Ремсу. 

У мају 1778. краљица је пбјавила да је трудна.Првп дете, 
ћеркаМаријаТерезаЩарлпта рпдила се 19. децембра 1778.г. у Версају. 
Ппсле оене прве ћерке рпдилп се јпщ трпје деце:Луј Жпзеф (1781), а 
затим Луј Щарл(1785)и Спфи Беатриз (1786).  

Кардинал Луј пд Рпана, изасланик францускпг двпра у Аустрији, 
бип је шлан једне пд најистакнутијих аристпкратских кућа, али пап је у 
немилпст збпг щиреоа неистина п Марији Антпанети, кап и п оенпј 
мајци Марији Терезији. Кардинал је, међутим, имап амбицију да следи 
стазе славнпг кардинала Рищељеа и да ппстане председник француске 

владе. Да би тппстварип, билп је пптребнп да ппврати углед кпд краљице. За тп је ускпрп дпбип прилику 
када му је оегпва љубавница грпфица Де ла Мпт, псирпмащена аристпкраткиоа, предлпжила да купи за 
краљицу Марију Антпанету пгрлицу шију је куппвину краљица управп пдбила,ппд изгпвпрпм да краљевска 
ппрпдица щтеди. Краљица је драгуљару рекла да је пдлушила да вище не купује дијаманте, а кад је краљ 
хтеп да јпј купи пгрлицу кап ппклпн, пна је и тада пдбила. 

Кардинал је сакупип нпвац и дап га грпфици, кпја је птищла кпд драгуљара и пднела пгрлицу не 
плативщи. Ппщтп је драгуљар знап да је пгрлица намеоена краљици, пбратип се опј кад је требалп да се 
плати, на щта је Марија Антпанета рекла да пна није ни узела нити нарушила пгрлицу. Избип је велики 
скандал, а кардинал и грпфица су ухапщени и изведени на суд, кпји је 31. маја 1786. кардинала пслпбпдип 
пптужби, а грпфица је псуђена на бишеваое. Афера дијамантске пгрлице битнп је нарущила углед краљице 
међу Французима. 

Краљ Луј XVIје псуђен за издају 11. децембра 1792. и 17. јануара1793. псуђен је на смрт. Ппгубљен 
је на гиљптини21. јануара 1793, а Марија Антпанета је збпг издаје псуђена на смрт 15. пктпбра 1793. 
Следећег дана, 16. пктпбра, била је ппгубљена на гиљптини.Ујутрп 16. пктпбра 1793. стража је дпщла у 
ћелију, пдсекла јпј кпсу и везала јпј руке на леђа. Спрпвпдили су је шитав сат улицама Париза све дп Трга 
ревплуције, где се налазила гиљптина. Марија Антпанета је ппгубљена на гиљптини у 12.15 с. 

Кристина Вануцић VII-1 
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Ολυμπιακοί Αγώνες 

 Oлимпијске игре су скуп међународних спортских такмичења у 

различитим дисциплинама које су подељене на летње и зимске. И зимске и летње 
олимпијске игре одржавају се сваке четири године. До 1992. одржаване су у истој 
години, а од тада се одржавају наизменично, сваке две године. Некада се погрешно 
називају и олимпијадом, како је у античкој Грчкој  називано раздобље између двеју 
олимпијских игара, тако да почетак једних олимпијских игара означава почетак 
олимпијаде, а она траје до почетка идућих олимпијских игара, чиме започиње следећа 
олимпијада. Неке олимпијске игре модерног доба, у Хелсинкију 1914, Берлину 1916. и 
Лондону 1944, због Првог или Другог светског рата нису одржане. 

 Сматра се да су античке олимпијске игре први пут одржане 776. п. н. 

е. у Олимпији, у Грчкој, и одржавале су се све до 393. н. е. На почетку су се 
одржавале само у античкој Грчкој, а оживљене су крајем 19. 

века деловањем француског барона Пјера де Кубертена. На његов 
предлог је у Паризу 23. јуна 1894. г. основан Међународни 
олимпијски комитет (МОК), а први председник тог тела био је 

Грк Деметриос Викелас. Те игре, односно Прве олимпијске игре 
модерног доба одржане су 1896. године у Атини и од тада се одржавају 

на сваке четири године. Прве зимске олимпијске игре одржане су 
у Шамонију у Француској 1924. године. 

 Неколико месеци пре олимпијских игара тркачи, углавном бивши 

спортисти, истакнути појединци, али и многи грађани, преносе штафетно олимпијску 

бакљу од древне Олимпије до места свечаног отварања на олимпијском стадиону. 

 Зимске олимпијске игре су се раније одржавале исте године када и 

летње, закључно са 1992. годином и играма у Албервилу, у Француској. Тада је због 

гломазности олимпијског програма, али и због захтева моћних ТВ кућа одлучено да се 

раздвоје термини летњих и зимских игара. Прве следеће зимске олимпијске игре су 

одржане 1994. године у Лилехамеру у Норвешкој.  

Јован Бећаревић VI-1   

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
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Њујорк-NEW YORK 
 

Оујпрк је град са највище станпвника 

у Сједиоеним Америшким 

Државама, и у центру је 

међунарпдних финансија, пплитике, 

забаве и културе. Првпбитнп се звап 

Нпви Амстердам, а 1664. гпдине 

Британци су му дали име Оујпрк 

(Нпви Јпрк) у шаст впјвпде пд Јпрка. 

Оујпрк је један пд највећих градпва 

света, и седищте је великих музеја, 

галерија. Град је и седищте свих 

међунарпдних амбасада при 

Уједиоеним нацијама, шије се седищте 

такпђе налази у Оујпрку. Пп пппису 

станпвнищтва из 2010. у оему је 

живелп 8.175.133 станпвника. 

Данащои симбпли Оујпрка су: Впл 

стрит, Кип слпбпде (ппклпн Француске, 

ппдигнут је 1886), Бруклински мпст (кпји 

спада у највеће и најдуже мпстпве света и 

спаја Менхетн и Бруклин), Емпајер стејт 

билдинг, Крајслер зграда итд. Тп је бип и 

Светски тргпвински центар, кпји је срущен 11. 

септембра 2001. у терпристишкпм нападу. 

Ппзната места су и Пета авенија, Тајмс 

сквер, Централ парк, Метрппплитен музеј и 

Брпдвеј, булевар кпји се прптеже пд југа 

дп севера Менхетна, а у шијем 

централнпм делу (Midtown) се 

налазе мнпга ппзприщта. 

Град Оујпрк се налази у држави 

Оујпрк, и има прекп 8 милипна 

станпвника на 800 km². Уже градскп 

језгрп се састпји из пет градских 

ппщтина: Бруклин, Брпнкс, Менхетн, 

Квинс, и Статен Ајланд — пд кпјих би 

свака била велеград да се не налази у 

Оујпрку. 

 

Пстрвп Менхетн билп је насељенп Ленапе Индијанцима у време када је пткривенп. 

Пткрип га је Италијан Ђпвани Верацанп. Тек 1609. гпдине Енглез Хенри Хадспн 

нацртап је мапу пстрва. Насељаваое Еврппљана ппшелп је тек са псниваоем 

хпландске тргпвине крзнпм. Насеље је 1613. названп Нпви Амстердам, а налазилп се 

на југу пстрва Менхетн. Питер Миниут је 1626. гпдине пткупип пстрва Менхетн и 

Стејтен Ајленд пд Индијанаца за накит у вреднпсти пд 24$. Иакп је пва легенда дпста 

пспправана, пва трансакција сматра се најуспещнијпм у пбласти некретнина свих 

времена. Гпдине 1664. Британци су псвпјили град и преименпвали га у Оујпрк (New 

York), у шаст енглескпг Впјвпде пд Јпрка. Хпланђани га ппнпвп псвајају 1673. и граду 

дају нпвп име - Нпви Пранч. Гпдину дана касније, Хплађани кпнашнп предају целу 

кплпнију Нпва Хпландија Британцима. У граду је 1712. гпдине дпщлп дп ппбуне 

тамнппутих рпбпва у кпјпј су страдала 9, а ппвређена су јпщ 6 белаца.Тпкпм XIX века, 

град се трансфпрмище ппд утицајем прилива емиграната. Визипнарски план за 

развпј града, предвиђап је грађеое мреже улица кпје ће се прпстирати щирпм 

Менхетна, щтп је и пстваренп 1811. гпдине. Затим је 1819. гпдине птвпрен и Ири 

канал кпји је ппвезивап атлантску луку са ппљппривредним тржищтем САД и Канаде.  
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Дп 1835. град Оујпрк престигап је Филаделфију и ппстап највећи град САД. Шланпви старе 

тргпвашке аристпкратије ппдржали су планпве за изградоу Централ Парка, кпји је ппстап први 

рељефни парк у некпм америшкпм граду. Централ Парк је изграђен 1857. гпдине. 

У другпј пплпвини 19. века сталнп је растап и брпј усељеника, Ираца, Италијана, Немаца и других 

кпји дплазе у нади за бпљим живптпм. Међутим, већина их пунп гпдина пстајала у сирптиоским 

шетвртима пппут Фајв Ппјнтса или Бауерија. Размирице међу дпсељеницима ппвременп су 

прерастале у насилне сукпбе, на пример у ппбуни пкп нпвашеоа, најгприм немирима у истприји 

града. 

Снажан раст увјетпвап је и прпмјене у управљаоу градпм: гпдине 1898. пет шетврти – 

Менхетн, Бруклин, Ришхмпнд (Стејтен Ајленд), Квинс и Брпнкс – сппразумнп се уједиоују у 

Велики Оујпрк. Брпнкс је делимишнп припадап градскпм ппдрушју Оујпрка већ пд 1874., а 

Бруклин је дп уједиоеоа бип један пд највећих градпва у САД. Пвих пет шетврти имају и данас 

пдређени степен сампуправе, а оихпви станпвници псећају припаднпст свпм делу града, шестп 

ппвезану с етнишким ппреклпм. 

Менхетн гпдине 1931.У првпј пплпвици 20. стпљећа град је ппстап светскп индустријскп и 

тргпвашкп средищте. Велики берзавнски раст тпкпм „лудих двадесетих“ наглп је заврщип крахпм 

берзе на "црни утпрак", 24. пктпбра 1929. Привредна криза тридесетих гпдина тещкп је ппгпдила 

Оујпрк, а несппспбна и кпрумпирана градска управа ппд впдствпм градпнашелника Чимија Впкера 

није се, упркпс великпм задуживаоу, мпгла нпсити с прпблемима. Стппа незаппсленпсти прещла 

је 25 ппстп, а људи су губили не самп радна мјеста негп и станпве па су щирпм града изникла 

насеља страћара. Прекретница је бип избпр градпнашелника Фјпрела Лагвардије кпји је ппкренуп 

прпграме ппмпћи и јавних радпва. У пвпм су раздпбљу изграђени и неки пд ппзнатих оујпрщких 

небпдера, нпр. Емпајер Стејт Билдинг и Крајслер зграда.Ппсле Другпг светскпг рата и краткпг 

раздпбља пптимизма ствари су убрзп ппет кренуле низбрдп. Припадници средое класе 

исељавали су се у предграђа, а и индустрија је напущтала град. Тпкпм 1960-их Оујпрк су, кап и 

мнпге друге америшке градпве, пптресали расни немири. У седамдесетима је дпщлп дп експлпзије 

криминала, а 1975. је збпг лпще фискалне пплитике град мпрап прпгласити стешај. Градпнашелник 

Едвард Кпх успеп је за време свпг мандата (1978. – 1989) санирати градске финанције. Вплстрит је 

тпкпм привреднпг узлета у псамдесетима ппвратип впдећу улпгу у финансијскпм свету. Нпви 

оујпрщки градпнашелник Рудплф Ђулијани је 1990-их пплитикпм нулте тплеранције и јашаоа 

пплицијских снага успип драстишнп смаоити стппу криминала и вратити граду ауру ппжељнпг 

места за живпт. 

Куле близнакиоое Светскпг тргпвашкпг центра срущене у терпристишким нападима 11. 

септембра 2001.Највищи градски небпдери, близанци Светскпг тргпвашкпг центра срущени су у 

терпристишким нападима 11. септембра 2001. На месту срущених небпдера предвиђена је 

изградоа "Тпроа слпбпде" кпји ће ујединити ппслпвне функције са сппменикпм за пкп 2800 

ппгинулих. 
Младенпвић Александра VII-1 
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Милпщ Бикпвић, глумац 

Милош Биковић рођен је 13. јанурара 1988. 

године у Београду. Данас је српски филмски, 

телевизијски и позоришни глумац. Глумом се 

активно бави од 2004.године. Има 16 година 

старијег брата Михаила. Када је био веома млад, 

родитељи су му се развели, а његов отац се 

преселио у Немачку. Завршио је Четрнаесту 

београдску гимназију. Говори српски, енглески и 

руски језик. Похађао је школу глуме И говора 

„Дадов“. Дипломирао је на Факултету драмских 

уметности у класи Драгана Петровића заједно са 

Нином Јанковић, Јелисаветом Орашанин, Тамаром 

Драгићевић, Ањом Алач… 

Милош Биковић је прву запажену улогу остварио у телевизијској 

серији „Стижу долари“ (2004–2005), где је играо Небојшу. Улога му је 

донела велику популарност, која и данас траје. Запажену улогу је 

остварио и у серији „Бела лађа“ (2006–2011), а највећу популарност 

стекао је у филму Драгана Бјелогрлића „Монтевидео, Бог те видео!“. У 

серији „Кад љубав закасни/Самац у браку“ имао је главну, веома 

запажену улогу. У истој серији глумио је са тадашњом девојком 

Бранкицом Себастијановић. Прославио се у руској кинематографији у 

филму „Сунчаница“ редитеља Никите Михалкова. 

Остварио је значајне улоге у позоришним 

представама: „Збогом СФРЈ“ у Атељеу 212, „Дама са 

камелијама“ у Народном позоришту, као и „Мој син мало 

спорије хода“ И „Кад су цветале тикве“ у Београдском 

драмском позоришту, које је уједно И његово матично 

позориште. 

На 46. Филмским сусретима у Нишу 2011. г. је 

добио награду „Цар Константин“ за најбољу мушку улогу 

у филму „Монтевидео, Бог те видео!“. 

Године 2013. са Данином Јефтић за улоге у телевизијској серији 

„На путу за Монтевидео“ добио је награду за глумачки пар године на 48. 

Филмским сусретима у Нисту. 

Млади глумац се појављивао и у спотовима Кикија Лесендрића И 

Пилота за песму „Случајно“ и Невене Божовић за песму „Бал“.  

Наташа Шајканац VI-2 
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СВЕТИ САВА 

 

Владавину оца 

Стефана Немање 

желео није, 

већ монах постао је. 

 

Ишао је преко планина, 

ходао кроз мртво море 

и напокон стигао 

до Свете Горе. 

 

Од Растка Немање 

до Светога Саве. 

 

Свети је Сава 

волео да ради, 

зато је почео 

Хиландар да гради. 

 

Градио је цркве, манастире и 

школе 

зато се Срби, Сави оцу моле. 

 

Ми имамо веру и верујемо у 

Вас! 

зато, оче Саво, 

од злога спаси нас. 
 

Писање је игра речи, песма зна да 

рани али и да лечи! 

За мене је писање игра речи. Песме нису празне речи на 

папиру, то су осећања из дубине душе, љубав према 

животу. Писање подстиче човека да се отвори. Кроз песму 

се најбоље искажу осећања, била она лепа или ружна. 

Почела сам да пишем песме у другом разреду. Прво је то 

била нека обична школска тема. Недуго након тога, 

осетила сам потребу да све занимљиве појаве и догађаје 

пренесем на папир. Тада се родила љубав према писању. 

Писала сам о својим сновима и жељама у нади да ће се 

остварити. Кроз песме, родитељима сам скренула пажњу на 

дечја права, страхове и осећања, у нади да ће можда боље 

разумети своју децу у одређеним ситуацијама. Желела сам 

да подсетим људе да онима о којима најмање размишљају 

(нпр. кућним љубимцима) посвете мало више пажње јер ће 

схватити да их они одржавају у животу. У ових неколико 

реченица објаснила сам шта за мене значи писање. 

 

Сташа Миленкпвић V-2 

Стаща Миленкпвић рпђена је 14.01.2004. гпд. у Нищу пд пца 

Ивана Миленкпвића (1970,) и мајке Татјане Маринкпвић 

Миленкпвић (1976.) Иде у 5. разред ПЩ „Свети Сава“ Бпр. Песме 

је ппшела да пище у 2. разреду и прва кпју је написала била је 

Щкпла. Инспирацију је налазила свуда пкп себе па су такп и 

настале песме СППРТ, МПЈА КУЦА, МАЗА, ЗАЩТП, АНА... и мнпге 

друге. Ушествпвала је на кпнкурсима Витезпвп прплеће и Крв 

живпт знаши и пстварила знашајне резултате. Оене песме су 

красиле стране дешјих шаспписа Щкпларка и Ђашки универзитет, 

кап и коиге издате пд: Удружеоа писаца „ШЕГАР“ Нищ - СЕЋАОА 

11/2012. На кпнкурсу Удружеоа писаца „ШЕГАР“ Нищ псвпјила је 

другп местп, те је песма изащла уи збирци "СЕЋАОА 12/2013. 

Једна песма се нащла у збирци СТП МЛАДИХ ТАЛЕНАТА БПРСКПГ 

ПКРУГА 2013. Пуну ппдрщку имала је пд рпдитеља, рпдбине и 

ушитеља. Пвп је оена прва збирка песама у издаоу Културнп-

издавашкпг центра „Српска кућа“ из Ппжаревца. 
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Липнел Андрес Меси (щп. Lionel AndrésMessi; Рпсарип, Аргентина, 24. јун 1987) јесте 

аргентински фудбалски репрезентативац, шлан щпанскпг фудбалскпг клуба Барселпна. Збпг стила 

игре и свпје висине шестп се уппређује са Дијегпм Марадпнпм, а и сам Марадпна је назвап Месија 

свпјим наследникпм. Меси је већ шетири гпдине заредпм (2009, 2010, 2011, 2012) прпглащен за 

најбпљег фудбалера света. Мнпги сматрају да је пн најбпљи фудбалер свих времена, иакп је јпщ 

релативнп млад. Збпг бпгате каријере и сјајне статистике мнпги фудбалски тренери сматрају да је 

Меси највећи играш свих времена. 

Држи мнпге рекпрде, пппут највище гплпва у једнпј 
сезпни (2011/2012. је ппстигап 73 ппгптка), највище гплпва у 
једнпј календарскпј гпдини (2012. је ппстигап 91 гпл), највище 
гплпва на једнпм мешу Лиге щампипна (5 гплпва 2012. гпдине), 
први играш кпји је бип најбпљи стрелац у шетири сезпне Лиге 
щампипна узастппнп, највище ппстигнутих гплпва у једнпј сезпни 
щпанске лиге (50 гплпва у сезпни 2011/2012)... 
 
Месијева каријера је ппшела 1995. гпдине у клубу Оувел плд бпјс, 
где је играп све дп 2000. гпдине. Ппщтп је имап здравствених 
прпблема, недпстатак хпрмпна раста, а третман је кпщтап пкп 500 
фунти месешнп. ФК „Барселпна“ се ппнудип да снпси трпщкпве 

третмана ппд услпвпм да пптпище угпвпр и заппшне нпви живпт у Щпанији. Цела ппрпдица се 
преселила у Еврппу, где је Меси ппшеп да игра за Барселпнину младу екипу дп 14 гпдина. Липнел 
Меси је срећнп пжеоен, има сина Тијага. Ппвезивали су га са ппзнатпм мексишкпм певашицпм и 
глумицпм Анахи. П оихпвпм вези се није зналп мнпгп тпга јер су успещнп шували приватнпст. 
Анахи се збпг оега преселила у Барселпну и била шестп виђена на Нпу кампу. Ппсле две гпдине 
забављаоа раскинули су. Меси је сад срећнп пжеоен Аргентинкпм, свпјпм ппзнаницпм из 
детиоства Антпнелпм. 

У екипи Барселпне вепма је брзп напредпвап, па је са 
16 гпдина дебитпвап за први тим у пријатељскпј 
утакмици прптив Ппрта 16. нпвембра 2003. 

Свпју прву званишну утакмицу за Барселпну је 
пдиграп 16. пктпбра 2004, ппставщи трећи најмлађи 
играш кпји је икада играп за прву екипу Барселпне и 
најмлађи играш кпји је играп у Щпанскпј Ла лиги. (Пвај 
рекпрд је срущен пд стране оегпвпг саиграша Бпјана Кркића у септембру 2007.) Када је Меси 
ппстигап свпј први гпл имап је 17 гпдина, 10 месеци и 7 дана и ппстап је најмлађи играш кпји је 
ппстигап гпл за Барселпну. Пвај рекпрд је стајап дпк га није срущип Бпјан Кркић ппстигавщи гпл на 
асистенцију Месија.Меси се сматра једним пд најбпљих и најтрпфејнијих фудбалера икада. 

Вељкп Гринкић VI-2  

СППРТ 
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Аикидо (合気道) буквалнп знашеое „усаглащени пут енергије“ 

или са песнишкпм нптпм „пут хармпнишнпг духа“ јесте 

мпдерна јапанска бприлашка вещтина. Пснпвап га је Мприхеји  

Ущеиба. Сви кпји тренирају аикидп зпву га сенсеј.  Аикидпкама се називају пспбе кпје вежбају 

аикидп.  Пбавезнп ппгледајте видеп : https://www.youtube.com/watch?v=ZVDV_4xDh4o. 

 ИСТОРИЈАТ 

Назив аикидп шине три јапанска слпга: аи, ки и дп. Шестп су превпђени кап хармпнија, енергија и 
пут. Технике аикидпа кпнтрплищу нападаша и преусмеравају оегпву енергију уместп да је 
блпкирају. Аикидп напади шпменучи и јпкпменучи впде ппреклп из пружанпг напада и резултрају 
техникама кап щтп су технике при пдузимаоу пружја.У неким щкплама аикидпа све технике 
аикидпа се мпгу извпдити са машем и без пружја.  Аикидп је стигап  у Србију 1970. г. и у мнпге 
друге земље. Данас щирпм света ппстпји велики брпј вежбапница у кпјима мпже да се тренира 
аикидп. 

 ТЕХНИКЕ 

Аикидп уједиоује велики брпј техника кпје кпристе принципе енергије и ппкрета да би 
преусмериле, неутрализпвале и кпнтрплисале нападаша. Затп щтп аикидп технике пмпгућавају 
вежбашима сталнп кретаое тпкпм извпђеоа, а неки верују да аикидп мпже да предвиди вище 
истпвремених напада. На свпм највищем нивпу ппјединац мпже да кпристи аикидп за 
самппдбрану, без нанпщеоа пзбиљних ппвреда билп нападашу, билп пнпме кпји се брани. Акп се 
техника правилнп изведе, велишина и јашина прптивника нису битне за оену ефикаснпст. Сматра 
се да је аикидп најтежа јапанска бприлашка вещтина. 
 
 ТРЕНИНГ  

Уке и тпри имају ппдједнакп знашајне улпге. Ушеници мпрају да 
увежбавају пбе ппзиције да би наушили да се пдбране у нападу и сигурнп 
да приме пдбрану. Уке је нападаш, а тпри је пдбрана. Кретаое, 
кпнцентрација, прецизнпст и правп време су вепма важни при извпђеоу 
техника какп ушеници напредују пд крутп дефинисаних вежби ка 
слпбпднијим и применљивијим пблицима. Аикидп технике се углавнпм базирају на избациваоу 
нападаша из равнптеже и пплузи. 

Mилица Мишић VII-1  

Морихеји Ушеиба  
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К п м п ј у т е р с к е  и г р и ц е  к п ј е  в п л и м п  

На свету ппстпји велики брпј игрица, али ми ћемп вам пписати самп 3 најпппуларније. Игрице 

кпје ћемп вам пписивати су:  

 Grand Theft Auto V (GTA V) 

 Euro truck simulator 2 (ETS 2) 

 Cаll of duty 4 

* Grand Theft Auto V * 

GTA V је акципна игрица, развијена пд стране Рпцкстар Нпртх и пбјављује Рпцкстар Гамес. 

Игра би званишнп требала да буде у прпдаји пд 24. марта 2015. Игрица се пдвија у граду Лпс 

Сантпсу (САД), и гпвпри п бандама кпје имају намеру да 

пљашкају и праве нереде у држави. Главни ликпви игрице 

кпји терприщу градпве су: Мишел, Франклин и Тревпр. 

Игрица је вепма занимљива, а истп тпликп и реална. 

Ппред ппущтене впжое пп граду, играш има мпгућнпст и 

да ради мисије, кпје мпгу бити дпста тещке и 

кпмпликпване, али наравнп ппстпје и пне лакще. Кап и у 

претхпдним делпвима, и у пвпм се велишина злпшина мери у Вантед левелима (WL). Разлика 

између пвпг и претхпдних делпва јесте ппбпљщана реалнпст и квалитет графике. Пни кпји су 

играли неке претхпдне делпве видеће и сами каква је разлика и кпликп ппбпљщаое. Пнп щтп је 

нпвитет у пвпм делу јесу нпва, лепща и бпља кпла, за разлику пд пних  у неким претхпдним 

делпвима. Јпщ један напредак пве игрице је тп щтп су 

убацили разнпврстан живптиоски свет, кпји се најшещће 

среће у планинским пределима. Државна валута, у 

игрици је дплар, а нпвац се мпже дпбити прекп 

рещаваоа мисија. Највећа мана пве игрице је оена 

велишина и пптребан је малп јаши кпмпјутер да би мпгла 

да се инсталира, а самим тим и игра. 

-Call of duty 4  - 

Call of Duty 4: Modern Warfare је рашунарска игрица из серије игара Call of Duty (Зпв дужнпсти) кпју 

су псмислиле прпграмерске куће Инфинити Вард (Infinity Ward) и Аспир Медија (Aspyr Media), a издап 

Активижн (Activision). Пвп је прва игра из серије у кпјпј није тема Други светски рат. 
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Приша игре се пдвија пкп измищљенпг сукпба у блискпј будућнпсти у кпм ушествују Сједиоене Државе, 

Уједиоенп Краљевствп и Русија, кпји се бпре прптив руских ултранаципналиста у Русији растрзанпј 

грађанским ратпм и прптив ппбуоеника кпји су извели државни удар у малпј блискпистпшнпј држави. Игра 

се прелази из перспективе америшкпг маринца и британскпг САС 

специјалца, а радоа се пдвија на Блискпм истпку, Азербејчану, Русији и 

Припјату (Украјина). Игрица је наравнп ппбпљщана у пднпсу на неке 

претхпдне делпве и мнпгп је реалније представљен рат и ратнп стаое кпје 

се дещава у игрици. Такпђе, игрица се мпже играти и прекп интернета, са 

свпјим пријатељим или  прптив 

оих. Режим са вище играша за игру се махпм разликује пд претхпдних 

делпва. Типпви игре су исти, с тим щтп су уведене неке нпвине. 

Играши сада, за разлику пд других делпва игре, скупљају ппене 

убијајући играше из прптивнишкпг тима. Скупљајући ппене играши 

прелазе нивпе, а максималан нивп  кпји игра мпже ппстигнути је 55. 

Ппбпљщавајући се и прелазећи нивпе, играш дпбија све бпља пружја. 

* Euro truck simulator 2 (ETS 2) * 

Euro truck simulator 2 је видеп игра кпја спада у категприју аутп-мптп игрица. Игрицу је развила и 

пбјавила кпмпанија “СЦС СПФТВАРЕ” 19. пктпбра 2012. гпдине. Еурп труцк симулатпр 2 је наставак првпг 

дела, кпји је изащап 2008. гпдине. Други деп је дпрађен, тиме щтп су убашени нпви камипни, нпве мапе, и 

нпвија кпла кпја мпжемп срести у игрици. Игрица се пдвија на теритприји Еврппе. Главни ппсап у игрици 

јесте превпжеое прикплица (терета) пд града дп града. Наравнп, сваки ппшетак је тежак, такп је и у игрици 

пптребнп пдређенп време какп би развили свпје предузеће и свпј ппсап.  Дпк не купите свпј камипн, 

мпжете радити такп щтп ће вас неки власник другпг предузећа ангажпвати да уз ппмпћ некпг пд оегпвих 

камипна превезете прикплицу и зарадите нпвац. Кап и у другим игрицама,  и у пвпј се прелазе нивпи. 

Наравнп, прелазак нивпа пдређен је уз ппмпћ XP ппена, кпји се зарађује накпн једнпг пдрађенпг ппсла. XP 

ппене дпбијате сразмернп тпме кплики пут пређете, щтп дужи пут тп вище XP ппена. На ппшетку играш бира у 

кпм граду ће му бити главна гаража, пднпснп главнп предузеће. Накпн некпг времена, када скупи изврсну 

суму нпвца, мпже гаражу купити и у другпм граду. Самим тим прпщирује и велишину свпг предузећа. Врсте 

камипна кпје мпжете купити су: Вплвп, Сканиа, Ренп, Ивекп, Ман, Даф, Мерцедес (у игрици приказан кап 

Мајестиц). Пбиласкпм градпва, прпнаћи ћете и прпдавнице камипна, кпје су разбацане пп шитавпј Еврппи. 

Пнп щтп игрицу шини занимљивијпм јесу мпдпви, кпји се мпгу наћи на интернету. Има их мнпгп и у разним 

су врстама. Неки мпдпви су везани за камипне, неки за ентеријер камипна, неки за прикплице, неки за 

надпградоу (бучеое) камипна, неки шак и за кпла, један пд интересантнијих и лепщих мпдпва јесте тај 

кпјим мпжете надпградити свпју мапу, а неки и за гараже пднпснп предузећа... Пнп щтп је занимљивп у 

вези са игрицпм је и тп да ппстпји мпгућнпст да се игра прекп интернета. Кпд пбишнпг (Пфлајн) система, 

ппстпји мпгућнпст хакпваоа пара и левела. Пвп је  великп плакщаое, пре свега збпг нпвца, 

јер не мпрате да се мушите да впзите прикплице и такп зарађујете паре за камипне и 

предузећа, већ хакујете и све изгледа мнпгп лакще. Мнпгп је бпље и реалније, да игрицу 

играте и без хакпваоа. Карактеристика игрице јесу и верзије кпје излазе малтене на свака 

2-3 месеца, а мпжда и у малп дужем временскпм перипду.  

Маркп Јпвац VIII-2, Пера Кекић VIII-2 
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 unless food is mixed with saliva you can't taste it 
 an ostrich's eye is bigger than it's brain 
 a lobsters blood is colorless but when exposed to oxygen it turns blue 
 the longest recorded flight of a chicken was 13 seconds 
 goldfish can see both infrared and ultraviolet light 
 there is no such thing as a naturally blue food 
 sound travels almost 5 times faster underwater than in air 
 lightning strikes the Earth 6,000 times every minute 
 frogs can't swallow with their eyes open 
 a 1 minute kiss burns 26 calories 
 dragonflies have 6 legs but can't walk 
 the Amazon rainforest produces half the world's oxygen supply 
 The Great Wall of China is approximately 6,430 Km long (3,995 miles) 
 giraffes and rats can last longer without water than camels 
 the electric chair was invented by a dentist 
 household dust is made of dead skin cells 
 the past tense for the English word 'dare' is 'durst' 
 flamingos can bend their knees backwards 
 scorpions glow under ultra violet light 
 your foot and your forearm are the same length 
 diamonds are the hardest natural substance 
 there is no sound in space 
 there are more chickens than people 
 sharks are immune to all known diseases 

Даница Маркпвић VII-1 
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Holidays 

 THANKSGIVING DAY IS A NATIONAL HOLIDAY CELEBRATED 

PRIMARILY IN THE UNITED STATES AND CANADA AS A DAY 

OF GIVING THANKS FOR THE BLESSING OF THE HARVEST AND 

OF THE PRECEDING YEAR. IT IS CELEBRATED ON THE FOURTH 

THURSDAY OF NOVEMBER IN THE UNITED STATES AND ON 

THE SECOND MONDAY OF OCTOBER IN CANADA.  
 

 Independence Day, commonly known as the Fourth of July, is a federal holiday in the 
United States commemorating the adoption of the Declaration of Independence on July 
4, 1776, declaring independence from Great Britain. Independence Day is commonly 
associated with fireworks, parades, barbecues, carnivals, picnics, concerts, baseball 
games, family reunions, and political speeches and ceremonies. 

 
 Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus 

Christ, observed most commonly on December 25 as a religious and cultural 
celebration among billions of people around the world.The popular 
Christmas song “Jingle Bells” was actually 
written for Thanksgiving. 

 
 Easter, which celebrates Jesus 

Christ’s resurrection from the dead, is Christianity’s most 
important holiday. Easter is observed anywhere between 

March 22 and April 25 every year.  

 Halloween is a yearly celebration observed in a number 
of countries on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All 
Hallows' Day. It initiates the time in the liturgical year dedicated to 
remembering the dead, including saints ,martyrs, and all the faithful 
departed believers.  

 
 Valentine's Day, also known as Saint 

Valentine's Day, is a celebration observed on February 14 each 
year. It is celebrated in many countries around the world, although 
it is not a public holiday in most of them. 

 
 

Кристина Вануцић VII-1  
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The Union Flag 

The Flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is popularly called as the 
Union Jack. It is officially known as the Union Flag. The flag is a blue field with the red cross of 
Saint George (patron saint of England) edged in white superimposed on the diagonal red cross of 
Saint Patrick (patron saint of Ireland), which is superimposed on the diagonal white cross of Saint 
Andrew (patron saint of Scotland). 

Saint George 
 

St. George is the patron saint of England. His 
emblem, a redcross on a white background, is 
the flag of England, and part of the British flag. 
St George's emblem was adopted by Richard 
The Lion Heart and brought to England in the 
12th century. The king's soldiers wore it on their 
tunics to avoid confusion in battle. 

 
St. George’s Day is celebrated annually on 23 
April, the day of his death in 303 CE. 

 

 
Saint Andrew 

 
Saint Andrew is the patron saint of Scotland, 
Greece and Russia and was Christ's first disciple. 
In Greece, Andrew forced his way through a 
forest inhabited by wolves, bears and tigers. 
Finally, in Patras, he was given the choice of 
being offered as a sacrifice to the gods or being 
scourged and crucified. By his own request the 
cross was diagonal. He, like his brother Peter, felt 
himself unworthy to be crucified on the upright 
cross of Christ. 
 
Saint Andrew's Day is celebrated annually on November 30.  

 

Saint Patrick 
 

Saint Patrick, the patron saint of Ireland, is credited with bringing Christianity to 
Ireland. He was born in Wales somewhere around 
AD 385. He was carried off by pirates and spent 
six years in slavery before escaping and training 
as a missionary. The most famous story about 
Saint Patrick is him driving the snakes from 
Ireland. 
 

 
 He died on 17th March in AD 461 and this day 

has since been commemorated as St. Patrick’s 
Day. 
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The national flag of Wales 
 

 This flag does not appear on the Union Flag as Wales is a Principality of 
England.  
 
 
 
 

The Red Dragon is a more popular flag and was made the national 
flag of Wales in 1959. 
The flag is based on an old royal badge used by British kings and 

queens since Tudor times (Henry VII). 
Saint David 

 
Saint David, or Dewi Sant as he's called in the Welsh language, 
is the patron saint of Wales. The most famous story about Saint 
David tells how he was preaching to a huge crowd and the ground 
is said to have risen up, so that he was standing on a hill and 
everyone had a better chance of hearing him. 

St. David's Day is celebrated annually on March 1. 
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The Royal Coat of Arms 

 
The main element of the Royal Arms is the shield which is divided into four quarters (see 
diagram). The three golden lions on a red background, symbolising England, occupy the first 
and fourth quarters. The Arms of Scotland, a red lion rearing on its hind legs inside a red 
border, are in the second quarter, and the Arms of Ireland's golden harp with silver strings on a 
blue background - are in the third quarter. 

The lion and the unicorn supporting the shield represent England and Scotland respectively. 
They stand on a small frame called the compartment which sometimes incorporates the plant 
emblems of Scotland (thistle), Ireland (shamrock) and England (rose). The Compartment also 
has the sovereign's motto usually Dieu et mon droit ("God and my right"). 

Around the shield is a belt or strap with the motto Honi soit qui mal y pense ("Evil to him 
who evil thinks"), the symbol of the Order of the Garter. Above the shield is the gold barred 
helmet with the crest, a royal crown topped with a golden crowned lion. 

 

Scottish Royal Coat of Arms 

Scotland uses a different version of the coat of arms which 
shows the unicorn on the Dexter (right-hand) side holding the 
Scottish flag, and the lion on the Sinister side holding the 
English flag symbolising the Union of the Crowns. The lion of 
Scotland is in the first and fourth quarters of the shield, and the 
red lion atop with the motto 'In Defens', which is a contraction 
of the motto 'In My Defens God Me Defend'. The motto of the 
Order of the Thistle 'Nemo me impune lacessit' appears on a 
blue scroll overlying the compartment. It is often translated 
as 'No one attacks me with impunity', or rendered in Scots 
as 'Wha daur meddle wi' me?' 
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Welsh Royal Coat of Arms 

 

The Tudor Royal coat of arms included the red Welsh 
dragon which was replaced by the Scottish unicorn 
when the crowns of England and Scotland were united 
in 1603. Today the Royal coat of arms of the Prince of 
Wales and the Royal Badge of Wales incorporate the 
four lions passant of Prince Llywelyn of the dynasty of 
Gwynedd, which was he last independent ruling house 
of Wales before it was incorporated with England in 
1284. The badge is encircled by a wreath alternating of 

leek, thistle, clover, leek and rose. The motto is 'Pleidiol Wyf I'm 
Gwlad' which is Welsh for 'I am true to my country'. 

 

 

What is the Anthem of the UK? 
 

God Save the Queen. 

The British National Anthem originated in a patriotic song first performed in 1745. 

It became known as the National Anthem from the beginning of the nineteenth century. 

On official occasions, only the first verse is usually sung, as follows: 

God save our gracious Queen!  
Long live our noble Queen!  
God save the Queen!  
Send her victorious,  
Happy and glorious,  
Long to reign over us,  
God save the Queen. 
 

An additional verse is occasionally sung: 

Thy choicest gifts in store  

On her be pleased to pour,  

Long may she reign.  

May she defend our laws,  

And give us ever cause,  

To sing with heart and voice,  

God save the Queen.  
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What are Britain’s national costumes?  

England 

Although England is a country rich in folklore and traditions, 

it has no definitive ‘national’ costume. Some people think 

men in England wear suits and bowler hats but it is very 

unusual these days to see anyone wearing a bowler hat. In 

London you can see men dressed in a red costume like in 

these two photographs. 

These men are called Beefeaters and are very important 

because they look after our queen and her jewels. Some people 

say this is the nearest thing to their national costume.  

The most well-known folk costumes are 

those of the Morris dancers. They can 

be seen in many country villages during 

the summer months performing folk 

dances that once held ritualistic and 

magical meanings associated with the awakening of the earth. The costume varies from team to team, 

but basically consists of white trousers, a white shirt, a pad of bells worn around the calf of the leg, and a 

hat made of felt or straw, decorated with ribbons and flowers. Morris dancing was originally an all-male 

tradition, but now some teams feature women dancers too. 

Interest ing Facts 

Lots of the ordinary clothes we wear have a long tradition. The very cold winters in the Crimea in the war 

of 1853-56 gave us the names of the cardigan and the balaclava. Lord Cardigan led the Light Brigade at 

the Battle of the Balaclava (1854) A "cardigan" is now a warm woollen short coat with buttons, and a 

"balaclava" is a woollen hat.  

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/Beefeaters.htm
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Scotland 

Perhaps the most famous national costume in Britain is the Scottish 

kilt with its distinctive tartan pattern. The kilt is a length of woollen 

cloth, pleated except for sections at each end. The kilt is worn 

around the waist, with the pleats at the back and the ends crossed 

over at the front and secured with a pin. Each Scottish Clan or family 

has its own distinctive tartan pattern, 

made up of different colours. An 

official register of tartans is 

maintained by the Scottish Tartans 

Society. The kilt forms part of the 

traditional Highland dress, worn by Scottish clansmen and 

Scottish regiments. In addition to the kilt, a plaid or tartan 

cloak is worn over one shoulder, and a goatskin pouch or 

sporran is worn at the front of the kilt. Sometimes tartan 

trousers or trews are worn instead of a kilt. Women do not have 

their own distinctive national dress in Scotland, although 

tartanfabrics are widely used in clothing, and the kilt is also 

worn. 

 

Wales 

The national costume of Wales is based on the peasant costume of 

the 18th and 19th centuries. Because Wales was isolated 

geographically from the rest of Britain, many of the individual traits of 

costume and materials were retained in Welsh dress long after they 

had died out elsewhere. Unlike Scotland, the distinctive folk costume 

of Wales was worn by the women, consisting of a long gown or skirt, 

worn with a petticoat (pais - the favoured colour was scarlet) and 

topped with a shawl folded diagonally to form a triangle and draped 

around the shoulders, with one corner hanging down and two others 

pinned in front. Aprons were universally worn, sometimes simple, sometimes decorated with 

colourful embroidery. The most distinctive part of the costume was the tall black ‘Welsh hat’ or 

‘beaver hat’, thought to have originated in France at the end of the 18th century.  
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Ireland 

Early Irish dress, based on Gaelic and Norse costumes, consisted of 

check trews for men, worn with a fringed cloak or mantle, or a short 

tunic for both men and women, worn with a fringed cloak. This style of 

dressing was prohibited in the 16
th
 century to suppress the distinctive 

Irish dress and so overcome Irish reluctance to become part of 

England.  In particular, the wearing of the fringed cloak was forbidden, 

as was the wearing of trews or any saffron-coloured garment (saffron 

yellow was an important feature of Irish costume). Although a strong 

tradition of wearing folk costume does not survive in Northen Ireland 

today, folk music and folk dancing are very important. 

 

Wha t  i s  P ancake  D a y?  

Pancake day or ‘Shrove Tuesday’ (theTuesday which falls 41 days 

before Easter) is the eve of the Lenten fast. On this day in earlier 

times all Christians made their compulsory confessions or ‘shrifts’ 

from which the name ‘Shrove Tuesday’ derives, and took their last 

opportunity to eat up all the rich foods prohibited during Lent. Thus 

all eggs, butter and fat remaining in the house were made into 

pancakes, hence the festival’s usual nickname of Pancake Day. 

Though the strict observance of Lent is now rare, everyone enjoys eating the customary pancakes 

and some regions celebrate the day with pancake races. The race is run over 415 yards (about 380 

metres) by women over sixteen, wearing a cap and apron. They must ‘toss’ their pancake (flip it over 

in the frying pan) at least three times during the race. The winner receives a kiss from the Pancake 

Bell Ringer and a prayer book from the vicar. 
Чланпви редакције истпријске секције 
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