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Школска химна 
 
 

Рудовачка школа зидана од мудрости, 
Са нама ће бити сад и у будућности. 
Осам година школског живота, 
Највећа су радост и лепота. 
 
Наша је школа кућа другарства 
У којој веште руке стварају звуке. 
Наша је школа ризница знања, 
Ризница мудрости, путоказ будућности. 
 
Помажемо другу што до нас седи 
И тада схватамо колико знање вреди. 
Када нас љубав по глави лупи, 
Драга имена пишемо на клупи. 
 
 
 
 

Аутор химне: Ива Јеремић 
Музику написала: Сандра Вукоје 
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„Раскрсница знања“  
 

Новине ученика Основне школе ,,Рудовци” 
 
Главни и одговорни уредник: Тања Пајовић 
 
Уређивачки одбор: Милица Благојевић, Владо Рајковић, Теодора Петровић, 

Сања Спасојевић, Кристина Илић 

Пано ученика првог разреда 

Милица Петровић 7-2 Нина Стојановић  5-2 
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Свети Сава—школска слава 
 
У матичној школи је одржана 

Светосавска приредба за ученике. 
Учесници су били ученици хорске, 
драмске, рецитаторске и литерарне 
секције, ученици млађих разреда и 
предшколци. У оквиру приредбе је 
одржан и квиз знања, после којег су 
сви присутни могли да погледају 
изложбу наших ликовних стваралаца. 
Подручна одељења су такође имала 
пригодан програм у оквиру школа или 
у цркви. 

 

 

Заменик председника ГО лазаревац Б. Стевић и 
директор школе Н. Делић 

Квиз знања 

Ломљење колача 

Школски хор 

Позоришни комад 
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Свечани пријем првака 
 
У Дому културе у Рудовцима 

оджана је приредба за ђаке прваке. 
Изведена је позоришна представа 
Успавана лепотица. 

 

 

 
Посета песникиња 
 
Поводом Фестивала хумора за децу 

нашу школу у септембру су посетиле 
песникиње  Гордана Малетић и 
Виолета Јовић. Поред дружења са 

д е ц о м , 
обележиле 
с у  о в у 
посету и 
поклонивши 
своје књиге 
библиотеци.  
 

ЕкоОлимпијада 
 
У организацији  Олимпијског 

комитета Србије у октобру је одржана 
ЕкоОлимпијада. Чланови Олимпијског 
комитета Србије и спортиста Миленко 
Себић посетили су школу у Рудовцима 
где су посадили 5 стабала тује као 
симбол олимпијских вредности. 

Ђацима школе су поклонили мајице и 
лопте. О олимпијским вредностима: 
радости, игри, фер плеју, поштовању 
изузетности и јединству духа и тела, 
младима је говорио Миленко Себић 
који ће следеће године учествовати на 
Олимпијади у Рију.  
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Чајанка за Алису 
 
У октобру је одржана радионица 

под називом „Чајанка за Алису“ у 
подручном одељењу библиотеке 
„Димитрије Туцовић” у Рудовцима за 
ученике млађих разреда матичне 
школе. Кроз глуму, игру и причу, 
ученици су се упознали са великим 
делом Луиса Керола. 

 

 
 
 
 
 
 

Представа ,,Чарли и ја” 
 
Удружење за децу и младе 

браничевског округа УНБО „Сашка и 
дружина'' извело је позоришну 
представу „Чарли и ја" за ученике 
наше школе. 

 
Излет млађих разреда 
 
Ученици млађих разреда су  6. 

новембра били на излету у 
Аранђеловцу, Орашцу и Тополи. 
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Успорите поред школе 
 
Ученици првог разреда наше школе 

су у оквиру акције „Ђаци вас моле 
успорите поред школе", ЈПК Паркинг 
сервиса Београд и саобраћајне 
полиције, имали предавање о 
безбедности у саобраћају. Овом 
приликом извршена је подела 
заштитних светлоодбојних прслука, 
едукативног филма и музичких 
дискова. 

Управа криминалистичке јединице 
Београд у априлу је одржала нашим 
ученицима  веома  занимљиво 
предавање о безбедности деце на 
друштвеним мрежама. 

 
Продајна изложба књига 
 
Ш к о л с к а  б и б л и о т е к а  ј е 

организовала продајну изложбу књига 
Креативног центра. 

 
Представа Две новогодишње 

јелке 
 
Пулс театар из Лазаревца је за 

ученике наше школе извео позоришну 
представу Две новогодишње јелке у 
Дому културе у Рудовцима. 



Приредба првака матичне школе 
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Семинар за наставнике 
 
Центар за реедукацију емоција и 

понашања и едукацију деце и 
одраслих „Тврђава", je од 25-27.12. 
2015. реализовао „Општи семинар – 
поремећаји и тешкоће у учењу и 
понашању" за наставнике и учитеље у 
нашој школи. Аутори и реализатори 
семинара су проф. др Светомир 
Бојанин, Наташа Веселиновић и 
Данијела Радојевић, а општи циљеви 
су оспособљавање за препознавање 
деце са потешкоћама у развоју и за 
прилагођавање васпитно образовних 
поступака специфичним потребама 
сваког детета. Семинар је био веома 
посећен од стране наставног особља 
наше школе.  

 
Новогодишње приредбе 
 
Све школе су организовале 

новогодишње приредбе за ученике и 
њихове родитеље.  Учитељи и деца су 
приредили богат програм и креативну 
изведбу. 

 

 
 
 

 
 
 
Хуманитарна продаја честитки 
 
Пред Нову годину, 8. март и Ускрс у 

нашој школи је организована 
хуманитарна продаја честитки које су 
деца правила. Сав приход је намењен 
ученицима наше школе који су 
социјално најугроженији.  

Приредба у подручном одељењу у Трбушници 
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Чеп за хендикеп 
 

И наша школа учествује у 
хуманитарној акцији Чеп за хендикеп 
коју  је покренуло  Удружење 
параплегичара и квадриплегичара. 
Акција подразумева прикупљање свих 
врста пластичних чепова, а од 
средстава прикупљених рециклажом 
се врши набавка ортопедских 
помагала. Наши ђаци су показали 
своју хуману страну и радо се 
одазвали овој акцији. На крају школске 
године сви скупљени чепови биће 
предати Удружењу. 

Школско звоно 
 
Прва школа у Рудовцима је 

отворена у кући Светозара Ивановића 
1889. године, исте године се ради на 
пројекту изградње нове школске 
зграде. Године 1895. настава је 
почела у новој згради, оглашавањем 
школског звона, поклона Благоја 
Стефановића.    

Старо школско звоно је ове године 
донето у школу, а у плану је да му се 
направи одговарајуће постоље како би 
на прави начин овај, може се рећи 
музејски примерак био изложен. 

 

Фонтана 
 
Школски хол је улепшан једном 

каменом фонтаном. 
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Друг није мета 
 
Драмски студио Дечјег центра 

Зајечар извео је позоришну представу 
Друг није мета у Дому културе у 
Рудовцима.  

 
Друг није мета! је представа у којој 

играју ученици школа у Зајечару и 
која, на себи својствен начин, обрађује 
тему вршњачког насиља. Уједно, 
представа је урађена са циљем да 
пружи подршку усвајању "Алексиног 
закона". 

 
 
Посета заменика председника ГО 

Лазаревац 
 
22. априла, нашу школу је посетио 

заменик председника ГО Лазаревац 
господин Бојан Стевић са својим 
сарадницима. Том приликом даровао 
је школи одређену количину лопти, 

како би се унапредила настава 
физичког васпитања. Тада је у 
разговору са директором школе 
најавио и наставак градње спортске 
сале.  

Директор школе Небојша Делић је 
уручио пригодну захвалницу Бојану 
Стевићу за подршку коју пружа раду и 
развоју школе. 
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Градски менаџер Горан Весић је 
почетком септембра посетио нашу 
школу и погледао радове на изградњи 
фискултурне сале. Лазаревац је 
уложио средства у грубе радове, а 
Град ће својим средствима и уз помоћ 
донатора исфинансирати остатак, 
након чега ће сала, за коју је камен-
темељац постављен још давне 1991. 
године, коначно бити приведена 
намени.  

,,270 ученика из пет месних 
заједница, колико их похађа школу у 

Рудовцима, коначно ће часове 
физичког имати у адекватном 
простору, а не као до сада у 
ходницима школе”, рекао је овом 
приликом заменик председника 
општине Лазаревац Бојан Стевић. 
,,Осим ђака, салу ће моћи да користе 

и 
грађани, културно-уметничка и 
спортска друштва и други”, додао је 
Стевић. 
 

На сали су завршени груби радови 
(сва зидања, преградни зидови на 
сали и анексу сале) и столарија и на 
сали и на анексу. 

Наставак изградње спортске сале 

Нови изглед сале 

Директор школе Небојша Делић са градским 
менаџером Гораном Весићем, замеником 
председника општине Бојаном Стевићем и 
председником Школског одбора  Александром 
Симићем 

Стари изглед сале 
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На ОПШТИНСКО такмичење из 
наставних предмета пласирали су 
се следећи ученици: 

 
Српски језик— пети: Ленка Станић, 

Дуња Симић; шести: Теодора 
Петровић; седми: Огњен Арсић, осми: 
Никола Милић, Ђорђе Стојановић 

Књижевна олимпијада— осми: 
Милица Благојевић 

 
Математика—пети: Ленка Станић, 

Дуња Симић, Невена Мирковић; 
шести: Теодора Петровић, Анђела 
Благојевић, Сања Анђелковић, 
Николина Обрадовић; седми: Милена 
Мирковић 

 
Енглески језик—осми: Саша 

Милошевић  
 
Биологија—пети: Жарко Аћимовић, 

Ленка Станић, Анђела Степановић; 
шести: Марија Симеуновић, Стефан 
Васиљевић, Кристина Илић; седми: 
Анђела Ђаковић, Ђурђија Аћимовић, 
Милица Петровић; осми: Никола 
Милић, Далибор Миловановић, Маја 
Спасојевић 

 
Географија—седми :  Милица 

Петровић, Јован Павловић; осми: 
Никола Милић, Маја Спасојевић 

 
Физика—шести: Кристина Илић, 

Анђела  Благо јевић ,  Стефан 
Васиљевић; седми: Милена Мирковић 

 
Рецитатори—први: Бељић Ђорђе, 

Грујић Јован, Лена Влајић; други: 
Ивановић Алекса, Новаковић Лука; 
трећи :  Давидовић  Николина , 
Новаковић Ивана; четврти: Спасић 
Никола, Стојановић Димитрије; шести: 

Рајковић Владо; седми: Новаковић 
Ивона; осми: Благојевић Милица  

 
 
На  ГРАДСКО  т а кми ч ење 

пласирали су се следећи ученици: 
 
Српски језик—Дуња Симић 5-1 ; Ленка 
Станић 5-2 
 
Историја— Аница Матић 5-2; Теодора 
Петровић 6-2; Јован Павловић 7-1 и 
Ђурђија Аћимовић 7-2  
 
Биологија— ове године је одлучено да 
сви ученици који су прошли на 
општинско такмичење из биологије 
могу да се пласирају и на градско 
такмичење. 
Жарко Аћимовић 5-1 и Ђурђија 
Аћимовић 7-2 освојили су ДРУГО 
место, а Ленка Станић 5-2 и Марија 
Симеуновић 6-2 су освојиле ТРЕЋЕ 
место на градском такмичењу. 
 
Историја—Аница Милић 5-2, Теодора 
Петровић 6-2, Јован Павловић 7-1 
Ђурђија Аћимовић 7-2 
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Ове године је драмска секција била 
веома активна и имала запажене 
наступе на многим фестивалима. 

 
Учествовали су на ревији дечјих 

драмских група у оквиру 27. 
Фестивалу хумора за децу у 
Лазаревцу где су наступали у Центру 
за културу Лазаревац. 

 
Одиграна је и представа "Успавана 

лепотица" у препуној сали Народне 
библиотеке у Житорађи у септембру 
месецу. Представа је изведена у 
оквиру фестивала "Лектирићи еx Yu" 
Народне библиотеке Прокупље и 
позоришне ревије "Театроспектива".  

 

 
Учешће на Четвртом школском 

п о з о р и ш н о м 
ф е с т и в а л у  у 
В р е о ц и м а  с а 
представом „Успавана 
лепотица". Освојено је 
треће место у старијој 
категорији и награда 
за костим у представи 
„Успавана лепотица".  

Ученик  Владо 
Рајковић је добио 
награду за главну 
мушку улогу. 
 
„Како су настале 
ружне речи" Душка 
Радовића је нова 
престава која ће 
бити изведена на 
о в о г о д и ш њ и м 

Змајевим дечјим играма. 

Ученици са директором школе Небојшом 
Делићем, учитељицама Мирјаном Трмчић и 
Данијелом Недић и домаћинима из Прокупља 

Препуна сала Народне библиотеке 
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Ликовни конкурс на 
Фестивалу хумора за децу 

 
 
На ликовном конкурсу који је 

одржан у оквиру Фестивала хумора за 
децу у Лазаревцу ученице Тијана 
Перишић 6-1 и Ана Марковић 8-1 су 
добиле ТРЕЋУ и ДРУГУ награду у 
категоријама стрип и кловн. 

 
Радионице карикатуре и 

стрипа 
 

 
Ђаци седмог и осмог разреда 

Основне школе Рудовци - Милена 
Мирковић, Катарина Лазаревић и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јована Миловановић су 27. и 28. 
новембра 2015. учествовали по 
позиву на Master class радионицама 
карикатуре и стрипа у организацији 
Културног центра Крушевац. Ученици 
су на дводневним радионицама 
усавршавали своје ликовно умеће у 
области  карикатуре  вођени 
предавачима који се професионално 
баве овом облашћу. Ученике је водио 
наставник ликовне културе Владимир 
Петровић.  

 

Светосавски конкурс 
 
У четвртак, 28. јануара одржано је 

СВЕТОСАВСКО ВЕЧЕ у ЦЗК 
Лазаревац у организацији Колубарско- 
-посавског намесништва шумадијске 
епархије. 

 
У оквиру ове вечери одржана је 
изложба и додељене су награде за 
најбоље ликовне и литерарне радове 
који су пристигли на Светосавски 
конкурс. 

  
Наша ученица Милица Васиљевић 8-2 
добила је СПЕЦИЈАЛНУ НАГРАДУ за 
ликовни рад, а ученица Маја 
Спасојевић 8-2 ДРУГУ НАГРАДУ за 
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ликовни рад. 
 

Бивша ученица наше школе, Андреа 
Лежаић, овом приликом је отпевала 
неколико етно песама. 

 

 
Интернационални 

ликовни конкурс - Лик 
России 2016. 

 
22. априла 2016. ученици наше 

школе су, по позиву, заједно са 
наставником  ликовне  културе 
посетили Руску интернационалну 
школу у Београду, и присуствовали 
манифестацији „Лик России 2016.“ 
Ученици су учествовали, као и 
п р е т х о д н и х  г о д и н а ,  н а 
интернационалном  ликовном 
конкурсу, за који су ученице осмог 
разреда  Кристина  Спасић  и 
Александра Павловић добиле другу и 
трећу награду у областима ликовне и 
примењене уметности. Наставник 

ликовне културе Владимир Петровић 
добио је посебну награду „За 
константан рад и изузетан интерес ка 
руској култури“   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јелена Петровић 8-1 

Кристина Спасић 8-1 
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Мали фудбал 
 
Наша школа освојила је ДРУГО 

МЕСТО на општинском такмичењу у 
малом фудбалу за девојчице петог и 
шестог разреда. Такмичење је 
одржано у септембру, а ученике је 
водила  наставница  физичког 
васпитања Јована Филиповић. 
Учествовале су ученице: Невена 
Мирковић, Анђела Благојевић, Анђела 
Мирковић, Теодора Петровић, Тијана 
Горета, Николина Лазић, Тијана 
Перишић и Валентина Јовановић. 

 

 

Крос 
 

Одржан је школски ЈЕСЕЊИ КРОС. 
Најбољима су подељене дипломе. 

Прва места су освојили: 
 
Пети разред—Лука Васиљевић и 

Николина Лазић; 
Шести разред—Лука Стевановић и 

Милица Стефановић; 
Седми разред—Милан Ђурђевић и 

Зорана Савић;      

    Осми разред— Матеја Симић 
и Јасмина Симеуновић 

 

 
На  ПРОЛЕЋНОМ  КРОСУ 

учествовали су сви ученици од l – Vlll 
разреда. 

Прва места: 
 
 Пети разред—Лука Васиљевић и 

Николина Лазић; 
Шести разред—Лука Стевановић и 

Кристина Илић; 
Седми разред—Лука Дамњановић и 

Милена Мирковић 
Осми разред—Димитрије Мирковић 

и Јасмина Симеуновић 
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Такмичење из шаха 
 

У организацији Шаховског клуба 
„Колубара'' из Лазаревца у јануару је 
одржано појединачно такмичење у 
шаху. 

Наш ученик шестог разреда Вук 
Миловановић у појединачној 
категорији је освојио ТРЕЋЕ 
МЕСТО. 

Учесници: Вук Миловановић Vl/2 - 
треће место; Милош Кондић Vlll/1 - 
једанаесто место; Никола Милић Vlll/1 
- дванаесто место; Милан Ђурђевић 
Vll/2 - петнаесто место; Василије 
Смоловић Vlll/1 - седамнаесто место, 
наставник физичког васпитања Јованa 
Филиповић. 
 
Екипно такмичење у шаху 
одржано је  27.02.2016. године са две 
екипе од по четири ученика. 
Учествовале су све школе на 
територији града Лазаревца. Наша 
школа и наши ученици освојили су 
ПРВО МЕСТО. Ученике је водила 
наставница физичког васпитања 
Јована Филиповић. Ученици који су 
освојили прво место су: Вук 
Миловановић, Никола Милић, Милош 
Кондић и Василије Смоловић. 
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Општинско такмичење—
АТЛЕТИKA 
 
100м 6. разред Милица Стефановић 
ПРВО МЕСТО 
100м 8. разред Јасмина Симеуновић 
ДРУГО МЕСТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100м 7. разред Санела Радосављевић 
ТРЕЋЕ МЕСТО 
100м 8. разред Василије Смоловић 
ПРВО МЕСТО 
100м 8. разред Димитрије Марковић 
ДРУГО МЕСТО 
300м 7. разред Милена Мирковић 
ТРЕЋЕ МЕСТО 
800м 7. разред Милан Ђурђевић 
ТРЕЋЕ МЕСТО 
 
Штафета 4x100м 5-6. разред 
девојчице ТРЕЋЕ МЕСТО Николина 
Лазић, Невена Мирковић, Анђела 
Степановић, Милица Стефановић 
Штафета 4x100м 5-6. разред дечаци 
ТРЕћЕ МЕСТО Никола Перишић, 
Ђорђе Павловић, Лука Васиљевић, 

Лука Кузмановић 
 
Штафета 4x100м 7-8. разред 
девојчице ТРЕЋЕ МЕСТО Јасмина 
Симеуновић, Павловић Александра, 
Санела Радосављевић, Милена 
Мирковић 
Штафета 4x100м 7-8. разред дечаци 
ПРВО МЕСТО Василије Смоловић, 
Ђорђе Лазић , Далибор Миловановић, 
Димитрије Марковић 
 
Професор физичког васпитања Јована 
Филиповић. 
 
Ученици који су освојили прво место 
на општини иду на Градско такмичење 
у Београд, стадион ,,Рајко Митрић''.  
 

Градско  такмичење—
АТЛЕТИKA 

 
 
 На градском такмичењу из атлетике 
су постигнути задовољавајући 
резултати.  

У категорији девојчица 5-6. разред 
на 100м, Милица Стефановић у својој 
групи освојила ТРЕЋЕ место, у 
категорији дечака 7-8. разред на 100м, 
Василије Смоловић у својој групи 
освојио ПЕТО место, у категорији 
дечака 7-8. разред, штафета 4x100м, у 
својој групи Василије Смоловић, 
Ђорђе Лазић , Далибор Миловановић, 
Димитрије Марковић освојили су 
ПРВО место, а у коначном рангу 
ЧЕТВРТО место у коме су стотинке 
одлучиле.  
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Човек се мења док је жив. Он се 
развија, расте, сазнаје, заборавља, 
тежи да га други разумеју, почиње 
личити на друге, постаје различит од 
других. 

Са људима је као и са биљкама, да 
би расли, морају пронаћи своје место, 
тамо где ће добити све што им треба, 
где неће сметати другим биљкама, 
нити ће друге биљке сметати њој, већ 
ће расти у хармонији и међусобно се 
потпомагати. Свим биљкама је 
потребно исто: место где ће расти, 
храна, светлост и друге биљке. Само у 
овом случају ће се свака биљка 
постати оно што јој је природа 
одредила: прелеп цвет, жбун, дрво и 
дати плодове од којих ће сви имати 
користи. 

Деца имају ту срећу да већ имају 
место где расту и храну која им служи 
да порасту још више. Оно што деца, а 
касније и одрасли морају сами да 
проналазе су светлост, односно 
љубав и знање и друге биљке, 
односно друге људе са којима ће 
упоредо расти и развијати се, 
штитити, помагати другима да одрасту 
и добијати помоћ од других у 
одрастању. Само на овај начин свако 
се може развити у срећно дете, а 
касније и у одраслу особу. 

Где пронаћи љубав, знање, 
другаре, себе? Љубав већ имаш од 
родитеља и породице, знање је свуда 
око тебе (школа, интернет, књиге,  
телевизија итд.). 

Прави другари, и они су поред тебе, 
само их треба препознати. Да би их 
могао препознати мораш им пружити 
прилику да то и постану. Пријатељ и 
друг је неко кога прво приметиш, 
затим разговараш са њим, приметиш 

да имате заједничка интересовања, 
 онда почнеш се дружити са њим, а 
затим постане особа у коју имаш 
највише поверења. 

Избор другара је врло важан у 
животу јер у многоме одлучује какав 
ћеш и ти бити, тако да бирај увек 
онакве особе за другаре чије је 
понашање примерено и у које имаш 
поверење. Не заборави да и твоји 
другари бирају другаре, самим тим и 
ти мораш бити таква особа да други 
желе да се друже са тобом. Некад 
мораш и променити нешто код себе да 
би те другари прихватили. Наравно, та 
промена не значи да треба да се 
мењаш да радиш нешто лошије, већ 
да будеш у нечему бољи. Какав си ти, 
такви су и твоји другари. Потруди се 
да сваки дан препознаш неку добру 
особину код својих другара и похвали 
их због тога.  Потруди се да сваки дан 
помогнеш неком нешто, било да ти је 
другар или неко у коме још увек не 
видиш дригара. Увек буди пријатан, 
отворен и срдачан према другима јер 
само тада се и ти и та друга особа 
осећате лепо. 

Где пронаћи себе? Пронађи прво 
све најбоље у другима, у њиховом 
знању, понашању, односу према 
другима итд. Пронађи себе у 
најбољим особинама људи који те 
окружују, полако усвајај те особине 
како би постао најбољи могући ти. 

Да ли је то лако пронаћи себе?  
Није. 
 Да ли за то треба доста времена.  
Треба. 
Колико времена?  
Цео живот. 
                                                             

                           Ива Јеремић, педагог 

НАЈТЕЖЕ ЈЕ БИТИ ТИ 
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Наша зимска опрема, одељење I-1 

8. март, одељење I-1 

Пролеће, одељење I-1 

Хранилице за птице, одељење I-1 

Сара Петровић III-1 

Вук Радојичић III-1 
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Неда Стојановић III-1 

Приредба за Светог Саву, Рудовци-село Вук Радојичић III-1 

8. март, Рудовци-село 

8. март, Рудовци-село 

8. март, Рудовци-село 
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Моја школа 
 

Рупа у души ми је била, 
док школа није радила. 
Моја школа мени је сјајна, 
стално ми стиже нека тајна. 
 
Некад сам се на распусту радовао, 
а сад на распусту за школом туговао. 
Кад дођем у школу ја, 
сачека ме забава. 
 
Кад пођем у школу ја, 
радујем се друговима. 

 
   Димитрије Стојановић, Трбушница 

 

Моја учитељица 
 

Моја учитељица се зове Данијела. 
 Она има 41 годину. Очи су јој 

смеђе као кестен. Коса јој је боје 
златног сунца. Усне су јој ружичасте. 
Образи су јој румени као ружа. Руке 
су јој топле и меке. Њен надимак је 
Даца. Даца воли да спрема листиће. 
Она спрема мале листиће које 
убацујемо у лист или цвет. Она нас 
учи да будемо добри и да помажемо 
једни другима. Даца воли да даје 
добре оцене. Када је некоме 
рођендан сви су срећни, па и она. 
Ако се неко разболи, она позове 
родитеље и буде тужна. Воли да се 
дружи са нама.  

Ја је волим јер је добра, строга и 
даје добре оцене. 
 

Бојана Тодоровић, Трбушница 

Групни рад 1. и 4. разред, Трбушница Групни рад 3. и 4. разред, Трбушница 
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8. март, Крушевица 

У цркви за Светога Саву, Крушевица 

8. март, Крушевица 

Никола Давидовић 4-1 

Ивана Милутиновић 4-1 

Страхиња Анђелковић 4-1 
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1. Помоћу две посуде од 3 л и 5 л 
одмерите из водоводне славине у 
лонац 4 л воде.  

2. Колико листова има књига ако је за 
нумерисање њених страна 
употребљено тачно 77 седмица?  

3. Одреди разлику највећег и 
најмањег шестоцифреног броја 
записаних помоћу цифара 0, 2, 3, 
6, 7 и 9, тако да се свака цифра 
појављује у сваком од бројева 
тачно једном.  

4. Три дугарице Милена, Јована и 
Ивана су заједно имале 980 
динара. Прво су ишле у биоскоп и 
свака је платила своју карту. Затим 
су отишле у продавницу и 
потрошиле Милена 168, Јована 
109 и Ивана 123 динара. На крају 
им је остало заједно 130 динара. 
Колика је цена једне биоскопске 
карте?  

5. На једну страну ваге стављен је 
комад сапуна, а на другу још ¾ 
сапуна. Вага је у равнотежи . 
Колика је тежина сапуна?  

 

 

Решење:  

 

1. Напуните посуду од 5l и њоме 
напунте посуду од 3l, остатак од 2l 
сипајта у лонац . Поновите то још 
једном и у лонцу ће бити четири 
литра воде.  

2. За нумерацију првих 100 страна 
употребљено је 20 седмица, и то за 
нумерацију следећих страна: 7, 17, 
27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73,74, 
75, 76, 777, 78, 79, 87 и 97. Слично 
за нумерацију наредних 200 страна 
употребљено је јо 40 седмица, тако 
да је остало 17 седмица. Значи да 
књига има 378 страна, односно 189 
листова.  

3. Највећи такав број је 976320, а 
најмањи 203679. Њихова разлика 
је 976320 – 203679 = 77264  

4. Ако је цена карте x онда су заједно 
потрошиле на карте 3x динара. 3x 
+ ( 168 + 109 +123) + 130 = 980 3x = 
980 – 530 3x = 450 x = 150 Цена 
једне биоскопске карте је 150 
динара  

5. Четвртина сапуна тешка је три 
четвртине килограма, а цели сапун 
3 килограма  

 
 

Милица Благојевић VIII-1  
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Палата Версај је била резиденција 
француских краљева Луја XIV, Луја XV 
и Луја XVI. Смештена је на 11 хектара 
код града Версаја, југозападно од 
Париза и окружена са 815 хектара 
паркова. 

Овај дворац—споменик је чувен у 
свету по својој лепоти, као и по 
значајним догађајима који су се ту 
одиграли. Краљеви су са својим 
дворјанима били становници дворца 
од 1682. до 1789, са изузетком 
неколико година у периоду регентства 
Филипа, војводе Орлеанског (1715-
1723). Версај је постао симбол 
врхунца француске монархије. 

Палата Версај је позната по 
многобројним парковима од чега су 93 
хектара вртови. Најпознатији врт је 
Оранжерија. Парк садржи 200 000 
стабала дрвећа и педесетак већих 
фонтана. Најпосећеније локације су 
Велики и Мали Тријанон, Краљичино 
село, Менажерија, Оранжерија и 

Швајцарско језеро. 
У двору има 700 соба, 2512 

прозора, 352 димњака и 483 огледала.  
Оно што је било занимљиво је да 
палата није била резервисана само за 
племство. Ући је могао свако ко је 
поседовао шешир и мач. Обичан 
народ је имао приступ Версају. 

У дворцу су се одиграли многи 
историјски догађаји. Ту су обитавали 
амбасадори из више европских 
земаља, делегације из Сијама, 
Персије и из француских колонија у 
Америци. Најзначајнији политички 
догађај је био склапање Версајског 
мира 1919. године. 

Палата Версај је 1979. године 
уписана у светску баштину Унеска.  

 

 
 

 
Владо Рајковић 6-2 

Дворана огледала 

Величанствена палата краља Сунце 
-Версај- 

Једна од соба 
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Вилијам Шекспир (крштен 26. 
а п р и л а  1 5 6 4 ,  у м р о  2 3 . 
априла 1616) био је енглески песник и 
драмски писац, који се сматра за 
највећег писца на енглеском језику и 
драматурга светског гласа.  

Шекспир је рођен и одрастао 
у Стратфорду на Ејвону. Мало 
писаних сведочанстава је остало о 
Шекспировом приватном животу, те 
постоје многобројна нагађања да ли 
су дела која му се приписују стварно 
његова. Шекспир је био угледан 

п е с н и к  и 
п о з о р и ш н и 
писац још за 
живота, али 
њ е г о в а 
репутација није 
д о с т и г л а 
д а н а ш њ е 
размере пре 19. 
века.   

Са доласком у 
Лондон почиње 
њ е г о в о 

везивање за позориште, до краја 
живота оно ће бити његов хлеб и 
његова опсесија. Прво је постао 
глумац, а затим и онај који дотерује 
туђе текстове, што му је омогућило да 
упозна технику драмског писања и 
дало идеје да и сам пише. Учествовао 
је у стварању позоришта Глоб. Његов 
књижевни рад обухвата 20 година 
(1592-1612) . За то време написао је 
књигу са 154 сонета, 2 наративне 
поеме и 36 драма. 

 Умро је ту, у Стратфорду, 1616, у 
53-ој години живота, и сахрањен је у 
месној цркви Св. Тројице, у близини 
олтара. Изнад гроба постављена је 
1623. године спомен-биста, са 

латинским натписом: По мудрости 
Нестор, по генијалности Сократ, по 
уметности Вергилије. Земља 
покрива, народ тугује, а Олимп га 
има.    

Најпознатија дела: Ромео и Јулија, 
Хамлет, Отело, Магбет, Сан летње 
ноћи... 

Занимљивости: 

Јулијин балкон 

 

Највећу љубавну причу свих 
времена, о Ромеу и Јулији, Вилијам 
Шекспир је сместио пером у град на 
северу Италије, Верону. Много је 
расправа о томе да ли су љубавници 
заиста постојали, али то не зауставља 
хиљаде и хиљаде туриста из целог 
света да виде Јулијину кућу. На 
Јулијиној кући се налази сигурно 
најпознатији балкон на свету. 

Историјски гледано Јулијина кућа 
вероватно није кућа породице 
Капулети. Кућа је дуго припадала 
породици Капело. Због сличности 
имена ових породица настало је 
популарно веровање да је то била 
кућа Капулетових. Кућа је саграђена у 
13. веку, у готичком стилу, а 1930. 
године је рестаурирана. 



28  

 

Милена Мирковић 7-1 

Катарина Лазаревић 8-2 

Ивона Новаковић 7-1 и Андријана Милановић 7-1 

Милица Васиљевић 8-2 

Катарина Лазаревић 5-2 

Милена Мирковић 7-1 
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Милица Васиљевић 8-2 

Јелена Новаковић 5-2 

Мина Вујовић 5-2 

Драгана Петровић 7-1 

Анђела  Ђаковић 7-1 

Анђела Степановић 5-1 
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 Александра Павловић 8-1 

Кристина Илић  6-1 Саља Спасојевић 8-1 

Мина Вујовић 5-2 

Мина Вујовић 5-2 

Ђорђе Стојановић 8-1 
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Милица Васиљевић 8-2 
Милена Мирковић 7-1 

Маја Спасојевић 8-2 

Милица Васиљевић 8-2 
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