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Вук Миловановић VII2 (колаж) Аница Милић VIII2 (фотографија) 

Теодора Симеуновић V1(зграфито) 

Анђела Марковић VI2 (витраж) 

Тијана Перишић VII1 

Анђела Марковић VI2 



Спортски дан 

 

Догађаји 

У организацији Основне школе 
„Рудовци“ и „Спортског центра 
„Рудовци“ у петак 10.06.2016. године 
одржана је манифестација „Школски 
спортски дан“. 

У оквиру програма ученици од 5. до 
8. разреда такмичили су се у одбојци и 
малом фудбалу. Њима су се касније 
придружили и наставници, а лепо 
време  подстакло  ј е  добро 
расположење, те су сви присутни 
уживали у спортском дану и дружењу. 
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Ученици млађих разреда су у 
октобру гледали позоришну представу 
„Алиса у земљи чуда” у извођењу 
„Позориштанца  Јеленица"  из 
Београда.  

 

 

 

Захваљу ј у ћи 
О л и в е р и 
М и р к о в и ћ , 
п ред с едни к у 
С а в е т а 
р о д и т е љ а , 
наша школа је 
сваке године 
у к р а ш е н а 
ц в е ћ ем  и з 
њ е н о г 
расадника. 

У новембру школа је одржала још 
један у низу семинара.  

С е м и н а р  п о д  н а з о в о м 
„Усавршавање  к омпе тенци ј а 
наставника за савремено праћење и 
вредновање постигнућа ученика" 
протекао је у изузетно радној 
атмосфери. 

У Центру за културу Лазаревац 1. 
децембра 2016. године одржано је 
предавање на тему превенције СИДЕ 
за ученике 7. и 8. разреда основних 
школа. У оквиру програма глумци 
Првог приградског позоришта су по 
први пут извели кратку представу 
„Исповест једне тинејџерке‟ која је 
заснована на истинитој причи девојке 
која се заразила ХИВ-ом. 

Алиса у земљи чуда 

Улепшавање школе 

Семинар за наставнике 

Светски дан борбе 
против СИДЕ 
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   Ученици млађих 
разреда матичне 
школе су и ове 
године направили 
хранилице за птице 
станарице. 

 

 

 

 

Сваке године се организује продаја 
новогодишњих честитки чији приход 
одлази у хуманитарне сврхе и тиме се 
помаже  социјално  угроженим 
ученицима. 

 

Хранилице за птице 

Радосав  Чворовић, власник 
маркета „Дућан”, поклонио је нашим 
најмлађим ђацима новогодишње 
пакетиће и веома их обрадовао.  

Последњег школског дана у старој 
години ђаци су организовали 
новогодишњу прославу у холу школе. 
Обезбедили су сокове и грицкалице, 
музику по свом укусу, балоне и украсе 
и забава је могла да почне. 

 

 

Хуманитарна акција 

Новогодишњи пакетићи 

Прослава Нове године 
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У организацији ГО Лазаревац и 
агенције „Саобраћај - Активизам‟ 
одржан је едукативни програм за 
ученике од првог до четвртог разреда. 

Деца су 
и м а л а 
п р и л и к у 
да науче 
како да 
б у д у 
безбедни 
учесници 
у 

саобраћају, а све то уз помоћ 
интерактивног полигона. Поред 
теоријског дела, интерактивни полигон 
био је место практичне обуке 

 

Учници су на часу хемије имали 
користан и занимљив задатак да са 
наставницом направе куглице за 
купање. За тај задатак им је требало, 
поред знања из хемије, мало соде-
бикарбоне, лимунске киселине и 
прехрамбених боја. Практична 
настава је успешно изведена. 

 

Саобраћај—Активизам 

Практични час хемије 
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Школски крос је организован за 
ученике од првог до осмог разреда. 

Прво место су освојили: 

Први разред: Лазар Ђурђевић 
(Трбушница) и Тијана Живковић  
(Трбушница);  

Други разред: Михаило Адамовић 
(Матична) и Дијана Павловић 
(Крушевица);  

 

Трећи разред: Матија Миловановић 
(Мали Црљени) и Јована Горета 
(Матична);  

Четврти разред: Бојан Рајковић 
(Матична) и Ивана Стевановић 
(Трбушница);  

Пети разред: Александар Пантелић 
V2 и Магдалена Ђурђевић V1  

 

Шести разред: Лука Васиљевић Vl2 
и Ленка Станић Vl2  

Седми разред: Лука Стевановић 
Vll2 и Валентина Јовановић Vll2  

Осми разред: Никола Петровић Vlll1 
и Милена Мирковић Vlll1  

Сви ученици 
млађих разреда 
имали су прилике 
да у рудовачком 
Дому културе 
о д г л е д а ј у 
п о з о р и ш н у 
представу „Мудро 
п р а с е н ц е ‟  у 
извођењу „Пулс 
театра‟. 

Позоришна представа 
„Мудро прасенце‟ 

Пролећни крос 



Свечани дочек ђака првака 

 

Приредбе 

Старији ученици наше школе су 
организовали 1. септембра срдачан 
дочек за своје најмлађе другаре. 
Учитељи су првачићима уручили 
поклоне и пожелели успешно и срећно 
школовање. 

 

10  



Дан школе 

Свечаном приредбом у Дому 
културе у Рудовцима и изложбом 
ликовних радова, 17.5.2016. године, 
обележен је Дан наше школе. За све 
госте и запослене приређен је и  
свечани ручак у ресторану „Бабина 
река‟. 

Школска слава, Савиндан, која се 
прославља у част Светог Саве,  
утемељивача образовања и првог 
српског архиепископа, обележена је 
приредбом ђака и свечаним ручком. 

Колектив Основне школе „Рудовци‟ 
са пријатељима и сарадницима школе 
прославио је школску славу. Ове 
г о д и н е 
д о м а ћ и н 
славе је 
б и л а 
колегиница 
М а р и ј а 
Божић која 
с е 
побринула 
да  све 
протекне у 
на јбољем 
реду. 
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Успеси 
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Благојевић и Кристина Илић; осми: 
Милена Мирковић; 

Биологи ја— пети :  Никола 
Давидовић; шести: Ленка Станић, 
Жарко Аћимовић и Аница Матић; 
седми: Анђела Благојевић, Марија 
Симеуновић и Стефан Васиљевић; 
осми: Лука Дамњановић, Ђурђија 
Аћимовић, Анђела Ђаковић и Ивона 
Новаковић; 

Географија— седми: Кристина Илић 
и Анђела Благојевић; осми: Милена 
Мирковић, Анђела Ђаковић и Милица 
Петровић; 

Хеми ј а—  с е дм и :  Анђ е л а 
Благојевић, Тијана Перишић, Сања 
Анђелковић, Кристина Илић, Теодора 
Петровић и Јована Дамњановић; 
осми: Огњен Арсић, Милена 
Мирковић, Анђела Ђаковић, Ђурђија 
Аћимовић, Андријана Пантелић и 
Анђела Ранковић;  

Физика— седми: Кристина Илић и 
Анђела Благојевић; 

Историја—пети: Никола Давидовић, 
Михаило Ђурђевић, Павле Некић, 
Александар Пантелић и Катарина 
Илић; шести: Аница Матић, Ленка 
Станић, Николина Лазић, Павле 
Милановић и Дуња Петровић; седми: 
Кристина Илић, Анђела Благојевић, 

Ј е л е н и 
С т е п а н о в и ћ , 
ученици трећег 
р а з р е д а 
матичне школе, 
у мају 2016. 
г о д и н е 
додељена је 
диплома  за 
ликовни рад на 
XIV београдском 
ф е с т и в а л у 
писаца за децу 
Витезово пролеће. 

Организатор  фестивала  је 
књижевни часопис за децу Витез. 

 

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

Српски језик—пети: Андријана 
Павловић и Никола Давидовић; шести: 
Ленка Станић и Дуња Симић; седми: 
Николина Обрадовић и Теодора 
Петровић; 

Математика—пети :  Никола 
Давидовић; шести Ленка Станић и 
Невена Мирковић; седми: Анђела 

Витезово пролеће 

Општинско такмичење 
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Теодора  Петровић  и  Сања 
Анђелковић; осми: Јован Павловић, 
Ђурђија Аћимовић, Милена Мирковић, 
Милица Петровић и Анђела Ђаковић 

Рецитатори— други: Александра 
Ивановић и Матеја Павловић; трећи: 
Алекса Ивановић; четврти: Ивана 
Новаковић; шести: Бојана Живковић 

 

 

 

На Градско такмичење пласирали 
су се: 

Српски језик—Андријана Павловић 
V2 и Никола Давидовић V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика— Милена Мирковић 
VIII1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија—Милена Мирковић 
VIII1 

Историја—Никола Давидовић V2 и 
Јован Павловић VIII1 

 

Сви  ученици  су  постигли 
задовољавајуће резултате, а Никола 
Давидовић је освојио ДРУГО МЕСТО 
на Градском такмичењу из српског 
језика. 

Градско такмичење 

Милена Мирковић 

Андријана Павловић 

Јован Павловић 

Никола Давидовић 



 

Излети, посете 

Фестивал науке у Београду 

Наставница хемије Слађана 
Николић је водила ђаке на Фестивал 
науке у Београду. Више од 650 
научних демонстратора из 50 научно-
образовних институција потрудили су 
се да представе науку на занимљив, 
инспиративан и поучан начин. 
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Ове године наши најмлађи ученици 
имали су рекреативну наставу на 
планини Гоч од 7. до 14. марта. 

У октобру су ученици млађих 
разреда ишли на излет у Београд где 
су обилазили Аду Сафари и Аду 
Циганлију. 

Рекреативна настава на 
Гочу 

Излет на Аду Сафари 

Матична школа 

Село Рудовци 

Учитељице и директор школе 



 

Ликовна секција 

Интернационални ликовни конкурс - Лик России 

Прошле школске године на 
ликовном конкурсу Лик России 
Кристина Спасић и Александра 
Павловић добиле су 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“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина Спасић VIII1 

Милица Васиљевић VIII2 

Александра Павловић, VIII1 
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Ликовни конкурс „Лик России‟ везан 
је за руску културу, историју и 
традицију. Ове године је ученица 
Милица Петровић VIII2 добила другу 
награду  из области  ликовне 
уметности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

````````````````````````````````````````````````````` 

 Похвале за ликовни рад на тему 
„Игра‟ поводом обележавања 
г о д ишњ и ц е  ОШ  „Фр а н ц е 
Прешерн‟ добиле су ученице 
Ленка Станић VI2 и Милена 
Мирковић VIII1. 

Милена Мирковић VII1 

Лик России  2017. 

Милица Петровић VIII2  



Змајеве дечје игре 

 

Драмска секција 

Позоришна представа „Како су 
настале ружне речи‟ учествовала је  
на 59. јунским програмима Змајевих 
дечјих игара, 8. јуна 2016. године у 
Позоришту младих у Новом Саду на 
малој сцени. 

Имали су веома успешан наступ и 
дружење са Слободаном Станишићем 
и Рашом Поповим. 

 

 

 

Плакат 

Ученици са учитељицом Мирјаном Трмчић 

Са директором школе  

Са С. Станишићем и Р. Поповим 
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Драмска секција коју води 
учитељица Мирјана Трмчић је 
наступала и на Међународном 
фестивалу „Лектирићи фест еx Yу” у 
Прокупљу ,  3.10.2016. године . 
Фестивал је организовала Народна 
библиотека „Раде Драинац”, а 
одигране су представе „Како су 
настале ружне речи‟ и „Путовање кроз 
маштање‟. Представе су биле 
одлично прихваћене и награђене, а 
ученици  су  слободно  време 
искористили за обилазак Прокупља. 

Комад „Како су настале ружне 
речи", у извођењу драмске секције 
наше школе, освојио је 3. место.  
Ученица другог разреда, Татјана 
Живановић, добила je награду за 
ж е н с к у  у л о г у  ( н а р а т о р ) .   
Ансамбл представе „Путовање кроз 
маштање” добио је специјалну 
награду за најшармантнију представу 
фестивала. 

На Петом школском позоришном 
фестивалу ученици драмске секције 
освојили су награду за сценографију у 
представи „Како су настале ружне 
речи”.  

Јован Грујић, ученик другог 
р а з р е д а , 
проглашен је за 
најбољег глумца у 
млађој категорији 
( п о з о р и ш н а 
п р е д с т а в а 
„Путовање кроз 
маштање”). 
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Лектирићи фест ex Yu 

Директор школе, учитељице Мирјана Трмчић и 
Данијела Недић са ученицима 

Позоришни фестивал у 
Вреоцима 



Кошарка 

 

Спортска секција 

Општинско такмичење у кошарци,  
VII и VIII разред за девојчице одржано 
је у октобру. 

Наша школа освојила је ДРУГО 
МЕСТО, наставник Јована Поповић. 

Ученице које су учествовале: 

Теодора Костић VIII1 

Санела Радосављевић VIII2 

Николина Обрадовић VII2 

Теодора Петровић VII2 

Анастасија Радић VII2 

Валентина Јовановић VII2 

Ученици наше школе ишли су 
на градско такмичење у стоном 
тенису и остварили задовољавајуће 
резултате. Ученик Никола Петровић 
имао је две победе, један пораз, а 
Јован Павловић три победе и један 
пораз.   
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Стони тенис 
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Општинско такмичење из атлетике 
за ученице и ученике, V-VI и VII-VIII 
разред ,  наставник  физичког 
васпитања Јована Поповић. 

 Постигнути су изузетни резултати: 

 

 

Николина Лазић VI1 100м III место; 

Милица Стефановић VII1 100м III 

место; 

Лука Ћук VIII2 100м III место; 

Ленка Станић VI2 300м I место; 

Милан Ђурђевић VIII/2 300м III место; 

Магдалена Ђурђевић V1 4x100м II 

место; 

Бојана Живковић VI2 4x100м II место;  

Невена Мирковић VI1 4x100м II место;  

Николина Лазић VI1 4x100м II место;  

Лука Дамњановић VIII1 4x100м III 

место;  

Душан Дамњановић VIII2 4x100м III 

место;  

Дејан Благојевић VIII1 4x100м III 

место. 

 

Ленка Станић се пласирала на 

Градско такмичење из атлетике. 

Атлетика 

Ленка Станић, I место 



 

Реч педагога 

Телефону, који си под 
клупама и у џеповима нашим, 
нека је пуна батерија твоја, 
нека стижу поруке твоје, нека 
буду слике моје, како у 
меморији тако и на „вебу“. 
Смајли наш осећајни дај нам 
дана с  и  опро сти  нам 
граматичке грешке наше, као 
што и ми теби опраштамо 
„багове“ твоје.  Одоли искушењу 
„батери сејв мода“ и  избави 
нас од „лајв“ снимања и 
сликања наставника и другог 
б и л о  к о г а ,  та к о  ти 
софтверског Бога. 

Имаш млечне зубе и пет 
година или имаш вештачке 
зубе и сто пет година, небитно, 
ти желиш да се бавиш 
занимљивим стварима и да 
будеш окружен људима који те 
разумеју и воле. Некада су се 
занимљиве ствари и људи 
налазили само у нашем 
окружењу и нису били доступни 

увек и на сваком месту.  
Некада, да би се играо, морао си 
се и дружити, да би се дружио, 
морао си бити поред другара, да 
би био поред, морао си отићи 
или су други морали доћи код 
тебе. 

Сада је исто ово веома 
важно, али развој науке нам је 
омогућио да се можемо играти 
сами, а опет бити у друштву 
(друштвене мреже и „онлајн“ 
игре) али и да можемо бити у 
друштву, иако седимо сами 
(вајбер, скајп и сл.). Осим тога, 
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Смарт молитва за мобилно здравље 
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све што нам је важно можемо и 
запамтити, односно снимити и 
сачувати. И не само то – ми 
можемо ствари које су нам 
занимљиве и људе који нас 
окружују, „спаковати“ у џеп и 
носити куда желимо. Ово је 
најпре  омогућено ,  прво 
рачунаром, а сада и мобилним 
телефоном. 

Све што постоји на свету 
може се користити у добре и 
лоше сврхе. Оловка може 
писати песме, али и ружне 
речи, грејалица ће чинити да 
нам буде топло, али нам може и 
запалити  кућу ,  можемо 
уживати у укусној храни, али 
ако превише поједемо биће нам 
лоше итд. Исто тако, мобилни 
телефон, може бити коришћен 
за за безброј корисних ствари: 
да некога обавестимо где смо и 
шта радимо, да некоме јавимо 
радосне вести, да тражимо 
помоћ уколико нам је потребна, 
да на мапама пронађемо 
удаљено место и најближи пут, 
да снимимо лепе тренутке, да 

пронађемо информације које су 
нам битне и ко зна шта још... Са 
друге  с тране ,  св е  ове 
могућности имају и тамнију 
страну. Уколико се дописујемо 
са непознатима и говоримо им 
шта радимо и где смо, ти нам 
можда могу опљачкати кућу, 
уцењивати, или нас отети и 
терати да радимо ствари које 
нам се не свиђају. Такође, 
уколико сликамо или снимамо 
некога без његове дозволе, 
можемо довести себе и своје 
родитеље  у  непри јатну 
ситуацију, јер је такво снимање 
забрањено и кажњиво. Осим 
тога, особа коју снимиш или 
сликаш и објавиш те снимке да 
и други виде, може се осећати 
лоше због тога, иако је теби то 
можда само смешно или 
безначајно. Због једне слике 
можеш изгубити много, односно, 
бар једног и поверење свих 
осталих другара. Немој то да 
дозволиш себи! 

Живот чини све оно што 
нас окружује – и лепо и ружно. 
Да би живот био леп и теби и 
другима, потруди се да из свега 
извучеш само оно најлепше и  
најбоље како би тако било свим 
људима. 

Педагог школе 

Ива Јеремић 



 

Млађи разреди 
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Рудовци—матична 

2. и 3. разред 

1.  разред 
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4. разред 

Мали Црљени 
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Крушевица 

Рудовци—село 

Дарко Тодосијевић 3 3  

Групни рад 1-4 

Далибор Тодоровић 4 3 

Анђела Аћимовић 2 3 

Николина Тодосијевић 1 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама 

 

Моја мама је најбоља, 

волим њен умиљати глас, 

она најавише воли нас. 

 

Воли мог брата и мене, 

Са нама проводи време, 

Певамо,играмо 

И баш се најлепше забављамо. 

Лена Ивановић III2 

 

МОЈА МАМА 

 

Очи су јој смеђе боје 

И коса такође, 

Румена је као ружа 

И љубав ми пружа. 

 

Очи су јој смеђе боје, 

очи моје мајке... 

Драге и миле 

И увек су поред мене бдиле. 

Ђорђе Колачарић III2 

 

ПЕСМА О БРАТУ 

 

Смеђе очи мога брата 

сијају до стотог спрата. 

Када нешто шушти, 

Он се мало мршти. 

 

Кад се врти чигра, 

Он се с мачком игра. 

Очи мига брата 

сијају до стотог спрата. 

Маријана Шекулица III2 
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1. и 3. разред 

2. и 4. разред 



 

Снежни дан 

Напољу је снежни дан, 

меда је легао у зимски сан. 

Деца се грудвају и праве Снешка, 

нигде нема лепшег смешка. 

Беле пахуље са неба падају, 

а деца се радују.  

Јаки ветар на прозоре куца, 

а лед пуца. 

Чизме мокре, кабаница такође, 

снежни дан брзо прође. 

Деци је време да уђу у дом, 

али кад уђу направе лом. 

                      Катарина Некић IV4 

 

Љубав 

Љубав је кад се неко воли 

и тада срце никада не боли. 

Љубав не одлети, него се чува 

и кад снег веје и кад ветар дува. 

Љубав је посвећена  

Оном кога волиш 

И немој никад  

Срце да му сломиш. 

Бојана Јеремић и Катарина Некић 
IV4 

 

Вече 

Стигло је тихо и мрачно вече. 

Одједном мачак тихо рече :  

„ Месец је изашао и на небу стоји, 

а моја бака брзо кроји.“ 
 

Вече је стигло и тихо певало : 

„ О како је месец леп, сија као рај, 

ма кад ће стићи мај!“ 
 

Шапутао је месец :  

„Како је лепо вече .“ 

Онда одговори сунце : 

„ Ма шта ми рече!“ 
 

Тако сунце рече  

и одједном се појави мече. 

Јутро је стигло 

и мече на ноге дигло. 

                     Жељана Живковић IV4 
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Трбушница 

Трбушница, комбиновано 
одељење 1. и 4. разред 



 

Еnglish corner 
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Земља хиљаду фјордова 

Географија 

Главни град ове земље је Осло. 
Дугачка норвешка обала дуж северног 
Атлантика је позната по фјордовима. 
Норвешка је шеста по величини 
земља у Европи, по копненој маси. 
Међутим, у погледу становништва, 
рангирана је на 28. месту. 

Пагански богови, попут Одина и 
Тора, били су обожавани у Норвешкој 
пре преласка у хришћанство, 995. 
године. 

У Хамерфесту, најсевернијем граду 
на свету, током два летња месеца 
сунце сија и у поноћ. Норвешка је по 
томе прозвана "Земља поноћног 
сунца." 

Осло је 2012. године проглашен за 
један од најскупљих градова у свету 

У Норвешкој, образовање је 
бесплатно, чак и више и високо 
образовање. 

Нобелова награда за мир се 

додељује сваке године у Ослу. 

Норвежани воле да причају вицеве 
о Швеђанима. 

Лардал тунел је дуг 24.5 
километара и то је најдужи тунел на 
свету. Тунел је подељен у четири 
тематска дела како би било мање 
стресно за возаче, а вожња траје 20 
минута. 

Еиксунд Тунел у Норвешкој је 
најдубљи подморски тунел такве 
врсте у свету.  Дуг је 7.765 метара, а 
досеже дубину од 287 метара.  

У Норвешкој је само 2,28% 
површине обрадиво. 

У  Норвешкој постоји (за 
неповеровати) око 450.000 језера! 

Норвешка има око 50.000 острва и 
обалу која се протежу на више од 
51.600 миља. 

Норвежани су једни од ретких људи 
који иду у лов на китове. 

Владо Рајковић VII2 
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Норвешка 



Грчки митови 

Митолоија 

Кентаури су били бића са телом 
коња и главом човека. Били су снажни 
и  нису  се  плашили  борбе . 
Представљани су као сурова бића, 
која су често улазила у сукобе са 
људима.  

За разлику од њих, Хирон је био 
прави контраст, интелигентан, 
цивилизован и љубазан. Био је 
стручњак за уметност, лов и 
медицину, а такође и прорицање.  

Хирон је одгајао и поучавао бројне 
грчке јунаке и богове - Ајанта, Тезеја, 
Ахилеја, Јасона и Херакла. Имао је 
дар којим је омогућио својим 
ученицима да открију своје највеће 
потенцијале. 

Био је син Хрона (бог времена и 
Титан) па није могао умрети. Остао је 
последњи Кентаур и желео је 
жртвовати свој живот да би омогућио 
човечанству да користи ватру. Пошто  
је био бесмртан, Херакле се 
договорио са Зевсом да размени 
Хиронову бесмртност за живот 
окованог Прометеја. 

Док је Херакле извршавао свој 
задатак у којем је требао убити 
еримантског вепра, вечерао је с 
Фолом. Херакле је затражио вина, а 
Фол му је дао свето Дионисово вино 
које је привукло Кентауре предвођене 
Несом. Херакле је на њих испалио 
стреле, а они су их гађали камењем, 
дрвећем и стенама. Једна је стрела, 
умочена у отровну Хидрину крв, 
погодила и Хирона. Хирон ју је извукао 
из тела и упитао се како тако мала 
стрела може узроковати толико смрти 
и уништења. У 
том је тренутку 
умро, одрекао се 
с в о ј е 
бесмртности, а 
богови су га 
поставили као 
с а з в е ж ђ е 
Стрелца на небу.  

Богдан 
Јоксимовић  V1 
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Кентаур Хирон 



 

 Биологија 

Мамути нису били онолики џинови 
каквим се понекад замишљају. 
Најкрупнији су достизали висину од 
четири до пет метара. Тело им је било 
крупно, прекривено дугом риђом или 
црном длаком, имали су огромне 
кљове, велику грбу на леђима, снажне 
ноге. Мамут се поносио кљовама 
дугим и до четири метра, а тешким и 
до 140 килограма. Живели су у 
хладним  пределима ( северна 

полулопта), али су се  селили ка југу, 
тако да су њихови остаци нађени, не 
само у Сибиру и на Аљасци, већ и у 
Италији. И на нашим просторима су 
живели мамути. Кљове су користили 
да раскрче смрзнути снег док траже 
храну, а мора се признати да није 
било лако пронаћи сваког дана 300 
килограма траве, маховине, кртола, 
шишарки, грања...  

  Праисторијски људи су ловили 
мамуте јер су јели њихово месо, 

користили сало за уљане лампе, од 
коже и руна су шили одећу, а кости су 
користили за градњу колиба. Од неких 
костију људи су правили накит. Мамут 
је био најпожељнији плен ловца. 
Дебело крзно и кожа су штитили 
мамута, не само од зиме, већ и од 
копаља  и  стрела .  Зато  су 
праисторијски људи ловили мамуте на 
различите начине. Један од 
најсигурнијих начина се састојао у 
прављењу великих рупа чију су 
површину прекривали грањем и 
лишћем. Када мамут упадне у  замку, 
ловци га дотуку каменицама и 
копљима. Када ловац на мамуте умре, 
пријатељи га сахране заједно са 
његовим оружјем, одећом, али и 
остацима последње животиње у чијем 
ј е  х ва т ању 
учествовао. 

Катарина 
Илић V2 
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Мамути 



 

Занимљивости 

Чуло укуса код лептира смештено је 
у њиховим стопалима.  

Пачије гакање уопште не може да 
произведе ехо, и нико није успео да 
сазна зашто. 

Слонови су једине животиње које не 
могу да скоче.   

Слонови проведу 23 сата дневно 
једући.   

Преко 10 000 птица годишње умре 
тако што удари у прозор.           

Пси имају око 100 различитих израза 
лица, а већину праве уз помоћ ушију.                       

Делфини наизменично спавају са 
ј е д н о м 
п о л о в и н о м 
м о з г а  и 
ј е д н и м 
затвореним 
оком.                            

С в и л е н и 
конац је јачи од металне жице исте 
дебљине.           

Змије могу да виде кроз своје очне 
капке.                                                                                          

Детлић куца у дрво и до 20 пута у 
секунди.                                                                                          

Језик камелеона је два пута дужи од 
његовог тела.                                                                              

Фламингоси су розе боје јер им 
рачићи представљаји главни извор 

исхране.                                                   

Комарце привлачи 
плава боја два пута 
више од било које друге 
боје.  

Жирафе могу да 
језиком чисте своје уши, 
јер им је језик дугачак 
до пола метра.                                                                

Пацов може да издржи дуже без 
воде него камила. 

Одрастао медвед може да трчи брзо 
колико и коњ.   

Просечан корисник паметног 
телефона око 110 пута дневно 
провери свој телефон.                                                   

Крокодил не може да исплази језик.                          

Буба шваба може да преживи до 9 
дана без главе.                                                               

Камелеон може да помера очи у 
било ком од различитих праваца.                                 

Крокодилу увек израсте нови зуб, да 
замени претходни.                                                         

Око козе има правоугаонасте зенице.                       

Кртица може да преко једне ноћи 
ископа тунел дужине 91 метар.      

Што је старија, бубамари тачкице 
постају све блеђе.                                                          

Кристина Илић VII1 и  

Андријана Павловић V2 
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Невена Мирковић VII1  

Андријана Павловић V2 

Магдалена Ђурђевић V1 (витраж) 

Никола Перишић VI1 

Магдалена Ђурђевић V1 (зграфито) 

Мина Вујовић VI2(витраж) 
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Анђела Мирковић VII1 

Вања Николић VI1 (витраж) 

Милица Прокић V2 (зграфито) 

Милица Петровић VIII2 

Данило Тодосијевић VII2 

Нина Стојановић VI2(витраж) 
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Рудовци—матична 1. разред 

Трбушница 

Рудовци—село 
Рудовци—матична 

4. разред 

Мали Црљени 
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