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Фјодор Михајлович Достојевски 

 
 

Достојевски је познати руски писац рођен 11. новембра 

1821. године у Москви. Умро је 9. фебруара у Санкт Петербургу.  

Он је један од најутицајнијих писаца руске књижевности. 

Према ширини и значају утицаја он је био светски писац у 

рангу Шекспира и Сервантеса. Достојевски је ухапшен и 

затворен 1849. под оптужбом да је учествовао 

у револуционарним активностима против Цара Николаја I. На 

дан 16. новембра исте године је осуђен на смрт . После лажног 

стрељања гду су му везане очи и када је остављен на хладном 

времену да чека на хитац одреда за стрељање, Достојевски је 

помилован и упућен на присилни рад. Осуђен је на осам година 

робије. Током овог периода повећао се број 

епилептичних напада за које је имао генетску предиспозицију.  

Достојевски је имао проблем са коцком. Тако је и једно од 

његових најпознатијих дела „Злочин и казна“ написано у 

рекордно кратком року и брзо објављено да би успео да исплати 

коцкарске дугове, а пошто их је отплатио поново је остао готово 

без новца. Роман му је донео славу, али га није спасао беде. 

За време српско-турског рата 1876—1877. више пута је 

писао о Србији и Црној Гори. 

 

 

Преминуо је 9. фебруара по новом, односно 28. 

јануара по старом, календару, 1881. године у Санкт 

Петербургу од последица крварења узрокованог 

епилептичним нападом. После два дана, његово тело је 

испратила на гробље безбројна гомила народа, монаштва и 

свештенства. Сахрањен је на гробљу „Тихвин“ при 

манастиру Александар Невски, у Санкт Петербургу, у 

Русији. Процењује се да је 40.000 људи присуствовало 

његовој сахрани, махом омладина и студенти.  Таква почаст 

одавана је једино телима преминулих руских царева. На 

његовом надгробном споменику пише: „Заиста, заиста 

вам кажем, ако зрно пшенично, паднувши на земљу, не 

умре, онда једно остане; ако ли умре, много рода 

роди.“ (Јеванђеље по Јовану XII,24), што је и епиграф 

његовог последњег романа, „Браћа Карамазови“.  

 

Владо Рајковић, 5-2 

Ако при свакој пријатељској 

услузи одмах мислиш на 

захвалност, онда ниси даровао, 

већ продао.  



Заједно с месецом ронимо кроз 
распеване навиљке облака, моја бака 

и ја 
 
 

 

 Тек што сумрак закорачи у моје мало, спокојем 
ушушкано двориште, месец скочи високо изнад моје 
куће,блистави сјај распе преко крова. Само празнину у 
мом срцу није могао да обасја. 

 Ове хладне јесење вечери буде успомене, 

враћају у прошлост, у моје срце као да су посадиле 

носталгију која сваког дана све више расте. Време кад 

ноћ од дана украде по неки део и обоји у црно, 

скраћујући тако дан, људи на селу који имају пуно 

обавеза једва да дочекају. Сећам се да је моја бака 

волела јесен. Увек је била веома вредна. Сваке јесени у 

воћњацима је скупљала зреле плодове воћки, тако да 

преко дана и није имала баш толико времена да 

посвети онима које је, како је увек причала, највиш 

волела - својим унучићима. Како падне вече ми гледамо 

кроз прозор, нестрпљиво на прстима, како бисмо је 

први угледали и потрчали јој у загрљај. Кад бака улази у 

кућу сва уморна, због година и рада, као да га испред 

куће негде сакрије и у кућу улази насмејана широм 

раширених руку. Право дружење почиње, а бака не 

показује ни мало умора, као да дан тек почиње.  

Не знам да ли су ми рађе вечери који сам 

проводила у њеном крилу и слушала њене приче о свом 

детињству, о томе како су ишли у школу и неким 

прошлим временима, када су људи много теже живели 

или оне вечери проведене у кухињи. И месец је сведок 

да је мој бака правила најлепшу питу. И он и ја знамо да 

се само претварала да јој много значи помоћ мале 

брашном умазане девојчице која се често сударала са 

њом у кухињи, журећи у жељи да јој помогне. Кроз 

распеване навиљке облака рони моја љубав према 

баки. Све док тих облака на небу буде, биће и љубави и 

сећања. 

 Моја бака више није са мном, тихо је отишла на 

пут са  месецом и облацима са кога се не враћа. Ја ћу 

сваке вечери без речи са месецом о њој разговарати 

тако да је ни месец ни ја никад нећемо заборавити. 

 

Милена Мирковић 6-1 



ДРУГ 

 

Друг је онај који чува тајне 

све бескрајне, лепе, сјајне. 

 

У школи деца пишу бајке 

и раде тешке задатке, 

а то што ти нећеш моћи, 

он ће ти објаснити и помоћи. 

 

Јер он је друг, прави друг, 

једини на свету, 

са њим ћеш се дружити 

и никада га учитељици тужити. 

 

Друг је једна велика стрелица 

која лети далеко до звездица. 

Али знајте друг је вредни прстенчић 

што је у вашем срцу слатки анђелчић. 

 

Дуња Петровић (Рудовци, село) 

БАКА ЈЕ УЛОВИЛА МИША 

 

Напољу је падала киша, 

а бака је уловила миша. 

Миш се плаши, 

а бака се смеши 

говори му ружне речи, 

па га згњечи. 

Ја сам се чудом чудила 

и гледала бакина лудила. 

Бака се зове Мира, 

али мишу мира дала није, 

него га у муку вије. 

Гледа у миша па се чуди 

каква је судбина старих људи. 

 

Дуња Петровић (Рудовци, село) 

Трбушница, II и IV р. 

Лутке Трбушница, III 4  Пикасо 

Трбушница, II и IV р. 

Трбушница, III  Срца 

Посластичари, село Рудовци I 

и III р. 



 

 

 

Ћао!Ево неких занимљивости, за које раније  можда нисте 

знали: 

Да ли знаш? 

-да у Лапонији сунце не залази 

од маја до јула? 

-да је у Шведској изграђен 

први ледени хотел који се топи 

сваког априла и и сваке зиме се 

поново гради? 

-да Швајцарску називају 

Европским резервоарем воде, јер се у њој налази 1 500 

језера? 

-да је у Сибиру у Русији откривен гроб, стар око 25 000 

година у којем се налазио костур човека, чија је одећа некада 

била украшена са око 3 500 ушивених перли? 

-да је Колосеум у Риму, у 

Италији  највећи 

амфитеатар икада 

саграђен у Римском 

царству, током борби 

гладијатора могао да 

прими 80 000 гледалаца? 

 

 

 

-да је Кањон Таре у Црној Гори 

најдубљи кланац у Европи са 1 300 

метара дубине? 

-да  се за Либију може рећи да је 

џиновска пустиња, јер је 95% ње 

прекривено песком? 

 

-да огромна 

гнезда на дрвећу и телеграфским 

стубовима која су већа од било  којег 

птичјег гнезда и дом су за зоо јединки, 

граде дружељубиве ПТИЦЕ ТКАЉЕ из 

јужне Африке? 

 

-да кућни миш не мора да пије воду да би преживео? 

-да  је џамија која је отворена на Филипинима, у јуну 2014 

године , обојена је  у светлоружичасто како би симболизовала 

мир и љубав? 

-да произвођач сира Мајкл Ли из 

Јоркшира, велика Британија, прави 

потпуно црн сир користећи дрвени 

угаљ? 

 

-да морске 

игуане са 

острва Галапагос могу да смање своју 

телесну дужину  за готово 20 одсто за 

време кад  је оскудица хране. 

 

То би било то!Видимо се  у следећем броју!!! 

Теодора Петровић   V2 

Валентина Јовановић  V2 



   Сирене никад нису постојале, 

али се помињу у народним 

причама  готово свих народа. 

Замишљали су их као дивна 

морска бића, полурибе или као 

полудевојке.  У грчкој митологији 

сирене су мамиле морепловце у 

смрт. У немачким народним 

причама сирене живе у дворцу на 

дну реке Рајне.  

Сирене су замишљане као бића 

која до струка имају тело жене, а 

од струка тело рибе. Поред 

сирена постојале су и легенде о 

морским људима. Према старим причама, они се обично 

заљубе у смртну жену па је отму или одмаме у морске дубине. 

У свим земљама постоји више прича о сиренама. Веровало се 

да оне могу да предскажу догађаје који ће тек наступити и 

дати натприродну моћ људском бићу. 

 

У раној грчкој уметности 

Сирене су приказиване 

као птице с великим главама 

и ногама, а каткад и 

с лављом гривом. После су 

приказиване као жене с 

птичијм ногама, али и с 

крилима или без њих. Такође 

су и приказиване како 

свирају неки инструмент, 

најчешће харфу. 

После су Сирене почеле 

бити приказиване као 

прекрасне жене чија су и 

тела и глас били заводљиви 

или као полужене и 

полурибе, што је данашње значење Сирена, често 

приказивано у популарној култури. У доста језика је реч за 

Сирену једнака речи за полужену и 

полурибу  што доприноси смутњи. 

 

Сања Спасојевић              

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B5


ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА је обогаћена новим 

најчитанијим књигама за децу и младе (Сјај звезда на 

плафону, Ми деца са станице Зоо, Деца бестрагије, Ноћна 

школа, Летописи Нарније...). Такође, сваког петка стиже 

најновији број Политикиног Забавника, а два пута месечно 

и Мали Политикин Забавник. 

ШКОЛСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ је организован и 

ове године у ОШ ,,Диша Ђурђевић” у Вреоцима. Наша 

школа је учествовала са две позоришне представе старијих 

разреда— Школски сан са наставником Сашом Радаковићем 

и Бајка са учитељицом Мирјаном Трмчић.  

Представа Бајка је освојила прво место, а добила је и 

награду за најбољи костим. Осим на овом фестивалу, 

ученици су са истим комадом учествовали и на ,,Змајевим 

дечијим играма" у Новом Саду, Фестивалу хумора за децу у 

Лазаревцу и у хуманитарној акцији за помоћ угроженима у 

мајским поплавама.  

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У БЕОГРАДУ 

Ученици су ове године посетили Фестивал науке који је на 

њих оставио јак утисак и жељу да и следеће године 

присуствују овом догађају. На фестивали су се могли видети 

разни интересантни експерименти из физике, хемије и 

биологије. 

САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА у ОШ ,,Исидора Секулић" у 

Београду 

Градска општина Савски венац је организовала Сајам средњих 

школа за ученике завршних разреда основне школе како би се 

на време упознали са образовним профилима и занимањима 

које нуде средње школе у Београду.   

Сајам су посетили наши ученици осмих разреда и матуранти 

ОШ ,,Милорад Лабудовић Лабуд" из Барошевца. Ђаци су 

обишли и Авалски торањ у Београду. 



 

 

 

 

Светски дан борбе против сиде се одржава 

1. децембра. Овај дан се обележава од 1988. 

године. Тог дана се исказује подршка за људе 

који су ХИВ позитивни и чланове њихових породица.  

Сида је вирусно обољење које изазив вирус ХИВ. Сида је 

болест без откривеног лека до дан данас. Она је смртоносна. 

Сида са преноси преко крви или незаштићених сексуалних 

односа. Може се излечити у раном стадијуму. Рани сиптоми 

ове болести су: губитак тежине, замор... Сида се не може 

пренети: пољубцом, загрљајем ни додиром. У Срији 1. 

децембра тест на сиду је бесплатан. 

Милица Благојевић VII 1 

 Колико примећујем, сви 
ви пратите моду, имате своје 
стилове, супер се облачите. 
Чему бих ја могла да вас 
научим и шта  да вам 
препоручим? Не знам да ли 
неко прати моје предлоге за 
филмове или за игрице, али ја 
се надам да ћете бар да 
прочитате ове за моду. 
 Пошто сам у прошлом 
чланку писала о јесени, логично 
је да ћу сад писат о зими. Мада 
о зими нема шта много да се 
каже, имам да убацим коју боју 
више и да додам неке дезене, 
али оно што се носило за јесен 
није много различито од тога 
што ће се носити и ове зиме. 
  Пошто снега тешко да ће 
и бити, ове зиме можете 
слободно да отворите орман и 
обучете лежарну хаљину у 
нијансама плаве, сиве или 
љубичасте. Да комбинујете 
своје топле зимске капуте са 
тамним нијансама дубоких 
чизама, а испод капута памучне 
џемпере. Топло и удобно 
мислим да ништа ту више не 
треба.  

Онда за журке, као што сам 
већ рекла, лежерне хаљине, 
а уз њих неки блејзер, 
торбица у боји блејзера и 
висеће минђуше које скрећу 
пажњу на ваше лице. Дечаци 
ако већ желе да се мало 
дотерају, нек оставе тренерке 
и нек се увуку мало у 
ф а р м е р к е ,  ј е д н о б о ј н е 
кошуље и за њих је то сасвим 
довољно да привуку пажњу.  
 Ако идете код неких 
рођака или у госте, а желите 
да оставите утисак, за 
девојке кошуље на пруге и 
уске панталоне, а дечаке 
фармерке, мајице са крагном, 
то је вама сасвим довољно.  
 Немам још много тога 
да  додам пошто се ове 
године зима много не 
разликује од јесени, али, 
верујте ми, пролеће ће још 
мало и биће доста нових 
идеја, стилова и детаља.  
 Х в а л а  ш т о  с т е 
одвојили времена за овај 
чланак, надам се да вам се 
свиђа и верујте ми следећи 
ће бити бољи. Видимо се. :) 

Ана Марковић  VIII1 



 

Ово је нова рубрика у нашим новинама. Питајте све што вас 

занима и разрешите недоумице. Овог пута вам одговара 

Невена Благојевић. 

 

*Како да јој кажем да је волим? 

Одговор: Буди романтичан. Поклони јој цвет, а можеш и да 

јој пошаљеш писмо на кућну адресу, то данас ретко ко ради и 

сигурно ће јој се допасти. Буди пажљив према њој, 

девојчицама то прија. И на крају, скупи храброст и откриј 

своја осећања, најгоре што може да се деси је да пропустиш 

прилику и да се касније кајеш. 

 

*Да ли пети и шести разред иду заједно на екскурзију и 

где? 

Одговор: Да, иду заједно. Иде се у Војводину. Желим им леп 

провод. 

 

*Да ли ме воли? 

Одговор: То мораш сам/а да сазнаш. Ако си добар/а према тој 

особи и лепо се опходиш према њој, онда је то веома могуће. 

Питај је да ли му/јој се свиђаш. Не може те волети ако сте 

једва проговорили ,,две речи”. Покушај јер ништа не можеш 

изгубити. У школи сигурно има још неко посебан ко може да 

ти се допадне. 

 

*Драга Савета, можеш ли ми рећи када ћу се удати и 

колико ћу мужева имати? 

Одговор: Нисам пророчица да бих то знала.  

*Шта је брзина светлости? 

Одговор: Брзина светлости је један од важнијих појмова 

у Ајнштајновој Теорији релативности. Према истој теорији није 

могуће кретање брзинама већим од брзине светлости у вакууму. 

Брзина светлости у вакууму износи тачно 299.792.458 m/s . 

  

*Зашто оволико авиона лети преко наше земље? 

Одговор: Географски се наша земља налази на веома значајном 

месту—између истока и запада. Та погодност довела је до тога 

да наш ваздушни простор буде веома прометан и да преко наше 

земље прелазе авиони који нпр. из западне Европе иду за 

Турску или Грчку. Од када су Србији укинуте визе, велики број 

наших туриста посећује друге земље, тако да је и наш авио-

саобраћај развијенији. 

 

*Колико коштају школске новине и где иду те паре? 

Одговор: Новине коштају 30 динара. Новац скупљен од 

продатих новина се улаже или у луксузно издање једног броја 

(као што је било прошле године) или се купују књиге за 

школску библиотеку по жељи ученика. 

 

*Да ли сам тужибаба ако кажем родитељима свог друга за 

нешто лоше што он ради? 

Одговор: Иако није популарно да се откривају тајне 

родитељима, често су они једини који ће нам пружити најбољу 

помоћ и дати прави савет. Тиме што ћеш његовим родитељима 

испричати ту лошу ствар, ти му у ствари помажеш. Чак и ако се 

буде наљутио, касније ће схватити да си му ти прави пријатељ 

јер мислиш о његовом добру. Посаветуј се са њима, па 

покушајте заједно да рештите тај проблем.  



 

 

 

 

 

 

1. Ивица и Перица 

добијају дневно џепарац по 100 динара. Ивица дневно 

уштеди 2/5 новца, а Перица за 1/10 мање од Ивице. 

Колико је новца потрошио Ивица за седам дана, а 

колико Перица за десет дана?  

 

2. Ученик је прочитао књигу за три дана. Првог дана је 

прочитао 52 стране више него другог дана, а трећег 

дана му је преостало 86 страна. Колико је прочитао 

првог дана ако је књига имала 200 страна?  

 

3. Син је три пута млађи од свог оца али је у исто 

време три пута старији од своје сестре. Отац и кћерка 

имају заједно 50 година. Колико година има син, а 

колико кћерка?  

 

4. У неком месецу три петка су пала на паран датум. 

Који је дан у недељи био двадесет петог дана тог 

месеца? 

 

Решења 

1. Ивица је потрошио 420, а Перица 640 динара.  

2. Првог дана је прочитао 83 стране.  

3. Син има 15, а кћерка 5 година.  

4. Нека је x датум првог петка ( х је паран број). Следећи 

паран петак биће кроз 2 недеље, тј. Х+14 а датум трећег парног 

петка је Х+28. Како месец не може да има више од 31 дан, то Х 

мора да буде 2. Према томе 25. дана тог месеца је недеља.  
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Исправка решења из претходног броја: 

 

1. Број 20 изрази са четири деветке (Решење 9+(99/9) 

 

2.  Колико има троцифрених бројева који се могу поделити са 

5? (Решење 180) 



      Како је недавно био један 
нови филм у биоскопу, који се 
лично мени много свидео, 
одлучила сам да вам пишем о 
њему. 
 Филм говори о Дракули, а 
пошто сви знамо да је дракула 
један од најпознатијих вампира 
икада, претпостављам да сви већ 
једва чекате да га гледате. По 
мом мишљењу, филм је померио 
границе свих до сада снимљених 
филмова о дракули. Урађен је у 
3D формату, реалистичан је, 
с п е ц и ј а л н и  е ф е к т и  с у 
феноменални.  
 Радња говори о краљу 
Дракули који треба да преда 1000 
мушке деце султану, разлог је 
био тај што су султанови 
извиђачи били убијени, а султан 
је сумњао на Дракулу. Али то 
Дракула није био, то што их је 
убило било је нешто горе, 
вампир. Пошто Дракула то није 
хтео да уради султан му је 
тражио и његовог сина и запретио 
је ратом. Дракула се састао са 
султановим слугом после тога 
како би му предао децу, али 
Дракула га је убио, као и војнике  

који су били са њим. Послао 
је жену и сина кући и рекао 
им да се сакрију и да он иде 
да нађе моћ која ће му 
требати за победу над 
султаном, моћ која ће га 
променити, њега и његов 
живот. 
 Мислим да сам о 
филму довољно рекла.  
Мене је филм одушевио - 
акција, љубав према сину, 
жртва... Гледала сам га пар 
пута и никако да ми досади. 
Ја се надам да ће се и вама 
ф и л м  с в и д е т и . 
Препоручујем га свима који 
воле авантуру и вампире. 
 Ако желите да га 
погледате, нађите га на 
сајту: www.ubioskop.com 
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 Драги моји гејмери, 
изашла је нова игрица, 
занимљива је, бар  мени се 
свидела, а надам се да ће и 
вама. 
 У овој игрици живите у 
свемиру, можете да радите 
шта год желите све док не 
напуштате брод. Можете да 
тргујете, да купујете оружије, 
да ратујете, а можете да 
будете и пирати да нападате 
т р а нспо р т е  и  т р г у ј е т е 
робовима, ако желите. 
 И с т р а ж и в а њ е  ј е 
одлично. Направили су 
на јбољу реплику наше 
галаксије икада, направили су 
4 000 000  000 соларних 
система, и сваки од њих са 
с в о ј и м  п л а н е т а м а , 
астероидним пољима, а само 
мали део је популисан тако да 
се не зна шта има даље, 
можда има и ванземаљаца.  

 Игрица се мења у 
зависности од играча,  на 
пример ако се робови побуне, 
све зависи коме ћете помоћи и 
ко игра боље. Игрица има три 
царства.  
 Ф е д е р а ц и ја ,  т о  ј е 
демократија, фирме и тако 
даље. 
 Емпире, базиран је на 
Риму и само ту су дозвољени 
робови. 
 И Алијанса,  они су мало 
слободнији од других, и то је 
група независних играча. 
Наравно ако будете уништили 
неки брод Емпире они ће 
платити ономе ко вас убије, а 
Федерација је у добрим 
односима са вама. 
 Поред свега тога постоји 
више врста бродова, имају 
универзални, а имају они који 
су  за баш оно што вам треба. 
Управљање ћете и сами 
открити како иде. 
 Надам се да вам се 
свиђа, недавно је изашла. 
З а б о р а в и л а  с а м  р е ћ и 
направљена је на основу једне 
игрице из 1983. године.  
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Трбушница, 3-4  Пикасо Стефан Спасић 5-1 

Катарина Петровић 7-2 Наташа Јеремић 

Теодора Костић 6-1 


