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„Раскрсница знања“  

 

Новине ученика Основне школе ,,Рудовци” 

 

Главни и одговорни уредник: Тања Пајовић 

 

Уређивачки одбор: Милица Благојевић, Дејан 

Благојевић, Теодора Петровић, Ана 

Марковић, Валентина Јовановић, Сања 

Спасојевић, Невена Благојевић, Анђела 

Благојевић, Милица Стефановић 

Ана Марковић, Анастасија Матић VIII 1 

Тијана Перишић V 1 

Катарина Петровић VII 2 
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Марија Лазаревић и Милена Мирковић VI 1 

Сања Спасојевић VII 1 

Пријатељство 
 
Кад се неко с неким дружи 
много је важно, 
послушајте, није лажно, 
пријатељ ко је. 
 
Пријатељ прави твоју тајну не одаје, 
увек ти другу шансу даје. 
Код других те  не оговара 
и ружну слику о теби не ствара. 
 

Утеху ти у тузи пружи, 
за то пријатељ служи. 
Са тобом срећу дели, 
увек те у друштву жели. 
 
Кад у детињству нађеш пријатеља, 
то вреди ко хиљаду жеља. 
Тај пријатељ ти заувек у животу остаје 
и увек ти подршку, радост и наду даје. 

 
Теодора Петровић V 2 
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Направљен је пано са портретима 
ликовних уметника Рудоваца, по 
којима је читав овај крај био познат. 
Рудовци су, иако физички мало место, 
захваљујући свом значају од 
педесетих до деведесетих година 
прошлог века, као и неговању 
друштвеног и културног живота 
изродили зачуђујуће велики број 
културних радника, и посебно добрих 
ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА, којима 
мало које место може да парира по 
значају и квалитету. 

 
ЊИХОВЕ ПОРТРЕТЕ НАЦРТАЛА 

СУ ДЕЦА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 
ШКОЛСКЕ 2013/2014. и то:  

 
МИЛИЦА ЖИВАНОВИЋ VII 1, 
ФИЛИП ВИДАКОВИЋ VIII 1, 
ЖЕЉКО НИКОЛИЋ VII 2 
АНДРЕА ЛЕЖАИЋ VIII 1, 
АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЋ VIII 2, 
МАЈА СПАСОЈЕВИЋ V 2,  
АЛЕКСАНДРА ЈЕРЕМИЋ V 1, 
ДИМИТРИЈЕ МИРКОВИЋ VI 2,  
МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ V 2 
ПАВЛЕ РАДОЈИЧИЋ VIII 2. 
 
Биографије сликара написао и 

позадину осликао наставник 
Владимир Петровић. 

Цртеж Маје Спасојевић Цртеж Александра 

Ковачевића 
Цртеж Жељка Николића Цртеж Андрее Лежаић 
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20. марта 2015. године Катарина 
Лазаревић, ученица VII 2 одељења 
ОШ ,,Рудовци" добила је другу 
награду на интернационалном 
конкурсу за карикатуру ,,Златна 
кацига" у Крушевцу. У категорији 
основаца, наша ученица је освојила је 
другу награду за карикатуру на 
овогодишњу тему ,,Моја породица" и 
том приликом путовала са 
наставником ликовне културе 
Владимиром Петровићем у Крушевац 
како би примила диплому и вредне 
награде. На изложби су, поред 
Катарининог рада, били изложени и 
радови наших ученица Маје 
Спасојевић и Милице Васиљевић, 
такође из одељења VII 2. 
 

2 4 . 
а п р и л а 

2 0 1 5 . 
г о д и н е 

ученице 

с е д м о г 

разреда 

ОШ ,,Рудовци" Милица Васиљевић, 

Маја Спасојевић, Катарина Лазаревић, 

Јована Миловановић, Јелена 

Јеремић, и ученице осмог разреда 

Ана Марковић и Јована Грујић добиле 

су награде на Руској културној 

Олимпијади. Ученице су на тему Руске 

цркве у Србији  одговориле 

р а з л и ч и т и м  т е х н и к а м а ,  о д 

традиционалног цртежа, до витража и 

макета цркве, самостално или у пару, 

а резултат је био освајање чак седам 

награда за пет појединачних радова у 

категоријама ликовне и примењене 

уметности. Ученици су за свој рад 

награђени дипломама и вредним 

наградама, а овом приликом за 

уложен труд и успехе наставник 

ликовне културе Владимир Петровић 

д о б и о  ј е  н е о ч е к и в а н о 

признање ,,Откриће године", диплому 

и  в р е д н е 

поклоне. Школа 

Р удо вци  ј е , 

т а к о ђ е ,  з а 

успешно учешће 

на Олимпијади 

добила плакету 

захвалности.  
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Општинско такмичење у 
шаху 

 
У организацији Шаховског клуба 

Колубара у ОШ ,,Дуле Караклајић" 
организовано је такмичење у шаху за 
ученике од петог до осмог разреда.  
Наша школа у појединачној категорији 
освојила је ПРВО и ТРЕЋЕ МЕСТО. 
 

ПРВО МЕСТО освојио је Никола 
Милић Vll 1 

 
ТРЕЋЕ МЕСТО освојио је Милош 
Кондић Vll 1 

 

 
Остали ученици који су учествовали 

у такмичењу у шаху: Вук Миловановић 
V 2, Огњен Арсић Vl 1, Милан 
Ђурђевић Vl 2, Милош Кондић Vll 1, 
Никола Милић Vll 1, Стефан 
Лазаревић Vll 2, Саша Милошевић Vll 

2, Марко Лазаревић Vlll 1, Божидар 
Ковачевић Vlll 2, Стефан Миловановић 
Vlll 2, Вељко Новаковић, Vlll 2, 
наставник физичког васпитања Јована 
Филиповић.  

**************************************** 
 
На ОПШТИНСКО такмичење из 

наставних предмета пласирали су 
се следећи ученици: 
 
Српски језик - Јулијана Милановић VIII 
1, Александра Павловић VII 1, Милица 
Благојевић VII 1, Милена Мирковић VI 
1, Милица Петровић VI 2, Милица 
Стефановић V 1 и Теодора Петровић 
V 2 
 
Енглески језик - Димитрије Мирковић 
VII 2 
 
Историја  
     Oсми разреди: Марија Степановић, 
Јована Кандић, Анастасија Матић, 
Катарина Кузмановић и Ана Мирковић 

 
     Седми разреди: Лазар Живковић, 
Ђорђе Стојановић, Маја Спасојевић, 
Никола Милић и Катарина Петровић 
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     Шести разреди: Јован Павловић, 
Милена Мирковић, Андријана 
Пантелић, Милица Петровић и Анђела 
Ђаковић 

 
     Пети разреди: Кристина Илић, 
Матеја Милановић, Валентина 
Јовановић и Јован Филиповић 
 
Математика 
Пети разред: Анђела Благојевић, 
Кристина Илић 

 
Шести разред: Милена Мирковић 
 
Биологија 
Пети разред: Кристина Илић, Стефан 
Васиљевић, Николина Обрадовић 

 
Шести разред: Милена Мирковић, 
Ивона Новаковић, Огњен Арсић 

 
Седми разред: Маја Спасојевић, 
Никола Милић, Далибор Миловановић 

 
Осми разред: Јована Кандић, Марија 
Степановић, Ана Мирковић  

 
На ГРАДСКО такмичење 

пласирали су се следећи ученици: 
 
 
Историја - Ана Мирковић VIII 2 и 
Андријана Пантелић VI 2 

 
Биологија- Кристина Илић V 1 

 
 
Кристина Илић, ученица петог 

разреда, на градском такмичењу из 
биологије које је одржано 26.4.2015. 
године у Београду освојила је ДРУГО 
МЕСТО. 

 

 
Драмска секција из Трбушнице 

спремила је представу Успавана 
лепотица. Ово драмско дело је микс 
више бајки за децу и говори о 
пријатељској љубави, романтичној 
љубави на први поглед и лепом 
понашању. У представи учествују 
ученици петог разреда, две ученице 
четвртог и једна ученица другог 
разреда. Укупно је ангажовано 11 
ученика.  

Текст је написала драмска 
уметница и професор књижевности 
Љиљана Кнежевић. Драмску секцију 
воде Данијела Недић и Мирјана 
Трмчић, професори разредне наставе 
из Трбушнице. Костими су озбиљно и 
професионално рађени и надамо се 
да ће представа бити запажена на 
предстојећим фестивалима. 
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У Лазаревцу је 18. септембра 2014. године одржан традиционални маскенбал у 

оквиру Фестивала хумора за децу. Награђени у ОШ ,,Рудовци'' су:  
Село Рудовци: ПРВА НАГРАДА ПАНК КЛОВН - НИКОЛА СПАСИЋ;  
Мали Црљени: ГРУПНА НАГРАДА САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ;  
Трбушница: ГРУПНА НАГРАДА БОМБОНИЦЕ ИЗ ТРБУШНИЦЕ;  
Пркосава: ПРВА НАГРАДА ЈЕСЕЊА ВИЛА - ИВАНА НОВАКОВИЋ.  

Прошлогодишњи четвртаци подручног одељења из Трбушнице, а садашњи 
петаци, учествовали су на "Ревији дечијих драмских група" у оквиру Фестивала 
хумора за децу. Пред препуном салом Центра за културу у Лазаревцу већ трећи 
пут су извели позоришну представу "Бајка".  

Саобраћајни знакови Бомбонице из Трбушнице 

Панк кловн 

Проглашење победника Јесења вила 
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На Трећем школском 
п о з о р и ш н о м 
фестивалу у Вреоцима 
н а ш а  ш к о л а  ј е 
учествовала са две 
представе—старији 
р а з р е д и  с а 
представом ,,Школски 
сан‖ и ученици петог 

разреда које су спремале учитељице 
из Трбушнице са представом ,,Бајка‖. 

Ученици драмске секције у 
Трбушници су извођењем представе 
,,БАЈКА" освојили ПРВО МЕСТО у 
старијој категорији и НАГРАДУ ЗА 
НАЈБОЉИ КОСТИМ у млађој 
к а т е г о р и ј и . 
 
Осим на овом фестивалу, ученици из 
Трбушнице су 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.  
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Крос је нешто што сви ученици са нестрпљењем ишчекују. Ни ове године нису 

изостале дипломе за најбрже. 

 

Победници јесењег кроса: 
 
V разред  Лука Кузмановић и Анђела Мирковић 
 
Vl разред  Милан Ђурђевић и Милена Мирковић 
 
Vll разред  Димитрије Марковић и Јована Миловановић 
 
VIII разред  Драгиша Стефановић и Ана Мирковић 
 
Победници пролећног кроса: 
 
I разред Матеја Миловановић и Јована Горета 
 
II разред Бојан Рајковић и Ивана Стевановић 
 
III разред Бојан Тодоровић и Магдалена Ђурђевић 
 
IV разред Никола Перишић и Николина Лазић 
 
V разред Лука Стевановић и Милица Стефановић 
 
Vl разред Милан Ђурђевић и Милена Мирковић 
 
Vll разред Ђорђе Миловановић и Јована Миловановић 
 
VIII разред Вељко Новаковић и Ана Мирковић 
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Ученици млађих разреда су 

17.октобра 2014. године били на 
излету у Београду. Погледали су 
позоришну представу ,,У страху су 
велике очи" Позоришта Бошко Буха, а 
потом посетили Дино парк на 
Калемегдану. На крају су уживали у 
лепотама Аде Циганлије и играли се у 
парку за децу.  

Испред Природњачког музеја 

 

Природњачки музеј 

Дино парк 

Представа ,,У страху су велике очи» 
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Поводом школске славе Светог 
Саве одржана је приредба и свечани 
ручак. На приредби су учествовали 
рецитатори млађих и старијих 
разреда,  школски  хор ,  две 
представе—,,Свети Сава‖ и ,,Школски 
сан‖, фолклор и историјска секција са 
презентацијом о животи и раду Светог 
Саве. Гости славе су били и 
потпредседник Градске општине 
Лазаревац Бојан Стевић и директорка 
Библиотеке ,,Димитрије Туцовић" 
Јасмина Иванковић. Потпреседник 
општине је том приликом рекао да је 
обезбедио новчана средства за 
наставак градње спортске сале, а 
директорка библиотеке је школи 
поклонила књиге. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светосавска академија у 
Цириху 

 
Драмска секција ОШ ,,Рудовци" је 

на Светосавској академији у цркви 
Успеније Пресвете Богородице у 
Цириху извела сценски приказ текста 
"Свети Сава - светионик српске 
земље" и "Свети Сава помаже 
сиромашној породици".  Овом 
приликом ученици су се упознали са 
туристичким знаменитостима Цириха 
(зоолошки врт, зоолошки музеј, језеро, 
стари град) и посетили Генерални 
конзулат Републике Србије у овом 
граду.  

 
 

Чланак у новинама ,,Вести” 
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Чланак у ,,Просветном прегледу» 
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Наставници и ђаци се труде да 
обележе све велике историјске 
догађаје. Ове године су то биле две, 
за српски народ веома значајне, 
годишњице. 

 

Стогодишњица 
Колубарске битке 

 
Колубарска битка је најзначајнија 

битка између војске Краљевине 
Србије и Аустроугарске у Првом 
светском рату. Вођена је у новембру и 
децембру 1914. године на фронту од 
преко 200 км. Окончана је успешном 
противофанзивом коју су извеле снаге 
Прве армије под командом 
генерала Живојина Мишића против 
бројније и боље опремљене 
аустроугарске војске, у тренутку када 
је цео свет очекивао вести о 
капитулацији Краљевине Србије.  

Град Лазаревац је бројним 
манифестацијама обележио  јубилеј, а 
томе се придружила и наша школа. 
Тим поводом је 16.12.2014. године за 
Рудовчане школски хор приредио 
концерт, а историјска секција 
презентацију где су истакнуте 
најзначајније чињенице везане за овај 
догађај. 

 
 

200 година од Другог 
српског устанка 

 
Обележено је 200 година од 

договора о подизању Другог српског 
устанка који је организовао поп Ранко 
Митровић из Рудоваца. Прославу 
поводом обележавања овог догађаја 
је организовала Црквена општина 
Рудовци. Том приликом је Епископ 
шумадијски Г. Јован служио литургију 
у цркви Вазнесења Господњег у 
Рудовцима. После службе је посетио 
Спомен кућу попа Ранка у порти 
храма.  

Одржано је и предавање проф. 
Чедомира Антића на тему: ,,Састанак 
у Рудовцима и Други српски устанак" у 
Центру за културу Рудовци.  

И наши ученици су узели учешће - 
школски хор је наступао, историјска 
секција је направила пано на тему 
,,Други српски устанак" и ликовна 
секција је изложила своје радове. 

Пано историјске секције Цртежи ученика 
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Пре 25 година постављен је камен 
темељац за изградњу спортске сале, 
међутим због  инфлаци је  и 
немарљивости на томе је и остало. 
Основна школа „Рудовци― започела је 
2006. године изградњу спортске сале, 
средствима које је школа добила од 
тадашњег Фонда за коришћење 
средстава од надокнаде за 
коришћење добара од општег 
интереса у производњи електричне 
енергије и угља општине Лазаревац. 
Прво се мислило да се од тог новца 
уради балон сала за коју је било 
довољно средстава, међутим ипак је 
донета одлука да се крене са 
изградњом школске хале, у нади да ће 
се ипак обезбедити новац за њен 
завршетак. Међутим, ипак све се јако 
споро одвијало, а новац је споро 
пристизао. У првој фази радова 
урађени су земљани, зидарски радови 
на пратећим објектима спортске сале 
(анексу сале) и постављена је челична 
конструкција са кровом. 

 Радови на изградњи спортске 
сале трајали су до 31.05.2009. године 
и прекинути су због недостатка 
средстава. 

 Школа се обраћала за 
финансијску помоћ ГО Лазаревац која 

је одобрила прва уложена средства, 
али сходно ограниченом буџету није у  
могућности да пружи даљу помоћ. До 
маја 2009. године у изградњу сале је 
укупно уложено тадашњих 15.000.000 
динара. У 2012. години коригован је 
пројекат, тако да је испланиран и 
наставни простор изнад анекса сале, 
како би школа могла при завршетку 
школске хале да пређе и на 
кабинетску наставу. У 2013. години је 
добијено од РБ ''Колубара'' 2.000.000 
динара и после расписивања тендера 
током августа месеца 2013. године је 
урађена столарија на анексу сале и 
мањи зидарски радови, тако да је 
анекс сале, то јест пратећи објекти, 
делимично затворени, што је било јако 
битно због окупљања проблематичних 
особа у тим просторијама и таложења 
смећа. 

 У последњих две-три године, 
школа је водила велику активност у 
проналажењу средстава за наставак 
градње и уз помоћ ГО Лазаревац 
успела да обезбеди новац за наставак 
градње. 

 У току је тендер за добијање 
радова, тако да ће се током месеца 
јуна-јула поново кренути са наставком 
градње и сви се надамо да ће се 
радови приводити крају, а и објекат 
својој намени. 

 Највећи добитак, наравно, 
имаће ђаци наше школе који ће 
коначно имати нормалне услове за 
спровођење наставе физичког 
васпитања, а и правог простора за 
додатно бављење спортом, али и 
становници Рудоваца и околиних 
места којима ће служити за 
рекреативно бављење спортом. 
 
 



 

 16 

Посета организацијe 
,,ЦЕВИТ'' 

 
Школу је посетила невладина 

организација ,,Цевит'' која се бави 
унапређењем и заштитом људских 
права. У оквиру акције ,,Лазаревац у 
зеленом‖ поклонили су и заједно са 
нашим ученицима засадили пет туја и 
дрво Каталпа у школском дворишту. 
Одржали су и едукативну еколошку 
радионицу на којој је присуствовало 
20 ученика наше школе.  

Обогаћена школска 
библиотека 

 
Библиотека је добила велики број 

наслова најчитанијих књига за децу, и 
претплатила се на часописе 
Политикин Забавник и Мали 
Политикин Забавник који могу да се 

читају у читаоници. 
 

Радионице у школи 
 
За ученике петих разреда одржано је 
предавање на тему рециклирања 
лименки, а за  ученике шестих 
разреда радионица ,,Супер аутобус‖ 
са циљем психосоцијалне подршке и 
интеграције младих. 

 

Фестивал науке у Београду 
 

Ученици наше школе су посетили 
Фестивал науке 4.12.2014. у Београду. 

Фестивал је замишљен да 
представи, објасни и промовише науку 
на начин подједнако близак и јасан 
свима, без обзира на године и 
образовање. Жеља је да се подстакне 
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интересовање за науку врло 
једноставном демонстраци јом 
чињенице колико је она интересантна. 
 

 

 
 

 

 
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.  
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Васкрс 

 

Пролеће се буди 

Радујте се људи 

На прагу је Васкрс 

И радосни дани. 

 

Са пролећним сунцем 

Росом умивена 

Радују се деца, 

Весела је граја 

Око пуне корпе 

Нашараних јаја. 

 

Лука Тадић, Крушевица III 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васкрс 

 

Васкрс је пред вратима, чекам га 

већ данима. Зека ће за Васкрс донети 

пуно шарених јаја. Савићемо гнезда 

од младих трава. Биће чоколаде и 

разних слаткиша, лопта за дечака, за 

девојчице машница. 

 

Дарко Тодоровић, Крушевица I 3 

Милица Пауновић, Крушевица III 3 

Андријана Павловић, Крушевица III 3 
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Песма о пролећу 

 

Благи ветар пири 

Са зеленог брега, 

Нема више зиме, 

Нема више снега. 

 

Свуда цвета цвеће 

И зелена трава, 

За дечицу малу 

То је радост права. 

 

Шарени лептирићи 

Долећу на цвеће 

И сви се радују 

Стигло нам је пролеће. 

 

Дарко Тодосијевић, Крушевица I 3 

 

Пролеће 

 

Ослушни шта цветне гране веле 

кроз ромор и зуј вредне пчеле. 

Оне јављају нешто сасвим битно 

мирисно пролеће да стиже хитно. 

 

Испратили смо снег и Белић Снешка 

смешка се пролеће, не, није грешка. 

Сад смо сигурни, ту сумње нема, 

цветни снег краси крошњу багрема. 

 

Ласта нам се смеши са крова, 

а у шуми листа јова, 

шаренило на све стране, 

дошло сунце кити гране. 

 

Меда се из сна полако буди, 

а жаба у бари почиње да суди. 

Застани на час и ову лепоту чуј, 

у гранама кајсије пчелињи зуј. 

 

Александар Пантелић, Крушевица 

III 3 

 

 

Крушевица, II и IV 

Рудовци, село II и IV разред 8. 

Рудовци, село I и III разред 8. 
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Стигло је пролеће 

 

Пролеће нам долази 

 свуд по свету пролази. 

 

Стигло је пролеће 

свуда лети цвеће. 

Ластавице долазе 

и пахуљице пролазе. 

 

Воћкице се буде 

срећа за све људе. 

Пролеће сад долази 

баба зима одлази. 

 

Ноћи нам се скраћују 

топли дани свраћају. 

Бицикле ми возимо 

скије на спрат носимо. 

 

Пролеће нам долази 

 свуд по свету пролази. 

 

     Димитрије Стојановић, 

Трбушница  III4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја мама 

 

Моја мама се зове Бојана. Она има 

црну косу и браон очи. Срећна је када 

урадим домаћи задатак. Осећајна је, 

добра и вредна. Брине када се 

разболим. Волим је највише на 

свету. 

                                                                                                                                                 

Лука Тешић. Трбушница I 4 

Рудовци, село Рудовци, село Рудовци, село 

Трбушница, II 4 и IV 4 
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Трбушница III 4 

Трбушница I 4 

Трбушница III 4 

Трбушница II 4 и IV 4 

Трбушница III 4 

Трбушница II 4 и IV 4 
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На часовима домаћинства ученици 

седмих разреда су показали своју 

креативност. У томе им је помогла 

наставница биологоје Биљана Вујић. 

 

Користили су пластичне флаше, 

семенке, па чак и остатке од зарезане 

оловке и направили дивне цртеже и 

занимљиве украсе. Учили су како 

настају фосили и правили отиске 

лишћа у глини, осликавали јаја и 

сми шљали  не об и чне  маске . 

Погледајте неке од њихових 

овогодишњих радова! 
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Свашта ћеш ти чути у овој 
школи... и да бројеви могу бити цели и 
весели, да је Добрица Ерић Деда 
Мраз из Латковића, да је Земља 
округла јер има широк струк и не држи 
дијету, да је Други светски рат почео 
јер  су Пољаци украли Хитлерову 
краву из штале, па је он кренуо да је 
врати, да је Бог неки аутомеханичар 
са Фрушке горе, да  Руси нису знали 
руски језик све до доласка Руса у 
Русију, да се раздаљина од места А 
до места Б најбрже прелази када се 
жури у тоалет, да киша настаје од 
ситних делови који отпадају са облака 
и слично. 

Осим ових и још неких мање-
више битних ствари које се уче у 
школи, натераше тебе и да време 
проводиш са другом децом, коју исто 
зову  ученицима, за које кажу да 
требају бити твоји другари, да ћете се 
заједно дружити, учити, играти, 
такмичити, радовати, помагати, 
штитити, подржавати, волети... Све си 
ти ово добро запамтио и научио, 
одлично знаш и умеш много лепо да 
испричаш када те неко пита.  

Знаш ти, додуше, и многе друге 
ствари које те не уче у школи нити код 
куће. Научио си да примећујеш 
различитости, па примећујеш да је 
неко вредан, неко лењ, снажан, слаб, 
бољи, лошији, мршавији, дебљи, 
чистији, клемпавији, лепши, неко је 
очешљан, неко чупав, неко је 
наранџаст, неко једноставно зелен...  

Иако све ово знаш, дешава се 
да своју врхунску интелектуалну 
спретност и знање искористиш тако 
што се ругаш, подсмеваш, оговараш, 

завидиш, омаловажаваш, вређаш, 
претиш, понижаваш, можда украдеш 
или физички насрнеш на некога. Шта 
тиме постижеш? Много тога: 
доказујеш себи да си лошија и 
безвреднија особа у односу на ону 
којој желиш наудити, доказујеш себи и 
другима да и они то исто могу 
очекивати од тебе и да је боље и да 
они буду такви према теби или да се 
не друже са тобом, дајеш пример 
млађима како треба да се понашају, 
срамотиш родитеље који морају да се 
правдају да те нису учили да се тако 
понашаш... 

,,И сви други су такви―, рећи 
ћеш ти. Ја ти кажем: ТИ буди бољи од 
свих других! Машташ о томе и желиш 
да будеш најбољи спортиста, глумац, 
научник, књижевник, музичар – то не 
могу сви бити, али ти то не смета да и 
даље машташ, желиш и трудиш се да 
то постанеш. Спусти се на земљу и 
буди најбоља особа, која већ јеси 
само што то не показујеш страхујући 
да други то неће схватити и 
прихватити. Буди искрен, веруј у себе, 
учини некоме нешто што не очекује од 
тебе: реци хвала, загрли, похвали, 
поклони, опрости, помози, охрабри, 
насмеј, обрадуј – бар ће две особе у 
свемиру у том тренутку бити срећне. 

К О Г А  С И  Д А Н А С 
ОБРАДОВАО? 

 

П.С. Текст се може читати и у женском 
роду. 
 

Педагог од рудовачке школе 
Ива Јеремић 

КОГА САМ ДАНАС ОБРАДОВАО 

Чини добро и добром се надај 
Добро се добрим враћа 

Чини добро - не кај се,  чини зло – надај се 
(народне изреке 
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Свака генерација има јунаке уз 

које одраста. Наши прадедови су 

расли уз Краљевића Марка, а 

данашња деца вероватно уз Сунђер 

Боба. 

Многе генерације рођене у другој 

половини прошлог века имале су 

срећу да одрастају уз јунаке Бранка 

Ћопића. Од чаробног света медведа 

и лептирова, поред Тришиног 

млина, заједно са мачком Тошом, 

стизало се до гаја где се скривала 

Јованчетова дружина. 

Ћопић је имао две велике теме о 

којима је писао—детињство и рат. 

Његови дечаци из ,,Магарећих 

година” или ,,Орлова” су несташни, 

бунтовни, али пре свега поносни, 

поштени, праведни... Па и рат, ма 

колико страшан био, у Ћопићевим 

причама није толико мучан, јер 

његови хероји имају пре свега добру 

душу, а највећи ратни јунак—

Н и к о л е т и н а — м и т р а љ е з а ц  ј е 

голубијег срца. 

Драги млади пријатељи, Ћопић је 

данас мало заборављен и прилично 

з а п о с т а в љ е н .  П о в о д о м 

стогодишњице његовог рођења 

трудимо се да старије подсетимо, а 

младима да откријемо комадић 

Бранковог чудесног детињства. И ако 

неко од вас сврати до библиотеке и 

запита у којој књизи се налази 

јежева кућица, какве су то године 

које се зову Магареће и какве то 

песме о љубави жуборе поред реке 

Уне, онда смо у нашој намери 

успели. 

 

Наставник српског језика и 

књижевности Саша Радаковић 

 

 

Поводом сто година од рођења 
Бранка Ћопића у библиотеци 
,,Димитрије Туцовић‖ у Лазаревцу 
2.04.2015. године одржано је 
предавање под називом ,,Варакаш се, 
а дјетињство мине‖. Предавање је 
организовао наставник наше школе 
Саша Радаковић, а између осталих 
учествовала су и два наша ученика 
Ђорђе Миловановић VII 2 и Димитрије 
Марковић VII 2. 

Бранко Ћопић 
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Е р м и т а ж  и л и  Д р ж а в н и 

ермитаж (рус. Госуда́рственный 

Эрмита́ж) налази се у Санкт 

Петербургу и представља један од 

највећих, најлепших и најстаријих 

у м е т н и ч к и х  м у з е ј а  у 

људској историји и култури. Његова 

огромна збирка изложена је у 6 

зграда, а главна зграда је Зимски 

дворац који је некада био званична 

резиденци ја  руских  царева . 

Пројектовао га је италијански 

архитекта Бартоломео Растрели 

сместивши га на обалу реке Неве која 

протиче кроз Санкт Петебург, тачно 

преко пута златних торњева цркве 

Светих Петра и Павла. 
 Унутрашњост палате одузима дах 

пред погледом на изрезбарани бели 

мермер широког ходника који води 

према раскошним просторијама са 

стубовима и украшеним таваницама, 

кристалним лустерима и замршеним 

мозаицима. Колекција уметничких 

поставки коју је започела Катарина 

Велика 1764. године са 255 слика, 

данас је нарасла на више од три 

милиона изложбених објеката, 

укључујући и ремек-дела великих 

мајстора попут Леонарда да Винчија, 

Микеланђела, Рафаела, Тицијана. 

Рембранта, Рубенса, Реноара, 

Сезана, Монеа, Ван Гога и многих 

других.  
Ермитаж је толико велики да би, 

према рачуници статистичара. за 

обилазак целог музеја , ако би се 

свакој изложби посветио само минут, 

било потребно читавих десет година.  
 

Владо Рајковић V 2 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86
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Као што и сами знате, телевизија је 
прилично компликована ствар, и многи 
људи допринели су њеном развоју. 
Према томе, њу није измислио само 

један човек.  
Ланац збивања који је довео до тог 

изума отпочео је 1817. године када је 
шведски  хемичар Јонс Берцелијус 
открио хемијски елемент селен. 
Касније је установљено да количина 
електричне струје, која може да 
протиче кроз селен, зависи од 
количине светлости која на тај селен 
пада. Та особина се зове 
,,фотоелектрицитет‖. То откриће је 
навело америчког проналазача  да 
створи први  груби телевизијски 
систем употребивши фотоелектричне 
ћелије. Слика неког призора или 

предмета  била је пренета помоћу 
сочива на групу фотоелектричних 
ћелија, а свака од ових ја регулисала 
струју коју је пропустала према 
одговарајућој сијалици и групи 
сијалица  размештених слично као 
фотоћелије. Груби  обриси предмета 
чија је слика била пренета на 
фотоелектричне ћелије појавили би се 
светлењем одредјених сијалица у 
групи.  

Године 1923. први пут су се стварно 
пренете слике преко жица. То су 
постигли Џон Берт у Енглеској и Чарлс 
Џенкинс у САД. Тада је дошло до 
великих побољшања у развоју 
телевизијских камера.  

Владимир Зворикин и Фило 
Фарнстворт развили су своје типове 
камера: први тип  је био ,,Иконоскоп‖ , 
а други ,,Десектор слике‖.  

Данас модерни телевизијски 
апарати користе за слику цев познату 
под именом ,,Кинескоп‖. У тој цеви 
налази се електрична пушка која 
шаље електроне ка екрану 
усмеравајући их од тачке до тачке. 
Управо на онај начин који то чини 
млаз у цеви камера која нам омогућује 
да добијемо слику. 

 
                Сања Спасојевић VII  1 

Иконоскоп Владимира Зворкина  
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Б л и з а н ц и  п р е д с т а в љ а ј у 
два ембриона која се у телу мајке 
истовремено развијају и роде се 
непосредно један после другог. Ако се 
ради о три, четири или више 
ембриона онда су у питању тројке, 
четворке, петорке итд. 

Код човека, а и осталих сисара, 
разликују се двојајчани и једнојајчани 
близанци. 

Двојајчани близанци се развијају из 
две јајне ћелије од којих је свака 
оплођена другим сперматозоидом. 
Могу да буду истог или различитог 
пола, а по генетском саставу су 
различити онолико колико су 
различита и браћа/сестре која нису 
близанци. Поред двојајчаних, могу се 
јавити и вишејајчани близанци. У 
свету су најбројнији двојајчани, док 
проценат опада када се ради о 
тројкама, четворкама итд. 

Проценат јављања близанаца 
варира код различитих народа. 
Двојајчани близанци су најбројнији у 
Белгији, Финској, Данској, Шведској и 
Норвешкој, док се најређе јављају код 
Кинеза и Вијетнамаца (само 0,01%). 

Код двојајчаних близанаца може се 
догодити да јајне ћелије буду 
оплођене сперматозоидима два 
мушкарца. То доказује случај када су 
рођени близанци од којих је један био 

белац, а други комбинација белца и 
црнца.  

Једнојајчани близанци настају 
оплођењем једне јајне ћелије 
једним сперматозоидом, а непосредно 
после оплођења долази до поделе 
оплођеног јајета на два једнака дела. 
П о ш т о  с е  о п л о ђ е н о  ј а ј е 
подели митозом они су генетички 
потпуно идентични па су услед тога и 
истог пола. Једнојајчани близанци се 
сматрају природним клоновима. 
Слично двојајчаним близанцима и 
једнојајчани могу бити тројке, четворке 
и петорке. 

Ако се оплођена јајна ћелија не 
подели потпуно, већ неким делом 
ембриони остају спојени онда могу 
настати тзв. сијамски близанци или 
двојне наказе. Сијамски близанци су 
често један према другоме 
симетрични као лик у огледалу.  

———————————————— 
 
* Близанци Жунићи из Базела 

осванули су на списковима селектора 
Србије и Швајцарске, па су 21. априла 
играли један против другог. 
Најзанимиљивије код ових близанаца 
је то да оба брата играју фудбал и на 
истим позицијама само у различитим 
тимовима. Они су изјавили да нема 
ривалства, већ желе да постану једни 
од најбољих фудбалера у Србји и у 
иностранству.  

Милица Благојевић VII 1  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
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1. Замисли један број, исто толико ти даје твој друг, а 
ја ти дајем 10. Сабери те бројеве и подели збир са два, 
а онда врати другу колико ти је дао. Остаје ти пет. Како 
сам погодио?  

 
2. У играоници се игра 20 деце од којих 12 има обућу 

на ногама, њих шесторо има чарапе, а њих четворо и обућу и чарапе. Колико 
у овом друштву има босе деце?  

 
3. Када се од неког броја одузме један добије се претходни број. Међутим, 

ја могу да од броја четири одузмем један и да добијем пет. Како је то могуће?  
 
4. Ако је 8-5=15, 7-2=10 и 13-4=36, колико је 9-1=?  
 
5. Отац има 69, а син 32 године. За колико ће година отац бити два пута 

старији од сина?  
 
6. 4. У неком месецу три петка су пала на паран датум. Који је дан у 

недељи био двадесет петог дана тог месеца? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решења:  
1. Увек остаје половина оног колико сам ти дао. 
2. 6  
3. Када од римског броја IV одузмем један (I) остаје V.  
4. Од првог броја одузима се други и разлика се множи са другим бројем, 

тако да је 9-1=8×1=8.  
5. За пет годинa.  
6. 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.  

  
Милица Благојевић VII 1  



 

 29 

Наставница биологије 

Биљана Вујић 

 

Зашто сте се определили баш за овај 
предмет? 
-Зато што волим природу и 

природне науке. 

Која Вам је омиљена биолошка 
дисциплина? 
-Антропологија. 

Које градиво највише волите да 
предајете? 
-Градиво седмог разреда. 

Наставница физичког 

Јована Филиповић 

 

Зашто сте се определили баш за овај 
предмет? 
-Зато што се цео живот бавим 

спортом и волим рад са децом. 

Које вежбе највише волите да 
показујете? 
-Највише волим да показујем 

гимнастику. 

 

Наставник ликовног 

Владимир Петровић 

 

Зашто сте се определили баш за 
овај предмет? 
-Зато што се најбоље изражавам 

кроз ликовну уметност. 

Шта највише волите да цртате? 
-Портрете и људе. 

 

Наставник математике 

Славиша Матић 

 

Зашто сте се определили баш за овај 
предмет? 
-Зато што сам одувек волео 

математику. 

Коју лекцију највише волите да 
предајете? 
-Једначине и неједначине. 

Које вам је најбоље одељење? 
-V 1 i V 2 

 

Наставник изабраног 

спорта Предраг Бачанац 

 

Зашто сте се определили баш за овај 
предмет? 
-Због љубави према спорту 

(кошарка) . 

Да ли сте добијали неке награде? 
-Првак Југославије са Кошаркашким 

клубом ,,Колубара’’ 

Који факултет сте завршили да би 
постали наставник физичког? 
-Факултет спорта и физичког 

васпитања у Београду. 

                                                                 

Владо Рајковић  V 2                                                                               

Валентина 

Јовановић  V 2                                                       

Теодора Петровић  

V 2 
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М а т у р с к о 
в е ч е  с е 
приближава и 
ви се питате 
како се обући 
за матуру. То 
в е ч е 
представља 
у с п е ш н о 
з а в р ш е н у 
о с н о в н у 
ш к о л у  и 
растанак са 
другарима и 

наставницима са којима сте били 
годинама. Иако жељно ишчекујете 
припреме и куповину за овај велики 
дан, знајте да вас очекује нимало лак 
задатак. Следећи савети ће вам 
помоћи да заблистате.  

Како се обући за матуру? 
1) Почните са припремама на време 

тако што ћете почети да размишљате 
како желите да изгледате. Куповина 
без идеје може да вас одведе у 
нежељени смер.  

2) Избегавајте да вам матурско 
вече буде први сусрет са до тада 
непознатим одевним предметима. 

Уколико  никада 
нисте носиле високе 
штикле, потрудите 
се да их не обучете 
ни за ову прилику. 
Основни начин да 
засијате ове вечери 
је да се осећате 
с и г у р н о , 
с а м о у в е р е н о  и 
пријатно у својој 
гардероби и у свом 
т е л у .  Н е м о ј т е 
узимати гардеробу 

која не приличи вашим годинама. 
3) Саставите листу потребних 

ствари за куповину. Одувек је важило 
правило: глуп памти, а паметан пише.  

4) Пажљиво изаберите друштво за 
куповину. Иако ћете са вршњацима 
највероватније ићи у разгледање 
радњи, паметније је да саму куповину 
обавите са родитељима, старијом 
сестром или братом или неком другом 
старијом особом у коју имате велико 
поверење. Ипак вас они најбоље 
познају и исто као и ви желе да вам тај 
дан буде весело и незаборавно 
искуство. 

5) Не претерујте са детаљима јер 
не желите да изгледате као 
Новогодишња јелка. Избегавајте 
преуска одела и хаљине и без 
имитирања естрадних ,,уметника‖. 

7) Запамтите да је ово вече ваше и 
да једиино ви одлучујете у чему се 
осећате најлепше и најпријатније 
Одишите природношћу и елеганцијом! 
То је идеална комбинација.  
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1.Да ли гледаш цртане филмове?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 
2. Да ли се играш играчкама?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 
3. Да ли ти мама бира шта да 

обучеш?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 
4. Да ли сам/а средиш сто после 

јела?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 
5. Да ли излазиш у град без 

родитеља?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 
6. Да ли сам/а радиш домаћи?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 
7. Да ли плачеш када добијеш лошу 

оцену? 
а) НЕ  
б) ДА  

 
 
в) ПОНЕКАД  
 
8. Да ли се љутиш за сваку 

ситницу?  
а) НЕ  
б) ДА  
в) ПОНЕКАД  
 

 
РЕШЕЊА ТЕСТА  
 
Највише одговора под А: Ти си 

превише зрео за своје године. Опусти 
се мало! Уживај у свом детињству!  

 
Највише одговора под Б: Ти 

уопште ниси одрастао. Време је да се 
мало уозбиљиш, ниси више беба.  

 
Највише одговора под В: Ти си 

довољно зрео за своје године. 
Уживаш у свом животу, не стидиш се 
што си понекад више детињаст од 
осталих.  
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Рафаело 
 
450 г. шећера 
1,5 чаше воде 
Ушпиловати воду и шећер и када се 
мало охлади додати 
250 г. маргарина 
300 г. кокоса 
480 г. млека у праху 
Све се изједначи и када се охлади  

ставити у фрижидер. После извадити 

из фрижидера и правити куглице. 

Унутра ставити бадем или лешник и 

уваљати у кокос. 

Тирамису 

Скувати црну кафу без шећера, 

оставити да се охлади. 
Одвојити жуманца и беланца. 
Умутити беланца у чврст снег. 
У посебној посуди умутити слатку 

павлаку за шлаг у чврсту масу. 
У трећој посуди, (треба бити већа, 

запремнине 5-6 л) миксирати жуманца 

са шећером да добијемо пенасту 

масу, тада додати Маскарпоне (крем 

сир) и рум. 

У смесу сад додамо измиксирани шлаг 

и руком помоћу варјаче добро 

измешамо, те додамо снег од 

беланаца. Крему измешати да се сви 

састојци добро повежу . 

У дубљу тепсију 28 x 35 слагати 

пишкоте умочене у црну кафу. На њих 

излити пола креме, поравнати и 

посути какаом у праху. На крему 

слагати остатак пишкота које исто 

умочимо у црну кафу, те на њих 

ставимо остатак креме,поравнамо и 

обилно поспемо какаом у праху. 

Оставимо преко ноћи у фрижидеру да 

пишкоте до краја омекшају и да се 

укуси изједначе. 

Важно: Увек користити свежија јаја јер 

се термички не обрађују. 
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ЛАКО И БРЗО 

Крема: 
 5 жуманаца 
 5 кашика шећера 
 500 г сира Маскарпоне 
 3-4 кашике рума 
 0.5л слатке павлаке за шлаг 
 4 беланаца 
 
И још: 
 4 дцл куване црне кафе 
 4 кашике какао праха 
 50 дкг пишкота 
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Милица Васиљевић и Катарина Лазаревић VII 2 

Ксенија Павловић, Јована Грујић VIII 2 

Данило Теодосијевић V 2 



 

 34 

Милица Васиљевић VII 2 

Никола Тодосијевић V 2 

Сара Симеуновић VII 1 
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Jелена Милутиновић VI 2 

Милица Петровић VI 2 

Јелена Јанковић VIII 2 

А. Павловић, А. Јеримић, Ј. Петровић VII 1 
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Милица Васиљевић VII 2 

Милица Петровић VI 2 

Ана Марковић VIII 1 


