
Редакција : 

 

Тања Пајовић (главни уредник); 

Милица Благојевић, Дејан Благојевић, Теодора Петровић, Ана 

Марковић, Валентина Јовановић, Сања Спасојевић, Невена 

Благојевић, Анђела Благојевић, Милица Стефановић 

 

Насловна: Катарина Лазаревић 7-2 

Октобар, 2014. 

Ана Мирковић 8-1 

Јована Кандић 8-2 



 

 

 

 

 

 

EHO I NARCIS 
 

 

Evo jednog Grčkog mita koji je i poučan i zanimljiv i zove 

se ,,Eho i narcis’’.Pažljivo ga pročitajte! 

 

Narcis je bio toliko lep mladić da bi se svaka devojka istog trena 

zaljubila u njega. No, Narcis je bio bezosećajan i nije voleo nikoga 

osim samoga sebe. 

Eho je bila planinska nimfa prekrasnog glasa, koja je volela 

govoriti pa tako i ogovarati. To je razljutilo boginju Heru pa ju je 

kaznila tako da može ponavljati samo poslednje reči rečenica 

drugih ljudi, a sama nije mogla govoriti.  

Jednoga dana, Eho je srela Narcisa i zaljubila se u njega. Budući 

da nije mogla razgovarati s njim, sledila ga je samo da ga vidi, ali 

dovoljno daleko da ne bude viđena. 

Kad se Narcis izgubio i povikao: "Ima li koga ovde?", Eho je 

uzvratila: "Ovde, ovde, ovde..."  

Narcis je zatražio osobu koja mu se javila da se pokaže, pa je Eho 

to i učinila. Nije mogla govoriti, ali mu je rukama pokazala koliko 

ga voli. Narcis ju je odbio, a Eho je slomljena srca molila Afroditu 

da je usmrti. Njena je molitva uslišena, ali se Afroditi svidio njen 

glas pa ga je pustila da zauvek živi kao jeka (eho). 

 

Narcis nikad nije mislio na Eho, ili bilo koga drugoga. On je 

voleo samo sebe. Ljubomorne nimfe su se obratile boginji Afroditi 

i rekle joj kako je Narcis prezreo i njene darove. Stoga boginja 

Afrodita učini da Narcis oseti što to znači kad mu neko koga voli, 

ne uzvraća ljubav. Narcis je otišao u visoka brda i naišao na jezerce 

s bistrom vodom. Kleknuo je da se napije vode i po prvi put 

ugledao svoj lik kao u ogledalu. Očaran tim lepim licem, zaljubio 

se. Poželio je poljubiti i dotaći tu lepotu, ali se voda svaki put 

zatalasala pa se lik pojavljivao i nestajao. Tada Narcis reče: "Ako 

te ne smem dotaći, dopusti bar da gledam tvoje ljepe oči". Slika ga 

je netremice gledala, a Narcis se tako jako zaljubio u lepu sliku u 

vodi da više nije hteo otuda otići. Tako mu je protekao čitav život. 

Kad su ga nimfe pošle tražiti, našle su samo jedan lepi cvet, nagnut 

nad vodom. Taj cvet nazvale su narcis. 

 

 

 

                                                                                                                         

Teodora Petrović 



     ЉУБАВ  

 
Љубав је нешто најлепше што деси се, 
онда се осећаш као да имаш све. 
Шта би било да нема љубави? 
Умрли би сви. 
Шта би било да немаш симпатију? 
Не би могао да поклониш љубав своју. 
Волиш ти њу, 
воли она тебе, 
Онда дај све од себе. 
Дај све од срца, 
да не би почело да пуца. 
Ако волиш ти, 
уз тебе су сви. 
       Никола Симић VI-1  

     ВОЛИМ ТЕ 

 
У љубави важно је све,  
али најважнија је реч 
 ВОЛИМ ТЕ! 
Свака љубав има крај,  
али ја ћу тебе увек волети знај. 
Али, нажалост, растадосмо се  
и нас двоје једног дана, 
јер није било љубави међу 
нама. 

             Аница Милић VI-
2 

 Врати се 
 
И ове ноћи мислићу на тебе љубави моја, волим само тебе. 
Фали ми јако мирис моје бебе. Желим да опет будеш крај 
мене, љубави моја, волећу те знај и ако је ово нама сада крај. 
Знам да сам погрешио, моје срце није размишљало.  
Фалиш ми јако, то моје срце зна. Волећу те и ако је ово сада 
крај. Љубави моја, врати ми се молим те, јер ја још увек 
волим те. Љубави моја, не желим да те молим, само знај да 
те бесконачно волим. 

      Саша Станковић VIII-2 

Сломљено срце 
 
Среце ми се слама, 
у протеклим ноћима. 
Срце ми се слама, 
када видим мржњу у његовим 
очима. 
Срце ми се слама, 
кад га с другом видим. 
Јер знам да нећу моћи,  
више да му се свидим. 
Срце ми се слама и ове ноћи, 
јер знам да ми нећеш ни у 
сан доћи. 
 

 Кристина Спасић VIII-1 

    Моје другарице 
 
Има једна Тијана, 
изгледа као да је пијана. 
Браон су јој очи, 
кад види пса она поскочи. 
А ту је и мршава Милица, 
често јој се једе пица. 
Брза је као метак, 
Славиша јој тетак. 
Онда мала Вања,  
стално сања ли сања. 
Носић јој је мали,  
носи шналице по глави. 
Сви знамо једну Сању, 
иде јој се у бању. 
Сва је као принцеза лепа, 
где ми је њена љубав слепа? 
     

Теодора Петровић V-2 

    Посвећено  
Није битно на дресу, коју 
носиш бројку. 
Ја заувек памтићу, сваку 
твоју двојку. 
Желим ти срећу, и теби и 
Ањи. 
Желим да вам се свака 
жеља овог тренутка 
оствари. 
Предиван си кад ћутиш, 
 а још лепши кад се 
љутиш. 
А кад се смејеш да не 
помињем. 
Кад ми је тешко ја твоје 
име спомињем. 
Научио си ме да верујем у 
себе, за то ти бесконачно 
хвала. 
Ја заувек бићу твоја  
обожаватељка  мала. 
Теби сви дресови лепо 
стоје, моја љубав према 
теби је вечна. 
 

  Милица Стефановић V-1 
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Јесен 

 

У јесен је кестен плод, 

Грожђе му је диван род. 

Ластама се сеобе ближе, 

На гранама се жуто лишће ниже. 

Када јесен дође и топли дани оду, 

Видећемо падајућу воду. 

У школу се враћам ја, ура! 
 

Димитрије Стојановић, III-4  

          Једног дана шетао се 

дечак и чудио се што лишће 

жути. Онда се вратио из дуге 

шетње и питао: „Мама, 

зашто се лишће 

жути?“.  Мама је рекла: 

„Сине, зар ниси гледао у 

календар?“. „Не, мама“. 

Отишао је у собу и погледао 

у календар. „Сада је јесен“. 

          Тако је мистерија 

решена. 

Михаило Ђурђевић  III-4 

Јована Миловановић IV-4 

ЈЕСЕН 

Јесен је пред нама у златним кочијама. 

Доноси радост и осмех на лице. 

Јесен је предивно годишње доба. Тада је 

све шарено.  

Дрвеће зелене хаљине мења за златно-

шарене. Цветова више нема. 

Сада га је заменио шарени тепих од 

лишћа. 

Птичице не певају песме. Немају времена јер морају да 

скупљају храну за зиму. 

Сунца скоро да и нема. Сад долазе кише и јак ветар. 

Волим јесен јер је тада лепо и зато што волим да прва одем у 

шуму и видим каква ме лепота ту чека. 

Јесен 

 

Кад позна јесен дође 

људима донесе грожђе. 

Облаке тмурне прави, 

сви носе јесење ствари. 

Дрвеће жуту одећу плете, 

а девојчица прави од лишћа букете. 

Јесен доноси кишицу 

и баке се договарају да праве зимницу. 

Долази јесен, долази јесен, ори се луг, 

мени је јесен најбољи друг. 

 

Дуња Петровић (Рудовци, село) 

Мој деда 

 

Моје деда је је јак, 

па мислим да може до месеца чак. 

И оно што не може он би да проба, 

не знам какво му је дошло доба. 

 

Увек изгледа како треба, 

ма ја га волим све до неба. 

,,Сам ради,!», тако каже, 

ал' ја мислим да му неко помаже. 

 

Дуња Петровић (Рудовци, село) 

Кад неко оде 

 

Кад неко оде у друге светове, 

на друге планете, 

твоја туга засја 

као букет класја. 

 

Када с тугом радиш, 

никако да схватиш 

да неко заувек оде, 

а неко се поново врати. 

 

Дуња Петровић (Рудовци, 

село) 



 

 
 

  * У Дому културе у Рудовцима одржана је свечана приредба 

поводом пријема ђака првака. Добродошлицу првацима и 

срећан почетак нове школске 

год и н е  с в и м  у ч е н и ц и м а 

пожелели су директор школе 

Небојша Делић, песник за децу 

Недељко Попадић и афористичар 

Момчило Ђорговић. На самом 

крају, прваци су се упознали са 

својим учитељицама и добили 

мајице са логом школе.  
 

 * 26. ФЕСТИВАЛ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ- МАСКЕНБАЛ 

 

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 

 

 ЈЕСЕЊИ КРОС 

 

Постигнути резултати за ученике и ученице од I до VIII разреда: 
 

 VIII разред: дечаци   1. Драгиша Стефановић, 2. Вељко Новаковић, 3. Лазар 

Ћургуз   девојчице 1. Ана Мирковић, 2. Александра Зекић, 3. Јелица 

Милановић 

 Vll разред: дечаци 1. Димитрије Марковић, 2. Далибор Миловановић, 3. Бојан 

Миловановић  девојчице 1. Јована Миловановић, 2. Јована Живковић, 3. 

Александра Павловић  

 Vl разред дечаци: 1. Милан Ђурђевић, 2. Душан Данњановић, 3. Лука 

Дамњановић девојчице 1. Милена Мирковић, 2. Санела Радосављевић, 3. 

Милица Петровић  

 V разред: дечаци 1. Лука Кузмановић, 2. Ђорђе Павловић, 3. Лука 

Стевановић  девојчице 1. Анђела Мирковић, 2. Милица Стефановић, 3. 

Валентина Јовановић  

 lV разред: дечаци 1. Лука Васиљевић, 2. Никола Перишић, 3. Димитрије 

Адамовић  девојчице 1. Николина Лазић, 2. Анђела Степановић, 3. Ленка 

Станић 

 lll разред: дечаци 1. Александар Пантелић, 2. Михаило Ђурђевић, 3. Бојан 

Тодоровић  дечаци 1. Магдалена Ђурђевић, 2. Ивана Милутиновић, 3. Милица 

Прокић 

 ll разред: дечаци 1. Бојан Рајковић, 2. Младен Живковић, 3. Ненад 

Милић   девојчице 1. Ивана Стевановић, 2. Јелена Степановић, 3. Николина 

Давидовић 

 l разред: дечаци 1. Дарко Тодоровић, 2. Никола Живковић, 3. Дарко 

Тодоровић   девојчице 1. Јована Горета, 2. Милица Новаковић, 3. Бојана 

Тодоровић   

 

Најбољим ученицима су додељене дипломе . 
 



Светско првенство у 
кошарци 

 
 
 

Светско првенство у кошарци 2014. је било 17. 
светско кошаркашко првенство које се одржало између 
30. августа и 14. септембра 2014. у Шпанији. Сједињене 
Америчке Државе су освојиле златну медаљу, Србија је 
освојила сребрну медаљу, док је Француска освојила 
бронзану медаљу. Амерички репрезентативац Кајри 
Ирвинг је проглашен за најбољег играча првенства. 
Шпанија се директно квалификовала као домаћин, а 
директан пласман су обезбедиле и САД освојивши 
златну медаљу на Олимпијским играма 2012. у Лондону. 

Већина осталих тимова је обезбедила учешће преко 
континенталних квалификационих турнира (три из 
Африке, три из Азије, два из Океаније, четири из 
Америке и шест из Европе). : 

 

Бразил, Финска, Грчка и Турске су добиле ФИБА-ине 
вајл кард позивнице.Жреб је одржан 3. фебруара 2014. 
у Барселони. Тимови су жребом подељени у четири 
групе од по шест тимова у свакој. Поред правила да 

тимови који су у истом шеширу не могу да буду у истој 
групи, одређена су и следећа ограничења приликом 
жреба: САД и Шпанија као две најбоље пласиране 

репрезентације на Фибиној ранг листи не могу да се 
састану пре финала. Шпанија је као домаћин смештена 
у групу А тако да се репрезентација САД могла наћи 
само у групи Ц или Д. Финска није могла да се нађе у 
групи у којој је носилац европска репрезентација. 
Аустралија није могла да се нађе у истој групи у којој је 
Нови Зеланд и могла је да буде сврстана у једну од две 
групе у којој је носилац европска екипа. Један од 

најбољих кошаркаша на европском првеству Србије је 

Теодосић. 

Дејан Благојевић VI-1  



  
Питате се како да попуните 
ормар? Шта ново да купите? 
Шта се носи ове јесени? 
За све то имам одговор, ја се 
надам да ћете се сложити са 
мном да је све то и удобно и 
топло за ову јесен. 
 Ове јесени у моди су 
тамноплава, сива  и беж боја. 
Било би лепо кад би свако од 
нас имао који детаљ у 
тамноплавој или беж боји, 
наравно ко не жели не мора. 
Ово су само моји савети и 
препоруке, али ја се опет надам 
да ће вам се бар нешто свидети. 
 Хајде да кренемо од 
обуће. Мени се свиђају кожне 
чизмице које нису ни много 
дубоке, а ни превише плитке и 
које на себи имају каишеве. 
Некако изгледају ми занимљиво 
и слатко. Наравно у нијансама 
црне и сиве боје. 
 Онда панталоне, можда 
неке фармерке светлијих боја. У 
главном, у моди су ове године, 
колико ја знам, мало шире 
панталоне, т ј .  панталоне 
звонцаре. Мада то се мени баш 
и не свиђа, све у свему, 
панталоне ширег кроја се носе. 
  Ако имате неко славље, а 
хладно је можете уске сукње 
дубоког струка.  

Уз њих наравно уске мајчице 
свет ли ји х  то но ва .  Од 
дугачких рукава носе се 
вунени џемпери, од кашмира 
или памука. Лако их можете 
укомбиновати са било којим 
панталонама. Веома су 
удобни и лепи, исто тако и 
топли, неће вам бити хладно.  
 Сад прслуци и јакне. 
Ове јесени имамо нешто 
ново—пончо. Јакне-огртачи. 
Можете сами да одаберете 
стил дезена и боју. Пончо је 
веома удобан и јако леп, 
грејаче вас током зиме. 
Такође, носе се и црвени 
капути, то ко хође да се 
истакне, ако их већ носите не 
грешите.  
 Коначно и детељи. Од 
накита у тренду су висеће 
минђуше.  Упадљиве и 
занимљиве. Поред њих вам 
ниста више не треба. А од 
детаља мале беле торбице 
или неке торбе са војничким 
дезеном. 
 Надам се да вам се 
моје препоруке свиђају, до 
следећих новина. Довиђења. 

    Ана Марковић  VIII-1 



 У овој игрици играч 
има задатак да обузда 
помахнитали авион који на 
писти јури у сусрет другим 
авионима и прети да 
изазове катастрофу. Честе 
експлозије, каменчићи који 
лете у ваздух и непрекидна 
трка противника делује 
веома узбудљиво за 
љубитеље адреналинских 
авантура. 
 Ту се у делићу 
с е к у н д е  о д и г р а в а ј у 
невероватне ствари: на 
пример, овде је уобичајено 
да бетонски зид падне на 
возило и здроби га ко 
мрава. 
 ,,У делићу секунде” 
најважније је да стекнеш 
што више поена који ти 
доносе моћ. Поене освајаш 
јурећи по пистама (има их 
укупно 11). Када скупиш 
довољно моћи појављују се 
иконе које ти дају могућност 
да уништиш противника, 
наравно уз неку велику 
експлозију. Уз то можеш и 
да правиш пречице, 
обараш авионе или рушиш 
неке делове писте 

Али пази да не постанеш и ти 
жртва твојих смицалица. 
 У једној од нивоа освајаш 
поене тако што кружиш пистом 
или заобилазиш камионе који 
бацају експлозивне бомбе на 
писту. Што више камиона 
претекнеш, а да ти се ништа не 
десе тако брже добијаш поене. 
А у другом делу игре мораш да 
избегаваш хеликоптерске 
мисиле и да пронађеш начин да 
их вратиш непријатељском 
хеликоптеру. 
 Колико ја видим игрица је 
мало компликована, али бих 
радо волела да је пробам, чини 
ми се занимљивом. А и 
предлажем и вама да је 
пробате и надам се да ће вам 
се свидети. 
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 Ужелели сте се лудачке  
вожње, авантуре, смеха и 
страха? Све то можете сад да 
одгледате у једном новом 
филму, комедији-хорору 
,,Вештичарке и бичарке”. Филм 
једног познатог шпанског 
редитеља Алексе де ла 
Иглесије. Редитељ чији је филм 
прошле године освојио чак осам 
награда Гоја, и то највише у 
техничким категоријама.  
 Филм важи за откачену 
црну комедију која говори о два 
незапослена мушкарца и о 
натприродним силама. Ја могу 
да вам кажем само један део 
почетка филма јер даље нећу 
откривати.  

Р е ди т е љ  је  с а ст а ви о 
фантастичну глумачку екипу у 
којој су Хуго Силва, Марио 
Касас, Пепон Нието и 
Каролина Банг. 
 Филм почиње пљачком 
к о ј у  в р ш и  ј е д н а  о д 
најтраженијих банди и 
десетогодишњи син главног 
лопова.   
У току бекства, мајка дечака 
сазнаје да му је син уплетен у 
пљачку као и њен бивши муж 
за којим креће у потеру 
за једно са полицијом. 
Пљачкаши ће на крају да 
заврше у шуми насељеној 
канибалским вештицама.  
 Да ли ће се извући из 
ње или не, да ли ће мајка 
наћи свог сина или ће сви 
бити поједени? Нећу вам 
рећи. Ја сам филм гледала и 
по мени много је занимљив и 
смешан, а и страшан. Ко воли 
добру авантуру нека га 
погледа обавезно. Верујте ми 
нећете зажалити. 
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1. Број 12 изрази са четири деветке.  

 

2. Колико има троцифрених бројева који се могу 
поделити са 5?  

 

3. Роба тежине 125кг размерена је у 40 врећи од 5кг и 
2кг? Колико је којих врећи?  

 

4. Један радник може завршити посао за 4 сата, а други 
за 12 сати. За које време би обавили овај посао радећи 
заједно?  

 

5. Број педесет пет изрази са пет четворки. 

 

Решења:  

1.9+(99/9)  

2.90  

3.15 врећи по 5кг и 25 по 2кг  

4. Могу завршити за 3 сата.  

5.44+(44/4)  

Милица Благојевић VII-1 

1. Јунетину уситнити, измешати са уситњеним луком и 

зачинима. Од брашна и јаја замесити тесто, по потреби 

доливати воду, танко развити и вадити кружиће помоћу 

чаше. 

2. Затим на сваки кружић стављати фил и лепити их у 

облику полумесеца. Пељмени кувати у посољеној води 

око 15 минута. 

3. Служити са 

пропрженим 

црним луком и 

салатом, најбоље 

од киселок купуса 

рибанца. 

За тесто: 

400г брашна 

2 јаја 

кашичица соли 

1/2 чаше воде 

 

За фил: 

1 кг јунетине 

2 велика црна лука 

бибер, со 



 

 

 

 

1.Умеш ли да чуваш тајне?  

а) Понекад, зависи ко ми је повери  

б) Да, наравно  

в) Не сматрам то значјним  

 

2.Да ли си спреман да помогнеш пријатељу у невољи?  

а) Ако тражи помоћ од мене, да  

б) Наравно, само да му буде боље  

в) Не нека своје проблеме решава сам  

 

3. Да ли склапаш лако нова пријатељства?  

а) Зависи од тога каква је та особа  

б) То ми не представља никакав проблем  

в) Не веома сам стидљив/а  

 

4. Да ли ти пријатељи верују па ти причају своје тајне?  

а) Ако су озбиљни не, ако су ситни да  

б) Да, ја умем да чувам тајне  

в) Не  

 

5. Да ли посвећујеш довољно времена пријатељима?  

а) Не  

б) Да  

в) Па, само у школи  
 

 

 

6. Да ли причаш само о себи кад си са пријатељима?  

а) Углавном причамо о мени, али не увек  

б) Не, причамо о свему  

в) Наравно, ја сам увек главна тема  

 

7. Да ли оговараш своје пријатеље?  

а) Понекад  

б) Не  

в) Да  

 

8. Имаш ли много пријатеља?  

а) Онако, не баш много  

б) Оних правих довољно  

в) Не, ја сам довољна сама себи  

 

Решење теста  

Највише одговора под А: Ти си просечан пријатељ. Потруди се 

мало више имаћеш много пријатеља.  

Највише одговора под Б: Ти си савршен пријатељ. Сви ти 

верују.  

Највише одговора под В: Потруди се мало више. Није тешко 

саслушати пријатеља и сачувати неку тајну.  

 

Милица Балагојевић 

VII-1  
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