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: : : : : : : Шездесетогодишњица

Шездесетогодишњица
До краја школске године предстоји нам још низ важних активности у
оквиру овог важног јубилеја.
У библиотеци наше школе успешни ученици, добитници награде у оквиру
Читалачке значке са титулом Велики поштовани писар: Кира Јовановић
2/4, Ана Свечак 3/1, Дуња Козомара 5/1,
Мара Савић 5/4, Павле Свечак 6/3 и Филип Васиљевић 7/1;
Велики поштовани илустратори: Лара Ераковић 2/3, Лена Богуновић 3/4 и
Дуња Богуновић 6/1; као и Мали поштовани писари: Марко Миловановић
1/2, Вера Платиша 2/3, Миона Ђурагић 4/3, Хелена Вуковић 4/3,
Петар Зечевић 4/3, Тања Ђуровић 7/3 имаће прилику да се друже, поделе
искуства о школском животу и чују занимљивости о језику, књижевности,
и својој школи од професорке Земунске гимназије и некадашњег ђака
Саватића Валентине Вукмировић Стефановић.
Фотографије везане за овај тренутак очекујемо у следећем броју „Лазара”.
У Свечаној сали школе 16.6.2022. године биће уприличена пригодна
Свечана академија поводом шездесетогодишњице постојања
ОШ „Лазар Саватић”.
РАДУЈЕМО СЕ! ОЧЕКУЈЕМО ВАС!

Ученици 3. разреда уживали су у активностима са
глумицом Паулином Манов.
Срећи није било краја!
И на овај начин обележен је
јубилеј школе са оствареним
људима који своје искуство
несебично деле са децом.
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Наши осмаци су у оквиру активности посвећених шездесетогодишњици рада наше
школе имали прилике да се друже са успешним бившим ђацима Математичке
гимназије. Они су били најбољи ђаци и студенти својих генерација, а данас раде у
познатим светским фирмама, и на факултетима.
Ови млади људи су кроз
занимљив разговор нашим ученицима представили своје послове и
интересовања, али су им
објаснили и како се најлакше превазилазе препреке
и блокаде, зашто је важно
добро организовати своје
време и како пронаћи и
открити оно чиме желимо
да се бавимо.

У оквиру недеље посвећене шездесетогодишњици наше школе, ученици 8. разреда
имали су прилику да посете изложбу „Еко
вибрације” у галерији Старе капетаније.
Изложбу су пратиле уметничке радионице,
предавања на тему екологије, као и сусрет са
ауторкама чији су радови изложени.

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.



: : : : : : : Ученичка задруга

Стручни скуп „Заједно учимо
боље – З аједно можемо више “

Међународни стручни скуп „Заједно
учимо боље – Заједно можемо више“
намењен просветним радницима у циљу
унапређење компетенција наставника
у области планирања и реализације
наставе оријентисане на исходе одржан
је 15. маја 2021. године у нашој школи у
сарадњи са ОШ „Свети Сава“ из Кикинде.
Присутне
учеснике
на
отварању
конференције поздравио је директор

просветни радници имају прилику да се
сретну и размене своја знања и искуства.
Савет Европске уније 2018. године издао
је препоруке о кључним компетенцијама
за целоживотно учење и међу њих
сврстао и предузетничку компетенцију.
О изазовима имплементације ових
препорука и примерима добре праксе
на
тему
,,Промовисање
иновација

и
предузетништва
у
словеначким
основним школама“ говорила је путем
видео
укључења
Јања
Зупанчич,
наставник немачког и енглеског језика и
наше школе мр Горан Петровић, а затим директор ОШ ,,Лоуис Адамич“ Гросупље
им се обратио помоћник министра за из Словеније.
предшколско и основно образовање и Учесници
скупа,
представници
васпитање др Милан Пашић, пленарним основних школа из Кикинде, Новог
излагањем на тему ,,Кључне активности Сада, Новог Београда и Земуна, имали
и иницијативе у области основног су прилику да присуствују предавањима,
образовања и васпитања у Републици презентацијама и радионицама на
Србији“. Он је указао на место и значај
професиналног развоја наставника у
Стратегији образовања за 2020/30. година,
али и на важност оснивања ученичких
задруга, као вида подршке учењу за

теме: подршка деци мигрантима и деци
из депривираних група у образовању,
ученичка задруга и предузетништво,
ваннаставне
активности
у
школи,
наставна средства, Ерасмус+ и Етвининг
предузетништво, које треба да допринесе пројекти и друге.
успешнијем оспособљавању младих за Стручни скуп „Заједно учимо боље –
самосталан живот.
Заједно можемо више“ је организован у
Испред
Града Београда учесницима оквиру пројекта „Подршка Европске уније
скупа обратио се
Игор Раичевић, управљању миграцијама у Републици
подсекретар за образовање и дечју Србији“, као део EPALE платформе
заштиту и том приликом истако да Град и акредитована од стране Завода за
препознаје значај скупова на којима унапређивање образовања и васпитања.



Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.

Прва

конференцијa
o ученичким задругама
Прва
конференцијa
о
ученичким
задругама „Ученичке задруге – могућности
и значај за развој компетенција ученика“
одржана је 21.12.2021. године у Београду.
На
конференцији
су
учествовали
директори основних школа и задруга, који
су представили примере добре праксе,
разменили искуства у циљу подршке
школама које до сада нису основале
ученичке задруге.
Директор наше школе, мр Горан Петровић,
одржао је веома запажено излагање
на тему „Ученичке
задруге – оснивање
и правни оквир“.
Нешто
од
продуката
рада
наших
задругара
приказали смо у
оквиру изложбеног
дела конференције.

Министар

просвете у посети нашој
школи и сајму задругарства
Бранко Ружић, први потпредседник Владе
и министар просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије потписаo је уговор
са директорима основних школа о додели
средстава за пројекте који ће се реализовати
преко ученичких задруга. Наша школа
је била домаћин овог скупа и један од

потписника уговора.
Уговор је потписан на основу ,,Јавног позив за подношење пријава установа које
остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга“.
У мултимедијалном центру наше школе премијерно је приказан промотивни спот
МПНТР о ученичким задругама. Након тога министар, представници МПНТР и
директори школа обишли су сајам задругарства који је одржан у дворишту школе.
Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Пројекат „Мој

весели качкет “

На јавном позиву који је Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
расписало у новембру 2021., наша ученичка
задруга конкурисала је пројекатом „Мој
весели качкет“. Овај пројекат је осмишљен
тако да код ученика подстиче креативност
–
кроз
литерарно-ликовни
израз,
предузетништво – кроз продајне активности
у школској продавници и информатичку
писменост – кроз дигиталну припрему

апликација за штампу.
Поносни смо јер је Министарство препознало и подржало овај пројекат у оквиру
пружања подршку ученичким задругама у основним школама, тако да смо 9.
децембрау 2021. потписивањем уговора и званично започели његову реализацију.
Први потпреседник Владе РС и министар Бранко Ружић, говорећи о значају
ученичких задруга, истакао је да ученичке задруге развијају предузетничке
компетенције и јачају мотивацију ученика, али и омогућавају им да своје слободно
време проведе организовано, креативно и корисно.

Ученици старијих разреда
који похађају слободне
наставне активности.
Предузетништво, Медијска
писменост и Животне
вештине заједно са
члановима Ученичке
задруге учествовали су
у заједничком пројекту
„Рекламе”. У оквиру
пројекта анализирали су
рекламе и њихов утицај
на купце као и повезаност
са ценом и квалитетом
производа.

Музичка радионица у духу ускршњих празника
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У оквиру секције „Ја као водич” радовима задругара петог
разреда обележен је Светски дан туризма. Ученици су
цртали и сликали радове на тему „Моје омиљено место”
од којих су Огњен Генцел и Андреј Богдановић монтажом
направили кратки видео снимак који је потом окачен
на Инстаграм налогу Ученичке задруге. Истим поводом
ученик Андреј Богдановић је приказао ученицима и
професорима Земунске гимназије свој кратки едукативни
филм о Земуну под називом „Ја као водич”, где је
представио своју општину.

Задругари од четвртог до
осмог разреда у склопу
секција „Уметнички караван” и „Ја као водич”
реализовали су у октобру
радионицу „Дани европске баштине и палета
земунске јесени”. Са својим
наставницима Виолетом
Булатовић, Мајом Драгић
Ковачевић и Андрејом
Вујичићем обишли су знаменитости општине Земун.
Том приликом направили
су фотографије за изложбу
на тему ,,Мој Земун”.

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Током петог месеца, спроведена је акција
уређивања
школског
дворишта.
Чланови
еколошке секције, али и други ученици школе,
дали су велики допринос успешности ове акције,
фарбањем конструкција кошева и жардињера.

Средином априла, чланови еколошке секције,
посејали су семе пркоса у неколико жардињера.

10
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У току другог полугодишта чланови Ученичке задруге из реда ученика и наставника
присуствовали су многим радионицама, на којима су израђивали наруквице, огрлице,
магнете, честитке, ускршње декорације.
Након израде, уследила је продаја направљених производа.

Чланови еколошке секције у другом полугодишту
бавили су се и разврставањем рециклажног материјала.

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Поново ради биоскоп

Ученици виших разреда су са својим наставницима учили
да лете уз филм „Лето када сам научила да летим”. Био је то
повратак биоскопу и учење о филмској култури; спознаја
како изгледа истоимена лектира ауторке Јасминке
Петровић преточена у филм; дружење ...

Ученици наше школе и наставнице биологије
Јелена Гверо - Павловић и Сандра Рајковић,
посетили су 13.4.2022. изложбу „Караван
за климу”. Ова изложба омогућила је
посетиоцима да се упознају са различитим
врстама глобалних последица проузрокованих
климатским променама које имају директан
утицај на биодиверзитет. Такође, промовисала
је важност биолошке разноврсности и
укључивање становништва у њено очување.

12
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ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК
Ђаци другог разреда су на Велики
четвртак присуствовали Литургији у
цркви светог оца Николаја у Земуну.
Велики четвртак је дан када је одржана
Тајна вечера, на којој је установљена
света тајна Причешћа уз Христове
речи: „Узмите, једите; ово је тело моје“
и „Пијте из ње сви јер ово је крв моја
Новога Завета која се пролива за многе
ради отпуштења грехова“ .

ЛАЗАРЕВА СУБОТА - ВРБИЦА
Ученици наше школе су на
Николајевску цркву у Земуну.

Врбицу

посетили

Лазарева субота се слави уочи Цвети и посвећена је
успомени на Христов свечани улазак у Јерусалим,
где га је дочекало и поздравило мноштво људи . Ово је
празник дечије радости и назива се Врбица јер се тог
дана беру и у црквама освештавају олистале врбове
гранчице које се носе у рукама, заједно са звончићима,
и радосно се звецка у литији око цркве .
Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Ученици 5. разреда Андреј Богдановић и Дуња Козомара 5/1, Вероника Богдановић
5/3 и Зоја Видић 5/2 су са наставницом информатике Анђелом Василевском
испрограмирали бројач корака за Микробит уређај. Програм су испробали тако
што су Микробит завезали за ногу и такмичили се на крову школе ко може више
корака да направи.
Ко каже да програмери нису физички
активни? Наши млади програмери нам
доказују супротно јер сваки написани
програм мора да се тестира!

Међународни Дан науке
10. новембар
Изучавајући различите области
природних
наука
ученици
су
правили своје радове у оквиру
наставних тема које су учили.
Сарадња ученика и наставница:
биологије Јелене Гверо Павловић
и Сандре Рајковић, физике Весне
Поповић, географије Ане Бабић
Сретеновић и Снежане Јовановић,
хемије Ане Стојановић била је веома
успешна. Као резултат рађених
пројеката је и ова изложба ученичких
радова.

14
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Kрв живот значи!

Ученици другог и шестог разреда су 9. маја
учествовали на традиционалном дружењу
одржаном на Земунском кеју поводом 11. маја
Националног дана добровољних давалаца
крви. Наши ђаци су показали свој таленат,
што говоре и ове фотографије.

Makey-makey
Програмирање са воћем
Код можемо написати у програмском
језику Scratch 2 или Scratch 3 – туторијал
нам показују ученици 5/1 Андреј
Богдановић и Дуња Козомара:
1. Изабрати позадину и лика.
2. Помоћу услова, петљи и координатног
система
направити
да
се
креће
стрелицама лево, десно, горе и доле.

између прстију како
би струјно коло било затворено.

7. Другом руком притискати банане и
лик ће се кретати у смеру којем је банана
повезана за банану.

3. Makey-makey са рачунаром.
4. Каблoве повезати са стрелицама лево,
десно, горе и доле.

УТИСЦИ
5. Крајеве каблова повезаних
са стрелицама ставити у четири банане.
6. Крај кабла за уземљење ухватити

Ово програмирање је било забавно и
занимљиво јер ко би помислио да је
програмирање са воћем могуће!

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Поводом Међународног дана заштите озонског
омотача у нашој школи је 16.9.2021. одржан
заједнички час, где смо из угла природних наука:
географије, физике, хемије и биологије дали наш
едукативни осврт на овај глобални проблем.
Уз прикладне презентације, анимације и квиз
наших ученика који су са својим наставницама Аном Бабић Сретеновић, Весном
Поповић, Аном Стојановић, Сандром Рајковић и Јеленом Гверо Павловић указали на
узроке и последице оштећења озонског омотача и могуће мере заштите.

Ученици осмог разреда су са наставницом физике Весном Поповић 11.04. посетили
Земунску гимназију и слушали предавање о астрономији које су им презентовали
матуранти ове школе. Био је то још један корак сарадње.

Приликом посете Педагошком музеју ученици одељења 8/2 су се упознали са
развојем школства и образовања кроз историју и накратко осетили дух учионице
из 19. века.
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Најзад је дошло време да обиђемо и позориште.
Ученици осмог разреда са својим наставницима били су у
прилици да упознају форму мјузикла („Флешденс”) и уживају
у амбијенту јединственог Позоришта на Теразијама.

,,Сан летње ноћи”
Повратак
у
позориште
уз
представу за тинејџере „Сан
летње ноћи”, у позоришту „Душко
Радовић”, у којој су уживали
ученици шестог разреда.
Целокупан утисак је веома
позитиван,
посебно
јер
је
представи претходила шетња
до позоришта и назад и време
искоришћено за дружење са
вршњацима.
Ученици 4/2 у оквиру часова Слободних активности упознали су нове ликовне
технике које су користили за израду ускршњих јаја. Коришћене су технике маше
(балон као калуп, новински папир и дрвофикс), након сушења јаја су бојена белом
акрилном бојом и припремљена за технику декупаж (лепљење, осликавање
детаљима са украсних салвета). Уживали смо стварајући!

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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У сарадњи са Црвеним крстом у нашој школи је 2.11.2021. одржана радионица на тему
„Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других
опасности”. Учествовала су одељења трећег разреда. Уз лепо дружење ученици су
имали и практичне вежбе евакуације у случају пожара или других опасности.

Током месеца фебруара и уласком у месец март заокружили смо причу на тему ЉУБАВ. Читали смо дивне
прозне и поетске текстове Мике Антића, Десанке
Максимовић, Гроздане Олујић...Часове смо посветили
креирајући појам љубави у најширем смислу. Писали
реченице на тему...ЉУБАВ ЈЕ КАД... И на крају на часовима
ликовне културе материјализовали љубав израдом СРЦА
(мозаик) корестећи картон, љуске јаја, салвете и технику
Декупаж и све обојили акрилном бојом љубави ЦРВЕНО.
Срца ће поклонити онима који им ДАРИВАЈУ највише љубави...
Д А Р И В А Њ Е је кључна реч за опис љубави.
Ученици 4/2 и учитељица Б. Генцел
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Основна школа „Лазар Саватић” у сарадњи са
УЦ „Лазарице” и УЦ „Талија” је била домаћин
Другог музичког фестивала у оквиру централне
манифестације Саватић у гају.

Фестивал је одржан 11. и 12. септембра 2021.
године на Летњој позорници на Земунском
кеју и свечаној сали ОШ “Лазар Саватић”
уз присуство великог броја учесника и
многобројне публике која је са уживањем
пратила сва дешавања од послеподневних
часова до момента када се над Дунав
спуштао мрак, а светла, која су се палила,
употпуњавала атмосферу.

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Поводом Светског дана шума, који се обележава 21.
марта, ученици 6/4, у присуству одељенског старешине
Ане Бабић Сретеновић, а уз помоћ наставнице
биологије Сандре Рајковић, засадили су неколико
садница полегле клеке.

„ЧИТАЈМО ГЛАСНО”
Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, у нашој библиотеци је одржана
активност „Читајмо гласно”. Ученици 3. и 4. разреда читали су одломке из својих
омиљених романа, прича, бајки, као и своје литерарне радове и цитате о књигама.
У суботу 2.10. 2021. године у Земунском парку одржана је традиционална „Трка за
срећније детињство”у организацији Црвеног крста Земуна.
Осим учешћа наших ученика од 1. до 8. разреда, постигнути су и завидни резултати.
Анастасија Поповић, ученица 6/4 разреда, освојила је 1. место док су Марија Дугалић,
ученица 7/4 и Лана Гашић ученица 5/2 заузеле треће место.
Честитамо на постигнутом успеху!
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Новогодишње активности,

зима 2021/2022.

Хор старијих разреда наше школе узео је учешће на концертима у оквиру пројекта
,,Београдска зима 2022“ у организацији Дечјег културног центра Београда и Града
Београда.

Хуманитарни концерт на Земунском тргу, 25.12.2021.
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А наши осмаци су
уживали у екскурзији:
Тара, Златибор,
Мећавник, манастири
Милешева и Рача,
Ваљево и Бранковина.
Научили су много,
доста видели и
уживали!

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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: : : : : : : Дечија недеља

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ОД 4. ДО 10. ОКТОБРА 2021.

године

Традиционална манифестација посвећена најмлађима „Дечија
недеља” обележена је и ове године разноврсним активностима
под слоганом: „Дете је дете да га волите и разумете” уз поштовање
мера опреза и превенције ширења заразне болести Ковид - 19.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА – пано школе

У сусрет Дечјој недељи ученици наше школе су активно
учествовали на онлајн ликовном конкурсу „Дете је дете да га
волите и разумете”. Њихови радови красили су пано у централном
холу школе, најављујући још једно лепо дружење у недељи
посвећеној деци.

На конкурс је послато десет радова, а рад
ученице Ене Голубовић 2/3 је награђен.
Награђеној ученици је додељена награда
14. октобра у просторијама школе.

ВЕЛИКИ ЧАС ЦРТАЊА

Час цртања је одржан у школском
дворишту у понедељак 4.10. и уторак
5.10. под познатим слоганом „Дете је
дете да га волите и разумете”.
Да их је лако волети то сви знамо, а како
их је разумети открили су нам ђаци I и
II разреда својим делима у дворишту
школе.
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ПРОГРАМ ЗА ЂАКЕ
ПРВАКЕ

У учионицама ђака првака
реализован је пригодан
програм у неколико термина.
Ученици су упознати са
активностима које реализују
Пријатељи деце Земуна, као
и са Конвенцијом о правима детета, наравно уз стихове незаобилазног Љубивоја
Ршумовића и чувену песму „Дете“.

СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ

У току Дечије недеље организоване су и
различите спортско - такмичарске активности
за ученике првог
и другог разреда. Део
активности је одржан на отвореном, део у
дворишту школе, а неке и у сали за физичко
с обзиром на временске услове. Било је
динамично, забавно и весело, што је и био циљ.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
На часовима грађанског васпитања ученици
су имали прилику да отворено разговарају
о разумевању/ неразумевању, као и
прихватању различитости. Писали су поруке
захвалности, љубави, извињења, подршке ...
под будним оком својих наставника.
АКЦИЈА ДЕЦА ДЕЦИ
У току Дечије недеље покренута је
и хуманитарна акција прикупљања
новчаних средстава за помоћ Сари
и Андрији, деци оболелој од ретких
болести за чије је лечење потребна
велика сума новца. Акцију су покренули
Дечији савез и Ученички парламент
наше школе.
Нажалост и ове године у току Дечје недеље није одржана дуго очекивана промоција
књиге “Недовршена прича”, конкурса на који се увек радо одазивају ученици наше
школе. Жељно ишчекујемо најављену промоцију!
Традиционално колективно учлањење ђака првака у библиотеку „Свети Сава“ у
Земуну и ове године је изведено у нешто измењеном облику. Ученици су имали
предавања у библиотеци школе које је одржала библиотекарка Весна Ђукић Пејчић.
До следеће прилике и неког новог лепог дружења са децом ...
Срдачан поздрав										
Дечији савез
У Земуну,
							
Основне школе „Лазар Саватић“
19. Х 2021. године 								
Оливера Бачанац
професор разредне наставе
Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Како може да се повеже знање о
Марку Краљевићу из историје и епске
традиције показали су ученици
6/3 са наставницама српског језика
и историје Јадранком Чантрић и
Маријаном Чанчаревић који су на
најразличитије начине приступили
овој теми. Правећи презентације,
цртајући стрипове, казујући стихове,
анализирајући
народне
песме
осветлили су у потпуности овај
историјско-епски лик.

Ученици одељења 7/3 истраживали су се научни
и књижевни рад Михајла Пупина комбинујући
знања из српског и физике. Са наставницом физике
Весном Поповић и наставницом српског језика
Маријом Аћимовић ученици су представљали и
објашњавали научна достигнућа Михајла Пупина
и бавили су се анализом његове аутобиографије
„Са пашњака до научењака”. Своје радове и
истраживања су приказалии на презентацијама
помоћу којих су
преносили сазнања својим
вршњацима.
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Ученици одељења 8/2 су током месеца марта
један део часова математике посветили теми
„Жене у науци”.
Први корак је био да јасно и прецизно
одредимо који су кораци које треба направити
како би истраживачки задатак био потпун и
рад комплетан. Након тога су се, у договору
са наставницом математике Биљаном
Ђелић, поделили у групе, поделили задатке
и започели свој рад. Истраживали су живот,
рад, научна достигнућа одабране научнице,
као и значај њиховог рада како у времену у
којем су живеле тако и њихов значај данас.
Продукте свог рада, у виду презентација,
паноа, предивних слика, које су урадили
одређеном техником, изабраних научница,
презентовали су осталим ученицима свог
одељења, али и ученицима одељења 5/3.
Ученици су једни друге хвалили, али и
критички се освртали, уколико је било
потребно током излагања нешто променити
или допунити. Поред тога што смо сви
сазнавали нешто ново о научницама, Милеви Марић, Ејди Кинг Лавлејс и још
многим, ученици су учили и како да у свом излагању буду сигурни, прецизни,
али понекад и шаљиви. Једни друге су пажљиво и веома заинтересовано слушали
и након излагања постављали питања, а такође су и одговарали на постављена
питања о научници о којој су слушали. Посебно занимљиво и са одушевљењем
дочекано је било излагање одређеног броја ученика осмог разреда ученицима
петог разреда. Сада су старији ученици били едукатори млађим и тај задатак су
веома одговорно прихватили. Фотографије у прилогу представљају само делић
атмосфере, можда је видљив и осмех на лицу ученика и и наставнице.

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Шездесетогодишњицу
од доделе
Нобелове награде
за књижевност Иви
Андрићу обележили
смо презентацијом
пројекта наших
осмака.

Они
су се у
оквиру пројектне
наставе из Српског
језика и књижевности
бавили анализом збирке
приповедака „Деца”, након
чега смо имали прилику
да уживамо у њиховим
презентацијама,
разговорима и
квизовима на ту
тему.
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Поводом
месеца
Франкофоније
наставнице
француског језика Данијела Стојилковић и Милена
Божовић одржале су угледни час са ученицима
наше школе. Свуда у свету где се француски користи,
макар и у минималној мери, током месеца марта се
организују разне културне манифестације у циљу
промоције француског језика који данас броји чак
300 милиона говорника. Наши ученици су
припремили велики број презентација, паноа,
плаката на ову тему, а за крај часа и један квиз
да проверимо шта смо то све чули, видели и
научили. Најлепши и најбољи панои красили су и
хол школе, па сте могли застати и погледати, а ми
вам преносимо делић атмосфере са часа.
: : : : : : : : Такмичења

Ана Свечак 3/1

Елена Ђикић 6/2

Са 7. Републичког такмичења у певању
традиционалне песме у организацији
УМБПС-а и Министарства просвете стижу
чак три прве награде.
Гала Петронијевић 5/3, Елена Ђикић 6/2,
Лена Пргомеља 5/2, Миона Маговчевић 5/1,
Наташа Говедарица 6/1.
Група певача
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СПИСАК ПОХВАЉЕНИХ И
НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА
ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНОМ
20.02.2022.

Матеја Радета 5/1- прва награда
Константин Стојилковић 5/3 – друга

Алекса Васић 3/3 – трећа награда

награда

Андреа Заков 3/3 – похвала

Андреј Богдановић 5/1 – друга награда

Јања Јауковић 3/1 – похвала

Вукашин Шулетић 5/3 – трећа награда

Марко Кржић 3/4 – похвала

Алекса Слијепчевић 5/1 - похвала

Олга Булат 3/2 – похвала

Новаковић Николина 5/3 –похвала

Ања Вујић 3/1 – похвала

Теодора Арсић 6/4 – трећа награда

Мина Манић 3/2 – похвала

Матеја Мићовић 7/1 – трећа награда

Лазар Драмићанин 4/3 – трећа награда

У Тршићу, на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе за нас је
био леп и успешан дан.
Мартина Халити 7/2 освојила је 19 од 20 бодова и освојила је 2. место.
Ана Демић имала је 16 од 20 бодова.
Честитамо, девојке!
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На школском такмичењу рецитатора учествоваo је 21 ученик виших разреда. Пролазак
на општинску смотру „Песниче народа мог” обезбедили су Дуња Козомара 5/1, Мина
Ђурђевић 7/2, Сергеј Стошић 7/3 и Ана Коврлија 7/3. Ове године су ученици снимљени
(помоћ у реализацији снимака педагог Иван Костић), а снимци су послати жирију
који је закључио да је друго место освојио Сергеј Стошић 7/3 са песмом „Расејана
песма”, док је треће место освојила Мина Ђурђевић са „Лажљивом песмом”.
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Читалачке навике наших ученика

Да ли наши ученици воле да читају? Колико читају и да ли користе библиотеку? Шта
више воле – лектире или књиге по свом избору и чије препоруке шта да прочитају
прихватају? Ова и још нека питања била су постављена у анкети датој ученицима
од 3. до 7. разреда у априлу 2021/22. школске године.

У следећој табели приказан је
број изнајмљених књига током
10 школских година.
Видимо да је просечно годишње изнајмљивано око 1800
књига, као и да су ученици
млађих разреда узимали скоро
три пута више књига него
ученици старијих разреда.
Да ли је то показатељ који нам говори о читалачким навикама ученика видећемо
када погледамо одговоре из анкете које је дало 136 ученика од којих је 71 девојчица
и 65 дечака.
Дакле, највећи проценат
ученика у слободно време чита
повремено (70%), 54% ученика
кажу да воле да читају, док
остали читају јер морају (35%), а
11% ученика каже да уопште не
чита.
Највећи проценат ученика
чита 1 књигу месечно (42%), а
41% каже да библиотеку ретко
користи. Већина, чак 72%, каже
да више воли да чита књиге по
свом избору него лектире.
Из следеће табеле видимо од кога
наши ученици добијају препоруке за
читање:
На питање зашто воле да читају
одговорили су: „Забавно је, занимљиво и
поучно, шири се знање и богати речник,
узбудљиво је и пуно изненађења...” Неки
пак воле да читају јер их „успављује,
смирује, опушта, тада нестају сви
страхови, забораве на стварност,
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бриге и обавезе, осећају се лепо, срећно и задовољно”.
Они што не воле да читају то образлажу на следећи начин: „Не волим да читам зато
што ме од читања понекад заболи врат”, „Одузима ми време на компјутеру”, „Лепше
ми је да се дружим”... Некима је читање „досадно, не свиђа им се, треба им пуно
времена, чита само ако мора, не може да разуме о чему се ради, радије иде напоље”.
На питање шта воле да читају најчешће кажу да су то авантуристички романи, док
понеко воли и историјске романе, научну фантастику, књиге о научницима, али и о
фудбалерима, воле и комедије, док понеко воли хорор, трилере, криминалистичке
романе...
Како год наши ученици доживљавали читање, било као забаву или обавезу, можда
ће и они једног дана доћи до закључка попут нашег великана: „Учио сам многе језике,
проучавао литературе и уметност, провео своје најбоље године у библиотекама
читајући све што би ми дошло под руку и осетио сам да сам траћио време, али убрзо
сам схватио да је то било најбоље што сам икада учинио.” (Никола Тесла)
Библиотекар школе
Весна Ђукић Пејчић

Недовршена

прича

,,Маче на

удару ветра ”

Дана 29. 10. 2021. у библиотеци школе одржана је промоција нове књиге са литерарним радовима победника на конкурсу „Недовршена прича” 2020/2021. године.
Ученици су прошле школске године писали наставак приче ауторке Силвије
Оташевић „Маче на удару ветра”. У категорији млађег узраста ученица наше школе
Дуња Козомара 4/1 (сада 5/1) освојила је прво место, а Ливија Пиловић 2/1 (сада 3/1)
је похваљена. Павле Свечак 5/3 (садашње 6/3) освојио је другу награду у категорији
старији узраст, док је Ива Милановић 5/2 (сада 6/2) у истој категорији похваљена.
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Мојој

учитељици

Сваког дана, без преседана,
тридесет слова у азбуци
нижу се као у клупама ђаци.
Двадесет девет ученика, и
тридесета знања ризница,
наша учитељица, драга и мила,
одувек је то била Радмила.
Откад сте пред нас стали
у Ваш смо загрљај потрчали.
Љубави Вашој нема краја
и она нас све спаја.

На литерарном конкурсу Пријатеља деце Земуна
- Песничка сусретања деце и младих Београда
успех наших ученика и овог пута није изостао.
Павле Свечак 6/3 је са песмом “Ако човек жели”
освојио
2. место, док је Дуња Козомара 5/1
похваљена за песму “Мојој учитељици”.

Ако

човек жели

Ни преко гора,
ни кроз дубине мора,
пут до среће дуг није.
Хвала што сте од нас
Ту је: и у ћошку
направили ђаке
где се паук крије,
довољно јаке
и у зрачку сунца,
за препреке сваке.
звоњави звонца,
Причаћемо о Вама
свуда се срећа крије,
и будућим генерацијама.
гатара то не мора
Ред је да после свега оцену
да вам открије.
и ја Вама дам,
Срећа сваког воли,
јер треба и овај глас да
и ко је жели
постане знан,
са њом ће да се весели.
до неба звезда, и још више,
Осмех ће да му светли,
па бирајте шта да Вам напишем. душа да се радује
само ако жели.
(Посвећено учитељици Радмили
Ако жели да полети,
Станишић.)
у облаке да слети
Дуња Козомара 5/1 по њима да скаче,

Музика оплемењује

никада не заплаче.
Границе зла пробије
и исцељење да добије.
Туга ће да падне,
бол у души шмугне
ако маште има
срећу подели са свима.
И без маште,
срећине другарице
срећа може доћи
до царице.
Само ако се
човек труди,
па и кад заблуди
може да се пробуди.
И ако жели,
са њом да се весели
осмех ће да му светли
само ако жели!
Павле Свечак 6/3

душу

Мој брат и ја се од малих ногу бавимо музиком. Свирамо занимљиве инструменте:
он хорну, а ја флауту. Добитници смо првих награда на међународним и
републичким такмичењима. На некима од њих проглашени смо лауреатима
и укупним победницима. Андреј је представљао нашу музичку школу „Коста
Манојловић” на овогодишњем фестивалу Заједнице музичких и балетских школа
у држави. Као чланови и солисти националног хора „Чаролија” наступали смо на
многим државним манифестацијама и познатим местима , као што су Дом Народне
скупштине, Палата Србије, Бели двор, Дечији културни центар,
Скупштина града, Влада Србије, Комбанк дворана и Спортски
центар Новака Ђоковића. Са истим хором снимили смо више песама
за децу и еминентне уметнике.
Оно што у успомени остаје су извођења химне, родољубивих и поучних
песама, извођења инструменталних
дела великих композитора. Поред
тога постижемо одличан успех и у
својој основној школи, што изискује
додатне напоре.
Ивона Аливојводић 7/1
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Уна Јанковић 8/3

Песма о Тофи

Тофи је моја бела куца,
у чијим длакавим грудима
мало срце брзо куца!
Сваки пут кад ме види,
својим репићем радосно маше,
и очекује да се упустимо
у играрије наше.
И тада јурњава по стану крене!
За њено мало биће, од тога
нема веће среће!
Николина Станишић 8/1

Јана Милетић 8/3
Осим, можда, кад са татом и мамом
код стрица на викенд одем,
па је у бескрајно двориште пустим,
да јурца као мува без главе
док јој уши вијоре саме.
А кад се од луде јурњаве умори,
из своје посуде воду
дугачким језиком почне да пије,
као да воду никада видела није!
Одмах затим на земљу легне
да трбицу хлади
и својом коском почне да се слади!
Емилија Дашић 5/1
Ада Антонијевић 7/2
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Пријатељи деце Земуна
и Савет Дечијег савеза
додељују диплому
ученику Стефану Димићу
3/1 за освојено 1. место на
28. ликовном конкурсу
“Васкршње ликовне
радости”.

Koka

Била једном једна кока
становала крај потока.
Вода чиста, кока бистра,
угледала малог зеца
близу ловца који пеца.
И лисица га спазила
па по трави газила.
Трчи лија подмукла,
кока ловца повукла,
Па она сасвим мала,
на столицу стала.
Ловац све је схватио
и лисицу уловио.
Херој кока је била
и ловцу постала мила.
Кући ју је повео
и много је заволео.
Дуња Козомара 5/1

Данило Дукић 6/4
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Ленка Раичковић 7/3

О

чему маштам

О чему маштам,
само ја да опишем знам,
да се сетим и да дрекнем:
‘’Маште не могу да се одрекнем!’’
И кад је тешко, и кад ме боли,
моја машта је ту да ме воли.
Да ми прича лепе приче,
које на стварност помало личе.
Да ми отвори нова сазнања,
о свету и животу без лагања.
Да ме забави у досади,
да ме из умора пробуди...
Да, зна она још свашта.
Таква је моја машта.
О чему маштам,
не бих да набрајам,
јер је свака од безбројних шума,
животиња, људи, разних чудеса
и монструма пуна.
Ту је мачка што у рупи живи,
ту је чворак, џиновски, сиви,
па и краљ што на дрвету проводи дане,
па са дрвета падне кад му бане.

А онда са чворком иде да се бори,
док га на уснулу мачку мртвог не обори.
На то се мачка љути,
па чворка из смрти канџом пробуди,
јурњава настане права.
Кога је ко појурио није знала
ни мудра сова.
И тако, неко неког јури из беса,
а жива бића умиру од стреса.
Хоће ли га чворак згазити?
А краљ, да му одсеку главу наредити?
Или... кога ће мачка појести?
Од страха сви ће у јурњаву скочити...
Страхотан је и завршетак.
Пробуди ме мама, скочих ко метак.
Ову причу машта ми је дала,
чак и ноћу несебично се давала.
Другарицу бољу од ње нећу наћи,
да ми удовољи увек ће се снаћи.
А запамтите и ви,
маштини су најбољи животни путеви.
Павле Свечак 6/3
Петра Миловановић 7/2

Петра Чворовић 7/3

„Само пријатељева рука вади трн из срца”
Ибн Зафар

Пријатељ није шала.
То је моја десна рука,
Њему треба рећи хвала.
Пријатељ је ту да ме теши,
Да се заузме за мене,
Сваки проблем да реши.
Његова душа
Лављег је срца.

Ко је искуша
Имаће срце борца.
Пријатељ није шала
То је моја десна рука,
њему треба рећи хвала.
Јер само пријатељева рука,
Која год да је мука,
Вади трн из срца.
Томаш Ђукић 6/4
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Имам идеју

свака од њих је пожелела да учествује
у авантури. После школе, девојчице су
Емилија је живахно износила свој план... дошле Емилијиној кући, што је било већ
Узела је папир и почела да га записује раније испланирано. Три девојчице су
док су знатижељне гранчице гледале хтеле одмах да започну припрему да
преко њених рамена.
их, на њихово велико изненађење, пред
вратима није сачекала Емилијина бака.
Уморна од писања, препустила се сну Као што је то случај са свим бакама, ни
и после свега што се догодило те ноћи, Емилијина бака не воли када су деца
у два лагана корака је легла у меку гладна, па је припремила праву гозбу
постељу. Све је утихнуло; једино се чула за ручак. Девојчице су обожавале њену
песма цврчака и шум гранчица и лишћа храну, али никада нису могле да поједу
на ветру. Ујутру су девојчица и дрво толико да бака буде задовољна и дозволи
устали са првим зрацима сунца.
им да оду у собу, па су зато кришом
Намирисавши
мамине
чувене дозвале пса Шврћу који је брзином
чоколадне мафине, Емилија је отрчала светлости дотрчао. Тај није оклевао ни
у кухињу, зграбила пун тањир колача и да се попне на сто ако затреба, само да
чашу свеже цеђеног сока од поморанџе. лизне мало пилетине или зграби коју
Поред ње је, као и обично, седео тата кобасицу. Другарице су после ручка
који је пио кафу и читао новине пре коначно отишле у собу да посете дрво
посла. Како иначе има немиран поглед, које је било веома радосно што види још
знатижељно је виркала у новине и
одједном јој је нешто запало за око. На
једној страници новина писало је да
ће због изградње паркинга почети
масовно сечење дрвећа ове суботе.
Емилија је тада осетила још
јачу жељу да помогне дрвету.
Ставила је ранац на леђа,
обула своје срећне патике и
кренула у школу.
Целим
путем
је
размишљала како би
могла
да
помогне
дрвету и да ли ће
њен
план
успети.
После контролног из
математике, уследила
је ужина током које је
Емилија седела са своје
две најбоље другарице,
Леном и Даријом. Свака
од њих је имала много
тога да исприча о томе
како је провела викенд.
Грицкајући кроасане и
пијући чоколадно млеко,
Емилија је једва успела да
дође до речи поред својих
брбљивих другарица. Када
је завршила причу о дрвету,
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деце спремне да помогну. Емилија је желео да проводи време поред дрвета.
рекла: „Дрво, упознај Лену и Дарију, Све док није дошла субота! Током
моје најбоље другарице.“
једног веома мирног поподнева, зачуо
се страшан звук! Ноћна мора за свако
Почеле су да прикупљају потребне дрво! Биле су то електричне машине и
ствари за дружење испод дрвета на таман кад се радник градског зеленила
које ће позвати све станаре зграде. спремао да замахне тестером, три
Узеле су простирку, столице, сточић, девојчице повикаше у глас: „Станите,
сокиће, мафине и остатке бакиног немојте да сечете дрво!“ „Морам,
ручка. Наравно, биле су им потребне добио сам наређење“, рече радник, „а,
и позивнице и девојчице су их саме станари ваше зграде већ су потписали
направиле у облику лишћа. Све је било документ.“ Чувши непријатну буку,
спремно и операција под називом одмах су сви истрчали напоље. Ниједан
Дрвена мисија је могла да почне!
од станара зграде више није желео да
Дарија је добила задужење да све се дрво исече. Свако је у њему видео део
постави, Лена да подели позивнице, себе. Радници су се толико уплашили
а Емилија да припреми говор. За трен од побеснелих људи да су се разбежали
ока је све било спремно; комшије су се као муве без главе и од тада се нико
окупиле истог поподнева. Дрво се веома више није усудио да са електричном
обрадовало што види своје комшије машином крочи у тај крај.
на окупу. „Молим за мало пажње!“, Емилија, Дарија и Лена су одрасле и
узвикнула је Емилија. Започела је говор: постале су прави браниоци дрвећа.
„Поштоване комшије, сви знамо да ће за Оне и сада новинарима причају о првој
пар дана на месту овог дрвета почети дрвеној мисији, којих је после било још
изградња паркинга. Као прво, ово дрво много. Вероватно се питате шта се даље
је врло важно са еколошког гледишта, догодило са дрветом, коме сада пружа
али нико од вас не схвата његову праву хлад, чије тајне чува и ко се следећи
вредност. Господине Петровићу, Вама је заљубио, али ... то је прича за неки други
ово дрво било једини хлад када Вам се пут...
покварила клима прошлог лета. Госпођо
Дуња Козомара 5/1
Поповић, захваљујући овом дрвету, које
Вам је показало чари природе, Ви сте
се посветили баштованству. Сећате ли
се када су близанци Јанковићи побегли
од побеснелих паса тако што су се
попели уз дрво? Зар је комшија К.Л.
заборавио да је урезао срце у њега када
се заљубио? Сви сте некада уживали
у његовим плодовима - слатким
дудињама, а када би се птице на њему
угнездиле, са прозора сте ослушкивали
дивну мелодију. Колико нам је пута то
дрво било савршено место за скривање
у игри жмурки! Свакоме од вас је ово
дрво помогло! Ред је да сад ви помогнете
њему! Ко је уз мене?!“
Њене речи су биле толико убедљиве
и дирљиве да су се сви присетили тих
догађаја. Свако је тада схватио да
то дрво ни случајно не треба исећи.
Емилија, њене другарице и дрво су
били сигурни да је проблем решен.
Све је било дивно те недеље, свако је
Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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: : : : : : : ЛАЗАРЕВ ВРТ

„Само пријатељева рука вади трн из срца”
Ибн Зафар

У природи расте много цвећа разних
боја и мириса. Тако је и у животу, и са
пријатељима. Има их свуда, али су ретка
она која остају за цео живот и она која су
искрена и права.
Била сам мала, и нисам баш схватала
шта значи пријатељство. То је за мене
било другарство. Сада осећам велику
разлику јер је пријатељство много више
од другарства.
Пријатељ је онај који осети кад си
несрећан.
Пријатељи се окрећу један према другом
као сунцокрети који се окрећу према
сунцу.
У једном тренутку свог раног детињства
нашла сам се у ситуацији када сам се
осећала веома повређено и издано .
Одрасла сам са четири другарице из исте
зграде. Делили су нас само спрат или
два. Родитељи су нас донели у пеленама.
Заједно смо училе прве речи и игре које
су биле цео наш свет. У другом улазу је
становао друг Сергеј са којим сам, такође,
одрасла и делила ормарић у вртићу. Са
њим сам се ређе играла јер је имао своје
другове, а ја своје другарице. Била сам
везана за другарице више него оне за
мене. Свака од њих је одрастала уз брата
или сетру. Биле су другачије од мене,
слободније и сигурније. Ја сам у то време
била сама. Сергеј је, такође, одрастао сам
и зато је постојала невидљива нит која
нас је везивала братском и сестринском
пажњом и разумевањем. Био ми је велика
подршка и снага када смо се сви заједно
играли испред зграде.
Као сваког јутра, тако и тог, кренула сам
да потражим другарице које би скоро увек
долазиле по мене. Није их било. Покуцала
сам на врата једној од њих. Изашла је
бака и казала да су отишле одавно да се
друже. Затекла сам их на степеништу
зграде. Нису обаћале пажњу на мене иако
су ме виделе. Једна од њих ми се обратла
и рекла да њих четири чине „четверац“
и да им нико више није потребан. Те
тренутке никад нећу заборавити. Осетила
сам издају и огромну самоћу. Била сам
повређена и несрећна.
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Лена Чворков 8/1
Мама и тата су били на послу, а мени
је тако неко био потребан. Сетила сам се
Сергеја и уплакана га позвала. Одмах је
дошао. Били смо мали, али се сећам да ме
је тешио и да смо заједно плакали. Можда
се и он сетио неког тренутка када је био
одбачен од другара. Не знам. Крупне
капи су нам се сливале низ образе. И
сада, кад се тог тренутка сетим, почнем
да плачем. Било је веома тешко. Иако је
прошло време, ожиљци постоје.
Деца највише праштају јер су безазлена.
После неколико дана са другарицама сам
наставила да се дружим, али више није
било исто. Пријатељство и другарство
престаје када се изгуби поверење.
Сергеј је увек био и остао део наше
породице, као и ја његове. Иако сам се
одселила из града свог детињства, враћам
му се често. Даљина није умањила наше
пријатељство. Верујем да неће никад.
Наши сусрети су увек обасјани топлином
и радошћу.
Данас знам да постоји неко ко би све
учинио за мене, неко ко је поуздан, искрен
и коме могу веровати. То је мој млађи брат
и Сергеј, кога волим скоро као брата.
Пронаћи и задржати правог пријатеља
је тешко. Другарство се мора обасипати и
неговати љубављу и пажњом.
“Само пријатељева рука вади трн из
срца.”
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Мара Савић 5/4

„Само пријатељева рука вади трн из срца”
Ибн Зафар

Срце је један нови, велики свет,
лаган и умирујућ као цвет,
са простором који прима;
пушта у њега и удовољава добрима.
Али ... све што је лепо, што воли,
пуца, када јако га заболи.
За бол бољег света - срцу
је потребан само један ситан комадић дрвца,
али не оног обичног, из жбуна,
већ правог оштрог трна.
Такав трн је баш свуда,
где се лепота прави луда,
где се покорава страшноме врагу,
и главу своју му оставља на прагу.
Тада следи преокрет, лепо у ружно,
и чини да срце буде тужно.
Док је срце уз врага само,
цепа се горе - доле, тамо - амо,
и делује непоправљиво,
тако мало, обесхрабрено и сиво.
Али! Ипак има једна рука,
којој поправка није мука.
Каква је та рука?
Рука животиње или човека,
није битно ако иде уз друга!
Друг је наше треће око
да уз њега гледамо у море дубоко;
он је наша трећа нога
да уз њу дотрчимо до циља свога;
он је трећа рука
да у животу буде мање мука.
Он је нова глава,
да помогне мишљењу и док се спава.
Он је друго тело које би одмах спасило прво.
Он је наш други глас
да би нудио спас.
Он је наше крило,
да границе прелазимо...
Ипак, пријатељ није све
кад је сам, кад нисмо лепоте две,
рука уз руку,
да тучемо и терамо муку.
Зато ако летети и треће око бити зна,
сигурно његов глас може постати игла златна,
и сашити срце
и кад од њега остала је само мрвица платна.
Само пријатељева рука вади трн из срца,
које ће, ако закуца,
уплашити ђаволчића зликовца.

Павле Свечак 6/3

Теодора Мимић 8/3
Виктор Јовановић 8/1

Нина Петронијевић 7/1
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: : : : : : : Мој дом, моји преци и мој језик

Моја домовина је...
Домовина је земља у којој си рођен, у којој
живиш, она држава у коjој си одрастао,
твоја земља, и моја, и свачија, она земља
коју волиш више од било које друге. Моја
домовина је Србија.
Србија је дивна земља испресецана
многим рекама и планинама, са разним
клисурама и низијама. Налази се на
Балканском полуострву, у Европи.
То је земља безбрижних, драгих и љупких
људи и веома бурне историје. Многи јаки
народи су нападали нашу малу државу
у жељи да таква лепота буде део њихове
домовине. Доста људи се жртвовало за
нашу земљу и сачувало је са свом њеном
величанственошћу.

Волим да путујем раскошним путевима
Србије. Сваки део наше домовине изгледа
Србија је православна држава, али је као најлепша разгледница света. Не зна
раширила руке и примила у загрљај људе се у које годишње доба је лепша.
других вера, примила их у своју породицу. Кад год отпутујем у неку другу државу,
У Србији нико се не осећа другачије због задивим се, али ништа није лепше од моје
своје вере.
родне Србије!
Мара Савић 5/4

Моја домовина је…

пружа му се љубав и добродошлица како
Сваки човек има своју домовину у којој се
би се добро осећао. Уз разна народна јела
родио и коју много воли. Тако и ја. Моја
радо ћемо угостити свакога и учинити да
домовина је Србија.
се осећа као код своје куће. Ко год оде из
Србија је мала православна земља која моје земље једва чека поново да се врати.
се налази на раскршћу путева између
У мојој домовини сваки градић је посебан
запада и истока. Народ моје земље је
на свој начин. Људи који живе у њима се
великодушан, насмејан и ко год дође
труде да очувају традицију и културу.
Иако смо мала земља, дали смо много
познатих
личности.
Праведност
и
јунаштво су особине које веома негујемо.
Много нам је стало до породице и
дружења.
Моју домовине не краси само народ, већ
и предивна природа. Због дивног погледа
на природу и чистог планинског ваздуха
највише волим да идем на Дивчибаре и
Стару планину.
Волим своју домовину и надам се да је
никад нећу напустити.
Аника Милаковић 5/4

44

Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.

Моји преци

Пoсле рата је свој живот поново започела
у Војводини. Прадеда Стојан је обишао
Као што дрво не може без корена, не много земаља. Често сам слушала да је
можемо ни ми. Мој корен су моји преци.
причао о култури Јапана, сиромаштву
Веома често су ми мама и тата причали Индије и о лепотама Париза. Волела сам
бајке, али више од свега сам уживала у приче о мојој прабаби Мари. Она је била
причама баке о мојим прецима. Прабаба благе нарави, пуна љубави и топлине.
Даница је из Лике коју је цео живот Она је у свом личком планинском селу
волела. Током Другог светског рата била била једина писмена. Другим људима
је приморана да оде из свог родног краја. је помагала у читању и писању писама
која су ишла у далеку Америку. Све тајне
које је знала из тих писама никоме није
говорила. О лепотама своје Херцеговине
и Косова деда Радован је причао мом
тати. Често их сада тата прича мени.
Моја баба Марица је из Лике. Док ме је
чувала као малу, често ми је причала о
прошлости. Она је завршила учитељску
школу. Подарила ми је много љубави и
захваљујући њој сам много научила о
својим прецима.
Многа сећања о прецима су дубоко
урезана у мом срцу. Трудићу се да њихово
поштење и доброту заувек сачувам.
Емилија Елез 5/4

Ученици су у великом броју учествовали у избору за најлепшу реч српског језика
који је организовало Друштво за српски језик и књижевност у току марта месеца. Као
најлепша реч изабрана је ПРАСКОЗОРЈЕ. Десет ученика је предложило ту реч, а међу
њима се нашла и ученица 5/1 Петра Миливојевић (наставник Јадранка Чантрић).
Сви ученици су награђени на Филолошком факултету у Београду. Утисци наше
ученице су веома позитивни - како пријемом од стране професора, зградом и
просторијама, књигама које су деца видела и онима које су добили.
Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.
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Свети Сава -

школска слава

Празник деце, празник родитеља, бака, дека и свих предака, празник учитеља,
наставника, професора, оних који уче и свих оних који се уче, празник наших
потомака!
Давно је свети отац наш Сава говорио у чувеној жичкој беседи: “Приклоните богољубива
срца ваша да чујете божанствене заповести. И пошто чујете ове свете речи, положите
их, дакле, браћо, у ваша срца и на савести душа ваших и пред очи ума, и разумејте”.
Ове речи одзвањају више од осам векова јер је у њима садржана суштина живота.
Речи које имају тежину, које су свевремене, али истом мером и савремене. Управо је
срце једини орган са библијским атомом - осећањем суштине Бића Божијег.
Спустимо, дакле, ум у наша богољубива срца, будимо на путу Светосавља и освестимо
да смо управо ми мали Светосавци који смо дужни да сачувамо и пренесемо све оно
што нам је он предао као завештање; веру, идентитет, културу, васпитање, образовање,
али и то да знамо ко смо и чији смо. Свега тога не би било и није да нема оног који
је просвећивао и који просвећује, који
је делао и који дела свагда са много
љубави. Стога, запевајмо у срцима
својим:
Ускликнимо с љубављу,
светитељу Сави!
Срећна нам слава!
Савиндан, 2022.

Вероучитељ Никола Кузмановић
https://youtu.be/7eZyA7mNHtU
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НТЦ систем учења је скраћеница од
„Никола Тесла Центар“ – Одсек Менсе
за даровите.
НТЦ систем учења је специјализован
програм настао из жеље да се
подстакну деца да у што већој мери
развију своје биолошке потенцијале.
Предуслов остварења овог циља је рана
стимулација деце, односно стимулација
развоја нових веза у мозгу. НТЦ систем
учења је научно заснован и прихваћен
и примењен у око 15 земаља у Европи.
Овај
систем
наглашава
важност
родитеља у дечијем развоју и наводи 15
грешака којима родитељи спречавају
развој дечијих потенцијала. Неке од

тих грешака су недозвољавање детету
да скаче по кревету, да се врти око своје
осе, пасирање хране након ницања зуба,
куповина патика са чичком…
Оснивач НТЦ система учења је др
Ранко Рајовић, оснивач Менсе Србије,
члан Борда директора светске Менсе и
председник светске Менсе за даровиту
децу, коаутор је Урош Петровић, писац
фантастичних књига за децу и младе
које својим садржајем померају границе
у савременој литератури.
НТЦ систем истиче да свако дете воли
да учи, али то учење мора да буде
занимљиво.

У нашој школи покренута је НТЦ
секција за талентовану децу. Секцију
воде наставници који су прошли НТЦ
семинар и обуку уз помоћ ментора.

У одељењу 5/1 одржан је огледни час географије по НТЦ систему учења. Сви ученици
активно су учествовали и кроз игру сазнавали нове информације.
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Ученици петог разреда Андреј Богдановић и Матеја Радета са нама су
поделили утиске са НТЦ секције.
1. Како вам се допала НТЦ секција?
Андреј и Матеја: НТЦ секција нам се јако
допала. Допало нам се што на нов начин
научимо разне ствари. Кроз такмичење
и игру све веома брзо схватимо. Док смо
били на секцији, нисмо ни приметили
како време брзо тече.

3. Да ли вам оно што сте научили на
секцији помаже у редовном учењу?
Помогло нам је да научимо многе
занимљивости, а и да обновимо остале
лекције и све то је било веома лако и брзо.
И наставницу енглеског Ивану Јоковић
из групе наставника који су покренули
секцију питали смо за њена запажања о
секцији.

Ивана: Овакав начин рада сматрам веома
2. Да ли вам је било занимљиво да учите иновативним и занимљивим. На часовима
на тај начин?
је било забавно и нама и ученицима.
Андреј и Матеја: Тај начин учења нам Сваки пут бисмо се питали како је овако
је био веома занимљив и волели бисмо брзо прошло време. Реакције деце су сјајне
да се на овај начин ради и на редовним и сматрам да би требало афирмисати овај
часовима.
приступ раду са децом.

Цртежи Лазара Саватића

Дуња Богуновић 6/1
Даница Вујин 6/1

Милица Грчић 6/1

Невена Татић 8/2
Јана Милошевић 8/2
Михајло Видојевић 6/1
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На
овогодишњем
Градском
такмичењу у пливању нашу школу
су представљали Вера Шулетић II
разред, Вељко Мандић IV разред
и Милица Грчић VI разред. Вера
је заузела 4. место у дисциплини
50 метара слободним стилом;
Вељко је освојио бронзану медаљу,
а Милица сребрну медаљу у
дисциплини 50 метара делфин.
Честитке нашим пливачима!

Ученице Ана Дучић и Марта Продић
8/2 и Маша Видак и Теодора Јовановић
7/4 освојиле су 3. место на градском
такмичењу из гимнастике.

Наши спортисти били су веома
успешни на градском такмичењу у
стоном тенису. Ученица 8/1 Љубица
Андрејевић освојила је друго место.
У екипној категорији Љубица Андрејевић и Јана Веселиновић, ученица
6/3, пласирале су се на треће место.
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Ученици петог разреда наше школе
имали су прилику да се опробају у
оријентиринг трци и упознају један
нови спорт. Препознавање симбола на
мапи, оријентација у природи, трка кроз
парк, неизоставна игра и такмичарски
дух орили су се Земунским парком.

Ученици 5. и 6. разреда, са наставником МилошемЂоковићем,
освојили су бронзану медаљу
на општинском такмичењу у
рукомету.
Све честитке!

Кошаркашка екипа ОШ „Лазар Саватић” постала је шампион општине Земун
извојевавши победу у финалу над екипом ОШ „Светозар Милетић”.
Најбољи играч турнира је наш ученик Петар Громико. Браво, момци!
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Једно

ново искуство

Организација градског такмичења за стране језике (други страни језик)

Школска година 2021/2022. и једно ново искуство за нашу школу. Припала нам је
част да организујемо Градско такмичење из страних језика - други страни језик.
Том приликом нашу школу посетило је 160 такмичара у француском, италијанском,
шпанском, немачком и руском језику. Професора, који су припремали такмичаре,
прегледача - комисије и дежурних наставника било је 65.
Пред нама, као организатором таквог догађаја, нашао се један одговоран задатак, да
све буде по протоколу, да се такмичари, као и професори, осећају пријатно како би
дали најбоље резултате.
Најважнији задатак је био ипак пред такмичарима, али и нама да им обезбедимо
услове да покажу своје знање.
Захваљујући доброј организацији и атмосфери све је протекло у најбољем реду, што
смо могли закључити на основу успеха учесника и свеопштег задовољства како
организатора тако и такмичара.
Ово је била изузетна прилика за наше професоре страних језика да покажу своје
дугогодишње искуство у раду са децом и мотивацију за учење другог страног језика.
Захвални смо на томе што је школа имала прилику да се покаже као домаћин и
надамо се да ће се та пракса наставити.
Наставници страних језика
Данијела Стојилковић, Ивана Јоковић,
Катарина Цвијић, Милена Божовић и Ана Ристић

American

pancakes

If you love pancakes,
you’ll definitely enjoy this recipe:
INGREDIENTS:
350ML MILK 2 EGGS
200 GR PLAIN FLOUR
2 TSP BAKING POWDER
1TSP SUGAR
VEGETABLE OIL, FOR FRYING
FOR SERVING:
MAPLE SYRUP
JAM
CHOCOLATE SPREAD

Directions:
Step 1: Whisk the milk and eggs in a jug, then set aside. Sieve the flour and the baking powder into a bowl, add a pinch of salt, the sugar and combine. Make a well in the center and
gradually pour in the milk and egg mixture. Beat well.
Step 2: Brush a nonstick frying pan with a little vegetable oil and place over a medium heat.
When the pan is hot, pour half a ladle of batter into the pan to form a pancake that is approx. 10cm in diameter.
Step 3: Cook until bubbles start to form, then flip the pancake over and cook the other side
until it gets a golden colours.
Serve it and enjoy with your family and friends!
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Lea Trajkovic 5/4

Millicent Lilian "Peg" Entwistle (1908 – 1932)
British stage and screen actress began her stage career in 1925, appearing in
several Broadway productions. She appeared in only one ﬁlm, Thirteen Women,
which was released posthumously. Entwistle gained notoriety after she jumped to
her death from atop the "H" on the Hollywoodland sign in September 1932, at the
age of 24.
In April 1927, Entwistle married actor Robert Keith
at the chapel of the New York City Clerk's ofﬁce.
She was granted a divorce in May 1929. Along with
charges of cruelty, she claimed her husband did not
tell her he had been married before and was father
to a six-year-old boy, Brian Keith, who later became
an actor.
The play The Uninvited Guest closed after only
seven performances in September 1927. However,
The New York Times critic J. Brooks Atkinson
wrote, "Peg Entwistle gave a performance
considerably better than the play warranted."]

Early life
She spent her early life in West Kensington,
London and reportedly emigrated to America,
sailing from Liverpool aboard the S.S. Philadelphia
in 1916, and settled in New York City. Entwistle and
her father were in Cincinnati, Ohio, and New York
City in early spring 1913. where is listed in the cast
of several plays in 1913. In Dec. 1922, father died,
the victim of a hit-and-run motorist. Peg and her
two younger half-brothers were taken in by their
uncle, who had come with them to NY and was the
manager of Broadway actor Walter Hampden.
Broadway. By 1925, she was living in Boston as a
student of Henry Jewett's Repertory (now called the
Huntington Theatre) and was one of the Henry
Jewett Players, who were gaining national
attention. Walter Hampden gave Entwistle an
uncredited walk-on part in his Broadway production
of Hamlet, which starred Ethel Barrymore. She
carried the King's train and brought in the poisoncup.
Entwistle, at age 17, played the role of Hedvig in a
1925 production of Henrik Ibsen's The Wild Duck.
After seeing the play, Bette Davis told her mother, "I
want to be exactly like Peg Entwistle." Some years
later, Broadway actress and director Blanche Yurka
sent a note to Davis asking if she would like to play
Hedvig, and Davis sent word back that ever since
she had seen Entwistle in The Wild Duck, she had
known she would someday play Hedvig. Through
the years, Davis said Entwistle was her inspiration
to take up acting.
By 1926, Entwistle had been recruited by the New
York Theatre Guild, and her ﬁrst credited Broadway
performance was in June of that year as Martha in
The Man from Toronto, which opened at the Selywn
Theatre and ran for 28 performances. Entwistle
performed in ten Broadway plays as a member of
the Theatre Guild between 1926 and 1932, working
with noted actors such as George M. Cohan,
William Gillette, Robert Cummings, Dorothy Gish,
Hugh Sinclair, Henry Travers and Laurette Taylor.
Her longest-running play was the 1927 hit Tommy,
in which she starred with Sidney Toler, which ran for
232 performances and became the play for which
she was most remembered.

She went on tour with the Theatre Guild between
Broadway productions. Changing characters every
week, Entwistle garnered some publicity, such as
an article in the Sunday edition of The New York
Times in 1927 and another in the Oakland Tribune
two years later.
Aside from a part in the suspense drama Sherlock
Holmes and the Strange Case of Miss Faulkner
and her desire to play more challenging roles,
Entwistle was often cast as a comedian, most often
the attractive, good-hearted ingénue. In 1929, she
told a reporter: I would rather play roles that carry
conviction. Maybe it is because they are the easiest
and yet the hardest things for me to do. To play any
kind of an emotional scene I must work up to a
certain pitch. If I reach this in my ﬁrst word, the rest
of the words and lines take care of themselves. But
if I fail, I have to build up the balance of the
speeches, and in doing this the whole
characterisation falls ﬂat. I feel that I am cheating
myself. I don't know whether other actresses get
this same reaction or not, but it does worry me.
In early 1932, Entwistle made her last Broadway
appearance, in J. M. Barrie's Alice Sit-by-the-Fire,
which also starred Laurette Taylor, whose
alcoholism led her to two missed evening
performances and refunds to ticket-holders. The
show was cancelled, and in the aftermath, Entwistle
and the other players were given only a week's
salary, rather than a percentage of the box ofﬁce
gross, which had been agreed upon before the
show opened.

by Danica VUJIN
English Class VI-1
School Year 2021/22
from the novel by Tiffany Thayer. Entwistle played
a small supporting role as Hazel Cousins. It
premiered on 14 October 1932, a month after her
death, at the Roxy Theatre in New York City, and
was released in Los Angeles on 11 November to
neither critical nor commercial success. By the
time it was re-released in 1935, 14 minutes had
been cut from the ﬁlm's original 73-minute running
length. In 2008, Variety magazine cited Thirteen
Women as one of the earliest "Female Ensemble"
ﬁlms.
Death
On 18 September 1932, a woman was hiking
below the Hollywoodland sign, when she found a
woman's shoe, purse, and jacket. She opened the
purse and found a suicide note, after which she
looked down the mountain and saw the body
below. The woman reported her ﬁndings to the Los
Angeles police and laid the items on the steps of
the Hollywood police station.
Later, a detective and two radio car ofﬁcers found
the body in a ravine below the sign. Entwistle
remained unidentiﬁed until her uncle, with whom
she had been living in the Beachwood Canyon
area, identiﬁed her remains. He connected her
two-day absence with the description and the
initials "P.E.," written on the suicide note, which
had been published in the newspapers.
In 2014, roughly 100 people marked the
anniversary of Entwistle's death by gathering in the
parking lot of Beachwood Market in Hollywood, to
watch Thirteen Women on an outdoor screen.
Proceeds from a rafﬂe and from food and
beverages sold at the screening were donated to
the American Foundation for Suicide Prevention in
Entwistle's name.
The rumor
People say that her ghost haunts the hollywood
sign to this day, and that her presence
accompanied by the smell of gardenias, which is
her signature perfume.

Hollywood
By May 1932, at the height of the Great
Depression, Entwistle was in Los Angeles with a
role in the Romney Brent play The Mad Hopes,
starring Billie Burke, which ran from 23 May to 4
June at the Belasco Theatre in downtown Los
Angeles. Florence "Flo" Lawrence, theatre critic for
the Los Angeles Examiner, gave the production a
very favorable review: Belasco and Curran have
staged the new play most effectively and have
endowed this Romney Brent opus with every
distinction of cast and direction (producer) Bela
Blau ... has developed the comedy to its highest
points. Costumes and settings are of delightful
quality, and every detail makes the production one
entirely ﬁt for its translation to the New York stage.
In the cast Peg Entwistle and Humphrey Bogart
hold ﬁrst place in supporting the star (Billie Burke)
and both give ﬁne, serious performances. Miss
Entwistle as the earnest, young daughter (Geneva
Hope) of a vague mother and presents a charming
picture of youth.
After The Mad Hopes closed, Entwistle won her
ﬁrst and only credited ﬁlm role with Radio Pictures
(later RKO). Thirteen Women stars Myrna Loy and
Irene Dunne in a pre-Hays code, high-budget
thriller produced by David O. Selznick and drawn
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Наши осмаци вам препоручују своје омиљене серије и филмове на енглеском језику.
Реч је о пројекту у оквиру наставе енглеског језика, у коме су имали задатак да опишу
радњу и дају своје мишљење о неком филму или серији.
Ивана Јоковић, наставница енглеског језика

STAR WARS
SAGA

- The “Star Wars” saga consists out of 9 sequels of Star Wars movies, of which our favorite, the 8th sequel is “The last jedi”.
- The saga, and every movie continues as
new heroes and galactic legends go on an
epic adventure, unlocking mysteries of the
Force and shocking revelations of the past.

ALL PARTS

- As always in every Star Wars movie, there
is a struggle between good and evil.
- The emperors try to conquer the galaxy
while the rebels, the Jedi and members of
The Republic defend themselves.
- The Jedi were the ones who defended the
rebels, citizens of The Republic and destroyed the opponents.
- They were very powerful, and had mind
control and lightsabers.

DARTH VADER

- The Dark side was much stronger and they
managed to dominate and turn one great
Jedi named Anakin Skywalker to their side.
- He was obsessed with the dark side and
could not resist it, and even killed some of
his teachers after getting on the Dark side.
- He got a new name after getting on the
Dark side - Darth Vader.
- With Darth Vader the empire became even
more strong and unstoppable.

EIGHT PART

- In the 8th part, our favorite - “The last Jedi”,
the empire killed all of The Jedi except one
of them, Luke Skywalker, who went undercover and far from troubles and everything
else on a lonely planet.
- However, a new character Rey appears.
- She was very persistent and very strong,
which the Skywalker immediately noticed.
- Luke Skywalker had lost his desire to defend the people from the Empire, but Rey
gave him hope that it was still possible.
- Rey, with the help of Luke Skywalker, became a very strong Jedi.
- And for one last time, Luke, together with
Rey, decided to go into the battle against The
Dark side.
- Storyline continues even after the 8th sequel, which is also the last one.
- To see how it continues, you will have to see
the movie and to figure it out by yourself.
Sergej Aleksic 8/3
Bogdan Vujnovic 8/3
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Black Swan

• Black Swan is a 2010 American psychological horror movie directed by Darren Aronofsky. The plot revolves around a production of Tchaikovsky’s Swan Lake ballet by the New York City Ballet
company. The production requires a ballerina to play the innocent
and fragile White Swan, for which the committed dancer Nina Sayers (Portman) is a perfect fit, as well as the dark and sensual Black
Swan, which are qualities better embodied by the new rival Lily
(Kunis). Nina is overwhelmed by a feeling of immense pressure
when she finds herself competing for the role, causing her to lose
her tenuous grip on reality and descend into madness.

Plot

• Nina Sayers a young woman who lives Cast
with her overprotective mother gets a • As Nina
chance to play a very important role.
Natalie Portman
Thomas her ballet director, after the re- • As Lily
tirement of his prima ballerina Beth deMila Kunis
cides to give Nina the role of the Swan • As Thomas
Queen in the opening ballet The Swan
Vincent Cassel
Lake, but she has to master both the • As Erica
fragile and sensitive White Swan and the
Barbara Hershey
sensual and dark Black swan. After a lot of practise Nina still can’t • As Beth
express the sensuality of the Dark Swan so Thomas decides to put
Winona Ryder
Lily as her back up dancer. When Nina found about that she starts
to go crazy, she is afraid to lose the most important role of her life
that can change everything.In the end she gives a perfect performance but in her fear she
stabs herself thinking it was Lily and right after she finished her last dance she dies.

BREAKING BAD

This TV show is about a man named Walter White who
is in his early fifties. Walter used to be an ordinary
family guy, with a wife and a son. He was working as a
chemistry teacher in a school in Albaquerque. His family and he were living just an ordinary life.
But everything went down the road when Walter found
out that he has hardly curable lung cancer. He tought
that he would soon die. He felt bad because he couldn’t leave any money behind for his family after he dies because he didn’t have any. He knew that he has to do something about it.
Walter got in touch with his ex student that was familiar with drug market, associates
and cooking. They got some money, and they started cooking together. Walter was using
his chemistry knowledge to cook the best product on the market. He got famous for it as
Heisenberg. They started getting job offers from wealthy and dangerous people, Walter
has often lied to his family because he didn’t want them to
know what he was doing. He was getting richer and richer,
but he didn’t use that money at first, he saved it for his family. As the money was coming in, more and more troubles
accured.
Luka Jovanovic VIII/3
Лист ученика ОШ „Лазар Саватић”, број 4, јун 2022.

55

: : : : : : : СТРАНИ ЈЕЗИК

Brooklyn bridge
Basic Information

• It was opened in 1883 after 13 years
of construction
• It has a span of 1,595.5 feet (486.3 m),
and a distance of 500 m between its
two towers
• It is a suspension bridge spanning
the East River from Brooklyn to Manhattan in New York City
• The architect of this masterwork is John Augustus Roebling

Facts about the construction of the bridge

• 13 years of construction resulted in death of 27 people
• It was designed to avoid the problems that boats crossing the
river faced when it was frozen during the winter months
• When it was built, Brooklyn and Manhattan were still
independent cities

Other facts

• If you cross the bridge at night, you will see all of Manhattan’s buildings lit up, one of the most characteristic images of
New York City
• Since it was made, many people have dared to jump from the
bridge, either as a bet or for the thrill of it. The first person to
jump and survive was Clara McArthur in 1895
Magdalena Plješa 6/1
Mihaela Maksić 6/1

Guggenheim museum, New York

- Guggenheim’s museum is located in USA, New York City.
- It was established in 1939 by Solomon R. Guggenheim Foundation as the museum of
Non-Objective Painting and it was built in 1959.
- it adopted its current name in 1952, three years after the death of its founder
Solomon R. Guggenheim.
- It was designed in 20th century by architect Frank Lloyd Weight.
- Its unique ramp gallery extends up from ground level in a long, continuous spiral which
means that its wider at the top then at the bottom.
-It also has 20 main galleries, 10 secondary galleries, around 12 offices with 7 floors.
- The museum is built with concrete and it has 4740 square meters and1400 square
meters of new restaurants and theater.
- It has 1,2millions of visitоrs per year! 						
Vuk Ilić 6/1
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Burj Khalifa

• Burj Khalifa, known as the Burj Dubai, is a skyscraper in Dubai, United Arab Emirates. With a total
height of 829.8 m and a roof height of 828 m, the Burj
Khalifa has been the tallest structure and building in
the world since its topping out in 2009.

Features:

• ·Outside the Burj Khalifa, designed a fountain system at a cost of 800 million. Illuminated by 6,600
lights and 50 colored projectors, it is 270 m long and
shoots water 150 m into the air. It is the world’s largest fountain. On 26 October 2008, Emaar announced
that based on results of a naming contest the fountain would be called the Dubai Fountain.

The history of height:

Events:

• The architect who designed it, Adrian Smith, felt
that the uppermost section of the building didn’t fit
with the rest of the structure, so he sought and received approval to increase its height. It was stated
that this change did not add any floors, which fit with
Smith’s attempts to make the crown slenderer. The
building opened on 4 January 2010.

• The Emaar New Year’s Eve fireworks celebration originated in 2010 with the inauguration of the World’s tallest building, Burj Khalifa. The celebration was broadcasted live to
over 2 million people and lasted for three minutes. An accompanying sound and light show
were choreographed by The Dubai Fountain.

Climbing

• On 28 March 2011, Alain “Spiderman” Robert scaled the outside of Burj Khalifa. The climb
to the top of the spire took six hours. To comply with UAE safety laws, Robert, who usually
climbs in free solo style, used a rope and harness.
Ana Arsic and Vuk Marjanovic 6/3

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands is an integrated resort
fronting Marina Bay in Singapore, owned by
the Las Vegas. At its opening in 2010, it was
built as the world’s most expensive standalone
casino property at S$8 billion, including the
land cost.
The resort includes a 2,561-room hotel, a
120,000-square-metre, the 74,000-squaremetre.The Shoppes at Marina Bay Sands mall,
a museum, a large theatre, “celebrity chef”
restaurants, two floating crystal pavilions, artscience exhibits, and the world’s largest atrium casino with 500 tables and 1,600 slot machines.
The complex includes three towers topped by a connecting 340-metre-long Sky Park with
a capacity of 3,902 people and a 150 m long swimming pool, set on top of the world’s largest
public platform.

Todor Janjetovic 6/4
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La Montana Magica Lodge
(Magic mountain lodge)

La Montana Magica Lodge is a hotel in the middle of a Chilean forest.
The hotel looks like a volcano but instead of lava it throws water.

Location

It is located in Chile, in South America and it’s
a part of the nature reserve called Huilo Huilo
which spreads over more than 120 acres.

The interior of the hotel including the
rooms is completely made of wood and
each room has a beautiful view of the
garden, which can be compared to a tropical forest, so you can wake up to the birds
chirping and singing.
Also this hotel offers a variety activities. And one
of the most popular ones is probably the biggest
the ZIP line in South America. From that height
you have a full view of the lush “jungle”.
If you’re lucky you can see the smallest roe deer
in the world called puda, which is just 33 cm tall.
Finally, in my opinion this is a place really worth
visiting and I hope to travel there one day.

Једна од најзанимљивијих тема у настави енглеског језика у 6. разреду биле су
,,Импозантне грађевине’’. Ученици су презентовали сјајне пројекте, упознали нас са
историјом и занимљивим чињеницама о неким од најпознатијих грађевина на свету, и
у нашем граду. Са уживањем смо слушали и гледали њихова предавања на ову тему.
Ивана Јоковић
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Taj Mahal (Agraba, India)

Taj Mahal is an Islamic religious building,
mosque and a tomb built in the 17th century
by king Shah Jahan in memory of his wife,
Mumtaz Mahal.
Taj Mahal is one of the
most famous buildings in
the world and one of the
seven world wonders. It
was built 1631 in Agraba
by 22,000 people. This
remarkable building is
made of white marble, in the loving memory
of the Empress of India – named Arjumand
Bano Begam. Construction of the Taj Mahal
lasted 22 years.
But what is themost striking is the fact that behind this beautiful building lies an unexpected
and an interesting love story:
The story begins with Prince Hurrem, from
the Mogul dynasty, who was walking through
Delhi and noticed a girl selling silk. Fascinated by her beauty, he fell in love, and married
her after five years. Her real name was Arjumand Banu Begum, but he kept calling her
Mumtaz Mahal, which means “palace decoration”. Like in a fairy tale, they lived happily and
loved each other endlessly!
Mumtaz accompanied her
husband on every journey.
In 1627, Hurrem became the
emperor of the Mughal Empire and on that occasion he
was named Shah Jahan. In
contrast to the stories that he
came to the throne in a horrible way, killing his
brothers, Shah Jahan is known for his generousity towards friends, the poor and the construction of numerous monuments and temples in Agraba and Delhi. In 18 years of living
together, Mumtaz gave him fourteen children.
In her last childbirth, giving birth to a daughter, Gauhara Begum, she died in the city of
Buranpur in 1630. On her deathbed, Mumtaz
asked the Shah to fulfill her four wishes: to
build a monument worth of their love, never
to remarry, to look after their children and to
visit her grave every anniversary. Shah was
completely lost for a while. He neglected all
the state functions and did not leave the room
for the first nine days; he did not eat or drink
anything. When he came out of his chambers,
his black hair was completely white!
By his order, the construction of the Taj Mahal began and lasted for full 22 years. More

than 22,000 people
worked on its construction day and
night. White marble, jasper (precious stone), jade,
crystals, lapis, turquoise, sapphire,
carnelian (a precious stone) were
used for the construction. All this was imported from various Asian countries with the help
of a stable of about 1,000 elephants. 28 types of
precious and semi-precious stones from various countries were also installed. Shah Jahan
himself regularly supervised the works. The
central building was completed in 1648, while
the construction of other parts lasted for the
next 5 years. All those who participated in the
works signed contracts pledging never to build
a similar building and that’s what they did.
Mumtaz Mahal was first buried in the garden of Zainbad, in the place where she died,
then her body was transferred to Agra with
great honors and distribution of food, drinks
and money. The place where she temporarily
rested, still stands
today. For the
third time, he
was buried at the
place where she
still rests, after
the construction
of the mausoleum
was completed, on
May 26, 1633. It faces west - towards Mecca.
When his son took the throne in 1658, Shah
Jahan was placed in custody. He lived for another 8 years with the only possibility to watch
the resting place of his beloved wife through
the window of Jasmine’s tower, across the river Jumna.
It’s interesting to point out that according to a
legend, Shan Jahan wanted to build a monument of black marble – the Black Taj Mahal
– across from the famous building in Agra, on
the other riverside of the Yamuna. The first
record of this dates from 1665.
At different times of the day and nigth depending on how the sun and the moon illuminate
the building, the Taj Mahal has its own colour
values.
Nataša Govedarica 6/1,
Aleksandra Šapić 6/3,
Luka Jan 6/1
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Spirta house
(Zemun, Belgrade, Serbia)

Spirta house is a building located in our zemun. Today it is
Zemun’s home museum. The
house is the only preserved
representative of gothic revival architecture negothic in
Belgrade. It was built in 1855 and financed
by a noble, well known, and a wealthy family Spirta after it had been projected by an
Austrian architect Heinrich von Ferstel.

saved in only 7 houses in Europe. The main
stone facade is composed in the odd number
scheme, characteristic for the period of romanticism, and walls at the entrance and
hallway are painted with descriptions from
Arhitectural characteristics were different Greek mythology.
from the other houses in Zemun, and its
rich interior testified the social position of Since 1965 has the Spirta house been prothe owners. Decorative wallpapers, stylis- tected as a cultural monument.the musetic ceilings, ceramic stoves, fireplaces and um is still closed due to reconstruction and
luxurious stylish parquet made in Belgium, preparation.
Vidak Mitrović 6/4

Lava cake

-180g chocolate
-120g melted butter
-mix it until chocolate
get melted
-2 eggs and 2 yolk
-4 spoons sugar
-mix and add vanilla extract
-add chocolate glaze and
mix it again
-2 spoons flour
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-mix
-prepare muffin pan cups
and spread butter in it
-pour your mixure in
muffin pan cups and put it in oven
for 8 min at 230C
-when its baken let it cold
for 3 min
-now its done!
Enjoy!
Mara Savic 5/4
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Today we are going to make a grilled sandwich, these are the ingredients that you are
going to need:
- 2 pieces of bread
- cheese
- a little bit of butter
- ketchup and if you
- some type of sliced
like it
meet, I’ve chosen
- some hot sos
smoked ham

We need to
slice the bread,

After that
we spread the butter.

Place some smoked ham
I like to tear it up

And now it’s time for cheese

Pour some ketchup
on the cheese,
but not this much!

Bring in the pain!

if you want to kill somebody, make sure you
put more than enough
hot sos, like this!

Now you grill the sandwich.
Make sure it’s nice and crispy,
then take it out of the toaster,
and when we take the sandwich out of the toaster be
careful it’s hot, I burn myself
every time I make it!
Serve it up and enjoy your
meal!

: : : : : : : СТРАНИ ЈЕЗИК

Pancakes

How to make them:

This was my first time making American
pancakes. I had them once and they were
amazing. They were so good that they inspired me to make them for a school project
and I had an amazing time both making
them and eating them. Here is the link if
you want to watch me make them: Mateja’s
American Pancakes
Let me tell you how I made them.
First things first, let’s have a look at what
you’ll need to make them:
2 eggs
250 ml milk
210 g flour
½ teaspoon salt
2 teaspoons baking powder
2 tablespoons sugar
50 g unsalted melted butter

Separate the whites and yolks of the eggs
and put them into 2 bowls. In the bowl with
the yolks add all your dry ingredients and
milk. Beat up the whites until fluffy. Then
mix everything in the bowl with the yolks
using a mixer first without it on and then
turn it on and mix until you’ve got a batter.
Now using a silicon spatula incorporate the
fluffy whites into the batter slowly and carefully. That’s our batter.
Now let’s fry them. Get your pan really hot
and then add a teaspoon of oil or melted
butter and add a small ladel of your batter.
Fry until golden-brown. Flip and repeat on
the other side.

Plating:

You can plate them however you like them.
You can add any hazelnut spread or just
any spread at all. I used “Linolada”. Enjoy!!!
Mateja Radeta 5/1
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