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ШКОЛЕ ИЗ ЧАЧКА И ОПОВА 
ИСПИСАЛЕ ИСТОРИЈУ

Сви смо ми
Деда Мраз

Солидарност
је у моди

Упознајте 
најбоље
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С
авез за школски спорт Србије из године у 
годину има све битнију улогу у стратегији 
развоја спорта у Републици Србији што нас 

чини веома поносним али у исто време нас по-
зива на још већу одговорност према деци за коју 
организујемо такмичења и остале пројекте који 
доприносе развоју школског спорта. 

Желео бих да напоменем да је школска 2018/2019. 
година била посебна јер смо организовали доста раз-
личитих активности које су окупиле велики број учес-

ника. Веома сам поносан на акцију поделе спортске 
опреме и реквизита где смо у сарадњи са Министар-
ством омладине и спорта опремили чак 193 школе. 
Оне су захваљујући овој акцији добиле нове кошеве, 
голове, одбојкашке мреже и лопте и на тај начин смо 
створили боље услове за бављење спортом. Сигурни 
смо да ће професорима у школама сада бити знат-
но лакше да анимирају децу. Ове године смо орга-
низовали још једно школско Светско пренство. Реч 

је о школском Мондијалу у фудбалу. Имали смо ре-
кордан број екипа у оквирима Међународне федера-
ције за школски спорт и веома нас радује чињеница 
да смо препознати као добри домаћини оваквих до-
гађаја. Такође бих споменуо и обележавање Европс-
ке недеље спорта. У сарадњи са Делегацијом Европ-
ске Уније у Републици Србији окупили смо велики 
број малишана који су били активни у овој недељи.  
Желео бих да истакнем и сарадњу са компанијом 
Нестле са којом заједно радимо на пројекту “Здра-
во Растимо” који из године у годину постаје све већи. 
Најпоноснији сам на чињеницу да се у свим нашим 
пројектима и такмичењима укључује све већи број 
деце и то нам је показатељ да смо на правом путу да 
што више деце усмеримо ка здравијем стилу живо-
та и желим да се захвалим Министартсву омладине 
и спорта које нас подржава у свему томе. 

Искористио бих прилику да најавим да је сле-
дећа година јубиларна педесета од оснивања Са-
веза и да су пред нама јако лепи догађаји. Очекују 
нас Олимпијске спортске игре ученика Републике 
Србије које ће се одржати у Новом Саду као и орга-
низација Светског школског првенства у рукоме-
ту. У марту Београд ће посетити сва елита светског 
спорта јер смо домаћини скупштине Међуародне 

федерација за школски спорт и то је велика част за 
нас али је и уједно одраз наше снаге у свету школ-
ског спорта. Такође у октобру 2020. године први пут 
ћемо водити наше ученике на Гимназијаду која ће 
се одржати у Kини што ће бити изузетно искуство 
како за све учеснике тако и за наш Савез. 

Много нових и лепих ствари је пред нама у 2020, 
а баш такву узбудљиву годину желимо и свим 
вредним ученицима у Србији. 

Да сви заједно будемо што бољи, да се покре-
немо и уживамо у спорту.

#УВОДНИК

ИМПРЕСУМ
Уредник: Катарина Синђелић. Помоћник уредника: Сања Угрен. Сарадници: Драгана Богојевић Бунарџић, Марија Поповић, Слободанка Цицо Поповић, 
Душан Симић, Тамара Kупусаревић Ристић, Ивана Брајовић и Вера Јоцовић, Марија Мијајловић-Јовановић Соња Марјановић, Марија Лукић, Валентина 
Алексић, Наташа Рашковић, Јасна Лазаревић, Неда Цвејић, Марина Луковић, Светлана Ђурић, Бојана Тубић, Зорица Перић, Јелена Лакић, Марија 
Лукић Јелена Kерекес, Александра Везмер Радосављевић, Адријана Цветановић, Јелена Трошић, Ана Ранђеловић, Марија Црвенко, Горана Глигорић, 
Ивана Брајовић, Вера Јоцовић

ЖЕЉКО ТАНАСКОВИЋ ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ

ПУНО НОВОСТИ
У ЗЛАТНОМ ЈУБИЛЕЈУ

ИЗА НАС ЈЕ ПОСЕБНА ГОДИНА 
У КОЈОЈ СМО УСПЕШНО 

СПРОВЕЛИ ВЕЛИКИ БРОЈ 
АКЦИЈА, А ПРЕД НАМА НОВИХ 

12 МЕСЕЦИ ТОКОМ КОЈИХ 
ТРЕБА ДА ПРЕВАЗИЂЕМО СЕБЕ

ИМАЋЕМО И ДВЕ ВЕЛИКЕ 
ПРЕМИЈЕРЕ. ПРВИ ПУТ ЋЕМО 

БИТИ ДОМАЋИНИ СКУПШТИНЕ 
ИСФ-А И ПРВИ ПУТ ЋЕМО 

ПОСЛАТИ НАШЕ ПРЕДСТАВНИКЕ 
НА ГИМНАЗИЈАДУ
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К
ладово је средином децембра 
било домаћин првих квали-
фикација за Светско првен-

ство у кошарци за основце, које ће 
се одржати наредне године у мар-
ту у Задру. Снаге су одмерили осам 
најбољих мушких и женских екипа 
у Србији.

Мушко финале се одржано је у 
четвртак, 12. децембра. У узбудљивом 
сусрету између ОШ „20. октобар“ Бе-
оград и ОШ „Вук Караџић“ из Чачка, 
Чачани су са пет поена разлике пора-
зили београдску екипу са резултатом 
38:33. Најуспешнији играч победнич-
ке екипе био је Немања Радивојевић, 
а капитен овог сјајног тима је Павле 
Николић. После финала, разговара-
ли смо са овим дечацима који ће пр-
ви пут представљати српске основце 
на једном шампионату света. 

Зашто сте изабрали баш кошар-
ку да тренирате?

Павле: Као мали био сам јако ни-
зак, па сам одабрао кошарку да бих 
порастао.

Немања: Ја сам желео да се бавим 
неким спортом и опробао сам се у ко-
шарци и она ми је пошла за руком.

Ко је ваш идол?
Павле и Немања (у глас): Богдан 

Богдановић!
Какве су вам обавезе и планови 

после ових квалификација?
Павле: Следећа ставка нам је Свет-

ско првенство у Задру у марту где 

желимо на најбољи начин да пред-
ставимо нашу земљу.

Немања: Поред тога, очекују нас 
и Олимпијске игре у Новом Саду у 
мају.

Колико дуго и како сте се спрема-
ли за ово такмичење?

Павле: Око пет недеља су нам траја-
ле припреме за квалификације.

Немања: Тренирали смо скоро сва-
ки дан и мотивација нам је била ово 
прво место и одлазак у Задар где ће-
мо представљати и своју земљу, град 
и школу.

Момцима из Чачка желимо успех 
и држимо им палчеве у марту.

Дан касније одиграно је женско 
финале квалификација за прво Свет-
ско првенство у кошарци за основце. 
Најбоље у женској конкуренцији су 
биле девојчице из ОШ „Доситеј Обра-
довић“ из Опова и девојчице из ОШ 
„Павле Савић“ из Београда. Оповчан-
ке су бриљирале у прве две четвртине 
и водиле, док су се Београђанке про-
будиле у последњој четвртини и, уз 
добру одбрану и брзе акције, забибе-
риле и смањиле предност противни-

ка на један кош. У изједначеној борби 
девојчице из Опова су превладале ре-
зултатом 24:22. Оне ће нас предста-
вљати у Задру у марту. Најбољи играч 
и капитен оповске екипе Ана разго-
варала је са нашим репортером.

Колико дуго тренираш кошарку и 
зашто баш овај спорт?

- Око три и по године. Изабрала 
сам кошарку јер сам у њој пронаш-
ла свог првог идола Сању Петровић 
и једноставно тај спорт ме испуњава. 
Гледала сам брата како игра и ја сам 
се уписала и тако је све почело.

Колико дуго сте се припремали за 
квалификације?

- Тренирали смо, овако регулар-
но, као и за утакмице, а припрема-
ли смо се заједно са наставником и 
на часовима физичког.

Шта вас даље очекује? Какви су 
вам планови?

- Сада идемо на Светско првен-
ство и тамо су нам ишчекивања ви-
сока. Биће тежих утакмица, вероват-
но и бољих екипа, али ми увек идемо 
на победу.

Била је то Ана, капитен екипе ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ из Опова. Же-
лимо им успех у Задру и држимо им 
песнице.

Нађа Букатаревић 8/2
Јелена Ђорђевић 6/3

Катарина Јовановић 6/3
Димитрије Николић 6/4

ОШ „Вук Караџић” Кладово

#ШАМПИОНИ

У КЛАДОВУ ОДРЖАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ПРВО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ ЗА ОСНОВЦЕ 

ИСТОРИЈСКЕ ПОБЕДЕ 
ТИМОВА ИЗ ЧАЧКА И ОПОВА

Ђак репортер у разговору са
кошаркашима Павлом и Немањом

Победници квалификација: кошаркаши ОШ „Вук Караџић“ Чачак

Ђаци репортери у друштву 
кошаркашице Ане

Победнице квалификација: кошаркашице 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово
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#ТЕМАБРОЈА

ЂАЦИ РЕПОРТЕРИ ПОКУШАЛИ СУ ДА САЗНАЈУ КАКО ДА СЕ ИЗБОРИМО СА ВРШЊАЧКИМ НАСИЉЕМ К

НЕК СОЛИДАРНОСТ И ДРУГАР
Н

асиље је актуелна тема данас о 
којој се, нажалост, доста прича 
у нашим школама. За поједину 

децу је то као „добар дан“. Чини нам 
се да су за пораст насиља криви и 
медији, али и целокупна атмосфера 
која влада у друштву. Све више деце 
желе пажњу и потврду да су „главни“ 
у друштву и то доводи до различитих 
облика насиља. 

Насиље може бити физичко и 
психичко и готово да нема дете-
та под овим небеским сводом које 
није доживело неки облик насиља. 
Сведоци смо да и интернет узима 
свој данак и да данас потресне слике 
из школе можемо да видимо и он 
лајн. Питали смо и наше ученике и 
наставнике шта мисле о вршњач-
ком насиљу:

СТЕФАН: Према мом мишљењу на-
сиље је непотребно зато што доноси 
само лоше ствари и школа би без на-
сиља била боље и сигурније место.

ИВАНА: Ја мислим да медији дос-
та „подгревају“ ствари тиме што се о 
томе стално прича. То је само кон-
трапродуктивно јер свакодневним 
објављивањем деци дају лош при-
мер и никоме то не служи за наук, 
него им још више пробуђује машту. 
Мања деца мисле да ће на тај начин 
да постану популарни.

ТЕА: Мислим да су деца данас дос-
та љубоморна на своје вршњаке и да 
због тога је и насиље повећано. Тре-
ба више да се ради са децом да на-
уче на који ће начин да изразе своја 
осећања.

МИЛАН: Ја мислим да због 
вршњачког насиља може доћи до 
тешких последица. Мислим да ту 
школа игра велику улогу и да је на 
њој тежак задатак да насилнике пре-
васпита и уклопи у друштво.

НЕМАЊА: Вршњачко насиље је 
јако озбиљно и неко чак може јако 
да се повреди, па и умре.

КОНСТАНТИН: Насиље није до-
бро и треба га избегавати јер неко 
може озбиљно да се повреди или 
увреди неким погрдним речима, а 
школа треба да буде наша друга кућа 
и ту треба да се осећамо сигурно и 
лепо.

И наши наставници деле слично 
мишљење као и ученици:

НАСТАВНИЦА ЈЕЛЕНА: Вршњач-
ког насиља је било и у мом детињству. 
То није нова тема, само што је тада 
друштвена клима била другачија. 
Није се пуно причало о томе, али 
су проблеми постојали. Мислим да 
је ово актуелно због видео снима-

ка које често можемо да видимо на 
друштвеним мрежама. Зато на часо-
вима одељењског старешине трудимо 
се да подигнемо емпатију код учени-
ка, да их научимо шта је добро, а шта 
лоше. И родитељи би требало више да 
учествују у овом процесу пошто основ-
но васпитање долази из куће.

НАСТАВНИЦА ИВАНА: Мислим 
да медији доста распирују причу око 
вршњачког насиља. И ја сам родитељ 

и трудим се да своје дете васпитам и 
одгајим у нормалној атмосфери, да 
јој укажем на грешке и направим од 
ње доброг човека. То исто важи и за 
ученике. Потребно је доста труда и 
рада да наша деца постану узорни 
грађани и људи. Морамо сви да се 
сложимо и заједно радимо, то ми-
слим на родитеље и школу.

Ово истраживање смо и одради-
ли да покажемо да се вршњачко на-

КОРИСНО ПРЕДАВАЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРА
Представници Министарства унутра-
шњих послова Полицијске управе Ко-
вин су за ученике шестих разреда на-
ше школе одржали предавање на 
тему Вршњачког насиља. Предавање 
је одржано у четвртак, 28. новембар 
за време петог часа у просторијама 
школе. Све смо свеснији да вршњач-
ко насиље постоји и да поприма све 
бруталније размере у школама ши-
ром Србије, зато радимо на томе да 
га предупредимо и спречимо. 
Говорило се о различитим видовима 
овог насиља, о томе да се јавља у виду 

туча, вређања, понижавања и вређања 
на друштвеним мрежама, као вербал-
но и психичко малтретирање.  Ученици 
су показали велику заинтересованост 
за ову тему и укључивали се све вре-
ме у дискусију. Подаци Министарства 
просвете показују да су деца најчешће 
склона  вербалном насиљу–вређању, 
сплеткарењу, давању погрдних имена, 
исмевању и оговарању. Јасна порука 
припадника МУП-а је да уколико трпе 
насиље, ученици увек треба да се об-
рате ономе у кога имају поверење. То 
може да буде било ко из шире и уже 

Реконструкција новинарске секције:
Треба децу научити да на прави начин 
изразе своја осећања

Реконструкција  новинарске секције:  Насиље је актуелно због видео 
снимака које често можемо да видимо на друштвеним мрежама
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#ТЕМАБРОЈА

СИЉЕМ КОЈЕ ЈЕ УЗЕЛО МАХА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ

УГАР СТВО ПОНОВО БУДУ У МОДИ
ПОСЛУШАЈМО САВЕТ ПСИХОЛОГА

ТРА ШЊИХ ПОСЛОВА 
породице, могу да буду запослени у 
школи: наставници, одељењски ста-
решина, педагог.
Уз добру сарадњу школе и родитеља, 
какву промовише наша школа, мо-
же се правовремено реаговати да 
до вршњачког насиља не дође, али и 
кроз разна предавања и радионице 
на ову тему.  Важна је и улога медија 
када је ова тема у питању, кроз пору-
ке и вредности које промовишу. 

Ксенија Вујасиновић, 6/2
Основна школа „Бора Радић“,

 Баваниште

У савременом добу, вршњачко на-
сиље је нешто са чиме се, нажа-

лост, свакодневно сусрећемо. Било то 
у школи, на вестима или интернету. 
Најчешћи су узроци безазлени, не-
када из шале, али доводе до трагич-
них и често трајних последица. Об-
ично су проблем појединци, и када 
дође до сукоба, другари из одељења 
уместо да помогну, они ваде телефо-
не и снимају. И онда се често питамо 
где је нестала солидарност и другар-
ство и у какве људе израстамо. Некада 
је узрок таквог понашања детета за-
немаривање родитељске пажње. По 

нашем мишљењу, највећи кривац су 
емисије које се емитују непрекидно, 
ријалити емисије, у којима се редов-
но понављају сукоби, свађе и псов-
ке. Некима од нас, они су чак идо-
ли. Такве емисије нам шаљу поруку 
да је такво понашање нормално и 
прихватљиво. 

Особа која сигурно зна одговоре 
на сва наша питања је психолог на-
ше школе, Емина Лазаревић, која је и 
координатор школског Тима за борбу 
против насиља. Са њом смо разгова-
рале и пронашле одговоре на сва на-
ша питања.

Шта се сматра насиљем у школи?
- Насиље је нешто што угрожава 

једног појединца, било то вербално 

или невербално, све оно због чега је 
неко имао намену неког да угрози, 
било то психички или физички. На-
сиље је  све оно због  чега се неко осе-
ти лоше или издовјен из друштва и 
не треба да се толерише.

Ми знамо за физичко насиље и све 
више се спомиње електронско насиље. 
Које све врсте насиља постоје?

- То су најчешћи облици насиља и 
највише се спомињу. Поред тих об-
лика можемо да причамо о социјал-
ном насиљу у то спадају оговарање, 
измишљене приче, клеветање. То 
не треба да радимо јер због тога ће 
се неко осећати лоше и увређено. 
Постоји психолошко насиље у које 
спада уцењивање, претња, исмевање 
и на тај начин се урушава психичко 
и емоцијално здравље. 

Да ли су насиљу чешће изложени 
девојчице или дечаци?

- То је раније била честа заблуда да 
су дечаци изложени насињу, а девој-
чице не. Па се то временом све про-
менило, да су чак девојчице биле јед-
но време окарактерисане као неко ко 
врши насиље, али не можемо пра-

вити такве разлике. Ми са сигурно-
шћу данас можемо да кажемо да се 
насиље дешава свима.

Шта ми треба да урадимо када ви-
димо насиље или осетимо на свом 
примеру?

- Често се деца повуку, не желе да 
причају о томе и имају осећај криви-
це. Увек том детету треба да кажемо 
да се није то десило због њега, да није 
оно криво. Када деце виде насиље об-
ично кажу то није мој друг, то је би-
ло тамо и слично, али они трпе исте 
последице само што оне нису на по-
четку видљиве. Када се ми нађемо у 
таквој ситуацији не треба да ћутимо 
него треба да се обратимо старијем 
био то наш родитељ, наставник или 
психолог.

Из овог разговора закључујемо да 
не треба да ћутимо и трпимо насиље, 
већ треба да се обратимо родитељима 
или школском особљу наставницима, 
психологу или  директору школе.

Ања Дражић
и Теодора Каменица

ОШ „Војислав Вока Савић“ 
Лазаревац

сиље може зауставити, да сви треба да 
одрастамо и здравој средини и гајимо 
вредности заједништва, љубави и по-
штовања, а то ћемо постићи слогом и 
сарадњом школе, родитеља и учени-
ка. СТОП ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ!!! 
МИ СМО ЗА ЉУБАВ, ПОШТОВАЊЕ 
И ЗНАЊЕ!!! То су вредности које ће од 
нас направити исправне људе.

Јелена Ђорђевић 6/3
ОШ „Вук Караџић“ Кладово

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ
Насиље можемо пријавити на 

следеће бројеве телефона:

СОС ДЕЧЈА ЛИНИЈА
„Број за проблем твој“ 

0800 123456
(бесплатан 00 -24)

ПРИЈАВА НАСИЉА
У ПОРОДИЦИ

0800 100 600

СОС телефон за децу
и жене жртве насиља

3626 006

Полиција 192

Психолог Емина Лазаревић
саветује децу да не ћуте

и не трпе, већ да се
обрате одраслима
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#НИНЏЕ

ЗА ВЕЉКА МАРКОВИЋА ИЗ ШАБАЧКЕ ШКОЛЕ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ НЕ ПОСТОЈИ ПРЕПРЕКА

ОДРИЦАЊЕ ВОДИ КА УСПЕХУ

УЧЕНИЦА ИЗ СМЕДЕРЕВА ТЕОДОРА МИЛОШЕВИЋ ВЕЋ ДЕСЕТ ГОДИНА ВРЕДНО ТРЕНИРА КАРАТЕ

САЊАМ МЕЂУНАРОДНИ УСПЕХ

У нашој школи има доста успеш-
них спортиста. Да би се постигао 

успех, потребно је доста рада и од-
рицања, али исто тако и велика љу-
бав према спорту. Један од успеш-
нијих спортиста и ученика у нашој 
школи је Вељко Марковић. Ученик 
је осмог разреда, ниже успехе како у 
школи, тако и ван ње. Од петог раз-
реда учествује на школским такми-
чења. Један је од најбољих ђака своје 
генерације. Изузетно је одговоран 
у школи и посвећен је учењу и на-
претку. Поред успеха који постиже 
у школи, Вељко је већ шест година 
изузетно успешан каратиста и но-
силац је многих награда. Како је те-
као и развијао се његови успех, от-
крили смо у разговору са њим. 

Колико дуго тренираш карате?
- Тренирам већ шест година.
Када и како си се одлучио да по-

чнеш да тренираш карате?
- Као мали сам желео  да трени-

рам борилачке спортове и да то ко-
ристим као врсту одбране у свако-
дневном животу.

Ко ти је пружио највећу подрш-
ка? 

- Моји родитељи, тренири и нај-
бољи другови.

Да ли и колико је одрицања по-
требно да се постигну жељени ре-
зултати?

- Потребно је много одрицања да 
би постигао жељени успех. Имам 
мало времена за себе и дружење. 
Али поред много обавеза, учења 
и тренинга, проналазим време за 
дружење са својим пријатељима 
и, што је најважније, стижем да се 
одморим.

Колико си задовољан постигну-
тим резултатима?

-  Веома сам задовољан, али увек 
има места за даљи напредак.

Када и где си добио прву награду 
и која ти је најзначајнија?

- У Шапцу, на првом такмичењу 
сам се добро показао. Награда има 
пуно, свака ми је драга и значај-
на, али ћу издвојити оне које су 
ми најдраже. Прво место које сам 
освојио на такмичењу у Лозници 

2016, у Новом Саду 2017. и прво 
место освојено у катамa поједи-
начнo на Европском првенству у 
Румунији.

Недавно си учествовао на Свет-
ском првенству…

- Ово Светско првенство ми 
је донело много самопоуздања, 
ново искуство и лепу успомену 
која остаје за цео живот. Освојио 
сам друго место, а конкуренција 
је била јака. Осећам се јако срећ-
но и самоуверено због освојеног 
другог места, још више верујем у 
себе и тежим ка томе да на сле-
дећем Светском првенству узмем 
злато.

Шта ти даје мотивацију за учење 
и тренирање?

- Мотивацију проналазим у 
жељи за успехом, остварењу својих 
снова, а то је Војна школа коју же-
лим да упишем.

Давид Божић 8/2
Урош  Николић 8/2
Дуња Катавић 8/2

ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац

Бити успешан спортиста у данашње 
време захтева много рада, труда, 

али и одрицања. Наша школа има 
велики број спортиста, али једна од 
њих која се издваја је Теодора Мило-
шевић која ће нам у овом интервјуу 
открити нешто више о себи и о томе 
како је заволела свој спорт.

- Спорт којим се бавим је карате. 
Тренирам у карате клубу Сд Комбат 
већ скоро 10 година. Каратеом сам 
кренула да се бавим потпуно спон-
тано, кад сам била мала. Како је вре-
ме пролазило, моје интересовање је 
почело да расте и схватила сам да је 
управо то оно што волим, што ме ис-
пуњава и чиме бих хтела да се ба-
вим у наредним годинама.

Како изгледа један твој тренинг?
- Напорно тренирам, дајем свој 

максимум и радим на својој техни-
ци како бих остварила циљеве. Тре-
нирам четири пута недељно, али на-
равно, поред тих обавезних тренинга 
у сали, трудим се да -када год нађем 
слободног времена - одрадим неки 
тренинг код куће и самим тим по-
већам своју успешност. Наши тре-
нинзи се разликују зависно од при-
премног периода. Тренутно су они 

фокусирани на технику и њено уса-
вршавање.

Зашто се бавиш баш овим спор-
том?

-Такмичења у каратеу се деле на 
ката и кумите такмичења. Мене су 
привукла кумите такмичења, тачније 
такмичења у борбама. Иза себе имам 
дугу такмичарску каријеру и доста 
освојених медаља, а ти успеси мож-

да не би били могући без свог на-
порног рада, мотивације и нарав-
но- подршке мог тренера.

Које би своје успехе и успомене 
издвојила?

- Карате ми је омогућио да ство-
рим доста драгих успомена, упоз-
нам нове људе, спортисте, са којима 
пратим разне припреме, делим ис-
куства и успут научим нешто ново. 

Од значајних медаља издвојила бих 
3. место на Купу Србије и 3. место 
на Трофеју Београда. Такмичим се 
у категорији јуниорке +59 кг, која је 
једна од јачих категорија и у којој је 
понекад стварно тешко доћи до не-
ког резултата јер има доста добрих 
и квалитетних такмичарки.

Који су твоји циљеви и снови?
- До сада нисам имала прилику 

да одем на неко такмичење ван Ср-
бије, али надам се да ће их бити ус-
коро. Сан ми је да одем на неко веће 
такмичење, као што су Европско и 
Светско првенство, и да ту успем да 
освојим неку медаљу.

Шта би препоручила свима који 
се не баве спортом?

- Свима бих препоручила да се баве 
неким спортом, пре свега због здра-
вља и стварања здравих навика. Осим 
тога, спорт развија емпатију, јача пси-
ху и повећава самопоуздање.

Овако нас је са осмехом испрати-
ла Теодора Милошевић, која нас је 
својим самопоуздањем и шармом 
оставила без речи.

Кристина Живковић 
Медицинско-фармацеутска школа 

„Света Петка“ Смедерево

Теодора има дугу такмичарску каријеру и пуно освојених медаља

На Светском првенству 
освојио је друго место
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#ХУ МА НОСТ

И
ако се мно ги ис ти чу у ху ма ни-
тар ном ра ду, на ма ме шта ни ма 
гра да Кра ље ва ни је те шко да 

из дво ји мо  јед ну лич ност - Ми ло ми-
ра Глав чи ћа. За ње га ни су чу ли са-
мо ста нов ни ци Кра ље ва и око ли не, 
већ и гра ђа ни це ле Ср би је. О ње му  
се пи са ло и да ље се пи ше јер он не 
пре ста је да  не се бич но по ма же свој 
за ви чај. Ре пор та жу о Ми ло ми ру за-
по че ли смо  по се том «Ку ћи се ћа ња» 
ко ју је по ди гао ње гов ро ђак на оба-
ли ре ке Риб ни це не да ле ко од на ше 
шко ле, а на ста ви ли смо раз го во ром 
са њим ко ји нам је ис при чао тр но-
вит пут овог до бро тво ра од Ср би је 
до да ле ке Ка на де. Ми ло мир се ро-
дио  дав не  1924. го ди неу се лу Ко-
ва чи код Јо ша нич ке Ба ње, а не дав-
но, тач ни је 6. де цем бра про сла вио је 
свој 95. ро ђен дан. Пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка оти шао је у Ка на ду у 

бли зи ни Ни ја га ри них во до па да, где се успе шно 
ба вио хо те ли јер ством и не крет ни на ма и та ко сте-
као огром но бо гат ство.

Јед ном прил ком, при се ћа ју ћи се те шких рат-
них го ди на ка да му је не по зна ти чо век по мо гао 
Ми ло мир Глвчић, до бро твор из Ка на де, ре као је: 
“У те шко ћа ма ко год да је у пи та њу, по је ди нац, 

гру па љу ди, град, увек се ја ви не ко да по мог не. 
То се ме ни до го ди ло по сле бом бар до ва ња 1941. 
го ди не у Кра ље ву. Чо ве ка ко ји ми је те но ћи по-
мо гао, ни ка да ви ше ни сам ви део, али га ни ка да 
ни сам за бо ра вио”.

Ми ло мир, Кра ље во и род ни крај ни ка да ни-
је за бо ра вио. Иако ни јед ном ни је по се тио Ср би-
ју,  овај Ка на ђа нин, срп ског по ре кла  не се бич но 
по ма же Кра ље ву и око ли ни. До са да је до ни рао 
око се дам ми ли о на евра. За хва љу ју ћи ње му до би-
ли смо но ви мост на Ибру, ко ји но си ње го во име, 
по мо гао је из град њу деч јег вр ти ћа ко ји се на ла-
зи у на се љу Бе ра но вац по ред из дво је ног оде ље ња 
на ше шко ле, а у ви ше на вра та по ма гао је Оп штој 
бол ни ци “Сту де ни ца” ку по ви ном ску пе ме ди цин-
ске опре ме. По кло нио је но вац за ку по ви ну маг-
нет не  ре зо нан це, ул тра звуч ног апа ра та, а не дав-
но је до ни рао око 300.000 евра за ку по ви ну но вог 

ске не ра, ка ко би се сма њи ле ли сте че ка ња у Оп-
штој бол ни ци у Кра ље ву. По ред Кра ље ва за ко-
је га ве зу ју нај леп ше успо ме не из ра не мла до сти, 
овај Ка на ђа нин ве ли ког ср ца, по ма же не се бич-
но свом за ви ча ју, ро ђа ци ма и ком ши ја ма. Ка ко 
би им олак шао жи вот, сва ке го ди не ша ље вред-
не нов ча не при ло ге, ње го вим нов цем из гра ђе-
не су про сто ри је Ме сне за јед ни це у род ном се лу 
Ко ва чи, из гра до је Дом кул ту ре у Јо ша нич кој Ба-
њи, фи нан си рао је из град њу цр кве у свом се лу и 
из град њу и ас фал ти ра ње се о ских пу те ва по за-
би тим ко по нич ким се ли ма. Због свог не се бич-
ног и ве ли ког ср ца, овај до бро твор до бит ник је и 
број них при зна ња и од ли ко ва ња. За сво ју не се-
бич ну по моћ од ли ко ван је Ор де ном Све тог Са ве 
ко ји му је лич но уру чио па три јарх срп ски, Ири-
неј и Злат ном ме да љом за ху ма ност ко ју је до био 
од др жа ве Ср би је.

На жа лост, овај ве ли ки до бро твор ни ка да ни-
је до шао у Ср би ју, ко ју то ли ко во ли и не се бич-
но по ма же. За ње га се мо гу чу ти са мо ре чи хва-
ле, да је из у зе тан чо век, пле ме ни тог ср ца, ве ћег 
од Ка на де. Ста рост га је су сти гла, здра вље му је 
осла би ло, та ко да је те шко по ве ро ва ти да ће овај 
до бро твор икад по се ти ти свој род ни крај и Кра-
ље во и ужи ва ти у пле ме ни тим де ли ма за ко је је 
лич но он  за слу жан. 

Ми, ко ји жи ви му у Кра ље ву, све до ци смо ње-
го вих пле ме ни тих де ла, сва ки пут ка да про ђе мо 
мост на Ибру се ти мо се овог див ног чо ве ка, ве ли-
ког ср ца, јер ка ко ка же наш Но бе ло вац: „Од све-
га што чо век у жи вот ном на го ну по ди же и гра-
ди , ни шта ни је у мо јим очи ма бо ље и вред ни је 
од мо сто ва”. 

Со фи ја Гр бо вић 
Јо ва на Ко вач

ОШ “Вук Ка ра џић” Риб ни ца

ВЕ ЛИ КОГ МИ ЛО МИ РА ГЛА ВИ ЧИ ЋА КРА ЉЕВ ЧА НИ ДО ЖИ ВЉА ВА ЈУ КАО СВОГ ЗА ШТИТ НИ КА 

ДО БРО ТВОР СА
СР ЦЕМ ВЕ ЋИМ
ОД КА НА ДЕ

„Ку ћа се ћа ња“ по све ће на је до бро чи ни тељ ству 
Ми ло ми ра Гла ви чи ћа

Сре ди ном про шлог ве ка од се лио се у Ка на ду, 
али род ни град ни ка да ни је за бо ра вио

Мост на Ибру но си ње го во име
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ЂАЦИ РЕПОРТЕРИ СА ПОНОСОМ ПРЕДСТАВЉАЈУ СВОЈЕ НАЈХУМАНИЈЕ СУГРАЂАНЕ 

СВИ СМО МИ ДЕДА МРАЗ
Н

ајхуманија личност у Пироту је Алекса 
Живковић Потрчко. Он свакодневно пома-
же људима у свом крају доносећи им разне 

намирнице. Алекса се тиме бави дуже од седам 
година и стварно ужива у томе. Није му проблем 
да својих петнаест минута у току дана проведе до-
носећи људима разне ствари. 

На почетку своје каријере правио је неке ситне 
гршеке, али је из тих грешака учио и био све бли-
жи свом циљу. Добио је разна признања за своју 
хуманост која је касније прерасла у навику. Проје-
кат са нашом школом започео је пре две године. 
То је било на часу грађанског васпитања где је из-
међу осталог причао и о првој помоћи. У сарадњи 
са нашим наставницима имао је један веома ве-
лики пројекат о рециклирању пластичних фла-
ша који и дан данас траје. На основу тог пројекта 
сакупили смо 17.000 динара и донирали у хума-
нитарне сврхе за куповину УВ стерилизатора за 
Хитну помоћ у Пироту. Сарадња наше школе са 
Потрчком се наставља и ове школске године кроз 
многе пројекте.  Он поручује свим основцима да 
треба слушати старијег човека, али не треба ићи 
за њим. Увек треба слушати себе и тежити оства-
рењу својих снова и жеља. 

Хуманост, великодушност, искреност, само су 
неке од карактеристика које се данас, нажалост, 
ретко срећу, а требало би да буду примарне свима. 
Ипак, не могу рећи да не постоје људи који пле-
не својом добротом.  Племенит, диван, доброду-
шан човек, Крагујевчанин, Љубиша Шљивић, на 
мене је оставио посебан утисак. Бициклом је ос-
војио Северни пол, не из хира, досаде или жеље 
за медијском пажњом, већ због малишана из Бео-
града. Љубиша је без размишљања кренуо на тако 
далек пут, и са вољом и упорношћу успео. Након 
три месеца и пређених 5.876 километара скупљен 
је новац и дат Михаилу, који је потом купио нај-
неопходније- кохлеарни имплант.

Љубиша каже да му је, током пута кроз дванаест 
земаља, мајка била највећа подршка и ослонац. Тем-

пературе су смењивале у распону од плус 40 до ми-
нус 10. Било је проклизавања, падова, мећава, снега, 
кише, леда, жарког сунца. Али, пред собом је имао 
циљ, и није желео да се преда. Не само да је несе-
бично помогао недужном детету, већ је на најсевер-
нију тачку Европе подигао српску заставу. 

Иначе, Љубиша је свестрана особа- дипломи-
рани економиста, поета, спортиста. Својим де-
лима, енергијом, снагом и еланом надахњује све 
око себе. Они који га познају причају да је још у 
најранијем узрасту научио праве животне вред-
ности. До сада је прешао око 14.000 километара, 
а све како би помагао деци. Возио је од Барсело-
не до Лисабона, а овог пута је освојио и Нордкап. 
Већ размишља о новом подухвату.

Као што Антоан де Сент Егзипери у „Малом 
Принцу“ поручује „човек само срцем добро ви-
ди“, тако и двадесетдеветогодишњи Љубиша при-
ча своју причу, учећи нас да само будемо људи, јед-
ноставни, посвећени, пожртвовани, хумани.

Најхуманија особа у Нишу је Јасмина Бараћ Пе-
ровић. Јасмина је млада запослена мама, која упр-
кос тешком хендикепу размишља о другима и 
пружа им несебичну помоћ. Наиме, од своје пет-
наесте године Јасмина пати од дистрофије ми-
шића, те не може да се креће без нечије помоћи. 
Иако у тешком стању, није клонула духом. Завр-
шила је Правни факултет у Нишу и данас чини 
све да помогне особама са инвалидитетом. 

Колико дуго се бавите хуманитарним радом?
- Хуманитарним радом бавим се већ 20 годи-

на.
На који начин пружате помоћ особама са ин-

валидитетом?
- Оснивач сам многих удружења и организација. 

У Удружењу студената са хендикепом пружамо 
помоћ студентима да се образују, добију стипен-
дије, друже и међусобно повезују. У организацији 
„Из круга“ пружам бесплатну правну помоћ осо-
бама са инвалидитетом да остваре своја законом 

загарантована права. Организујем и пси-
холошке радионице, излете, дружења и 
различите програме који помажу људи-
ма да се социјализују, повезују, размењују 
мишљења, поруке, емоције... Основала 
сам и Пливачки клуб „Делфин“ за особе 
са инвалидитетом са циљем да им омо-
гућим да се баве спортом, побољшају своје 
психофизичко стање, развијају спортски 
дух и самопоуздање учешћем на такми-
чењима и освајањем медаља. 

Како сте се осећали када сте се раз-
болели?

- Ух... нема правих речи. Ужасно, бес-
помоћно, страшно лоше.

Како су ваши другови у школи реаго-
вали?

- Имали смо само 15 година тако да 
мислим да нису били баш свесни шта 
ми се догађа. Похађала сам једну нишку 
гимназију и чини ми се да у то време није 
била развијена емпатија међу ученици-

Након
три месеца и 

пређених 
5.876 

километара 
скупљен 

је новац за 
Михаила

Јасмину Бараћ Перовић хендикеп 
не спречава да помогне другима

Потрчко је на часу Грађанског васпитања 
говорио о првој помоћи
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ма. Забринутији су били моји другови из основне 
школе, одељењски старешина и, на првом месту, 
моја породица.

Ко вам пружа подршку у свакодневном живо-
ту и на који начин?

- Првенствено породица. Мама ми је највише 
помагала. Од њене смрти помажу ми супруг, тата и 
син који има само девет година. Имам и персонал-
ног асистента којег ми је омогућио град Ниш.

Да ли сте некада као особа са инвалидитетом 
били жртва дискриминације?

- Нажалост, јесам много пута. Тужила сам јед-
ног нишког превозника када ме је вређао возач 
у јавном превозу и то је први случај дискрими-
нације за особе са инвалидитетом у Србији. Пре-
суда се данас узима као пример на правним фа-
култетима у Србији.

Људи често говоре да немају времена ни за себе, а 
камоли да помажу другима. Шта мислите о томе?

- Свако има право на избор. Мени је живот 
показао како изгледа безнађе и само ја знам 
кроз шта сам прошла и шта све преживела, по-
себно што сам била дете из радничке породице 
које је живело као подстанар у предграђу Ни-
ша и, поред свега тога, неизлечиво се разболе-
ло у осмом разреду. Ја помажем другима да се 
оснаже и изборе за своје место под сунцем јер 
сам осетила на својој кожи колико је то теш-
ко. Свако од нас би требало да саосећа са дру-
гима. Није проблем издвојити време када же-
лите да помогнете. Ко хоће, увек нађе начин, 
ко неће – оправдање.

Шта вас мотивише да помажете другима?
- Мотивише ме лични пример и осећање које 

у мени изазива свака добра ствар коју учиним. 
И мени су у животу помогли многи, чак и неки 
чијој се помоћи нисам ни надала. Тако сам и сте-
кла пријатеље за цео живот. Мислим да се све то 

врати као бумеранг. Колико дајеш и помажеш, 
толико ти се добрим враћа.

Да ли се бавите спортом?
- Пре него што сам се разболела активно сам тре-

нирала тенис и карате. Нажалост, услед дистрофије 
мишића коју имам и која је узроковала 100% ин-
валидитет, немогуће је бавити се било којим спор-
том сем пливањем. Зато сам са својим супругом и 
основала Пливачки клуб ,,Делфин“ у Нишу за сву 
децу и све особе са било којом врстом хендикепа. 
Овај клуб је данас један од најпрестижнијих у Ср-
бији. Пливачи само нижу успехе и медаље, што и 
шира друштвена заједница препознаје. Најважније 
је ипак то што ти успеси утичу на саме такмичаре, 
на њихово самопоуздање, а усрећују и њихове по-
родице. Један од мојих циљева, усрећити другог, на 
тај начин је остварен.

Припремили: 
Мила Јовановић  
Сара Миљковић 

ОШ „8.септембар“ Пирот

Софија Јањушевић 
ОШ „Наталија Нана Недељковић“ Грошница

Марта Стевановић
ОШ „Надежда Петровић“ Островица

ВЕЛИКО СРЦЕ УЧЕНИКА САВРЕМЕНЕ ГИМНАЗИЈЕ
Савремена гимназија је и ове го-
дине учествовала у многоброј-
ним хуманитарним акцијама. 
Почетак нове школске године 
је обележен сакупљањем жи-
вотних намирница и средста-
ва за хигијену социјално угро-
женим породицама на Косову. 
Ученици наше школе учество-
вали су и у акцији прикупљања 
чепова за особе са хендикепом. 
Поменута акција и даље траје и 
постала је саставни део школ-
ских активности. Наши ученици 
су били део пројекта „Пружи ко-
рак“ и допринели су донирању 

новца за изградњу родитељске 
куће у Београду. Добили смо и 
посебну захвалницу од органи-
затора пројекта јер смо се одаз-
вали у великом броју. Савреме-
ни гимназијалци су правили и 
пакетиће са школским прибо-
ром за ученике ОШ „Топлички 
хероји“, а установи Сремчица 
су донирали средства за пред-
стојећу зиму. Такође, организо-
ване су и посете многим устано-
вама, међу којима је и старачки 
дом на Вождовцу у коме су се 
ученици спријатељили са бака-
ма и декама и договорили се у 

вези са наредним дружењем. 
Следећа планирана хумани-
тарна акција јесте посета шко-
ли деце са оштећеним слухом, 
којима ће ученици наше школе 
однети новогодшње поклоне и 
заједничким дружењем улепша-
ти празнике. Верујемо да је него-
вање хуманитарног духа веома 
важно како бисмо помогли они-
ма којима је помоћ неопходна и 
учинили им живот лакшим.

 Дуња Мићуновић
Арса Петковски

Савремена гимназија 
Београд

Алекса Живковић Потрчко свакодневно 
суграђанима у Пироту доставља намирнице

Јасмина сматра да ко 
хоће, увек нађе начин, 
ко неће – оправдање

- Свако има право на избор. Мени је живот 
показао како изгледа безнађе и само ја знам 

себно што сам била дете из радничке породице 

ло у осмом разреду. Ја помажем другима да се 

лите да помогнете. Ко хоће, увек нађе начин, 

- Свако има право на избор. Мени је живот 
показао како изгледа безнађе и само ја знам 

Љубиша 
Шљивић је до 
сада прешао 
око 14.000 
километара, 
а све како би 
помагао деци
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Ј
ед ног хлад ног де цем бар ског ју тра Ру долф је 
ис пла ни рао ве жби це за ир ва се јер је при ме-
тио да ир ва си не ма ју кон ди ци ју, а мо ра ју бр-

зо да се при пре ме јер је Но ва го ди на на пра гу. 
Тре ба по мо ћи Де да Мра зу да по де ли де ци по-
кло не на вре ме.

Ка да је осми слио ве жби це, оти шао је да про-
бу ди успа ва не ир ва се.

– Устај те, ле њив ци! – вик ну Ру долф.
– Не е е ее! – уз вик ну ше сви ир ва си у глас - Пу-

сти нас још пет ми ну та да од спа ва мо и он да до-
ла зи мо!

– У ре ду. Ви ди мо се у Спорт ској са ли за ир ва-
се! Са мо сам хтео да про ве рим да ли сте за пам-
ти ли! Ве жба ћу и ја са ва ма!

– Иди већ јед ном!!! - вик ну ше сви ир ва си у 
глас.

Ру долф иза ђе. По сле пет ми ну та ир ва си су у 
спорт ској оде ћи спрем но че ка ли Ру дол фа.

– Је смо ли спрем ни за ак ци ју? – упи та Ру-
долф

– Да а аа!!! – ви ку ше сви ир ва су у глас.
– Е , до бро! Да би сва де ца до би ла по кло не на 

вре ме, пр во ће мо ве жба ти бр зи ну. Сви на тра ку 
за тр ча ње и кре ни!

Сви ир ва си су по че ли да ве жба ју, ка ко им је 
Ру долф об ја снио. На рав но, ве жбао је и Ру долф 
са њи ма. Ме ђу тим, по сле кра ћег вре ме на ир ва-
си су осе ти ли умор.  

– Хај де, хај де! Тр чи мо тек пет ми ну та, а ви сте 
већ умор ни! – бо дрио их је Ру долф ка ко би ир-
ва си из др жа ли кон ди ци о ни тре нинг.

По сле тр ча ња Ру долф им је до зво лио кра ћи 
од мар, а за тим су кре ну ли на дру гу ве жбу.

- Пре ла зи мо на ве жбу број два. То је рав но те-

жа.  Сви ста ни те на де сну но гу и ска ку ћи те. На 
мој знак про ме ни те но гу и на ста ви те да ска-
ку ће те!

Док су ир ва си: Ика, Ми ка, Жи ка, Ки ка, Ми ла, 
Ли ла и Спајк ска ку та ли, Ру долф је уз ви ки вао: 

–  Бра во! Од лич но! Су пер! Још јед ном све из 
по чет ка и го то ва је дру га ве жба.

По за вр шет ку дру ге ве жбе Ир ва си и Ру долф 
су без од мо ра пре шли на ве жбу број три.

–  Са да ће мо уба ци ва ти лоп ту у кош. 
Има те три де сет се кун ди. За то вре ме 
тре ба да по стиг не те што ви ше ко ше-
ва. Овом ве жбом ће мо по мо ћи Де да 
Мра зу да бр зо по де ли по кло не.

По сле ове ве жбе Ру долф је био за-
до во љан јер су ир ва си за три де сет се-
кун ди успeли да по стиг ну пет на ест 
ко ше ва.

– Бра во! Бра во! Бра во! – за до вољ-
но је уз ви ки вао Ру долф – Ве жби це су 
за вр ше не за да нас! Ви ди мо се су тра у 
исто вре ме, на истом ме сту! 

Ако на ста ве да ве жба ју овим тем-
пом, на да мо се да ће ир ва си и Ру-
долф по мо ћи Де да Мра зу да сва ко 
де те до би је но во го ди шњи по клон на 
вре ме.

Јо ва на То до ро вић  4/1
ОШ „Иван Ву шо вић“ Ра жањ

ед ног хлад ног де цем бар ског ју тра Ру долф је 
ис пла ни рао ве жби це за ир ва се јер је при ме-
тио да ир ва си не ма ју кон ди ци ју, а мо ра ју бр-

Тре ба по мо ћи Де да Мра зу да по де ли де ци по-

Ка да је осми слио ве жби це, оти шао је да про-

– Не е е ее! – уз вик ну ше сви ир ва си у глас - Пу-
сти нас још пет ми ну та да од спа ва мо и он да до-

– У ре ду. Ви ди мо се у Спорт ској са ли за ир ва-
се! Са мо сам хтео да про ве рим да ли сте за пам-

– Иди већ јед ном!!! - вик ну ше сви ир ва си у 

Ру долф иза ђе. По сле пет ми ну та ир ва си су у 

– Је смо ли спрем ни за ак ци ју? – упи та Ру-

– Е , до бро! Да би сва де ца до би ла по кло не на 
вре ме, пр во ће мо ве жба ти бр зи ну. Сви на тра ку 

Сви ир ва си су по че ли да ве жба ју, ка ко им је 
Ру долф об ја снио. На рав но, ве жбао је и Ру долф 

ОСМИ СЛИ ЛИ СМО ТРЕ НИНГ ЗА РУ ДОЛ ФА
 И ИР ВА СЕ КА КО БИ БР ЖЕ ДО НЕ ЛИ ПО КЛО НЕ

МА ЊЕ СТРЕ СА
ЗА ДЕ ДА МРА ЗА

су без од мо ра пре шли на ве жбу број три.

Викторија Миленковић

Нада Тодоровић
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НА ЗА ТВО РЕ НОМ БА ЗЕ НУ У ПА РА ЋИ НУ ОДР ЖА НЕ КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ЗА ШКОЛ СКЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

ПЛИ ВА ЧИ СА МО РА ВЕ
ПО СТА ЛИ ОЛИМ ПИЈ ЦИ

#ШАМПИОНИ

ЂА ЦИ РЕ ПОР ТЕ РИ ОЦЕ ЊУ ЈУ ДА ГРАД НА ТИ МО КУ НИ ЈЕ МНО ГО
ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВИ ЈЕН АЛИ ЈЕ У СПОРТ СКОМ СМИ СЛУ ВР ЛО НА ПРЕ ДАН

ЗА ЈЕ ЧАР ГРАД ВЕ ЛИ КИХ СПОР ТИ СТА
За је чар је по знат по ра зним спорт-

ским ма ни фе ста ци ја ма и так ми-
че њи ма. Без об зи ра што је то ма ли 
град на оба ли Ти мо ка, ве ћи на мла-
дих се ба ви не ким спор том.  По чев 
од оних нај мла ђих па све до нај ста-
ри јих, сва ко про на ђе се бе у не ком 

спор ту. За је чар има ве ли ки по тен-
ци јал, јер је ту пре ле па шу ма и парк  
«Kраљевица», бр до ко је пру жа из ван-
ред не усло ве за љу би те ље спор та . То-
ком зи ме, на Kраљевици је отво ре на 
ски-ста за ко ја је ве о ма по пу лар на не 
са мо ме ђу За је чар ци ма, већ и љу ди ма 
ши ром Ср би је. Ле ти, на Kраљевици 
је отво рен ба зен ко ји је ско ро сва-
ког да на по пу њен до по след њег ме-
ста. Та ко ђе, на Kраљевици се на ла-
зи ха ла спор то ва у ко јој се одр жа ва ју 

од бој ка шке, ру ко ме та шке и ко шар-
ка шке утак ми це. 

Иако За је чар ни је еко ном ски раз ви-
јен, у спорт ском сми слу је вр ло на пре-
дан. За је чар је од у век био бо гат исто-
ри јом што се ти че спор та. Ту је ФK 
“Ти мок” ко ји је осно ван пре 100 го ди-
на, од но сно 1919. го ди не и нај ста ри ји 
је фуд бал ски клуб у За је ча ру. РK “За-
је чар” је осно ван 1949. го ди не, док су 
се 2008. му шка и жен ска еки па ује ди-

ни ле и од та да се так ми че у је дин стве-
ном клу бу „РK За је чар». Ру ко ме та ши 
та да шњег „Kристала“ од 1984. до 1987. 
игра ли су три се зо не у Пр вој са ве зној 
ли ги Ју го сла ви је. На Kраљевици, од-
но сно на Хи по дро му, се сва ке го ди не 
одр жа ва Kрос РТС у ко ме уче ству ју 
основ ци и сред њо школ ци, али и атле-
ти ча ри ши ром Ср би је и ван ње. Ове 
го ди не је уче ство ва ло 2171 уче сни ка 
и одр жа но 27 тр ка. По ред Kраљевице, 

ту је и По по ва Пла жа где се љу ди сва-
ко днев но ше та ју и за ба вља ју. На рав но, 
на По по вој Пла жи на ла зе се пар ко ви у 
ко ји ма су те ре та не и спорт ске-играч ке 
за де цу, ко ја до ста сло бод ног вре ме на 
про во де игра ју ћи се у пре ле пом окру-
же њу. Та кво окру же ње пру жа усло ве 
за тре нин ге и под сти чу спорт ске ак-
тив но сти у ко ји ма је зна чај но уче шће 
на ших уче ни ка. 

Ми ђа ци ре пор те ри има мо част 
да пред ста ви мо по нос на шег гра да и 
шко ле, пер спек тив ног спор ти сту  Ни-
ко лу Ђор ђе ви ћа уче ни ка пр вог раз-
ре да Тех нич ке шко ле Е11. Ни ко ла је 
ак ти ван џу ди ста из клу ба  “Ју до-Аца-
демy То до ро вић” и за са да има 13 
пе ха ра са ме ђу-др жав них и др жав-
них пр вен ста ва. Ме да ља има мо жда 
и сто ти нак, та ко ђе са мно го так ми-
че ња као што је про шле го ди не тре-
ће ме сто у Ру му ни ји. Овим спор том 
се ба ви већ де вет го ди на. Пла ни ра да 
се и у бу дућ но сти уса вр ша ва у овој 
ди сци пли не та ко да ће мо вас из ве-
шта ва ти на ред них три и по го ди на 
о ус пе си ма овог спор ти сте. Са да у 
де цем бру и ја ну а ру уче ство ва ће на 
пар ме ђу на род них так ми че ња за ко-
је се успе шно пла си рао. На да мо се 
да ће мо вас уско ро из ве сти ти о ње-
го вим но вим ус пе си ма .

Ла зар Ив ко вић Е41 
Вук То шић Е24

Тех нич ка шко ла За је чар

На за тво ре ном град ском ба зе ну у Па ра ћи ну, но-
вем бра ове го ди не одр жа но је Окру жно школ ско 

так ми че ње у пли ва њу. Ћу приј ски основ ци и сред-
њо школ ци су оства ри ли зна ча јан успех и пла сман 
на Школ ску олим пи ја ду, ко ја ће се одр жа ти у ма ју 
сле де ће го ди не у Но вом Са ду.То су: Ма рио Лајб и Са-
ва Ра до њић из ОШ ,,Ђу ра Јак шић“, Ан ђе ла Зло но га, 
уче ни ца сред ње Ме ди цин ске шко ле, и  Урош Ра јић, 
уче ник сред ње Тех нич ке шко ле у Ћу при ји. Раз го ва-
ра ли смо са њи ма о успе ху ко ји су по сти гли. 

- Осво јио сам пр во ме сто и по сти гао бо ље вре ме 
у од но су на прет ход ну го ди ну. Ма да кон ку рен ци ја 
и ни је би ла та ко ја ка -  ре као је Са ва Ра до њић, уче-
ник осмог раз ре да шко ле “Ђу ра Јак шић“. Ан ђе ла 
Зло но га има за узор На ђу Хигл и не би ни кад ме-

ња ла спорт ко јим се ба ви. Успе ва 
да ускла ди це ло днев не оба ве зе у 
Ме ди цин ској шко ли са тре нин-
зи ма, а на овом окру жном так-
ми че њу осво ји ла је пр во ме сто. 
По де ли ла је са на ма јед ну ша љи-
ву анег до ту.

- Ни ка да не ћу за бо ра ви ти ка-
да ми се на так ми че њу у Ја го ди ни по це па ла ка-
па....- уз осмех при се ти ла се Ан ђе ла.

Још јед но зла тан де чак Ма рио Лајб, уче ник 7. 
раз ре да ОШ ,,Ђу ра Јак шић“, од мах из шко ле оти-
шао је пра во на тре нинг, а уче ње ре зер ви ше за ка-
сне ве чер ње са те. Ипак све се по сти же уз до бру 
ор га ни за ци ју, а и  ја ку мо ти ви са ност.

Ови де ча ци и де вој чи ца су узор свим уче ни ци ма да 
се увек бо ре за ви ше и бо ље ре зул та те, јер сва ки оства-
ре ни циљ ра ђа но ви. Кад си оми љен у шко ли и по пу ла-
ран као спор ти ста, ни шта не мо же да бу де те шко. 

Ема Ђо кић
Со ња Ни ко лић 8/3

ОШ ,,Ђу ра Јак шић“ Ћу при ја 

Ђак ре пор тер у раз го во ру са пли ва чи ма

Џу ди ста Ни ко ла Ђор ђе вић је по нос гра да и шко ле

Ни ко ла је вла сник ви ше 
од сто ме да ља
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#ШАМ ПИ О НИ

У
пор но шћу на те ре ну, тим ским ду хом, енер-
ги јом и пре да но шћу на сва кој утак ми ци, 
Мо мир То нић за вре део је ти ту лу „Спор ти-

ста ге не ра ци је 2018/2019.” у зе мун ској основ ној 
шко ли „Ла зар Са ва тић”. Ка ко те ку школ ски да-
ни на шег Мо ми ра, ка ко укла па тре нин ге и уче-
ње, шта му је ко шар ка пру жи ла, а че га се од ре-
као због сво је ве ли ке спорт ске љу ба ви, от кри ва ју 
на ше школ ске но ви нар ке, До ро теа Пре мо вић и 
Ми на Јан ко вић. 

Мо ми ре, за што си иза брао баш ко шар ку и ко-
ли ко ду го већ тре ни раш?

‒ Од ма лих но гу сам за во лео ко шар ку, тре ни-
рам је већ осам го ди на и то је спорт ко ји во лим и 
у ком сам се про на шао.

Ко је пр ви пре по знао твој ко шар ка шки та ле-
нат?

‒ Мо ји тре не ри, Ми лош Ла зић и Вик тор Јан-
ке тић из ко шар ка шког клу ба „Зе мун” ко ју су ме 
увек под сти ца ли да бу дем што бо љи и да на пре-
ду јем, као и мој на став ник фи зич ког вас пи та ња у 
основ ној шко ли, Ми лош Ђо ко вић, ко ји ме је по-
др жа вао.

Као не ко ко у сво јој ге не ра ци ји ве о ма успе шно 
игра на по зи ци ји плеј меј ке ра, шта ми слиш ко-
је су нај ва жни је ко шар ка шке ве шти не за ту по-
зи ци ју?

‒ Ре као бих да ту тре ба по ве за ти ви ше ства ри: 
пре глед игре, про ме на рит ма, екс пло зив ност, пр ви 
ко рак, аси стен ци ја, бр зи на, са мо по у зда ње и нај-
бит ни ја ствар ‒ шут.

Шта за да је нај ви ше му ке тво јим чу ва ри ма на 
пар ке ту?

‒ Све што ура дим ‒ фин те, шут нај ви ше, аси-
стен ци је...

Да ли би се сло жио са за па жа њем нај тро феј-
ни јег ко шар ка шког уни вер зи тет ског тре не ра у 

САД, Џо на Ву де на, ко ји је јед ном при ли ком ре-
као: ,,Ни је бит но ко ли ко си ви сок, већ на ко јој 
ви си ни играш?”

‒ Не бих се сло жио са ње го вом из ја вом за то 
што ми слим да је ви си на нај ва жни ја у ко шар ци.

Ко ји су тво ји ко шар ка шки узо ри, по сто ји ли плеј-
меј кер ко ји те ин спи ри ше да бу деш ис тра јан, да 
упор но и по све ће но тре ни раш и не од у ста јеш и 
по сле по ра за и те шких мо ме на та?

‒ Џејмс Хар ден, НБА играч, је ди ни је мој узор. 
Ле во рук је као и ја, во лим да гле дам ње го ве утак-
ми це и ствар но ми се до па да ње гов стил и на-
чин игре.

Че сто си уче ство вао на так ми че њи ма у основ-
ној шко ли „Ла зар Са ва тић”  и увек си би ран у пр ву 
еки пу. Да ли по сто ји утак ми ца ко ју си од и грао као 
уче ник на ше шко ле, а по себ но ћеш је пам ти ти?

‒ Чи ни ми се да ћу се увек ра до се ћа ти Ју ни ор 
НБА ли ге, ко ју смо игра ли као пе та ци. Пед ста вља ли 

смо НБА еки пу „Окла хо ма Тан дерс”. На 
кра ју так ми че ња, по сле је да на ест по-
бе да и јед ног по ра за, би ли смо тре ћи. 
Сни ми ли смо и ви део о том пр вен ству, 
оба ве зно га по гле дај те на Ју тју бу!

Мо гу ли озбиљ на по све ће ност спор-
ту и сти ца ње зна ња за јед но, с об зи-
ром да си од сеп тем бра  успе шан и 
као ђак Де се те бе о град ске гим на зи-
је ко ју је те шко и упи са ти?

‒ Мо гу вам ре ћи да ни је ла ко. Ре дов-
ни тре нин зи с јед не стра не, а уче ње са 
дру ге ‒ све то зах те ва до ста од ри ца ња и 
не ма то ли ко дру же ња и из ла за ка са вр-
шња ци ма. По сле сва ког тре нин га мо-
раш да се од ма раш ка ко би био спре ман 
за су тра шњи. Ме ђу тим,то ми ни ка да 
ни је пред ста вља ло про блем за то што 
во лим ко шар ку и ужи вам у њој.

Да ли се сла жеш са из ја вом на шег 
про сла вље ног плеј меј ке ра и са да већ 

бив шег се лек то ра, Алек сан дра Ђор ђе ви ћа, да тим 
ни је скуп нај бо љих игра ча већ скуп игра ча ко ји 
нај бо ље игра ју за јед но?

‒ Сла жем се и ми слим да је то што је ре као пот-
пу но тач но. У игри је тим ски дух нај бит ни ји, као 
и ат мос фе ра у еки пи, та не ка хе ми ја ко ја се ство-
ри из ме ђу игра ча.

Да ли се бе у бу дућ но сти ви диш као про фе си о-
нал ног ко шар ка ша и где би во лео да играш?

‒ Да, на рав но. Сан сва ког ко шар ка ша је да за-
и гра у Аме ри ци, у нај бо љој ли ги на све ту, а ја ћу 
ура ди ти све што је до ме не да успем. Во лео бих 
да играм и за ре пре зен та ци ју Ср би је,то је мо ја зе-
мља – ср цем се игра за њу!

Да ли ми слиш да се на ша А ре пре зен та ци ја мо-
же из бо ри ти на ква ли фи ка ци о ном тур ни ру у ју ну 
на ред не го ди не за од ла зак на Олим пиј ске игре 
у Ја па ну и да ли се он да ви ди мо у Аре ни да за-
јед но на ви ја мо?

‒ Ми слим да мо же, пре све га за то што је но ви 
се лек тор Ко ко шков од ли чан у свом по слу и ми-
слим да ће они то без не ке му ке по сти ћи, а он да 
се ви ди мо у Аре ни да на ви ја мо за јед но!

До ро теа Пре мо вић 8/3
Ми на Јан ко вић 8/4

ОШ „Ла зар Са ва тић”

САН СВА КОГ 

КО ШАР КА ША 

ЈЕ ДА ЗА И ГРА 

У АМЕ РИ ЦИ, У 

НАЈ БО ЉОЈ ЛИ ГИ 

НА СВЕ ТУ, А ЈА 

ЋУ УРА ДИ ТИ СВЕ 

ШТО ЈЕ ДО МЕ НЕ 

ДА УСПЕМ

НО ВИ СЕ ЛЕК ТОР КО КО ШКОВ 
ЈЕ ОД ЛИ ЧАН У СВОМ ПО СЛУ

И МИ СЛИМ ДА ЋЕ
РЕ ПРЕ ЗЕНТА ЦИ ЈА БЕЗ НЕ КЕ 
МУ КЕ ИЗ БО РИ ТИ ПЛА СМАН

НА ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

КО ШАР КАШ МО МИР ТА НИЋ ЈЕ СПОР ТИ СТА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ 2018/19. У ЗЕ МУН СКОЈ ШКО ЛИ „ЛА ЗАР СА ВА ТИЋ“

СР ЦЕМ
СЕ ИГРА

У игри је тим ски 
дух нај бит ни ји

Мо ми ров идол
 је Џејмс Хар ден
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#ШКОЛАРЕЊЕ

УЧЕНИЦИ СМЕДЕРЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ОПИСУЈУ ШКОЛСКИ ЖИВОТ ИЗМЕЂУ ДВА ЧАСА

ОНИ ЗНАЧАЈНИ КАО
НЕПРИМЕТНИ ТРЕНУЦИ

ШАХОВСКИ ТУРНИР У РУМИ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ

СЕЋАЊЕ НА 
СТЈЕПАНА ГУТА
У основној школи „Змај Јова Јовановић” 

у Руми поводом Дана школе одржан је 
Меморијални шаховски турнир „Стјепан 
Гут” као сећање на Стјепана Гута-некада-
шњег наставника математике и руководио-
ца шаховске секције. Учесници турнира су  
биле све заинтересоване екипе шаховских 
секција основних школа румске општине 
састављење од четири такмичара.

Правила турнира су била ФИДЕ правила 
шаха, а темпо игре 15 минута по играчу за 

шах партију. Ученици наше школе играли су 
против ђака из основних школа из Руме и Пу-
тинаца и освојили су треће место. Све пох-
вале за Николу Шкорића, ученика седмог 
разреда који је све борбе завршио победом 
и ученике осмог разреда  Јелену Коларовић, 
Милана Андрића и Ивана Југовића.

Сања Божић
Милица Љубинковић

 Драгана Угринчић
ОШ „Небојша Јерковић” Буђановци

Како изгледа ђачки живот између два часа? 
Питање на које можемо добити најразличитије 

одговоре. Прво на шта ђаци помисле су књиге, 
контролне вежбе, испитивања и стрес због свега 
тога. Међутим, школа је за нас ђаке нешто више 
од тога. У школи се рађају прва пријатељства, па и 
прве симпатије, спознајемо себе и постајемо свесни 
својих емоција и своје личности. На први поглед  
делује лако, али заправо није, много је лакше када 
имате неког поред себе, друга из школске клупе.

У тренутку када се чује звоно за крај часа, по-
чиње један нови живот, и школе и ђака. Баш у 
тој школи славимо заједно добре оцене и успе-
хе, тешимо се када све то добро изостане. Сла-
вимо рођендане, празнике, играмо друштвене 
игре, бавимо се спортом, глумимо и засмејава-

мо једни друге, имамо своје мале ритуале пре 
часа испитивања, као и договоре да одложимо 
иста, све је то много лепше уз право друштво. 
Преписујемо домаће задатке и учимо за следећи 
час, али најлепше је када прошетате ходником 
након дугог и напорног часа и видити прија-
тељска лица у ходнику. 

Неизоставни део нашег, како школског, тако и 
ваншколског живота је спорт. Да ли је то баскет 
после часова, или утакмица у међусмени, трчање, 
рукомет, свеједно је. Спортом се боримо против 

насиља, негујемо здравље, али и пријатељства. 
Зато је спорт увек наш избор.    

Ђачки живот, поред градива и оцена чине и ти 
мали, скоро неприметни, али за нас веома значајни 
тренуци, одлуке, жеље, понеко насмејано лице...А 
све најбитније што чини наш ђачки живот тако 
богатим, дешава се управо између часова!

Ива Илић
 Анђелка Јанковић 
 Марија Ђондовић

Гимназија Смедерево

Преписујемо домаће задатке и учимо
за следећи час

Обавезно играмо друштвене игре
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Кроз игру до ме да ља
Ша бач ки Трг је био до ма ћин бу ду ћих 
олим пи ја ца .Шко ли ца спор та „Здра-
ви и фит клин ци” је ор га ни зо ва ла пр-
ву „Олим пи ја ду на да”. Ви ше од сто ти ну 
де це по ка за ло је сво је ве шти не на по ли-
го ну спрет но сти.Сви уче ни ци су до би ли 
ди пло ме, а они ко ји су би ли спрет ни ји 
од дру гих и ме да ље. Ја Ми хај ло Га јић 
уче ник пр вог раз ре да ОШ „Ла за К.Ла за-
ре вић”осво јио сам дру го ме сто у ка те-
го ри ји де ча ка и сра бр ну ме да љу на ни-
воу свих шко ли ца спор та гра да Шап ца. 
На кон го ди ну да на ве жба ња у шко ли ци 
спор та од лу чио сам да се упо знам и са 
дру гим спор то ви ма, па се 2019.упи су-
јем у Ва тер по ло клуб Ша бац. .

Ми хај ло Га јић 
ОШ „Ла за К.Ла за ре вић”Ша бац

„Бо ри ни“ спор ти сти 
пр ви и у фуд ба лу
Оп штин ско так ми че ње у фуд ба лу за уче-
ни ке основ них шко ла одр жа но је у Ко-
ви ну 28. и 29. но вем бра 2019. го ди не. 
Так ми че ње се тра ди ци о нал но одр жа ва 
у ха ли ко вин ске шко ле „Ђу ра Јак шић“. 
Пр вог да на у че тврт фи на лу на ши уче ни-
ци по бе ди ли су ОШ „Ђу ра Фи ли по вић“ из 
Пло чи це ре зул та том 3:2, а он да у по лу-
фи на лу и ОШ „Ђу ра Јак шић“ ре зул та том 
4:2. Дру ги дан је, та ко ђе, био ре зер ви-
сан за по бе ду. На ши уче ни ци су, за хва-
љу ју ћи так ми чар ском и бор бе ном ду ху, 
спорт ском оп ти ми зму, у фи на лу убе дљи-
во по бе ди ли шко лу „Па ја Мар га но вић“ 
из Де ли бла та ре зул та том 7:3 и осво ји ли 
пр во ме сто на оп штин ском ни воу. Ти ме 
смо по ка за ли да Ба ва ни ште ни је са мо 
се ло од бој ке, већ је то и ме сто бу ду ћих 
успе шних фуд ба ле ра. Че сти та мо на шим 
убе дљи вим спор ти сти ма и на став ни ку 
фи зич ког вас пи та ња Ми ло шу Бо гу но ви-
ћу, ко ји је са ди рек то ром шко ле Ва сом 
Си ми чи ћем, све вре ме био по др шка на-
шим фуд ба ле ри ма. 

Јо ван Гр ко вић 6/10
ОШ „Бо ра Ра дић“ Ба ва ни ште

Бр зи ном до зве зда
На са мом по чет ку но вем бра у ве ли кој 
са ли Спорт ског цен тра у Ла за рев цу одр-
жа но је оп штин ско так ми че ње у тр ча-
њу на 30 ме та ра  „Бр зи ном до зве зда”. 
Уче ство ва ло је 16 де ча ка и 16 де вој чи-
ца из на ше шко ле, а так ми чи ли су се 
са уче ни ци ма из ОШ „Д. Kараклајић”. 
Так ми че ње је одр жа но под по кро ви-
тељ ством Атлет ског са ве за Ср би је и 
Асо ци ја ци је за школ ски спорт оп шти-
не Ла за ре вац. Из на ше шко ле се пла-
си ра ло 16 уче ни ка на град ско так ми че-
ње ко је се одр жа ло у Бе о гра ду.

Ана Осто јић
ОШ „Во ји слав Во ка Са вић“ 

 Ла за ре вац

#ДРУ ШТВЕ НА ОД ГО ВОР НОСТ

Ж
и ва би бли о те ка је ме ђу на-
род ни про је кат ко ји је ре а-
ли зо ван од стра не Удру же-

ња „Фе но ме на”. Кра јем но вем бра у 
основ ној шко ли „3. ок то бар” уче ни-
ци те шко ле, као и уче нич ки пар ла-
мент Гим на зи је „Бо ра Стан ко вић” у 
Бо ру, има ли су при ли ку да уче ству-
ју у радионицaма у окви ру тог про-
јек та. Сви уче ни ци ко ји су то га да на 
по рас по ре ду ча со ва има ли фи зич-
ко вас пи та ње су до би ли при ли ку да 
ода бе ру „књи ге” ко је ће „про чи та ти”. 
Мо гли су да би ра ју из ме ђу пет књи га: 
„СОС во лон тер ка”, „Вр шњач ко на-
си ље”, „По ро дич но на си ље”, „Кар-
ци ном ма те ри це” и „Пред у зет ни ца”. 
Као уче ни ца ове основ не шко ле до-
би ла сам при ли ку да уче ству јем у ра-
ди о ни ца ма и да се бли же упо знам 
са кон цеп том це лог про јек та. Пр ва 
књи га ко ју сам про чи та ла је сте „СОС 
во лон тер ка”. Ова књи га го во ри о же-
ни ко ја је по ста ла СОС во лон тер ка. 
Са на ма је по де ли ла сво ја раз ми шља-
ња, ис ку ства, при чу ка ко је уоп ште 
од лу чи ла да се ода зо ве на по зив во-
лон тер ке, као и сво је зна ње о СОС 
слу жба ма. То ком чи та ња ове књи ге 
има ли смо и мо гућ ност да по ста ви-
мо пи та ња или по де ли мо не ко на-
ше ми шље ње о овој те ми.

Сле де ћа књи га ко ју сам про чи та-
ла је сте „Кар ци ном ма те ри це”. Ова 
књи га го во ри о же ни ко ја је по бе ди-
ла рак ма те ри це, а та же на је за пра-
во про фе сор ка Срп ског је зи ка у на-
шој шко ли. С об зи ром на то да ра ди 
у на шој шко ли, сма трам да смо би ли 
сло бод ни ји, а са мим тим смо по ста-
вља ли и ви ше пи та ња. Оно што ме 
је нај ви ше за ди ви ло, као и оно што 
је оста ви ло нај ве ћи ути сак на ме не, 
је сте оп ти ми зам са ко јим је та при ча 
на ма ис при ча на. Не ке од нас је при-
ча ин спи ри са ла да по бе ди мо по те-
шко ће ко је нам жи вот на ме ће сва-

ко днев но, ма ко ли ко год оне би ле 
ма ње стра шне од кар ци но ма.

Тре ћа књи га ко ју сам про чи та ла 
је сте „По ро дич но на си ље”. О овој те-
ми смо раз го ва ра ли са учи те љи цом 
из Кра ље ва ко ја је би ла жр тва по ро-
дич ног на си ља. Она је са на ма по де-
ли ла сво ју при чу. Сви смо би ли за-
па ње ни ка ко људ ско би ће мо же та ко 
не што учи ни ти, иако смо увек зна-
ли за по сто ја ње по ро дич ног на си ља. 
Са свим је дру га чи ји осе ћај ка да вам 
осо ба ко ја је пре жи ве ла на си ље при-
ча о ње му. По тре сни је је. До та кли смо 
и те му ка ко би ло ко мо же би ти жр-
тва на си ља, али и на сил ник.

Че твр та, ујед но и по след ња књи-
га ко ју сам про чи та ла у окви ру овог 

про јек та је сте „Вр шњач ко на си ље”. 
О ово ме смо раз го ва ра ли са осо бом 
ко ја је кроз жи вот има ла и уло гу на-
сил ни ка и уло гу жр тве. Уло гу на сил-
ни ка је има ла ка да је би ла адо ле сцент, 
а жр тве ка да је по ста ла од ра сла же-
на. Пред ви ђе но вре ме смо под јед на-
ко по све ти ли обе ма при ча ма, јер су 
обе ре ле вант не. Ов де смо има ли и 
при ли ку да по де ли мо лич на ис ку ства 
са вр шњач ким и по ро дич ним на си-
љем, ако смо их про жи ве ли.

Сма трам да је овај про је кат јед-
на ле па иде ја, јер ствар но тре ба ви-
ше раз го ва ра ти о ова квим те ма ма, 
иако смо де ца, ове те ме су при сут не 
у на шим жи во ти ма и ми се са њи-
ма мо ра мо су о чи ти, а ове ра ди о ни-
це су са свим дру га чи је ис ку ство. Та-
ко ђе сма трам да је до бро то што су 
и мла ђи од нас пу тем овог про јек-
та упо зна ти са ова квим те ма ма, мо-
жда не баш на исти на чин као и ми, 
осма ци, јер смо ипак зре ли ји. Мо рам 
да при знам да су не ке те ме и ме не 
узру ја ле и на те ра ле на раз ми шља ње 
о на си љу и спре ча ва њу истог, иако о 
то ме ни ка да ра ни је ни сам пу но раз-
ми шља ла. Искре но се на дам да ће 
још шко ла у Ср би ји до би ти при ли-
ку да уче ству је у овом про јек ту, за то 
што је по у чан и упо зна је нас са мно-
гим „за бра ње ним” те ма ма.

Те о до ра Страк 8/1
ОШ „3. ок то бар“ Бор

ПРО ЈЕ КАТ „ЖИ ВА БИ БЛИ О ТЕ КА“ УПО ЗНАО ЂА КЕ

СА СТВАР НИМ И ТЕ ШКИМ ЉУД СКИМ ПРИ ЧА МА

СУ ДАР СА СТВАР НО ШЋУ

ПР ВИ ПУТ У ШКОЛ СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ
На ши нај мла ђи дру га ри, ђа ци пр ва ци, још увек са вла да ва ју пр ва сло ва и пра-
ви ла по на ша ња у шко ли. Су о ча ва ју се са но вим оба ве за ма, упо зна ју но ве дру-
го ве, али и ис тра жу ју про сто ри је сво је шко ле. У уто рак, 26. но вем бра, уче ни ци 
1/1 раз ре да су за вре ме дру гог ча са, са сво јо ом учи те љи цом Ле лом Зе ко-
вић, по се ти ли школ ску би бли о те ку у ма тич ној шко ли. Би бли о те кар шко ле, 
Алек сан дра Ве змар Ра до са вље вић, их је при ми ла ре чи ма до бро до шли це. 
Том при ли ком их је упо зна ла са жи во том и ра дом Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра-
џи ћа, али и са ра дом школ ске би бли о те ке, пра ви ли ма ко ја у њој ва же, ка ко 
се чу ва ју и по зајм љу ју књи ге. Она их је упо зна ла и са би бли о те ка ма у окру-
же њу и об ја сни ла за што је чи та ње ва жно. Од са да ће пр ва ци има ти при ли-
ку да сва ког да на по зајм љу ју књи ге из школ ске би бли о те ке. 

Сте фан Га гић, 7/1, ОШ „Иван Ву шо вић“, Ра жањ

Ђа ци су па жљи во
 слу ша ли „жи ве књи ге“

МО РАМ ДА ПРИ ЗНАМ ДА СУ НЕ КЕ ТЕ МЕ И МЕ НЕ 
УЗРУ ЈА ЛЕ И НА ТЕ РА ЛЕ НА РАЗ МИ ШЉА ЊЕ

О НА СИ ЉУ И СПРЕ ЧА ВА ЊУ ИСТОГ,  ИАКО О ТО МЕ 
НИ КА ДА РА НИ ЈЕ НИ САМ ПУ НО РАЗ МИ ШЉА ЛА
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Но ва атлет ска ста за за но ве шам пи о не
У Ћу при ји, гра ду ко ји је уве ли ко по знат по сво јим атлет ским до стиг ну ћи ма , 
по че ла је из град ња атлет ског ста ди о на , чи ји је уго во ре ни из нос 140 ми ли о-
на ди на ра и све се фи нан си ра из бу џе та оп шти не. Ра до ве из во ди “Ба у ве сен“ 
из Ла за рев ца. Ста ди он је про јек то ван по нај ви шим стан дар ди ма Европ ске 
атлет ске фе де ра ци је , што зна чи да ће у пр вој фа зи до би ти осам атлет ских 
ста за са чи ње них од цр ве ног тар та на, ком плет на бо ри ли шта за скок удаљ, 
скок с мот ком , ба ца ње ку гле и ди ска и скок увис, као и но ве бе тон ске три-
би не са от при ли ке 1500 ме ста са но вим се ди шти ма. У дру гој фа зи оче ку је 
се на ста вак из град ње оста лих три би на , под три бин ских про сто ра и оста лих 
пра те ћих са др жа ја. Ста ди он ће но си ти име по про фе со ру и чу ве ном атлет-
ском тре не ру Алек сан дру Аци Пе тро ви ћу. Ста зи се нај ви ше ра ду ју чла но ви 
АК Мо ра ва, али и сви љу би те љи атле ти ке у на шем гра ду. 

Ми ма Жу гић 8/3
ОШ ,,Ђу ра Јак шић“ Ћу при ја

Стоп! Сви на спорт! 
У окви ру ма ни фе ста ци је ,,Стоп! Сви на спорт!“, одр жа не кра јем ок тор ба 
у пар ку Ча ир, ко ји тра ди ци о нал но ор га ни зу је По ли циј ска упра ва у Ни шу 
са Спорт ским са ве зом и Школ ском упра вом из Ни ша, так ми чи ло  се 240 
уче ни ка че твр тог раз ре да  из 41 основ не шко ле са под руч ја Ни шав ског 
окру га. Ше сто ро уче ни ка из оде ље ња  4/1, Да ни ло Па вло вић, Ди ми три-
је Сто лић, Мар тин Стој ко вић, Ма ти ја Ди нић, Уна Кр стић и Јо ва на То до ро-
вић, са сво јом учи те љи цом Сне жа ном Ра ди са вље вић и на став ни ком Ду-
ша ном  Ра ки ћем, пред ста вља ли су на шу шко лу. Уче ство ва ли су, игра ли се 
и над ме та ли  у се дам ди сци пли на, те квон до, атле ти ка, од бој ка, сла га ли-
ца, стре ли чар ство, ме мо ри ја и ори јен ти ринг. Циљ ове ма ни фе ста ци је је 
про мо ци ја пра вих вред но сти, здра вих сти ло ва жи во та и дру гар ства.

Aња Јо ва но вић, 5/1
ОШ „Иван Ву шо вић“, Ра жањ

Три јумф на окру жном
Сре ди ном но вем бра  у Вар ва ри ну одр жа но је Окру жно так ми че ње из ко-
шар ке за уче ни ке основ них шко ла (5-8 раз ре да) ра син ског окру га за де-
ча ке и де вој чи це. На так ми че њу су уче ство ва ли уче ни ци ОШ,,Жи вад нин 
Апо сто ло вић“ из Тр сте ни ка, ОШ,,Јо ван Кур су ла“ из Вар ва ри на и ОШ,,Вук 
Ка ра џић“ из Кру шев ца.У пр вом де лу так ми че ња так ми чи ли су се де ча ци 
и де вој чи це про тив ОШ,,Јо ван Кур су ла“. Де вој чи це на ше шко ле по бе ди ле 
су ре зул та том 31:25, а де ча ци ре зул та том 28:7 и ти ме су се пла си ра ли 
у фи на ле. У фи на лу уче ни ци на ше шко ле су се так ми чи ли про тив уче ни-
ка ОШ,,Вук Ка ра џић“. Де вој чи це на ше шко ле утак ми цу су за вр ши ле ре-
зул та том 24:7, а де ча ци ре зул та том 35:32 и ти ме су као пр во пла си ра ни, 
сте кли пра во уче шћа на Ме ђу о кру жном так ми че њу у Ни шу.

ОШ,,Жи ва дин Апо сто ло вић“ Трстениk

ПРО ФЕ СОР КА ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЛЕ НА РА КИЋ
ИС ТР ЧА ЛА КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КИ ПО ЛУ МА РА ТОН

СВЕ ЈЕ ЛАК ШЕ УЗ 
ПО ДР ШКУ ЂА КА
И КО ЛЕК ТИ ВА
Под  по кро ви тељ ством Скуп шти-

не гра да Кра гу јев ца, у ок то бру је 
одр жан сед ми Kрагујевачки по лу ма-
ра тон. Уло гу фа во ри та у му шкој кон-
ку рен ци ји оправ дао је Не над Жив-
ко вић из Кру шев ца, ко ји је ис тр чао 
свој лич ни ре корд-1:13,22. У жен ској 
ка те го ри ји по бе ди ла је Ја го да Сто лић 
из Бе о гра да, и пре тр ча ла је 21 ки-
ло ме тар за је дан сат, два де сет и де-
вет ми ну та и три де сет и три се кун де. 
Сва ке го ди не, Кра гу је вач ки по лу ма-
ра тон оку пља све ве ћи број уче сни-
ка. Ове го ди не би ло је 450 уче сни ка. 
Про фе сор ка ен гле ског је зи ка из ОШ 
“Дра ги ша Лу ко вић Шпа нац“ Је ле на 
Ра кић пр ви пут је ис тр ча ла 21 ки ло-

ме тар сед мог по ре ду Кра гу је вач ког 
по лу ма ра то на. Би ло јој је те шко, али 
је ус пе ла да по бе ди се бе. Тре ни ра-
ла је ка ра те де сет го ди на и има бра-
он по јас. Та ко ђе, ба ви се фит не сом 
и ре кре а тив но тр чи. Уче ство ва њем 
у овој тр ци, же ле ла је да под стак не 
де цу и да им ука же на то ко ли ко је 
би тан здрав стил жи во та. Пла ни ра 
и да ље да тр чи. 

- Ис тр ча ла сам по лу ма ра тон, ни-
сам би ла си гур на у се бе, али је осе-
ћај на кра ју тр ке не ве ро ва тан. Тр ча-
ла сам јед ну тр ку у ав гу сту ме се цу на 
Кру ше вач ком ноћ ном по лу ма ра то-
ну. Ово је мој пр ви Кра гу је вач ки по-
лу ма ра тон.

Наш друг Алек са Пе тро вић, фуд-
ба лер, бо дрио је раз ред ну на ма ра-
то ну:

- Ја сам био раз ред ни на по др шка 
и тр чао сам с њом је дан круг, тј. пет 
ки ло ме та ра.

Шта су о успе ху сво је ко ле ги ни це 
ре кли на ши на став ни ци?

На став ни ца ен гле ског је зи ка Је ле-
на Ар сић је ре кла: 

- Ствар но јој се ди вим што је смо-
гла сна ге да ис тр чи ово ли ко. Ва жан 
је мо тив. Тре ба сви ма да нам слу-
жи за углед и нас под стрек да и ми 
по ку ша мо да са вла да мо сва ку пре-
пре ку, ма кар се она чи ни ла не пре-
мо сти ва.  

На став ни ца срп ског је зи ка Бо ја на 
Ту бић је из ја ви ла:

- По но сна сам на ко ле ги ни цу и њен 
успех. Ја бих из гу би ла сна гу при са-
мој по ми сли да по ку шам да ис тр чим 
ово ли ко. Мо ра ћу да сто пи рам чи та-
ње књи га и поч нем да тре ни рам што 
пре. Ово обе ћа ње да јем се би. 

Осми Кра гу је вач ки по лу ма ра тон 
ће се одр жа ти 4.10.2020. го ди не, са 
по чет ком у је да на ест ча со ва. Успех 
на ше раз ред не мо ти ви ше да још не-
ко по ку ша да се при дру же тр ци на-
ред не го ди не. До тад нам пре о ста је 
да вред но тре ни ра мо.

Ана ста си ја Жив ко вић
ОШ ,,Дра ги ша Лу ко вић – Шпа нац“

#ПОД ВИГ

Са Је ле ном 
су де ло ве тр ке
ис тр ча ли и 
ње ни ђа ци
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#ШАМПИОНИ

ОДР ЖА НА СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА БЕ О ГРАД СКЕ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ШКОЛ СКОГ СПОР ТА 

НА ГРА ДЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ У 2019. 
У све ча ној са ли Ста рог дво ра, 

скуп шти не гра да Бе о гра да, 6. 
де цем бра у ор га ни за ци ји Бе о град-
ске асо ци ја ци је за школ ски спорт 
по де ље не су на гра де и при зна ња 
нај бо љим град ским основ ним и 
сред њим шко ла ма чи ји су уче ни-
ци по сти гли нај бо ље ре зул та те на 
спорт ским те ре ни ма у про те клој 
школ ској го ди ни.

Нај у спе шни јим шко ла ма при-
зна ња су уру чи ли др жав ни се кре-
тар Ми ни стар ства омла ди не и спор-
та и бив ши ре пре зен та ти вац Пре драг 
Пе ру ни чић, се кре тар ка гра да Бе о-
гра да за спорт и омла ди ну Дра га-
на Бе ло вић и пред сед ник Са ве за за 
школ ски спорт Ср би је Жељ ко Та-
на ско вић.

У раз го во ру са град ском се кре тар-
ком Дра га ном Бе ло вић, на ши ђа ци  
ре пор те ри су са зна ли да ће у то ку на-
ред ног пе ри о да би ти по кре ну ти мно-
го број ни бес плат ни про јек ти за де цу 
и омла ди ну где би се де ца пре вас ход-
но игра ла и би ла на сме ја на, а  до нај-
ве ћих ре зул та та се до ла зи упра во кроз 
игру и дру же ње. Пред сед ник Са ве за 
за школ ски спорт  Жељ ко Та на ско-
вић нам је ре као  а ба вље ње спор том 
пре ста вља при о ри тет ко ји мо ра би ти 
део сва ко дне ви це сва ког де те та, због 
че га је по кре нут ве ли ки број про је-
ка та ме ђу ко ји ма и про је кат „Спорт 
у шко ле“ ко ји је је по све ћен  уче ни-
ци ма мла ђих раз ре да. 

Но ви нар ска сек ци ја 
ОШ“Ве се лин Ма сле ша“ При зна ња је до де љи вао и пред сед ник Са ве за за школ ски спорт Ср би је

КАД У ИСТОМ ДА НУ ГЛУ МИШ У ПРЕД СТА ВИ И ТАК МИ ЧИШ СЕ У ОД БОЈ ЦИ

СВЕ СЕ МО ЖЕ КАД СЕ ХО ЋЕ
На кон Оп штин-

ског так ми че ња 
у атле ти ци, 15. ок-
то бра, ка да су уче-
ни ци кра гу је вач-
ке Основ не шко ле 
„На та ли ја На на Не-
дељ ко вић“ осво ји ли 
пр во ме сто, екип но, 
усле ди ле су при-
пре ме за Оп штин-
ску так ми че ње у од-
бој ци. Нај пре је, 21. 
но вем бра, одр жа но 
груп но так ми че ње. У 
на шој гру пи, у окви-
ру ко је смо за у зе ли 
пр во ме сто, би ле су 
још еки пе Основ не 
шко ле „Тре ћи кра-
гу је вач ки ба та љон“ 
и „Дра ги ша Лу ко вић 
Шпа нац.“ Утак ми це 
су се игра ле у Ха ли 
„Парк.“ По том, 25. но вем бра, од и гра ли смо по лу-
фи нал не ме че ве и по бе ди ли све три утак ми це, са-
вла дав ши шко ле „Ста ни слав Срем че вић“, „Дра ги-
ша Ми ха и ло вић“ и „До си теј Об ра до вић.“ Оно што 
је за ни мљи во је сте да је истог да на ка да  се игра ло 
по лу фи на ле био и Дан на ше шко ле. Тај по да так 
је на ро чи то ин те ре сан тан  јер је члан школ ског 
од бој ка шког ти ма, Ла зар Пе тро вић, исто вре ме-
но био и глав ни глу мац пред ста ве по во дом про-
сла ве Да на шко ле. Осим ње га, још два од бој ка ша 
чи ни ла су део ђач ке глу мач ке дру жи не. Ни је би-
ло мо гу ће про на ћи им за ме ну ни за глу му, ни за 
игра ње од бој ке, па је на став ник фи зич ког вас пи-

та ња, Ми лош Цмни-
ља нић, за мо лио 
по ме ра ње по лу фи-
нал них ме че ва, ка-
ко би де ча ци мо гли 
да за шко лу од и гра-
ју утак ми це, не оста-
вља ју ћи еки пу на це-
ди лу, а по том стиг ну 
на при ред бу, за ка за-
ну за 12 ча со ва. 

Ма да умор ни, 
спор ти сти-од бој ка-
ши/глум ци сјај но су 
оба ви ли сво је за дат-
ке- до не ли нам пла-
сман у фи на ле и за-
слу жи ли огро ман 
апла уз свих при сут-
них по во дом про сла-
ве Да на шко ле.

Иако рас те ре ће-
ни од оба ве за ко је су 
има ли прет ход ног да-

на, на ши од бој ка ши су, ипак, осе ћа ли ма лу тре му 26. 
но вем бра, ка да се одр жа ва ло фи на ле. Пред њих је 
ста вљен ве ли ки за да так, а ујед но и иза зов. Тре ба ло је 
игра ти про тив ОШ „Дра ги ша Ми ха и ло вић“, шко ле 
ко ја има све усло ве за ве жба ње и при пре ма ње ђа ка- 
огром ну са лу и леп те рен. На ши де ча ци ве жба ли су 
на бе то ну ис пред шко ле и то он да ка да је вре ме до-
зво ља ва ло, због не по сто ја ња фи скул тур не са ле. Ипак, 
сти гле су сјај не ве сти- по бе да, ре зул та том 2:0, и осва-
ја ње још јед ног злат ног од лич ја.

Со фи ја Ја њу ше вић
Алек сан дра Ђор ђе ви

ОШ „На та ли ја На на Не дељ ко вић“

Три јум фал ни да ни у шко ли „На та ли ја На на Не дељ ко вић“

Фуд ба ле ри Зве зде
по се ти ли Ма сле шу

Пр во тим ци Цр ве не Зве зде Ра до ван Пан-
ков и Ње гош Пе тро вић су про шлопг ме-

се ца за јед но са мар ке тинг слу жбом цр ве-
но-бе лих по се ти ли основ ну шко лу „Ве се лин 
Ма сле ша“.

За уче ни ке мла ђих раз ре да пре свих за пр-
ва ке и дру га ке ор га ни зо ван је за ни мљив за-
бав ни про грам.
Нај мла ђи уче-
ни ци Ма сле ше  
има ли су при ли-
ку да се упо зна ју 
са фуд ба ле ри ма,  
сли ка ју са њи ма  
и до би ју ауто-
гра ме. У  дру же-
њу ко је је ор га-
ни зо ва но у са ли 
за фи зич ко на ше 
шко ле уче ни ци су 
са игра чи ма  по-
де ли ли  успо ме-
не ко је их ве зу ју 
за клуб и цр ве но-
бе лу бо ју.

Би ло је ту раз ли чи тих пи та ња од то га ка ко 
се по ста је фуд ба лер, ко ји је нај леп ши гол, 
нај те жи по раз па до то га ко је нај бо љи друг, 
да ли се се ћа ју сво је учи те љи це и да ли су 
их ро ди те љи гр ди ли за ло ше оце не. По ред 
ауто гра ма, на шим ма ли ша ни ма су уру чи-
ли и по кло не. Вре ме ко је су де ца про ве ла 
у при су ству Ра ше Пан ко ва и Ње го ша Пе тро-
ви ћа про шло је бр зо, али и по ред то га успо-
ме не ће оста ти не за бо рав не.  

Ни на Ми јо дра го вић 7/2                                                                                                                   
Ан ка До ган џић 7/2

ОШ “Ве се лин Ма сле ша“ Бе о град   


