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И Н Т Е Р В Ј У  

Ана Јакшић – спортисткиња генерације 

ИНТЕРВЈУ 

Детелина: Шта ће ти остати као највећа успомена из основне школе? 

Ана: Највећа успомена из основне школе ми је екскурзија у осмом разреду, јер ми 

је то била последња екскурзија са мојим друштвом, и наравно сви они наставници 

који су ми предавали. 

 
Детелина: Зашто си за спорт којим ћеш се бавити изабрала баш одбојку? 

Ана: Када сам била мала, нисам нешто пуно волела одбојку, али када сам почела 

да тренирам и када сам упознала друштво, схватила сам да је тај спорт за мене и 

да ћу наставити тиме да се бавим. 

 

Детелина: Да ли се поред одбојке бавиш још неким активностима? 

Ана: Да, идем на енглески и учим. 

 

Детелина: Како успеваш да будеш успешна спортисткиња?  

Ана: Само треба добро распоредити време, да стигнеш да учиш, да тренираш и да 

излазиш са друштвом. 

 

Детелина: Да ли имаш особу која ти је узор, и ако имаш, ко је та особа?  

Ана: Наравно. То је Јована Бракочевић. 

 

Детелина: Колико дуго тренираш и колико често тренираш?  

Ана: Тренирам већ четири године и тренирам сваког дана у недељи. 

 

Детелина: Ко те највише подржава у тренирању одбојке?  

Ана: Тата ме највише подржава. 

 

Детелина: Које си награде до сада освојила? 

Ана: Из одбојке имам златну медаљу, сребрну медаљу, једну бронзану и из 

атлетике имам једну сребрну медаљу. 

 

Детелина: Мислиш ли да си као успешна спортисткиња позната у свом окружењу?  

Ана: Не, не мислим. 

 

Детелина: Колико пута си путовала негде ван Србије са својим клубом?  

Ана: Путовала сам три, четири пута. 

 

Детелина: Да ли си некада пожелела да одустанеш од одбојке? 

Ана: Не, у одбојци јесте доста тешко због велике конкуренције, али мислим да 

никада не треба одустати. 

 

 

С Т Р А Н А  4  



И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 

 

 

Детелина: Да ли си морала да се одрекнеш пуно ствари због тренирања и чега си 

највише морала да се одрекнеш? 

Ана: Највише сам морала да се одрекнем излажења напоље са друштвом, одласка на 

журке и сличних активности... 

 

Детелина: Коју гимназију или средњу школу планираш да упишеш?  

Ана: Планирам да упишем Спортску гимназију. 

 

Детелина: Да ли ти је жао што одлазиш из наше школе? 

Ана: Да, жао ми је. 

 

Детелина: Да ли ћеш наставити да се бавиш спортом?  

Ана: Да, наравно да ћу наставити. 

 

Детелина: Шта би поручила млађим генерацијама?  

Ана: Поручила бих им да што боље проведу ових неколико година које су им 

остале у школи, да уче и да никако не забораве ове све наставнике одавде.  

 

      С Т Р А Н А  5             



 О С М А Ц И   

С Т Р А Н А  6   

ОСМО 1 
 

          Растајемо се, памтићемо... 
 
 

 

Једном одлази свако путем свог живота, на растанку само срце каже: ,,Ја ћу се 
вратити''... али ја се нећу враћати. Основна школа остаће у сећању и све оно 

лепо и ружно што носи са собом. Ми настављамо даље. 

 

Осам година, то је било време које смо добили. Сат је откуцавао, дани, месеци 

су пролазили, а ево стигли смо и до овог последњег. Толико смо тога научили 

док смо се пели на врх, толико добрих пријатеља смо стицали, давали и 

добијали неизмерну љубав. Сада, када смо на врху, можемо да сагледамо ствари 

онакве какве и јесу. Сада када нема даље, нема више препрека и скретања са 

пута. Сада са сигурношћу могу да кажем да ми је овај период живота прошао за 

час. Нисам тога била свесна. Нисам била свесна да је ,,од колевке до гроба 

најлепше ђачко доба''.  То је била само фраза коју су старији употребљавали 

кад год би се ми жалили на нешто. Свесна сам да су били у праву. Свесна сам да 

ово није ништа у односу на оно што нас чека. Генерације су пролазиле кроз ову 

школу. Ми смо само једна од њих. Али свака генерација носи нешто, носи неку 

причу. Носи јако велики број деце која су израсла у људе, која су некада делила 

и срећу и тугу, а сада се не познају. Али ја ћу памтити. Можда су и она тако 

мислила, можда им то сада и није важно. Али важно је, важно је знати са киме 

смо провели најбезбрижнији период живота. За мене је важно, ја желим да 

памтим та двадесет и три имена, иако неки нису више поред нас. Тужно је 

причати о тим људима као о странцима, јер су некада били део нас. Били су 

саставни део нашег дана. И ван мог одељења, целу ту генерацију 1997/1998. 

Наше слике стајаће на зиду годину дана, а потом ће их заменити неким другим, 

а оне ће бити склоњене у заборав. Али надам се да ће нас памтити још дуго 

после тога.  И ако нам се путеви поново укрсте, да нас гледају као групу, а не 

појединца. Као групу деце која је пунила срећом ове учионице, и наводила на 

смех чак и онда када није била ситуација. Сада схватам да не желим да идем. 

Када бих имала још годину дана, сигурно бих умела више да их ценим. Али тек 

смо сада схватили, нема назад. Ваљда ћемо памтити. 

 

„А сад адио, а сад адио, и ко зна где, и ко зна кад...” 
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С Т Р А Н А  8  

ОСМО 3  
О С М А Ц И   

 

Моје одељење... то су људи које знам већ осам година, са којима сам проживела 

најлепше тренутке, са којима сам се смејала, плакала, шалила, ишла на 

рекреативне, излете, екскурзије, упознала их све  онакве какви стварно јесу без 

икаквог претварања. Сад када се све више ближи крај имам осећај да се све више и 

више дружимо и да су наша пријатељства све јача и искренија. Још мало ће свако 

отићи неким другим путем, али знам да ћемо се сви сећати неких наших шала из 

одељења које сад кад поменемо сви се слатко насмејемо. Било је свега: свађа, 

дружења, мирења, љубави, шала на туђи рачун, суза, смеха... Можда нас има мало, 

само 19, али сваког ћемо памтити по нечему посебном.  

Азбука VIII3 

А: Ана Пастор — најбољи ђак у нашем одељењу. 

Б: Богдан Белинчевић — особа која стално воли да се шали, мисли да је 

најпаметнији и воли увек нешто да коментарише. 

В: Велики одмор — најлепших пола сата у школи. 

Г: Гађање — папирићима, гумицама, бојицама у тренуцима досаде на 

часовима. 

Д: Дамјан Ђорић — особа која стално воли да се шали и да лупета неке 

глупости. 

Ђ: Ђаци прваци — кад нас се само сетим те 2004. године, како смо сви били 

мали, уплашени и збуњени... 

Е: Еделински Давид — њему увек нешто фали и никад му ништа није јасно. 

Ж: Жваке — сви их увек тражимо од Оље јер она је једина која их стално има. 

З : Звоно — наш омиљени звук на часовима. 

И: Играње — на нашим рекреативним и излетима. 

Ј: Јаћимовић Сава — најнеприметнији дечко из нашег одељења. 

К: Катарина Рајић — њој никад ништа не одговара, стално се буни и увек јој 

нешто смета. 

Л: Лана Срдић — она је код нас дошла тек у седмом разреду. Понекад је веома 

чудна по неким својим размишљањима. 

Љ: Љубав — најјача емоција. 

М: Мејић Ана — она увек има свашта да ти прича и стално се дописује на 

часовима. 

Н: Навика — свако одељење их има. 

О: Оливера Пољаков — наша Оља. Девојчица која је увак расположена за 

шалу, за смејење. 

П: Песмице — њих смо дефинитивно најмање волели да учимо напамет. 

Р: Рекреативне — свака носи нешто посебно, нека лепа сећања и успомене. 

С: Сећања — оно што ћемо сви понети из наше школе, одељења. 

Т:  Такмичења — на којима је доста нас учествовало и освајало доста добре 

награде. 

У: Учионица — место где смо проводили највише времена. 

Ф: Филип Поповић — највећи обожавалац Лејди Гаге. 

Х: Хемија — предмет који већина нас и није баш нешто волела. 

Ц: Цвеће — које смо увак куповали разредној за осми март. 

Ч: Читанка — скоро увек смо заборављали да је носимо кад нам је требала. 

Ш: Школа — сви смо једва чекали да је завршимо, а сад кад се ближи крај — 

жао нам је.  



    ОСМО 3 
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С Т Р А Н А  1 0  

            Моје одељење није мртво море 
 

 Људи обично кажу: ,,Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба”. По мом 

мишљењу то је тачно, јер у овом, ђачком добу, склапају се многа пријатељства, 

деле многи тренуци, налазе прве љубави и стичу многа сазнања. 

  Моје одељење је мало, али сасвим довољно, да би свако могао да нађе некога 

па свом укусу. Свако дете у њему је другачије и посебно на свој начин. Сви они 

би се могли описати на хиљаде и хиљаде страна, али ја ћу пробати да извучем 

оне најбоље врлине из њих.  

  Почећу од дечака. Иван Путник. Он је један дечак који је смешан, али понекад 

помало луцкаст. Сећам се кад смо били мали, звали смо га, углавном девојчице, 

„ћак ћак и његове акробате ″. Воли разне необичне ствари, као на пример, 

једрење. Често уме да те насмеје, али понекад и да те мало изнервира, али се то 

брзо заборави. Следећи је Богдан. Он је ,,вечити научник” и паметница у нашем 

одељењу. Иде на многа такмичења, као на пример из физике. Из физике! Често се 

јури са Јованом по ходницима и на физичком, као да је мало дете. Смешан ми је 

кад на математици заједно вежбамо за такмичење, а он окрене задатке са 

републичког такмичења, а ми тек треба да прођемо општинско. У скоро сваком 

задатку он добије квадратну једначину и смеје се свему компликованом. Прећи 

ћу на Јована. Тренира стони тенис и неколико пута је освојио медаље из њега. 

Смешно је кад имитира Шојића као на једном часу код наставнице Милке, кад га 

је питала како се каже дукс на француском, а он је одговорио: ,,Дуксић”; или кад 

га је наставница из ликовног питала: ,,Ко ти је помогао за овај рад?”, а он јој је 

одговорио: ,,Сестра.”. Наставница му је тад дала пет за сестру. Павле је на реду. 

Помало ме подсећа на Хари Потера, а наставница хемије га зове научник. Воли 

историју и увек зна све опширније из ње, али не зна све оно најосновније за 

одговарање. Често једе по три палачинке и често се јури са неким дечацима по 

дворишту. Никола Гајевић је сличан Ковачевићу. Обојица су кошаркаши. Заједно 

се друже и добри су другари. Обојица добро глуме Илићку, посебно са 

реченицама: ,,Ало бре, дечко, реци ти то својој мами.” Гаја је кратак са живцима 

и најсмешнији када почне да ти говори: ,,Шта,ш,ш,шта хоћеш, ај' се окрени!”. 

Обојица су смешни, тако да је готово немогуће да се не смејеш са њима. Немац 

је на часовима тих, али кад није на њима, сасвим је другачији, смеје се с нама и 

засмејава нас. Дружи се са Пајом и Иваном и осталима. Душан је мало 

осетљивији, али почиње да очвршћује. Личи на црнца, али он каже да је то јер 
има грчког порекла. И он исто тренира кошарку и често путује са кошаркашким 

клубом. Остао је још Драган. Он нас увек засмејава. Смешно је кад каже човек. 

Стварно има смисао за хумор, али његов робот-денс је победнички. Остале су 

девојчице. 

   Почећу од Петране. Она је посебна на свој начин и брани особе њој драге. Кад 

је нешто питаш, она одговара: ,,Да душо”. Воли наставницу математике, а обично 

је у расправи са наставницом Ранком. Јованка воли све једноставне, а не воли 

компликоване. Волим да проводим време са њом, јер ми увек набаци осмех на 

лице, као кад је лупала рецке за сваки пут кад је наставница хемије рекла: 

,,Паз'те сад!“ , и такође супер глуми. 

ОСМО 4 
О С М А Ц И   
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ОСМО 4 

 

 О С М А Ц И  

   Јелена воли да се смеје. Игра фолклор и наступа на концертима. Увек је 

најгласнија кад се смејемо, и то је лепо, а и смех је здрав. Сања је добра у 

спорту и супер је другарица. Смеје се свему и свачему. Најсмешнија је кад 

прича о наставницима. Биља је добра душа. Увек хоће да ти помогне, а комична 

је кад се она и Иван гурају у снег. Цеца је кошаркашица и верни је навијач 

Црвене звезде. Она је увек ведра и насмејана. Скроз је неустрашива и увек ти 

све каже у лице. Фали нам само још Милица. Кад је једном читала нешто на 

српском, насмејала се: ,,Хи,хи!“ (у њеном стилу) и сви су се смејали зато што 

је смешно то рекла. Често се секира због ситница, али јој увек говорим да је то 

неважно.  

   Волим своје одељење, и не бих га никад мењала, јер сви тренуци које смо 

проживели су јединствени и мени врло драги. Најомиљенији су ми кад смо се 

гађали папирићима на математици, а кад се наставница окрене сви као раде 

задатке и нешто рачунају, кад се грудвамо и гурамо у снег или кад причамо 

вицеве на физици. Ово одељење је јединствено и сигурно није ,,мртво море”, 

јер је оно увек пуне смеха и догодовштина, чије је море шарено, пуно рибица, 

веселих и посебних на свој начин.                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

.                                                                                                             

А.П. VIII4 



С Т Р А Н А  1 2  

ОСМО 5 
О С М А Ц И  

                       Растајемо се, памтићемо… 
 

 

 

 

 

 

       Прошло је и тих осам година… сада све тако кратко изгледа... Завршава се 

наше детињство и све ово остаје само у нашим срцима, као лепа сећања И нешто 

што се не може заборавити.. 

       Једно одељење,  једна љубав… свакодневна дружења, оцене, сузе... смех, све 

то остаје за нама, зар заиста нема назад?  Је л' свему стварно крај?  Дружићемо 

се ми и даље, али ништа више неће бити исто… 

       Свако за неколико месеци креће својим путем… нови људи, нова школа… 

упознавања, али ништа не може заменити оно што смо ми имали. Наше 

екскурзије, наши излети, то све остаје само наше… и бар то нам нико не може 

одузети… никада…  Све ћемо памтити, сви ми, ма где год били, где год да 

одемо…  зар се то може заборавити? Тешко је... растанак, матура…  последњи дан 

у истим клупама,  последње  вече у истој школи… Али живот иде даље, проћи 

ће све ово... И сузе и туга... бићемо ми заједно и после овога... хоћемо. 

       Јесте да нам сад изгледа као крај свега... свега што је било, али није… 

наставиће се. Не може тек тако да се заврши. Много тога смо проживели заједно, 

да би могли да заборавимо. Када смо бежали са часова, све оне наше шале, 

тајне… Недостајаће нам све ово, свесни смо ми тога… јер и онај ко каже да неће, 

слагаће. Школа, двориште у коме смо проводили све одморе, учионице, 

ходници... све то има посебан значај, стварно… па чак и наставници ће нам 

недостајати, иако то звучи смешно… али хоће, сваком из неког разлога.  

        Како све сада изгледа смешно и тако лако… а први пут када смо бежали, 

толико смо се плашили шта ће се касније десити, али уствари, није то ништа 

било толико страшно, само… били смо мали, нисмо схватали да ће то бити један 

од дана који ће нам остати у памћењу,  један од многих… као и много 

незаборавних тренутака, толико догађаја који су били, можда не другима, али 

нама посебни.  

          Све су то успомене, и увек ће остати — наше осмо пет.  

 

                                                                                                             Т. Т. VIII5 

                  



ОСМО 5 

С Т Р А Н А  1 3  

 О С М А Ц И  



А Н К Е Т А  

Растанак са школом 

АНКЕТА 

 

Сваке године нове генерације осмака долазе, а оне старе одлазе. Иако се они 

сваке године мењају као и њихове слике које су окачене у школском ходнику, ми 

их се увек сећамо са осмехом и жао нам је кад оду из школе. Ове године, 

одлучили смо да питамо осмаке да ли је њима жао што одлазе и чега ће се 

највише сећати из основне школе.  

 

 
 

                                                  Растанак са школом: 

                                       

                                                  Једва чекам! 19% 

                                                                        Не жеееелим! 28%                                                  

                                                                        Па... време је да се иде даље... 26% 

                                                                        Не погађа ме уопште. 6% 

                                                                        Шта, већ је крај? 11% 

                                                                        Старо друштво у новој школи, може!  

2% 

 

 

 

 

 

               Памтићу: 

 

                      Само пријатне тренутке. 34% 

                      Да, да (зло)памтићу. 11% 

                      Ма, брзо ћу заборавити, тако то иде... 4% 

                      Неке наставнике из разних разлога. 2% 

                      Библиотеку : )  9% 

                      Eкскурзијее! 21% 

                      Први дан школе. 0%  

                      Вероватно... прославу матуре. 11% 

 

 

С Т Р А Н А  1 4  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                 

ТВ МАНИЈА 
 T В  М А Н И Ј А  

С Т Р А Н А  1 5  

 

Ивина критика 

Да ли се и ви слажете да су данашњи ТВ програми врло једнолични? 

      По мом мишљењу, сви програми свих телевизија личе једни на друге. У 

последњих неколико година приказиване су серије написане по романима 

Мир-Јам, врло сличног садржаја, па чак и са истим глумцима! Коме то неће 

досадити? 

      Постоји врло мало домаћих емисија које се баве културом и 

образовањем док са друге стране постоји превише емисија о политици. 

Такође за омладину као што смо ми  скоро уопште нема емисија примереног 

садржаја. Исто тако, један од већих проблема је што многи дечији канали 

емитују доста садржаја пуног агресије, па самим тим деца постају агресивна. 

Постоји много теливизијских програма о спорту, а немамо ниједан домаћи 

канал добре музике.  

Ипак, поред свега су најгори ријалити-шоуови који не представљају ништа 

сем гомилу вулгарних речи и непристојног понашања. 

       Телевизију су некада звали ,,прозор у свет”, али мсилим да то одавно 

није тако. Свет је много лепши од данашње телевизије. 

                                             

                                                                                                                        И.М. 



K У Л Т У Р А  

КУЛТУРА 

С Т Р А Н А  1 6  

„Мирандолина" је прича о неодољивој крчмарици, о жени која својом 

харизматичношћу осваја мушкарце, заводи их, сукобљава, доводи их до руба 

егзистенције, до емотивних сломова. Прича о доминантном женском принципу, 

о снази женске сензуалности и еротике, о снази женског ума и непогрешивој 

тактици у освајању и најтврђих мушких срца. 

 

Мирандолина представља прототип жене која, користећи своје врлине, како 

менталне тако и телесне, конципира свет око себе онако како она сама жели, 

одређујући судбине бројних мушкараца који за њом губе главу. Прича о 

манипулацији емоцијама од стране рационалне и према емотивном мушком 

свету сурове и бескомпромисне жене, са циљем да женски принцип надвалда 

мушки и да жена постане владар  

наизглед јачем мушком принципу. 

     ПРЕДСТАВА  

КРЧМАРИЦА  МИРАНДОЛИНА 

 

МАРКИЗ ОД ФОРЛИПОПОЛИЈА - Иван Јевтовић 

 

КОНТЕ ОД АЛБАФИОРИТЕ - Ненад Ненадовић 

 

МИРАНДОЛИНА, гостионичарка - Катарина Жутић 

 

ОРТЕНЗИЈА, глумица - Ана Здравковић, Марија 

Миленковић 

 

ДЕЈАНИРА, глумица -  Маријана Мићић 

 

ФАБРИЦИО, момак у гостионици - Милан Васић 

 

ВИТЕЗОВ СЛУГА - Игор Дамњановић 

     Ј.З. VII2 



СПОРТ 

Јован Прља 

Моје име је Јован Прља и ученик сам  VIII4  разреда. Бавим се стоним тенисом 

од 2007. године. Овај спорт сам заволео гледајући Европско првенство у стоном 

тенису у Арени 2007. године, када сам имао прилику да видим најбоље играче 

Европе на делу. Почео сам да тренирам стони тенис у „ИМТ“-у на Новом 

Београду, потом сам тренирао у „Старом граду“, а данас сам члан „Стонотениске 

академије Кочић“. У мом клубу тренирам и играм сениорску Другу српску лигу. 

До сада сам освојио у протекле три сезоне преко 30 медаља, од којих 9 златних 

медаља. Двоструки сам првак Србије и првак сам Београда.   

С П О Р Т  

С Т Р А Н А  1 7  



С П О Р Т  

СПОРТ 

С Т Р А Н А  1 8  

Давид Јовановић 

Моје име је Давид Јовановић, ученик сам VIII1 разреда. Тренирам ватерполо 

од своје пете године. Почео сам да тренирам у „Партизану“ и тренирао сам у 

„Бањици“. Тренирам сваког дана осим недељом. Радним данима имам 

тренинге  од 20.00 до 23.00 (од 20.00 до 21.00 имам суви тренинг или 

теретану), а суботом тренинг почиње ујутру, од 8.00 до 10.00, а понекад и до 

11.00. Имам 13 златних медаља са купа Србије, и освојено треће место у 

Мађарској, на међународном турниру.   



     СПОРТ 

 С Т Р А Н А  1 9  

 

 

Искуство је било на страни наставника 
 
 

И ове године одиграла се традиционална одбојкашка  утакмица између 

наставника и ученика осмог разреда. 

Док се сала пуни ђацима, наставници се загревају, девојчице смечују, а 

дечаци трче по сали и забављају присутне. 

Почиње. Први сервис девојчица и...поен! Први сет се наставља врло 

успешно по ученике... тензија расте. Поен по поен, први сет се приводи 

крају и девојчице су однеле убедљиву победу. 

Ред је на момке, знатно опуштеније али мање спремне. Већина девојчица 

тренира одбојку дуже време, за разлику од дечака, али они макар имају 

добру вољу! 

Иде први сервис од стране наставника. Овога пута наставници воде, мада постаје 

врло напето. Затеже се ситуација, дечаци лете по терену за сваки поен, наставници 

се труде што више могу. 

На крају наставници побеђују уз много звиждања, скандирања и тапшања. Тесно 

односе победу. 

1:1. Следећи сет одлучује ко ће бити победник. Али овога пута ученици су се 

измешали и сада су јачи. 

И поново, много скандирања, циче и вриске, сви само чекају шта ће се 

следеће десити. 

Поени се гомилају, сви су већ уморни, али се игра наставља. 

Победу су однели наставници ове године. Врло тешко али ето, победио 

је бољи. Чује се доста аплауза, ђаци се ту и тамо грле, смеју, па и 

плачу. 

Прошла је још једна година, а следеће ће нас осмаке заменити неки 

можда бољи ђаци, играчи, али ми ћемо им остати у памћењу, бар још 

неко време. 

                  

                                                                                             

                                                                                                         

М. Л. VIII1 

 

                                                                                                                

С П О Р Т  

Утакмица осмака и наставника 



   ПОСЛЕДЊА СВИРКА  

С Т Р А Н А  2 0  

О С М А Ц И  

Почела је свирка. Сви устају и почињу да играју уз гласан рокенрол. Сви се смеју, 

и атмосфера је као на правом концерту, али ипак, сви су знали да је то последња 

журка, опроштај. Али и поред тога, сви су желели да на трен забораве то и да 

уживају сви заједно, тај последњи пут. Није било битно да ли је неко млађи или 

старији, сви су играли и певали заједно. На сцени су били: од старијих — 

наставник веронауке који је свирао бубњеве и певао, учитељ Горан са гитаром, 

наставник физичког Рони са тимпанима, учитељица Снежа као пратећи вокал и 

Бане који је свирао бас. Од нас млађих наступали су Петар, Богдан и Страхиња као 

гитаристи и Михаило, Анамарија и ја као пратећи вокали.  Ми смо уживали исто 

колико и публика, ако не и више. Трема коју смо сви имали, нестала  је после 

друге песме. Тад смо се опустили, почели да играмо и да се веселимо.  Мени је 

било фантастично, и по осмесима који су били на скоро свим лицима, верујем да 

је тако било свима. Сад нашим осмацима следи напорно учење, упис у средњу 

школу, и још доста посла. Ми ћемо их се сећати. Сво то дружење, сав смех, сву ту 

радост, заувек ћемо чувати у срцу. И, ко зна? Можда се једног дана поново 

сретнемо… 

 

                                                                                                                   И.М. VII2 

 

 



Х У М О Р  

ВИЦЕВИ 

С Т Р А Н А  2 1  

 

                
  Перици се није ишло у школу, те је позвао директора школе  

    и рекао му: 

- Хтео сам да вам јавим да је мој син Перица болестан и да неће 

данас доћи у школу. 

- Добро, него са ким разговарам? 

- Са мојим татом. 

 

      

     Пацијент: Хоћу ли моћи да читам када будем добио нове 

     наочаре?                                                                               

     Доктор: Наравно. 

     Пацијент: Одлично, ја никада нисам знао да читам. 

 

 

             - Мама, да ли Бог употребљава наше купатило? 

             - Не, а зашто? 

        - Па, тата сваког јутра лупа на врата купатила и каже: 

             - О, Боже, зар си још унутра? 

 

 

   Игра младић са девојком у дискотеци и она му каже: 

- Коначно су пустили еркондишн. 

- То је и моја омиљена група. 

 

 



ЗАНИМЉИВОСТИ 

С Т Р А Н А  2 2  

З А Н И М Љ И В О С Т И  

 

Необичне чињенице 

Ној има веће око од мозга. 

 

Жвакати жваку док љуштите лук спречава вас да сузите. 

 

Рожњача ока се шири 45%  када особа гледа у нешто пријатно, 

као што је особа коју воли. 

 

Смејање смањује ниво хормона који узрокују осећај стреса и 

јачају имуни систем. Шестогодишњаци се дневно у просеку 

смеју 300 пута, док одрасли то чине од 15 до 100 пута. 

 

Сваки пут када кинемо неке од наших можданих ћелија 

одумиру. 

 

Када су нилски коњи узнемирени, њихов зној поприма црвену 

боју.  

 

Рожњача је једини део тела који се не снабдева крвљу, она 

прима кисеоник директно из ваздуха.  

 

Брус Ли је био толико брз да су морали да успоре филм како би 

гледаоци могли да виде њихове покрете. То је супротно 

обичају у кинематографији.  



ЗАНИМЉИВОСТИ 

С Т Р А Н А  2 3  

З А Н И М Љ И В О С Т И  

Кућа на изолованој стени у реци Дрини која је постала светска 

атракција, већ 45 година пркоси природи, а након часописа 

"Национална географијa" који је јој је посветио један број, овим 

"српским чудом" се бавио и "Дејли мејл". 

Ова чудна кућа која већ више од 45 година стоји на стени у реци 

Дрини, прошле године је у једном такмичењу "Националне 

географије" проглашена за фотографију августа, али и даље изазива 

велику светску пажњу. 

Британски "Дејли мејл" јој је посветио текст 9. марта, чудећи се како 

толико година одолева дивљој природи. 

 

На идеју да сагради кућу је дошло неколико пливача 1968. године 

када им је била потребно неко место за одмор, па су изабрали једну 

стену са које су скакали у воду. Како је време пролазило, јавила се 

идеја да то место направе себи  удобнијим за боравак, те су на 

врх стене стављали разне ствари које су им 

омогућавале већи комфор, попут дрвета 

и осталог гређевинског материјала. 

Пошто се требало некако заштити и од 

сунца, почели су да праве и нешто што 

је личило на кров, а онда су решили да 

импровизовану колибу претворе у 

прави једнособни скоро 

функционални дом изграђен од 

солидног материјала који би 

одолевао природним непогодама извесно 

време. Неопходне ствари за градњу превозили су 

чамцима, а веће комаде пуштали низ реку и дочекивали их поред 

стене где су их вадили и градили кућу. 

Ова кућа, иако на врло необичном месту, сасвим добро се уклопила у 

природно окружење које се сматра једном од ретких нетакнутих оаза 

природе у овом делу света и због тога побуђује пажњу туриста из 

целога света. 
 

 

Kућа на Дрини 



 

 

Редакција часописа жели Редакција часописа жели Редакција часописа жели 

свим  ученицима да се лепо свим  ученицима да се лепо свим  ученицима да се лепо 

проведу за распуст!!! проведу за распуст!!! проведу за распуст!!!    

Осмаци Осмаци Осмаци ——— срећно на  срећно на  срећно на 

пријемном!!!пријемном!!!пријемном!!!   


