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ПОСЕТА

Парк Пријатељства
О Алжиру
- Алжир (арапски: (الجزائје држава у северној Африци на
Медитерану између Марока и Туниса.
- Површина државе износи 2 381 740 km2.
- Број становника Алжира је 32 818 500, од којих су 1%
Французи, a 99% арапско-берберско становништво.
- Глаавни град државе је Алжир.
- Највиша тачка Алжира је Tахат, на
висини од 3003 m.
- Највећа река која протиче кроз
Алжир је Chelif, дужине 690 km.
- Традиционално јело Алжира је
кускус.
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Парк Пријатељства

ПОСЕТА

У понедељак 12. XII 2013. отворен је Парк
Пријатељства амбасаде Алжира и ОШ “Радоје Домановић”.
Свечаности су присуствовали амбасадор Алжира Abdelkader
Maesdua, заменица градског секретара за заштиту животне
средине
Ивана Вилотијевић и директорка наше школе
Мирослава Рутешић. На почетку свечаности амбасадор
Алжира упознао је ученике са односима између Србије и
Алжира, a потом су ученици имали прилику да питају
амбасадора шта год их је занимало у вези са Алжиром.
Ученици су постављали питања као што су која је најдужа
река у Алжиру, које је њихово традиционално јело, колико
држава има становника, колика је површина државе, који је
највиши врх, каква је клима у Алжиру… Затим су ученици
имали прилику да се кроз кратак документарни филм
додатно упознају са Алжиром. Након тога, сви су изашли
испред школе како би заједно са амбасадором засадили
дрво и погледали изложбу посвећену Алжиру. Ученици су
имали прилику да пробају нека од специјалитета Алжира
као што су урме, баклаве и да се послуже соком.

И. Л.
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САЈБЕР

СТРАНА

БРИГА О ЗАПОСЛЕНИМА
Google компанија својим запосленима обезбедила је
вежбаонице знајући
да је физичко и
ментално здравље
веома важно. У
вежбаоницама
налазе се разне
машине за
вежбање, два
базена са
таласима, тушеви и
лични ормарићи за
гардеробу.
Интересантна
ствар је да
запослени на
посао могу
довести и своје
кућне љубимце,
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а имају и
привилегије
као што су
бесплатно
прање веша, хемијско чишћење, шишање, услуге прања и
пеглања веша, вртић, прање и одржавање возила, масажа,
широк спектар
бесплатне
хране за запослене коју припремају
Čekajući
polazak
кувари Google ресторана, као и 5 доктора на лицу места који
су на располагању у сваком тренутку.
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САЈБЕР

СТРАНА

Као још једна
погодност за
запослене, на
рандом месту
имају капсулу за
уклањање стреса
која је непробојна
за звук и
светлост.

Pади лакшег и забавнијег
приступа разним
спратовима монтирани су
тобогани и шипке налик
онима у ватрогасним
станицама.

Свесни су да је
веома важно да
сваки запослени
буде добро
опремљен и да
има сва средства
неопходна за рад,
тако да сваки
запослени има
најмање два
велика екрана.
СТРАНА
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САЈБЕР

СТРАНА

Такође, у свим канцеларијама инсталиране су
велике табле за писање,
“Јер идеја не
долази баш
увек када
седимо у
својој
канцеларији”
баш како каже
један од
руководилаца ове
компаније.

Свесни су и да се током
рада а и свршетка истог
треба мало опустити,
па баш зато постоје
специјалне собе
намењене томе у
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којима запослени могу
одиграти партију
билијара, играти
игрице и томе слично.

Ha сваком спрату налазе се
кабине у којима запослени
могу да сеČekajući
баве својим
polazak
приватним животом.
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САЈБЕР

СТРАНА

За техничке проблеме као што су проблеми са
лаптоповима или десктоп
рачунарима
запослени се
могу обратити
техничкој
служби која ће
видети у чему је
проблем, а док
траје поправка,
запослени се могу
послужити пићем.

Запослени се могу опустити читајуци неку књигу из велике
Google библиотеке или се могу опуштати у масажној фотељи
И за то време
гледати у
акваријум.
И.Л. и Т.М.
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ЗАНИМЉИВОСТИ

Свемир

1. Иако су шансе да вас погоди метеор
врло слабе, ипак се и то деси: 21.
Јуна 1994. године, Jose Martin се
возио са супругом близу Мадрида
када је 1,4 кг тежак метеор пао на
ветробранско стакло, савио волан и
завршио на задњем седишту. Мартин је сломио прст док је
његова супруга прошла неповређена.

2. У свемиру, астронаути не могу да плачу јер сузе не могу да
теку без гравитације.

3. Планета Земља је тешка око
6.588.000.000.000.000.000.000.000 тона.

4. Земља је сваког дана тежа за око 100 тона због свемирске
прашине која стално пада.

5. Сунце је око 330.330 пута веће од
Земље.

Čekajući polazak

6. Више од 20 милиoна метеорита улази
у Земљину атмосферу сваког дана.
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Књига

КУЛТУРА

Учиш, али имаш лоше оцене? Досађујеш се на часу? Домаћи
задаци ти баш не иду? Хвата те паника на контролном? Не
свиђаш се неком наставнику? Твоје друштво тражи од тебе да
радиш нешто што не желиш? Имаш разне проблеме у школи, а
нико не зна да ти помогне да их решиш? Имаш разна питања а
нико не зна одговор? У школи није сваког дана лако! У књизи
Мануела Ригона и Бернадет Косте Прад „Како преживети у
школи” наћи ћеш неке лукаве савете који ће ти помоћи да се
добро осећаш у свим тим ситуацијама, на часовима, са
другарима

и

наставницима!

Текст

књиге

прате

духовите

илустрације, које додатно релаксирају тинејџера у проблему.
За сваки ваш школски проблем ова књига има решење. Једино
што треба урадити јесте да узмете књигу, завалите се и почнете
да уживате ;)
С.К.
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Илузије

ЗАНИМЉИВОСТИ

Ове слике делују нестварно зар не? Ова врста сликарства
назива се 3D Street Art! Као што видите, ради се о сликама
исликаним на тротоарима и улицама који су муњевитом
брзином постали популарни, а данас су разлог за такмичења чија ће креација изгледати стварније, а ево и неких
најзанимљивијих:
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Куварчић

КУЛИНАРСТВО

А сада, драги куварчићи, дајемо вам неке идеје за сласне
посластице које можете сами направити :D
ФРАПЕ ОД БАНАНЕ
Потребно: 1 банана, 2 дл. хладног млека, шлаг у спреју,
чоколадне мрвице.
Банане исећи на комаде па их заједно са млеком измутити
миксером. Пребацити у чашу, додати шлаг, чоколадне мрвице
и по жељи шећера. Једноставно и брзо. Уживајте :)

SMOOTHIE ОД ЈАГОДЕ
Потребно: 450 грама јагода, пола шољице млека, пола чашице
јогурта, 1 кашичица меда и 1 шољица леда (по избору).
Све састојке ставити у блендер и мешати док се не добије
глатка смеса. У овом рецепту можете користити и боровнице,
купине, малине и слично.
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ИНТЕРВЈУ

МИЛАН ГРОМИЛИЋ
Првак Позоришта на Теразијама и
играч Милан Громилић рођен je
06.09.1979. године. Ожењен је
Катарином и има две кћерке, које су
плод велике љубави... Као уметничку
душу, Милана очаравају лепе ствари.
Неправда га избацује из такта. У послу
је перфекциониста, а лењост не трпи.
-Коју активност бисте препоручили деци?
Препоручио бих плесну школу, да се баве плесом...
-Коју врсту плеса препоручујете?
Свака игра је лепа, само је битно од кога је учите. На пример,
педагог не може да буде свако, то знају ваши професори.
Знате, ви имате врхунске плесаче, али не може свако да вам
пренесе занат; не да не може - него не зна како.
Имате пример да се неко по завршетку балетске школе нигде не
запосли, не ради као играч у позоришту, не зна шта да ради са
нечим на шта је потрошио 4 године. И како сада да заради
новаc? Он има балетску школу и отвориће балетски студио. Да
ли је довољно компетентна та особа да буде балетски педагог?
Ekskurzija 8
Ја сам се пар пута сусрео са примером да ми дође потпуно
искривљено дете са сколиозом кичме, већим грудима и
спуштеним сводовима на стопалима, због тога што га је неко
погрешно научио балет.
- Дакле, који плес препоручујете?
Па све врсте... ја нисам у животу играо "хавајски плес",
"зумбу"…Играо сам класични балет, бавио сам се и модерним
балетом, Čekajući
играо сам
у Народном позоришту, пет година сам био
polazak
хонорарни сарадник, где сам и имао четири, пет премијера.
Што више стилова знаш, ти си комплетнији играч и онда можеш
људима да пренесеш неко знање.. Још ако имаш способност
опажања ствари, на пример, како људи седе...
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ИНТЕРВЈУ

Већина вас седи на репу своје кичме, нико не седи како треба.
Отворили смо један креативни центар, Бранислав Лечић је вођа
целе параде.
кажем да се данас изгубила култура, али не култура у смислу
"ми идемо у позориште и културни смо", него се изгубила
култура држања тела.
Черчил је лепо рекао да је култура овом народу узета не само у
култури седења, у култури стајања, у култури понашања "добар
дан", "довиђења" , то се изгубило , то данас не постоји.
То ви можете да повратите.
- Да ли имате неку професионалну жељу?
Имао сам жељу пре два месеца да радим кореографију за један
програмски мјузикл у свом матичном позоришту.
И жеља ми се испунила пре две недеље.
-Који вам је омиљени мјузикл?
Моји омиљени мјузикли су:" Чикаго", "Мери Попинс", "Џез",
"Кабаре", "Виктор Викторија", "Американац у Паризу"...
-Шта бисте ви као успешан човек препоручили нашим
ђацима?
Само да се баве оним што их чини срећним и што их испуњава,
јер бавити се нечим у животу, а да нисте испуњени тиме,знак је
да сте негде погрешили.
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Aнкета - исхрана

АНКЕТА

Желели смо да сазнамо какве навике ученици наше школе
имају у вези са исхраном. Анкетирано је 209 ученика од 5.
до 8. разреда. Ево резултата:
Дa ли дoручкуjeтe прe пoлaскa у шкoлу?

Да, обавезно. 103 50%
Не, никада .
Понекад.

36 17%
69 33%

Дa ли ужину пoнeсeтe oд кућe или je купитe на одмору?

Ekskurzija 8
Купујем је увек.

50 24%

Понесем сваки пут од куће. 20 10%
Углавном купујем.

38 19%

Најчешће носим од куће.

28 14%

Čekajući polazak
Понекад купим,
а понекад носим од куће. 64 31%
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Анкета - исхрана

АНКЕТА

Укoликo сeндвич нoситe oд кућe, дa ли гa ви сaмoстaлнo
прaвитe?
Да, нажалост. 30 16%
Да и уживам у том креативном чину. 54 28%
Не, има спретнијих и

вреднијих од мене.

107

56%

Сматрате да јр за вас идеална ужина:

Слаткиш. 10 5%
Нека грицкалица (чипс, смоки...)
Воће.

8 4%

36 17%

Сендвич.

70 34%

Пециво.

56 27%

Пица. 14 7%
Ништа од понуђеног.

12 6%

СТРАНА
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Анкета

АНКЕТА

Кoликo oбрoкa имaтe у тoку дaнa?

Два

13 6%

Три

71 34%

Пет (уз ужине) 82 40%
Не зна им се број 42 20%

Вoлим нajвишe дa пиjeм:

Ekskurzija 8
Воду

69

33%

Негазиране сокове
Газирана пића
Чајеве

63 30%

45

23 11%

Енергетска пића

7 4%

Čekajući polazak
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22%

Анкета

АНКЕТА

Дa ли мислитe дa су мaкaрoнe и шпaгeтe здрaвe?

Да 84 31%
Не 123 69%
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Београд

КУЛТУРА

Београд је главни и највећи град Србије. Основали су га
Келти у 3. веку п.н.е, пре него што је постао римско насеље
Сингидунум. Град лежи на ушћу Саве у Дунав у централном
делу Србије где се Панонска низија спаја са Балканским
полуострвом. Територија Београда је подељена на 17 градских
општина, од којих свака има своје локалне органе власти.

ЗНАМЕНИТОСТИ БЕОГРАДА

Храм Светог Саве

је највећи православни храм на Балкану.

Налази се у источном делу Светосавског трга на територији
опчтине Врачар.
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Калемегдан је највећи и најлепчи Београдски парк.
Истовремено је и најзначајнији културно-историјски комплекс
у којем доминира Београдска тврђава.

Čekajući polazak
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Београд

КУЛТУРА

Стари Двор је репрезентативно издање у Београду на углу
Улице Краља Милана и улице драгослава Јовановића, чији
главни улаз гледа на Трг Јована Пашића.

Конак кнегиње Љубице подигнут је по налогу кнеза Милоша
Обреновића 1831. године, као приватна резеденција љегове
супруге кнегиље Љубице. Налази се у самом срцу Београда.

Скадарлија Скадарска улица се налази у најстрожем центру
Београда. Скадарлија је позната по кафанама са националним
специјалитетима, добрим звуцима старградске музике и
тамбурашима.
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ТЕМЕ У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ...

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ВАС
ЧЕКА!!!

