
Познате личности 
(СВЕТ ПЕВАЧА)  

 *Били Аилиш(Billie Eilish)
Она је веома млада започела каријеру. Све 
песме које је икад смислила написала је сама 
без ичије помоћи. Њена најпознатија песма 
се зове ,,Bad Guy". Песма ,,Bad Guy" има 1 133 
431 444 прегледа на You tubu.Ту су и песме: 
Lovely, When the party´s over, Bury a friend, 
Wish you were gay, Oceans eyes, I don't wanna 
be you any more, You should see me in a crown, I 
love you...

Написала Маја Вукајловић

КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ МЕСЕЦА
У Музеју примењене уметности у 

Београду од 2. до 30. октобра 2021. године 
одржава се 56. Дечји октобарски салон. На 
изложби су представљени радови деце узраста 
од 4 до 14 година. Слоган изложбе је „Игра, 
игра, игрица“. Одељење IV 2 Основне школе 
„Краљ Петар Први“ је ишло са учитељицом 
Драганом Дивјак да посети ову изложбу. 

Ове године је више радова примењене 
уметности, а мање их је на папиру. Највише је 
лутака од папира, пластике и платна. То су 
већином девојчице, рибице, један кит, зечеви, 
мачке, слон ,  морска сирена, роботићи. 
Најпопуларније игре међу овогодишњим 
учесницима су „човече, не љути се” и шах. 

Највећи рад на изложби је шах који је 
направила ликовна радионица Дечјег 
културног центра. Посебно смо срећни што је 
наша другарица из одељења, Симона Матовић, 
учествовала у његовој изради. Симона је 
направила црног краља и белог пиона.

Написала Асја Рушид

Музика:
Драги музички поштоваоци, препоручујем вам песму коју обавезно морате да 
послушате:
«Shape of my hеart» 
Компоновао је и отпевао S�ng
h�ps://www.youtube.com/watch?v=QK-Z1K67uaA

Препорука Софија Мијатовић  

Истрaживачки кутак

Сер Дејвид Атенбороу (Sir David A�enborough)
Он је најпознатији живи истраживач живота и 
живих бића на планети земљи.
Родио се у Енглеској пре 95 годинаи цео свој 
живот је посветио истраживању и очувању 
природе. После завршених студија на 
Кембриџу запошљава се на ББЦ –у (највећој 
светској компанији за телевизијски и радијски 
програм).
Он је творац најгледанијих документарних 
серија и емисија о природи и планети међу 
којима су „Живот на земљи“, „Жива Планета“, 
„Летећа Чудовишта 3Д“ и још многе друге.
Најлепше и најпознатије су му емисије из 
серије“Планета Земља“ и „Плава Планета“. 
Зато што се увек труди да остане у кораку са 
најновијим техничким достигнућима успео је 
најбоље од свих да дочара сцене живота у дивљини.
За своје заслуге у приближавању природе људима добио је много награда и 
одликовања, чак и титулу Сер од енглеске краљице Елизабете.
Задњих година се ватрено бори за очување планете, против загађивања ваздуха, и 
против уништавања прашума и океана.
Пронађите и погледајте његове емисије да би боље схватили и више волели своју 
планету. 
„ Ако нестане живи свет око нас нестаћемо и ми ...“

Написала и илустровала Софија Мијатовић

ЗАНИМЉИВОСТИ

1.Највећа снимљена снежна пахуља је била широка 37,5 цм, а дебела скоро 20 цм. 

Нађена је и снимљена у једној од земаља САД – Монтани 1887. године.

2.Земља је једина планета, која није добила име по неком од римских богова. Све 

остале планете, које заједно са Земљом круже око Сунца, су добиле имена по 

следећим боговима: Јупитер – врховни бог; Венера – богиња љубави и лепоте; 

Меркур – гласник богова; Нептун – бог мора; Уран – бог неба; Марс – бог рата; Сатурн 

– бог времена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                 

3.У 50-ој америчкој држави, Хавајима, абецеда има само 12 слова и то 5 

самогласника (А,Е,И,О,У) и 7 сугласника (Х,К,Л,М,Н,П,W). Занимљиво је и да се свака 

реч на хавајском језику увек завршава самогласником, као и њихова позната реч 

добродошлице – АЛОХА.

4.Слепи људи читају прстима, користећи азбуку чија су слова означена тачкастим 

испупчењима. Та азбука се зове Брајова азбука, по имену Луја Браја, који је смислио 

ову азбуку почетком XIX века, а који је и сам био слеп. Данас се Брајовом азбуком 

штампа велики број књига, па и слепи људи могу да их читају. 

Написала Анђела Госпавић

Математичке заврзламе

Поставила Асја Рушид

3.40.15 4.20.51 5.10.15 ?

*решење у следећем броју
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