
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

Спорт

ТOKYO 2020
Олимпијске игре у Токију требало је да се одрже 2020, али због 
Ковида-19 су померене за 2021. Србија је укупно освојила 9 
медаља, од тога су 3 злата, 1 сребро и 5 бронзи.
Ивана Шпановић се такмичила
 у скоку у даљ. Она је у квалификацијама
 скочила 7м, а после у финалу је
 скочила само 6,91м што јој је донело 4
 место.  Да је и у финалу скочила 
7 м,  добила би златну медаљу.

Написала Маја Вукајловић

Тајни рецепти Шмекера и Шмизли

Драги другари, 
Са задовољством вам представљам најзанимљивији ручак који сте 
до сада видели. Није довољно да јело које сте спремили буде 
укусно, хранљиво и здраво, већ треба да буде лепо и за очи.  Али да 
не дужим, све ћете видети у продужетку текста. Надам се да ће вам 
се допасти!

СОВОЋУФТИЦЕ
Састојци:

1. Млевено месо
2. Јаја
3. Црни лук
4    Уље
5. Шаргарепе
6. Сир/качкаваљ
7. Маслине
8. Презле
9. Морска со
10.Зачини (бибер, рузмарин, чили, со, першун...)

НАЧИН ПРИПРЕМЕ
Помешати млевено месо, јаја, насецкани црни лук, уље, презле, 
додати зачине, сјединити смесу и обликовати ћуфте. Испећи их. 
Затим исећи шаргарепе у облику ножица и кљуна. Сир/качкаваљ 
исећи као два круга. Маслине исећи као два мања круга. Морску 
со ставити на маслине, а рузмарин на врх ћуфти. Поставити делове 
на место. Ваше совоћуфтице су готове. Можете их сервирати уз 
шпагете.

Надам се да вам се допао рецепт! Уживајте и пријатно!

Написала и осмислила Асја Рушид

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

ШМЕКЕРИ	И	ШМИЗЛЕ	ЈАВЉАЈУ	октобар	2021

КУТАК ЗА МОДНИ ТРЕНУТАК (Маја и Асја вас саветују)

Драге девојчице, 
вероватно се питате шта ће се носити ове јесени. У моди су 
звонцаре,  пуфнасте цветне јакне, мекани џемперићи. Од боја 
препоручујем тиркиз плаву и зелену, оне су хит ове сезоне. Још 
један тренд који је нарочито  популаран  су романтичне машне, 
траке и гумице за косу!  Од фризура у моди је паж. 
Немојте мислити да смо заборавили на дечаке! И за њих важи да се 
носе пуфнасте јакне. Препоручујем црну и сиву боју. И даље су 
врло популарне. Црвене  бакарне боје узете су међу омиљене. У 
моди је спортски стил. Ако вам се не свиђа ништа од тога, 
једноставно обуците карирану кошуљу и бићете увек у тренду

Усклади боје...облачење је уметност. Мораш да научиш да слажеш 
боје и ни у ком случају не треба носити више од три боје 
истовремено. Има боја које се не слажу, на пример браон и црна. 
Некад се говорило да црвено и розе носе само козе, а сад је то у 
тренду.
И шаре...Уколико не желиш да изгледаш као кловн, не треба да 
носиш одећу са више различитих шара!!! Зна се да џемпер на 
штрафте не иде уз панталоне на коцкице.

Мали задатак: обоји одело тако да буде примерено за хладни 
зимски дан и уклопи боје и шаре.

ЗАБАВА                                             
 Пише и црта Вања Арсикин           Очекујте у следећем броју:                                               
               
Zaшto Perica trчi?
-Da bi pobegao od vicа.
                *
Doђe чuvar nacionalnog 
parka na neko jezero na kom 
je zabraњeno pecaњe и pita 
pecaroшa:
-ŠШta to radiш?
-Niшta, kupam glistu.
                      *
Kako se samuveren чovek upoznaje
sa drugim љudima:
-Drago mi je шto sto me upoznali.
                     *
Idu tri gliste jedna iza druge.
Prva glista kaжe:
-Vidim dve gliste iza sebe.
Druga glista kaжe:                    
-Vidim jednu glistu iza sebe
Treћa glista kaжe:
-Vidim tri gliste ispred sebe
Kako je to moguћe?
-Treћa glista laжe.

Животиње
Anakonda
To je нajвeћа змија на свету. Порасте преко 10 метара, а може да 
улови и поједе велике животиње као што су овце, тапир, 
капибаре... Старе, велике анаконде могу да улове и човека. Живе у 
Јужној Америци, у великим мочварама и рекама. Животни век им 
је, просечно, око 10 година. Имају тиграсте шаре и углавном су 
зеленкасто браон боје.
 Могу дуго времена да проведу испод воде вребајући плен. Њене 
очи су високо на глави како би могла да вреба плен изнад 
површине воде. Оне нису отровне али своје жртве убијају 
стезањем или дављењем у води. Гутају цео плен, без жвакања и 
варе га јако дуго.
Размножавају се, за разлику од осталих змија, тако што младунце 
рађају живе. Број младунаца може бити од 40 до 100.
Године 1944 , на граници Колумбије и Венецуеле, ухваћена је 
највећа анаконда. Била је то женка дугачка, чак, 11,5 метара. 
Древни Индијанци Јужне Америке 
су их се плашили и сматрали су их
 божанствима. Име „анаконда“ 
потиче од тамилске речи која значи
 „убица слонова“

Написала Софија Мијатовић.
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Креирала  Анђела Госпавић
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