
НАШ ДОПИСНИК ...из Лепенског вира – најстарије насељено 
место             Пролетос за, Први мај, посетио сам Лепенски вир. Био сам 
јако изненађен лепотом насеља које су направили ови људи. Све куће су 
правилног облика (основа као део  шестине круга) и свака је имала 
огњиште у средини. Према информацијама које су нам рекли на 
налазишту, које је јако лепо уређено, ово је прво насеље пронађено до 
сада у целом свету. Видео сам скелет човека који је био јако висок (око 2,10 
м). Ко су били ови људи питам се? Да ли су то наши преци или неки 
непознат народ? Волео бих да сазнам непто више о томе и да посетим ово 
место са школом.

Написаo Aлeксa Ђуричић

КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ МЕСЕЦА
КО ВОЛИ НАУКУ?
Да ли сте скоро посетили Музеј науке и технике? Ако нисте, препоручујем 
вам да позовете другарицу или друга и одете до Скендербегове 51! Ја сам 
то урадила пре неколико дана са својим друговима из одељења. Оно што 
не смете да пропустите је Галерија играчака која се налази у приземљу 
Музеја. У галерији су дечји музеј и музеј играчака. Представљено је преко 
150 играчака: лутке, аутомобили, плишане меде, металне играчке на 
навијање, дрвене играчке, музичке кутије и још штошта. У приземљу се 
налази и Научни центар Музеја науке и технике. Најзабавнија ми је била 
крива соба. Не препоручује се онима који имају проблем са вртоглавицом!
Поред сталне изложбе Музеј има и нешто ново. То су две видео игре за 

децу и мало старије о Николи Тесли и 
Михаилу Пупину. Једна игра се зове 
„Научникове одаје: Пут открића“, а друга 
је „Мистерије x-зрака“.
Ево шта је мој друг Алекса Ђуричић рекао 
о игрици: „Игрица ми се допада јер је о 
нашим највећим научницима Тесли и 
Пупину и о томе како су они направили 
значајне изуме. Направљена је као да се 
налазимо у прошлом времену и то ми се 

много допада јер волим историју, а 
највише ми се допада што тај младић 
који је направио игрицу ради са 
једном од маминих најбољих 
другарица, па смо добили игрицу да 
је играмо и код куће, а не само у 
музеју.“ 
Михаило Вукићевић има слично 
мишљење: „Игрице из Музеја науке 
и  тех н и ке  с у  од л и ч н е ,  ј е р  с у 
м а ш т о в и т е  и  з а н и м љ и в о 
направљене. Ја и моји другари смо 
уживали у њима.“
Надам се да смо вас заинтересовали и да ћете и ви отићи у овај музеј!

Написала  Асја Рушид

ИСТРAЖИВАЧКИ КУТАК

Жак Кусто (Jacques Cousteau)
Жак Кусто је био океанограф, научник, еколог, проналазач, 

авантуриста. Члан Француске Академије Наука.

Рођен је 1910. године у Француској. 1937 године се оженио са Симон 

Малор са којом је добио два сина , 
Жан Мишела и Филипа. Они ће му 
бити највећа подршка у његовим 
авантурама. 

После Другог светског рата заједно са 
својим тимом је направио брод 
К а л и п с о  п о  к о м е  ј е  п о с т а о 
препознатљив у свету. Тим бродом 
обавио је већину истраживања 
животиња и биљака у океанима и 
морима.

Како би финансирао своја путовања и 
приближио подводни свет правио је 
многе документарне филмове и 
серије, од којих су најпознатији: Свет 
тишине и Свет без сунца. За своје 
документарне филмове добио је 
Златну палму и Оскара, највећа 
признања у свету филма. 

Од књига које је написао најпознатији 
су: Живот и Море,  Делфини и Свет океана.

1974 године оснива Кустоово друштво за заштиту океанског света (The 

Cousteau Society) које и данас успешно ради.

Драги читаоци, прочитали сте о фантастичном човеку који је, иако 

умро 1997 година, и даље синоним за љубав према великом 

плаветнилу и   његово истраживање. 

Надам се да ћете прочитати неку од његових књига и погледати 

филмове које сам вам препоручила.

Читамо се следећег месеца

Написала и илустровала Софија Мијатовић

ЗАНИМЉИВОСТИ
1. Водопади реке Нијагаре се налазе на граници Канаде и САД, између језера 
Ири и Онтарио. Огромна количина воде пада са висине од око 50м. Прва 
електрана на Нијагари је саграђена 1895. године, по замисли нашег Николе 
Тесле.

На америчкој страни је саграђен споменик Николи Тесли, а 10.јула ове године, 
на дан Теслиног рођења, водопади су обојени бојама наше српске заставе.

2. Пиза је мали град у Италији, близу Фиренце. Познат је широм света по свом 
кривом торњу. Висок је 55 метара и има 6 спратова. Торањ је толико 
искривљен да је врх торња у односу на основицу нагнут за око 6 метара. Не 
зна се тачно да ли се торањ искривио због слегања земљишта или је градитељ 
куле Пизано желео да сагради нешто необично.

3.Кариране сукње, које у свечаним приликама 
облаче становници Шкотске, се разликују према 
бојама и шарама, зависно од тога ком клану 
припада носилац сукње. Сукња се зове КИЛТ, а 
допуњена је беретком са кићанком и широким 
шалом, такође у бојама клана. 

Написала Анђела Госпавић

ШМЕКЕРИ	И	ШМИЗЛЕ	ЈАВЉАЈУ	новембар	2021

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ

Интервју редакције са Ненадом Радовићем, глумцем Малог 
позоришта «Душко Радовић»

Маја: Да ли Вам се икад десило да заборавите текст?

Ненад: Јесте, више пута ми се то десило. То се дешава 
свима...

Асја: Која Вам је најомиљенија улога коју сте добили?

Ненад: Омиљена улога ми је Оберон из представе «Сан 
летње ноћи»

Анђела: Када сте почели да радите овај посао?

Ненад: Почео сам да глумим 1990 године, кад сам имао 9 
година.

Алекса: Која улога Вам је била најтежа и зашто?

Ненад: Најтежа улога ми је био Зец, у представи «Чудне 
љубави», јер сам имао само једну пробу пре представе.

Вања: У колико представа и филмова сте до сада глумили?

Ненад: Играо сам у 53-54 представа и око 20-ак филмова.

Софија: У којој представи желите да глумите?

Ненад: Желео бих да глумим у представи «Укроћена 
Горопад»

...и ми желимо да ускоро видимо Ненада у тој дивној 
Шекспировој представи.

наша редакција у разговору са Ненадом

Музика 
Драги другари и другарице, ја вам препоручујем песму BAD 
LIAR коју је отпевао и написао бенд IMAGINE DRAGONS. Ово је 
омиљени бенд многих четвртака. Они су основани 2008. али 
су постали познати 2012. Од тада су имали многе хитове, на 
пример: THUNDER, BELIEVER, DEMONS...

Препорука Маја Вукајловић
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