
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

МАТЕМАТИЧКЕ ЗАВРЗЛАМЕ
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ЖИВОТИЊЕ
 ГЕПАРД 

Гепард је животиња из рода мачака. Живи у великим саванама 
Африке. Он је најбржа копнена животиња на свету. Његово тело је 
савршено направљено за велике брзине. Трчи брзином већом од 
105км на час. За само три секунде може да постигне ту брзину. Она 
му је неопходна зато што су његов плен брзе антилопе. 

Његово тело је савршено 
направљено за трчање. Има 
дуге  ноге ,  велики реп и 
широка плућа.Сваки геопард 
има јединствену шару. Женка 
гепарда може за годину дана 
д а  р о д и  д в а  д о  т р и 
младунчета који остају са 
својом мајком до своје прве 

године. Он не може да увуче своје канџе, али за разлику од лавова, 
леопарда и осталих мачака он може да преде кад је задовољан. Он је 
јако лепа животиња и може да се припитоми и живи са људима. У 
стара времена Египта и Рима били су омиљени љубимци богатих 
породица. Забележено је да је и краљица Египта Клеопатра имала 
три гепарда као своје љубимце. 

Нажалост, он спада у угрожене врсте и прети му нестанак.

Волела бих да ова дивна животиња остане да живи са нама и никада 
више не буде у опасности да изумре.

Написала Софија Мијатовић.

НЕОБИЧНИ ХОБИЈИ
 ЈАХАЊЕ
Интервју са Митром Стојановић, ученицом IV2

Када и зашто си кренула на јахање?

Кренула сма на јахање са 6 година. Почела сам да јашем зато што волим коње 

и зато што волим да се бринем о њима. То ми је омиљена животиња.

Колико пута недељно тренираш?

Тренирам три пута недељно, а током распуста четири пута.

Како се бринеш о коњима?

Пре тренинга га очеткам и ставим му седло, после урадим то исто, а кад није 

хладно окупам га и одведем га да пасе.

Које дисципплине постоје и коју ти највише волиш?

Постоје дресура, прескакање препона и трка кочијама. 
Ја највише волим прескакање препона.

Да ли си се некад повредила?

Ја се никад нисам повредила, али неки други јесу. 
Најчешће повреде су ломљење ногу или руку.

Да ли си учествовала на неким такмичењима?

Учествовала сам на тесту на којем судије гледају да ли 
сам спремна за већа и озбиљнија такмичења.

Коме би препоручила да се бави овим спортом?

Препоручила бих га свима, зато што је овај спорт занимљив и зато што су 

коњи веома интелигентне животиње.

Интервју водила Маја Вукајловић

МОЈА ОМИЉЕНА КЊИГА
Драги другари, сигурно се сећате да смо у трећем разреду читали одломак из 
романа ,,Хајди” Јохане Шпири.

Мени се тај одломак толико допао, да сам пожелела да прочитам целу књигу. 
Саветујем вам да је и ви прочитате, нећете се покајати. Ја знам да ћу прочитати 
још много нових књига, али, за сада, ово је за мене најлепша књига на свету.

Сигурно се сада питате шта ме је толико одушевило у тој књизи. Мој одговор би 
био да ме је одушевило баш СВЕ.

Много одлично описаних ликова, али пре свих лик Хајди. Предивна девојчица. 
Весела, раздрагана, радознала и препуна љубави за све око себе. Свакоме, кога 
је у животу срела, помогла је од свег срца. Свакоме је улепшала живот и сваког 
освојила својом дивном, чистом душом.

Одушевили су ме и предивни описи швајцарских планина, где Хајди живи са 
својим дедом. Она је опчињена том природом и то толико да се разболела од 
чежње када је део свог живота морала да проведе у великом граду. Чезнула је за 
зеленим пољанама и пашњацима, изласцима и заласцима Сунца, за сребрном 
месечином и сјајним звездама, за звуцима ветра који повија младе гране и 
шапутањем  пролећне кише.  

Надам се да је ово довољно да и ви пожелите да прочитате ову књигу. Заиста је 
предивна.

Као што Хајди сваком доноси радост и доброту, тако и на нас читаоце, на неки 
чаробан начин, преноси та дивна осећања, па нам срца буду пуна топлине и 
љубави, за све око себе.

Написала Анђела Госпавић 
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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

*решење из прошлог броја: 6.05.51.

Приредила Маја Вукајловић

Поставила Асја Рушид

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

У наредном броју: Конкурс за ликовне радове! 
Свој рад можете предати Маји Вукајловић. Три најлепша рада према 
мишљењу редакције биће објављена у следећем броју часописа.

ИЗБОР НАЈ ДРУГА/ДРУГАРИЦЕ

Драги наши читаоци, почиње гласање за избор особе која својим делима 

доказује да је нај друг/другарица. Потрудите се да се лепо опходите према 

другима, да не повређујете туђа осећања, да помогнете ако можете, да не 

будете тужибабе али да опомињете другаре за њихово добро и све остало 

што прави, искрени друг ради.

Обратите пажњу на другаре у вашој околини како би дали глас ономе ко то 

заслужује! А можда баш ви будете та особа! Срећно!

Редакција
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