
ЗАНИМЉИВОСТИ
О ВУЛКАНИМА
Вулкани су прави доказ да је наша планета некада била ужарена 
лопта, чија се кора временом охладила. Повремено, из 
унутрашњости Земље, избија ужарена лава, кроз кратер на 
површини Земље. Та појава се зове ВУЛКАНСКА ЕРУПЦИЈА. Неки 
вулкани годинама мирују, а неки 
повремено прораде, па се због тога  зову 
а к т и в н и  в ул ка н и .  Е в о  н е кол и ко 
најпознатијих вулкана:

1.ЕТНА – највећи и најактивнији вулкан у 
Европи. Налази се у Италији, на острву 
Сицилија. У прошлости, 1666.год нове 
ере, овај вулкан је однео 50 000 живота, 
а 1908. год. више од 100 000 жртава.

2.ВЕЗУВ – налази се, такође, у Италији, 
али на копну, близу града Напуља. 79.год.н.е. ерупција је потпуно 
уништила градове Помпеју и Херкуланум. Помпеја је поново 
откривена тек 1748.год. када су нађени остаци кућа, улица, људи и 
животиња.

3.КРАКАТАУ – налази се на малом острву у Индонезији, између 
Индијског и Тихог океана. Ерупција овог вулкана 1883.год. је 
уништила 163 села и убила 35 000 људи.

4.МОН ПЕЛЕ – налази се на острву Мартиник, у Средњој Америци. 
Ерупцијом 1902.год. је уништио цео град Сан Пјер и убио 28 000 
његових становника.

5.КУМБРЕ ВИЈЕХА или СТАРИ ВРХ – налази се на шпанском острву Ла 
Палма,  једном од  12  Канарских  острва,  у  Атлантском 
океану.Тренутно је најактивнији вулкан на свету. Ерупција је почела 
19.септембра ове године и још увек траје. Избацује лаву до 600м у 
вис. Од 85 000 становника, око 7500 је већ напустило острво. 
Уништено је више од 2 000 зграда. Према последњим вестима, 
вулкан се не смирује, а лава је већ стигла до океана.

4.МОН ПЕЛЕ – налази се на острву Мартиник, у Средњој 
Америци. Ерупцијом 1902.год. је уништио цео град Сан Пјер и 
убио 28 000 његових становника.

5.КУМБРЕ ВИЈЕХА или СТАРИ ВРХ – налази се на шпанском острву 
Ла Палма, једном од 12 Канарских острва, у Атлантском 
океану.Тренутно је најактивнији вулкан на свету. Ерупција је 
почела 19.септембра ове године и још увек траје. Избацује лаву до 
600м у вис. Од 85 000 становника, око 7500 је већ напустило 
острво. Уништено је више од 2000 зграда. Према последњим 
вестима, вулкан се не смирује, а лава је већ стигла до океана.

Написала Анђела Госпавић

МАТЕМАТИЧКЕ ЗАВРЗЛАМЕ

Који је најмањи број правих линија потребан да поделиш 

камилу да би пронашао бројеве 1, 2 и 3 у сваком делу?

ЖИВОТИЊЕ
ИРВАС                                                                                                            
Ирвас је врста која припада породици јелена, а која насељева 
најсеверније делове Евроазије.То је једина врста код које и 
мужјаци и женке имају рогове.

У зависности од врсте тежина им може бити 
од 60 до 300кг. Сјајно су прилагођени 
животу на снегу. Имају мале уши које 
спречавају губитак топлоте, веома густо 
крзно и широка равна копита која не тону 
приликом ходања по снегу. Животни век им 
је око 13 година. Они су као и остали јелени 
б и љ о ј е д и .  Н а р о ч и т о  с у  в е ш т и  у 
проналажењу испод снега лишајева 
(ирвасова маховина).

Њихове њушке су специјално прилагођене удисању веома хладног 
ваздуха. Кад ирвас удише његова њушка загрева ледени ваздух пре 
него што стигне до плућа, а када издише задржава водену пару да не 
изађе напоље.

Нова година је неостварива без ирваса 
који, традиционално, вуку санке Деда 
Мраза. Захваљујући њиховој великој 
брзини сви новогодишњи поклони 
успевају да се сваке године разделе на 
време. У  грбу Рованије (постојбине 
Деда Мраза ) на северу Финске налазе 
се и ирваси. Они су иначе у Лапонији 
домаће животиње и живе заједно са 
људима. 

Написала Софија Мијатовић

ОМИЉЕНЕ ПОСЛАСТИЦЕ
 САПОРЕ
Интервју са Рикијем (Рикардо Брумана), учеником IV2, сином власника 
посластичарнице «Сапоре»
Филип: Ћао Рики, кажи нам како се прави 
сладолед у Сапореу?
Рики: Прво се узме млеко, па тајни састојци, 
све се то стави у специјалну машину за 
прављење сладоледа. Од тога се направи 
нека лактоза и додају укуси. Када постане 
довољно течно стави се у другу маашину 
која направи сладолед. Тајни састојак 
јееее....(не сме да се каже:-)).
Филип: Који је први укус сладоледа 
направљен у Сапореу?
Рики: Први укус је био крема Сапоре, 
ванила..
Филип: Који укус би направио који до сада 
нико није направио?
Рики: Зове се Брумото.Састојци су пуслица и 
ђандуја.
Филип: Како се каже сладолед на 
италијанском?
Рики:“Il gelato”. 
Филип: Који ти је омиљни слаткиш осим сладоледа у Сапореу?
Рики: Највише волим биње (i bignè della crema) веома је сличан принцес 
крофни.
 Филип: Grazie, Riki. A presto! 

Интервју водио Филип Кажић

*решење из прошлог броја: Помножи број у левом углу троугла са 

бројем на врху, одузми број десно и стави решење у средину.

Поставила Асја Рушид

СПОРТСКИ КУТАК
КОШАРКА

Сви сте чули за спорт кошарку. Најпознатији 
кошаркаш на свету је Мајкл Џордан. У његовом тиму 
Чикаго булс играо је од 1984. до 2003. године. Његов 
број је био 23. Рођен је 17. фебруара 1963. године, у 
Бруклину, Њујорку, САД. Висок је 1м и 98цм. 
П р о г л а ш е н  ј е  1 9 9 9 .  г о д и н е  з а  н а ј в е ћ е г 
северноамеричког спортисту у 20. веку. Мајкл 
Џордан је у НБА лиги провео 15 сезона. Позиције су 
му биле бек и крило. Освојио је 6 НБА шампионата са 
Чикаго булсима. Девет пута је изабран у прву 
одбрамбену петорку.

Написао Страхиња Стојановић 

Креирала Анђела Госповић

У ОВОМ БРОЈУ ЗА ШМЕКЕРЕ И ШМИЗЛЕ ПИШУ

СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ МЕСЕЦА
Ovog meseca je za Srbe bio najznaчajniji sportski 
dogaђaj, fudbalska utakmica Srbija-Portugalija. 
Posle dugog puta za svetsko prvenstvo u Kataru, 
Srbija se kvalifikovala. Kvalifikacije nisu bile 
nimalo lake, a pogotovo ne posledњa i odluчujuћa, 
ona  je bila najteжa, igrali su protiv favorita њene 
grupe, to je bila Portugalija i predvodio ju je чuveni 
Kristiano Ronaldo. Malo mi ga je жao jer je na kraju 
plakao zbog poraza od po њemu,,LAKOG,,  protivnika.

Написао Михаило Вукићевић

Осмосмерка 

Пронађи следеће речи:  

каса, лименке, каша, брод, слушалице, авион, пуњач, новинe, народ  
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 Осмислила Маја Вукајловић

ЗАНИМЉИВОСТИ СРБИЈЕ
Република Србија је континентална држава 
на Балкану.    По површини спада међу 
земље средње величине. На северу се 
граничи са Мађарском, на западу са 
Хрватском, Босном и Херцеговином, на 
југозападу са Црном Гором, на истоку са 
Румунијом и Бугарском, те на југу са 
Северном Македонијом и Албанијом. 
Главни град је Београд. Рељеф Србије чине 
равнице (Панонска низија), брежуљкасти 
предели са нижим планинама и планинско 
подручје. На северу земље (Војводина) налазе се плодне 
равнице. Највиши врх Србије је Велика Рудока на Шар планини, 
висине 2660 м. Србија обилује  лепотама, од којих се посебно 
издвајају шуме. Србија је богата и водама. Најдужа река је 
Велика Морава.

Написала Анђела Еминоски

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ....утицај музике на мозак

Истраживачки психолог Френсис Рошер и неуробиолог Гордон 
Шо утврдили су тајну која олакшава учење. Истраживања 
показују да постоји музика којом можете најмање пет пута да 
повећате потенцијал за учење. Док учите слободно слушајте 
музику са 60 откуцаја у минуту као што су Моцартова и барокна 
музика. Оваква музика активира 
леву и десну страну мозга. Тиме се 
максимално повећава учење и 
задржавање информација.    Да 
би се добио најбољи ефекат у 
учењу са Моцартом, потребно је 
прво прочитати лекцију, а затим 
исту  понављати упоредо са 
понављањем тонова музике. Пре 
контролног задатка обавезно 
посушајте Моцартову композицију Sonata For Two Pianos in D 
Major, K.448  h�ps://theviolinchannel.com/

Алберт Ајнштајн је говорио да свирање виолине је тајна 
његовог успеха у науци, јер му је омогућила да реши 

компликоване математичке 
проблеме. Алберт Ајнштајн, у 
почетку је био лош ђак толико да 
су га исписали из школе, а онда 
су му родитељи купили виолину. 
А ј н ш т а ј н  ј е  п о с т а о  до б а р 
виолиниста и говорио је да је 
свирање виолине тајна његовог 
успеха.

Доказано је да слушање музике, 
а поготову свирање неког инструмента позитивно утиче на 
наше мождане функције.  Побољшава способност да се на 
нешто усредсредимо, побуђује креативност, поспешује 
памћење и позитивно утиче на имуносистем.

h�ps://www.benningviolins.com

Написала: Викторија Шутановац

ПРЕПОРУКА ЗА ФИЛМ
Сви волите да глефате новогодишње филмове али 
да ли сте гледали «Christmas Chronicles I & II»? 
Другачији су од уобичајених новогодишњих 
филмова које сам ја гледала. Маштовитији, 
занимљивији. Посебно је други део  фантастичан.

Главни ликови филма су девојчица Кити Кат (која 
верује у Деда Мраза, њен брат Теди бер(који не 
верује), генијални шмекер Деда Мраз и његова 
довитљива шмизла мадам Мразица. Њих четворо 
пролазе кроз магичне авантуре у спашавању Нове 
Године!

Овај филм сам изабрала зато што знам да сви верујете у Деда Мраза. Ја 
верујем у овог Деда Мраза - шмекера.

Написала Софија Мијатовић 

МУЗИЧКИ КУТАК                                        
Драге моје другарице и другари,

Преппоручујем вам да одслушате песму 
Оливије Родриго „Jealousy, jealousy“  са 
њеног првог, али изузетног албума SOUR. 
Овом албуму су претходили синглови 
„Drivers License”,  „Deja Vu” и „Good 4 U”. 
Последњи од ова три је достигао прво 
место у Америци и Великој Британији. 
Поред тога што је певачица, Оливија 
Родриго је и глумица и текстописац. 

П.С. Пошто се ближи Нова година, 
препоручујем вам да за дане празника 
послушате  "All I Want for Christmas Is You" 
певачице Мараје Кери, која је проглашена 
за најслушанију новогодишњу песму.

Написала Асја Рушид

New Year's Eve Party 
Нова година је мој омиљени празник, а сигурна сам и ваш! Зато треба да 
се потрудите да направите најбољу могућу журку. Најважније је да имате 
добро друштво, да то буду ваши добри другари. Највећа забава је када 
заједно китите јелку и украшавате место где ћете чекати долазак Нове 
године. Обавезно купите пуно балона, конфета и других украса! Не 
заборавите фотоапарат и додатке који ће вам помоћи да вам слике буду 

као из часописа.

Потрудите се да послужење спремате са другарима, без 
помоћи родитеља. Биће укусније и забавније. Можете на 
пример да направите различите сендвиче. 
Узмете кришке тост хлеба које можете да 
обликујете, а и не морате. На њих поређате 
различито воће, поврће или комадиће 
меса тако да добијете лице човека или 

њушкицу неке животиње.

Могли би сте  да направите  здраве посластице. 

А сада на ред долази и одећа. Шта обући? Најзанимљивије 
ће бити ако приредите маскенбал. Тако ћете моћи да 
будете оно што сте одувек желели! 

Написала  Асја Рушид
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КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ MEСЕЦА
 НОЋ КЊИГА У ЛАГУНИ
Традиционално смо са нашом учитељицом посетили манифестацију „Ноћ 
књиге“ у Лагуни. Као и увек била је гужва али је то интересантан догађај 
јер се представљају нове књиге, дођу аутори тих књига па имамо прилику 
да упознамо писце, песнике, карикатуристе и да се дружимо са њима. 
Сваки пут буде лепо и занимљиво. Овог пута нам се придружио и Божа и 
он је био звезда вечери за нас децу, а сигуран сам да је и он уживао са 
нама. Ноћ књиге је увек прилика да се купе књиге које нас интересују по 
много повољнијим ценама. Ја сам као и увек уживао, а надам се да сте и 
ви и да сте пронашли неку нову занимљиву књигу.
Наша редакција је искористила прилику и поставила неколико питања 
Драгани  у вези књига
Асја : Да ли користите апликацију за читање књига?
Драгана : Не, зато што имам проблем са видом и боли ме глава када читам 
преко екрана и више волим да држим књигу у руци.
Анђела : Који Вам је омиљени писац?
Драгана : Писац.....имам много омиљених, неки су наши, неки су 
инострани.....ево сад сам баш узела овог Акуњина, то је један руски писац 
који пише занимљиве детективске романе.
Софија : Која Вам је најдража књига?
Драгана : Хм, ово је баш тешко питање, има много, много књига које ми се 
допадају, не могу да се одлучи баш за неку најдражу.
Софија: Онда која је најдебља књига коју сте 
прочитали?
Драгана: Стубови Земље писца Кен Фолета (тако 
и звучи! прим.Соје)
Маја : Колико сте књига прочитали ?
Драгана : Аа, то не знам, то не могу да кажем. 
Имам код куће велику библиотеку и оно што 
знам то је да сам све књиге у тој библиотеци 
прочитала, а неке и по два пута.
Алекса : Која Бам је прва књига коју сте 
прочитали, ако се сећате?
Драгана : Сећам се да сам добила илустровану 
књигу (није прва коју сам прочитала) а те се 
сећам из детињства, Мери Попинс и била је јако 
лепо илустрована, баш оне слике из филма самог 
који сам касније гледала и то ми је била баш 
занимљива књига, онако чудесна.
Вања : Који стрип највише волите?
Драгана : Ууууу.....Модести Блејз, Рип Кирби, Корто Малтезе, а много 
стрипова....Загор Чико, Командант Марк, Алан Форд.....ма много стрипова 
волим.

Извештава Алекса Ђуричић

ДРАГИ НАШИ ЧИТАОЦИ
Желимо вам Магичну Нову 

Годину и посету Деда Мраза 
(јер сви смо били добри :-) ).

Ваша редакција:
Асја, Анђела, Маја, Софија, 

Вања и Алекса

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Почетком децембра оджано је школско такмичење из математике. 
Као и увек задаци су били занимљиви и изазовни. Ове године су се 
посебно потрудили да осмисле такве задатке да нисмо знали да ли 
смо на школском такмичењу или на Кенгуру или на Мислиши. 
Можда смо били заправо на сва три такмичења 
истовремено.......Ипак смо се лепо дружили и забавили, научили 
нове ствари и једва чекамо следеће такмичење.
Написао Алекса Ћуричић 

ЕКОЛОШКИ АЛАРМ!!!
Знам да сте очекивали  
нови текст  из рубрике 
„ К у л т у р н и  д о г а ђ а ј 
месеца“ ,  али постоји 
б и т н и ј а  тем а  у  о в о м 
т р е н у т к у.  Б е о г р а д  ј е 
тренутно најзагађенији 
град у свету!!! И то не само 
сада, већ дуго! Јесте ли 
приметили да ваздух 
изнад нашег града често 
може да се види? Зар вам 
то није чудно? Хоризонт је 

често у измаглици. Има пуно смога због кога дани у нашем лепом граду 
изгледају мрачно и суморно. 
Ово се догађа због човекове непажње према свом граду и околини! Људи 
загађују ваздух на много начина: паљењем шума, вожњом aутомобила и 
авиона, радом у фабрикама и термоелектранама, сагоревањем oгрева у 
домаћинствима и не само огрева, већ и разних ствари које нису за огрев, 
већ би требало да буду у кантама за рециклажу 
(гуме и други отпад). 
Да ли желимо да удишемо овај ваздух? НЕ! Желимо 
да живимо у чистом граду и дишемо пуним 
плућима. Шта можемо да урадимо? За почетак, 
подсетите родитеље да возе мање, ходајте са њима 
или возите бицикл, служите се јавним превозом, 
посадите дрво кад год вам се укаже прилика. И 
наравно, не заборавите да опоменете свакога ко не 
води рачуна о екологији и загађује нашу околину.

Написала  Асја Рушид

ИСТРAЖИВАЧКИ КУТАК

БРАЋА КРЕТ (Мартин и Крис Крет)
Верујем  да  сте  сви  гледали  бар  
једну епизоду   серијала «Браће  
Крет». Серијал говори о фантастичној 
браћи који,   заједно са својим тимом, 
спашавају животиње. Да  ли  сте  знали  
да  постоје  права Браћа  Крет, који  су  
творци  ове  омиљене  дечије  серије?
Зову  се  Мартин  Вилијем  Крет,  рођен 1965 године,  и   Кристофер  
Фредерик  Крет   рођен 1969 године. Они   су  амерички  зоолози, 
глумци, продуценти, режисери  и  водитељи  многих  образовних 
емисија  о  природи.  Цео свој живот  су  посветили   да заштите  
природу. Оснивачи  су    организације »Браћа Крет хероји створења»   
која  је  посвећена   омогућавању   деци  да се приближе и  помогну  
дивљим   животињама  целога  света. Такође   су  основали  
К а н л и т о н   о р г а н и з а ц и ј у   з а  
биодиверзитет. Написали  су  осам  
књига  за  децу  о  природи. Добили  су   
награду ,»Еми»  за  најбоље  серије. 
Заједно  са каналом  «Национална 
географија» направили  су  емисије  о  
дивљим   животињама  да  би  показали  
да  природа  није   само   лепа  него 
нешто  посебно  што  људи  не могу  
обично да  виде.               
Тим   документарним емисијама и цртаним филмовима (као што је 
серијал «Браћа Крет»)  су    привукли    пажњу   деце и  њихових 
породица. Заинтересовали су их за истраживање о природи и 
помогли им  да  схвате   да   је природа њихов дом.  Читамо се  у  
следећем   броју!

Написала Софија Мијатовић.

ШМЕКЕРИ	И	ШМИЗЛЕ	ЈАВЉАЈУШМЕКЕРИ	И	ШМИЗЛЕ	ЈАВЉАЈУ	децембар	2021ШМЕКЕРИ	И	ШМИЗЛЕ	ЈАВЉАЈУ	децембар	2021

,

НАШ  ДОПИСНИК ИЗ ...ВИМИНАЦИЈУМА
У ВРБОВОМ ГРАДУ НА ПРОСЛАВИ МИЛИОНИТОГ РОЂЕНДАНА
Пролетос сам био у Врбовом граду. Како су нам рекли, тако би могао да се 
преведе латински назив античког града Виминацијума, што је назив за 
врбово дрво веома заступљено у том крају, па ћу на даље Виминацијум 
звати Врбов град. Разлог моје посете овом месту је био тај што сам чуо да 
ту „станује“ најстарији становник Србије који је рођен пре милион 
година. Љубазни водич Мирослав увео нас је у палеозоо врт у комплексу 
античког града Виминацијума. Ту нам је показао кости мамутице „бака 
Вике“ која је живела у Србији пре милион година. То је један од 12 
најочуванијих остатака ове врсте мамута од којих су 2 у Србији (Вика и 
дупло млађа Кика). Откривена је случајно када су радници откопавали 
угаљ након чега су је пренели у посебно направљен музеј где јој друштво 
праве још 4 много много млаћа 
рођака који имају „само“ по 100 000 
год и н а .  Б и о  с а м  оду ш е вљ е н 
величином овог праисторијског 
бића и њеним огромним кљовама. 
Ш а л и л и  с м о  с е  з а т и м  д а  ј о ј 
честитамо милионити рођендан и 
отпевали смо јој рођенданску 
песму. Док смо се враћали кући 
разговарали смо о томе како, да би 
отпутовао далеко (у историју), не 
мораш да одеш далеко (од твоје 
куће). Био сам поносан и срећан што у мојој земљи постоје овако 
значајни историјски предмети. О Врбовом граду има још много да се 
исприча, али то остављам за неки други пут.

Написао Алекса Ћуричић 

ДРУГАРСТВО
ДРУГАРСТВО ЈЕ КАДА О СВАКОМ ДРУГАРУ ИМАШ НЕШТО ЛЕПО ДА 

КАЖЕШ. 
Погодите о коме је реч:
1.Уметница и добитница прве награде на Октобарском салону за децу 
је ______________.
2.Најдуховитији цртач стрипова је _________________.
3.Будућа стјуардеса најлепшег осмеха је ________________.
4.Јахачица најлепшег рукописа је __________________.
5.Пијаниста и љубитељ морског света је __________________.
6.Најбоља математичарка и љубитељка Јохане Шпири је 
___________________.
7.Најтемпераментнији градитељ торњева од оловака је 
____________________.
8.Забавна пијанистикиња најлепшег гласа је ______________.
9.Најдруг који енглески говори као Енглез је _______________.
10.Заљубљеник у филмове и игрице је ___________________.
11.Најбољи фудбалер је ___________________.
12.Виолинистикиња брзих ногу је ________________.
13.Непобедива у игри „Између две ватре“ и најбоља   изумитељка је 
________________.
14.Љубитељ животиња и фагота је _________________.
15.Спретни пењач, брз као ветар, је _________________.
16.Најкреативнија и најмаштовитија је ___________________.
17.Дечак великог срца и обожавалац кошарке је ___________.
18.Забавни другар кога сви воле је ______________________.
19.Ученица за пожелети и ауторка најлепше бајке је __________.
20.Хитри тркач и обожавалац мотора је _________________.
21.Најбољи математичар, будући научник (а можда и пилот) је 
____________________.
22.Гитариста који прави најбољи сладолед је ______________.
23.Љубитељ планета и математике је ______________.
24.Вредна и одговорна будућа учитељица је _______________.
25.Увек насмејана и добро 
расположена је ________________.
26.А како бисте ви описали мене?
Осмислила Маја Вукајловић

Према вашим гласовима, за 
најбољег друга и најбољу другарицу 
су изабрани: Маја и Филип! 
Честитамо!

ПРЕПОРУКА ЗА КЊИГУ
Серијал књига који вам ја препоручујем да купите на 
следећем Сајму књига је «Пет пријатеља» који је 
написала Инид Блајтон. У свакој књизи у овом 
серијалу све буде добро и лепо, али онда дође неко 
лош и поквари то. Али на крају добро победи! 
Препоручујем овај серијал књига јер су веома 
узбудљиве и мислим да би се свакоме свиделе.

Препоручио  Вања Арсикин
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