
ЗАНИМЉИВОСТИ

НАЈДУЖЕ РЕКЕ НА СВЕТУ
1. Река Нил протиче кроз 11 земаља 
Африке. Извире у Викторијином језеру у 
Уганди, тече кроз пустињу Сахару и 
улива се у Средоземно море. Његове 
две главне притоке су Бели и Плави Нил. 
О дужини реке Нил постоје различити 
подаци, па због тога неки мисле да је 
најдужа река ипак Амазон. Дужина износи око 6500 км. На обалама 
Нила расте биљка папирус, од које су стари Египћани правили папир.

2. Река Амазон је дуга 6400 км, али је по количини воде најбогатија на 
свету. Пролази кроз три државе Јужне Америке – Перу, Колумбију и 
Бразил. Улива се у Атлантски океан.
3. Јангцекјанг или Велика река је дуга 6300 км и најдужа је река 
Азије. Извире на Тибету, тече целом дужином само кроз Кину и код 
града Шангаја се улива у Источно кинеско море.

4. Мисисипи је река дуга 6275 км, заједно са својим извором, реком 
Џеферсон и притоком Мисури и тече кроз САД. Дуж ове реке су 
некада живели Индијанци и на њеним обалама гајили кукуруз и 
сунцокрет, који су касније пренети у друге делове света. Да би стигао 
од свог извора до ушћа у Мексички залив, Мисисипи тече тачно 90 
дана.
5. Јенисеј, са највећом притоком Ангаром, тече дужином од 5539 км. 
Лева и десна обала Јенисеја су потпуно различите. Десна обала је у 
планинском пределу, а лева у равници, па на обалама ове реке живе 
и камиле и поларни медведи.
6. Хоангхо или Жута река је дуга 5464 км и улива се у Бајкалско море. 
Позната је и по страшним поплавама. У највећој од њих, која се 
догодила 1332.године, животе је изгубило 7 милиона људи.
Написала Анђела Госпавић

14. ФЕБРУАР: St. Valen�ne VS Св. Трифун
      Свети Валентин је добио име по 
хришћанском проповеднику који је венчао 
римске легионаре са њиховим вољеним 
женама, упркос томе што је то било забрањено и 
кажњиво смрћу. Цар је прогласио закон који 
забрањује легионарима да се венчају јер је 
веровао да ће ожењени мушкарац размишљати 
о својој жени и породици, а не о царству и борби. 
Свети Валентин је ипак наставио да мири 
посвађане, писао је љубавна писма уместо њих, 
даривао цвеће младим женама и спроводио 
тајна венчања. Када је римски цар Клаудије ll 
сазнао за то, наредио је да се свештеник затвори 
и погуби. Док је Валентин био у својој ћелији, 
слепа ћерка затворског чувара се заљубила у 
њега. Пре погубљења, 13.02 написао јој је писмо, 
у коме је признао своја истинска осећања. 
Девојка је примила писмо тек после погубљења, 
и легенда каже да су речи љубави које су јој читали други довеле до 
излечења њене слепоће.Тако је настала традиција писања љубавних 
писама баш на 14. фебруар. 
Православци 14.02. обележавају као дан Светог Трифуна и тада се буде 

природа и љубав. Свети Трифун је заштитник 
винограда и виноградара, чувар усева и 
заштитник искрене љубави. На овај дан 
виноградари излазе у винограде, орежу барем 
један чокот винове лозе и залију га вином како би 
грожђе боље родило, а вино било слатко. Овај 
дан се прославља као „дан љубави и вина“. На 
овај дан се љубав исказује неким лепим гестом 
оној особи до које нам је у животу стало. 

Којег год свеца да славите једно је сигурно -  is in the air!love
Написали Асја Рушид и Алекса Ђуричић

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ
ПЕВАЧИЦА КЕТИ ПЕРИ  (Katy Perry)
 Кетрин Елизабет Хадсон је рођена у Санта Барбари, у 
Америци, 23 октобра 1984. године . Она је текстописац, певачица и 
глумица. Под уметничким именом Кети Пери 2008. године објавила 
је албум «One of the boys» са којим је стекла светску славу. 
 Данас је једна од најпродаванијих извођача са продатих 

100.000.000 синглова. Удата је за 
Орланда Блума, глумца који је 
глумио Леголаса у магичној 
филмској триологији «Господар 
прстенова».
 Њене најпознатије песме су 
«Wide awake» , «California girls», 
«Smile», «Roar» «Part of me» а ја 
вам препоручујем песму «Rise». 

Препоручила  Софија Мијатовић

ПРЕПОРУКА ФИЛМА
Заљубљени Шекспир 
    Филм ,,Заљубљени Шекспир’’ је снимљен 
давне 1998. године, али је још увек 
популаран. Награђен је са седам Оскара. 
Главне улоге играју Гвинет Палтроу, Џозеф 
Фајнс, Џефри Раш, Бен Афлек... Радња се 
дешава у Лондону 1593. године, у доба 

краљице Елизабете. У 
то време у Енглеској је 
цветала позоришна 
уметност. Драматург 
Б и л  Ш е к с п и р 
покушава да напише 
комад ,,Ромео и Етел, гусарова кћи”. Писање 
му никако не одмиче, све док не угледа лепу 

племкињу, Виолу Де Лесепс. Ако погледате филм, сазнаћете шта је 
било даље.

Написала  Асја Рушид
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ИСТРАЖИВЧКИ КУТАК: Таџ Махал – Храм љубави
 Тешко га је изговорити, а лако запамтити разлог његове 
изградње – Таџ Махал! Да ли сте већ чули за ову импозантну 
грађевину саграђену у 17. веку? Налази се у Индији и један је од 
највећих и најскупоценијих храмова на свету. Чак спада у Седам 
светских чуда, а УНЕСКО га је прогласио спомеником светске 
баштине. 
 Прича почиње кад су се Шах Џахан и Мумтаз Махал срели и 
верили још са 15 година. Ипак, Шах је постао владар Индије, и из 
политичких разлога, што је тада било уобичајено, оженио се са две 
жене. То у Индији није било необично, па је чак и Мумтаз Махал на 
крају оженио и једино волео. Чак су имали четрнаесторо деце. На 
жалост, Мумтаз је умрла у 38-ој години, а Шах јој је обећао да јој 
сагради најлепши храм. Тако је он за 23 године, колико је трајала 
градња, успео да испуни обећање. На храму је радило 22000 
радника, врхунских сликара, каменорезаца и разних других 
уметника и занатлија 
д а  б и  х р а м  б и о 
савршен. Чак је и 1000 
слонова учествовало у 
изградњи, доносећи 
материјале. Све је то 
толико невероватно, 
да није чудно што је то 
морало бити право 
светско чудо. Мора се 
рећи да је Шах успео да 
испуни обећање, јер ми и данас знамо за њих и њихову љубав која је 
била толика инспирација за градњу.Написао Михаило Вукићевић                                                                                                                                                                                                                                   
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КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ МЕСЕЦА
Азбучни ред
Једног уторка смо посетили Музеј 
примењене уметности и изложбу 
Луке Тилингера под називом 
„ А з б у ч н и  р е д “ .  И з л о ж б а 
п р е д с т а в љ а  и л у с т р а ц и ј е  з а 
колекцију књига које се такође зову 
„Азбучни ред“. Изложба је много 
интересантна, јер су радови који су 
и з л о ж е н и  в е о м а  с м е ш н и  и 
занимљиви и налазе се у многим 
књигама за децу. Шмекери и 
Шмизле су имали част и прилику да 
учествују у радионици где смо на 

једном 
огромном, дугачком папиру цртали 
слова азбуке како их ми видимо. Тај део 
нам је свима био веома занимљив. 
Хвала нашој другарици Петри Копрић и 
њеној мами које су заједно са нашом 
учитељицом Драганом и аутором 
изложбе Луком Тилингером, нама, 
Шмекерима и Шмизлама, организовали 
ову лепу радионицу.
Написао Алекса Ђуричић

ВИДЕО ИГРЕ
Прва комерцијална видео игра  је , али било је пар Pong

игрица пре тога. 

Игрица која се сматра најбољом The Legend of Zelda: Breath 
of the Wild. 

Најпродаванија 
игрица је Minecra� .

 

По мом мишљењу најбоља игрица је 
Deltarune. Deltarune је видео игра за играње 
улога коју је развио Toby Fox. Deltarune је 
наставак видео игре Undertale.  Играч 

контролише тинејџерку Кris, коjoj је суђено да спасе свет заједно са Suzi и 
Ralsei. Током своје потраге да запечатe „Dark Fountains“, група упознаје 
становнике „Dark World“, од којих неки покушавају да их зауставе. 
Борбени систем је заснован на нападима из пакла од којих играч мора да 
избегне. Слично као у Undertale-у, непријатељски сусрети се могу решити 
мирним путем или насиљем.                                        Написао Вања Арсикин                                                              

ЖИВОТИЊЕ: Фламингоси
Фламингоси, слично људима, имају доживотне партнере. И ако 

живе у великим јатима бирају своје друштво. Према истраживању 
стручњака са универзитета из Ексетера 
ове птице проводе време највише у 
д р у ш т в у  б л и с к и х  п р и ј а т е љ а .                   
Реч фламинго долази од шпанске речи 
flamenga што значи обојен пламеном. 
Исхрану ових птица чине алге, ларве  
инсеката, али и мали љускари који им 
дају  карактеристичну розе боју.             
Ова грациозна птица има дуге танке 
ноге, флексибилан врат и препознатљив 
ш и р о к и  к љу н . Ч е с т о  ј е  м о ж е м о                                                                                              
видети како стоји на једној нози јер тиме 
смањује губитак топлоте и излагање 
в е ћ е г  д е л а  т е л а  х л а д н о ј  в од и .            
Научници су открили да постоји шест 
врста фламингоса. Животни век им је 
око 30 година, мада је најстарији 

забележени фламинго  био Греатер у Аустралији који је доживео 
невероватних 83 године. На сву срећу ова врста птица не спада  у 
угрожену врсту!        Написала Софија Мијатовић

ПАРИЗ - ГРАД ЗАЉУБЉЕНИХ
Париз смо посетили за Дан Заљубљених пре пар година. За 

њега кажу да је град уметника,град моде и гастрономије, град 
историје и архитектуре и, што је најлепше, град  љубави. Он је све то 
и много више. Током посете потрудили смо се да испитамо ове 
називе.Посетили смо позлаћени дворац Луја XIV, краља Сунца, 
Версај. Били смо у Лувру, простудирали најчувенији портрет на 
свету - Мона Лизу. Пробали жабље батаке(тата), креп сузет, пужеве, 
гушчију паштету, принцес крофне (више пута смо се враћали по 
њих). Обишли смо зоолошки 
врт у коме се животиње не 
држе у кавезима већ су им 
омогућени животни услови 
најприближнији њиховим 
п р и р од н и м  с т а н и ш т и м а . 
Позирали смо сликару на 
чувеном Монмартру, кварту 
где се већ вековима окупљају 
уметници. Придружили смо се 
хиљадама туриста који су 
обилазили величанствену 
Базилику «Светог срца» (Sacre-
C o e u r ) .  П о ж ел ел и  с р е ћ у 
катедрали Наше Даме ( Notr-
Dame) да што пре заврше са реконструкцијом. Уживали у 
кроасанима које смо делили са галебовима поред Сене. Донела 
сам одлуку - живећу у Паризу!Paris Je !t’aime

                                                           Написала Софија Мијатовић

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ АТИНЕ
Сретењски распуст сам провела у Атини и град ми се јако свидео. 
Испричаћу вам неколико занимљивости.

Атина је главни град Грчке и има пет милиона 
становника. Име је добила по богињи Атини, 
заштитници града. Богиња Атина је рођена 
из Зевсове главе тако што га је Хефест ударио 
и она је искочила као већ одрасла особа                          
.
Град је најпознатији по Акропољу где се 
налази Партенон, храм богиње Атине који је 
у настао у време Перикла. То је било златно 

доба Атине. Партенон стоји на дорским стубовима, а поред дорских 
постоје и јонски и коринтски.
Стари део града се зове Плака и ту има пуно 
других ископина и места где су живели стари 
Грци. Али то су углавном рушевине и можемо 
само да замислимо како је то некада изгледало.
Атина се налази на мору, па Атињани лети имају 
где да се купају. Најпознатија плажа је Глифада.

Написала Маја Вукајловић

РЕБУС
 Направила Маја 

Вукајловић

*Решења из прошлог броја: 1. 

Лана; 2. трећи; 3. 12; 4. мајка; 5. 

унук, отац и деда; 6. шест

Највише инсталирана                                                                     
мобилна игрица је 
Pokémon Go.
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