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НИНА ЈОВАНОВИЋ

ПИТАМ СЕ ЈА
Питам се ја
да ли ћу бити краљица?
Питам се ја
да ли се неком свиђам?
Питам се ја
да ли се мени неко свиђа?
Питам се ја,
Ко сам ја,
Краљица
или обична девојчица?
Калина Ђуровић

На часу народне традиције
представља омиљеног занатлију

Калина у слободно време највише
воли да прави фигурице од
пластелина,одећу за луткице од
разних материјала,перлица и
украсних трака. Тренира одбојку у
клубу „Феникс“, радује се сваком
тренингу, дружењу и утакмицама са
клубом.

Нина и Ђорђе већ пет година у Дечијем спортском клубу „Panta Rei”
Уживање, два пута недељно, у спортским активностима за Нину и мене је
посебно задовољство и велика корист.
Све је почело пре пет година школом пливања. Тренингом у води смо
стекли сигурност, одважност, научили разне технике пливања, роњење...Уживање
је са том стеченом вештином бити на мору, на базену, на Ади Циганлији, у аква
парковима, испрваљати маму и тату и учити их да правилно пливају и роне.
Након две године бављења пливањем наставили смо са школом спорта у
којој смо се упознали са атлетиком, кошарком, рукометом, одбојком, тенисом,
скијањем, корективним вежбањем, борилачким спортовома, по програму школе.
Остварујемо циљ да кроз спорт задовољимо своје потребу за кретањем и игром,
да садржајније, културније и креативније проведемо слободно време, чувамо
своје здравље, одржавамо виталност. Кроз савладане вештине смо стекли
сигурност у своју физичку снагу, а забава и уживање се преперичавају кући након
савалданог постављеног задатка.
Зато и млађима препоручујемо овакву школу спорта.
А пошто смо већ спознали шта желимо, време је да Нина крене активно да
тренира одбојку, а ја фудбал, јер то нам је велика жеља.
Надам се да ћемо успети да остваримо своје жеље!
Ђорђе Јовановић III1

Нина ужива у одбојци

Ђорђу је фудбал велика љубав

Срећни на тренингу

ЈАНА КОЛАРЕВИЋ

Од своје пете године се бави џез, модерним и класичним балетом. Два пута
првакиња Србије, европска шампионка и 2. место на свету, само су део успеха
који постиже на овом пољу и део колекције од скоро 40 освојених медаља. Похађа
школу балета „На врховима прстију“ где остварује запажене улоге у балетским
представама (Коштана, Ла Бајадере, Трнова Ружица). Добитница је двогодишње
стипендије „УМС школе за таленте“ где похађа часове глуме.

УНА БАНОВИЋ

***
Уна своје слободно време највише
воли да проводи са сестром и
другарима у парку. Воли да чита
авантуристичке књиге и да прави
фигурице углавном од пластелина.
Учи да свира хармонику, завршила је
1.разред Основне музичке школе.
Тренира кошарку а од ваншколских
активности највише воли карате. Има
црвени појас и освојене медаље.

Репортери III1 на 21. Дечијем сајму
Када је одржан 1. Дечији сајам ваши репортери су били у мамином стомаку,
а сада, као десетогодишњаци, извештавају са 21. по реду Дечијег сајма, једне од
највећих породичних манифестација у нашој земљи.
Пред нама је био озбиљан задатак. Да вам три дана сајма, одржаног од 11.
до 13. маја, прикажемо кроз речи и слике. Кроз сајам се шетате улицама које носе
имена наших великана. Из улице Бранка Радичевића улазимо у улицу Среће,
улица Доситеја Обрадовића се наставља улицом Смеха, а из улице Љубивоја
Рушумовића улазимо у улицу Љубави. У улицама су штандови излагагча. Ту је
велика бина на којој се одвија културни програм, спортски терен, татами полигон,
тениски терен. И све је помало као бајка. Као да сте у шареној оази препуној
балона. Поздравља вас маскота сајма, маскота „Чунга лунга”, „Пилићи”,
„Спајдермен”, „Јагодићи”, „Мики Маус”, „Мини”, кловн „Шашавко” на штулама. На
штанду „Жандармерије” облачимо маскирна одела, улазимо у шатор, пуцамо
ваздушном пушком, гађамо мету, осећамо се као прави војници. Испред хале
ватрогасни камион, полицијски аутомобил, полицијско теренско возило, оклопни
транспортер, и у свако возило улазимо, показују нам где се пале сирене.
Гледамо како се бебе такмиче у пузању, тате у брзини повијања својих
беба, слушамо хорове, гледамо наступе културно-уметничких друштава,
забављамо се уз аниматоре на бини, навијамо за наше фаворите у турниру у
малом фудбалу, мама и тата нас увек обрадују књигама које желимо, слаткишима.
И најлепше долази на крају. Велика играоница.
И тако три дана.
Видимо се у октобру на 22. јесењем Дечијем сајму.

Нина и Ђорђе Јовановић

Ваши репортери у малим ватрогасним колима

Свечано отварање, хор „Чаролија”

На штанду „Жандармерије”

Маскоте Дечијег сајма

Татами полигон за борилачке спортове

Победници турнира у малом фудбалу на спортском полигону

У тeренском возилу полиције

Испред штанда Дечијег
сајма у
Улици другарства

Чудан призор на Дивљем западу
Једном је каубој Џо јахао на свом коњу Муњи кроз кањон у пустињи. Чуо је
фијукање ветра. Била је то пешчана олуја. Брзо је отишао у склониште, али није
приметио да је Муња побегао.
После олује морао је да иде пешице. У некој оази сипа воду и примети неког
крокодила са којим се спријатељио. Он је јахао на крокодилу Зуби тажећи Муњу.
Наишао је на кубоје Оскара, Џонија и Марка. Смејали су му се јер јаше крокодила.
Онда је дотрчао Муња и лупио Оскара копитом. Џони и Марк су се препали и
побегли. Џо се радовао што је Муња дошао.
Три друга: Муња, Џо и Зуба задовољно су живели до краја живота.

Андреј Нешић

Андреј већ четири године тренира
карате у клубу „Рода“, има црвени
појас. Тренирао је пливање две године
у спортском центру „Визура“.
Завршио је први разред Основне
музичке школе „Станислав Бинички“,
свира хармонику. Воли да црта разне
ствари - од стрипова, дечјих романа
до књига о животињама, природи,
планети Земљи...Слуша музику, гледа
филмове, воли Харија Потера.
Најчешће се игра лего коцкама, али
обожава и аутиће.
Андреј на маскенбалу на Сребрном језеру

Ljubavna priča

Bio jednom jedan usamljeni, bogati medved Meda. Ni sa kim nije mogao
da se druži, jer su ga se svi plašili.
Jednog jutra, dok je Meda čitao novine „Medveđe žurke“ , video je
da se otvorio novi disko klub u samom centru šume. Odlučio je da konačno
ode u javnost i da upozna neku lepu mečku. Tako je otišao u butik
„Medveđa odela“ da kupi neko divno odelo. Isprobavao je najraznovrsnija
odela i napokon uzeo jedno belo odelo sa crnim cipelama i kravatom. Tako je
u novoj odeći prošetao do šeširdžije Mrkog da kupi jedan crno – beli
cilindar. Otišao je do kuće da stavi parfem od lavande i da onda krene u
disko klub. Kada je stigao, za jednim
stolom, video je svoju staru
drugaricu Micu. Ona je divna, lepa, bela medvedica. Meda joj priđe i
pozdravi je. Ona mu uzvrati pozdrav. Šalili su se i pričali celu noć. Tako oni
počeše da se vole. Kada se disko veče završilo Meda i Mica se poljubiše.
Posle nekoliko meseci su se venčali i dobili mečiće.

Nikolina Dragaš

Nikolina trenira već dve godine
plivanje u plivačkom klubu „Sharks“.
Ove godine sezonu je završila kao
najbolja u svojoj grupi.

Ljubavna priča
Jednog dana, na zelenoj livadi, rodio se mali ljutić. Tek što je progledao, a već
se osmehivao. Njegovi roditelji su mislili da se njima smeši, ali se on smejao
beloj radi koja je nedaleko od njega spavala.
Narednih dana samo je u nju gledao. Ona je njega posmatrala, poljupce mu
slala, ali nažalost, nikako nisu uspeli da se sretnu. Prolazili su sati, dani, pa čak i
nedelje, a cvetići su starili. Mali ljutić već se savio, nije više mogao da se drži na
stabljici, a bela rada ga je posmatrala sa suzom u oku. U tom trenutku, došla su
deca koja su tu brala cveće. Naš ljutić je već bio deo tog buketa, a bela rada je
bila sledeća. Kada su je otkinuli, stavili su je tik uz ljutić. Bela rada je gledala u
njega i plakala. Mališan je izdahnuo. Jadni ljutić nije se mrdao, a bela rada je lila
gorke suze.
Odjednom, jedna kap pade na ljutićev obraz i on lagano ustade, pogleda radu
koja nije mogla verovati i nežno je poljubi.
Lena Stošić

Ljubavna priča
Jednom davno, pored bare su se sreli žabac i roda. Žabac se uplašio, ali od
straha nije mogao ni da poskoči.
Žabac je molio rodu da ga ne pojede. Od tolikog moljenja roda nije mogla da
dođe do reči. Na kraju je žabac stao. Roda je krenula da priča kako nije ni mislila
da ga pojede. U stvari roda se zaljubila u njega. Žabac je bio jako začuđen.
Posle dugog vremena druženja sa njom i on se zaljubio. Bilo je teško priznati.
Uspeo je. Rekao joj je.Tako su stalno izlazili. Životinje su se navikle da ih viđaju
zajedno. Kada su bili sigurni da se vole, žabac je zakazao venčanje.
Živeli su srećno i zajedno, sa pune dece do kraja života.
Una Banović

ZAMISLITE JEDNU VELIKU ŠUMU

Zamislite jednu veliku šumu,
i u toj šumi mnogo drveća.
Pored jednog drveta predsednicu Klaru.

Zamislite istu predsednicu Klaru,
samo na lavu.
I jednu zebru kod drveta kako stoji.

Odjednom zebra pojuri ka lavu,
lav se uplaši,
i gurne predsednicu Klaru.

Tako jadna predsednica Klara,
bez lava,
kraj drveta stoji sama.
Una Banović

MARTA LUKIĆ

ШТА ЈЕ НАЈСЛАЂЕ

Најслађе, најслађе
шта ли је најслађе?

Најслађе шта је
питали смо куце, маце и децу.

За куцу коска,
за мацу млеко,
а шта је за децу најслађе
питали смо малу Дану
као малу слатку даму.

Она нам тихо рече:
„Слатко је, најслађе
све што моја мама испече.“

Јана Коларевић

Јесен је стигла у мој град
Јесен је стигла у дивним кочијама са свим прекрасним бојама јесени.
Посматрам кроз прозор природу испред моје зграде. Летње сунце
заменила је ситна киша која сипи. Шума као да гори, јер је лишће на гранама
у нијансама жуте, наранџасте и црвенкастобраон боје. Раскошна зелена
крошња полако нестаје од ветра и кише. Лишће нечујно пада и покрива
сивкасти асфалт.
Волим рану јесен јер је пуна разних боја, али ми недостаје жагор деце
током лета у парку.
Теа Максимовић

Најлепши догађај са распуста
После завршетка школске године имао сам много слободног времена да се играм са
другарима. Ишао сам на Златибор на припреме, а после и на море.
На мору је било много занимљивих ствари, као купање у мору и прављење разних
тврђава од песка. Моји другари Данило, Мића и ја смо правили наруквице од гумица и
продавали их. Неки људи су их куповали. Ми смо увече шетали градом и ишли смо у луна
парк. У луна парку је било много занимљивих игара, а једна од тих игара било је
извлачење сатова. Две вечери пре него што смо се вратили за Београд успео сам да
ухватим и извучем један сат. Сат ми се много допао зато што је дигиталан и зелене је боје.
Био сам пресрећан и скочио сам тати у загрљај.
Једва чекам следеће године да поново одем на море и ухватим још један сат.
Алекса Боромиса

Алекса тренира у Кошаркашком клубу
„Церак“ од јануара 2015. године. Сада
иде и три пута недељно на тренинге. На
крају сваке сезоне, добија медаљу за
успешно тренирање. Такође, тренира и
џудо у клубу „Јудока“ већ годину дана и
носилац је жутог појаса.

Најлепши догађај на летњем распусту
Летњи распуст је трајао јако дуго. Дани су били веома топли. Освануо је
врели јулски дан. Мама је отишла на посао, а тата нам је припремио
изненађење.
То изненађење је био одлазак на базене. Брзо смо се спремили да би
раније кренули. Мислили смо да идемо на базене у Кошутњак, као и обично.
Пут нам је био непознат и дугачак. Тата нам није рекао да идемо у аква парк
Јаково. Кад смо стигли нашли смо се са другарицама. Брат и ја смо били
срећни што имамо друштво. Кад смо ушли видели смо пуно тобогана и лепе
базене. И раније смо ишли у аква паркове, али овај је био посебан. Има
велики тобоган са четири траке и три боје. Низ њега се спушта много брзо и
било нам је баш забавно. Постоје и три затворена тобогана који се преплићу.
Унутра светле и много су брзи. Љубичасти је најбржи од свих тобогана.
Интересантан је и тобоган са гумама који се зове „Србија“ зато што је у
бојама наше заставе. Мени је најинтересантни- ји тобоган са две боје, са
гумама. Спуштајући се низ њега паднемо, вртимо се пар кругова и упаднемо
у рупу па у базен. Врелину овог дана нисмо остили.
Овај дан је био посебан и јединствен, зато што смо се забављали,
купали, играли, дружили и упознали нове другаре.
Теа Максимовић

Tea иде у Основну музичку
школу „Станислав Бинички“.
Завршила је први разред на
одсеку клавира у класи
професорке Невене Јанков.
На школском такмичењу које
је одржано 26. априла 2018.
године учествовало је
двадесет ученика првог
разреда и освојила је другу
награду.

АЛЕКСА ЂУРИЋ О СЕБИ
Ја сам Алекса. Имам дислексију...Мало је замршено да вам објасним шта је то, јер
ни ја баш не знам... Знам само да ми је тешко да читам, да окрећем бројеве како
хоћу (мало 85 мало 58). У ствари, то сам све имао. И морам да вам се похвалим
да сам све то савладао. Мучили су ме, ал` сам успео!!! Хвала мом учитељу
Зорану, мојој мами, учитељици Ксенији и учитељу Миљку. Да вам се похвалим да
свирам бубњеве и да ћу бити музичка звезда... Заборавио сам да кажем, хвала и
једној мојој другарици која учи са мном и која ме највише мучи....

Алекса Ђурић о својој другарици Мини Мирковић
Моја другарица Мина Мирковић је дивна девојчица. У ствари ми је као сестра, тако
кажу наше маме. Учила је са мном, а оно што ме је задивило је то што и када је
поломила руку све контролне је писала левом руком. Све је петице добијала,
одлично пише и левом руком! Много лепо рецитује, па је на Школском такмичењу
рецитатора освојила друго место иако је имала баш тада сломљену руку....

ВЕЛИКА ЉУБАВ
Jа сам Мина Мирковић. Одувек су ми од свих играчака били најдражи коњи,
па сам и у стварности највише заволела овe животињe. Мој деда има
дивног коња по имену Звездица. Када сам у селу, ја проводим највише
времена са њим. Тимарим га, храним шећером и скоро свакога дана јашем.
Осећај је снажан, и ја сам тада најсрећнија.

ЕЛЕНА ТЕШИЋ
Еленина омиљена рекреативна
активност је фолклор.
Своје прве фолклорне кораке
направила је 2013. године у
КУД "Димитрије Туцовић", као
члан фолклорног забавишта.
Вредним радом, убрзо је
напредовала у млађу, потом
старију групу, да би од
септембра 2017. године ушла у
поставку
Другог
дечијег
ансамбла.

Иза ње су бројни концертни наступи
у Сава центру, Дому синдиката,
Дечијем културном центру,
Културном центру Чукарица, Дому
гарде.
Љубав према игри, песми, дружењу,
културном и фолклорном наслеђу,
утицали су да Елена и даље
настави да се бави овом врстом
уметности.
Фолклор препоручујемо свој деци,
јер исти помаже да здраво расту и
развијају се.

МИЛАН ЖИВАНОВИЋ

Милан је завршио другу
годину Основне музичке
школе „Ватрослав Лисински".
Наступао је само на јавним
часовима школе и прошле
године је освојио друго место
на меморијалном такмичењу
„Душан Протић“ које
организује његова музичка
школа.

АЛЕКСА ВАСИЋ

Алекса тренира у КК „ Рас“ три
године. Воли да борави у природи.
Недавно је био код рођака на селу
који има своју фарму близу Ужица, у
селу Поточање у Севојну.
Дивно је провео време са сестром,
уживајући у друштву домаћих
животиња.

АНДРЕЈ ВЕЧЕРЊЕШ
Андреј иде на фудбал, а кад
напуни 11 година жели да крене
на веслање, пошто га то изузетно
интересује. Много воли животиње
и с обзиром да је с породицом
често на Ади, увек је у прилици да
се са неком врстом сусретне. Воли
вечерње шетње и скоро увек
налети на пар јежева. На Ади их
има доста....Он воли да проучи
изблиза сваки детаљ животиња и
да их помази по бодљицама.И
наравно, утишава чланове
породице да их не плаше.
Андреј (десно) и његов брат

Андреј са Андријом Ризнићем

Андреј на маскенбалу на Сребрном језеру

Пита Мама Перицу:
- Има ли петица у школи?
- Има, добијају деца...
***
Пита мама сина:
- Како је било на тесту?
- Добро.
- Шта ћеш добити?
- Неоправдани.
***
Учитељица каже Перици:
- Ако ја имам четири лопте и теби дам пола, колико ћеш ти имати лопти?
- Три.
- Како три? Зар није две?
- Није, јер ја већ имам једну.
***
Пита наставница Перицу:
-

Перице, зашто си преписивао на тесту?
Али како знате? - пита Перица.
Па у 18. питању твоја другарица је написала "Не знам", а ти си написао
"Ни ја"!

Учитељица:
- Купујем, купујеш, купује, купујемо, купујете, купују...
- Перице, реци ми које је то време?
Перица:
- Време распродаје!
***
Каже учитељица:
- Перице, јуче опет ниси био у школи!
- Бака ми је болесна!
- Сваки пут када изостанеш из школе, теби је бака болесна. Не верујем у то.
- Јесте, учитељице, и ми сумњамо да бака глуми.
***
Пита отац сина:
- Јеси ли исправио ону јединицу из математике?
- Нисам, изгледа да је написана хемијском оловком.
***
Уцитељица:
- Перице, твој састав на наслов „Mој пас“ је исти као састав твог брата. Ја
мислим да си га преписао.
Перица:
- Ма није то, учитељице, него имамо истог пса...

НАЂА ВУКСАНОВИЋ

Наша Нађа воли многе
ствари. Доскора је ишла
на теквондо. Воли да
прави фотографије, а код
куће да пева забавне
песме, што нам је
показала на игранци на
Сребрном језеру. Ипак,
највише воли да ужива у
друштву свог млађег
брата Луке који се родио
док је ишла у први разред.

Нађине омиљене фотографије

АНДРЕЈ КРСМАНОВИЋ

Андреј тренира паркур,а то је нетакмичарски спорт. Тренира на Кошутњаку у
сали ДИФ-а. Кад је лепо време тренирају напољу. Занимљив је спорт и помало
екстреман. Крајем месеца иду у паркур – камп недељу дана на Гоч, где ће имати
прилику да у природном окружењу тренирају и друже се. То је мултидисциплинарна
кретна активност базирана на природним облицима кретања као што су ходање,
трчање,скакање,пузање,равнотежа и пењање. Као свестрана, паркур је у исто време
забавна и примењива активност и подстиче на кретање. Није потребна посебна
опрема, справе нити окружење за вежбање паркура и због тога се може сврстати у
ред веома доступних физичких активности.

ЂОРЂЕ ГОЛУБОВИЋ

Као и већина поменутих другова, Ђорђе има одличан успех у школи, али има
интересовања и ван ње. Његова велика љубав је кошарка, а током зиме скијање.

МИА ШПАЊЕВИЋ
Миа од своје пете године игра
балет. У међувремену се
опробала и у гимнастици, али
изгледа да ће љубав према овој
уметности однети победу и да ће
наставити од септембра опет да
грациозно хода на врховима
прстију.

НИКОЛА РАНИСАВ
Никола своје слободно време када је
у Београду углавном посвети спорту.
Тренира карате , има црвени појас и
тренира фудбал. Викенде проводи
код бабе и деде у Барајеву , где поред
неизбежног фудбала игра и шах. Као
и сва данашња деца, воли да игра
Playstation и игрице на мобилном
телефону.

РЕЉА ВУЈЧИЋ
Реља Вујчић тренира кошарку од своје
6. године.
Од почетка тренирања члан је
кошаркашког клуба РАС и са својим
другарима Стевом, Алексом, Богданом
и Милијом чине главну петорку клуба
за узраст од 9 година.
Реља игра позицију бек шутера, има
веома прецизан шут и тренер га често
користи у завршницама утакмице како
би поентирао.
Од октобра креће у припреме за
кошарку, лигу за узраст деце од 5-6.
разреда. Реља обожава кошарку и
нада се да ће једнога дана упознати
свог идола Богдана Богдановића
(кошаркаша Сан Антониjа).

ВЕЛИЗАР ИВАНОВИЋ
Велизар је са пет година почео да тренира теквондо,а годину дана касније кренуо
је и у школу пливања. Такмичења су се ређала, за њима и медаље. Савладао је
пливање и прелазио је из школице пливања у пливачки клуб. Са поласком у други
разред иде на рукомет. А онда је спојио и пливање и рукомет у ватерполу. Ове
године био је са том генерацијом на турниру у Мађарској (где је као и резерва
својим старијим другарима постигао гол), а месец дана касније у Грчкој са екипом
дечака 2007. и млађе (такође је давао голове). Освојили су четврто место. Овог
пролећа екипа за 2007. почела је да игра Беовал лигу. Крајем месеца имају
полуфинални турнир за првенство који ће се одржати у Ваљеву и који представља
круну сезоне. Велизар игра на позицији левог бека, тзв. "згодног" бека. Брз је и
добар пливач, што му даје добру основу за ватерполо. Комуникативан је и
непосредан, лако склапа познанства и лепо се уклапа и у екипу са старијим
другарима, али и са својим вршњацима. Са поласком у основну, кренуо је и у
музичку основну школу – одсек хармоника. Велизар је одличан ђак и у музичкој
школи.У првом и другом разреду учествовао је на „Мех“ фесту где је освајао прве
награде.

АНДРИЈА РИЗНИЋ

Наш друг Андрија бележи успех и
ван школе. Тренира теквондо у
клубу „Азија“. Слободно време
воли да проводи сам, игра игрице
или да се дружи са децом.

ЗОЈА САНТРАЧ
Зоја воли да слуша
музику, много воли
енглески језик и све
садржаје на том језику
када је у питању
музика или филм.
Највише воли да црта
и да прави фигурице
од
глине.
Њени
омиљени мотиви су
мачке.

СТЕВАН СТАНКОВИЋ

Стеван тренира кошарку активно
већ три године у КК „Рас“.
Одличан је у спорту, покретљив,
брз, али са другарима воли да
игра у слободно време и фудбал,
„Између две ватре“.

Са другарима на рекреативној настави до
финала у турниру

ЛЕНА СТОШИЋ

Лена похађа часове глуме у КЦ
„Чукарица“ од своје шесте
године. Часове гитаре похађа од
девете године. Такође, од девете
године иде на часове стрит
денса и хип хопа у Београдском
играчком центру. Воли да чита
књиге и гледа филмове. Велики
је љубитељ научне фантастике и
фантастично смишља и прича
приче.

ЗОЈА ПРЕЛО

Зоја Прело од свих ваншколских
активности највише воли енглески
и спорт, посебно одбојку. У
школицу енглеског је кренула још
као мало дете, у четвртој години па
и до данас редовно одлази два
пута недељно у Хелен Дорон школу.
Након пар година тражења кроз
разне спортове, од 2016. године је
пасионирани
заљубљеник
у
одбојку. Одбојку тренира у ОК
„Црњански“ и са клубом је освојила
неколико медаља и гомиле
чоколадних бананица на разним
турнирима, па Зоја сија са једном
сребном и 3 златне медаље.

ТЕОДОР СУДАР

Теодор тренира фудбал, навијач је
Партизана и највећа страст му је
спорт. Поред тога, воли да игра игрице
( наравно ), слуша домаћи рок, гледа
позоришне представе ( мјузикле пре
свега), чита ,,Џеронима Стилтона".
Воли да се смеје, шали и забавља људе
око себе (али зна да буде досадан
млађој сестри и старијем брату).

Озбиљни дечаци са неозбиљним
изразима лица

Шта нам би?

ВОЈИН ВОЈИНОВИЋ
Војин тренира аикидо од 2016.
године у Спортском центру
„Партизан“ на Чукарици. Пре
неколико дана, тачније, 25. јуна,
положио је за 9. кју (kyu – назив
степена у аикиду) .

МАРТА ЛУКИЋ

Марта у слободно време тенира
кошарку у КК „Рас“, али воли да
црта, слуша музику и да прави
луткице од папира, чему нас је
научила на једном часу ликовне
културе.

НЕДА КОСТИЋ
Неда има много хобија, па се и
опробала у разноврсним
активностима. Последња у низу
била је Школа оријенталног плеса
„Аруена“ у којој њена мама
Марина плеше више година, па је
и њу то привукло. Међутим, када
је то постало озбиљније и
компликованије, одустала је. Њена
мама се нада да ће се вратити
овом дивном и ретком хобију.

НАШИ УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА

Наши представници на Општинском такмичењу из математике

I место
Велизар Ивановић 3-1
Андреј Крсмановић 3-1
II место
Андреј Нешић 3-1
III место
Лена Стошић 3-1
Ђорђе Голубовић 3-1

Мина Мирковић је освојила друго место на
Школском такмичењу рецитатора

Пратилац на оброке

ТЕОДОР СУДАР

ЗОЈА ПРЕЛО

НИКОЛА РАНИСАВ

УНА БАНОВИЋ

МИНА МИРКОВИЋ

ТЕА МАКСИМОВИЋ

НЕДА КОСТИЋ

ЗОЈА САНТРАЧ

АНДРИЈА РИЗНИЋ

Маскенбал на Сребрном језеру
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