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Основна музичка школа ,,Марко Тајчевић”, Лазаревац

Основна музичка школа ,,Марко Тајчевић” основана је давне 1976. године. У почетку је
радила у просторијама других школа и установа у Лазаревцу, а 1994. године добија свој радни
простор. Данас школа има неколико подручних одељења, у Степојевцу, Љигу, Београду, а очекује
се да ће ускоро почети са радом и у нашој школи у Вранићу.
Многе генерације ђака прошле су кроз ову школу, а неки од њих сада су професори у тој
истој школи. После основне школе, овде се можете уписати и у средњу музичку школу.
Инструменти који се уче су:клавир, виолина, виолончело, гитара, флаута, кларинет, труба,
тромбон, саксофон, хармоника, а можете да одаберете и соло певање, али тек када напуните 15
година. Поред инструмента, обавезан предмет је Солфеђо на коме се учи теорија музике.
Кларинет и саксофон уче се
четири, а остали инструменти
шест година.
Ученици
се
често
такмиче у оквиру школских
такмичења, као и на другим
регионалним и међународним
такмичењима.
Школа
организује бројна такмичења, а
најпознатији
су
,,Мајски
сусрети”.
Сва
културноуметничка
дешавања
у
општини Лазаревац праћена су
учешћем ученика музичке
школе.
Ако желите да проширите своје видике, откријете таленат, заволите класичну музику,
треба само да одаберете инструмент. Са мало уложеног труда, добићете много више!
Милица Поповић, 6-1
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КЊИГЕ КОЈЕ ЋЕ ВАМ УЛЕПШАТИ ЗИМСКЕ ДАНЕ
Нова година је стигла. Сковали сте планове. Али у она мала, ситна
задовољства
уврстите
и
књигу.
Ми
смо
за
вас
потражили
предлоге. Уредници, новинари, глумци, познати и мање познати, сви
имају заједничку страст – читање.
1.

”Криве су звезде” , Џон Грин
Да ли бисте читали роман о љубави двоје
тинејџера који болују од рака?
Ова тема на први поглед можда делује одбојно
и незанимљиво, али не дозволите да вас
одврати од читања, јер је роман “Криве су
звезде” искрено и храбаро дело које ће вас
научити како се воли .

2.”Ива и скривени дневник” , Џуди Кертин

Ива Гордон је одлична у решавању проблема. Када су она и
Кејт пронашле дневник који је некада давно написала
девојчица њихових година, обе су постале свесне тога да
неке грешке из прошлости морају да се исправе! А када се
девојчице удруже, оне могу да реше све! Ипак, не може се
живети само у прошлости, јер је и садашњост препуна
изазова . . .
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3.”Мој дека је био трешња” , Анђела Нанети

Када је имао четири године, Тонино је имао њих
четворо: баку и деку у граду, и баку и деку на селу.
Они из града звали су се Луиђи и Антонијета и
сасвим су личили на све људе из града. Они са села
су се звали Отавијано и Теодолинда и нису личили
ни на кога , чак ни на своје комшије . . .Кроз причу о
осећајном и паметном дечаку Тонину сазнајемо много
о лепоти тренутака проведених с бакама и декама, о
томе колико је важно чувати успомене, о природи и о
повезаности човека с њом. За ову књигу су чланови
једног дечјег жирија рекли да “није као друге – то је посебна књига . . .”

Милица Радосављевић 6/1 и Теодора Драшковић 6/2
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У СВЕТУ КЊИГА
Посета Сајму књига увек подстакне моју машту и пробуди ми жеље. Пошто много волим да
пишем, сањам о томе да се и моја дела једног дана појаве на овако значајној манифестацији.
Писање је за мене ослобађајући процес, јер своја осећања преносим на папир. На тај начин сам
успела да пребродим неке не тако пријатне животне тренутке.
Надам се да ћете једног дана уживати у мојим делима, а до тада уживајте у књигама које бих
издвојила за вас:
1.
„Одабрана“ – роман Кире Кес о борби 35 девојака око круне и принца
Максона. Девојкама је то прилика да побегну у свет о ком су одувек маштале.
Главна јунакиња Америка Сингер не жели такву борбу, нити одрицање од своје
тајне љубави према Аспену, који припада нижем сталежу. Она ипак одлази на
надметање, упознаје принца и заљубљује се у њега...
2.
„Три мрачне круне“ –роман Кендаре Блејк о обманама. На
острву Фенберн у свакој генерацији роде се тројке, три краљице које
имају право на престо, а свака од њих поседује одређену врсту магије.
Мирабела може све да спржи ватром и муњама, Кетрин је у стању да
попије најсмртоносније отрове без икаквих последица, а Арсино
управља природом-контролише звери и биљке. Када напуне 16 година,
сестре се боре за круну...

3.
„Тринаест разлога зашто“ – роман Џеја Ашера који прати причу о
тинејџеру Клеју, који је након смрти своје другарице и симпатије Хане Бејкер,
пронашао њене аудио-касете. Тинејџерка је у 13 касета описала све догађаје и
људе који су је повредили емотивно и физички. Била је жртва бројних трачева, а
на касетама открива шта се заиста догодило. По овом роману снимљена је
истоимена серија.

4.
„Недодирљиво“ – роман младог Милоша Жежеља, америчког писца
нашег порекла, предствља љубавну причу са елементима фантастике. Адама
Кристакиса ударио је ауто. Он, међутим, не умире, већ се среће са Каролином,
својим анђелом-чуварем. Рађасе обострана љубав, али се појављује и анђео
смрти...

Нина Раденковић VIII/2
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Пролеће у новембру!
„Мајска песничка сусретања“ одржана су 7. новембра у Барајеву. Наша школа показала је да
има доста талентованих песника.
Моника Радовановић (8-2) је са својом песмом ,,Мислим'' освојила 1. место на општинском
такмичењу.

,,Мислим''
Мислим,
А не стижем да видим истину.
Нема места визији коју имам испред себе.
Желим неухватљиво,
А не достижем.
Мислим,
А одлазим у другом правцу.
Желела бих нешто љубичасто,
Нешто топло и плишано.
Не заустављајте ме, молим Вас !
Решила сам да ухватим неухватљиво.
Испред мене је слобода!
Видим себе у огледалу, а иза?
Мислим,
Треба ми да откочим спреге
Па да досегнем висине...
Желим и хоћу да удахнем ,а да буде свеже.
Да ходам, а да се не саплетем!
Сугурна сам да ходам
Ал' не стижем своје кораке.
Мислим.
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Милица Радосављевић је освојила 2.
место. Њена песма се зове ,,Зима''.

Огњен је освојио 2. место на конкурсу који је
прошле године организовао „Црвени крст
Барајево“.

Зима

Црвени крст

Напољу дува ветар,
Тихо се спушта мрак.
У шуми испод куће,
Лисица даје знак.

Скупиле се лије,
Које тихо зборе.
Спремају се на починак
До јазбине своје.

Погледах кроз прозор,
Пахуљице лете.
Улицом је прошло
Једно мало дете.

Да ли је лакше оживети човека,
Или га само посматрати издалека?
Када крв даш, многе ћеш даусрећиш,
Када крв даш, болест ћеш да очистиш.

Зато дај барем и једну кап
И бићеш срећан и ти сам.
За Црвени крст се дај
И постаћеш хуман, то знај!

Подели срећу, отклони тугу
И приближи све црвеном кругу.
Кад је неко тужан, усрећи га срцем
И помози свима својим крвним зрнцем!

Пахуље му падају
Посред беле капе,
А оно потрча
У загрљај тате.
Огњен Бабић V/2

Милица Радосављевић

Нина Раденковић, VIII/2
7

ЉУБАВ КАО ИНСПИРАЦИЈА
Љубав се веома често јавља као разлог за писање песама, приповедака или романа.
Чак и када она није главни мотив, у сваком делу се јавља као неизоставни детаљ.
Веома инспиративном чини ми се песма Васка Попе ,,Очију твојих да није" и
начин на који лирски субјекат велича њено постојање кроз материјалне ствари.
Када споменемо реч љубав, свако од нас осети топлину и дражи те саме појаве.
Уколико нису жмарци оно што нас подилази на помен љубави, онда је то сећање
на некога ко је за нас обележио постојање тог осећаја. О љубави је, чини се, лако
причати, писати и певати, јер то сада свако ради, зар не? Свако од нас има
различито виђење и за сваког од нас, она је другачија. С обзиром на то, требало би
бити искрен када је реч о истој. Како је то могуће у свету предрасуда и ниског
менталитета? Да ли је нама дозвољено да отворено кажемо шта за нас представља
љубав? Да ли сматрамо да је то само имагинација или нешто што нас окружује и
чини срећнијим? За мене она, као у некој песми, представља океан коме је
пространство врлина, а дубина и тајновитост,особине које су збуњујуће. Љубав и
јесте таква, збуњујућа, пуна успона и падова. При површини једноставна и
прозирна, али ако је осмотримо боље, приметићемо да ће увек да буде нешто што
нећемо знати.Нека ситница преко које ћемо прећи у циљу очувања мира, али која
ће нас пратити и увек се налазити ту негде у нашој глави. Таман толико да се
најежимо при самој помисли на њу. Али то је оно што је сачињава. Док је некоме
то заморно и исцрпљујуће, за мене то представља лепоту проживљавања тог
осећаја. Тог осећаја који је адреналин, тајновитост и страст. Искрица која убрзава
аритмију и чини да се дланови зноје само при помисли. То је срећа малог детета
када види звезду падалицу. Она је та жудња у погледу и та звезда. Сјајна,
недостижна, а опет видљива голим оком, свемогућа. До границе када је можемо
осетити сваким својим чулом. Осетити је додиром као први додир мајке и
новорођенчета, видети је као галаксију, тако познату, а тако неистражену. Чути
као тактове ,,своје" песме. Осетити њен мирис као мирис после кише. Окусити као
први пољубац у школском дворишту.
Љубав је оно што чини највећи проценат људског тела, а не вода.То је оно што нам
је највећа инспирација за нове изазове, оно што нас стимулише и одређује наше
расположење. Искрено, љубав је ћелија наше егзистенције. Из ње се све ствара и
рађа,она нас чини људима и она је оно што нас усмерава,тј. она је наша тежња.
Љубав је увек била и остаће вечита инспирација за различите подухвате, а пре
свега довољно добар повод да се умрља хартија најискренијим и најчистијим
осећањима.
Моника Радовановић 8/2
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Петра редовно купује и воли да чита „Мали забавник“, за вас је
одабрала две приче које је прочитала у овом занимљивом
часопису.

ЗАУВЕК РАДОЗНАО
Сматра да своју славу дугује једној тешкој болести од које пати од раног
детињства - радозналости. Заувек је остао попут детета које тек открива свет
око себе.

Ерне Рубик родио се у Будимпешти за време Другог светског рата, 13. јула
1944. године. Његова мама Магдона била је уметница, песникиња, нежна и
осетљива душа, а тата Ерне Рубик Старији инжињер, и то не било какав, већ
чувени стручњак за пројектовање ваздухопловних једрилица. Оца памти као
човека који је могао ,,брдо да помери“;ништа није могло да га спречи да
заврши започет посао, макар то значило да треба све да уради сопственим
рукама. Од њега је наследио упорност. Иако му је први пут требало неколико
недеља да склопи коцку коју је сам направио, на крају је, ипак, стигао до
циља.

Од маме је наследио љубав према уметности. Као дечак није се много
занимао за коцке, авиончиће, алат и слагалице.Мали Ерне волео је да црта и
слика, да изучава, простор, облике, боје и онда то преноси на хартију.

Завршио је два факултета - архитектуру и дизајн, и постао је професор. То је
био начин да обнавља стара и стиче нова знања која може да подели с
другима. Хтео је да направи помагало које ће олакшати ђацима да науче како
да склапају тродимензионалне облике. Имао је на уму коцку сачињену од
помичних делова, али, како год би је осмислио, увек би се распадала.
Месецима је лупао главу, а онда, током једне шетње поред Дунава, све му се
разбистрило. Гледао је воду како запљускује облутке на обали и схватио да
треба да направи гомилу каменчића (коцкица) спојених унутрашњим
механизмом како би могли слободно да се крећу – као вода.
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Отрчао је кући и помоћу гумица и спајалица склепао прву верзију онога што
је данас познато као Рубикова коцка.

Коцка

је његов најпознатији изум,иако је Ерне измислио још неколико

играчака: Рубикову змију (од 24 троугласта делића), Рубикову магију (од 8
квадратаних плочица) и Рубикових 360 (од 6 разнобојних лоптица). Ако се
питате како му не досади да стално смишља нешто ново, он на то има
спреман одговор: „Признајем. Волим да се играм.“

ПЕВАЊЕМ ДО ЦИПЕЛА

ЕНРИКО КАРУЗО (1873-1921)

Сада, кад је прошло готово сто година од моје смрти, о мени се прича свашта:
да сам најбољи оперски певач који је икада постојао, бољи од тамо неког
Паваротија, Доминга, Карераса, да нема никога ко може тако осећајно да
изведе арије из „Аиде“, „Риголета“, „Травијате“, „Боема“.....да се снимци на
којима ја певам и данас продају у милионима примерака. Да, сад ме воле и
величају, али када сам тек почињао, исмевали су ме, викали су ми: „Уааа!“ у
мом родном Напуљу, и то не зато што нисам умео да певам. Не, само нисам
имао новца да платим неким пробисветима, који не знају ништа о опери, да
ми тапшу. Од тада више нисам наступао у родном граду. Долазио сам само
да једем шпагете.
Зар сам ја био крив што сам сиромашан? Такав сам се родио, од маме Ане –
чистачице и тате Марчелина – фабричког радника. Ни сањао нисам да ћу
постати оперски певач и путовати светом. Мислио сам да ћу се заувек бавити
истим послом који је радио мој тата, а то је обрада метала. И сада у Напуљу
има једна фонтана, чије сам делове ја направио са својих десет прстију кад
сам радио у фабрици. Школа ми никад није била на првом месту. Научио сам
да читам и пишем, али никад нисам имао времена да се удубљујем у књиге.
Већ са 11 година сам почео да зарађујем. Звучи сурово, али такав је био
живот у Напуљу 19. века: ако ниси рођен у богатој породици, од малих ногу
си морао да се бориш за своје парче хлеба. Никад нисам имао ништа ново;
одећа, књиге, играчке, све је било половно и похабано. Свој први, никад
коришћен пар ципела ,купио сам тек са 18 година, и то од певања.
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Како сам уопште почео да певам? Кад сам имао девет година, придружио
сам се црквеном хору. Тамо ми је учитељ рекао да мооожда, ако се баш
будем трудио, имам неке мале шансе да једног дана постанем пристојан
оперски певач. И моје колеге, радници, често су ми тражили да им отпевам
неку нашу наполитанску песму. Али особа која ме је убедила да дам све од
себе као певач била је моја мама. Она је увек веровала у мене. И зато се
ничега нисам стидео, певао сам на улици, по кафићима, ресторанима, где год
би ме примили. Тако сам и успео да зарадим за онај пар ципела.
Дуг је био пут до праве правцате позорнице. Пустили су ме у напуљско „Ново
позориште“ тек 1895. године да певам оперу звану „Франческов пријатељ“
која је сад потпуно заборављена. Једино по чему се памти је то што су ме
током њеног извођења извиждали. Нека су. То ме је научило да се никада
више не обазирем на злобне коментаре. И годину дана касније, кад сам
гостовао на Сицилији, нимало ме није било срамота да се пред фотографима
појавим у чаршаву, обавијеном као римска тога око тела. Шта ћу кад ми је
једина кошуља била на прању, а нисам имао новца да купим нову.
Све моје сиромашке муке завршиле су се 26. децембра 1900. године. Да,
добро памтим тај датум зато што сам тада у миланској „Скали“ певао оперу
„Боеми“ и то под диригентском палицом Артурa Тосканинија. Ако можда
нисте знали, „Скала“ је најпознатија опера на свету, а Тосканини један од
најбољих диригената свих времена. У 20. век ушао сам као звезда. Није
било земље ни позоришта које није хтело да ме прими. Наступао сам и у
московском „Баљшој театру“ и то пред руским царем и у њујоршком
„Метрополитену“.
И све што некада нисам имао, све сам надокнадио. Лепо сам се облачио,
добро јео, сакупљао сам сатове и новчиће и старе предмете, као прави
господин. Постао сам веома отмен и елегантан, а да случајно неко не би
заборавио како сам лепо изгледао, сам сам цртао своје портрете. Ево,
можете и сами да их погледате. Тешко да је после мене било таквог дасе, зар
не? Данас споменика, награда и поштанских марки са мојим ликом и именом
има на све стране. Али, ако мене питате, највећа ми је почаст та што се и
данас у Уругвају служи „салса Карусо“, прелив за шпагете од павлаке, танко
сеченог лука, шунке, сира, ораха и печурака, осмишљен посебно за мене.
Мљац!
Петра Радусиновић 6/2
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О ЊЕМУ ЋЕ СЕ ТЕК ПРИЧАТИ...

Млади Влада je од успешног
спортисте постао глумац, можемо га
гледати у улози Арсенија, у серији
„Истине
и
лажи”,
која
се
свакодневно емитује на једној од
наших телевизија.
Владимир Ковачевић рођен
је 1995. године. Одрастао је у
новобеоградским блоковима, а
тренутно је студент завршне године на Факултету драмских уметности.
Будућа звезда каже да се у глуму заљубио још као дете, уз ТВ серије и филмове.
Влада је тренирао ватерполо 14 година, тако да му је то и омиљени спорт.
Разговарам сам са овим младим глумцем, којем тек предстоји слава, и за наш
часопис одговорио је на неколико питања.
 Омиљена боја: црвена
 Омиљено јело: Карађорђева шницла
 Кућни љубимац: корњача Раде
 Омиљени цртани филм из детињства: „Змајева кугла”
 Омиљени филм: „Америчка историја Х”
Влада је посетио многа места, али највећи утисак на њега
оставила је Барселона.
Његова каријера је у успону и надамо се да ћемо га за неколико
година гледати у најбољим српским филмовима.
Само за нас, ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ шаље своју слику.
Огњен Бабић V₂
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Интервју са наставником музичке културе Илијом Спасојевићем
Да ли је посао наставника у школи посао ваших снова?
Наравно да није, то сам схватио још одавно.Посао мојих снова је нешто потпуно друго, исто у
вези са музиком, али временом сам постао задовољан овим послом који радим.
Које школе сте завршили?
Завршио сам средњу музичку школу, затим сам уписао Факултет музичке уметности у
Београду, одсек Етномузикологијa, на коме сам дипломирао и магистритрао.
Који предмет Вам је био омиљен?
Нисам имао омиљени предмет и нисам нешто посебно волео школу. Заволео сам школу и
науку тек на вишим годинама факултета. Ето, можда сам тек тада заволео историју уметности и
естетику.
Предајете и Грађанско васпитање, мислите ли да Вам и то лежи?
Нисам још увек сигуран, тек сам ове године почео да га предајем, али мислим да спада у моју
област, јер се доста дотиче социологије, антропологије и многих других области које сам имао на
факултету,а и иначе су моја поља интересовања.
Волите да путујете,шта сте све обишли до сада?
Наравно да волим да путујем. Путовање је једна од битнијих ствари у животу да би човек
могао да сагледа себе, свој простор, начин живота. Имао сам прилике да путујем, не често,
обишао сам Скандинавију више пута, био сам и у Холандији, Немачкој, Мађарској, Румунији и
Бугарској.
Како је на вас утицало путовање у иностранство и на који начин вас је инспирисало у послу који
волите да радите?
Овог лета ми се указала прилика да отпутујем у мало другачију димензију, у Амстердам, град
великих уметника, људских слобода, једном речју Меку за слободоумне људе.
Та друга стварност јавила се у облику фестивала "Burning man" који је општепознат у свету, прво у
Америци а потом у Холандији, Израелу, Африци...Он не припада оном класичном типу фестивала,
већ је нешто сасвим друго. То друго односи се на међуљудскеодносе, тестирање себе и својих
граница, преиспитивање сопственог односа према стварности, себи и другима.
"Правила понашања" на фестивалу су: radical inclusion, decommodification, gifting (нема
обезбеђене хране, пића, све се дели), radical self - reliance, radical self - expression, communal effort,
civic responsibility, leaving no trace, participation i immediacy (изгуглајте изразе)! Ха-ха-ха-ха, звучи
као нешто што се код нас учи у школама на часовима грађанског васпитања, али само на
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декларативном нивоу...(прим. аут.) Дакле имао сам праксу из НОРМАЛНОГ понашања, оног какво
бих волео да постоји и у нашој средини, ха-ха-ха-ха...пусти снови...
Кингсманом, организатором и music lead, односно главним бајом за перформанс и музику,
одважио сам се да наступим пред око хиљаду и по људи и покажем шта знам. Док су се други
опуштали у пријатној атмосфери, у својим бескрајно лудим и маштовитим костимима, са пићем у
рукама, ја сам имао неописиву трему пред јавни наступ. Није да ми је први пут да наступам, али
овако, на оваквом месту, никад.
Дошао је и тај тренутак... тишина, комешање људи, сви гледају у мом правцу...Почиње...Лагани
увод који наговештава остале елементе музике, полако се захухтава, ја не чујем ништа, глув као
топ. Не ради ми реглер на миксети, паника, реглер почиње да даје знаке живота, подижем га,
улеће KICK, људи почињу да играју, скачу и дижу руке; сви су насмејани и више не зуре у
мене...срећа неописива. Преплављује ме осећај као онај кад сам био мали дечак који вози бицикл
и повремено гледа у небо пуно јарких боја...Прилазе разни лепи људи, поздрављају се са мном,
нуде ми пиће, своје контакте и имејл адресе, стижу похвале од реномираног ди-џеја који стоји
поред мене (за сваки случај), све је весело и дивно....
После наступа, то вече, у свом малом шатору, спавао сам као никад до тад. Обузео ме је осећај
који је тешко описив. То је један од оних најлепших осећаја у животу, када си истовремено
задовољан и собом и светом око себе. Тај осећај не бих имао да сам радио за новац, не, то је
осећај кад се повежеш са људима и кад се они повежу са тобом...
Када сте почели да компонујете и колико композиција сте написали?
Почео сам да компонујем пре неколико година, али када човек почне да
снима сопствену музику, обично потроши бар неколико година док научи да
ради тај посао, тек онда долазе његове композиције. Рецимо да имам десетак својих
композиција.
Да ли Вас привлачи нешто ван музике?
Наравно,многе ствари у животу ме привлаче, волим социологију и антропологију, али више у
теорији.
И за крај, када бисте могли да проведете седам дана на пустом острву, и то само са једном
особом, ко би то био?
С обзиром на то да је у питању имагинарно путовање, повео бих свог деку.Он ми је, осим тога
што ми је био деда,био и духовни узор, човек од којег сам многе ствари научио и са којим бих
поново желео да разговарам.
Марија Штулић, 8-2
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Интервју са татом

Тема мог интервјуа треба да буде занимљива и актуелна. Веома је битно да је
личност стручна да говори о изабраној теми. Док сам размишљала о томе,
укључила сам телевизор. Укључен је био програм на коме се приказивао ријалити
„Задруга“. У том тренутку мој тата је ушао у собу. Рекао је да променим канал и
пустим било шта, само то не. Тада ми је синула идеја, и одлучила сам да тема мог
интервјуа буду ријалити програми, а саговорник буде мој тата. Разлоге због којих
сам се за њега определила сазнаћете током интервјуа.



























Здраво тата, да ли си расположен за један краћи интервју?
Наравно.
За почетак, реци како се зовеш и чиме се бавиш?
Моје име је Дарко Ђурђевић .По занимању сам тата Марије и Бојане
Ђурђевић. То ми је главни циљ и задатак у животу.
Човеку не може да буде занимање родитељ .Деца и породица морају од
нечега да живе. Да ли си негде запослен?
Запослен сам у електродистрибуцији у Барајеву.Тамо бринем и радим на
томе да сви наши грађани имају електричну енергију.
Да ли си задовољан својим послом?
Задовољан сам примањима и тиме што је то одговоран посао и што од мог
рада једним делом зависи да ли ће грађани имати струју. Нисам задовољан
начином на који грађани користе струју.
На шта под тим коришћењем електричне енергије мислиш?
Мислим да је грађани могу користити на паметније начине.
Који су то паметнији начини коришћења струје по твом мишљењу?
Грађани би могли да буду штедљивији у коришћењу електричне енергије,
јер њени извори нису вечни а залихе су ограничене. Пре свега, електричну
енергију, као и енергију свих људи, треба трошити на паметне ствари и
стварање добрих и корисних ствари за све нас.
Како се енергија људи може користити за развој свих нас?
Па тако што, например, људи неће своју енергију, време и памет трошити на
гледање ријалити програма, већ ће их користити да науче нешто ново. То
ћеш и ти да урадиш, па ћеш да промениш канал и научиш нешто до сада
ниси знала.
Да ли су ријалити програми наш изум или се гледају у целом свету?
Нисмо их ми измислили,али смо их упростили, посељачили и заглупели до
крајњих граница.
Која је разлика, по твом мишљењу, између наших и страних ријалитија?
Ни страни ријалити програми нису научни или образовни програми.
Гледаоцима, углавном, служе за забаву, али, за разлику од наших, не служе
томе да код учесника испливају најгоре људске особине.
Да ли се и у страним ријалитима људи свађају и недолично понашају?
Да, али оганизатори тих програма не подстичу у тој мери учеснике на такво
понашање. Свађе су код њих последица услова у којима се учесници налазе,
а не подстицај који долази од организатора.
Да ли хоћеш на неком примеру да нам то ближе објасниш?
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„Велики брат“ је први ријалити програм код нас. То је страни програм и зато
кажем да га нисмо ми измислили. Основна разлика између њега и каснијих
домаћих ријалитија је у следећем: у њему учесници номинују сваке недеље
онога ко ће бити избачен. Порука сваком од учесника је: „Буди добар према
свима да те не би избацили“. У „Фарми“ или „Задрузи“ учесници се избацују
гласањем публике. Људска природа је таква да се публика увек опредељује
за оне који су им занимљиви, а то су, најчешће, конфликтне особе. Самим
тим, они који су културни, љубазни и пажљиви према другима, у ситуацији
су да буду избачени. Порука учесницима од стране организатора програма је
управо супротна од „Великог брата“. Уместо: „Буди добар и пажљив према
укућанима да те не би избацили“, порука у нашим ријалитима је :“Буди
безобразан, безобзиран и без срама да би те публика запазила.“
Да ли је то једина разлика?
Не, следећи корак у заглупљивању нашег народа био је да избацивања
уопште нема. Раније казне за физички напад су укинуте. Порука је:“Само се
свађајте, чак, ако треба, туците и бесрамно понашајте, и бићете стално
запослени“. Сада више ни публика не може да их избаци, већ само власник
телевизије, а он то неће учинити докле год има оних који ће то гледати.
Која је твоја порука у вези са ријалити
програмима?
Понекад волим када нема струје, јер ће се,
барем тада, поједини људи одморити и
одвојити од тог заглупљивања и праћења
неморала, а ти и твоја сестра ћете, ако мене
слушате, своју енергију (и кад има струје)
трошити на паметне и корисне ствари. Своју енергију ћете трошити на то да
научите како да будете добреи паметнеособе,пажљиве и културне према
другима, јер живот није исто што и ријалити програм. У животу, за разлику
од ријалити програма, неморални људи не пролазе добро, иако се на
тренутке човеку учини да је супротно.
То је био интервју са мојим татом,а ви оцените да ли је био довољно стручан да
говори о овој теми и да ли вреди послушати га. Ја мислим да вреди.

Марија Ђурђевић 7/2
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Интервју са мојим дедом
Особа коју ћу интервјуисати је мој деда који живи са мном у кући и који ме много воли,
као и ја њега.
Како се зовете и када сте рођени?
Зовем се Живко Лазаревић, од оца Витомира и мајке Радмиле. Рођен сам 25.1.1944.
године.
Колико браће и сестара сте имали?
Имао сам две сестре. Најстарија сестра зове се Јагода, а најмлађа се звала Милена, са три
године умрла је од запаљења плућа.
Како сте се слагали са својом породицом?
Моја породица састојала се од седам чланова. Најбоље сам се слагао са својим дедом
Миланом, који ме је много волео, а и ја њега.
Како сте поднели смрт своје сестре?
Смрт своје сестре и нисам тако тешко поднео, био сам мали и не толико оптерећен тиме.
Какви су били услови за живот у време када сте рођени?
Услови за живот били су јако тешки, рођен сам за време ратног стања, а моје село паљено
је два пута.
Да ли су Вас родитељи кажњавали или тукли?
Родитељи ме нису кажњавали, али ме је отац само једном ударио штапом по глави, јер
сам украо коња и пошао за Железник да слушам певаче.
Како сте провели детињство?
Детињство сам провео са својим другарима, а и са породицом на њиви.
Какви су били услови школовања?
Услови школовања били су никакви. Четворогодишња школа направљена је 1932. године,
а запаљена 1941. године. У школи је било само десеторо ђака.
Да ли се Ваша сестра удала?
Удала се 1965. године, а пет година касније умро је мој отац.
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Шта се догодило након смрти Вашег оца?
Остали смо моја мајка и ја. Све је спало на мене, а тада сам имао 26 година.
Да ли сте служили војску?
Војску сам служио на страни мира, под заставом УНЕФ-а у Египту. У војсци сам завршио
курс за болничара, енглески језик и радио у санитету. Због својих врлина, више пута сам
похваљиван писмено.
Којим послом сте се бавили?
Пре него што сам се запослио, бавио сам се пољопривредом, а затим трговином.
Шта мислите о данашњим условима живота?
Услови за живот су много бољи данас. Некада нисам имао ни струју, ни воду, а чак нисмо
имали ни пут.
Који Вам је најлепши догађај из живота?
Најлепши догађај ми је подизање Дома културе у Вранићу. Тада смо имали фолклорну,
музичку и драмску секцију.
Какво је раније било другарство?
У моје време владали су другарство и слога, јер су сви били једнаки и добри другари.
Шта Вам је најжалије у животу?
Најжалије ми је што нисам имао услове да се школујем.
Иако сте имали доста тешких тренутака у животу, да ли сте лако одустајали?
Никада нисам одустајао, иако ми је било тешко, увек сам био сигуран у себе.
Лука Лазаревић 7/3
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Занимљивости о Новој години
1.

Најскупље организован дочек организован је 2010. године на једној јахти, на

којој је кормилар био Роман Абрамович. На ово задовољство потрошио је свега 7,6
милиона долара. Искључиво се јео кавијар и суши, пио се шампањац, а у овоме су
уживали и Марк Џејкобс, Џими Чу и Бон Џови.
2.

Према једној легенди, кићење јелке започео је утемељивач протестантизма

Мартин Лутер. Лутер је, шетајући кроз шуму, био задивљен хиљадама звезда које су
светлуцале кроз грање јелки. Био је очаран фантастичним призором, те је одсекао
мало дрво и однео га својој породици. Да би дочарао ту лепоту, на гранчице је
закачио многобројне мале свеће. У Америци и другим земаљама Европе, кићење јелке
постаје познато тек у 18. веку.
3.

Иако историјат прослављања Нове године није у потпуности утврђен, сматра се

да су Вавилонци овај празник славили још пре 4.000 година. Римљани су, такође,
обележавали почетак нове године, али се њихов календар мењао са сваким новим
владаром, све док Сенат 153. године пре нове ере није ,,устоличио” 1. јануар за почетак
године. Неки научници тврде да су Нову годину први почели да славе Кинези.
4.

Модерна обећања за време новогодишњих празника, и уласка у нову годину,

најчешће се односе на престанак пушења, држање дијете, почетак здравог начина
живота, штедњу, више учења, верност.

Марко Јаковљевић 7/1
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Занимљивости

Да ли сте знали да рибе дводихалице (плућашице) могу преживети изван воде чак и две године?
Да ли сте знали да је електричну столицу изумео зубар?
Да ли сте знали да је гуска прва птица припитомљена од стране човека?
Да ли сте знали да се прва четири потеза у шаху могу одиграти на 318 979 564 000 начина?
Да ли сте знали да у Кини више људи говори енглески него у САД?
Да ли сте знали да кртица може да ископа тунел од 70 метара дужине и 0,7 метара дубине за само
једну ноћ?
Да ли сте знали да је Сан Марино најстарија република на свету, која још увек постоји?
Да ли сте знали да Кинези зову Kинески зид Чанг Ченг?
Да ли сте знали да електрична јегуља може да произведе струјни удар од 650 V ?
Да ли сте знали да игуана може да издржи под водом 28 минута?
Да ли сте знали да Шпанија у буквалном преводу значи ,,земља зечева''?
Да ли сте знали да је бадем члан породице ружа?
Да ли сте знали да ној може трчати брзином од 70 km/h ?
Да ли сте знали да камиле имају трослојне очне капке, који их штите од песка?
Да ли сте знали да је свака тробојна мачка женка?

Занимљива географија
1. Тонга је једина монархија на Пацифику
2. Транссибирска железница прелази преко 3901 моста
3. Филипински архипелаг састоји се од 7107 острва
4. Седам највећих држава света ( Русија, Бразил, Кина, САД, Аустралија, Канада, Аргентина )
заузимају пола света
5. Само шест држава у Европи граничи се са само једном државом – Португалија, Сан Марино,
Монако, Ватикан, Данска и Република Ирска
6. У држави Того, ако мушкарац да комплимент жени, мора је и оженити
7. Највећа пустиња у Европи смештена је између реке Волге и Урала
8. У САД постоје три Перуа и девет Париза
9. Од 25 највиших врхова на свету, 19 се налази на Хималајима
10. Најхладнији главни град на свету је Улан Батор у Монголији
11. Чак 336 река се улива у Бајкалско језеро
12. Последња ерупција вулкана Фуџи у Јапану била је давне 1707. године
13. Науру је једина држава на свету која нема службени главни град
14. Први главни град Русије је био Ладога
15. У Јапану постоји чак 17 активних вулкана.
Сергај Џогаз, 6/3
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Слушај своје срце (Мале реченице за велики успех)
 Бог сигурно неће сићи с облака и рећи: ,,Имаш дозволу да будеш

успешан/успешна!"Морамо сами себи да дамо дозволу.
 Често грешимо и кажемо: ,,Када будем имао енергије и воље, почећу да вежбам, да учим

редовнои радим домаће задатке!"НЕЕЕ, погрешно! Енергију и полет за активностима
добијамо тек КАДА почнемо, она долази као резултатнашег залагања. Тајна је у томе
да морамо да почнемо!
 Морамо да верујемо у себе, то је основа свега. А да бисмо
веровали у себе, прво морамо да верујемосеби!
 Наша животна мисија није да живимо без проблема. Наша
мисија је да водимо узбудљивживот!
 Често мислимо да је цео свет против нас, а кад тако

мислимо, онда ће тако и бити.Не вреди да кривимо друге, они се
неће променити. Морамо се прилагодити ситуацији или
променити себе!
 Страх се не може у потпуности уклонити, не може се ни савладати, може се само разумети.

Саморазумевање узрока страха покреће промену, ништа друго!
Марија Штулић 8/2
Музика некад и сад
Некада се успешност певача мерила бројем продатих плоча, а данас се вреднује према броју
прегледа на Јутјубу.
Седамдесетих година већина домаћинстава имала је грамофон и слушала плоче.
Понекад је било потребно уложити доста труда да се дође до плоче омиљеног
певача. Данас је сва музика лако доступна – једним кликом на интернету чућемо
све што пожелимо. То „све“, нажалост, понекад значи и „којешта“, јер данас неки,
које сматрају музичарима, имају, пре свега, потрeбу за популарношћу, а не за
квалитетом.
Из музичке хиперпродукције с временом ће се издвојити и опстати вредне песме.
Надам се да ће се међу њима наћи и ове са листе петнаест најслушанијих песама:
1. Dusk till dawn – Zayn ft. Sia
8. Boom boom – RedOne ft. Daddy Yankee
2. How long – Charlie Puth
9. Young and beautiful – Lana Del Rey
3. Havana – Camila Cabello
10. What about us - Pink
4. Echame la culpa – Luis Fonsi ft. Demi Lovato 11. All falls down – Alan Walker
5. Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
12. Hotter than hell – DuaLipa
6. More than you know – AxwellIngrosso
13. Attention – Charlie Puth
7. Feel it still – Portugal the Man
14. Perfect – Ed Sheeran
15. Shape of you – Ed Sheeran
Нина Раденковић, 8/2
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ЖИВОТИЊЕ

На Земљи има преко милион врста животиња. О некима већ знате много, о некима ћете
учити на часовима биологије. Овде ћете сазнати још нешто необично о животињама.

Колибри- најмања птица на свету, дугачка само 6 центиметара, а тешка 2 грама! Може да
лети брзином од 100 километара на сат. Замахне крилима и до 80 пута у секунди, а користи 20 пута
више кисеоника него један врабац који је за њега прави џин. Једина је птица на свету која може да
лети уназад или да лебди на једном месту.

Вук-дивља животиња која пређе и до 80 километара у потрази за храном. Младунци, у
знак поштовања према старијим члановима чопора, држе сагнуту главу. Од почетка науче ко је
главни у чопору, јер он једе први и има најбоље место за починак. Вођа први креће у напад када се
лови. Вукови су месоједи, али преживеће и са биљном храном ако нема меса.

22

Зец- може бити дивљи и питоми. Све чешће се гаје као кућни љубимци. Има их разних
величина, али су патуљасти зечеви постали омиљена врста љубимаца. Веома су интелигентни и
лако се дресирају. То су радознале и активне животиње које воле да се играју. Уживају у друштву,
како других зечева, тако и човека. Ипак, треба знати да зечеви никада неће бити расположени за
претерано ношење у рукама, гњечење у крилу и сличне поступке.

Делфин- најмања врста делфина се зове мауи. Дугачки су око 1,2 метра и тешки око 40
килограма. Највећа врста су орке или китови убице (Да, добро сте прочитали, то је врста делфина!)
који могу да достигну величину од 6 до 8 метара и тежину од 6 тона. Сваки делфин има
јединствено леђно пераје које се може користити за идентификацију. Делфини помажу једни
другима у невољи, а забележено је да помажу и људима, па чак и китовима много већим од себе.
Имају способност препознавања, памћења и решавања проблема, што их чини једним од
најинтелигентнијих бића на планети.

Антилопа- назив ове животиње значи “цветно око”. Веома су угрожена врста јер их људи
лове због крзна или рогова. Чиру, или тибетанска антилопа, лови се због свог крзна које се користи
за прављење шатуша, невероватно финог материјала од кога се праве шалови. За израду само
једног шала, мора да се убије неколико антилопа. :-(

Змија- љубав према змијама назива се офиофилија, а страх од змија офиофобија. Змије се
плаше човека и беже од њега, ако су у могућности. Људи најчешће страдају од уједа змија због
непажње. Од 2400 врста змија само је 400 отровно. Најотровнији примерци змија на свету
припадају породици таипана, који насељавају тло Аустралије. У Србији најотровније су шарка,
поскок и шарган.

Тигар- спада у 10 највећих животиња на свету, а уједно је и највећа и најјача мачка на
свету! У стању је да понесе тежину двоструко већу од своје. Тигрови су пристојнији од лавова;
наиме, када се два тигра сусретну у лову, често поделе оброк, док би се лавови побили око плена.
Кад више тигрова убије плен, мужјаци ће сачекати да прво једу женке и младунци, за разлику од
лавова који раде супротно. Сјајни су пливачи, воле да се купају и играју у води.
Сара Поповић 4/1
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Хорор филмови
Хорор филмови су филмови који би требало да изазову страх и стрепњу код гледалаца.
Тематика хорор филмова углавном је везана за смрт и мистичне догађаје. У скоро сваком
хорор филму главни лик је негативац. Хорор филмови се деле на :
1.Сплатер филм – хорор који застрашује сценама насиља мучења.
Примери :Слагалица страве, Брда имају очи, Амитвилски ужас...
2.Слешер филм – филм чији је главни лик психопата или серијски убица, који најчешће убија
тинејџере који током распуста проваљују у напуштене уклете куће или бораве у летњим
камповима.
Примери :Страва у Улици брестова, Петак 13, Ноћ вештица, Последња екскурзија...
3.Акциони хорор – Филмови са вампирима, вукодлацима, зомбијима; имају елементе
акционог филма и авантуре.
Примери :Ван Хелсинг, Мумија, Повратак мумије...
4.Психолошки хорор – хорор који изазива страх музиком, кадровима или закључцима до
којих долази публика, а које главни лик не може да схвати; то су филмови који треба да
уплаше гледаоца без употребе физичког насиља.
Примери :Розмарина беба, Црни лабуд, Духови у нама...
5. Готички хорор – филм са елементима хорора и љубавне драме, често адаптација неког
романа.
Примери : Интервју са вампиром, Дракула, Пусти правог унутра...

Описи хорор филмова:
1.Страва у Улици брестова ( A Nightmare on elm street ) – Филм у коме је главни лик Фреди
Кругер ( глуми га Роберт Инглунд ), састоји се од 7 делова. Фреди Кругер је убица деце у
Улици брестова, којега су родитељи због убистава њихове деце живога запалили. Али вратио
се као убица, који убија у сновима. Убија једно по једне дете оних родитеља који су га
запалили. Ненси Томпсон ће га ипак савладати у својим сновима и на крају убити.
2. Тексашки масакр моторном тестером ( The Texas Chainsaw Massacre ) – је амерички хорор
филм снимљен 1974. године у режији Тобеа Хупера, познат као један од најбољих и
најутицајнијих остварења жанра, односно као један од зачетника
поджанра, касније познатог као слешер филм. Радња приказује како
група младића и девојака приликом путовања заврши у кући, где живи
клан инцестуозних канибала који случајне пролазнике, пре него што
ће се њима нахранити, подвргавају страховитом мучењу и
злостављању.
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3. Кад јагањци утихну ( The silence of the lambs ) – Амерички хорор-трилер филм, у Џонатана
Демеа из 1991. с Џоди Фостер и Ентонијем Хопкинсом у главним улогама. Заснован је на
роману Томаса Хариса, његовом другом делу о др Ханибалу Лектор, бриљантном психијатру
и канибалу – серијском убици. У филму Клерси Стерлинг, млада агенткиња ФБИ-ја, послата је
затвореном Лектору како би га питала за стручни савет у вези са хватањем серијског убице,
званог Буфало Бил, којима отима жене и скида им кожу. Филм је освојио пет Оскара,
укључујући онај за најбољи филм и представља једини хорор филм који је осовојио такву
награду.
Препоручујем још неке хорор филмове :Исијавање, Истеривачи ђавола, Амитвилски ужас,
Врисак, Круг, Петак 13, Ноћ вештица, Слагалица страве, Брда имају очи, Пречица, Мамула,
Психо...

Опис хорор ликова:

1 . Фредрик Чарлс ''Фреди'' Кругер – дефинитивно један од најстрашнијих
хорор ликова у историји хорор филмова, мислим да после гледања овог
филма нећете неко време моћи мирно да спавате. 9/10

2. Ханибал Лектор – један од најпаметнијих хорор ликова, али
такође и један од најпакоснијих. Ако будете гледали овај
филм, сигуран сам да вас методе Ханибала Лектора неће
оставити равнодушнима. 9.5/10

3. Џејсон Ворхинс – лик који је као дете био добар, све док га нису
вршњаци гурнули у Кристално језеро и смејали се док се он није
удавио. Касније се вратио као хладнокрвни убица, са маском преко
лица и жељом да се освети сваком ко му је наудио. 8.5/10

Сергеј Џогаз 6/3
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ЗАНИМЉИВЕ ДЕКОРАЦИЈЕ
Како да на занимљив начин искористите потрошене сијалице
Потребно вам је: стара сијалица, темпера, четкица. Ако желите, можете додати
шљокице или неки други материјал да би изгледало још лепше…

Да би ваши прозори изгледали лепше током зиме, можете их украсити прелепим
папирним пахуљама.
За њих вам је од материјала потребно: папир (бели или у боји), лепак и маказе.

Теодора Драшковић 6/2 и Милица Радосављевић 6/1
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КУТАК ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ROMEO AND JULIET
I visited The Book Fair this year and I bought the adapted version (a graded reader) of ‘Romeo and Juliet
in English . This book is very romantic and sad at the same time, but I liked it very much. ,’Romeo and
Juliet’ is one of the most popular love stories in the world. I recommend to all of you to read it, because
it’s very interesting.
About the writer: William Shakespeare was an English writer who is considered to be one of the most
popular and the most influential playwrights in the world. He wrote many poems and plays whereby he
showed equal talent for tragedy and comedy. His works have been translated into almost all languages
of the world. He was baptized on 26th April 1564 and he died on 23rd April 1616.

About the book: William Shakespeare’s Romeo and Juliet was originally published in 1597 and
is the tragic love story of a young man and woman who come from rival families. Numerous
productions, from theatrical to ballets to films, have been created over the years to introduce,
or re-introduce, this classic to audiences.
I’ll present to you some of the most famous movie adaptations of this famous tragedy.

George Cukor, 1936
Named as one the ‘Best 1,000 Movies Ever Made’ by The New York
Times, the 1936 film adaptation of Romeo and Juliet stars Leslie
Howard and Norma Shearer as Romeo and Juliet. MGM was a little
apprehensive about allowing director George Cukor to make this
film, afraid that it would not appeal to the masses. In the end,
people either loved or hated it, with some of them believing it was
too over the top and artistic and the actors too old; however,
others enjoyed it such as The New York Times’ Frank S. Nugent
who wrote ‘romance glows and sparkles and gleams with
breathless radiance.’ While it wasn’t a runaway hit, it did receive
four Oscar nominations.
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West Side Story, 1961
The musical West Side Story? That’s right, as this movie is a unique and
exciting adaptation of Shakespeare’s Romeo and Juliet. This American
musical takes place on the Upper West Side, New York City, during the
mid-1950s and features Natalie Wood as Marie (Juliet) and Richard
Beymer as Tony (Romeo). The musical is about two rival gangs, with
Maria’s brother being the head of the Sharks and Tony being the cofounder of the Jets. Just as with Romeo and Juliet, there is no happy
ending in the West Side Story. The movie was a critical success, winning
ten Academy Awards – the most ever for a musical.

Franco Zeffirelli, 1968
Franco Zeffirelli did it again, but this time, it is the 1968 film starring Leonard Whiting and Olivia
Hussey in the titular roles; it was an instant success and not only
with audiences but with film critics as well. The late great film
critic Robert Ebert wrote: ‘I believe Franco Zeffirelli’s Romeo and
Juliet is the most exciting film of Shakespeare ever made.’ One of
the reasons for its success was due to the fact the actors were
young, as in Shakespeare’s original version. Indeed, Renata Adler
from The New York Times wrote when the film was first released
that the actors were ‘young and full of life as they ought to be.’
BazLuhrmann, 1996
Directed by BazLuhrmann, Romeo + Juliet is a 1996 movie
starring Leonardo DiCaprio and Claire Danes. While this version
is a modern spin on the Shakespeare story, with its setting in a
modern-day city, it still retains the original language, making it
a fascinating blend of contemporary and classic elements.
Some of the rave reviews came from film critics like James
Berardinelli who said that ‘[…] the success of any adaptation of
a Shakespeare play is determined by two factors: the competence of the director and the ability
of the main cast members. Luhrmann, Danes, and DiCaprio place this Romeo and Juliet in
capable hand.’ The film also garnered many award nominations and wins, including at the MTV
Movie Awards, the BAFTA Film Awards, Berlin International Film Festival, and a nomination at
the Academy Awards.
Теодора Драговић, 6-2
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Nikola and Aleksandar had a special assignement in English classes - hey read two novels by
the famous British author Roald Dahl. You can read their reviews of these two books.

‘The Magic Finger’
The book is about a little girl that lives on a farm. It turns out that
she has some special powers. The Greggs live next to her farm. The
Greggs have two children, both of them boys, Phillip and William.
The girl is eight, Phillip is also eight and William is three years
older, he is eleven.
The Greggs like hunting and the girl couldn't stand it! Every time
she tried to talk them out of it they laughed. Then one morning she
saw them coming out of the woods carrying a young deer. That made her cross;
she saw red, AND PUT THE MAGIC FINGER ON THEM! For months she had been
telling herself that she would never do it again, not after what happened with
Mrs Winter. “Stand up!" said Mrs Winter. The girl stood up, and then she said,
spell "Cat". The girl said easily, "K-A-T". Mrs Winter said “You are a stupid little
girl!". Then the girl put the magic finger on her. Things were happening so fast first whiskers grew out of her face. Of course the whole class was laughing, and
when she turned around she had a big bushy tail! And after that the magic finger
was on the Gregg family. In the afternoon of the same day, they went hunting and
caught sixteen ducks. Just then four more ducks appeared in the sky. They tried to
shoot them but didn't succeed. Then they went home, but the ducks were flying
over their heads, mocking them. Late in the night Mr Gregg went out to get some
firewood, then he saw the ducks fly over his head, he ran inside. The next
morning they woke up, Mr Gregg wanted to see what time it is but he couldn't
move his hands .When he got out of bed he noticed he was really small and had
wings! Then they saw Phillip an William flying around the room, but before they
could say anything they flew out. They all flew up into the sky then Mr Gregg
said , " Look, there is someone in our garden!" They all looked down and saw the
four ducks getting into their house .Mrs Gregg felt sad and then Mr Gregg said
“Let's build a nest!” Then they flew to a tall tree. It took a long time to build but it
was worth it. They felt hungry, but didn’t want to eat snails and worms. They
went to the house, in order to find something to eat. But when they looked in the
ducks have taken over their whole house. After that, they went to sleep. The night
was bad. It was raining and there was a strong wind. They woke up and looked
down and saw the four ducks. They were pointing the guns toward them, Mr and
Mrs Gregg yelled "DON’T SHOOT!" , "We have our children up here!" The ducks
replied: "But you shot at my children!". "I will never do it again!” yelled Mr Gregg
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, " Do you mean it?" “Yes i do!! I will NEVER do it again!!" said Mr Gregg. The
ducks left, they were happy. The Greggs flew down, and at once everything got
normal, they got their arms back and were normal sized again. The next day the
girl came to visit. She saw Mr Gregg breaking the guns, Phillip and William
feeding birds, and Mrs Gregg putting flowers on the graves of the 16 birds. She
approached him and said," Hi Mr Gregg! " He said “I’m not Mrs Gregg ,now I’m
Mr Egg .Then they started telling her the story and just when they finished ,there
was a loud BANG!! "Thats the Coopers" said Egg .Then she started running , " Hey
,what’s up?" asked Egg . " You wait and see ,they will be sleeping in the trees
,every one of them !"
Никола Максимовић, 6/1

10 facts about Roald Dahl
1. He was born on 13 September 1916, in Llandaff, Cardiff. His parents were
Norwegian.
2. He did not start writing for children until he had children of his own.
3. He wrote all of his children's stories in a small hut at the bottom of his garden.
4. He was a Hurricane fighter pilot during World War II.
5. He had two steel hips and six operations on his spine.
6. He wrote the screenplays for Chitty Chitty Bang Bang and the Bond movie You Only
Live Twice.
7. He originally wrote short stories for adults which were later published as Tales of
the Unexpected.
8. He loved chocolate, but not chocolate cake or chocolate ice cream.
9. He always wrote in pencil on yellow paper.
10. He died on 23 November 1990 and is buried in the churchyard of St Peter and St
Paul's Church, Great Missenden.
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‘George’s marvellous medicine’ by Roald Dahl
George’s Marvelous Medicine is a children’s novel by Roald Dahl that follows the
misadventures of George in attempting to make a medicine to make his grumpy Grandma a
nicer person.

The book starts with a warning saying “do not try to make George’s
Marvellous Medicine yourselves at home. It could be dangerous”, which
I found pretty funny. The book is pretty funny and creative.
The part where George’s grandma begins to say weird things is a little bit
spooky, and I like that. I found the part where George makes his
Marvellous Medicine a bit annoying and boring, yes, it was cool and
funny, but too long and repetitive. When George says that his grandma
has a mouth like a dog’s bottom is probably my favorite sentence from
this book, I laughed so hard at that. When George finishes his medicine and gives it to his
grandma, she grows so tall she gets through the roof, I loved that part. Then George mutates
a chicken using his medicine, and it grows taller than George, and his parents come back. Mr
Killy Kranky’s reaction was hilarious. He’s too happy because of the chicken being so big,
then George’s grandma yells “What about me?!” and Mr Killy Kranky just tells her to shut
up as if he sees overgrown elders every day. Mr Killy Kranky and George then begin to
mutate their animals using the medicine. A crane comes to lift up grandma out of the roof, as
she jumps on pony that was mutated using the medicine, that part was also hilarious. Then
George and his dad run out of the medicine, so they try to make a new one. I found the part
where George and his dad make a new one pretty repetitive and boring. They failed at
making the new medicines work in the way the first one did like three times. Then George’s
grandma comes and drinks the new medicine, which had the effect of making the ones who
drink it reduce in size. She thought it was a cup of tea. She then begins to reduce, and then
she comes to her normal size, and continues to reduce while George’s dad was happily
dancing around until she wasn’t even visible to a naked eye, and that’s the end of the story.
I really liked the book, it was funny and creative, but some parts like when George is making
the medicine or when he and his dad try to make a new one are a bit boring and repetitive.
For comedy, I would rate it ten out of ten, for creativity, eleven out of ten. I would totally
recommend reading it.
hilarious – very funny
reduce – become smaller
Александар Радека 6-1
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