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„Ђачки корзо“ 
 

ОКТОБАР 2021. 

 
 
 

“У правој, доброј школи не би смело да остане нерегистровано и неоцењено                  
ништа иза чега 

стоје љубав, рад, знање и успеси.” 

 

„ЦРНО-БЕЛИ свет“? 
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Октобарски број припремили и уредили: 
 
 

Јана Деспотовић, Јелена Ђевић, Петар Јаћимовић Живковић, 
Калина Милошевић, Мила Рашић, Сташа Сјепић, Мина Алексић, 
Нађа Вуксановић, Софија Видаковић, Уна Грац, Ања Мараш,        
Ива Николић, Стеван Станковић, Лена Стошић. 
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НЕКИ ОД ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ МЕСЕЦ ОКТОБАР 

 

1. октобар 1892. године, рођена Аница Савић Ребац, српска књижевница и филолог. 

                    1902. године, отворена прва занатска школа у Србији – „Грађевинска школа“ у Београду. 

                    1924. године, Радио Београд по први пут емитује програм. 

6. октобар 1927. године, премијером филма “ Певач џеза” у Њујорку, почела ера звучног филма. 

8. октобар 1912. године, Црна Гора објавила рат Турској и истог дана напала турске положаје код    

                    Скадра, чиме је почео Први балкански рат. 

                    1984. године, почео са радом „Звездара театар“ у Београду. 

9. октобар 1915. године, немачке и аустроугарске трупе у Првом светском рату заузеле Београд. 

                    1934. године, извршен атентат на југословенског краља Александра Карађорђевића у  

                    Марсељу. 

                    1854. године, рођен Михајло Пупин, српски научник и проналазач.  

                    1892. године, рођен Иво Андрић, српски и југословенски књижевник и дипломата  

                    Краљевине Југославије.  

                    1934. године, умро Александар I Карађорђевић, југословенски  краљ. Био је други краљ    

                    Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а касније и Краљевине Југославије.   

                    (1929-1934). Био је други  син краља Петра I и кнегиње Зорке, кћерке црногорског краља  

                    Николе Петровића.  

10. октобар 1992. године, подигнут споменик књижевнику Иву Андрићу у Београду. Споменик се  

                    налази на Андрићевом венцу.  

                    1847. године, рођен Милан Јовановић Батут, лекар, универзитетски професор и     

                    Утемељивач Медицинског факултета.  

11. октобар 1806. године, рођен Александар Карађорђевић, српски кнез од 1842. до 1858. године.  

                   Током његове владавине донет је Грађански законик Србије (1844) и реформисано   

                   судство.  

                   1865. године, рођен Јован Цвијић, српски географ, оснивач Српског географског друштва,  

                   председник Српске краљевске академије професор и ректор Београдског универзитета,  

                   почасни доктор Универзитета Сорбоне и Карловог универзитета у Прагу. 

12. октобар 1887. године,  Никола Тесла пријавио свој први патент у области полифазног система  

                   преноса електричне енергије. 

                   1897. године, у Београд су из Беча пренети посмртни остаци Вука Стефановића  

                   Караџића, реформатора српског језика, и сахрањени у порти Саборне цркве. 

                   1873. године, рођена Надежда Петровић, најзначајнија српска сликарка с краја 19. и  

                   почетка 20. века. Њено дело зрачи експресијом, снагом и храброшћу.  

25. октобар 1815. године, српски кнез Милош Обреновић је постигао споразум с везиром  

                   Београдског пашалука чиме је завршен оружани део Другог српског устанка. 

30 октобар 1869. године, извођењем алегоријске слике Ђорђа Милетића „Посмртна слава кнеза  

                   Михаила“, у Београду jе отворена нова зграда Народног позоришта, изграђена по пројекту   

                   Александра Бугарског. 
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ИЗОКРЕНУТА БАЈКА 

 

     Некада давно иза седам мора, гора, брежуљака и цветића, живела је једна вила по имену Добрила. 

Није она била баш најфинија као што смо је сви замислили. Остала створења која су је познавала, 

нису је сматрала за вилу јер није била слична ниједној за коју су  икад чули. А бонтон? То да не 

помињем! Мљацкање, упадање у реч, плажење другим вилењацима....Страшно! Родитељи нису знали 

како да је смире. Сваким даном све је гора. Прво играње нове“ ФИФА 20“, па постављање 

неприкладних слика на „ИНСТА“, облачење мини сукње и фарбање у розе. 

 

     Само један вилењак могао је да је промени, а то је био принц Здравко, кога су сви звали Столе. 

Савршен за то! Али ипак био је ту само један проблемчић...нису се подносили. Тачније она није 

подносила њега. Он је био тако дружељубив и добар, а вила тако неваспитана. Родитељиц су ипак 

морали нешто да ураде, тако да су „тајно“ договорили дружење. То значи да ће јој он објаснити пар 

ствари и „ХОП“! Све ће бити у реду, као у правој бајци. 

      

     Два, три дана пре извођења плана, Добрила је отишла да купи пљескавицу...и наравно ту се нашао 

Столе возећи свој нови розе бицикл. И погађајте шта! Добрили  испада пљескавица, а Столе  

прилазида помогне. Док су скупљали остатке прсти им се додирнуше! Тако романтично...руке у 

кечапу, а преко њих салата.  Њихова крилца почела су да лепршају. Има ли нечег лепшег?  Били сте у 

праву. Просто љубав на други поглед. 

      

     После тог догађаја св е крену по своме, дође свадба, деца, унуци... Све у свему од тог дана наша 

Добрила поста културна и фина. 

 

Милица Митић  

 

     

 

 
 

 

 

 

У МОМ СВЕТУ
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УТИСЦИ 

(бивши ученици о својој-нашој школи) 

 

Лана: Школа има једну дивну атмосферу, од учитеља може се очекивати строгоћа, а 
дисциплина сваког ученика у овој школи, нормално, очекује се да буде најбоља могућа. Али 
сматрам  да је све то и чини добром основном школом. Све у свему,ова школа ме одлично  
припремила за средњу. 
 
Вукашин: У школи ми се највише свидело то што сам упознао пуно добрих другова са којима 
ми ниједан дан у школи није досадан. Порука свима који читају ове редове је да никада неће 
имати толико времена за игру колико у основној школи , нигде им наставници неће 
посвећивати толико пажње колико овде и да је оно што мислимо да су бриге у основној школи 
није ни близу бригама у каснијем животу. 
 
Катарина: Највише ми се свиђа атмосфера ове школе која је углавном позитивна. Драго ми је 
да наставници ове школе разумеју значај комуникације и отворености ученика и наставника. 
Позитивно ме изненађује пријатељство између различитих одељења. Никада нећу заборавити 
изненађење на почетку петог разреда. Силни број нових предмета је погодио сваког петака. 
Срећом, наставници су успели да нас опусте, смире и навикну на ове промене. 
 
Сара: За мене је овај период у основној школи био веома леп и забаван. Учила сам, али и 
уживала у стицању нових знања и дружењу са вршњацима. Веома ми је жао што се један део 
мог школовања завршава, али заувек ће ми у сећању остати време које смо провели заједно. 
 
Милош: За мене је основна школа била врло важан и јединствен период живота, ту сам стекао 
прве праве другаре, прве наставнике и прве симпатије. Када помислим на то време, преплави 
ме носталгија и сетим се свих лепих успомена. У основној школи су ме научили свему 
најважнијем што ми је касније било потребно. Препоручио бих садашњим основцима да се 
труде, уче на време и пазе о себи у сваком смислу те речи. 
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ШТА ЧИТАТИ, СЛУШАТИ, ГЛЕДАТИ 
 
 
Петар: Моја препорука је да, обавезно, погледате филм „Чудо“ (Wonder) из 2017. год. 
Предивна прича о одрастању, пријатељству, породици, али и о тешкоћама и неправдама 
са којима се сусрећемо, поготово ако смо мало различити и посебни. Главни јунак је 
дечак Аугусто Пулмнаноу, десетогодишњак који је различит и посебан. Болује од ретке 
генетске болести, због којег му је лице деформисано. Ми га у филму упознајемо у 
тренутку када креће у нову школу где се среће са децом која нису спремна да га 
прихвате. Нека деца га киње и исмејавају, а нека виде нешто друго осим његовог лица. 
Филм који ће вас насмејати, расплакати, инспирисати, охрабрити...Ово је филм који би 
требало сви да погледају! 
 
Јелена: За читање бих препоручила књиге ,,Марта Смарт“. Има више таквих издања. Мој 
омиљени је ,,Марта Смарт и вашар загонетки“. Књиге су пуне одличних загонетки, а 
писац је Урош Петровић (немају сви делови у називу ,,Марта Смарт“).Када су у питању 
филмови, препоручујем филм ,,Lion King“ који је занимљив и емотиван. 
 
Катарина: С обзиром на то да свирам гитару преферирам музику која у себи садржи 
неку врсту гитаре, од такве музике највише волим Пака ди Лусију Entre dos Aguas, Rio 
AnchoОд остале музике препоручујем Френка Синатру  My Way и Мајкла Џексона You are 
not Alonе и  Billie Jean. Од филмова срдачно препоручујем своју омиљену серију филмова 
о Харију Потеру. Омиљена књига ми је Дневник Ане Франк зато што толико мотивише и 
инспирише. 
 
Лана: Kао особа која није баш заинтресована за такозване „тин“ књиге, не верујем да 
могу доста тога препоручити. Једини писац тог жанра који ми је био јако интресантан 
јесте Џон Грин, било који његову књигу препоручујем. Од музике, сем Битлса могли 
бисте послушати Квин или Лед Цепелин, мада разумем да та музика није за све. За 
гледање зато препоручујем серију The Magicians, наравно само за љубитеље фантазије. 
 
Сара: За читање бих препоручила две књиге: „Само да смо заједно“, Џуди Блум и „На 
крововима Париза“, Кетрин Рандел. За слушање препоручујем песму Перфект, Ед Ширан, 
а за гледање филм „Мадам“. 
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ЗАНИМЉИВОСТИ о језику 
 
На свету постоји 2,700 језика, са преко 7.000 различитих дијалеката широм света. Према неким 
истраживањима, сваке две недеље један језик нестане. До сада је, отприлике, преко 230 језика 
потпуно изумрло, а 2.400 су у том смислу угрожени. Источни Сибир, северозападни пацифички 
плато Северне Америке и северна Аустралија су подручја са највише угрожених језика.На 
пример, један језик из Мексика је у опасности да нестане само зато што последња два жива 
говорника одбијају да разговарају.  
 
Oдговор на питање који језик је најстарији није лако дати, али језици на којима постоје 
најстарији записи су хебрејски и санскрит, иначе хебрејски језик је једини изумрли језик који је 
успешно оживљен. Сматра се да је најстарији писани језик настао отприлике 4500 година п.н.е. 
 
Кинески, који има највећи број говорника, око 500 милиона матерњих говорника и још нешто 
више од милијарду активних говорника, званично је службени језик у око 54 земље, има преко 
50.000 знакова, а ако бисте желели да читате новине морали бисте да знате минимално 2.000 
знакова,  док је за читање књижевна дела потребно распознавати 8.000 знакова. 
 
Становници малог канарског острва Ла Гомера, користе звиждући језик по имену “Силбо 
Гомеро”, који је у потпуности развијен и који користи заједница од преко 20.000 људи. 
 
Енглеском језику се додаје нова реч отприлике сваких 2 сата, а око 4.000 нових речи сваке 
године се додаје енглеском речнику, а 11% целокупног енглеског језика је само слово Е. 
 
Неки језици имају падеже, а неки не, енглески језик нема ниједан падеж, српски има седам, 
фински око 14-15, док мађарски има око 18, све зависи од дефиниције, а апсолутни рекордер по 
броју падежа је чешки језик који се говори на Кавказу и који има 64 падежа. 
 
Есперанто је вештачки језик чије је основне карактеристике сачинио Лудвиг Лазар Заменхоф 
давне 1887. године и којим говори између 500.000 и 2.000.000 људи. 
 
Измишљени језици су више него популарни! Прво што ће вам пасти на памет јесу језици из 
„Господара прстенова“, дотраки језик из „Игре престола“, на’ви језик из „Аватара“ и, наравно, 
незаобилазни клингонски из „Звезданих стаза“, када је реч о измишљеним језицима Толкин је 
овом детаљу посветио највише пажње јер у трилогији „Господар прстенова“ постоји чак 12 
измишљених језика. 
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АХ, ТИ ПАДЕЖИ!!! 
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ЗАНИМЉИВОСТИ из света науке 

 

 

     Пре 60 година, тачније априла 1953. године, Френсис Крик и Џејмс Вотсон први пут су у 
једној студији описали структуру ДНК молекул у облику двоструког ланца, који садржи 
генетске особине, тј. упутства за развој и правилно функционисање свих живих организама. 
      
     Ово достигнуће објављено је на једној страници у британском научном часопису „Натуре“,  и 
заједно извршиће револуцију у свету биологије и генетике. Крик и Вотсон су први успели да 
предложе коректан тродимензионални модел ДНК, тј. "структуру двоструког ланца увијеног 
око исте осе". Двојица младих истраживача су своје откриће заснивали на експериментима 
других биолога који су изучавали рендгенске дифракционе обрасце ДНК нити. 
      
     Међутим, за ово откриће је заслужна и британска научница, Розалинд Френклин. Наиме, ова 
научница, на „Kинг’с колеџ“, имала је за противника, Мориса Вилкинса. Касније, при доласку 
Вотсона и Крика на колеџ, Морис показује фотографију ДНК-а овим научницима, без знања 
креаторке те фотографије, Розалинд Френклин. Девет година касније, Нобелову награду 
добијају Вотсон и Крик, коју деле са Морисом. А, шта је са Розалинд? Она је преминула од рака 
јајника пре доделе награда, те је тако никад није ни добила.   
 

 

 
Ива Николић и Реља Вујчић 
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ЗАНИМЉИВОСТИ о животињском свету 
 

У царству животиња постоји пуно различитих врста. Волеле бисмо да вам мало опширније 
напишемо нешто о њима.  
 
Нешто о животињама са севера. 
 
Северна полулопта је дом многих задивљујућих дивљих животиња, од огромних медведа и 
крупних лосова, до сиђушних мишева и леминга. Северна мора нису ништа мање богата 
биљним и животињским светом, укључујући ту и океанске џинове- моћне китове, као и 
моржеве и фоке. 
 
НАЈВЕЋИ... највећа жива животиња на земљи је плави кит. Повремени је посетилац вода 
северних земаља. Са срцем величине мањег аутомобила и крвним судовима кроз које би беба 
могла да пузи, ово створење може нарасти до 27 метара у дужини, а тежи и до 150 тона; 
отприлике као 30 одраслих слонова или 300 белих медведа. 
 
ДА ЛИ КИТОВИ УБИЦЕ НАПАДУЈУ ДРУГЕ КИТОВЕ? Да, кит убица напада друге китове. Он је 
један од највећих и најпаметнијих ловаца који су икад живели на Зељи, и користи своју снагу  и 
интелигенцију да улови и убије разне врсте животиња, укључујући ту и великог кита. 
 
БЉУТАВИ ЧОВЕК! Упркос лошој репутацији, китови убице скоро никад не нападају човека. 
Постоји један пријављени случај да је кит убица напао човека, и то зато што га је вероватно 
заменио са фоком. Али киту убици се очигледно није допао људски укус, јер је човека испљунуо 
и овај човек је преживео. 
 
ЗАШТО МОРЖ ИМА КЉОВЕ? Моржеве кљове су вишеструко корисне и када дође до борбе, 
изласка из воде или пробијања рупе за дисање у леду. 
 
Нешто о животињама са југа. 
 
РАЗМАЖЕНО МЛАДУНЧЕ...Ретко бело крзно, тако да уопште не личи на панду. Мајка га 
пажљиво носи у устима. Када је младунче старо месец дана, крзно му постаје црно-бело. Сада га 
мајка носи тако што га држи за наборе на врату. Млади панда сам пузи када напуни три месеца. 
Женке се много играју са младунцима, а хране их млеком до отприлике њиховог првог 
рођендана. Али кад напуне шест месеци, почињу да се хране и бамбусом. 
 
КОЛИКО ЈЕ КОАЛА ЛЕЊА? Коала спава до двадесет сати дневно, што је чини најлењим 
сисаром на свету. Разлог за то јесте што је коала невероватно пробирљива када је о храни реч. 
Сем тога, она садржи много биљних отрова у себи да би већина животиња угинула када би је 
појела. 

 
Сташа Стјепић и Јелена Ђевић 
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ЗАНИМЉИВОСТИ о биљном  и животињском свету 
 

 
Панчићев скакавац (lat. Pygromorphella serbica Pancic) је врста која живи само у Србији, а 
пронашао ју је наш познати ботаничар и познавалац скакаваца и зрикаваца др Јосиф Панчић у 
западној Србији у околини Мокре горе 1881. год. Као нова врста описан је 1882. године у књизи 
која је изашла у Бечу. Живи искључиво у шумама Црног бора и жбуња Црнуше, и симбол је 
животињског света Националног парка Тара.  
Међутим, због уништавања његовог природног станишта Панчићев скакавац нашао се на 
листи угрожених и аштићених врста. Овај скакавац величине је 18-35 мм, не лети због 
закржљалих крила и редукованих поткрилаца. У зависности од типа подлоге, може бити риђ, 
сивкаст, зелен и мрк. 
 

 

 
 
 

Српска рамонда (лат. Ramonda serbica) прелепа и једна од најређих биљка коју је открио и 
први научно описао др Јосиф Панчић 1874. године на Ртњу, а затим и у Сићевачкој клисури. У 
нашим крајевима позната је и као биљка васкрсница, јер може преживети у веома неповољним 
условима средине, чак и без воде. Довољно је само да се залије и биљка се враћа у живот. 
 
 

 
  

Ramonda serbica, цртеж објављен 1918. године у енглеском 
ботаничком часопису „Curtis's Botanical Magazine. 
 

Петар Јаћимовић Живковић 
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ЗАНИМЉИВОСТИ о градовима 
 

~У Риму има преко 2.000 фонтана! 
~Сваке ноћи, из једне од тих фонтана се извади чак 3.000 евра у новчићима, и они се   
   дају у  добротворне сврхе. 
~Маскота Рима је вучица која доји браћу Ромула и Рема, који су основали Рим 753.  
   године П.Н.Е. 
~Реч палата потиче из Рима, на Палатином брду где је Октавијан Август успоставио  
   традицију грађења палата. 
~Град Рим лежи на седам брда, која су у историји покушавали да освоје. 
~Једном је гомила гусака спасила Рим, тако што су увече када су Гали покушали да се  
  ушуњају у тврђаву, почеле да гачу, пробудиле војнике и спасиле град. 
~Од тада се у Риму сваке године славе гуске. 
 

 
Лена Стошић 

 
~Чарлс Ворт, човек који се сматра зачеником француске моде, био је Енглез.  
~У француској престоници налази се око 160 музеја, 200 уметничких галерија, близу   
  100 позоришта, преко 650 биоскопа и више од 10.000 ресторана. 
~Зависно од годишњег доба, висина Ајфеловог торња се мења. Икона Града светлости  
  лети може бити виша и до18 цм, због растезања челика на летњим врућинама.  
~Постоје 2 теорије о томе како је Париз добио надимак "Град светлости", једна    
   је везана за то колико је уметника одувек било везано за овај град. Друга је   
   заснована на томе да је Париз један од првих градова на свету у којем је уведена  
   улична расвета 
~У Француској постоје базе у којима се чувају специјално "регрутовани" голубови  који би, у   
   случају ратова и других катастрофа, могли да служе као писмоноше. 
 

 
Софија Видаковић 
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РЕЧНИК ХРАБРОСТИ, ЉУБАВИ, ЛЕПОТЕ... 
 

„Срела сам храбре жене које су истражиле крајње границе људских могућности, без ослонца на 
историју да их води, а с храброшћу која их је учинила рањивима и која ме је остављала без 
даха“. (Глорија Стајнем, политичка активисткиња и лидерка феминистичког покрета) 
Такве жене, оне које остављају без даха, остале су уписане у историји као лидери свога доба. 
Оне су биле и мајке, ћерке, сестре... Али пре свега, њихова изузетност мерила се њиховим 
делима. Од заборава, та имена чувају генерације што живе на тековинама за које су се оне 
бориле. 
Монахиња Јефимија (Јелена Мрњавчевић), прва књижевница Србије (око 1350–1405). У 
српској књижевности Јефимија је остала позната по три вредна књижевна дела: „Туга за 
младенцем Угљешом“, „Мољење Господу Исусу Христу“ и „Похвала кнезу Лазару“. Због 
материјала у којима су сачувана, ова дела представљају и споменике примењене уметности. 
Њени радови замишљени су као дар манастирима Хиландару и Раваници. 
Јелена је остала запамћена и по томе што је помогла кнегињи Милици у пребацивању моштију 
велике српске светице Свете Петке из града Видина у Србију.  
У Трстенику се почев од 1971. године одржава манифестација „Јефимијини дани“, 25. пут је 
одржана 2013. године. У оквиру тога се додељује награда „Јефимијин вез“ за најбоље песничко 
остварење између две манифестације. 

 
 

Кнегиња Милица Хребељановић, прва жена дипломата, (око 1335–1405). Кад јој је муж 1389. 
погинуо у Косовској бици, Милица је управљала народом и државом, јер су јој синови још увек 
били малолетни. Кнегиња Милица се бавила и дипломатском делатношћу, па је са монахињом 
Јефимијом 1398. ишла код сулатана Бајазита да заступа интересе свог сина Стефана. Том 
приликом је издејствовала пренос моштију Свете Петке из Видина у Београд. Света Петка је 
сматрана заштитницом земље и свих усева. Повратком њених моштију сељаци који су узгајали 
храну су престали да одлазе из моравске Србије јер се “њихова заштитница вратила”. На тај 
начин је вратила наду сељацима да ће усеви бити плоднији, а уједно их и задржала у држави. 
Основала је манастир Љубостињу у коме је и дочекала смрт. 
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ЗАБАВИТЕ СЕ И ЗАСЛАДИТЕ 
 

 
Овај колач, чоколадни колач, мама и ја смо направиле једном приликом, био је веома укусан и 
једноставан за припрему. Зато сам одлучила да га поделим са вама. 
ЗА БИСКВИТ 
4 јаја, 100 грама шећера, 200 грама маслаца, 150 грама чоколаде за кување, 4 кашике брашна и 
прашак за пециво   
САСТОЈЦИ ЗА КРЕМУ 
пола литре слатке павлаке, 200 грама чоколаде за кување, једна кашика шећера 
 
ПРИПРЕМА БИСКВИТА: жуманце и шећер умутити, додати истопљени маргарин и чоколаду, 
брашно помешано са прашком за пециво и на крају снег од беланца  (беланце умешати полако, 
ручно без миксера). Бисквит пећи у тепсији димензија 20x35cm на 180 степени око 20 минута 
(проверити чачкалицом да ли је печено).  
ПРИПРЕМА КРЕМЕ: слатку павлаку, чоколаду и шећер загрејати на лаганој ватри (полагано 
мешајући) док не проври. 
 
ПРЕ ПОСЛУЖЕЊА ЈЕ НЕОПХОДНО: 
печени бисквит избоцкати виљушком на неколико места и док је још топао прелити га са 
топлом кремом. Важно је нагласити да ће крема бити доста ретка, али је не треба додатно 
миксати или било шта додавати, јер ће се након неколико сати у фрижидеру стиснути. Колач је 
потребно најпре охладити на собној температури, а онда ставити у фрижидер да се добро 
охлади и стегне крема. 

Јелена Ђевић 
 
 

БАНАНА КЕКСИЋИ 
 
ПОТРЕБНИ САСТОЈЦИ: шоља бадема, шоља лешника, 2 зреле банане, прстохват морске соли 
ДОДАЦИ: кашичица ароме рума, кашичица цимета 
 
Припрема: 
 
Орахе и бадеме самлети. Банане испасирати док се не добије пире, затим умешати млевене 
бадеме и лешнике заједно са додацима. Смесу вадити већом кашиком, направите дебље 
кексиће како приликом печења не би загорели. Пећи 15-20 минута на 180 степени. Кексиће 
послужите тек када се скроз охладе, по жељи можете их  прелити црном чоколадом. 
 

Нађа Вуксановић 
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ПРОВЕРИТЕ КОЛИКО ЗНАТЕ 
 

(одговори) 
 
1. Већи део наше земље обухвата јужна Европа, а горњи део улази у средњу. 
2. Највиши планински врх је Ђеравица на планинама Проклетијама. 
3. „Титаник“ је потонуо 1912. године. 
4. Овај бенд је основан у Уједињеном Краљевству (у Ливерпулу). 
5. Пирамиде у Гизи. 
6. Из словенске митологије и из српског језика. 
7. Бомбардовање је почело 24. марта (и трајало је до 10. јуна). 
8. Његово име је Мајкл Џексон. 
9. Има чак три срца! 
10. У једној ватерполској екипи има седам играча. 
11. То је  Лисабон. 
12. Име филма је „Доктор Но“, а име агента је Џејмс Бонд. 
13. Оснивач је Стефан Немања, по коме је династија добила име. 
14. Авокадо је поврће, али га многи људи сматрају воћем због тога што расте на дрвећу и има    
           једну коштицу у средини. Ипак, постоји веома мали број рецепата у коме се авокадо једе   
           са слатким јелима. 
15. Име му је Јури Гагарин. 
16. Змија је наговорила Еву да убере јабуку. 
17. Богиња Морана потиче из словенске митологије, код Источних Словена она је била   
           богиња плодности, жена и „женских послова“, као што је предење. 
18. Уписана су три елемента „Слава" (2014), „Коло" (2017), „Певање уз гусле" (2018) и  
           „Злакуско лончарство", предлагач Удружење лончара „Злакуса“ (2020). 
  

Мина Алексић 
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„Ђачки корзо“ је завршио шетњу за месец ОКТОБАР, ми смо уживали током ње, надамо се и ви.  
До шетње у НОВЕМБРУ, поздрављају вас чланови НОВИНАРСКЕ секције: 
 

5. разред 
 
Реља Баришић, Јана Деспотовић, Јелена Ђевић, Петар Јаћимовић Живковић, Хелена Иванковић, 
Софија Јовановић, Соња Јовић,Калина Милошевић, Мила Рашић, Нина Роквић, Вељко 
Стефановић, Сташа Стјепић, Реина Марија Судар, Ана Тодоровић 
 

7. разред 
 
Мина Алексић, Нађа Вуксановић, Софија Видаковић, Уна Грац, Николина Драгаш, Лазар 
Ивановић, Ања Мараш, Теа Мијовић, Ива Николић, Стеван Станковић, Лена Стошић 


