
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“                     08.04.2022. ПЕТАК 

А В И С      ШКОЛСКЕ   НОВИНЕ 

ШКОЛА НЕКАД И САД 
Често чујемо како је образовни систем у Србији веома лош. Нaставници се жале да су им руке 

везане пред децом. Прве школе настале су пре око 700 година, биле су део манастира, а први 

учитељи били су свештеници. У школе су одлазила само деца владара и племића. Касније су 

отваране школе у већим градовима па су сеоска деца морала да пешаче и по неколко километара. 

Учитељи су били строги, кажњавали су ђаке шибама и седењем у “магарећој клупи” за коју сте 

вероватно сви чули. Некада се образовало мање људи, а данас је обавезно школовање за свако 

дете. Некада се писало писаљком по таблици, учио се матерњи језик, веронаука, географија, 

математика, краснопис. Данас су школе веће, савременије, опремљене новом технологијом и 

омогућују деци да се више образују. Наставници се труде да сваком детету пренесу своје знање. 



РЕТРО-ФИЛМОВИ 
Шта значи ''ретро-''? Ретро може да значи више ствари, натраг, назад, опет, напротив. Међутим, 

најчешће се користи када мислимо на блиску прошлост 20. века. 

Везано за старију кинематографију, већина људи прича како су старији филмови доста бољи, 

лепше разрађени, док су у време данашњице филмови са бољом продукцијом, а у суштини лошом 

причом. Спремили смо вам листу од пет популарних и добих старијих страних филмова. 

1. Can’t buy me love -1987. 

У овом филму прича се врти о момку заљубљеном у популарну девојку с којом због помоћи 

заузврат тражи да глуиме заљубљени пар, међутим он упада у грозан свет бахатости... 

2. Mamma Mia-2008. 

-На грчком острву Калокаири, у хотелу ''Villa Donna'' којег води Дона с кћери Софи и њеним 

вереником Скајем, започиње цела авантура. Софи је пронашла мајчин тајни дневник и прочитала 

да би њен отац могао бити бизнисмен Сем Кармичел, авантуриста Бил Андерсон или банкар Хери 

Брајт. Сву их је тројицу потајну позвала на своје венчање верујући да ће открити који је од њих 

њен прави отац. 

3. 3. Atonement-2007. 

Низом катастрофалних неспоразума, Роби Турнер биће оптужен за злочин који није починио. Та 

оптужба уништава Робијеву и Цециљину љубав и драматично промењени тек њихових живота. 

4. 10 things I hate about you -1999. 

Лепа, популарна тинејџерка не може да изађе на састанак док то не учини старија сестра. 

5. The Mighty Ducks -1992. 
 
-Гордон Бомбај је адвокат кога прогоне сећања из детињства када је његовом кривицом његов 
тим изгубио, а самим тим и поверење његовог тренера. Након што је оптузен за вожњу у пијаном 
стању суд му је наредо да тренира хокејашки тим. 
 

 

https://www.filmovi.me/the-mighty-ducks-1992
https://www.filmovi.me/the-mighty-ducks-1992


РЕТРО-АУТОМОБИЛИ 

Ретро-аутомобили су најчешће много скупљи него данашњи. Изгледали су отменије и 

софистицираније. О њима нема много шта да се каже. Овде можете видети неке од најлепших 

аута. 

1968. Jaguar E-Type 

 

 

 

 

 

 

Једном када га је Енцо Ферари назвао најлепшим аутомобилом икада направљеним, овај Jaguar је 

ослонац класичних спортских аутомобила. Овај хит британског аутомобилизма још увек има 

ентузијазам- може да постигне брзину до 240 километара на час и кочи боље од већиине 

аутомобила из тог доба. 

1968. Chevrolet Corvette 

 

 

 

 

 

 

Амблем и легенда, Chevrolet Corvette је најприкупљеније возило овог типа у Америци. Друга 

генерација овог аутомобила је проглашена за најславнији амерички аутомобил икада направљен. 

Већина колекционара старих аутомобила остану без даха када угледају један овакав аутомобил. 

Данас га је веома тешко наћи за продају, осим у Америци по разним аукцијама. 

 



1952. Rolls-Royce Dawn Drophead 

 

 

 

 

 

 

Заснован на првом аутомобилу у пуној величини Rolls-Royce направљеним након Другог светског 

рата, оригинални Dawn Silver Drophead изашао је 1949. Године и пензионисан је 1954. Име је 

требало да означи зору нове ере за свет и место Rolls-Royce-а у њему. Данас, има само 28 

оригиналних аутомобила ове врсте у САД, и то у власништву приватних колекционара. На срећу, 

произвођач аутомобила представља модел наследника након 60 година паузе који ће изаћи ускоро 

1954. Aston Martin DB4 

 

 

 

 

 

Претеча аутомобила Џејмс Бонда, Aston Martin DB4 је иконично возило. Многи колекционари не 

би оклевали да га возе широм света. Један од највећих, Хегерти, каже како је ово чистокрвно ауто 

које се никада не узнемирава. Није ни чудо што га је Џејмс Бонд фаворизовао DB5. Недостаје их, 

па их је веома тешко пронаћи за куповину у целом свету. 

1975. BMW 3.0 CSL 

За овакву звер од аута 

нема шта много да се 

каже, брз, поуздан и 

леп. 

 



Цитроен -Ајкула 

У сарадњи са аеронаутичким инжењером Андрé Лефèбвреом, Бертони је створио 

аутомобил који су многи прогласили најлепшим свих времена, а међу њима и Цлассиц & 

Спортс Цар магазин. 

Цитроëн ДС се након 18 година тајног развоја појавио 5. октобра 1955. године на салону у 

Паризу и за само петнаест минута компанија је примила 743 поруџбине. До краја дана се 

та цифра попела на вртоглавих 12.000 наруџбина, а до краја сајма до незамисливих 80.000 

депозита што је рекорд који је постојао 60 година све док Тесла Модел 3 није наручен 

180.000 пута у дану када је представљен. 

Сензација попут спуштања свемирског брода на париски сајам није била незаслужена, 

посебно захваљујући аеродинамичним ллинијама, футуристичком дизајну и иноватним 

технологијама попут хидропнеуматског огибљења, управљања и кочења које је касније 

додатно потврђено захваљујући диск кочницама у основој опреми што га је начинило 

првим серијским аутомобилом са овом опцијом која није додатна. 

Тако је и Америка тог доба која је вапила за Спаце Аге дизајном оберучке прихватила овај 

аутомобил рекламирајући га слоганом "Потребна је посебна особа да вози посебан 

аутомобил." 

Најбољи опис аутомобила дао је филозоф Роланд Бартхес који је у једном есеју ДС описао 

"као да је пао са неба", што се поклопило и са надимком аутомобила где са на француском 

ДС изговара као Дéессе, односно Богиња. Уједно модели означени са ИД нису остали без 

објашњења јер је француски изговор те скраћенице Идéе, односно Идеја. 

 



РЕТРО-ИГРИЦЕ 
Да ли сте икада чули за игрицу “PAC-MAN”,”Super Mario” или “Tetris”? 

То су све такозване “Ретро” игрице. Игрице из осамдесетих/деведесетих година прошлог века. 

Приказивале су их платформе попут “Nintendo”,”SEGA”,”Playstation”. 

Биле су прилично популарне у то време, а играју се чак и дан данас. 

Тад су биле познате и као “Аркадне” игрице јер су се играле у аркадама, играоницама, са 

посебним конзолама помоћу којих си освајао тикете с којима су се могле добијати разне награде. 

Често се називају и почетком “Gaming” историје, јер су од њих практично потекле игрице за које 

данас знамо.            
 

РЕТРО-МУЗИКА 
Ретро стил је стил који је имитација стилова живота, трендова или 

уметничких облика из историјске прошлости, уклључујући 

музику, модове, моду или ставове. У 

популарној култруи, ''циклус 

носталгије'' је типично за две 

деценије које су 20-30 година пре 

садашње. Овде можете видети неке 

од хитова целог света: 

“Wake Me Up Before You Go-GO” Wham! 

“Girls Just Want to Have Fun” Cyndi Lauper 

“Never Gonna Give You Up” Rick Astley 

“The Final Countdown” Europe 

“Eye of the Tiger” Survivor 

“Ghostbuster” Ray Parker Jr. 

“Party All the Time” Eddie Murphy 

“Walk Like and Egyptian” The Bangles 

 



НАШЕ МУКЕ НАЈДИВНИЈЕ 
Када смо већ код музике и песама, ученице наше школе, МАрија Гајић и Марија Бабић, написале 

су песму „Наше муке најдивније“. Шта мислите о овој песми и да ли вам се свиђа? 

 

Наше муке најдивније 

Ђачке муке као инвалидске руке 

Проблеми су то прави, 

Дешава нам се експлозија у глави. 

 

Осми разред, сад ће крај, 

Напуштамо овај пакао и одлазимо у Рај. 

 

Наставници, то су они.. 

Вешто раде, да плату зараде! 

 

Професија то је добра, 

Али наша је већа борба. 

 

Пубертед, пундравци и мрави, 

Нека буду разумевање у њиховој глави! 



АДОЛЕСЦЕНИЈА 
Период развоја личности као специфична фаза у развоју се бурним психичким, емоцијоналним и 

моралним кризама, превирањима и лутањима. Тај период је у распону од 12 до 20 година, када се 

дешавају значајне телесне и психичке промене у сфери живота. Разликују се три фазе: рана, 

средња и касна адолесценција и свака изазива кризе и промене. У том периоду су подложни 

разним утицајима и ситацијама, односно са поремећајем понашања: избегавање обавеза, лењост, 

лагање, непослушност, супротстављање старијима, скитња, крађа,... 

Агресивност: Најчешће изазвано бесом из неспоразума и погрешног увида у међуљудске односе. 

Карактеристично понашање: љутња, вика, бацање ствари, изливи беса, псовање, вређање, ... 

Склоност лагању: Адикесценти често лажу свесно, намерно и са одређеним циљем- да би избегли 

казну, што боље прихваћени, нешто добити, да би скренули пажњу на себе и слично. 

Пркосно понашање: Однос родитеља доживљава као вршење притиска, да га родитељи и даље 

посматрају као дете, да немају поверење, ... јавља се супротстављање, Облици пркосног 

понашања: сукоби са одраслима, сматра одрасле за непријатеље, викање, плакање, терање ината, 

испитивање граница,.. 

Бежање из школе: Бежање из школе може 

бити манифестација бежања од одговорности, 

страх од неуспеха, казне, ниског 

самопоуздања,... 

Разумевање различитости између појединаца 

и спремност да чује мишљење другачије од 

сопственог, издваја зрелу личност од незреле. 



УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ 

Ускрс се увек слави у недељу и не може да буде пре 4.априла,али ни после 8.маја,а 

занимљиво је да ће се 2025.године преклопити православни и католички у истом 

дану,20.априла. По црквеном календару, Ускрс се слави три дана. 

            Ове године Ускрс по јулијанском календару прослављамо 24.априла, а по 

грегоријанском календару 17.априла 

 

           Верници у обележавање „најрадоснијег хришћанског празника“ крећу већ у Велики 

четвртак, који је  по библијском предању  последњи дан Исусове слободе кад се десила и 

легендарна Тајна вечера.Велики петак носи сећање на распеће Исуса Христа,Велика 

субота-други дан хришћанске жалости, да би осванула недеља, Ускрс или Васкрс,којим се 

слави Исусов повратак у живот. 

Школски календар за АП Војводину предвиђа пролећни распуст од 15-25.04.2022 године. 

 

 

 


