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Основна школа „НХ Синиша Николајевић“ основана је 1955. године у Београду, на 

општини Врачар. Школа је добила назив по народном хероју Синиши Николајевићу 

1959.године. Првобитно школа се налазила у улици Војислава Илића, а потом је 

због великог броја ученика 1960. године пресељена у Тимочку улицу где се налази 

и данас. Велика пажња од постанка школе до данас посвећује се осавремењивању 

наставе и праћењу новина. Ученици наше школе увек су били успешни и освајали 

су награде на различитим такмичењима укључујући спортске и уметничке 

манифестације. Данас је наша школа једна од најпознатијих у Београду. 

Опремљена је савременим наставним средствима, поседује модерну зграду, 

кабинете за различите активности и двориште за игру. Учитељи и наставници су 

веома добри и посвећени ученицима. Због све већег броја ученика који похађају 

нашу школу од ове године по први пут настава ће се одвијати у две смене..  
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Вртић „Бубамара“ 

У месецу новембру посетио нас је вртић „Бубамара“. 

Ученици III3 са учитељицом Сањом су спремили 

оригами секцију, предшколци су уживали и правили 

занимљиве ћилиме. Сви су били узбуђени и по мало 

збуњени. Ученици IV 3 са учитељицом Драганом 

Саватијевић су спремили занимљиве презентације. 

Предшколци су се одлични снашли и уживали су 

приликом рада на рачунарима. Радо се дружимо са 

децом из вртића и откривамо им тајне из школских 

клупа. Дружење настављамо и у овој години. 
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Тапири су нешто као свиње са кратким 

сурлама, а заправо су у сродству са коњима, 

носорозима и зебрама. Спадају у копитаре. 

Издужена њушка и подигнута горња усна им 

помаже да лакше дођу до лишћа и грана, 

очисте их и поједу. На себи имају кратку, 

оштру длаку. Обично су високи око 2 m, 

рамена могу да им буду широка и цео метар, 

а много су тешки, од 150 kg до 300 kg. Доста 

су необични, на предњим ногама имају 

четири прста, а на задњим три. Ноћу су будни 

када траже храну, а дању спавају, што је 

чудно јер су биљоједи, па не морају да траже 

плен током ноћи, али они тако воле. Одлични 

су пливачи и могу да роне и да се хране и 

воденим биљкама. Воле да се купају у блату, 

баш као и свиње. Живе у тропским 

пределима Азије и Јужне Америке. 

На жалаост на свету постоје само четири 

врсте тапира. Три у Јужној Америци и једна у 

Азији. Некада су насељавали северне делове 

света, али су данас одржала само у ова два 

далека света. Данас су угрожена врста због 

лова и нестајања природних станишта. 
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МОДА 
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Научници наводе да је најстарија врста која је икада откривена, врста Минг стара  507 година. 

Веровали или не, људска врста није најстарија ни када је реч о копненим животињама. 

Према статистичким подацима, најстарији човек имао је 116 година, док је најстарија 

џиновска корњача са Галапагоса доживела 152 године. Међутим, све ово пада у воду када 

на сцену ступи медуза која се сматра бесмртном, медуза Turritopsis dohrnii. Наиме она живи 

у Средоземном и Тихом океану и има способност да се сама претвори из одрасле јединке у 

бебу. Када одрасту, медузе се претварају у мехур из ког настаје нова колонија јединки које 

су генетски исте као јединка од које су настале.  

 

Ккао бисте се осећаки пошто препешачите пут од 100 километара и то температури од 

минус 40 степени целзијуса. Вероватно вам не би било ни до чега, а понајмање до игранке. 

За царске пингвине дуга шетња само је почетак удварања. Сваке јесени се хиљаде младих 

пингвина удаљи од обале како би дошли до места на ком ће свити гнездо, а пре него што се 

скући, заљубљени пар мора да изведе сложен свадбени обред. Плес почиње тако што 

мужјак и женка стану један наспрам другог, извију врат, високо подигну главу и неколико 

минута држе ту позу. Следи шепурење кроз колонију, при чему младожења обично ииде 

први, а млада га прати у стопу. Наступ се завршава обостраним дубоким наклоном.  

 

КАКО ИЗГЛЕДА ЋЕЛИЈА? 
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Шта треба посетити у Београду? 

У Београду постоје разна места која би требало посетити. 
Београд нам нуди безброј могућности од прелепих изложби, музеја, представа, али деци је у 
данашње време занимљивије да буду крај телефона и компјутера. 
Због тога сам написала кратак чланак о томе која места сам ја посетила, па ако вам се свиди 
идите и ви да погледате заједно са породицом.  
Изложба коју сам скоро посетила, а која је вредна посете је „Чистач“ Марине Абрамовић. На 
изложби су представљени разни перформанси које је она изводила свуда у свету. Можда није 
цела изложба прилагођена деци, али многе делове је занимљиво видети. 
У Београду се често могу посетити разни концерти. Један од занимљивијих ове године је био 
добротворни концерт Уницефа у којем су учествовали хор Колибри и музичар Стефан 
Миленковић. Лепо је што су  приходи од свих карата које су се купиле давали деци. У Музеју 
примењене  уметности постоји стална поставка, али је недавно била и изложба илустратора 
Доброслава Боба Живковића. Он је сликао цртеже за разне књиге, а познат је по илустрацијама 
у књигама са вицевима. Такође је у исто време у музеју била и изложба под слоганом „Чувајте 
природу да би она сачувала нас“, на којој су скоро све радове урадила деца. Изложба указује на 
немар у односу на природу и све опасности које прете животу на Земљи.  
У историјском музеју постоји стална поставка као и привремене поставке. До скоро је била 
актуелна изложба о Првом светском рату као и изложба о кнегињи Јелисавети Карађорђевић.  
Народни музеј има сталну поставку која је вредна обиласка као и радионице за децу које су врло 
занимљиве и из којих можете свашта ново научити.  
Свака прва недеља у месецу у периоду од 10 до 12ч у Музеју Југославије резервисана је за 
породичан дан. Деца заједно са одраслима крећу на „пут око света“. Добијају мапе на улазу у 
сваку просторију, прате трагове, проналазе разне занимљиве предмете из свих делова света. 
Сваке прве суботе у Музеју поште у 12 часова почиње „Поштански сатић“, вођена изложба кроз 
музеј са дивним кустосима. Деца на улазу добијају поштанску марку са својим ликом коју касније 
могу залепити на честитку коју пишу и пошаљу неком. 
Има још пуно музеја за децу који су вредни посете. 
Можете још увек посетити у позоришту „Вук Караџић“ представе које се одржавају два пута 
недељно, али бесплатно. То се дешава на Тргу бајки где је све лепо украшено и постављене су 
клупе. Било би лепо доћи док још траје.  
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ИНТЕРВЈУ 

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ ВЛАТКОМ КЉАЈИЋЕМ 

- Да ли је тешко бити директор школе? 

Све зависи од ученика, ако су добри онда није тешко, ако су непослушни онда јесте. 

- Са колико година сте уређивали Синишин прошли часопис? 

Тада смо имао 45-46 година. 

- Како се тај часопис звао? 

„Синишарац“ или „Синишин часопис“. 

- Да ли боље оцене (у просеку) имају старији или млађи разреди? 

Млађи имају бољи успех, више воле да уче. 

- Какав сте Ви ђак били у нашим годинама? 

Углавном одличан и врло добар. 

- Шта Ви мислите, колико добро се ученици друже у нашој школи? 

Мислим да се јако лепо  друже, деси се по нека свађа, али генерално се лепо друже. 

- Какав сте Ви били друг? 

Био сам добар друг и данас имам добре пријатеље које сам стекао у школи. 

- Да ли мислите да се у овој школи ученици понашају примерено? 

Како који ђак. Млађи ученици се мало боље понашају у односу на старије, али уме да се деси по 

нека свађа и међу њима. 

- Кад би Вас неко питао да издвојите неког посебног из школе, ко би то био?  

Не могу никог од ученика јер их не познајем све, можда неког од колега мада су ми сви подједнако 

добри. 

- Да ли имате да кажете нешто лепо за крај?  

Било ми је лепо током овог интервјуа и уживао сам. Једва чекам да видим часопис. 

- Да ли сте поносни што се часопис враћа у нашу школу?  

Да. 

- Како је свакодневно сарађивати са Вашим колегама? (наставницима, психологом, педагогом) 

Ми имамо јако лепо сарадњу, сви смо добре колеге. 

- Да ли сте поносни на садашњи успех Синише? 

Ако мислите на успех и успехе на такмичењима, могу да кажем да јесам. 

- Шта мислите о увођењу смена? 

То на неке ђаке утиче добро, на неке лоше, ја ћу се потрудити да опет имамо једну смену. 
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Интервју са Нином Вукић 

1. Са колико година си почела да тренираш 

џез балет? 

 - Са 5 година.  

2. Да ли си пре џез балета тренирала нешто 

друго?  

- Не.  

3. Где тренираш?  

- У плесном студију Рис.  

4. Колико пута недељно тренираш?  

- Скоро сваки дан.  

5. Наброј нам неколико твојих најважнијих 

успеха?  

- Била сам двоструки првак Европе, друга на 

свету...  

6. Где си све путовала због такмичења?  

- Пољска, Русија, Чешка, Немачка.  

  
 

7. Да ли си упознала неког са 

другом бојом коже и где?  

- Тренера на светском 

такмичењу.  

8. Ко је твоја највећа подршка?  

- Другари из групе, родитељи 

и пре свега тренери. 

 9. Који је твој највећи сан?  

 - Да једног дана постанем 

позната.  

10. Да ли ћеш се 

професионално бавити џез 

балетом када одрастеш?  

- Нисам сигурна.  

11. Ко је твој идол?  

 - Немам идола. 
 

РУБРИКА ИНТЕРВЈУ 
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НОВОГОДИШЊЕ ЖЕЉЕ 

УЧЕНИКА 
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ЗАНИМЉИВЕ СТРАНЕ 
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НЕКА И ДРУГИ ЧУЈУ ЗА НАС 

На школском такмичењу из математике учествовали следећи 

ученици трећег разреда: Дуња Капларевић, Петар Крстић, 

Мартин Шили, Константин Ђорђевић, Маша Илић, Нађа 

Кањевац, Андреа Лозановић, Никола Рогановић, Јелена 

Чубелић, Лара Брењо, Богдан Арсенијевић, Милица 

Ђорђевић, Ђурађ Маринковић, Миша Суџуковић. 

Ученици четвртог разреда: Дуња Вуковић, Никола 

Шумановац, Владимир Ђуришић, Андреј Константиновић, 

Николина Вучићевић, Ђорђе Шљивић, Андреј Савић, Миљан 

Дубочанин, Алекса Ћурчић, Алекса Вукашиновић, Вук Тошић, 

Александар Јовић, Нина Гајић, Катарина Барјактаровић, 

Милош Мудреновић, Мила Антонић, Милутин Зечевић, 

Наталија Арсић, Лука Цветков, Душан Бојковић, Мила Клипић, 

Тара Тасић. 
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  ВЕЛИКУ ЗАХВАЛНОСТ ЗА ИЗЛАЗАК 

ПРВОГ БРОЈА ЧАСОПИСА „СИНИШИНО 

ЂАЧКО ДОБА“ДУГУЈЕМО ШТАМПАРИЈИ 

 

Булевар ослобођења 17, 11306 Гроцка 
 

 

 

Ваше сугестије и радове можете слати на следећу адресу редакције 

часописа „Синишино ђачко доба“: 

novinarska.sekcija.sinisa@gmail.com 
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