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Омладински
часопис

Реч уредника
Тамара Којић

П

оштовани читаоци, пред вама се налази први број
Омладинског часописа који су ученици Средње школе у
Малом Зворнику приредили у сарадњи с Канцеларијом за
младе.
Сам назив часописа изабрао је наше читаоце, тако да смо
се потрудили да пишемо на теме занимљиве управо њима
- младима. Ученици су писали о разним темама - од
образовања, спорта, преко културе, туризма, до
занимљивости и школских извештаја, које су нам слали
основци са подручја наше општине.
Омладински часопис излазиће с циљем да младе обавести о
новинама, како у окружењу, тако и ван њега. Трудићемо се да
вам откријемо неоткривено, кажемо неизречено, продубимо
знање и проширимо видике.
Дозволите да будемо ваш прозор у свет, а ми ћемо вам
заузврат дати информације из прве руке!
Омладински часопис излази у оквиру пројекта „Унапређење
информисаности младих", који финансира Општина
Мали Зворник преко Савеза за спорт и омладину Општине
Мали Зворник и Канцеларије за младе.
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Мали Зворник домаћин прве
овогодишње ,,ЕкОлимпијаде”

artvrAel.
T' I

на терену Основне школе “Бранко Радичевић“,
основци су били у прилици да кроз спорт и
забаву, развијају олимпијски дух и упознају
праве олимпијске вредности и важност очувања
животне средине.
У оквиру манифестације малозворнички
основци засадили су пет стабала у школском
дворишту ОШ “Стеван Филиповић” у Радаљу.
Пет стабала представља пет олимпијских
вредности које млади треба да усвоје у свом
свакодневном животу - радост игре, фер плеј,
поштовање, изузетност и јединство духа, тела и
ума. Партнер Олимпијског комитета Србије,
компанија Coca - Cola поклонила је овој школи
лопте за фудбал, кошарку и одбојку, са циљем
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Прва овогодишња „ЕкОлимпијада“ за ученике
у организацији Олимпијског комитета Србије и
Фонда спорта одржана је почетком априла у
Малом Зворнику под слоганом “Моје школско
еко двориште”. На манифестацији, која има за
циљ развијање спортског духа код основаца,
учествовало је стотинак малишана, ученика
пет основних школа са подручја општине. У
едукативним радионицама “Олимпијски час”,
“ЕкОлимпијада” и “Спортски изазов”, одржаним

да подстакне ученике да се баве спортом.
У спортско-еколошкој радионици
„ЕкОлимпијско игралиште“, заједно са
основцима, учествовала је и џудисткиња Јована
Рогић, која тренутно заузима високу позицију на
олимпијској ранг листи за ОИ у Рију 2016.
“Велика ми је част и задовољство да први пут
учествујем у акцији попут ове. Мени је
најбитније да се код деце пробуди еколошка
свест, а сама манифестација има леп
едукативни карактер”, рекла је џудисткиња
Јована Рогић.
Посебна пажња посвећена је очувању
природе, као једној од основних олимпијских
вредности. Главна тема била је уређење
школског дворишта кроз подизање свести
младих о рециклажи и сепарацији отпада.
Компанија “Секопак” донирала је школи канте
за рециклажу, а запослени из ове компаније
учестовали су у радионицама и учили децу како
се одваја отпад.
Општина Мали Зворник у потпуности је
подржала и помогла реализацију
манифестације.
“Веома нам је драго што је прва ЕкОлимпијада
одржана у Малом Зворнику. Ми као општина
смо то подржали и наставићемо да подржавамо
све такве активности у наредном периоду. Част
нам је и задовољство да их што више буде”,
рекао је заменик председника општине Богдан
Дукић.
ЕкОлимпијада је манифестација која траје већ
пет година, а до краја олимпијског циклуса у
Рију 2016 предвиђено је да се одржи у више
градова и општина широм Србије.
Душица Видаковић
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Посета Сајму туризма у Београду

Посета традиционалном Београдском сајаму
туризма за ученике првог и трећег разреда
одељења туристичких техничара Средње
школе у Малом Зворнику била је несвакидашње
и веома корисно искуство. Дан који смо провели
у обиласку сајма био је сјајна прилика за
додатну едукацију ученика којима је туризам
будуће занимање.
Мноштво маштовитих и богато уређених
штандова у неколико хала привукло је пажњу
великог броја посетилаца, па и нас. Хостесе
различитих агенција, маскоте, "витезови" у
српској средњовековној одећи, пресретали су
нас нудећи каталоге, брошуре, флајере.
Задивила нас је разноврсност понуде и
гостопримство на многим штандовима. Могли
смо да видимо како се вуна претвара у тканину,
како се од једног комада свиле могу правити
предмети различите намене. Упознали смо и
гастрономску понуду Србије и других земаља,

пробали разноврсне сиреве, вина, пецива и
друге ђаконије понуђене посетиоцима сајма.
Учествовали смо у презентовању општине
Мали Зворник, која је такође имала свој штанд
на сајму. Штанд наше општине био је врло
интересантно уређен, са акцентом на промоцију
риболовног, сеоског и бањског туризма. Наш
задатак био је подела флајера посетиоцима и
презентација наше општине као туристички
веома атрактивне средине, што је био
својеврстан вид стручне праксе за ученике.
Одлазак у престоницу искористили смо да
поред сајма посетимо и Калемегдан, Кнез
Михајлову улицу, галерију у Коларцу, галерију
САНУ и неколико књижара у центру града.

Ученици Средње школе Мали Зворник
нижу успехе на такмичењима

Сезона такмичења ученика у различитим
областма увелико траје. Нека такмичења су
завршена у марту и првој половини априла, а
нека тек предстоје. Малозворнички основци и
средњошколци у протеклом периоду вредно су
се припремали за такмичења па не изненађује
што и ове године нижу сјајне резултате, на
којима им честитамо. У наставку издвајамо неке
од резултата.
На републичком такмичењу мушких и женских
фризера одржаном 27. марта у Сремској
Митровици ученици наше школе освојили су
пето место екипно у категорији мушких
фризура. Ученица Марина Михајловић освојила
је пето место појединачно у категорији женских
фризура.
На окружном такмичењу из историје одржаном
18. априла у Шапцу, ученица Средње школе
Мали Зворник Селена Крстић освојила је друго
место, а Јована Јевтић треће место и
пласирале се на републичко такмичење у
Београду. Пласман на републичко из историје,
са наше општине, остварила је и Ивана
Несторовић, ученица осмог разреда ОШ
"Стеван Филиповић" у Радаљу, са освојеним
трећим местом.
На окружном такмичењу из биологије,
одржаном 19. априла у Шапцу ученица првог
разреда гимназије Биљана Смиљанић освојила
је треће место а ученица трећег разреда
гимназије Тања Ћирић четврто место, са
освојених 97 бодова и пласирала се на
републичко такмичење.
Пажњу заслужује и резултат ученика Средње
школе остварен на републичком такмичењу из
рачуноводства, одржаном 3. и 4. априла у
Свилајнцу. Нашу школу представљао је Милан
Ружић, ученик четвртог разреда, смера
економски техничар.У конкуренцији 34 средње
економске школе из целе Србије, Милан је
заузео солидно 14. место.
У ишчекивању добрих вести о резултатима
наших ученика у даљем току такмичења, које
ћемо с поносом објавити у неком од наредних
бројева, желимо им успех. Друго и не можемо, с
обзиром да Средња школа у Малом Зворнику
има традицију постизања добрих резултата на
такмичењима. Само у последњих неколико
година ученици ове школе освојили су десет
места на републичком нивоу, из матерњег и

Тијана Трифуновић
Слађана Теодоровић
Драгана Теодоровић
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енглеског језика, биологије, историје и
географије, а међу одлично рангираним на
овом нивоу често су били и ученици фризерске
школе на такмичењима у струци. Подсећамо и
на велики успех ученика малозворничке средње
школе из 2013. године, када су понели титулу
првака државе у одбојци.

обележавања Међународног дана среће
наставили су да живе и након изложбе. Они су
сада саставни део ентеријера школе са чијих
зидова свакодневно указују на најбитнији
елемент нашег живота.
Ђорђе Петковић

Ана Куцаловић

Љубав = срећа
Поводом Међународног дана среће у Средњој
школи Мали Зворник представљена је изложба
ликовних радова ученика на тему „Шта тебе
чини срећним?“. Oдговор на ово питање био је
јасан, јер поруке које су овековечили на својим
радовима недвосмислено показују да је то
ЉУБАВ, у свим њеним дивним облицима.
Током једнодневне изложбе у ходнику школе
посетиоци су могли да виде велики број радова
ученика, што је показало да је идеја
организовања изложбе, на којој су сви ученици
могли да учествују, била одлична.
Творац идеје је
професорица
енглеског језика
Татјана Савић,
која је у сарадњи
са групом
ученика успела
да креативну
замисао претвори у дело.
„Ово је била прва изложба а наша заједничка
жеља је да постане традиционална, тј. да се
одржава сваке године и да охрабри и подстакне
ученике и професоре да и у другим областима
покрећу активности које анимирају машту,
креативност и иновативност“, рекла је за
Омладински часопис професорица Савић.
Радови ученика настали поводом

Један час лековитог смеха
Поводом 1. априла, Међународног дана шале,
малозворнички средњошколци приредили су за
своје другаре, професоре, родитеље и
суграђане један час лековитог смеха. Низом
комичних сцена које су извели пред бројном
публиком у Дому културе Мали Зворник,
ученици су изазвали одушевљење публике која
се непрестано смејала и аплаудирала.
У реализацији програма учествовала су
четири ученика. Ђорђе Петковић појавио се у
улози водитеља чувене Аудиције, док су се
Теодора Ђуретић, Теодора Јовановић и
Алмедина Медић смењивале на сцени у
улогама
Црногорца (Вук),
nn1117y'ii-116Plo 330PHF Радојке Јанше,
Мусе Пусе,
Симониде
Пухало,
Џемсудина
Шимширпашића,
Лепе Брене и
Јованке
Реџеповић.

r

Припрема програма који је био право
освежење за малозворничку публику трајао је
две недеље, а текстове из чувене Аудиције за
ову прилику прилагодила је професорица
енглеског језика Татјана Савић. Део атмосфере
илуструју и фотографије.
Душица Видаковић
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Ваннаставне активности доприносе
успеху у школи
Ученици ОШ “Стеван Филиповић“ у Радаљу
активни су у бројним ваннаставним
активностима које доприносе додатној
едукацији деце у различитим областима и
побољшању њихових општих знања. Неке од
тих активности су школске секције, еколошке и
хуманитарне акције, као што су „Чеп за
хендикеп“, ЕкОлимпијада, новинарска секција и
друге.
Према мишљењу школског психолога
Кристине Селенић, додатне и ваннаставне
активности су врло корисне, утичу на повећање
самопоуздања код деце, чине их активнијим и
доприносе остварењу бољих резултата у учењу
и спорту. То потврђују и успеси које су ученици
ове школе постигли на недавно одржаним
такмичењима.
Ученици ове школе остварили су значајне
резултате из физике, хемије, математике,
историје и енглеског језика. На републичко
такмичење из историје пласирала се Ивана
Несторовић, ученица 8. разреда, која је на
окружном такмичењу из овог предмета освојила
треће место. Ова ученица остварила је и
одличне резултате на општинским
такмичењима из физике и математике,
освојивши прва места и пласман на окружно
такмичење.
Трећа места
на
општинским
такмичењима
остварили су
и Никола
Живковић
(7.разред) из
хемије, Лука
Спасојевић (8.разред) из енглеског језика и
Немања Павловић (6. разред) из историје.
Ученици ОШ “Стеван Филиповић“ Радаљ, и
ове године учествовали су на општинској
смотри рецитатора. У екипи која је
представљала ову школу, били су: Никола
Јовић, Јелена Грујичић, Маријана Којић, Ивана
Јовић, Петар Николић и Татјана Николић.
Веома значајни успеси ученика ове школе у
области спорта су златна и бронзана медаља,
односно прво и треће место освојени на
недавно одржаном међународном првенству у
теквонду у Будимпешти, на којем су
учествовали као чланови Теквондо клуба

„Душан Силни“. Злато овом клубу донео је
Новица Зељић, ученик 5. разреда, бронзану
медаљу Бојана Ћирић, ученица 5. разреда.
Ивана Којић
ОШ “Стеван Филиповић“ Радаљ

Успеси ученика ОШ “Браћа Рибар“

И ове школске године ученици Основне школе
„Браћа Рибар“ из Доње Борине, учествовали су
на бројним такмичењима и показали шта знају
из области саобраћаја, математике, историје,
биологије, српског и енглеског језика, ликовне
културе.
Млади математичари, Сара Ђукановић и
Владимир Томић, ученици четвртог разреда,
освојили су треће место на окружном
такмичењу из овог разреда. Душанка
Игњатовић, ученица шестог разреда, освојила
је треће место на окружном такмичењу из
физике, док је Анђела Јовановић освојила друго
место на окружном такмичењу из биологије.
Остали ученици успехе су остварили су на
општинском нивоу. Из српског језика и језичке
културе прва места освојили су: Валентина
Илић и Хелена Спасеновић, ученице осмог
разреда, Славиша Петровић и Тина Станковић,
ученици седмог разреда, Лука Секулић, ученик
петог разреда. Друго место припало је Слађани
Поповић, ученици осмог разреда, Јовани
Алексић, ученици седмог разреда, Николи
Петровићу, ученику шестог разреда, Марији
Бојић и Јелени Јездић, ученицама петог
разреда.
Треће место на општинском такмичењу из
енглеског језика припало је Валентини Илић и
Стефану Софронићу, ученицима осмог разреда.
Поред друге награде на окружном такмичењу
из биологије, важно је поменути да су на
општинском нивоу своје знање показале Бојана
Јовановић и Катарина Јездић, ученице седмог
разреда, освојивши друго место, као и Ана
Марија Јовановић, седми разред, Душанка
Игњатовић, шести разред, Николина Ковачевић
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и Марија Бојић, пети разред, које су заузеле
треће место. Иначе, Душанка Игњатовић
заузела је и треће место на општинском
такмичењу из историје.
На окружној смотри рецитатора нашу школу
представљаће Јелена Секулић, ученица трећег
разреда и Николина Пуртић, ученица шестог
разреда које су на општинској смотри освојиле
прва места, затим Хелена Спасеновић, ученица
осмог разреда која је заузела друго место и Ана
Стевановић, ученица трећег разреда, као
трећепласирана.
Своју креативност ученице петог разреда
показале су на ликовном конкурсу за најбољу
дечју карикатуру „Мали Пјер“. Даница
Кузмановић освојила је прву награду, а
Анастасија Петковић другу.
На недавно одржаном такмичењу „Шта знаш о
саобраћају“, најбоље резултате остварили су:
Матеја Станковић и Марија Бојић, ученици
петог разреда, Милица Г. Поповић, ученица
шестог разреда и Петар Поповић, ученик осмог
разреда, изборивши се за прво место. На
другом месту нашли су се Лука Секулић, ученик
петог разреда, Јована Петровић и Алекса
Кузмановић, ученици шестог разреда.
Све честитке успешним такмичарима, са
жељом да донесу нове награде са такмичења
која су пред њима у наредном периоду.
Тина Станковић
ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина

Основци спремни за општинско
такмичење „Шта знаш о саобраћају“
И овог априла у ОШ „Милош Гајић“ у Амајићу
одржано је школско такмичење „Шта знаш о
саобраћају“. Ученици наше школе имали су
одличне резултате у решавању тестова и
вожњи бицикла на полигону. Формиране су две
екипе, екипа Б и екипа Ц, које ће школу
представљати на општинском такмичењу 26.
априла у Доњој Борини.
Да би се што боље припремили за предстојеће
такмичење наши ученици свакодневно вежбају
вожњу на полигону и решавају тестове у
дигиталном кабинету, па се надамо да ће и овог
пута школи донети дипломе и лепе награде.
Школска такмичења „Шта знаш о саобраћају“
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одржана су и у осталим основним школама у
општини Мали Зворник.
Ово такмичење одржава се неколико година у
школама у Малом Зворнику с циљем
упознавања основаца са правилима и
прописима у саобраћају и подизања нивоа
безбедности ученика у саобраћају.
Сања Мићић
Тијана Петровић
ОШ “Милош Гајић“ Амајић

Акција „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“

Школе са подручја општине Мали Зворник
учествују у еколошко-хуманитарној акцији „ЧЕП
ЗА ХЕНДИКЕП" коју реализује Друштво
параплегичара Србије. У оквиру ове акције
врши се прикупљање свих врста пластичних
чепова, а од средстава прикупљених њиховом
рециклажом, биће набављена ортопедска
помагала (инвалидска колица, штаке, ходалице)
за особе са инвалидитетом.
У акцију „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП" прва се
укључила ОШ „Бранко Радичевић" Мали
Зворник, а онда и све остале школе са подручја
општине Мали Зворник. Акција ће трајати до
краја школске године.
У ову акцију могу се укључити и друге
установе, организације, предузећа и појединци,
тако што ће прикупљене чепове донети у школе
или у просторије Канцеларије за младе у згради
Општине Мали Зворник.
Марина Хајдуковић
ОШ “Бранко Радичевић“ Мали Зворник
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Не дозволи да бука туђих мишљења,
утиша твој унутрашњи глас
(Стив Џобс)
Многе средњошколце ових дана муче питања куда даље, шта након средње, ићи срцем или
разумом? Ако си ти један од њих, вероватно си,
као и већина, забринут због тога. Али не брини,
увек постоје знакови поред пута, само их треба
открити и протумачити на прави начин. Тако је и

на твом путу, којим полако већ корачаш.
Претпостављам да је тешко након свих
безбрижних година пробудити се једног дана
као матурант од којег се очекује да са својих
осамнаест година одлучи чиме ће се бавити
наредних неколико деценија. Матуранти,
будући бруцоши, налазе се на прекретници
живота. Нажалост, често се дешава да су
измећу две ватре. Једна букти маминим и
татиним жељама, а друга њиховим. И управо
овде настаје највећи проблем. Матуранти се у
свој тој збрци, углавном одлуче за оно што
њихови родитељи сматрају да је правилно,
сматрајући да њихово искуство „не греши". Али,
то не треба да буде тако! Твој избор не треба да
буде бели мантил, јер твоја мама мисли да ти
исти добро стоји, нити војничка униформа којом
би се твој отац поносио. Твој избор треба да
буде само твој! Саслушај друге, размотри све
предности и мане, али уради по свом. Ипак је
најважније студирати оно што волиш. Замисли
себе да учиш четири или више година материју
која те не занима. А због чега? Због околине,
која ће ионако увек имати нешто да каже, због
остварeња неодсањаних снова својих
родитеља, због тога јер је плата велика, или
због тога што је дати факултет профитабилан.
Да ли је све то вредно труда? Да ли је вредно
да ти пола животног века проведеш радећи
посао који не волиш, који те не испуњава? Да

ли је вредно твог намрштеног лица при помисли
да и данас мораш на посао? Није, наравно да
није. Најбоље би било када би успео да нађеш
компромис између свог срца и разума, између
својих жеља и могућности, између занимања
које волиш и занимања које је тражено на
тржишту рада. Уколико у томе не успеш - следи
своје срце. Имај храбрости да пратиш своје
снове! Једном сам чула да је човек са жељама
много јачи од оног с чињеницама. Ја заиста
верујем да је тако. Поверуј и ти! Не плаши се
грешака. Па шта и ако погрешиш? Кренеш,
паднеш, па устанеш. Не слушај много околину,
која обично има негативне приче. Не дaj да те
деморалишу! Крени лагано на своје путовање, а
кад наиђеш на провалију сагради мост, пређи га
лаганим корацима и награда биће успех. Тада
се осврни, у даљини ћеш угледати
„добронамерне саветодавце" , насмејаћеш се и
кренути даље, пут нових победа. Не само да си
победио њих, већ си победио и самога себе,
открио си своје потенцијале, нашао снагу за коју
си мислио да немаш. Захвали се онима који су
били уз тебе кад је било најтеже, а поштуј оне
који су ти говорили да нећеш успети, јер су ти
на твом трновитом путу дали најјаче оружјe мотивацију.
Сањај велике снове, веруј у себе и своје
идеале, не губи принципе, не варај на
испитима, буди упоран, буди гладан знања. Не
одустај ни када ти наизглед све лађе потону, јер
-светло је увек на крају тунела. Како Стив Џобс
каже: „Не дозволи да бука туђих мишљења,
утиша твој унутрашњи глас". Нека то буде твоја
звезда водиља. Ради пуно у тишини и пусти да
успех направи буку. Не заборави да слушаш
своје срце, јер оно ипак зна најбоље.
Најуспешнији људи били су они који су радили
оно што су волели или су пак волели оно што су
радили. Зашто ти не би био један од њих?
Срећно!
Тамара Којић
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Пред вама се налази списак факултета који,
по мишљењу студената, имају
најквалитетнији наставни програм у Србији.
Резултати су формирани на основу збирне
анализе одговора студената на више питања
упитника, попут оцене наставног програма,
просечног броја ваннаставних семинара,
мере у којој програм подстиче креативност и
критичко размишљање и др.
Студентско рангирање факултета спровео
је тим социолога организације iSerbia уз
подршку Клуба привредних новинара
Србије.
У истраживању 2014. године учествовало је
5169 испитаника са 76 факултета.
Ово су најбољи факултети у Србији према
оцени студената!
Генерална ранг листа 5 најбољих
факултета од укупно 76 анализираних у
Србији
1. Факултет организационих наука - Универзитет
у Београду
2. Електротехнички факултет - Универзитет у
Београду
3. Факултет техничких наука - Универзитет у
Новом Саду
4. Електронски факултет - Универзитет у Нишу
5. Факултет за физичку хемију - Универзитет у
Београду
Најбољи факултети према квалитету
програма
1. Електротехнички факултет - Универзитет у
Београду
2. Рударско-геолошки факултет - Универзитет у
Беогаду
3. Факултет организационих наука - Универзитет
у Београду
4. Правни факултет - Универзитет Унион
5. Факултет драмских уметности - Универзитет
уметности у Београду
6. Православни богословски факултет Универзитет у Београду
7. Електронски факултет - Универзитет у Нишу
8. Факултет за физичку хемију - Универзитет у
Београду
9. Факултет за банкарство, осигурање и
финансије - Универзитет Унион
10. Учитељски факултет - Универзитет у
Београду
Са дипломом ЕТФ-а, Фармацеутског,
Грађевинског, Економског, Филолошког,
Математичког и Правног факултета тренутно се
у Србији најбрже долази до посла.
Ово су неки од сајтова на којима се можете
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детаљно информисати у вези са сваким
факултетом који вас занима.
www.infostud.com - пре него што одлучиш
шта желиш да студираш и чиме ћеш се даље
бавити, корисно је да себи поставиш неколико
питања. Њихова улога је пре свега да те
подстакну на размишљање и да ти дају почетне
смернице у доношењу профенсионалне одлуке.
www.prijemni.infostud.com- је сајт посвећен
упису на факултете и високе школе. Он пружа
информације о високом образовању, помаже
младима да одаберу академско усмерење и да
се припреме за упис и студије на факултетима и
високим школама.
www.poslovni.infostud.com - је водећи сајт за
запошљавање у Србији намењен послодавцима
и људима који траже посао.
www.najstudent.com - је сајт који пружа
информације о стипендијама, праксама,
постдипломским студијама, студентским
путовањима и ваннаставним активностима а
намењен је студентима који желе да се
усавршавају, напредују и путују.
www.dreamfoundation.eu - је сајт
организације чије је главно подручје деловања
стварање прилика, пружање информација и
подршка за студирање у иностранству.
www.mojaposla.rs - пројекат Моја посла жели
да ти помогне да што боље одабереш своју
каријеру. То је једна од најважнијих одлука у
животу али, уз добру помоћ, не мора да буде
тешка.
www.karijera.bos.rs - Бош каријера је први
бесплатан онлајн систем у Србији за
професионалну оријентацију средњошколаца и
помоћ при самосталном и промишљеном
одабиру каријере.
www.razvojkarijere.bg.ac.rs - обезбеђивање
делотворног система подршке студентима и
дипломцима у развоју знања и вештине која ће
им бити од значаја при запошљавању или
наставку образовања.
За информације о доступним праксама посети:
www.prakse.rs
www.poslovnezene.org.rs/girls-day
www.najstudent.com/praksa/
Онлајн сајам запошљавања:
www.dankarijera.com
Тијана Трифуновић
Слађана Теодоровић
Драгана Теодоровић
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Малозворничке одбојкашице
самоуверене на путу до Друге лиге
Сениорке Одбојкашког клуба Мали Зворник у
текућој такмичарској сезони оствариле су
бројне успехе. У Трећој лиги Мачванско колубарског округа, међу 10 најбоље
рангираних екипа, малозворничке одбојкашице
заузеле су друго место на табели и обезбедиле
пролазак у бараж за виши ранг.
Према речима тренера Зорана Грбића, девојке
се за улазак у Другу лигу напорно спремају и не
губе ентузијазам. Верују у свој квалитет и
тимску игру.
Како саме кажу,
не боје се
противника и
желе само
победу. Могући
противници
одбојкашица у
предстојећем
такмичењу су
две београдске екипе и прва на табели Треће
лиге, екипа Ваљева. Малозворничанке су у
другој сезони биле боље од Ваљева са 3:1,
чиме су заокружиле низ од 16 победа.
„Веома сам задовољан игром екипе, мада би
нам било лакше да играмо на домаћем терену,
пред домаћом
публиком, што
остаје као
могућност.
Април смо
посветили
напорним
тренинзима, а
мај остављамо
за победе, које би нам биле од великог значаја,
с обзиром да нас у даљем току такмичења
очекују сусрети са познатим и квалитетним
екипама", изјавио је Грбић, додајући да верује
да ће Омладински часопис у следећем броју
моћи да објави вести о новим успесима
малозворничких одбојкашица.

"_

Јована Ивановић

У сусрет лету на Дрини
Ближи се лето, а са њим и летње спортскотуристичке манифестације на Дрини и
Зворничком језеру. Током лета љубитеље
спорта и рекреације на води у Малом Зворнику

очекују бројне манифестације, као што су:
Сомовијада, Скобаљијада, Кедеријада и регата
на Дрини, које сваког лета посети велики број
домаћих и страних туриста.
Река Дрина спада у највеће српске туристичке
атракције. Она представља рај за риболовце
јер, поред тога што је једна од најчистијих река,
такође обилује различитим врстама риба од
којих су најзаступљеније липљан, пастрмка,
скобаљ, јез, буцов, сом, смуђ, штука… У Дрини
се налази око 30 врста риба, али је свакако
најпознатија младица. Река Дрина је једна од
најчистијих река на Балкану и то показују видре
које насељавају ову реку.
На целом току реке, који протиче општином,
заљубљеницима у риболов је на располагању
Зворничко језеро дужине око двадесет и два
километра, које је специфично по томе што
садржи рибе које живе и у топлим и у хладним
водама, као и бржи ток реке, низводно од
хидроцентрале у дужини око 15 километара.
Риболов је веома омиљен спорт међу
становницима ове општине. Овде се скоро сви
баве риболовом, и стари и млади. Млади
риболовци најчешће уче од старих, искусних
риболоваца који су цео свој живот провели на
Дрини.
Рекло би се да је овде по питању риболова
готово све савршено. Међутим, ипак није тако.
Сваке зиме, када је скоро сва риба у
зимовницима, корморани прете. Корморани су
птице које једу и драстично умањују рибљи
фонд Дрине годинама. То је заштићена врста
птице која се не сме уништавати, али је већина
риболоваца против тога, јер један корморан у
просеку за један дан поједе до једног килограма
рибе, а њих је неколико стотина. Такође, велики
проблем риболоваца на Зворничком језеру и
Дрини је криволов. Риболовачке службе са обе
стране реке покушавају да искорене криволов
константним контролама и кажњавањем, али и
сталним едукацијама риболоваца и младих о
значају очувања и заштите рибљег фонда.
Остаје да верујемо и да се надамо да ће
захваљујући правим риболовцима и истинским
заљубљеницима у реку и риболов, који својим
примером и деловањем најбоље показују како
се чува и воли река, проблем криволова бити
све мањи.
Предраг Мацура
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Да ли сте знали? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Човек са дуплим очима

Лу Ченг, или Лу Мин, како га понекад зову,
рођен је с дуплим зеницама у сваком оку. Ова
необична игра природе нимало није омела овог
предузимљивог човека. Године 955. постао је
гувернер Шансија, државни министар, а због
тајне љубавне везе с царицом Довагер, његовог
сина су прогласили законитим наследником.
Волео је вино и коцкање

Градитељ Кинеског зида

Омладински
часопис

Цигарeта

У једној цигарети има 0,05 грама никотина,
довољно (кад би се комплетно унело у тело) да
убије човека. Пушењем једне цигарете у
организам улази 0,1 до 2 милиграма никотина.
Један део никотина изгори у жару цигарете,
док се 80 – 90 % дестилира и кондензује у
непопушеном делу цигарете. Такође, у филтеру
се задржава доста никотина.

Бела кућа

Градитељ великог Кинеског зида, по којем је
Кина и добила име, имао је 13.140 жена и
палату са 10.000 соба. У тој палати живео је 27
година, а да ниједном није преспавао у истој.

Јапански писац на пиринчу
Написао је 3.021 слово на једном зрну пиринча
- помоћу четкице! Светски рекорд - без употребе
микроскопа.

Дугорепи пилићи
Развили су се од обичне
домаће кокошке с репом
дугим 5,5 m. Име расе је
онагадори. То је ретка
птица коју су Јапанци
прогласили националним
благом.

Саграђена је заправо од смеђег мермера.

Мрав булдог
Ако мрава - булдога пресечете на два дела,
почиње борба између главе и репа. Ови мрави,
иначе најагресивнији, живе у густим шумама
Аустралије и могу да се боре са животињом која
је много већа од њих.

Рођено дете са три главе и репом

На острву Фиџи (Аустралија) четрдесетих
година прошлог века једна мајка родила је дете
са три главе и репом. На свакој глави дете је
имало нос и уста, али очи су биле затворене.
Бабица која је помагала при порођају, побегла
Душица Ковачевић
је ужаснута изгледом новорођенчета. Америчке
медицинске власти су тада изјавиле да је
Биљана Смиљанић
деформисано дете вероватно прво оваквог
Извор: Трагање за препарираним главама и још много
изгледа, иако су се већ рађала деца са две
других реткости – Веровали или не, Роберт Рипли (Search
for the shrunken heads and other curiosities, Robert Ripli)
главе.
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Омладински часопис излази у оквиру пројекта
„Унапређење информисаности младих", који финансира
општина Мали Зворник преко Савеза за спорт и
омладину општине Мали Зворник.
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