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In memoriam
Eдита Ђорђевић (19632019)

Има људи благих које је лепо познавати јер
зраче ведрином и поверењем.
Има
људи
благословених
топлином
и
разумевањем. Оних што умеју да саслушају и
подрже. Људи великог срца, неутаживе маште,
погледа упереног негде иза овог времена, у још
неукаљано и чисто.
Има људи, деце у души,а одговорних и брижних
за сву децу око себе.
Едита, психолог наше школе, била је баш такав
човек, једна, јединствена и незаменљива.
Велика
другарица
ђацима,
драга
колегиница радницима. Пријатељ, сарадник,
неизоставна, и кад се слави и кад се тугује.
Рођена за професију коју је одабрала, волела је
школу уз коју је расла и којој се нештедимице
давала.
Школско двориште и Основна школа „9.
октобар“ за њу су били дом, место за дружење,
игру, учење, раст и сазревање.
Едита је често говорила да нико не може
више да воли нашу школу од
нас, њених бивших ђака. Она
је 55 гoдина живела и дисала
са школом, а последњих 29
била је посвећена њеном
развоју, раду са ученицима,
родитељима и колегама.

одговарали. И сама свесна шта је питала,
насмејала се и поново питала „Па кад читате
зашто то радите ?“ Ову анегдоту често је
помињала кад год би била преуморна при крају
радног времена. Решити све ђачке бриге уз
осмех, критиковати ђаке, а притом им и показати
да их заиста волиш и разумеш умела је само
наша Едита.
Њена ведрина и смисао за хумор давали
су посебну ноту свему. И сада чујемо њен глас и
оно својствено само њој „Душице драга, само још
ово да ти кажем“.
Као друг, пријатељ, колега и прави
професионалац у свом послу, умела је да подигне
човека, охрабри га и бираним речима подстакне
га да превазиђе сваки проблем.
Недостаје њен звонки смех који се
пролама ходницима школе и ведрина коју је
уносила у нашу зборницу.
Сви у школи смо се надали да ће се
десити чудо, да ће нам се вратити с боловања и
да ћемо опет „чаврљати“ о
неким важним и неважним
темама.
Веровали смо да нас људи
попут ње не могу и никада
неће
напустити.
Едите
физички нема међу нама,
скоро ће годину дана, али она
једнако живи у нама и сећања
на њу никада неће избледети.

„Душице
драга, само
још ово да ти
кажем...“

Прерано је отишла од
нас. Толико неиспричаних прича, неостварених
пројеката... „Управо тако“, провлачи нам се кроз
мисли, а пред очима слика како замишљено
прати оно што причамо. Недостаје и чини се
невероватним да више никад неће доћи, увек са
осмехом, да тражи и проналази само добро у
свима нама, да чува ђачке тајне и поноси се кад
њен „9. октобар“ напредује.
Кроз главу нам пролазе слике свих наших
заједничких дружења, наших путовања, семинара
и догодовштина које ћемо сви ми чувати у својим
срцима и препричавати кад год смо скупа јер су
драгоцена, а она их је чинила још вреднијим.
Једном приликом, уморна од пута, ушла је у
канцеларију и усред разговора са ученицима који
су направили проблем без образложења питала:
„Читате ли ви закон и да ли знате шта пише у
њему ?" На то су ученици збуњени потврдно

Хвала јој на енергији и ентузијазму у раду,
на времену које нам је посвећивала, на
преданости и љубави коју је имала за све нас!
Хвала јој што је била део нашег живота и чинила
га бољим!
Хвала јој што је била део нашег педагошког тима
у школи и што се несебично давала не штедећи
ни себе ни своје време!
Отишла је наша Едита, музика о култури,
другарству, лепоти и животу.
Данијела Вукић Денић
педагог школе
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Избор најбољег
Пред одлазак осмака у средњу школу, традиционално се бира ученик генерације. У овој
генерацији, за најбољег су конкурисали ученици из шест одељења, који су током школовања
остварили запажене резултате на такмичењима.
Ученик
Лука Бургић
Ива Вељковић
Маја Марковић
Ивана Антић
Тамара Ђорђевић
Јана Ивановић
Јана Јовановић
Софија Копривица
Анђелија Луковић
Анастасија Миликић
Страхиња Симоновић
Алекса Костић
Димитрије Пантић
Софија Јанковић
Сара Митић
Катарина Јовановић
Емилија Миленковић
Андријана Ћеранић
Кристина Антанасковић

Одељење

8/1
8/1
8/1
8/2
8/2
8/2
8/2
8/2
8/2
8/2
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4
8/5
8/5
8/6

Посебне дипломе
физика
математика, биологија, српски језик, књижевна олимпијада
српски језик, књижевна олимпијада, биологија
биологија, историја
математика, енглески језик
биологија
српски језик, биологија, физика, математика
биологија
енглески језик
биологија, хемија
српски језик, биологија, физика, математика, хемија, шах, ликовна култура
физичко васпитање
математика, физичко васпитање
ликовна култура, математика, енглески језик
српски језик, биологија, физика, математика, историја
биологија, математика, физичко васпитање, српски језик
биологија
физика
хемија

Одлука Наставничког већа 8. разреда је да титулу ђака генерација понесе Страхиња Симоновић,
ученик одељења 8/3.

Л

епо је и вредно када као награду за свој труд и рад
добијеш захвалницу или књигу од директора школе. Наравно, сви ми
више волимо да путујемо, дружимо се и упознајемо разне крајеве
наше земље. На наш предлог, а у сарадњи са члановима Школског
парламента који води наставник Бранко Вукајловић, уназад за
неколико година директорка Љиљана Вековић нам организује
нагредну екскурзију. Тада путују само најбољи међу најбољима.
Ове године 61 ученик је са наставником Бранком Вукајловићем и
учитељицом Јелицом Пантић обишао Врњачку Бању. Дан проведен у
Бањи остаће им заувек у сећању, истичу пуни ентузијазма ученици
наше школе.
Јелена Андрић 8/4
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Примери за углед

С

ваке године, по завршетку наставе за осмаке, долази тренутак избора најбољег  ученика који је
својим успесима обележио читаву генерацију. Школске 2018/19. године за ученика генерације,
одлуком Наставничког већа, изабран је Страхиња Симоновић, ученик 8/3.

Учесник бројних такмичења, најчешће из природних наука и уметности, Страхиња је током
осмогодишњег школовања показао сву разноврсност свог талента и доказао да рад и упорност све
побеђују. За њега није било поделе предмета на важне и мање важне. На сваком часу, од првог до
последњег минута, давао је свој максимум. Наставницима је било задовољство да раде са тако
ведрим, насмејаним, самосталним и вредним учеником.
Дуг списак његових запажених резултата додатно красе учешћа на републичким такмичењима
из биологије, физике, хемије, ликовне културе као и у шаху. Две године заредом, Страхиња је бацио у
сенку све друге радове на републичком такмичењу „Мали Пјер“. Најпре се, 2018. године, његов рад
(иначе трећепласирани) нашао на плакату такмичења, а затим, 2019. године, његова карикатура осваја
прву награду.
Сигурни смо да ће и у наставку школовања Страхиња бити једнако успешан и да ће се за њега
тек чути. Пожелимо му да у новој средини корача са осмехом на лицу и својим васпитањем и
залагањем заузме посебно место, јер то заиста заслужује.
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У протеклој години...
Ученици осмог разреда (генерација 2004.), бројним активностима обележили су
завршетак наставне године. Учествовали су на матурском плесу, позирали за генерацијску
фотографију, провели незаборавно матурско вече и наравно полагали завршни испит. Надамо
се, да и сада, као средњошколци, прате активности своје бивше школе и листају странице
часописа „Извор“.

У нашој школи, традиционално по 27. пут, одржана је Еколошка изложба „Слободан
Вековић Дацо“. Изложбу је организовала Еколошка секција наше школе и ово је прилика да се
ученици и наставници подсете значаја очувања природе и лепоте коју она има. Велики број
ученика је посетиоцима представио биљке и кућне љубимце о којима вредно брину. Велики
број експоната од корњача, веверица, акваријумских рибица, мачака, зечева, папагаја, кактуса,
љубичица, цветног и лиснатог декоративног цвећа, цветних аранжмана... Комисије
састављене од запослених у школи изабрале су најбоље којима су додељене дипломе. Свој
допринос дали су и учесници приредбе који су извели пригодан програм а приређен је и еко
маскенбал.

У протеклој години...
Учествовали смо на бројним спортским такмичењима и литерарним конкурсима.
У организацији Учитељског друштва, у Куршумлији је одржано међуокружно спортско
такмичење а наш град представљала је наша школа и заузела пето место. У организацији
Учитељског друштва одржан је турнир између млађих разреда основних школа у Прокупљу.
Девојчице су се такмичиле у игри између две ватре и заузеле су друго место, док су дечаци
освојили прво место у фудбалу и стекли право за даље учешће.

Ученици наше школе су примили награде од Удружења оболелих од мишићних и неуро
мишићних болести Топличког округа, за учешће на ликовном и литерарном конкурсу поводом
Маја  месеца борбе против дистрофије.

Међу многобројним радовима који су пристигли, плакат наше
учитељице Иване Стојичић и њених ђака у издвојеном одељењу у
Бабином Потоку, освојио је прву награду у категорији млађих
разреда на међународном конкурсу „Правила понашања у
библиотеци“. Конкурс је организован у сарадњи издвојеног одељења
ОШ „Милић Ракић Мирко“ у Доњем Кординцу и учитељице Јелене
Бабић и Народне библиотеке „Раде Драинац“.
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У протеклој години...
Учешћем на манифестацијама "Ноћ музеја" и "Музеји за 10" наши ученици су још једном
показали свој таленат.
Представа
на
енглеском
језику, „Cinderella“, одиграна је у
галерији „Божа Илић“ у склопу
манифестације „Ноћ музеја“. У спојy
традиционалног
и
модерног
одиграли су је ученици шестог
разреда наше школе. Представу је
осмислила и спровела у дело
наставница енглеског језика Јелена
Филиповић.
У циљу очувања наше народне традиције, ученици наше школе извели су приказ
„Обредна лирика  чувар традиције“. Уз костиме и маске, оживели су време када се веровало у
природне силе и живело у миру и договору са њима. Трагови паганства, буђење хришћанског
веровања, трагови древних обреда сачувани у савременом добу, приказани су публици у
галерији „Божа Илић“. Бригу о костимима и сценографији преузела је наставница историје
Славица Миленковић, а читаву реализацију догађаја спровела је у дело наставница српског
језика Марина Стефановић.

Надарени ученици, чланови ликовне секције и наставник ликовне културе Бранко Вукајловић
сликали су на тему „Традиција шаре и боје  пиротски ћилим“.

У протеклој години...
Под будним оком и великом одговорношћу учитељица изведена је и ове школске године
настава у природи на релацији ПрокупљеДивчибаре. Шест дана пролетело је као један у
дружењу, забави, развијању позитивних карактерних особина и оспособљавању ученика за
колективни живот ван средине у којој живе.Ученици су уживали. Били су изненађени начином
на који њихове учитељице предају српски и математику ван школе, али и аниматорима који су
их мотивисали да кроз игру и забаву уче и науче много тога за цео живот. Вративши се, рекли
су ми да једва чекају нову школску годину и нове изазове које носи са собом овакав вид
наставе.
Ана Јакшић 7/1

Прокупље – Аранђеловац – Топола била је
релација на којој смо се и ми наставници ове
године након напорног рада одморили и уживали
у лепотама природе. Дан проведен у шали,
дружењу
и
обиласку
културноисторијских
знаменитости свима је пријао.
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У протеклој години...
У току овог периода чланови Вршњачког тима, Ученичког парламента, Дечјег савеза,
Здравственог тима, тима Професионалне орјентације реализовали су разне активности.
Вршњачком едукацијом обухваћени су сви ученици од 1. до 8. разреда. Циљ едукације
је развијање ученичких компетенција за различите облике учења и подучавања. Ученици су у
припреми за рад користили литературу и спроводили истраживачки рад. Продукти рада
вршњачких тимова су презентације, панои и збирке којима су садржински и информационо
адекватно представили тему којом су се бавили.
Активности школског Вршњачког тима: сарадња са Ученичким парламентом у припреми
активности за Дечју недељу, отварање Кутка школе без насиља, акција исписивања Порука
пријатељства, „Игре без граница“, одбојкашка утакмица између ученица и учитељица/
наставница, фудбалска утакмица између ученика и наставника, пријем и подршка ученика 5ог
разреда у оквиру Дечје недеље, рад „Сандучета поверења“, одговарање на писма из
„Сандучета поверења“, одељењска правила понашања у учионицама, постављање шематских
приказа унутрашње/спољашње мреже заштите у учионицама и по нивоима насиља,
презентација активности на сајту школе.
Активности Дечјег савеза: сарадња са
Ученичким
парламентом
у
припреми
активности
за
Дечју
недељу,
акција
исписивања Порука пријатељства, пријем и
подршка ученика 1ог разреда у оквиру Дечје
недеље, обележавање Дана шетње (посете
предшколским групама у граду), хуманитарна
акција помоћ „Децадеци“, обележавање
Светског
дана
толеранције
на
тему
„Различитост међу децом и одраслима и
њихова права“, обележавање Дана детета
(ученици и учитељи мењају улоге тог дана),
организација екомаксенбала за ученике 1. и
2. разреда, такмичење у Говорништву,
уређење школске средине, продајна изложба новогодишњих честитки и украса,
осмомартовских честитки, ускршњи вашар, приредбе у оквиру одељењских заједница (за Нову
годину и Светог Саву), вршњачка едукација на тему
Толеранција, презентација активности на сајту
школе.
Активности Ученичког парламента: сарадња
са ВТ и Дечјим савезом у припреми активности за
Дечју
недељу,
акција
исписивања
Порука
пријатељства, „Игре без граница“, одбојкашка
утакмица између ученица и учитељица/наставница,
фудбалска утакмица између ученика и наставника,
пријем и подршка ученика 5ог разреда у оквиру
Дечје недеље, организација и реализација ученичких
журки,
одељењска
правила
понашања
у
учионицама, презентација активности на сајту
школе.

У протеклој години...
У
школи је формиран Здравствени тим од
ученика од 5. до 8. разреда. Тим је урадио више
едукативних паноа, збирки љуштурица, семена и
плодова и почео са уређењем биолошког кутка. Од
почетка школске године траје акција сакупљања
секундарних сировина и на видном месту у ходницима
школе су постављени лепо осмишљени пунктови за
сакупљање пластичних флаша и затварача. У школи је
формиран подмладак Црвеног крста од ученика од 4.
до 8. разреда.
Промовисање здравог стила живота у школи се реализује кроз: часове физичког
васпитања, часове изабраног спорта, часове одељењског старешине, (часови одељењског
старешине посвећени здравственом и еколошком
образовању), часове редовне наставе, посебна
пажња реализацији ових васпитних циљева је
посвећена на часовима предмета: биологија,
хемија, физика, свет око нас, природа и друштво,
физичко
васпитање,
реализацију
програма
здравствене превенције.
Школа у сарадњи са Домом здравља
плански спроводи здравствену заштиту ученика.
Током ове школске године, систематски преглед,
вакцинацију и предавања су имали ученици од 1.
до 8. разреда. За ученике из Доње Стражаве и
Бабиног Потока организован је стоматолошки
систематски преглед.
Тим је реализовао следеће активности: одржавање травнатих и цветних површина,
одржавање жбунастих и дрвенастих биљака, садња и одржавање цвећа, организација ДКР,

И ове школске године школа је наставила
сарадњу са средњом медицинском школом „Др
Алекса Савић“ и тим средњошколаца, бивших
ученика наше школе, едукује ученике од 1. до 8.
Разреда
У школи је формиран
тим Професионалне
орјентације од ученик 7. и 8. разреда. Чланови тима
су уредили ПО кутак и обогатили га едукативним и
промотивним паноима.
Чланови тима, заједно са одељењским
стрешинама, активно су учествовали у реализацији
радионица професионалне орјентације.
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Млади ствараоци
Луцкаста песма

Отвори срце за чуда и видећеш их свуда

Моја мама је права дама
Док шетамо смејемо се често
идемо на наше омиљено место

Овај живот свима нама дат
и сва лепота, љубав и срећа
користи сваки минут и сат
да ти радост буде све већа и већа

Када некад мами кажем
да баш никад ја не слажем
и није ми неки штос,
порасте ми и тада нос
поцрвеним, гледам у патос
Залепрша ми локна косе
док ме слатке мисли носе,
а мама ме радознало пита:
„Ко то мени по мислима скита?“
Ја јој кажем:
Школске бринем бриге
за задатке,лектире и књиге.
А уствари шета ми по глави
један враголасти чуперак плави.
Она тада насмеши се само
једна другу луцкасто погледамо
тада осетим шта је срећа права
за толику радост мала ми је глава
Ива Мартиновић 6/5

Пролећа новог чује се зов
и песма ласта долеће с'јутра
сваки је дан за тебе нов
у њему никад нек није туга
Нека ти је сваки најлепши дан
доживи га као остварен сан
Сачувај шашав осмех на лицу
одлепршај у ону цветну улицу
лети до неба само уз чуда
видећеш чаробни свет је свуда
Срце отвори нешто пожели
на длан ће ти слетети лептир бели
замисли жељу очи затвори
чудо ће одмах да створи
Веруј и онда кад чудо одмара
кад у њега не верује нико
срцем ћеш својим топлим, пуним жара
створити неостварено чудо превелико

Дани мог детињства
Седим удобно заваљена у фотељи и листам старе слике. Ја као беба, моји први кораци,
први зубић, па слике са крштења. То је период за који знам из прича, али знам да је био
срећан јер се моја мајка увек разнежи када ми прича о томе. Онда следе слике моје прве
бицикле и разбијеног колена, па слике девојчице која учида плива, а морски талас је баца на
обалу. Следећа слика испред мене је слика најслађе бебе и моје маме која се срећно смеје,
док тата мене држи у наручју. Родио се мој брат. То су били дани среће. А онда полазак у
школу, прва слова и бројеви, фолклор, па карате. Мој први меч и тата који навија за мене. Од
некуд се појави слика из четвртој разреда и моје прве симпатије. Затим су се налазиле слике
из старијих разреда, али и слике са екскурзије и поново слике с одмора. Све су то моје драге
успомене, моменти мог одрастања и делови мог детињста сачувани од заборава. Али то није
све. Ту на сликама појављује се још један лик. Неко ко је мој живот испунио срећом. Родио се
мој други брат. Његове прве слике и наша срећна лица око њега. Слике љубави, среће, слике
мог детињства. Устајем полако са фотеље, гледам браћу како мирно спавају и знам да ће у
мом албуму бити још много прелепих слика.
Душица Мишовић 8/5

Млади ствараоци
Љубавна песма

Лажи

Када видим његове плаве очи
срце ми јако куца, хоће да искочи.
А кад му коврџа на чело падне
осећам као да има чудне моћи
и питам се да ли ће ми доћи.
Желим га, желим,
хоћу да буде само мој
јер знам да смо добар спој.

Све што хоћеш ти кажи,
али немој причати лажи.
Лажи су као кад неког бијеш
и тајну своју од породице кријеш.
Лажима све око себе растужиш,
само себи лажну срећу пружиш.
Када причаш лажи веома је ружно,
а коме причаш осећа се тижно.

Маја Радуловић 7/5

Наталија Милосављевић 3/5

Инвалид на улици
Освануло је сунчано јутро које је наговештавало леп дан. Позвала сам другарицу да се мало
прошетамо. Отишле смо до оближњег парка. Природа је била дивна и баш смо уживале.
Присећале смо се занимљивих догађаја и кренуле смо да купимо сладолед. Угледале смо
девојчицу у инвалидским колицима. Била је веома љупка и са осмехом нас је поздравила.
У њеним учима сам видела да јој је потребна помоћ. Замолила нас је да јој помогнемо да
помери колица рекавши да су јој се точкови укочили. Нас две смо је погурале и тако покренуле
колица. Захвалила нам се, а ми смо јој предложиле да заједно одемо на сладолед. Пошто смо
биле истих година, интересовања су нам била слична. Нисмо ни приметиле колико смо се
задржале. На растанку нам је рекла да је провела предивно поподне, јер је многа деца
избегавају. Било ми је драго што смо успеле да је бар на тренутак усрећимо. Увече, пред
спавање, размишљала сам о новој другарици и њеном ограничењу у кретању. Схватила сам
да децу са инвалидитетом не треба сажаљевати, већ се дружити са њима као и са свом
осталом децом.
Анђелија Миленковић 3/5

Сећања...
Седим на нашој старој љуљашци испод тужне врбе и опет размишљам о мојој баки која
је ово место највише волела.
Отишла је, али кад год седнем на љуљашку осећам њено присуство и сећам се њене
тужне приче. Причала ми је о својој младости, о својој првој и јединој љубави, о првом
пољупцу, о првој сузи и растанку. Причала ми је о рату и како је њен војник морао да оде.
Причала ми је о ноћима које је провела чекајући га баш на овој љуљашци коју јој је он
направио и како јој је китио цвећем косу. Причала је и причала, а ја сам могла да видим младу
девојку која је седела на љуљашци погледа упртог у даљину где је водио пут међу брдима.
Њени снови су покошени једне ноћи за време напада Немаца на нашу војску. Младо класје је
покошено и изгажено! Стигло је писмо, врисак, туга до неба и уништена младост. Одлазим
полако према кући, сета ми је обузела душу. Ходам тихо јер не желим да звук мојих корака
поремети тишину. Осећам њено присуство и њену тугу. Када бих се сад окренула знам да бих
видела девојку, више девојчицу како се љуља на љуљашци погледа упртог у даљину и чека
свог војника.
Само се чује шкрипај љуљашке која успорава своју путању,ветар који мрси гране, тужна
врба и лавеж паса у даљини. Све се смирило и утихнуло. Једна звезда је пала, дошао је њен
војник...
Душица Мишовић 8/5
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Да ли сте знали ?
Занимљивости о Египту
Египат је земља пирамида и
фараона,
гробница
испуњених
баснословним богатствима и владара који
су владали земљом попут богова. Египат је
веома важан за историју човечанства јер је
древна египатска цивилизација једна од
најстаријих у људској историји. За Египат су
везани бројни митови и легенде, као и
мистерије које можда никада неће бити
решене.
Ево неких занимљивих чињеница о
Египту.
Фараон Пепи ИИ, који је владао у трећем миленијуму прије нове ере, владар је са
најдужим стажом у историји, пошто је на трону седео рекордне 94 године. Краљ је постао у
својој шестој години живота.
Египатска застава слична је заставама
Сирије, Ирака и Јемена. У питању је застава
арапског
ослобођења:
црвена
боја
представља крваву борбу против репресије,
црна представља репресију, а бела светлу
будућност. У средини се налази златни
Саладинов орао.
У просеку само 2,5 кубна центиметра кише
годишње падну на Египат.
Египатска историја се сматра да је почела
3200. године пре нове ере, када је краљ Менес ујединио Горњи и Доњи Египат.
99 одсто популације ове државе живи на свега 5,5 одсто земљишта.
Жене у Старом Египту су имале већа
права него у другим државама тог времена.
Могле су да поседују имовину, воде своје
послове и иницирају развод. Жене из
богатих породица су могле да постану
доктори или свештенице. Постојале су и
самосталне фараонке.
Хлеб је за древне Египћане био
најбитнија храна, а пиво најбитније пиће. У
гробницама су са преминулима често
остављани и минијатурни модели пивара
како би покојник имао довољно пива у
загробном животу.
припремиo: Филип Пауновић 8/5

Занимљивости
Постоји више облика живота који живе на вашој кожи него што има људи на планети.
Ако бисте уклонили сав празан простор из атома који чине сваког човека на земљи, цела
светска популација би могла да стане у једну јабуку.
Три најбогатије породице на свету имају више имовине него свих 48 најсиромашнијих нација
на свету укупно.
Најдужа саобраћајна гужва на свету трајала је више од 10 дана, а возила су се померала
просечно 0.6 миља на дан.
Гусенице поприме тотално течан облик док се трансформишу у мољце.
На планини Монт Еверест постоји 200 лешева који се користе као путокази за планинаре.
Две трећине људи на земљи никада није видело снег.
Постоји више напуштених кућа него бескућника у Сједињеним Америчким Државама.

На свету постоји 2.700 језика са преко 7.000 различитих дијалеката широм света.
Најзаступљенији језици на свету су кинески,шпански,енглески и хинду. Кинески, који има
највећи број говорника, има преко 50.000 знакова.
Према неким истраживањима сваке 2 недеље један језик нестане. До данас преко 230 језика
је потпуно изумрло, а 2400 су у том смислу угрожени.
Библија је најпревођенија књига на свету .Доступна је у 2.454 различита језика.
Просечна особа у току дана изговори око 4.800 речи. Најмање половина светског
становништва је двојезична или вишејезична, тј. говоре 2 или више језика.

припремили: Душица Мишовић и Василије Миленковић 8/5
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