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Уводнa реч 

 

 

Поводом двадесетог броја и јубиларних десет година  

издавања часописа ''Пипета и Бирета'' 
 

Часопис ''Пипета и Бирета'' покренуле смо професорка Кристина Рајић и ја давне 2009. 
године. Наравно, ништа не бисмо урадиле без подршке тадашње управе школе, 
директорке Наташе Парезановић, и помоћника директора, професорке Драгане  
Ранковић. Оне су, као и ми, препознале значај издавања школског часописа.  

Назив часописа сам осмислила сама. За часопис ће писати ученици Хемијско 
прехрамбено-технолошке школе који се у лабораторији служе мерним инструментима - 
пипетом и биретом. Помоћу тих инструмената  врши се узорковање, те смо ми 
одлучиле да се наши ђаци баве и узорковањем речи које су потребне за писање вести, 
извештаја и свих догађања везаних за школу.  

Већ после годину дана издавања, часопис је освојио друго место (у категорији најбољи 
средњошколски часопис, на такмичењу које организује Друштво за српски језик). 
После Кристине Рајић, професорка Ивона Ђукић ми је помагала у уређењу часописа , а 
од прошле године професорка Бојана Станкић.  

Важно је да напоменем да је професорка Драгана Ранковић, седам година била 
технички уредник часописа. По препоруци колега, њу је заменио ученик Јован Вучетић, 
који и овај јубиларни број технички уређује, иако је сада већ наш бивши ученик.   

Све ово помињем да бих указала на важност колективне сарадње. То смо пренели и на 
ђаке, чланове новинарске секције, и све оне који су се залагали за различите активности 
у школи, као и сарађујући са другим институцијама просвете, науке и културе. Поред 
индивидуалног залагања, неопходан је и тимски рад.  

 У свом раду са децом, улажемо пуно труда да им пробудимо љубав према писаној 
речи, да им укажемо на важност посматрања ствари из више углова, на развијање 
логичког размишљања и формирања критичког става према појавама у свету.  

До сада смо обрадили следеће теме: летопис часописа, ненасилна комуникација, 
Београд некад и сад, друштвено деловање данас, смисао школе и њених ученика, 
образовни профили, адолесценција, механизми одбране, стилови поступања у 
конфликтима, људска права, критичко освртање на друштвене мреже, лакше учење 
помоћу информационих технологија, екологија, љубав, култура, начин на који  се 
прошлост сусреће са будућношћу и како наука уједињује а иновација побеђује. 
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Овај 20. јубиларни број потпуно посвећујемо теми хемије. 2019.година проглашена је за 
Међународну годину Периодног система, када се свуда обележава 150.годишњица 
настанка Периодног система, те је и у нашој школи тај значајан јубилеј пропраћен 
покретањем пројекта „Д.И. Мендељејев: Периодни систем елемената“ и низом 
активности  у склопу пројекта. О свему томе имаћете прилику да читате у овом броју. 

Надамо се да ћемо и у следећим издањима имати још многе занимљиве и актуелне 
теме. 

 

Важно је да трајемо и остављамо траг о генерацијама, са којима заједно растемо и 
развијамо се, не само интелектуалне, већ и емотивно и духовно. 

Са жељом да сви, и сада и убудуће, будемо у свом (најбољем) елементу, 

 

Уредник часописа : Весна Митровић Иванов 

 

20. број „Пипете и Бирете“ 

 

Тема овог броја „Пипете и Бирете“ је Периодни систем хемијских елемената.  

Уједињене Нације прогласиле су 2019. годину Међународном годином Периодног 
система хемијских елемената, а поводом обележавања 150. годишњице постојања ПСЕ.  
Први пут је 6. марта 1869. године пред Руским хемијским друштвом представљен 
Мендељејев пројекат „Зависност између релативне атомске масе и својства елемената“.  

И наша, Хемијско прехрамбена технолошка школа прикључила се прослави овог 
значајног јубилеја, покренувши пројекат „Периодни систем елемената – Дмитриј 
Иванович Мендељејев“. У оквиру овог пројекта већ су организоване многобројне 
трибине, радионице, посете посвећене Периодном систему елемената , а све у циљу 
популаризације природних наука, посебно хемије. 

Пројекат су покренули ученици ХПТШ и наставнице: Гордана Пешић, Љиљана Спарић 
и Бојана Станкић 
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Историја периодног система елемената 
 
Наша планета састављена је од делића који чине читав универзум, a ове делиће данас 
препознајемо као елементе. Њих смо касније склопили у слагалицу која је довела до 
револуције у науци открића периодног система елемената. Античке цивилизације су 
препознавале елементе : злато, сребро, бакар, калај, гвожђе, олово и живу. Ови елементи 
су се налазили у природи те су их користили за прављење алата ,накита, украса и другог. 
Како је кроз историју људска цивилизација скупљала све више знања указала се потреба 
да се направи систематизација откривених елемената ради лакшег изучавања и 
коришћења у својим експериментима. Тако је Роберт Бојл у 17. веку, тачније 1661. године 
поређао тада познатих 13 елемената по растућој релативној атомској маси. У време 
Лавоазјеа било је познато 35 елемената па је проширио постојећи систем елемената. Како 
се откривање и именовање нових елемената знатно увећало потреба за класификацијом 
је постајала све очигледнија. Први покушај класификације урадио је 1817. године 
Деберајнер формирајући систем елемената који су били поређани у тријаде по 
заједничким особинама тако да је релативна атомска маса средњег елемента тријаде била 
аритметичка средина горњег и доњег. Сличну систематизацију дао је и Де Шанкуртоа 
1862. године који је елементе поређао по растућој релативној атомској маси у спиралу 
обмотану око ваљка. 
 
Енглески хемичар Џон Њулендс 1864. године је први уочио периодичност елемената. Он 
је дао периодни систем са елементима поређаним у октаве тако да се особине периодично 
понављају након сваких 7 елемената. У вертикалним колонама елементи су били 
поређани по порасту релативне атомске масе док су хоризонталне биле по сличности у 
особинама елемената. 1864. Лотер Мајер саставио је периодни систем од 56 елемената 
поређаних по својим физичким својствима по растућој атомској тежини. Његов рад није 
објављен до 1870. године. 
 
Руски хемичар Дмитриј Мендељејев је 1869. године објавио први општепризнат 
периодни систем са распоредом елемената сличном као код Њулендса. Тада је било 
познато 63 елемента. Овакав распоред елемената Мендељејев је условио законом 
периодичности по коме су „физичке и хемијске особине елемената периодичне функције 
њихове релативне атомске масе“. 1871. Дмитриј Мендељејев даје другу измењену верзију 
периодног система елемената која се темељи на измени коју је Мендељејев направио у 
закону периодичности. Елементи су подељени у вертикалне низове који су садржали 
елементе сличних особина и хоризонталне низове – периоде које су имале елементе 
поређане по растућем редном броју у коме се особине из претходног низа периодично 
понављају. У почетку је било 8 група првих 7 су имале подгрупе док је осма била 
подељена у тријаде. Периода је било седам и систем није садржао племените гасове који 
у то време нису били откривени. Мендељејев је предвидео постојање елемената који још 
нису били откривени али је на основу закона периодичности за њих оставио празна места 
у објављеној табели, као и за њихова својства које је предвидео, што се касније показало 
у већем делу тачним. Рад Мендељејева на периодизацији елемената остао је запажен,  
зато што је његово решење периодног система било најадекватније. У његову част 
радиоактивни елемент редног броја 101 носи његово име Мендељевијум (Ме) . 
Периодни систем по Мендељејеву од тог времена је знатно проширен и прерађен. 
Откривањем или синтетисањем нових елемената као и развијањем нових теоретских 
модела за објашњење хемијских принципа. Вилијам Ремзи 1894. године открива 
племените гасове хелијум, неон, аргон, криптон и ксенон. 1913. године Хенри Мозли 
одредио је атомске бројеве елемената. Он је уочио да би елементи били боље распоређени 
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у Мендељејевој табели ако би се поређали по растућим атомским бројевима а не на 
основу атомске тежине (разлог су изотопи елемената) . 
 
Хемијски елементи су разврстани у 18 група периодног система елемената који је усвојен 
од стране IUPAC-а 1985. године. Периодни систем је табеларни приказ хемијских 
елемената (118) распоређених на основу њиховог атомског броја, електронске 
конфигурације и понављања хемијских особина. Овакав распоред показује периодичне 
законе елемената у истој колони. Редови периодног система називају се периоде и има их 
тренутно 7 а колоне се називају групе и има их укупно 18.  
 
Данас периодни систем елемената садржи 118 хемијских елемената и сви елементи од 
атомског броја 1 (водоник) до 118 (оганесон) откривени су у природи или синтетисани. 
Последње проширење периодног система: нихонијум (113), московијум(115), 
тенесин(117) и оганесон(118) именовани су 28.11.2016. године. Међународна унија за 
чисту и примењену хемију (IUPAC)  потврдила је 30.12.2015 године. 
Првих 94 елемента постоје у природи одакле су изоловани и доказани а елементи са 
атомским бројем од 95 – 118 су синтетизовани у лабораторијама или нуклеарним 
реакторима. До данас је објављено преко 700 различитих верзија периодног система 
елемената. 
 
 Стојковић Ива 2-4, Бошковић Виолета 3-4, 
Пивљаковић Теодора 2-4 и Јовић Валентина 3-4 
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СЛАВНИ ХЕМИЧАРИ: 

Антоан Лорен де Лавоазје ( 1743-1794) је био 
француски племић и хемичар. Због доприноса у 
обликовању модерних схватања основа хемије 
оправдано се сматра оцем те науке.Доследност 
Лавоазјеових теорија и њихова потврда 
експерименталним путем у великој мери је 
допринела веродостојности његовог рада. 
Сумиравши све модерне теорије и прецизно 
дефинисавши неке од основних хемијских 
појмова, Лавоазје је саставио књигу која се 
сматра првим хемијским уџбеником (Traité 

Élémentaire de Chimie - Основни спис хемије).  

Лавоазје је први указао на могућност постојања алотропских модификација увидевши 
да је дијамант заправо кристални облик угљеника.  

Захваљујући свему овоме Лавоазје је поставио темеље хемије као науке и њен развој 
окренуо у правом смеру. Управо због тога се Лавоазје несумњиво може сматрати оцем 
модерне хемије.  

  

СИМА ЛОЗАНИЋ је био српски хемичар, председник Српске 
краљевске академије и први ректор Београдског универзитета, 
министар иностраних послова, министар привреде, краљевски 
посланик у Лондону. 

Рођен је у Београду 8. марта 1847, као син Милоја Лозанића, 
среског начелника и Ане Вељковић. Завршио је правне науке у 
Београду, студирао хемију код Вислицениуса у Цириху и 
Хофмана у Берлину. Докторирао је на универзитету у Цириху 
19. марта 1870. Био је професор Велике школе од 1872, а затим 
Филозофског факултета Универзитета у Београду до 1924. 

Када је основан Београдски универзитет 1905. био је међу првих осам редовних 
професора који су бирали цео остали наставни кадар. Сима Лозанић је тада изабран за 
првог ректора Београдског универзитета. Остале су забележене његове речи које је 
изговорио прилико свечаног отварања 1905: “Наше некадашње веровање да ће се 
српство ујединити не букваром, већ оружјем, било је кобно за по нашу народну мисао. 
Ја верујем обрнуто – да ће просвета бити главни чинилац у решењу тог битног нашег 
питања и да би оно било већ решено да смо просвету боље неговали. Верујем, стога 
што је просвета сила која постиже све смерове. Да нам је просвета била напреднија, све 
би у животу нашег народа било савршеније, па и успешније.” 

Одржавао је наставу из хемије на већини европских универзитета, организовао добро 
опремљену лабораторију и библиотеку, дао прве универзитетске уџбенике из хемије. 
Бавио се научним и стручним радом из скоро свих области хемије. Објавио је преко 200 
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научних радова из примењене и експерименталне хемије. Извршио је прву анализу 
термалне воде Гамзиградске бање 1889. године.  

Постао је члан Српског ученог друштва 30. јануара 1873. Дописни члан Српске 
краљевске академије постао је 23. јануар 1888, а редовни члан од 6. јануара 1890. Био је 
у два наврата председник Српске краљевске академије 1899-1900 и 1903-1906. Први пут 
је постављен указом од 1. септембра 1899, а други пут 1. фебруара 1903. Председник 
Српског хемијског друштва био је у периоду 1907-1912. 

Проглашен је за првог почасног доктора Београдског универзитета. Био је ожењен 
Станком Пачић, праунуком Господара Томе Вучића-Перишића. 

У Београду, на Дедињу, једна од улица које се секу са улицом Незнаног јунака названа 
је по Сими Лозанићу.  

МАРИЈА И ПЈЕР КИРИ 

Марија Склодовска - Кири, 
рођена 7. новембра 1867. у 
Варшави, позната је физичарка и 
хемичарка пољског порекла и 
прва жена која се истакла у 
научном свету. У њена највећа 
достигнућа спадају рад на теорији 
радиоактивности, техникама 
раздвајања радиоактивних 
изотопа, као и откриће два 
хемијска елемента. Упамћена по 

великој упорности, хладном интелекту и великом доприносу савременим схватањима 
физике, а остала је и једина жена која је двапут добила Нобелову награду. Под личним 
надзором Марије Кири вршена су и прва истраживања у свету о могућности излечења 
рака помоћу радиоактивности. Она је и један од оснивача нове гране хемије - 
радиохемије. Институт "Кири" у Паризу, за који се изборила, изграђен је 1914. и у њему 
су вршена испитивања из области хемије, физике и медицине.Умрла је 4. јула 1934. 
године. 

Пјер Кири рођен 15. маја 1859  у Паризу, а умро19. априла 1906, француски је физичар 
и хемичар. Са братом Жаком 1880. године је открио пиезоелектрицитет, проучавао је и 
магнетске појаве, а 1898. године са супругом Маријом Кири-Склодовском 
радиоактивне елементе полонијум (Po) и радијум (Ra). 1903. године доказао да соли 
радијума спонтано ослобађају топлоту. Радови Пјера и Марије Кири доказали су да 
радиоактивност углавном не зависи од спољашњих услова. Са Маријом и Антоан-Анри 
Бекерелом добио Нобелову награду за физику 1903. године.  

 

Барбара Фаркаш II-8  
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ЗАНИМЉИВОСТИ  -  ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ?   

Хемија је свуда око нас, хемија је живот.  

Удишемо ваздух, пијемо воду, једемо различите намирнице које садрже многе елементе 
без којих не бисмо могли да опстанемо. 

Ево неколико занимљивости: 

 Хемијско име за воду је дихидроген моноксид (H2О). 
 За разлику од многих супстанци, вода се замрзавањем шири. Коцкица леда 

заузима око 9% већу запремину него вода коришћења за прављење исте. 
 Иако је кисеоник као гас безбојан, течна и чврста форма су плавичасте боје. 
 Приближно 20% кисеоника у атмосфери је произведено од стране амазонских 

кишних шума. 
 Водоник је најраспрострањенији елемент у универзуму, док је кисеоник 

најраспрострањенији елемент у атмосфери, земљиној кори и океанима. 
 Удар грома производи О3 (озон) и јача озонски омотач атмосфере. 
 Суви лед је чврста форма CО2. 
 Чист елемент може заузети разне форме, познате као алoтропске модификације. 

На пример, дијамант и графит представљају алотропске модификације 
угљеника. 

 Људско тело садржи довољно угљеника да обезбеди графит за око 9000 оловака. 
 Једини течни елементи на собној температури су бром и жива. Галијум је могуће 

истопити и телесном температуром. 
 Једина два не-сребрна елемента су злато и бакар. 
 Флуороводонична киселина је толико корозивна да раствара стакло. Иако 

корозивна, она се сматра слабом киселином. 
 Убоди пчеле су 'кисели', а убоди осе 'базни'. 

 

ЈЕСТЕ ЛИ ЧУЛИ ЗА НАЈДУЖУ ХЕМИЈСКУ РЕАКЦИЈУ? 
 
То би морала да буде реакција за добијање неког органског једињења, јер су само  
она понекад састављена из џиновских молекула за чије је лабораторијско или 
индустријско добијање потребно и много времена и доста компликоване апаратуре. 
Највећи међу џиновима су молекули беланчевина, а од њих молекул - гигант је 
ИНСУЛИН, хормон који управља разменом угљених хидрата у организму. 
 
За добијање инсулина научницима је било потребно 220 етапа.На томе је радило 
даноћно 10.000 људи током три године!А у живој ћелији (организму) инсулин се 
синтетизује за свега - три секунде !  
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Улога елемената  у свакодневном животу 
Да ли сте знали да вода чини 70% вашег организма, а да у себи имате и Au и Ag?  
 

Fe - Гвожђе је саставни део 
хемоглобина који омогућава транспорт 
кисеоника у крви. Код недостатка 
гвожђа долази до слабости, 
несвестице, бледила, а без 
хемоглобина до анемије. Баш зато нам 
је гвожђе потребно за живот. 

 

Zn - Цинк је минерал који се у 
организму налази у количини од свега 
2-3g, али је неопходан за нормално 
функционисање организама. 

 

Mg - Магнезијум делује директно на мишићну плочу. У мишићима преносе фосфатне 
групе. Спречава грчеве у мишићима и опушта их. Неопходан је за деловање витамина  
( Bn, C, A …).Највише га уносимо путем воде. 

 
Ca - Калцијум је градивни  елемент костију и зуба, неопходан је за мишиће, за 
излучивање хормона и ензима. Његов унос вршимо преко млечних производа ( млеко, 
сир, јогурт..) 

 
K - Калијум је електролит, а електролити омогућавају спровођење електрицитета у 
организму. Калијум је важан за срце. У организму га има од 160-200g и то у ћелији 98% 
а изван 2%. Уносимо га преко разних намирница ( кромпира ,соса од парадајза, листова 
цвекле, банана, млека, сока од поморанџе) 

 
Na - Натријум је елемент који се налази у највећем броју намирница , на пр. у 
кухињској  соли, морским плодовима, млеку, сиру, јајима, поврћу, хлебу, ораху, сивим 
шљивама... Доста га има и у води. Неопходан је за контролу крвног притиска. Спада у 
метале, мекан је и сече се ножем а такође јако реактиван са кисеоником. 

 
O -  Кисеоник је један од најважнијих елемената за људски опстанак. Сем тога што нас 
окружује  и чини 20-80% земљине атмосфере, налази се у нашим плућима који не би 
функционисали без њега. Наш организам троши 250ml кисеоника у минути, а при 
напору тај проценат се и повећава.  
 
 

Анђела Ранђеловић и Николета Бошковић III-4 
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АКТУЕЛНОСТИ 
ЕВРОПСКО ТАКМИЧЕЊЕ „IN YOUR ELEMENT“ 

  Током јануара 2019. године ми, тада  ђаци I-8 и 
II-9, чланови хемијске секције, снимали смо кратак 
филм на тему „In Your Element“. 

Самостално, тимским радом, под менторством Пешић 
Гордане и Станкић Бојане, написали смо сценарио, снимили видео материјал и 
монтирали филм. Направљена су два филма:  

„Ко је бржи? Натријум или калијум?“, рад ученика  I-8, тима који чине Ема 
Стојисављевић, Барбара Фаркаш  и Лука Јевремовић -сценаристи и главни 
глумци,  Марија Дробњак –сниматељ, и Лука Јевремовић – монтирање филма. 

„Реактивност магнезијума и цинка“, рад  ученика  II-9, у саставу :Марко Гигић, Балша 
Раденовић и Марко Шорић – глумци, Милош Врховац – писац сценарија, Лука Селић – 
сниматељ и Балша Раденковић, монтажа филма. 

Послали смо наше радове  на такмичење „In Your Element“, у организацији Europen 
Young Chemistry Network, EuChemS и IUPAC. Такмичење је организовано поводом 
Међународне године периодног система елемената, IYPT2019., а ми, ђаци I-8 и II-9 
ХПТШ, били смо једини представници наше земље на овом такмичењу. 

Барбара Фаркаш II-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски часопис „Пипета и бирета“  2019/2020. година 

12 
 

GLOBAL WOMEN’S BREAKFAST 
Несвакидашња прилика да се о хемији, плановима и активностима, изазовима у 
савременом свету науке, разговара уз доручак, кафу и чај, у добром друштву а повезани 
са женама које су заинтересоване за науку  широм света, указала се 12. фебруара 
2019.године када се, на иницијативу Међународне организације за чисту и примењену 
хемију (IUPAC), и наша  школа прикључила Глобалном доручку жена  (Global 
Women’s Breakfast). 

Тема за овај догађај била је унапред утврђена: Оснаживање жена у области хемије 
(Empowering Women in Chemistry). 

Доручак у кабинету хемије у нашој школи почео је поздравом и обраћањем наставнице 
хемије Гордане Пешић, која се и ангажовала да све буде у најбољем реду и да 
се  присутне ученице, наставнице, педагог, директор и помоћник директора наше 
школе, друже и поделе лепу енергију уз разговор и осмишљен програм. После 
поздравног видеа добродошлице професорке Мери Гарсон, из IUPAC-a, уследило је и 
представљање новог пројекта у нашој школи: Периодни систем елемената – Дмитриј 
Иванович Медељејев. Детаље о циљевима и разноврсним активностима који ће бити 
организовани током 2019.године, изнела је наставница Бојана Станкић. 

У наставку програма, наставница Јелена Мерџановић припремила је видео 
презентацију: „Доручак код Марије Кири“, те је о животу, раду ,Нобеловим 
наградама  Марије Кири говорила веома интересантно и кроз своје утиске о посети 
музеју  у Пољској, посвећеном славној научници. 

Најзад, ово је била прилика да погледамо и два видео записа експеримената које су 
наши ученици , I/ 8 и  II/ 9 , припремили и послали на наградни конкурс под називом : 
„У твом елементу“(In Your Element). 

О нашим активностима током доручка послали смо извештаје и организаторима овог 
глобалног догађаја, и успоставиле везу са колегиницама из неколико земаља света. 

А на мапи света, закуцало је и срце наше школе!  

 

 



Школски часопис „Пипета и бирета“  2019/2020. година 

12 
 

GLOBAL WOMEN’S BREAKFAST 
Несвакидашња прилика да се о хемији, плановима и активностима, изазовима у 
савременом свету науке, разговара уз доручак, кафу и чај, у добром друштву а повезани 
са женама које су заинтересоване за науку  широм света, указала се 12. фебруара 
2019.године када се, на иницијативу Међународне организације за чисту и примењену 
хемију (IUPAC), и наша  школа прикључила Глобалном доручку жена  (Global 
Women’s Breakfast). 

Тема за овај догађај била је унапред утврђена: Оснаживање жена у области хемије 
(Empowering Women in Chemistry). 

Доручак у кабинету хемије у нашој школи почео је поздравом и обраћањем наставнице 
хемије Гордане Пешић, која се и ангажовала да све буде у најбољем реду и да 
се  присутне ученице, наставнице, педагог, директор и помоћник директора наше 
школе, друже и поделе лепу енергију уз разговор и осмишљен програм. После 
поздравног видеа добродошлице професорке Мери Гарсон, из IUPAC-a, уследило је и 
представљање новог пројекта у нашој школи: Периодни систем елемената – Дмитриј 
Иванович Медељејев. Детаље о циљевима и разноврсним активностима који ће бити 
организовани током 2019.године, изнела је наставница Бојана Станкић. 

У наставку програма, наставница Јелена Мерџановић припремила је видео 
презентацију: „Доручак код Марије Кири“, те је о животу, раду ,Нобеловим 
наградама  Марије Кири говорила веома интересантно и кроз своје утиске о посети 
музеју  у Пољској, посвећеном славној научници. 

Најзад, ово је била прилика да погледамо и два видео записа експеримената које су 
наши ученици , I/ 8 и  II/ 9 , припремили и послали на наградни конкурс под називом : 
„У твом елементу“(In Your Element). 

О нашим активностима током доручка послали смо извештаје и организаторима овог 
глобалног догађаја, и успоставиле везу са колегиницама из неколико земаља света. 

А на мапи света, закуцало је и срце наше школе!  

 

 

Школски часопис „Пипета и бирета“  2019/2020. година 

13 
 

Поносни смо јер смо на овом значајном међународном догађају били једини 
представници Србије и Београда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатори догађаја у школи: Гордана Пешић, Бојана Станкић и Љиљана Спарић 

 

 

IUPAC – Међународно удружење за чисту и примењену хемију

 

    Европско хемијско друштво (  и огранак за младе) 
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AКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ :  РАДИОНИЦЕ - ПСЕ 

У оквиру пројекта „Периодни систем елемената-Дмитриј Иванович Мендељејев“ 
одржано је више радионица: 

 22. марта 2019. године одржана је радионица „3D периодни систем“ коју су 
реализовали ученици одељења I-4 и II-4  са професорком Љиљаном Спарић. 

Користећи идеју физичара Тимоти Стоуа који је 1989 осмислио „Периодни систем 
физичара“ (енглески Stower‘s “Physicist’s Periodic Table”). Његов периодни систем 
је представљен као четвородимензијонални где има три просторне димензије и 
боје као димензију више. 
На хемијској секцији смо осмислили и направили нову верзију периодног система 
елемената. Користило смо пластичне запушаче као рециклажни материјал у 
четири боје који представљају орбитале и то s – плава, p – црвена , d – зелена и f- 
розе које улазе у састав атома. На седам плоча које представљају енергетске нивое 
по правилу расподеле у концентричним круговима лепили смо елементе са 
одговарајућим орбиталама и атомским бројевима. 
Циљ ове радионице је да укажемо млађим ученицима и осталим покажемо да 
хемија није страшна и да се кроз игру може све научити. Распоред елемената је 
такав да свако може научити и схватити на много лакши и занимљивији начин 
суштину периодног система елемената. 
 
Ива Стојковић 2-4,  Милица Бранковић 2-4,  Ивона Савић 2-4, Теодора 
Пивљаковић 2-4, Николета Бошковић 3-4 и  Анђела Ранђеловић 
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ХЕМИЈА У СЛИЦИ …и (пар) РЕЧИ 

Развој периодног система елемената 
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Колажни програм у Дечјем културном 
центру Београда 
 

 
 
У четвртак, 18.04.2019. ученици ХПТШ са наставницама Горданом Пешић, Бојаном 
Станкић, Љиљаном Спарић и Иваном Манојловић, приказали су програм који су 
наменили ученицима седмог и осмог разреда основних школа. Уводне, поздравне речи 
публици је упутила Весна Митровић Крњаић,сарадник за едукативне програме ДКЦБ-а. 
 

Било је разноврсно, шарено, занимљиво: представљен је пројекат „Периодни систем 
елемената – Д. Мендељејев“ на коме  наша школа активно ради ове године, поводом 
150.годишњице од првог представљања периодног система. 

 

 
 
 

 Део представе коју су припремили ученици ОШ „Jован Дучић“, са наставницом 
Јеленом Муцић, веома је заинтересовао све присутне. О почецима науке, хемији и 
алхемији, кроз филм на енглеском језику, ученици су сазнали много детаља из 
историјата ове науке.  
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алхемији, кроз филм на енглеском језику, ученици су сазнали много детаља из 
историјата ове науке.  
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 Ђаци су говорили о Дмитрију Ивановичу Мендељејеву, његовом животу и раду, потом 
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Овај програм који смо припремали, и сусрет са другарима из основних школа, остаће 
нам дуго у сећању. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Ивона Савић, Сања Радосављевић и Милица Бранковић II/4 
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ИЗ ЂАЧКЕ РАДИОНИЦЕ  
ОГЛЕД :  “Ко је бржи – Na или Ca ?” 

Испитивање реактивности метала  прве групе  

периодног система елемената 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ                                             

Елементарни натријум 

Елементарни калијум 

Фенолфталеин 

Петри шоље  

 

РЕЗУЛТАТИ 

Реакција елементарног натријума са водом је бурна и раствор се боји љубичасто. 

Реакција елементарног калијума са водом је бурнија, јавља се пламен, раствор се боји љубичасто. 

2Na +2 H2O → 2NaOH + H2↑ 

2K +2 H2O → 2KOH + H2↑ 

У оба огледа настају базе ( NaOH односно KOH) , раствор се боји љубичасто. Фенолфталеин, 
кисело-базни индицатор, мења боју раствора из безбојне у љубичасту при настајању база у овим 
огледима. 

Реакције натријума са водом је бурна , а са калијумом бурнија. При реакцији калијума са водом 
јавља се пламен. Ослобођена енергија током реакције, је довољна да запали водоник који настаје 
у овом огледу.  

 ЗАКЉУЧАК : Калијум је реактивнији од натријума.             Ема, Лука и Барбара  II/8 

 

 

  

Морамо поштовати: 

СИГУРНОСНА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЕ 

 

1. Ставити заштитне рукавице И наочаре 
2. Водити рачуна да хемикалије не дођу у 

додир са очима И устима 
3. Опрати све посуђе И очистити радну 

површину. 
4. Водити рачуна да су бочице са 

реагенсима добро затворене  И да се 
чувају на прописаном месту 

5. Неадекватна употреба хемикалија 
може довести до повреда и угрозити 
здравље. 
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АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ О ПСЕ: УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ  

5.априла 2019.године ученици седмог и осмог разреда ОШ „Јован Дучић“ и 
ОШ „Младост“, са својим наставницама Јеленом Муцић и Весном Костић, 
посетили су нашу ХПТШ, и били нам драги гости на сарадничком часу у 
одељењу II-4,  код наставница Миленије Јоксимовић и Бојане Станкић.  На 
овом по свему другачијем, веома динамичном часу, учили смо и обнављали 
појмове из природних наука (физике и хемије), али кроз игру картама, и на 
српском и на енглеском језику. Периодни систем и својства елемената, атомски 
и масени број, како се елементи повезују и реагују представљени су на картама, 
веома живописно и упечатљиво, те су ђаци са лакоћом препознавали  основна 
својства елемената и утврдили знања о атому. Лука Аћимовић и Марија Хинић, 
ученици IV-4, приближили су ове појмове основцима. Након овог часа, група 
основаца је наставила упознавање са нашом школом и у лабораторији, где су са 
наставницом Љиљаном Спарић и одељењем I-4 извели неколико огледа о првој 
групи периодног система. 

 

 3.октобра 2019. у ОШ „Младост“ ученици наше школе приказали су основцима 
седмог и осмог разреда како да лако и брзо науче о својствима хемијских 
елемената, кроз игру едукативним картама. Основцима се ова активност веома 
допала. 
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 10.јуна 2019. наставница енглеског језика Бојана Станкић окупила је ученике-
учеснике у пројекту на радионици „Шарена хемија“ (“Colourful Chemistry“).  
Ученици I/3, i/4, II/3, II/4, имали су најпре прилику да погледају ђачке радове на 
енглеском језику на тему: Да сам ја елемент – If I were an element, пристигле 
из школе из Лиса (Швајцарска), анализирају их, а потом направе и пано 
изложбу, што је све остварено у одличној атмосфери и уз обиље различитих 
идеја и шала, као и разнобојних цртежа  и илустрација о хемији и хемијским 
елементима. 

 
 

 19. јуна 2019 у хемијском кабинету одржана је радионица „Елементи успешног 
ђака“. Радионицу је организовала наставница Гордана Пешић. Ученице I-8 су 
се у првом делу радионице потрудиле да наброје што више особина које красе 

успешног ђака, а у другом делу да изабране особине представе, по узору на 
периодни систем, у облику елемената успешног ђака.  
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ШЕКСПИР И ХЕМИЈА 

23.април 2019.- Светски Дан књиге обележен је у нашој школи на већ традиционалан 
начин: разговором о књигама, Шекспиру, дружењем и чајанком у кабинету за енглески 
језик.   

Уз две презентације : Шекспир и хемија, и Шекспиров језик у „Хамлету“, ученици  I/3, 
II/3, II/4 и   IV/4 и њихова наставница Бојана Станкић допринели су да овај дан буде 
посебан и за памћење. 

У пријатној атмосфери, уз енглески чај и колачиће, сви присутни ђаци, као и 
наставнице Миленија Јоксимовић, Гордана Пешић и педагог школе Слађана Ђурић 
Радовановић, имали су прилике да сазнају који детаљ више о Шекспировом језику, и да 
се заједно запитају да ли је Шекспир знао хемију или је само користио песничку 
слободу када је у својим делима помињао отрове, љубавне напитке, бунике итд. 

Андреа Рајичић и  Ненад Милетић, III/3 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ „ТРАГОМ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА“ 

Други пројекат о знаменитим Србима  и Српкињама  се  успешно приводи крају. Пре 
скоро две године, тачније 26.01.2018. на иницијативу професорки ХПТШ- Миленије 
Јоксимовић, Бојане Станкић и Биљане Чеврљаковић, одржан је први састанак са 
заинтересованим ученицима, који су током  2018. и 2019. године проучавали живот и 
дело Милутина Миланковића.  

На почетку смо  учили посећујући изложбе и предавања која су организована у 
Удружењу „Милутин Миланковић“ и у Музеју науке и технике, обележавајући 60 
година од смрти славног научника. Наравно, и сами смо истраживали читајући сабрана 
дела Милутина Миланковића, а кроз активности које смо ми организовали, делили смо 
знање и подстицали друге ученике да истражују. У сарадњи са Удружењем  „Милутин 
Миланковић“ објавили смо конкурс за ученичке радове  о Милутину Миланковићу. 

29.05.2018. године у  Дечјем културном центру  одржан је колажни програм „Трагом 
Милутина Миланковића и Мике Аласа“. Наравно, нисмо били сами у представљању 
Милутина Миланковића, већ су нам се и друге школе придружиле у пројекту - 
Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић, Земунска гимназија  и  
XV гимнaзија. Учесници пројекта наше школе су одржали презентацију ” Кроз васиону 
и векове ” , названу по најпопуларнијем делу Милутина Миланковића. Цео догађај је 
прошао врло успешно.  Атмосфера је била изузетна – дивно смо се дружили, и 
размењивали знања о нашем познатом научнику.  

25.01.2019. године,  уз подршку  Градске општине Чукарица, у Културном центру 
Чукарица одржана је трибина о Милутину Миланковићу.  Ученицима наше школе, 
Спортске гимназије, Техничке школе из Железника као и њиховим професорима и 
другим гостима о Милутину говорила је Александра Нинковић Ташић, председник 
Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин и аутор књиге „Звездобројци“ . 
Александра је са посетиоцима трибине поделила  своја знања о Милутину 
Миланковићу, као и Пупину и Тесли и многим знаменитим људима који су били 
њихови савременици. Упознала нас је са мање познатим чињеницама о животу и раду 
Милутина Миланковића до којих је дошла кроз свој истраживачки рад и о којима пише 
у својим књигама. 

05.03.2019. године у Културном центру Чукарица, ученицима и професорима наше 
школе, гимназије Патријарх Павле, Техничке школе из Железника као и другим 
заинтересованим гостима, о климатским променама говорила је доцент др Јелена 
Луковић са Географског факултета. У оквиру предавања, подсетила нас је и на   
допринос нашег научника Милутина Миланковића  који је отпочео проучавање климе 
на начин који пре њега није постојао, затим је,  користећи математичке моделе, први 
објаснио периодизације настанка, развоја и смене ледених и међуледених доба  чиме је  
и формално приступио заснивању своје чувене астрономске теорије промене климе. 

21.05.2019. године – обележили смо двоструки  јубилеј- 140 година од рођења и 110 
година од доласка Милутина Миланковића на Београдски универзитет, кроз колажни 
програм „Трагом Милутина Миланковића“ у Дечјем културном центру. Подсетили смо  
присутне госте на основне информације о животу и раду Милутина Миланковића  и   
активности у оквиру пројекта  „Трагом Милутина Миланковића“.  
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размењивали знања о нашем познатом научнику.  

25.01.2019. године,  уз подршку  Градске општине Чукарица, у Културном центру 
Чукарица одржана је трибина о Милутину Миланковићу.  Ученицима наше школе, 
Спортске гимназије, Техничке школе из Железника као и њиховим професорима и 
другим гостима о Милутину говорила је Александра Нинковић Ташић, председник 
Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин и аутор књиге „Звездобројци“ . 
Александра је са посетиоцима трибине поделила  своја знања о Милутину 
Миланковићу, као и Пупину и Тесли и многим знаменитим људима који су били 
њихови савременици. Упознала нас је са мање познатим чињеницама о животу и раду 
Милутина Миланковића до којих је дошла кроз свој истраживачки рад и о којима пише 
у својим књигама. 

05.03.2019. године у Културном центру Чукарица, ученицима и професорима наше 
школе, гимназије Патријарх Павле, Техничке школе из Железника као и другим 
заинтересованим гостима, о климатским променама говорила је доцент др Јелена 
Луковић са Географског факултета. У оквиру предавања, подсетила нас је и на   
допринос нашег научника Милутина Миланковића  који је отпочео проучавање климе 
на начин који пре њега није постојао, затим је,  користећи математичке моделе, први 
објаснио периодизације настанка, развоја и смене ледених и међуледених доба  чиме је  
и формално приступио заснивању своје чувене астрономске теорије промене климе. 

21.05.2019. године – обележили смо двоструки  јубилеј- 140 година од рођења и 110 
година од доласка Милутина Миланковића на Београдски универзитет, кроз колажни 
програм „Трагом Милутина Миланковића“ у Дечјем културном центру. Подсетили смо  
присутне госте на основне информације о животу и раду Милутина Миланковића  и   
активности у оквиру пројекта  „Трагом Милутина Миланковића“.  
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Додељене су и награде за најбоље истраживачке и литерарне радове на конкурсу који је 
расписан у оквиру пројекта. Од укупно 31 рада на теме  везане за Милутина 
Миланковића, у јакој конкуренцији награђени су следећи ученици - За  најбољи 
истраживачки рад Сара Антић . Другу награду је добила Милица Кандић, а  трећу 
награду   добио је Веселин Бошковић. Посебне награде додељене су Ивани Цекић, за 
најлепши литерарни рад,  као и  Анђели Ковачевић. 

Најлепши део овог догађаја је била заинтересованост најмлађих учесника, као и њихова 
дискусија и знатижеља у вези са темама на тему климатских промена,  фосилних горива 
и могућности живота на другим планетама. 

28.05.2019.године у  Дечјем културном центру  смо учествовали на свечаној академији 
„Миланковићу у част“ коју су организовали чланови Удружења „Милутин 
Миланковић“, а учествовали су ученици из свих средњих и основних школа које носе 
име  славног научника.  

Овај пројекат је био изузетно, прелепо искуство, које ћемо памтити годинама. Радујемо 
се наредним пројектима и дружењима, са надом да ћемо бити још бољи и да ће 
пројеката бити више. 

И на крају, ево једног цитата који нам се веома допао:   

„Вечерима, кад ме сутон, слаба електрична струја, умор, или други који узрок, 
одагна од мог писаћег стола, ја примакнем наслоњачу до прозора и посматрам 
звездано небо. Опазим ли Месец, ја се попнем до њега и шетам по његовој 
површини да изблиза видим оно што ме је  на Месечевим мапама заинтересовало. 
Појави ли се која планета, ја одлетим до ње да бих резултате мојих математичких 
испитивања о клими планета  контролисао на лицу места“. (М. Миланковић) 

 

 

Давид Спасић и Валентина Јовић, III/4 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ХПТШ  на такмичењима и конкурсима 

 током 2019.године 

 

На XIX Републичком такмичењу подручја рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране у Лесковцу из области Производња и прерада хране наши ученици остварили су 
следеће резултате: Биљана Марић, прехрамбени техничар- прво место, ,Лукић 
Никола, пекар- прво место, а Гагић Срђан, месар -осмо место! 

На конкурсу  на тему „Да сам ја елемент“ ( If I Were an Element) расписаном у 
оквиру актуелног пројекта у нашој школи, ученици су показали да су оригинални и 
креативни, и на српском и на енглеском језику, у различитим формама и помоћу 
различитих алата (филм, видео презентација, есеј, цртеж, пано презентација). Жири је 
једногласно одлучио да сви ученици који су учествовали на конкурсу буду похваљени, 
а да следећи ученици буду награђени: 

 1.       За есеј о уранијуму:  Хелена Брајић, ученица првог разреда Гимназије 
„Јован Дучић“, Требиње  

 2.       Награда за креативност: Романа Рогановић, ученица првог разреда 
Гимназије „Јован Дучић“, Требиње 

 3.       Ема Стојисављевић, ученица  I/ 8 ХПТШ, Београд  
 4.       Милица Марковић, ученица  I/ 8 ХПТШ, Београд 
 5.       Сања Василић, ученица  I/ 3 ХПТШ, Београд  
 6.       Анђела Ранђеловић, ученица  II/ 4 ХПТШ, Београд  
 7.       Марија Ђурковић, ученица II/ 4 ХПТШ, Београд  

Посебне похвале ученицима 8б основне школе у Лису, Швајцарска и њиховом 
наставнику Марку Миниг, за изузетно лепо представљање својстава елемената. 

На VII међународној конференцији о 
настави физике у средњим школама 
одржаној од 15. до 17. марта 2019. године у 
Алексинцу учествовали су наш ученик Лука 
Крстић и наставник Миленија Јоксимовић. 

Са својим радом  Принцип функционисања 
топлотне машине „Птица која пије“  Лука 
је освојио прво место на конкурсу за најбољи 
експериментални рад из физике ученика 
средњих школа. 
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Пројекат „ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ“ 

И наша, ХПТШ укључила се у пројекат „Отворено образовање у Србији“ који има за 
циљ осавремењивање наставе у средњим школама, кроз коришћење отворених 
података и кроз учење о визуелизацији података. 

Пројекат је подржан од страним министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Програма Уједињених нација за развој (УНДП), Канцеларије за информационе 
технологију и електронску управе Републике Србије, британски амбасаде у Београду, 
Светске банке и Шведске амбасаде. Пројекат је добио признање „Шампион отворених 
података“ од УНДП-ја због иновативности у промоцији и коришћењу отворених 
података у образовању. 

У оквиру пројекта омогућено је стручно усавршавање наставника у средњим школама 
Републике Србије. Стручно усавршавање је реализовано, у форми дводневног 
вебинара, 2. и 3. марта 2019. године. Наставнице Гордана Пешић, Бојана Станкић и 
Марија Ракић Љубомировић учествовале су на вебинару. 

Након вебинара и реализације часова о отвореним подацима наставници су позван да 
оформе ученичке тимове који ће се израдити презентације или инфографике о 
отвореним подацима и који користе отворене податке, за учешће на национални 
такмичењу. 

На овом такмичењу, нашу школу представљао је тим „Позитивни електрони“ чији су 
чланови ученици одељења II3- Рајичић Андреа и Милетић Ненад. Ментори: Биљана 
Чеврљаковић и Бојана Станкић. Иако нисмо освојили награде,  драго нам  је да су се   и 
наши ученици укључили, сазнали нешто више о отвореним подацима  и визуелизацији 
података  и стекли значајно искуство. 

 

НОВЕ ИДЕЈЕ 

SELFIE TIME: LET’S TALK ABOUT OUR FEELINGS 

Ученици одељења II/3 започели су током септембра 2019. рад на мини пројекту: 
SELFIE TIME: LET’S TALK ABOUT OUR FEELINGS  на српском и на енглеском језику, 
са циљем да више говоримо о нашим осећањима и да кроз различите примере реченица 
научимо неке нове описне придеве на енглеском језику.  

Све планирамо да употпунимо нашим сликама – селфијима, и да то пошаљемо нашим 
новим другарима из школе у Лису(Швајцарска), који ће такође урадити овај мини 
пројекат у свом одељењу, па нам проследити. Тако ћемо се мало упознати и пре  
планираних сусрета у оквиру великог пројекта размене ученика, на пролеће 
2020.године. 

И на крају, желим да поделим са вама наше осећање у одељењу у вези онога што 
радимо и што нас на пролеће очекује:  Срећни смо када радимо овај пројекат!  

Анђела Михајловић II/3 
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Драга Савета 
Волела бих да поделим са читаоцима своје искуство са депресијом и како сам је превазишла, 
захваљујући школском психологу.  

Све је почело 2017. године , када сам имала само тринаест година. Имала сам осећај као да 
нисам битна и слабост коју сам показала, другарице су искористиле да ме понизе, а мајка да ме 
критикује. Дани су пролазили, а ја нисам осећала подршку ни од кога.  

Моју потиштеност и повлачење су приметили моји родитељи. Одлучили су да ме одведу на 
разговор код школског психолога. Већ после првог разговора сам се осећала боље. Али, онда је 
почела да ми поставља чудна питања. Нека од њих су била- Да ли си имала суицидне мисли? Да 
ли си се икада самоповређивала? Приликом сваког разговора а било их је пуно , увек би 
поновила питање – Да ли и даље твоје другарице користе твоје слабости против тебе? Тек после 
десетог разговора, стекла сам поверење у психолога, одговорила сам на нека питања и описала 
сам јој све како се осећам, о чему размишљам...Није ме осуђивала као што сам очекивала, већ је 
поделила са мном своје искуство. Све њене приче су биле поучне. Почела сам да осећам 
олакшање. 

  Депресија је озбиљна болест и са њом се не треба шалити. Особе које су у депресији се осећају 
немоћно и мисле да им нема спаса. Ако приметите да је неко утучен, немојте га исмевати већ 
покушајте да му будете подршка. Ако се неко од вас тако осећа, не треба да се стиди своје 
немоћи. Природно је да човек осећа повремено страх, али верујте, постоје људи који ће вам 
радо помоћи. Свачији живот је вредан и сви смо ту са неким разлогом. У свету тајни, ми нисмо 
сами. 

 О депресији                                                                                 Анонимна ученица првог разреда 

Склони смо врло често да кажемо да смо депресивни описујући на тај начин неко своје 
тренутно стање туге и незадовољства.  Важно је имати у виду да је права депресија нешто 
друго, да је то озбиљан проблем који се мора са озбиљношћу и третирати. Депресивно 
расположење се разликује од уобичајене туге. Оно у себи садржи осећај дубоке патње и 
емоционалног бола. То је стање које карактерише недостатак животне радости, интензивна 
туга, преосетљивост, безвољност, забринутост, раздражљивост, немир, нереални страх, стрепња 
(анксиозност). Депресивне особе не осећају више задовољство и нису заинтересоване за 
активности у којима су некада уживале. Долази до поремећаја сна и ослабљене концентрације, 
али оно што представља  највећи проблем јесте губитак смисла живота и осећај да не постоји 
излаз у таквој ситуацији, што директно може водити и до жеље за самоуништењем. На тај 
начин особа која пати од депресије долази и до размишљања о самоубиству, а понекад и до 
самог чина. 

Депресија поступно доводи до изолације, до удаљавања од других људи. То дистанцирање и та 
отуђеност продубљују проблем и умањују могућност његовог превазилажења. Врло је важно да 
будемо будни и довољно свесни онога што нам се дешава, јер ћемо на тај начин препознати и 
прве симптоме и наговештај депресије. Битно је да своја осећања и своје проблеме делимо са 
блиским особама које нам могу пружити значајну подршку, али истовремено, као у примеру 
наше ученице која своје искуство дели са нама, да будемо спремни да се обратимо за помоћ 
психологу.  

Такође, значајно је да и сами будемо спремни да разумемо и подржимо друге људе у нашем 
окружењу, уколико приметимо да се суочавају са неким својим проблемима.  

Снежана Павловић, школски психолог 
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Драга Савета 
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СПОРТ          У свом елементу 

Au  је хемијски елемент, један од најлепших метала у периодном систему. Као што је 
злато отпорно на растварање, тако сам и ја отпорна на разне утицаје и препреке. 

Са седам година почела сам да тренирам кошарку. Све је почело као игра у слободно 
време, а претвара се у мој животни сан. Са четрнаест година почела самда играм за 
женски кошаркашки клуб „Црвена Звезда“. Сам назив клуба је симболичан. Звезда 
симболише небеско тело, и сјаји попут злата. Током ове сезоне, освојиле смо седам 
златних медаља. То што сам тада осетила, нисам осетила никад пре тога. Смењивали су 
се осмеси и сузе радоснице, што на лицу мојих саиграчица, то и на лицима наших 
родитеља и пријатеља. Све се одвијало великом брзином. Након одигране утакмице, на 
завршном турниру Србије, који се одржавао у Кладову, доживела сам велико 
изненађење. Селектор кошаркашке женске репрезентације, изабрао ме је да учествујем 
на Европском првенству. Нисам очекивала да ће изабрати мене од нас дванаест у екипи. 
Кроз главу су ми пролазила многа питања. Једно од њих је било:Шта је пресудило да 
баш мене изаберу? Селектор ми је објаснио да сам изабрана због броја постигнутих 
кошева, небројено скокова и успешних блокирања противника. Када сам се те вечери 
погледала у огледало, очи су ми сијале попут злата. Убрзо након тога почела сам да 
играм за Звездин први тим. 

Моју харизму пренела сам и на чланове спортске секције  Хемијско прехрамбено-
технолошке школе, коју похађам од ове године. 

Професорка физичког васпитања, Зденка Латиновић, тренирала нас је од почетка 
септембра. Успеле смо да освојимо прво место на општини Чукарица. На тај начин 
пласирале смо се на градско такмичење. Не би било првог места, да није било сложне 
екипе коју чине: Теодора Ћулибрк ½ , Ксенија Мосуровић 2/2, Теодора Ивановић 2/4, 
Лара Раденовић ½ , Радојевић Бојана 2/2 и Балотић Марија 2/2. 

Више немам дилему да ће и ова екипа бити златна.                                     

Миљана Ћаћић  I /2 

 

ВЕСТ ИЗ СПОРТА                                  ПРВЕ У ГРАДУ -    Аu  за ХПТШ 

 

 

На градском такмичењу у стоном тенису, 
које је одржано 3. и 4. октобра 2019. женска 
екипа – Зорана Ристивојевић, ученица II-3  
и Теодора Ћулибрк, уч. I-2  освојиле су 
ПРВО МЕСТО и ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ!  

У појединачној конкуренцији, Зорана је 
овом приликом освојила четврто место. 
Наставница Зденка Латиновић са добитницама медаља 
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Књижевност  ----   Проза 

 

 

Кад бисте могли да изаберете… 
   Замислите да сам вам дала да изаберете између платине, сребра или волфрама.  

Који би ваш избор био? Размислите. 

   Већина вас изабрала би платину, јер је лепа и скупа. Па самим тим, зашто бисте 
пропустили прилику да је добијете бесплатно? Да ли бисте је препродали или би јој се 
из дана у дан све више дивили? Мада, једно је сигурно, стално бисте стрепели, да вам је 
неко не узме. 

    Хајде да видимо шта би било да сте изабрали сребро. Није лепо као платина, али 
барем сте сигурни и не плашите се да га изнесете на светлост дана. Шта ће се десити 
ако узмете свећу и ставите ваше сребро на њен пламен? Почеће да се топи и ускоро га 
више неће бити. 

    Колико вас се определило за волфрам. Верујем не много, јер платина и сребро далеко 
су лепши. Хајде да упалимо свећу. Она гори, а волфрам изнад њеног плама и даље је ту, 
трпи. Свећа се отопила. Сада се дубоко запитајте: мислите ли да ћете се изгубити? 
Нећете, осим ако сами не будете криви за то. 

    А сада имам још једно, а уједно и последње питање за вас. Подсећа ли вас ова прича 
на нешто? Неки људи у вашим животима су попут платине. Засениће вас својом 
лепотом али мораћете да пазите на сваки свој корак да их не изгубите. За разлику од 
њих други људи ће бити попут сребра. Неће отићи од вас чим им се укаже прва 
прилика. Ипак, чим настане неки проблем, нестаће као да нису ни били део вашег 
живота. Наравно, постоје људи који су попут волфрама. Ретки су, али постоје, и за њих 
не морате бринути да ли ће отићи, јер неће. Можда они нису најлепши споља и можда 
ће вас неки питати зашто се дружите са њима. То је зато што у данашње време, велики 
број људи бира друштво према интересу или по богатству. 

      Вреднујте унутрашњу лепоту, племенитост и оданост код људи. Чувајте људе који 
су од волфрама. 

Катарина Жарковић III-4 
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Књижевност    ----        Поезија 
  Хемијски елементи и хемијске везе                                       Периодни систем                                                                                                        
Аu што је лепа бурма,                                                                     Ја сам Лука, 

што на њеном прсту блиста.                                                           волим песме да пишем, 

I као љубичаста машта,                                                                  зато морам, 

Њен ум шарен је као башта.                                                           О𝟐𝟐  да удишем. 

Al је диван овај небески свод, 

на коме једри авион.                                                                     У данашње време, 

Аrогантно од тебе, племићу,                                                          је другачија мода. 

да се круном од електрона красиш.                                             Не може да се живи, 

KOH -као колач слатки                                                                  ако се не пије флаширана  

или пак, сапун лаки.                                                                       вода 𝐻𝐻2𝑂𝑂. 

О - да ли сте чули да је у групи најпопуларнији,                           

цео тим о њему најчешће бруји.                                                   У хемијске елементе, 

Siгурно и ово знате,                                                                       убраја се Brом 

 По песку камиле се клате.                                                            Не дај Боже,                                            

Na и Cl сједине се,                                                          да неког погоди гром. 

Добије се кухињска со, без које ручак 

не може укус да добије.                                                          Шта ли се овде сада збива? 

Na2CrO4 жут је јако,                                                                 За мерење температуре, 

Јао, мила моја мајко.                                                                Потребна је жива. 

Cr2K2O7 црвен је прах,                                                            О елементима, 

На први поглед одузима дах.                                                   бих могао до сутра да пишем 

NiSO4.6H2O - тиркизна га боја краси,                                     али, плашим се да ће падати 

Он сигурно не припада маси.                                                 радиоактивне и киселе                                                                     

Ту нам нису једињења сва,                                                       кише.                 

Али, ова су на мене утисак  оставила.                                                                                                                                                                   

 

 Јовић Валентина III-4                                                               Филиповић Лука I-2 
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ПЕТА РЕВИЈА ТАЛЕНАТА  ♫♫♫ 
На овогодишњој Ревији школских талената одржаној 15.3.2019. видели смо шта све 
знају наши ученици: дивно певају и свирају, пишу поезију, баве се фотографијом, 
репују, компонују. Ко зна колико још скривених талената имамо међу оним мало 
стидљивијим ученицима… 

Ове године, прво место и срца публике освојио је ученик првог разреда, Сретен, 
својим емотивним хип-хоп наступом. Истакао се и Школски бенд који смело заузима 
своје место у животу школе. Награђен је и дует који су извеле Јана и Софија 
Наталија. 

Ненад Милетић III/3 
 

 
 
Школски бенд основан је школске 2018-2019.године и већ је неколико пута наступао на 
школским приредбама. Репертоар је углавном поп и рок музика. Чланови бенда су: 
Ненад Милетић, Ђурђина Муњић, Богдан Штетић, Иван Миленковић, Јована Остојић, 
Давид Спасић и Марија Видаковић. 
Са њима раде професорке Ивана Манојловић и Весна Јефтић. Пун назив секције је 
Школски бенд са Клубом слушалаца музике. Ове године, за Дан Школе,  бенд 
припрема музику за школску представу „Да сам ја елемент”, а у најави су и прве 
ауторске песме. Клуб слушалаца музике ће организовати музичке догађаје посвећене 
историји музике.  
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ПЕТА РЕВИЈА ТАЛЕНАТА  ♫♫♫ 
На овогодишњој Ревији школских талената одржаној 15.3.2019. видели смо шта све 
знају наши ученици: дивно певају и свирају, пишу поезију, баве се фотографијом, 
репују, компонују. Ко зна колико још скривених талената имамо међу оним мало 
стидљивијим ученицима… 

Ове године, прво место и срца публике освојио је ученик првог разреда, Сретен, 
својим емотивним хип-хоп наступом. Истакао се и Школски бенд који смело заузима 
своје место у животу школе. Награђен је и дует који су извеле Јана и Софија 
Наталија. 

Ненад Милетић III/3 
 

 
 
Школски бенд основан је школске 2018-2019.године и већ је неколико пута наступао на 
школским приредбама. Репертоар је углавном поп и рок музика. Чланови бенда су: 
Ненад Милетић, Ђурђина Муњић, Богдан Штетић, Иван Миленковић, Јована Остојић, 
Давид Спасић и Марија Видаковић. 
Са њима раде професорке Ивана Манојловић и Весна Јефтић. Пун назив секције је 
Школски бенд са Клубом слушалаца музике. Ове године, за Дан Школе,  бенд 
припрема музику за школску представу „Да сам ја елемент”, а у најави су и прве 
ауторске песме. Клуб слушалаца музике ће организовати музичке догађаје посвећене 
историји музике.  
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ШАРЕНЕ СТРАНЕ       I tried to tell a chemistry joke… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      … but there was no reaction! 
  
  
 
Why is organic chemistry difficult?                                                                     
- Those who study it have alkynes(all kinds) of trouble.  
 

 Wanna hear a joke about Sodium Hypobromite? 
- NaBro. 
Остојић Јована  III/3 

 

I heard 
Oxygen and 
Magnesium 
were going 

out. - I was 
like   
OMg!  
 

Did you hear 
about the 
chemist reading 
a book about 
Helium?  
- He just couldn't 
put it down! 

ЂАЧКА ШАЛА:   

АКО СЕ МИЧЕ – 
БИОЛОГИЈА ЈЕ,  

АКО ИМА 
МИРИС,БОЈУ,УКУС 

  -  ТО ЈЕ 

ХЕМИЈА,  
АКО ИМА МОЋ И 
СНАГУ – ФИЗИКА,  

А АКО НИШТА НЕ 
СХВАТАШ –  

мора да је 
МАТЕМАТИКА! 
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    Милош Врховац III-9       

Ђурђина Муњић IV-3       

 

Кристијан Емини 3-п2 

 

 

Кристијан Емини  3- п2 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

СЕКЦИЈА 

ХПТШ 

Секцију води: 
ИВАНА 
Манојловић 

 

    

Чланови 
фото-секције 
наше школе 
пропратили 
су и камером 
забележили 
сва важна 
дешавања, 
приредбе и 
скупове 
вршњака како 
у нашој 
школи, тако и 
у другим 
установама 
(Културном 
центру 
Чукарица, 
ДКЦБ и сл.), 
где су наши 
ученици били 
домаћини или 
гости. 
 

 

 

Наталија Боровница IV-8 

 

 

Марија Топаловић IV-7 

М
а
р
и
ј
а 
Т
о
п
а
л
о
в
и
ћ 

Бавили су се и уметничком фотографијом, те су 
учествовали на конкурсу који је организовао Дечји 
културни центар Београда, под називом "Мој кућни 
љубимац". Ђурђина Муњић, ученица IV/3, том 
приликом похваљена је за свој рад. 
 

 


