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Гости из Ужица

Нешто о учењу



И ми учимо

Серији трибина које је у  Дому одржала 
психолог Љиљана Тешановић заједно су 
присуствовали ученици и васпитачи.











Све је могуће
Осми фестивал науке под слоганом “Све је могуће“ одржан је у Београду 

у периоду од 04 - 07. децембра 2014. године а средње школе из Зајечара,  
фестивал су посетиле у суботу 6. децембра. Полазак је био организован у 8:00h 
испред Интерекса. У Београд смо стигли око пола један а на фестивал ушли у 1 
сат поподне. Фестивал је био организован у Zepter Expo Centru где је на четири 
нивоа - три  спрата и приземљу, било смештено више од 30 поставки са 
интересантним експериментима и изложбама. Обилазак смо почели од трећег 
спрата. Тамо се се налазио део у коме су причали о птицама и шумским 
животињама, део о медицини који је био везан за слух и стоматологију, део о 
космосу, ликовна уметност, игрице које доказују да наш мозак одмах почиње да 
чита пре него што види слику. 

На другом спрату су били смештени 3D фотографија, криминологија, 
електрична енергија, град од лего коцкица а одмах до њега 3D штампач који 
прави разне фигуре од различитих боја жица, сушилица која ради на соларну 

енергију, ћилимарство, робот са два 
лица…

Први спрат је био резервисан за 
оптичке варке, прављење крема за 
сунчање, представљање лековитих 
биљака, домаћих животиња и 
некадашњег кућног огњишта...     
 У призељу се налазио кутак који је 
био везан за еколошко коришћење 
ствари које нас окружују. Поред 
екологије ту се још нашла и историја, 
хемија, физика и географија. Историја 
је говорила о Маратонском пољу и 
историји ликовне уметности, хемија о 
прављењу разних крема на бази 
биљака, физика o центрифугалној сили 
а географија о загревању планете 
Земље и тектонским плочама. У 
приземљу су и гљиве нашле своје 
место као и девојке које су делиле 
„Бамби“ произвде.

Обилазак је трајао око два и по 
сата а након тога смо обишли и 
незаобилазни Делта Сити где нам је 

дато 3 сата које смо по жељи могли да искористимо. 
Марија Предић

"Перма итсрживањима јендог енглексог Униврезитета, поптуно је свеејдно
кјоим се ресдоледом пшиу солва у нкеој рчеи, јеидно је бтнио да пвро и
псоледње слово бдуу испарвно наипасни. Осататк мжое бтии скорз имзешан, а 
да рчеи иапк бдуу лкао читљвие. То се догђаа сотга јер чвоек не чтиа
совло по своло, нгео цлеу реч ојдедном.”







Не интересује ме!



Читам, па шта?





Значење имена
 Најчешћа женска имена у нашем дому су: Јелена, 
Милица, Јована и Марија. 
 Јелена - Са сигурношћу се зна да је Јелена име једне 
хришћанске светитељке, мајке цара Костантина и да је 
умногоме допринела побољшању верске толеранције и 
односу према хришћанима. Међутим, име Јелена се ипак 
везује за другу Јелену и верује се да потиче из Грчке. Наиме, 
лепа Хелена (сјајна, блистава) је била ћерка Зевса и Леде. 
Управо њу у чувеном епу “Илијада”, грчки песник Хомер 
сматра одговорном за избијање Тројанског рата.

 Милица - Старо српско име. Наслања се на прастари 
словенски корен мил-, врло продуктиван у словенским 
именима. Име Милица је једно од наших настаријих 

женских имена. Забележено је још пре царице Милице, жене цара Лазара, али 
управо захваљујући њој постало је популарно.

 Марија - Марија је библијско име. Једно од ретких имена код којих се са 
сигурношћу зна одакле потиче. Наиме, ово често женско име носи неколико особа 
које се помињу у Светом писму. Свакако, најзначајнија међу њима је мајка Исуса 
Христа, коју често називају и: Мајка Божија, Богородица, Девица Марија. Ово 
старохришћанско име спада међу најстарија позната женска имена. Други верују 
да је настало од староегипатске речи „mry(t)”, што значи “она коју Бог љуби”, а 
постоји тумачење по којем је хебрејска реч “Мирјам” настала од хетитског имена 
“Мариа” и да значи “која је као копље”.
 
 Најчешћа мушка имена су: Милош, Никола, Александaр и Јован.
 Милош - Први писани траг о овом српском имену датира из 13. века.Иако је 
временом изгубило на популарности, враћа се у употребу половином 19. века, 
када цветају романтичарске националне идеје и велича се лик чувеног јунака 
Косовског боја, Милоша Обилића. Сматра се да је мушко име Милош типично 
словенско наслеђе, те да потиче од придева “мио”. Узевши у обзир да потиче од 
придева “мио”, мушко име Милош се слободно 
преводи као “онај који је рођен мио”.

 Јован - ово име  је произашло је из латинског 
имена Јоханес, које је дошло од грчког имена: 
(Ιωαννης), а оно од хебрејског имена Јоханан (יוחנן). 
Значи, онај коме се Бог радовао
. 
 Александар - Александар (грч. Αλέξανδρος) је 
мушко име грчког порекла. На грчком језику значи 
„заштитник људи“. Гради се од речи alexein што значи 
„бранити, заштитник“, и andros, што значи „човек“. 
Име је чувеног македонског војсковође и владара 
Александра Великог, утеменитеља града Александрије на обали Египта, чувеног 
због колосалног светионика и највеће библиотеке тадашње епохе.
                     Марија Предић

Јован Станојевић

Јелена Цветковић





Домска матура

Презентација књига

Журка

Из домског живота


	1naslovna 1
	2 3
	4 5 kirov i maca
	6 i 7 nagradjeni ucenici
	8 9 sombor
	10 i 11  ucenje
	12 13 domijada
	14 15 nasilje adrijana 2
	16 17  festival nauke
	18 i 19  pusenje
	20  21 citam pa sta
	22 i 23  radno tehnicka
	24

