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Драги сарадници и ђаци репортери, 

Са задовољством Вас обвештавам да следећи број часописа Пламенко излази у 

новембру месецу.  Благовремено ћете добити обавештење о тачном датуму.  

Како би „Пламенко“ био спреман за штампу, потребне су нам Ваше приче. У даљем 

тексту достављамо теме. 

 

НОВЕМБАРСКИ ПЛАМЕНКО – ТЕМЕ: 

Новембарски број Пламенка биће посвећен почетку школске године и Светским 

школским играма за ученике до 15 година.  

 

СВЕТСКЕ ШКОЛСКЕ ИГРЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДО 15 ГОДИНА - ШКОЛАРИЈАДА 

 

- Извештај са Светског школског првенства у оријентирингу и интервју са капитеном 

тима, 

- Извештај са Светских школских игара за ученике до 15 година – „Школаријаде“ и 

интервју са учесницима: 

o Баскет 3 на 3 (ученици): ОШ „Лазар Саватић“ Београд 

o Оријентиринг: ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево 

o Стони тенис (тим ученици):  ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад 

o Атлетика (ученици): ОШ „Наталија Нана Недељковић“ Крагујевац  

o Fun&Skills Zona: Гимназија Смедерево 

o Извештаји са праћених догађаја за званичне репортере Школаријаде: 

Савремена гимназија Београд 

 

 

ТЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 Повратак у школу – шта је најтеже, а шта најлепше када се вратите у септембру у 

школу - обавезне фотографије 

 Конфузија од наставе - У јавности се стално мењају информације у вези са видом 

наставе који се примењује у школама, градовима због пандемије...Како то код вас 

функционише, да ли је код вас комбинована настава, или обична, како функционише 

све у вашој школи, и да ли сте једва чекали да се заврши (уколико се завршила) онлине 

настава?… Обавезна илустрација фотографијама! 

 Дечија недеља у мојој школи – извештај како је обележана Дечија недеља, са 

обавезним фотографијама, 

 Анкета – Колико вас је корона променила? И у чему се те промене огледају? Узети 

изјаве што више ученика, различитог узраста и да буде подједнако и девојчица и дечака. 

Обавезне лепе фотографије свих анкетираних, обавезно навести име акетираних, као и 

узраст, 
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 Шта мучи данашње основце. Који су то проблеми о којима се свакодневно прича на 

одмору, које су најчешће теме међу вашим вршњацима...Детаљно их опишите...И 

предложите решење, 

 Сваке јесесне и зиме, у последњих неколико година - нарочито у великим 

градовима, почиње да нас гуши загађење… Како то функционише у вашем граду… 

Нарочито тема за Смедерево. Какви су ваши дечији погледи на то, како бисте ви то 

решили... 

 Слободна тема са акцентом на јесен, 

 Вести из моје школе 

ВАЖНО: Ћириличним писмом написани текст (у word документу) и фотографију (у јпг 

формату послати у прилогу, а не у word-у) послати на е-mail Савеза djakreporter@mos.gov.rs  са 

назнаком „Ђак-репортер“.  

Текст се потписује:  

 Именом и презименом ученика/новинара и разред и одељење у којем је 

ђак репортер,  

 Школом и местом из којег долази ученик/новинар,  

 Именом и презименом професора који води новинарску секцију.  

 

Фотографија се шаље у прилогу  у високој резолуцији (не сме да буде мутна или мала). 

Фотографија не треба да буду у word документу са текстом, већ у прилогу као и документ! 

У једном мејлу треба да буде један текст/чланак са пратећим фотографијама и 

фотографијом сагласности родитеља аутора текста. Текстови, фотографије, цртежи и видео 

прилози се шаљу на мејл djakreporter@mos.gov.rs . 

 

 

На све задате теме можете одговорити и видео прилогом.  

Рок за доставу текстова је 04. новембар 2021. године до 12 часова. 
 

 

За сва питања стојим Вам на располагању:  

Угрен Сањи, Савез за школски спорт Србије 

064.86.79.759 skolskisport@mos.gov.rs 
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