
 

Све има крај,зар не? 

МАЛИ ПОДСЈЕТНИК... 

Јована Новаковић | ОШ“Ђура Јакшић“ | 29.11.2016. 

Некада,морамо се удаљити од реалности. Међутим,то често није добра идеја, јер чак 

и секунда у облацима значи година на земљи. Друштво нам често задаје неке норме, 

али често заборавља да се баш у њему одвијају свакојака убиства, злостављања и 

незгоде. Ближи се крај врло тешке године, за коју бих рекла да је била паклена.У 

част ове, 2016-те године, одлучила сам написати овај текст. Уживајте! 
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СМРТ ЈЕ НЕИЗБЈЕЖНА! 

Ове године, напустило нас је много људи. Да ли вас то занимало или не, чињеница је 

да смо изгубили много талентованих људи, много легенди, па чак и веома блиских 

људи. Било би много лакше да свијет функционише по реду, па да се тако и смрт 

одвија, јер у овој години, много младих и невиних живота је изгубљено. 

 

Наравно, изгубили смо још много људи али ово су смрти које су мене потресле! 

Alan Rickman, David Bowie, Драган Николић, Милорад Мандић, Nick Menza, Prince... 
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Град домаћин  Рио де Жанеиро(Бразил) 

Мото Нови свет 

порт. Um mundo novo 

Број држава 206 

Број спортиста 11.239 

Број спортова 28 

Број такмичења 306 

Отварање игара 5. август 2016. 

Затварање игара 21. август 2016. 

ОЛИМПИЈАДА! 

Олимпијада је одржана у Риу,Бразил.Почела је 5.08. а завршила се 

21.08.Учествовало је 11,303 играча. 

Tекст посвећен Бојани Дулић. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/2016
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/2016
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB
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Добро јутро,предсједниче! 

 

Као што можда и знате, 8.новембра ове године, Америка је добила новог 

предсједника, Доналда Трампа. Његово кандидовање пратили су бројни 

скандали и скоро сви су знали да ће избори бити бурни! Многе је шокирало 

ова одлука грађана, јер су се надали да ће побједу однијети Хилари Клинтон. 

Хилари би била прва предсједница, односно прва жена на тој позицију у САД-

у. Ако се Трампа може држати за ријеч, градитељи ће имати посла, јер 

планира да направи зид између САД-а и Мексика! Предсједнички избори у 

САД 2016. одржани су 8. новембра 2016. године, ово су били 58 по реду 

председнички избори, главни претенденти су били; испред Републиканске 

странке Доналд Трамп и Мајк Пенс однсно Хилари Клинтон и Тим Кејн 

испред демократа. 

 

Наставиће се... 

https://sr.wikipedia.org/wiki/8._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/2016

