
"Хоће ли слобода умети да 
пева као што су сужњи 

певали о њој?"
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Обарање F-117 код 
Буђановаца је догађај 

током НАТО бомбардовања 
СРЈ који представља први и 

једини потврђени губитак 
авиона НАТО алијансе 

израђеног у стелт технологији. 
Авион Америчког ратног 

ваздухопловства Локид F-117A 
Ноћни јастреб са ознакама AF 
82 806 HO (база Холоман, Нови 

Мексико) је оборен 27. 
марта 1999. године, четвртог 
дана НАТО бомбардовања, а 
оборио га је 3. дивизион 250. 
ракетне ПВО бригаде Војске 

Југославије, којим је 
командовао пуковник Ђорђе 
Аничић.Авион је погођен из 

руског ракетног система С-125 
Нева. Онеспособљен за даљи 

лет, авион се срушио у 
атару сремскогсела Буђановци 

код Руме.



Панцер 6. Тигар је био немачки тешки тенк који се налазио у употреби 
од 1942. до 1945. године. Како је било протекло више од 7 година од 

почетка градње новог тенка, маја 1941. године Хитлер издаје наредбу 
за изградњу новог немачког тенка који је требало да наследи Панцер 

3. и Панцер 4. На Хитлеров рођендан 20. априла 1942. године 
фабрике Порше и Хеншел су представиле своје прве прототипове. 

Обе компаније су представиле своје прототипе. Порше је свој 
прототип Панцер 6. Тигра назвао ВК 3001(П), док је Хеншел 

представио два прототипа: ВК 3001(Х) и ВК 3601(Х). У јулу исте 
године прихваћен је Хеншелов модел након чега почиње његова 

производња под именом Панцер 6. Тигар. У борби Тигар је требало 
да се користи у склопу специјалних тешких тенковских батаљона 

који би у свом саставу имали 30 тенкова овог типа и који би били под 
директном командом штаба армије или корпуса. Ово је углавном 

спроведено у пракси али су неке немачке оклопне дивизије, 
углавном СС, имале своје оклопне батаљоне наоружане Тигровима. 

На Западном фронту, нису могли да га униште, повлачио се само 
када му нестане муниције.



Мајор Драгутин Гавриловић, који је са 
својим 10. пешадијским пуком бранио град, у 

безизлазној ситуацији чини судбоносни 
корак. Окупио је своја три вода 7.октобра 

1915. у 14.30 часова и издао им наређење 
које ће се памтити и које скоро сваки Србин 

зна напамет:
            

           -Јунаци! Тачно у 15.часова 
непријатеља се има разбити вашим 
силним јуришима, разнети вашим 

бомбама и бајонетима. Образ Београда, 
наше престонице, има да буде светао,

            Војници! Јунаци! Врховна команда 
је избрисала наш пук из бројног стања. 
Наш пук је жртвован за част Београда и 

Отаџбине. Ви немате, дакле, да се бринете 
за животе ваше, они више не постоје. 

Зато, напред, у славу!! За краља и 
отаџбину!  Живео краљ,живео Београд!-



„Један који хоће, увек је јачи, 

од двојице који морају.

На муци се познају јунаци."

„Ко сме тај може, ко не зна 
за страх, тај иде напред.“

„У рукама Мандушића 
Вука - свака пушка биће 

убојита“

„Битка се прво добија или 
губи у срцу, па тек онда 

на бојишту."

„Ко се бори, тај може и 

изгубити; али ко се не бори, 

тај је већ изгубио.“

„Боље је борити се и губити битку него никада се не изборити.“

„Није све у снази, 
већ у добром срцу!“

„Заједно смо јачи!“
„Не изазивај невољу, јер 

ти може доћи главе!“

„Помогни немоћнима  
и радуј се!“ „Добро срце чини чуда – 

доброта је најлепша 

особина!“

„У животу мораш тражити 
решење и прилагођавати се 

ситуацијама.“



Младићи из одреда 1300. каплара. 
Одломак из романа, Одјек који се 

памти, Милијана Јовановић

На железничкој станици у Скопљу је 
била велика гомила људи и несносна 
галама. На перону станице младићи, 

обучени у војничке униформе са 
звездом каплара на рамену. Весели су, 
смеју се и кроз смех се шеретски шале. 
Подсећају на свршене матуранте који 

полазе на матурску екскурзију којом ће 
радосно завршити један део свог ђачког 

и животног доба.
          

            Али није било тако.Ови момци 
нису полазили на жељену екскурзију 

већ на дуг пут неизвесности. Били су то 
младићи, ђаци и студенти који су из 

школских клупа, после само два месеца 
обуке добили чин каплара и кренули у 

прве борбене линије.  Формиран је 
ђачки батаљон назван 1300. каплара.
           Они су били последња нада, 

последњи атом снаге српске одбране 
од аустроугара. Последња кап крви да 

се убризга у вене посустале и 
преморене српске војске.



После Церске битке српска 
војска је имала велике губитке 

у људству. Морал војника је 
опао, а Аустроугари су 

спремали нове нападе. Српска 
војска је била у дефанзиви.

           Србија је позивала нове 
регруте. Тражила је и молила 

да се прикључе сви који су 
физички дорасли борби.

             Одазвала се српска 
младост. Оно најдрагоценије 

што је Србија имала. Младост и 
интелигенција, будућност 

сваког народа. Добровољци, 
студенти и ђаци, пуни енергије 
ставили су се на располагање 
отаџбини. Ти млади људи нису 

себе сматрали жртвом, нису 
себе жалили. Отаџбина је то. 

Земља, мајка их позивала.



На Видовдан, 28. јуна 1914. године, у 
Сарајеву, убијен је аустроугарски 

престолонаследник Франц Фердинанд. 
На престолонаследника је најпре 

покушао неуспешан атентат Недељко 
Чабриновић који је на Фердинанда 

бацио бомбу. Престолонаследника је 
убио омладинац Гаврило Принцип који 

је у њега испалио два хица из 
пиштоља, убивши притом и његову 
супругу Софију Хоенберг. Обојица 
атентатора одмах су ухапшени, а 
истрага је убрзо показала да је у 

Сарајеву било чак шесторица 
атентатора. Ухапшена су још тројица, 
док је шести, Мухамед Мехмедбашић, 

успео да побегне у Црну Гору. 
Откривен је и ухапшен и шири круг 

атентатора; укупно 25 лица. Принцип, 
Чабриновић и Трифко Грабеж су у 

Сарајево недавно дошли из Београда, 
где су били повезани са избеглицом из 

Босне, Миланом Цигановићем и са 
четничким војводом и мајором српске 

војске, Војиславом Танкосићем. Он 
њих су добили потребно оружје 

(произведено у крагујевачкој фабрици 
оружја) и они су их пребацили у Босну.



Солунски фронт у Првом светском 
рату �е настао као 

покуша� Савезника да 
помогну Краљевини Срби�и у 
�есен 1915. против здруженог 

напада Немачког 
царства, Аустроугарске и Краљевин
е Бугарске. Експедици�а �е дошла 
прекасно и у недовољном бро�у да 
спречи пад Срби�е, а експедици�а �е 

била отежана унутрашњом 
политичком кризом 

у Грчко� (Национална шизма).
На кра�у �е створен стабилан фронт, 

ко�и се простирао 
од албанске обале до реке Струме, 

у ком су се међународне 
савезничке снаге бориле 

са Централним силама. Солунски 
фронт �е остао прилично стабилан, 
упркос локалним акци�ама, све 

до велике савезничке офанзиве 15. 
септембра 1918, ко�а �е резултовала 

капитулаци�ом Бугарске и 
ослобођењем Срби�е.

Погинули во�ници на фронту су 
сахрањени у склопу српског 

во�ничког гробља на 
Зе�тинлику у Солуну и 

осталим српским во�ним 
гробљима у Македони�и.



Трећи фронт био је између 
Аустроугарске и Србије – 

балкански фронт. 
Аустроугарска је средином 

осмог месеца упала у Србију 
преко Дрине и преко Саве и у 
Црну Гору преко Херцеговине, 

међутим, до краја осмог месеца 
доживела је тежак пораз на 

планини Цер. Та прва офанзива 
није успела јер Аустроугарска 

није пазила какве снаге упућује 
на Србију и Црну Гору. У војсци 
је било јако пуно Словена који 

се не желе борити за 
Аустроугарску, а немају ни 
разлога нападати Србију.

Тако је Аустроугарска 
поражена, али крајем десетог 

месеца почела је другу 
офанзиву. У војску је поставила 

више несловенских војника. 
Офанзива је напредовала и 
аустроугарска војска је чак 

недељу дана држала Београд, 
али Срби су се поновно успели 

одупрети и поразити 
Аустроугарску на рјечици 

Колубари.



Живојин 
Мишћ

 

Живојин Мишић био је 
српски и југословенски 

војвода. На самом почетку 
своје четрдесетогодишње 

службе, био је учесник 
српско-турских ратова, као 
питомац-наредник, касније 

потпоручник. У тим 
ратовима стекао је прва 

ратна искуства.

Милунка 
Савић

Милунка Савић–Глигоревић била је 
српска хероина Балканских ратова и 

Првог светског рата, наредник у Другом 
пуку српске војске „Књаз Михаило“, жена 

са највише одликовања у историји 
ратовања. Рањавана је у борбама девет 

пута. Због неизмерне храбрости 
Французи су је прозвали „српска Јованка 

Орлеанка“.



 

Петар Бојовић је био српски и југословенски војвода. Учесник 
је српско-турских ратова током којих је био у штабу Врховне 
команде, а по завршетку ратова постао је водник батерије у 

Београду. После српско-бугарског рата постао је водник 
коњице, а затим је 1891. положио испит и добио чин капетана.



 

Познате фаце
Јосип Броз 

Тито
Дража 

Михајловић



 
Стева:

            Светковина се спрема. Све 
савршено смишљено. Стрепња 

сатима спутавана сад се сломила, 
спласнила, славље сасвим 
спремно. Свечани сат скоро 

стигао. Сви се сакупили срећно се 
смешкајући. Слава Свети Сава 

сједињује све Србе. Слика 
светитеља сија сребрним сјајем. 

Слагалица се савршено  
склопила. Славска свећа сеје 
сећања. Сједињује свеколики 

скуп.
Соња стоји смирено, свесна 

савршеног савршеног сата. Сви се 
стишају. Слушају.Соња саопштава

Сваки Србин спрема 
славу,                                                   

                                                          
Славећи свеца Светог Саву,   

                                                              
                                  славска свећа 

сјајно сија                 
                                                  

слободна сва 
Србија!                                               
                                                              

          Светогорске стрме стене 
слабе спрам Савине снаге. 

Снажног стаса снажнијих стопала 
светогорске стене слама. Седи 
светац, стасита старина, свуда 

стиже стешњеним стазама, 
стрмим степеницама... Студе 

сталнисапутник. Страчаре 
сиротиска стецишта Савина 

стална суратишта.



Сања:
-Светац Сава светлост 
сипао, сакате соколио 

слепе спроводио,
 сиромашне, самонране 

спашавао, силовите, 
стегнута срца, саветовао 
 се сељцима се састајао 

спријатељавао, саосећао.
Савин свет скромна 
самостанска соба. 

Самоћа, 
самопожртвовање, 

саосећајност, стални 
сапутници.

Сумрак се спушта. Сиви 
светогорски соко слеће. 

Смирена старина се 
смерно смешка, сања 

слободну, спокојну своју 
Србију.

(162 речи на слово С)



 
 

 
Ана Франк је била девојчица која је писала свој 

дневник и кратке приче у току Другог светског рата. 
Њене речи и мисли показују изузетну зрелост и 

памет. Неке од мудрости из њених писама су:
 

"Како је дивно то да нико не мора чекати ни 
тренутак да би почео свет чинити бољим."

"Само је једно правило које треба запамтити: смеј 
се свему и заборави све остале! Звучи егоистично, 

али то је заправо једини лек против 
самосажаљевања."

"Стварно је чудо да нисам одустала од свих својих 
идеала јер се чине тако апсурднима и немогућим 

за остварити. Ипак, не одустајем од њих јер, 
упркос свему, и даље верујем да су људи добри."

 



Писмо Страхиње 
Нушића, сина 
нашег великог 
писца Бранислава 
Нушића, са 
фронта.
 

 

(Радисав је стезао вилице 
и  притискао шињел у коме је 
дубоко било писмо оцу 
Браниславу.)
          -Драги Аго, не жали за 
мене. Ја сам пао на бранику 
своје отаџбине за остварење 
свих оних наших идеала које 
смо сложно спроводили. Не 
кажем да ми није жао што сам 
погинуо. Осећао сам, штавише, 
да бих могао будућој Србији 
корисно да послужим. 
Али...Таква је судбина. – 
Твој  син Бан.-

Писмо Станислава 
Сондермајера, ученика 

београдске гимназије кад 
је полазио на фронт.

(Тог јутра кад је полазио на фронт, 
устао је пре свих у кући. Зурио је 
неколико тренутака кроз прозор а 
потом је из свеске истргао лист 

хартије и написао.)
       Драги моји,

           Ноћима не спавам а дању не 
налазим мир.Око мене гину моји 

Срби, мој народ. Не могу мирно да 
гледам њихову смрт јер сам и ја 

Србин. Не знам колико ћу бити од 
помоћи али хоћу да будем са њима 

кад се брани Отаџбина.
              Молим вас да ми опростите 

што сам отишо без поздрава.
              Ваш Станислав



 
 

 

, ,



 
 

 
БИРАЈ СЛОБОДУ

Када ми ујутро Сунце гране
и дође време да Сањин устане,

гледам у плафон беле боје
и мислим на драге другове моје.

 
Не само на оне у мојој школи
него на сваког кога неко воли.

Имам слободу да волим сву децу,
ако их има – чак и на Месецу.

 
Имам слободу да лепо певам,
мада ми кажу боље да зевам.

Слободу имам да летим по крају,
на мегдан да изађем и страшном змају.

 
Игру да бирам, живот да живим,

коме год хоћу, ја да се дивим.
Да љубав ширим уместо свађе,

да волим све људе, старије и млађе.
 

Моја слобода живи у мени,
ка својој слободи и ти одмах крени.

Немој да буде нисам ти рекао,
па си предуго на слободу чекао.

 
Јер све док чекаш, слободу немаш

да бираш кад` ћеш да играш ил` дремаш.
Зато у живот слободно крени

да буде на радост и теби и мени.
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 Имам слободу 
 

У животу сваког детета
Неизмерна љубав цвета.

Уживам у животу
И волим ту лепоту.

Имам слободу да живим
И новим сазнањима се дивим.

Слободна сам да са породицом шетам
И при том ником не сметам.

Моје је право
Да своје мишљење кажем

Да живим срећно и здраво,
Да будем искрена и никад не лажем.

Слобода је кад волиш
И кад воле тебе.

За слободу се бориш
И спреман си да дохватиш звезде.

Кад скачеш, трчиш, кад осетиш ветар у коси...
Права слобода то је све
Што сваком злу пркоси.
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Радисав Марковић, сељак из Косовског 
поморавља, је учесник  ратова у којима је Србија 

била принуђена да мобилише своје људе и 
пошаље их на фронт.

           Када је полазио на ратиште понео је само 
своју торбу од грубог платна, и бригу и љубав за 
оне који су остали да ишчекују његов повратак.
          Бранио је своју малу, сиромашну земљу и 

бринуо о сваком војнику као свом сину. Борио се 
за оне који су са једне и друге стране поред себе 

у рову.
          ─ Погледао је војника до себе.Испружи руку 
и повуче копоран који је спао са леђа. Војник се 

није померио. Спавао је са сенком месеца на 
образу и подсећао на недужно дете које је 
заспало, а у рукама чврсто стеже пушку.─
          Младиће из вода 1300. каплара није 

остављао саме већ их бранио истрчавајући 
испред њих.

             ─ Радисаве Марковићу, твоје место није у 
тим редовима.

          ─ Моје место је уз ове младиће. 

"Одјек који се памти"
Милијана 
Јовановић



 
 

 

Најгоре тек долази.
Није их остављао саме. Увек их је пратио, био 
поред њих у најгорим тренуцима када око њих 
гори и земља и ваздух од разорних експлозија. 

Губио је руку, ногу, али их није остављао. 
Патриота не брани само земљу већ и свој народ. 

Младост која тек стасава.
Мајор Милован Гавриловић, родом из 

Белановаца, скида са својих груди орден и 
ставља га на поцепану блузу на грудима 

Радисава
─ Теби више припада, Радисаве. Ја сам 

официр,  али сам од тебе научио како Србин 
воли свој народ и гине за своју земљу. Ја сам од 

тебе научио да је снага човека у срцу, и да то 
срце побеђује.

Дошао је из рата осакаћен. Није жалио. Ноћу, кад 
остане сам, поново се враћао стрмим падинама 
и ватреним линијама, и био уз оне који су остали 
заувек на тим пакленим каменитим косинама. И 

тада бразда на његовом образу постаје још 
дубља. Док догорева цигара, међу огрубелим 
прстима, не осећа је. Срце тог сељака у себи 
носи све Србе који су бранили своја огњишта.





Коракнуо је обазриво напред и стао. Притајио се и слуша. Не види 
ништа али шиштање је све гласније, ту испред, у жбуну пред њим 

кога једва назире у мраку. У промрзлим рукама стеже пушку, 
једином другару у мрклој ноћи. Спремао се да пуца кад се поред 

његових ногу нешто померило и за шиштало снажније. Стао је као 
укопан. Пањ. Гомила лишћа око њега скоро га покрила а 

дисање  је долазио из опалог, пожутелог  лишћа. Напрезао се да 
види.  Сигуран је. Ту је, у том пожутелом лишћу. Помера га 

обазриво пушком ...
            ― Јеж!? ― сину му кроз главу.

           Обазриво спушта руку и напипава малу бодљикаву лоптицу 
у пожутелом лишћу.  Спава и дише. Шиштање долази из те 
лоптице која је утонула у дубоки сан не марећи за ровове и 
пуцање из правца  карауле. Ушушкан у лишћу јеж спава... 

Склупчао се као беба у безбрижном сну. Милан је одахнуо. 
Срећан је.  Љубио би то мало бодљикаво створење, мазио би га...

            ─ Боже, па ја нисам знао да јеж дише као човек? ─ 
размишљао је.

Одломак из романа "И небо је 
занемело"





Решења

Стјепа Стјепановиц

Петар Бојовић

Живојин Мишић

Оскар Поћорек

Први светски рат



„И небо је занемело“, Милијана М. 
Јовановић

Милијана М. Јовановић је дипломирала хемију 
на Природно-математичком факултету у 

Београду.Живи и ради у Нишу.
Аутор је романа „Сунце путује са нама“, „Не 
дам забораву“, „Одјек који се памти“,збирке 

песама „Свет у мом оку“ и две збирке песама 
за децу „Сунцобран од бундевиног листа“ и 

„Игра дугиних боја“.
Заступљена је у књижевним часописима и 

књижевним зборницима.



Прошлост као будућност и будност
сачувана је у роману “И небо је заћутало” списатељице 

Милијане М. Јовановић
Роман није ратна хроника, ни сувопарно ређење историјских 

података. То је дневник страдања и победе једног малог 
народа пред којим је  и небо занемело.

Главни лик романа је апсолвент медицине, велики родољуб 
Душан, 

главни лик романа је свако од нас ко је преживео 1999. и Нато 
агресију.

Реченице којим списатељица пише рома су јасне, богате, 
топле.

Користи обиље бираних епитета, што њен стил чини посебним.
Све је с мером.



У хемијски тачној сразмери. Греје, а не пржи.
Осваја и подстиче да се чита.

Она роман пише из угла мајке, девојке, оца, сина, 
борца, и сваког од њих подржава као да је у 

његовој кожи. Она је у роману наратора и мушкарац 
и жена, изазивајући дубоке емоције код 

читаоца.Такава трансформација својствена је само 
врхунским књижевницима, а госпођа Милијана 

Јовановић то јесте.
Роман наводи на размишљање, али и буди 

радозналост.
Почетак романа и почетак бомбардовања поклапа 

се с Душановим рођенданом. У роману живот 
побеђује

Драгана Пешић Главашевић



 

Линк на коме се 
налази ,,Book 

trailer":
https://youtu.be/X3Gms7kd5lo


