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Анђелка Лукић, IV3

Милош Миловановић
На конкурсу у Бањалуци освојио је 
1. мјесто са презентацијом „Михајло 
Пупин“, а 3. са веб сајтом о Николи 
Тесли за који је добио и златну 
медаљу на међународном такмичењу 
у Новом Саду.

 

• Од када се дружиш са рачунаром?
 
Још од 4. разреда основне школе. По-
чео сам са игрицама, а касније сам се 

сам усавршавао помоћу литературе,  
и нисам похађао курсеве. Сматрам да 
је учење помоћу књиге боље јер књигу 
увијек можеш поново прелистати, а у 
њој је све лијепо објашњено.

• Како је текао пут од идеје до реали-
зације твог рада за ИНОСТ 2003?

На часу смо радили лекцију о Николи 
Тесли. Тема ме је јако заинтересовала, 
тако да сам се потрудио да нешто више 
сазнам о томе, а у то вријеме објављен 
је и конкурс за ИНОСТ, на којем сам 
учествовао у 6. разреду и освојио 
прво мјесто на тему „Здрава храна”. 
Наставница ми је предложила да се 
поново пријавим и ја сам пристао. На-
правио сам веб сајт о Николи Тесли, 
на којем се налазе подаци о његовом 
животу, раду, проналасцима и свим 
потешкоћама на које је наилазио у 

Америци. Освојио сам 3. мјесто у ка-
тегорији „слободна тема”. Тај рад је 
послан на међународно такмичење 
у Нови Сад, које је организовано по-
водом рођендана Николе Тесле. Осво-
јио сам златну медаљу. Рад на тему 
Михајло Пупин освојио је прво мјесто 
на бањалучком конкурсу.

• Колико ти значи освојена златна 
медаља?

Драга ми је и много ми значи. Освојена 
је на међународном такмичењу, тако 
да сам на њу јако поносан.

• Планираш ли се и касније бавити 
рачунарима?

Нисам још одлучио чиме ћу се бавити, 
али сврстао бих то у ужи круг жеља.

Никола Савић
Прошле године шведско–српски 
часопис „Дијаспора” објавио је 
конкурс за литерарне радове. Уче-

ник III3 наше школе, Никола Савић, 
као и професор Тихомир Левајац, 
учествовали су на том такмичењу. 
Обојица су постигли јако добар ус-
пјех, а Никола нам је рекао нешто 

више о томе:

• Откуд идеја за причу  
„Лосос”?

Путем електронске поште 
стигла ми је пријава за кон-
курс и тада сам одлучио да 
напишем причу о лососима. 
Они су посебна бића која су 
ме одувијек одушевљавала 
јер имају подсвијест која 
их читавог живота тјера 
да се врате на мјесто свог 
мрјестилишта, својој кући. 
Тако и људи, иако су далеко 
свјеснија бића од риба има-
ју ту неку подсвијест која 
их тјера да се врате у свој 
завичај. Многи који су оти-
шли у стране земље, посеб-
но током ратних збивања, 
желе да се врате и враћају 
се, макар то било и пред сам 
крај свог живота, да буду бар 
сахрањени у својој земљи.

• Како се све одвијало?

Конкурс је објавио шведско-српски 
часопис „Дијаспора”, а такмичење се 
одржало у Шведској. Пристигло је 
много радова из двадесет земаља. 
Постојало је доста критеријума које 
је требало задовољити. Прву награду 
је освојио проф. Тихомир Левајац, ја 
сам био трећи.

• Колико ти значи овај успјех?

Много. Када сам преко и-мејла сазнао 
да сам освојио треће мјесто, осјећај је 
био неописив. Нисам се ни у сну на-
дао таквој позицији међу свим тим 
књижевницима. Био сам јако срећан 
када ми је цијели разред аплаудирао.

• Да ли ћеш наставити да пишеш? 

Хоћу, колико ми то слободно вријеме 
буде дозвољавало.

• Бавиш ли се још нечим?

Да, бавим се прављењем веб сајтова.
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