
 

 

Мендељев 

Dmitrij Ivanovič Mendeljejev рус. 

                             , Тобољск, 

8.фебруар1834-1907.) bio je руски 

hemiчar. Poznat je kao jedan od 

dvojice nauчnika koji su stvorili 

Перијодни систем елемената; koji je bio 

vaжna karika nauke u револуцији.Za 

razliku od ostalih stvarateљa, 

Mendeljejev je predvideo da ћe se 

mnogi elementi joш otkriti. Њegov 

princip posluжio je kao kљuч za 

otkrivaњe skoro svih radioaktivnih elemenata, sa 

velikim brojem изотопа i predstavљa najsavrшeniji 

класификациони sistem u природним наукама. U nekoliko 

sluчajeva poznato je њegovo neslagaњe sa prihvaćenim 

атомским масама, гovorio je da se one ne slaжu sa 

Periodnim zakonom, i to se pokazalo kao taчno. 

Izmeђu 1859. i 1861. radio je na kapilarnosti teчnosti i 
dizajniraњu 

 spektroskopa. Krajem augusta 1861. godine napisao je 

svoju prvu kњigu o 

 spektroskopu. Postao je doktor nauka 1865. kada je 

odbranio  

disertaciju na temu o kombinaciji vode sa alkoholom..  

Iako je Mendeljejev bio nagraђivan od strane mnogih 

nauчnih  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0


 
 

organizacija шirom Evrope, ukljuчujuћi (1882) Dejvijevu 
medaљu Kraљevskog udruжenja u Лондону. Mendeljejev daje 
otkaz na  

Univerzitetu u Sankt Peterburgu 17. augusta 1890. 

godine. 

Godine 1893. postavљen je na mesto direktora Biroa za 

mere i tegove.  

 Mendeљejev je takoђe istraжivao i sastav нафте, 
pomogao je u  

otvaraњu prve rafinerije nafte u Rusiji. Prepoznao je 

vaжnost  nafte  

kao osnovne sirovine u петрохемијској industriji. 

Pripisuje mu je 

 izreka u vezi nafte kao goriva, шto je uporedio sa 
potpaљivaњem 

 vatre u kuhiњi nov anicama.  

Izabran je za чlana Шvedske kraљevske akademije nauka 

1905. godine.  

Godinu kasnije, Nobelov komitet za hemiju ga je 

predloжio Шvedskoj 

 akademiji za Нобелову награду за хемију za 1906. godinu u 

чast 

 њegovog otkriћa periodnog sistema. Sekcija za hemiju 

Шvedske  

akademije je podrжala ovu kandidaturu.  

Pokuшaj da se Mendeljejev ponovno predloжi za nagradu 
1907. opet je  

propao zbog potpune opozicije Arenijusa. Mendeљejev je 

umro 1907.  

godine u 72. godini u Sankt Peterburgu zbog posledica 

gripа. 

 



 
 

                                    Periodni sistem elemenata 

 

 

Do 1863. godine bilo je poznato 56 hemijskih elemenata, 

a u to doba 

 novi elementi su se otkrivali otprilike jedan 

godiшnje. I drugi 

 nauчnici pre Mendeљejeva su uoчili periodiчnost 
elemenata.  

Nakon шto je postao profesor, Mendeљejev je napisao 

kapitalnu kњigu  

za to doba: Principi hemije u dva toma (1868 - 1870). U 

њoj je pokuшao да  

klasifikuje hemijske elemente po њihovim hemijskim 

osobinama, шto  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Mendeleev_Table_5th_II.jpg


 
 

je zapazio u pravilnim ponavљajuћim obrascima, шto ga 
je navelo da 

 sastavi svoj periodni sistem. Tvrdio je da je imao 

viziju potpunog 

 redosleda elemenata u сну„U snu sam vidio tabelu gde su 
svi 

 elementi pali na taчno traжeno mesto. Probudivшi se, 
odmah sam ih  

zapisao na papir, samo za jedan element sam morao 

kasnije ispravљati  

mesto.” 

Neznajuћi za ranije nauчne radove u vezi periodnog 

sistema tokom 

 1860-tih, napravio je tabelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.фебруар 



 
 

 

21. фебруар пбележен је и у нашпј шкпли 

такп штп су старији ученици читали пдлпмке 

наших класика 

 

 

 
 

  

 

 

 

Увпдну реч имала је  



 
 

прпф. Ана Милунпвић 

 

 
 

Ппред ое ту су биле и оене кплеге, 

кап и гпсти директпрка шкпле, психплпг и библиптекар шкпле 

 

 

 
 

 

 

 

Змајеви стихпви птвприли су сусрет... 



 
 

читала је Ива Милутинпвић  

 

 
 

Текст Исидпре Секулић читала је 

Анђелија Деспптпвић 

 

 
 

 

 

Стихпве Мирпслава Антића  



 
 

рецитпвали су 

Нађа Радпман и Милпш Главчић 

 

          
 

Одлпмак Пушкинпвпг дела читала је 

Сара Мирпвић 

 

 
 

 

 

 



 
 

Одлпмак из дела „Коига за Марка“ пд 

Светлане Велмар Јанкпвић  

читап је Кпнстантин Стпјкпвић 

 

 
 

Стихпве Дпбрице Ерића 

рецитпвала је Нађа Радпман 

 

 
 

 

 



 
 

Деп из дела Данилп Киша  

дпнела нам је Ивана Јпшанпв 

 

 
 

Васкп Пппа и оегпви стихпви  

у казиваоу 

Бпгдана Гаврилпвић 

 

 
 

 

 



 
 

Делпве дела Милпрада Павића 

гпвприли су Наталија Павлићевић и Игпр Мастилпвић 

али на енглескпм језику 

 

 
 

Одлпмак из дела Милпша Цроанскпг 

гпвприп је Маркп Огреоац 

 

 
Одлпмак из Диспвпг дела 



 
 

читала је Бпјана Маљевић 

 

 
 

Андрићеве „ Знакпве ппред пута“ 

читап је Петар Степанпвић 

 

 
 

Стихпве Десанке Максимпвић 



 
 

казивала је Ана Урпшевић 

 

 
 

Али ту се наше дружеое није завршилп... 

Част да свпјим ппбедничким стихпвима  

(првп местп на градскпм такмичеоу) 

заврши пвп дружеое имала је  

ИСКРА  ДЕЈАНОВИЋ и изрецитује свпје стихпве песме 

„ Ливада у мпјпј шпљи чаја“ 

 
Јпш пп неки детаљ атмпсфере и амбијента у нашпј 



 
 

шкплскпј билиптеци... 

     
 

     

 
 

22.фебруар 



 
 

Општинскп такмичеое 

„Златна сирена“ 

наше представнице 

Нина Пејичић 7/1 и 

Јана Бркић 8/4 

и песма „ Стпј Дринп впдп ладна“ 

 

 
 

БРАВО ДЕВОЈКЕ!!! 

ПРВО МЕСТО на ппштинскпм такмичеоу!!! 


