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„буди промена коју желиш видети у свету”
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Успешни и
поносни
ДЕФИНИЦИЈА УСПЕХА (Ralph Waldo Emerson)
Смејати се често и много; задобити поштовање паметних људи
и љубав деце; зарадити поштовање искрених критичара и издржати издају лажних пријатеља; уживати у лепоти; налазити најбоље у другима; учинити свет бар мало бољим – било да
се ради о здравом детету, лепој башти или промени на боље у
друштву; знати да је бар неко лакше дисао јер си ти живео.
То је успех!
Дефиницуја поноса
Понос је емоција или осећај задовољства самим собом, као
и поштовање самог себе у „целини“. Произлази из субјективног
сазнања да се учинило или учествовало у нечем посебном или
похвалном.

Нама за
понос,
а свима за
углед

На Савиндан, у оквиру програма прославе школске славе, Техничка школа је доделила
Светосавске захвалнице ученицима који су по
много чему понос не само наше школе већ целе
своје генерације, а и светао пример генерацијама које долазе.
Захвалнице су уручене следећим ученицима:
За ангажовање у изради калиграфског нат–
писа за Дан хлеба:
Павловић Тамари 2.г
Максимовић Кристини 2.г
Минић Александри 2.г
Марјановић Ани 3.г
Јанковић Александри 3.г
За освојено прво место на 19. Меморијалном шаховском турниру Славко и Раћа
14..12..2.013.. у Крагујевцу
Кнежевић Вељку 2.м1
За освојено друго место у појединачном
такмичењу у стоном тенису
Марковић Чедомиру 4.м1
За освојено екипно прво место на општинском такмичењу у стоном тенису
Вранић Владимиру 4.е2
Пурић Дејану 4.т

Марковић Чедомиру 4.м1
За ангажовање у улози вршњачких едукатора
Гогић Катарини 4.т
Томић Виолети 2.м2
Смиљанић Ђорђини 2.м2
Петровић Катарини 4.м2
За ангажовање у многим активностима
посебно држањем презентације на тему Примарна селекција отпада на часовима одељенске заједнице
Томић Милени 4.т
Ћитић Александру 4.т
За ангажовање у едукацији својих вршњака на тему Значај рециклаже
Гогић Катарини 4.т
Томић Милени 4.т
Ћитић Александру 4.т
За ангажовање у представи Није лако Деда
Мразу која се изводила у 9 вртића у граду
Туцовић Ани 3.м3
Тимотијевић Катарини 3.м3
Ристовић Раду 3.м3
Перишић Срђану 3.м3
Цвијовић Тијани 3.м3
Даниловић Александру 3.м3

Ћосић Невени 1.г
Јовичић Јелени 1.г
Јоцић Невени 1.г
Митровић Сањи 1.г
Стојнић Слађани 1.г
Шојић Милици 1.г
За велику хуманост и ангажованост према другу коме је у пожару изгорела кућа
Ученицима 2.м2. одељења
За велику хуманост и ангажованост у свим
хуманитарним активностима
Ученицима 4.е1 одељења
Ученицима 1е3 одељења
У ченицима 4.е3 одељења
За ангажовање у улози вршњачких едукатора који су се вредно борили против насиља
Никитовић Тањи 2.м2
Миловић Данијели 3.т
Гогић Катарини 4.т
Јевтовић Ивани 2.м2
За ангажовање у промовисању школе у
средствима јавног информисања
Гогић Катарини 4.т
За свестране активности
Миловић Данијели 3.т

За помоћ друговима у извршавању школских обавеза
Барјактаревић Александру 3.е3
За ангажовање у ваннаставним активно-стима
Ацовић Ани 3.мг
Белиша Николи 3.мг
Руководилац Тима за
подршку ученицима Ћосовић Татјана и
Данијела Миловић 3.т
							

Еко камп –
еко едукација

Од 8.до 12. јануара текуће године одржан
је Еко камп у Сребрнику (Тузла) на коме су
учествовала и два ученика наше школе. Цео
камп реализован је по пројекту ”Успостављање
система примарне селекције отпада у школама
у Ужицу и Тузли“.
Наиме, за редовне чланове еколошке секције 12.12.2013. године одржан је Еко-квиз,са
циљем да се упореде знања ученика стечена
на еколошким секцијама и да се најбољи међу
њима квалификују за учешће на еколошком
кампу.
Прво место, са освојеним максималним
бројем бодова, поделили су Александар Ћитић и Милена Томић, ученици 4.т одељења.
Као главна награда омогућен им је петодневни боравак на Еко кампу где су ученици имали
прилику да учествују у едукацији примарне селекције отпада и стекну звање вршњачких едукатора.
Пет дана, поред креативних радионица,едукација, еко шетњи, ученицима је омогућено и
лепо дружење како са учесницима из свог града,тако и са домаћинима овог кампа,тј. учесницима из Тузле. Такође, уприличена им је и по-

сета Регионалној депонији “Десетине”, фирми
за одлагање електронског отпада”Кемис”где су
ученици проширили своје знање везано за рециклажу,као област за коју се иначе и школују.
Посета сланом језеру Паноника, обилазак тржних центара “Омега” и “Бинго”, вожња возићем кроз центар града где су учесници имали
прилику да се упознају са културним знаменитостима Тузле учинили су да угођај буде потпун и за памћење.
Препуни позитивних утисака два млада
едукатора, будући техничари за рециклажу, наставили су са вршњачким едукацијама у својој
школи. Овај Еко камп представља још један
доказ колико секције наше школе имају великог значаја за ученике пружајући им нове могућности за дружења и едукацију, а све у циљу
укључивања ученика у разне пројекте и активности, а као крајњи резултат има стицање нових знања и вештина.
						Милена Томић 4. M

Мислимо o
свему

Биолошко-еколошка секција, Секција црвеног крста и Секција одрживог развоја су низом
активности обележиле 16. октобар, Светски
дан здраве хране, Дан хлеба и Светски дан
гладних.

житарица омогућило прелазак из ловачког и
номадског стила живота ка пољопривреди и
формирању градова. Иако је кроз историју важило правило што тамнији хлеб, то нижи социјални статус.

Секција црвеног крста и Секција одрживог
развоја прикупиле су намирнице за Црвени
крст, а Биолошко-еколошка секција у сарадњи
са ове две секције, у холу школе је приредила
изложбау хлеба и производа од целог зрна
житарица.

Раздобље у прављењу хлеба од 4 000 до 1 000
година пре Христа припада Египћанима. Они
су открили да уколико тесту, које су припремали мешањем брашна и воде, додају квасац,
хлеб постаје мекши и поприма већи волумен.
То је био први модеран хлеб какав се и данас
прави. У хлеб су додавали сусам, мед и воће.
Хлеб им је био средство размене и плаћања. У
Британском музеју у Лондону налази се хлеб
стар око 4 000 година! Пронађен је уз египатске
мумије које су се сахрањивале са хлебом, да их
храни и на другом свету.

Циљ изложбе био је да се промовише употреба хлеба од целог зрна житарица, јер такав
хлеб правилно припремљен, има хранљиво и
лековито својство.
О ХЛЕБУ
Хлеб је прављен још 12 000 година пре Христа, од воде и дивљих житарица, вероватно претеча данашње пшенице, здробљених и печених
на каменим плочама у пећинама. Тадашњи хлеб
је више наликовао на погаче него на оно што ми
данас називамо хлебом. Хлеб спада међу најстарије припреману храну јер је култивирање

Као и многе друге намирнице, хлеб је у Европу стигао из Египта преко античких Грка.
Стари Грци пренели су квасац из Египта и производили хлеб са две врсте киселог теста, једном – од проса и шире, а другом – од јечма и
шире. Грчки морнари и трговци су донели из
Египта брашно и тако се производња хлеба

проширила и по Европи. Познато је да су Грци
уживали у разним облицима хлеба, а радо су
му додавали уље и мед.
Римљани су производњу хлеба довели до
савршенства. Управо су у Риму основани први
пекарски цехови и пекари су добили засебан
занат. Пекарски цехови су били толико моћни
и цењени да су уживали посебне повластице –
били су једини занат који није био робовски
већ слободан. Тако су у време Августа постојали еснафи белих, а касније и црних пекара.
Тада је у Риму постојало 200 пекарских радњи.
Знак еснафа била је пекарска значка са 3 класе.
Имали су своја правила о интересима пекара и
потрошача.
Рани средњи век – пећи за печење хлеба су
имали само манастири и властела, где је сиротиња, наравно за накнаду, могла да испече свој
хлеб. Припремали су га од јефтинијих житарица попут зоби, ражи и јечма. Такав хлеб се
тешко дизао и био је врло таман. Захваљујући
вођама који су, знајући да глад са собом носи
побуну, дали све од себе да цена хлеба остане
стабилна. Млинари су у 13. веку били најцењеније занатлије. Производили су различите вр-

сте хлеба у зависности од врсте брашна.
У новом веку млинару започињу производњу лаганог белог хлеба који је био изузетно
скуп. На овом нивоу пекарство се задржало и
данас.
Код српског народа хлеб чини основну храну , али и у традиционалној култури српског
народа има велики значај. Готово у свим обичајима његово значење је симболично и религиозно.
Заступљен је као најпозитивнији обредни
елемент, који обезбећује здравље, срећу и благостање појединца , породице и заједнице.
Хлеб је део литургијског обреда, причешћа,
које симболизује сједињење верника са телом
Исуса, али и део јединствених породичних
празника. На дан славе у кућама се на домаћи
начин припрема славски колач, као жртва Богу,
светитељу и прецима, али и хлепчић који се дарује цркви. Славски колач постаје симбол наде,
породичног богатства и добра, он је центар обреда. У Србији се и гости традиционално дочекују погачом и сољу, погачом се дочекује новорођенче, погачом се испраћа душа умрлог.

РЕЦЕПТ ЗА ХЛЕПЧИЋЕ
Састојци:
•
•
•
•
•
•
•
		

600 g пшеничног  интегралног брашна
500 ml киселог млека тј. кефира
1 кашика шећера
1 кашичица соли
1кашичица соде бикарбоне
1 - 2 кашичице сирћета
1 кашика мака, сусама или кима за
посипање

Припрема:
1. Кисело млеко или кефир сипамо у чинију.
Додамо шећер, со и соду бикарбону коју смо
помешали са сирћетом.
2. Постепено додајемо брашно и састојке
умесимо у глатко тесто.
3. Тесто преврнемо на радну површину посуту брашном и разваљамо га на дебљину 8 до

10 mm. По жељи разваљано тесто поспемо маком, сусамом или кимом.
4.Тесто расечемо да добијемо комаде различитих облика.
5. Хлепчиће различитих облика ставимо на намашћени плех и печемо у рерни коју
смо претходно угрејали на 230°C. Хлепчићи се
пеку 10 до 15 минута, односно све док корица
не буде златно-браон запечена.
6. Печене хлепчиће сложимо у чинију и покријемо их кухињском крпом.
				Биолошко-еколошка секција

Није лако
Деда Мразу

„Буди промена коју
желиш видети у свету“

Није лако Деда Мразу

Ученици наше школе, у оквиру Драмске
секцијe, су припремили поклон представу поводом Нове године за малишане свих ужичких
вртића. У периоду од 14. до 26. децембра 2013.
године изводили су представу „Није лако Деда
Мразу“ у девет вртића у граду и околини и обрадовали и насмејали своје најмлађе суграђане. Задовољство и радост су били обострани
тако да ће се ова сарадња и дружње наставити
и, надамо се, постати традиционално.Оно што
је водило наше племените и вредне ученике,
који су за своје ангажовање и рад на овој представи добили Светосавске захвалнице, је мисао бесмртног Махатма Гандија - „ Буди промена коју желиш видети у свету“.
							Невена Јоцић 1.г

На сцени је четворо деце. Они играју, певају, радују се. Чује се музика (дечија песмица
по избору). Кад се заврши песма деца почињу
да разговарају.
1. дете: О, како сам срећан! Ускоро ће
		 Нова годин!
2. дете: И ја, и ја! Већ сам смислио шта
		 желим да ми донесе Деда Мраз.
3. дете: А ја једва чекам да га видим и да
		 му пипнем браду.
4. дете: Благо нама, другари! Ускоро нам
		 долази Деда Мраз!
5. Дете: Ускоро стиже Деда Мраз!!!
		 Јупиииии!!!
На сцени се појавлјује дете сво унезверено
и усплахирено.
6. Дете: Јесте ли чули, јесте ли чули?
Сву у глас: Шта? Шта?
Дете:Нема Нове године!
Сву у глас: Ма шта то причаш?! Како то?

Дете: Сад сам чуо на вестима.Сви отоме
причају. Деда Мраз се разболео. Добио је грип.
Нема Нове године. Јој, јадни ми!
Деца остају згранута и тужна.
1. дете: То је најлошија вест икада!
2. дете: Ма, то је страшно!
Сви у глас: Катастрофа!

Деда Мразу у коме ће бити воће, чај и сокићи.
Све оно што је потребно да брзо оздрави.
(Обраћа се деци у публици и њих пита шта
још могу да пошаљу Деда Мразу.Они добацују
нпр.банане, поморнџе, кекс...)
Позваћемо Божић Вилу да пакетић однесе
Деда Мразу.

Сви ћуте, шетају, одмахују главом, уздишу.
Један дечак се издваја и замишљен је. После
краће паузе каже:
Ма нећемо сад да тугујемо. Још ништа није
готово. Па има још дана до Нове године. Ми
ћемо помоћи Деда Мразу да оздрави!

2. Дете:Одлична идеја. Ајмо сад сви у глас
да зовнемо Божић Вилу.

Сви у глас: Како, како?!
Дечак: Слушајте пажљиво. Ја кад сам био
болестан мама ми је цедила лимун, говорила
ми да морам да једем воће и пијем чај и да витамини побеђују сваку болест. Ми ћемо помоћи
Деда Мразу да победи вурусе!
Сви у глас: Да, да. Одлична идеја!
1. дете: Али како?
Сви у глас: Да, да. Али како?
Дечак: Е, слушајте како. Послаћемо пакет

Сви у глас: Божић Вило! Божић Вило!(вичу
сва деца на сцени , и она у публици)
Појављује се Божић Вила: Реците, дечице,
зашто сте ме звали?
Дечак: Однеси наш пакет Деда Мразу и пренеси му ову нашу песмицу.(Деца предају пaкет
Божић Вили)
Дечак чита поруку Деда Мразу:
Деда Мразе драги
оздрави нам ти
У вртићу нашем
чекамо те сви.

Тужни смо што кашљеш
и што ти цури нос
Ал ниси смео по Севрном полу
ти да ходаш бос.
Шаљемо ти витамине
и воћкице зреле
Мораш нам оздравити
то ти деца веле.
Највише на свету
тебе деца воле
Тебе жељни чекају
и године ове.
Оздрави нам брзо,
јабучице једи, жути лимун цеди
Не сме црвен носић
да ти сад убледи.
Знамо да ћеш доћи
и поклоне дати
Па не може Деда Мраз
нама да не сврати.
Дечак:Хајдемо, другари, у глас. Понављајте
за мном. Деда Мраз мора чути ову нашу песмицу ако будемо довољно гласни!(Дечак говори
строфу по строфу, а после сваке строфе сачека
да је у глас понове деца )

Божић Вила :Хоћу, не брините. Сад одмах
идем код њега. Пуно ће се обрадовати.(Одлази)
Деца су на сцени и чекају неко време. Почиње музика - песма о Деда Мразу. Они су
збуњени, окрећу се и Деда Мраз се појављује.
Са њим долази и Божић Вила.
Деца су узуђена, не верују, радују се. Притрчавају му.
Деда Мраз: Дечице драга, оздравио сам!!!
Први пут је мени неко послао пакетић и то
најздравији пакетић и ја сам оздравио. Тако
да ће нам ускоро стићи Нова година и то захваљујући вама. Ви сте мени дали најлепши
поклон. Своју бригу и пажњу. Хвала вам!Сада
се враћам на Северни пол даја вам спремим
најлепше поклоне за Нову годину! Чекајте ме!
Деца притрчавају: Чекаћемо те, Деда Мразе!(Сви грле Деда Мраза и крећу да заједно играју уз музику, деца, Деда Мраз и Божић Вила).
							Данка Гогић

ПОКЛОН ПРЕДСТАВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
СВОЈИМ ДРУГАРИМА

БАМБИЈИМА

“НИЈЕ ЛАКО
ДЕДА МРАЗУ”
СРЕЋНА НОВА
2014.

Инклузивни
приступ
образовању
Хвала редакцији „ПЕТЉЕ” на уступљеном чланку

Техничка школа и Техничка школа ‘’Радоје
Љубичић’’ укључене су у реализацију пројекта
‘’Инклузивни приступ образовању’’. Пројекат је започет стручним усавршавањем наставника двеју школа у мају, кроз обуку на
Копаонику и обуку вршњачких едукатора у
нашој школи у новембру, кроз интерактивну радионицу на тему ‘’Инклузија ученика са
инвалидитетом у школству’’. Завршна фаза
пројекта била је реализација заједничке акције ученика ових школа у Градском културном центру, са циљем упознавања младих са
појмом инклузије кроз презентацију материјала, 9. 12. 2013. године.
Новинарска секција Техничке школе ‘’Радоје Љубичић’’ присуствовала је презентацији
и разговарала са ученицама едукаторима, Катарином Гогић и Александром Обрадовић.
Петља: Како је дошло до сарадње између
Техничке школе и Техничке школе ‘’Радоје
Љубичић’’?
Катарина: У вашој школи, у Техничкој школи ‘’Радоје Љубичић’’, састали смо се са једном
госпођом са посебним потребама, са инвалидитетом, и онда смо дошли на идеју да направимо јавни час, да и осталима скренемо пажњу
и на инвалидитет људи и, уопште, на то шта је
инклузија.

Петља: Које све ученике обухвата програм
инклузије?
Катарина: Он обухвата све ученике. Инклузија не подразумева само ометеност у развоју, то значи да је она и за ученике који су посебно надарени. Дакле, инклузија обухвата све
ученике.
Петља: Од чега зависи успешност у њиховом образовању?
Катарина: Зависи од нас који смо ту, са
стране, од тога да ли ћемо да им обезбедимо услове и да им олакшамо школовање. Доста тога
ми можемо да им олакшамо, да им помогнемо.
Они мало теже схватају, ако су у том виду ометени, па са њима треба мало више да радимо.
Многи од њих уче са нама, а у нашим школама
сигурно добијају подршку која им је потребна.
Петља: Какав је однос вршњака према ученицима који су, на неки начин, другачији?
Катарина: Понекад их вршњаци задиркују,
не умеју са њима да на прави начин комуницирају. Често не умеју да им приђу, да питају треба ли им помоћ. Могуће је да их понеко гледа и
као непожељне.
Петља: Са којим тешкоћама се они најчешће срећу приликом школовања?
Катарина: Мислим да је то несхватање од
стране других ученика, можда чак и неразуме-

вање. Људи често њих не
могу да разумеју, зашто на одређени начин
реагују, зашто се тако понашају. Они често, на
пример, плачу из непознатог разлога... Хајде
да попричамо са њима, да видимо зашто је то
тако, зашто плачу. Напросто, да успоставимо
добру комуникацију са њима. Вршњаци могу да
препознају њихове проблеме. Неки од ученика
који су обухваћени инклузијом, наши другови,
толико су се сродили са нама, да нико не би ни
претпоставио да се по нечему разликују од нас.
Петља: Како је могуће унапредити вашу
комуникацију?
Катарина: Тако што ће они почети да уче
са нама, тако што ћемо више комуницирати са
њима, правити више радионица у којима ће и
они учествовати. Чисто да им покажемо да су
и они део нас, да смо сви заједно ту, да се не
осећају запостављено.
Петља: Како школа може да допринесе њиховом квалитетнијем животу?
Александра: Тако што ће их укључити у различите акције које су прилагођене њиховим
могућностима. Можда не могу да учествују у
свему, али у многим активностима могу.
Петља: Колики је значај школе и подршке
вршњака у њиховом одрастању?
Александра: Велики је значај, чим их ми

прихватимо, осећаће се пожељним у нашој средини.
Петља: Осим ученика са сметњама у развоју, инклузија обухвата и ученике са изузетним способностима. Како помоћи таквим ученицима?
Александра: У нашој школи постоји један
такав пример. Ученик је у другом разреду, а
професорка математике је предложила убрзани рад са њим. Можемо им помоћи тако што
ћемо им омогућити да уче више и раде брже
него ми, или већи део градива.
Петља: Како инклузија утиче на остале
ученике у одељењу? Мислите ли да се и они
мењају?
Александра: Мислим да се мењају. Ако их
ми прихватимо, и ако се ми прилагодимо њима,
они ће се осетити вољено, неће бити одбачени,
а ми постајемо толерантнији људи.
Петља: Коју нам поруку остављате на крају,
да ли треба да мењамо оне који су другачији
или себе, да би свет био бољи?
Александра: Сматрам да се нико од нас није
родио исти и да се свако од нас по нечему издваја од других. Остали томе треба да се прилагоде. Дакле, сви ми треба да се мењамо и да
допринесемо да се та деца боље осећају.
			 Ивана Лазић, Милица Кондић

МЕПИ тим
увек у
покрету

И ове школске године МЕПИ тим, којим
руководи Небојша Зарић, развија љубав према
природи и физичкој активности. Петнаест ученика из друге, треће и четврте године који су
укључени у Тим сарађују са Добровољним ватрогасним друштвом Ужице (ДВД)и похађају
ватрогасну обуку. Ови ученици су укључени
у фудбалску секцију и припремају се за фудбалску утакмицу између ученика и професора
МЕПИ тима. „Мепијевци“ учествују и у многим
хуманитарним акцијама у сарадњи са председником Савета родитеља града Ужица, Зораном
Миловановићем. Активност која им престоји
и коју сви чланови МЕПИ тима жељно ишчекују је излет (експедиција) коју ће чинити пешачење, сналажење у природи и,неизоставно,
добро дружење.
							Небојша Зарић

Фотографија
у крви

Можеш
ли нам
рећи како се зовеш и у
који разред идеш?
Зовем се Вук Папић,
имам 17 година и ученик сам 3.г одељења.
Од када датира
твоја љубав према фотогрфији?
Фотографијом сам почео да се бавим са
својих 10 година уз помоћ оца који је власник
фото- радње.
Како је текао твој успех на овом пољу од
тих раних почетака, па до данас?
У фебруару 2012. године часопис „РеФото“ објављује моју фотографију као једну од
најбољих фотографија месеца.
У августу 2013. године сам изабран да са 20
талентованих фотографа присуствујем „Photo
WorkShopу“ у Новом Пазару.
У децембру си ишао у Београд једним лепим
поводом. Можеш ли нам рећи нешто више о
томе?
У децембру 2013. године бивам изабран за
једног од најбољих у Србији, са још пет фотографа који су прошли у најужи избор, за мод-

ну, портретну и гламур фотографију по избору часописа„РеФото“, модног студија „Clic“ и  
Факултета примењених уметности у Београду. Фотографије са радионице „Изложба у настајању“ су изложене у галерији „ARTGET” у
Београду. Захваљујући овом успеху у јануару
2014. године сам добио позив за сарадњу из
модног студија „Clic“.
Реци нам за крај своје виђење уметничког
стварања кроз објкетив фото-апарата.
Фотографијом успевам да забележим тренутке који се више никада неће поновити, стварам свој стил, увек се трудим да свака нова
фотографија буде јединствена, креативна и незаборавна… да направим разлику и да све забележим у другачијем и јединсвеном светлу.
					Александра Јанковић 3.Г

Талентована
за уметност

У периоду од јула до
новембра 2013. Ужичка
књижевна република оганизовала је школу документарне фотографије за
средњошколце коју је водио мајстор фотографије
Андрија Леко. Ученица 3.
г одељења, Сузана Стојановић, била јеучесница
ове радионице и истакла
се својом креативношћу и свестраношћу. Две
њене фотографије чија су тема транзиција и
друштво у коме живимобиле су изложене у
Градском културном центру на изложби „Видим, читам, разумем“ која је отворена 10. децембра прошле године.Поред фотографије,
Сузана се бави цртањем и сликањем као и web
дизајном. То је поље у коме жели да се усавршава и напредује, али не занемарујући своју
урођену потребу да изражава емоције и ставове језиком боје и линије.
					Сања Ристановић 3.г

Виртуоз на
скијама

Александар Јелић,
ученик другог разреда Техинчке школе,
најбољије такмичар
ускијашком трчању у
својој категорији (кадети).Своју скијашку
каријеру започео је у
скијашкомклубу ”Златибор” 2009.године. Носилацјемного бројних медаља, по његовој процени има их око 30, а и поносни је власник великог броја признања, захвалница идиплома.
Александар Јелић је двоструки државни првак
у својој категорији. Учествовао је на такмичењу у Словенији, а на европском такмичењу у
Аустрији забележио је добре резултате. Александар је био учесник скијашког кампа у Италији где је освојио треће место удисциплини
8км класичним стилом и меморијалног купа у
Македонији и Грчкој.
					Никола Миловановић 2.Е3

Рецитатор и
шахиста

Вељко Кнежевић је ученик 2.М1 одељења
и изузетно је свестран и талентован, увек је
спреман да се укључи у све ваннаставне активности.
Вељко је освојио прво место на меморијалном шаховском турниру Славко и Раћа у Крагујевцу, а поред тога што је члан шаховске
секције, активан је и рецитатор и тренутно се
припрема за овогодишње текмичење рецитатора. Тај свој таленат је показао на прослави
Савиндана када је био водитељ програма.
Александра Јанковић и Урош Гавовић 3.Г

Спортиста
моћног
гласа

Чедомир Марковић је ученик 4.М1 одељења
и био је представник наше школе у готово свим
спортским такмичењима, између осталих у
стоном тенису и пливању. Највећи успех је остварио на општинско-окружном такмичењу из
гимнастикена коме је освојио прво место.
Овај талентовани спортиста свира гитару и
поседује вансеријски музички таленат. То знају
сви који су га слушали како пева и свира. Његов моћни вокал никога не оставља равнодушним.
						Мирко Аћимовић

Школска слава

Свети Сава

Школска слава, Свети Сава, је ове године у
нашој школи прослављена уз велики број гостију и званица.Техничка школа је имала част да
је, поред наших пријатеља и социјалних партнера, посете и наставници из братских школа
из Македоније и Словеније.
Прослава је започета ломљењем колача и
обраћањем директора школе, а затим је изведена предтава „Човек није дрво“ чији пригодни и поучни садржај је указао на важност
истрајавања на путу вере и неопходност неговања хришћанских, духовних вредности.Након представе, на овај свечани дан, дирљивим
говором, пригодним поклонима и уз звук гитаре, смо испратили у пензију „ветеране“ Техничке школе који су преко тридесет година
прослављали школску славу и пропратили у
одрастању и сазревању многе генерације.
Као и сваке године, уручене су награде победницима тредиционалних турнира у фудбалу и шаху у којима снаге одмеравају ученици
и професори, а ове године победнички пехари
су припали екипи професора.
Велико финале прославе била је додела
Светосавских захвалница ученицима који су
се изузетно истакли у наставним и ваннастав-

ним активностима као и родитељима ученика
који су активно учествовали у животу и раду
школе.
Осмехе на лицима свима су измамили малишани дечијег црквеног хора „Ђурђевак“,
који су заједно са члановима хора наше школе својим анђеоским гласовима разгорели дух
православља и Светосвску академију учинили
још свечанијом.
Данијела Миловић 3.т и Данка Гогић

„Није човек дрво“
На сцену улази човек са шеширом и кишобраном. У позадини се чује звук кише и
слаба грмљавина у даљини. На улици је опалолишће. Јесен.
Човек: Мислим да, мада не мора бити тачно,
једно дрво може да представи човека. Да му се
увуче под кожу и рашири читавим телом, онакода се разграна. Јесте. И не би било разлике
и онако све мање користимо способност мишљења... Па ко каже да човек није дрво! Еееее, а
некад, то није било тако....
Недавно ме посетио мој комшија Гвозден,
један од најстаријих људи у варошици. Сећам
се, ми деца поседамо у круг испод старог дуда,
а он прича, прича о старим временима и људима. Некако је највише волео Саву и предања о
њему, то сам тек касније схватио, јер Гвозден
није спомињао имена, све их је називао свецима... Еееех, сећања.....
Човек седа на клупу, а на сцену као слика
његовог сећања ступају млади Гвозден и тридечака.
Милан: Чика Гвоздене, како то да никад

нисте подигли већ у кућу. Деда Раде каже да сте
могли имати највећу у селу и да је то зато што
ви не умете да живите и немате никаквих жеља
у животу. Каже да највише волите да седите у
хладу и распредате причу о некаквим вишим
силама.
Гвозден: Види пашчета, шта се оно усудило
да прича. Остало само, па сад му крив Гвозден...
Ех, ех, ех… Него, видим ја да је вама време за
Гвозденову лекцију. Ништа вас, брате, не уче у
тој школи. Ко да није довољно што ни сами не
знате шта ћете од те младићке енергије, па вам
требају љубавни стихови да вам потпирују ватру... После криви ви што девојке не могу да

прођу сокаком од ваших погледа, а да се јадне
незацрвене.
Дечаци: Није тако чика Гвоздене, па неби
ми никад.
Гвозден: Де, де... Није Гвозден јео бунике ко
оно пашче што не зна шта прича, буника му из
главе никла. Само је он фалио да вам убацује
клице ко ти Шекпири што их помињу.
Милан: Шекспир, чика Гвоздене... Него, шта
сте оно хтели да нам причате?
Гвозден: Ја, ја причају људи... Једном дав но
три сјајна ратника у пустињи набасаше на бунар. Исцрпљени од врући не застадоше да се
напију воде, па на послетку одлучише да ће
ту и заноћити. Нису знали да је тај бунар дело
једног старог учењака, светог човека... Остарели учењак видевши да својом речине може
спречити бол, патњу, беду, ратове и глад, одлучи да оде у пустињу и тамо нађе истину. Питао
се шта би добро могао да уради за људе што
би остало после њега, јер међу њих више није
хтео. Плакаоје због људске злобе и похлепе и
није приметио да се од његових суза створио
мали бунар. На његовом лицу затитрао је загонетан осмех. Дошао је на идеју да се сваком ко
попије воде из бунара оствари прва жеља.

Илија: Да је нама такав бунар, сад би били
негде на мору, слушали музику и гледали дев…
дев.... делфине чика Гвоздене…
Гвозден: Јес’ делфине... Него да се ми вратимо нашим ратницима. Како ратници нису
знали за причу о старом свецу и учењаку нису
знали ни за чудо из бунара. Деси се да први
ратник захвати воду и помисли: “Ех, да ми је
сад да се створим крај моје породице, да још
једном чујем смех своје деце, ништа ми неби
било тешко“. Други ратник захвати мало воде,
лежедо првог и загледа се у звезде па помисли:
“Јасам пре овог био ковач, да ми је да се вратим
у своју радњу и наставим где сам стао“.
Милан: Их, сад треба да поверујем да нико
није помислио да би волео да има благо и да
ужива негде далеко... да има огромно имање и
кућу са пуно људи који раде за њега, а онда крај
језерцета лежи док око њега уз тамбуру плешу
дев, делф....
Гвозден: Ја, делфиииинииии... Тако, ко и ви,
трећи ратник био трошаџија и волео ДЕЛФИНЕ,
па им рече: “Слушам вас и много сте ми скромни,
ја бих сад волео ћуп злата, па да идем код шеика,
ћерке да им гледам, очи ма да бирам. Новцем силним да надокнадим све што сам пропустио“.

Дечаци: Па, је л’ га срамота... стварно нема
смисла. Чика Гвоздене ми би све дали сиротињи. Ето, можда би отишли на то море, да га
видимо и ништа више мајке ми...
Гвозден: Није тако размишљо наш трећи
ратник, па није добро ни прошао. Ујутру, кад
се пробудио, крај њега је стајао ћуп пун злата. Од другова ни трага. Пун среће поче скакати и спомињати куле вавилонске. Зато време
први ратник са породицом поштено радивши
обогатио се и живео срећно. Ковач се вратио у
радњу, посао процветао, па се на крају добро и
оженио.
Илија: То значи да је њихова скромност била
награђена. Али зашто им бунар једноставно
није поклонио благо да не морају да се муче?
Шта се са трећим ратником догодило на крају?
Гвозден: Трећи ратник је, лепи моји, жедан
тетурао пустињом, а његове речи су нестајале
у песку: “Евоновац, платићу све, дајте коња, дај
те воде“... Када је дошао у град, изгубио је памет,
причао не повезано: ,,Бунар, жеља, златници“.
Чашћавао све око себе, а куле вавилонске никад није видео.
Илија: Чика Гвоздене, даније и оно пашч...
овај, деда Раде наишао на неко такво чудо, па-

она ко прича? Знао сам ја одмах да је вреднији
један дуд са овог дрвета него сви његови златници...
Милан: Не би он био сам да је добар и поштен,
имао би као ви пуну кућу деце и своје и туђе и сви
бигаволели. Џаба му његови златници кад нема
са ким да их дели.
Дечаци: Хајде, чика Гвоздене, да ми прошетамо заједно чаршијом, нека види Раде шта је богатство. А можда је светац из приче и овуда прошао
и оставио какав бунар иза себе, па да пожелимо
да сви буду богати као ми...
Гвозден: Ајде, али бојим се да би се оно пашче
много разочарало кад би нам се жеља остварила.
Смех, загрљени одлазе са сцене.
Човек се тргне, устаје, намешта одећу...
Човек: Ехехехех... сећања, сећања... Закасних
ја на пијацу, славаје, Свети Сава, може бити гужве... а, нека... Људи мисле да је највеће достигнуће
цивилизације брзина. За пар секунди, минута,
сати или дана може да се испуни не замисливо.
Требало би да смо срећни, све нам је на дохват
руке. А ја се сваки дан питам, да ли је тако... Признајем, има букви, али није сваки човек дрво, па
да сене замисли. Је ли тако? (насмеје се)
						
								Данка Спарић

без насиља,
молим

Да ли трпим
насиље
или не?

Зовем се Ана, идем у други разред средње
школе и врлодобар сам ђак. Донедавно сам била
одличан ђак, али живот у школи је за мене постао права ноћна мора и то се одразило и на
мој успех. Мислим да су моје добре оцене и то
што сам имала времена и за школу и за изласке
управо били „трн у оку” мојим другарицама.
Пре седам дана сам стајала у школском дворишту, у друштву другарица, када је кренула
прича о моди. Ема ми је рекла:,,Да ли ти мислиш
да би Никола поред твојих офуцаних патика и
јакне био са тобом? Није битно то што важиш
за лепу девојку. Знаш да њега привлаче само
богате и „фирмиране“ девојке, као што сам ја”.
Замолила сам Ему да не прича такве ствари.
Међутим, Ема је наставила: ,,Ма, шта ти, бре,
мисиш, па цела школа прича да је Дејан био са
тобом само зато што си провела ноћ код њега,
а сада ми ту глумиш неко невинашце! Мислиш
да то што си одлична има неке везе у животу?
Рапаљко, купи себи већ једном нове патике!”

Од тога дана ситуација у школи је била све
тежа и напетија, увреде су биле све учесталије,
тако да сам у појединим тренуцима осећала као
да сам сама на овом свету и да ми нико не може
помоћи. Не знам коме да испричам све ово и ко
може да ми помогне. Трпим ли насиље? Осећам
се ужасно!!!
Да, ти Ана трипиш насиље и то: вербално,
психолошко и социјално насиље. Ана, треба да
се обратиш разредном старешини, психолошко-педагошкој служби, Тиму за борбу против
насиља или било ком професору у школи. Они
су ту због тебе и других ученика и могу и морају да помогну. Оно што је најбитније јесте
да препознамо и пријавимо насиље. Овакве и
сличне ситуације су врло честе у школи међу
вршњацима.
Вербално насиље подразумева да неко користи речи да би повредио туђа осећања.То
могу бити: вређање (када неко некоме каже да
је глуп, ружан, назива га ружним именима),

исмевање (када се неко некоме руга због висине, тежине, порекла, оцена...), омаловажавање
(када особа другој каже да не вреди, да га нико
не воли…), када се неко окривљује за оно сто
није урадио/ла, или му прети...
Емоционално-психолошко насиље односи
се на оно понашање које доводи до тренутног
или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета/уценика.
Односи се и на ситуације у којима се пропушта
обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој
у складу са потенцијалима детета/уценика.
Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање,
етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмевање, неприхватање,
изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/уценика,
као и други облици непријатељског понашања.

Социјално насиље (искључивање из групе
и дискриминација) дешава се када се неко искључује из групних активности, оговара, када
се причају лажи о некој особи, или наговарају
други да се с њом не друже.
Испред Тима за заштиту ученика од насиља:
Мирјана Драшковић, Катарина Гогић и
Данијела Миловић

МОСТОВИ

Путовање у
Словенију,
учење и
уживање

Ученици наше школе су у периодуод 21. до
25. октобра 2013. године били у посети Словенији, односно Школском центру Крањ.
Ђаци којису представљали Теничку школу,
Срђан Узуновић (4.е3), Павле Јанковић (3.е3),
Момир Ћирковић(2.е3), Дејан Обућина (2.м3),
Мира Познановић (2.т) и Александра Минић
(2.г) су ово петодневно путовање провели под
будним и одговорим оком професора Чедомира Југовића.
Ми, ученици, смо били смештени у дому
који се налази близу једне од школа која је у
склопу Школског центра Крањ. У пратњи Јожа,
директора Школског центра Крањи Саше, равнатељице средње школе за електронику и рачунарство, обишли смо школу која је велика
и имапуно кабинета. Школа има велики број
ђака, углавном су то дечаци и има само пар
девојчица. У школи постоји само једна смена. Ученици у школи имају и мензу, а у оквиру
школе постоје и просторије у којима се налазе
машине какве се користе и у фабрикама и радници долазе ту на обуку.
Сваки дан нашег боравка у Словенији обилазили смо нека занимљива места, а и били на
часовима.

Први дан смо били у обиласку хотела и парка „Брдо“ и посетили смо Горењски музеј.
Други дан смо присуствовали часовима,
били у Планицама, месту у коме се налазе скакаонице и где се прави најдужа скакаоница
насвету. Видели смо извор реке Саве и Блед.
Трећи дан смо, након дружења са ђацима
у њиховој библиотеци, били у воденом парку
„Атлантис“ који се налази у Љубљани.
Четврти дан је за нас био најбитнији јер
смо присуствовали фестивалу мехатронике.
Након фестивала смо ишли у биоскоп. Изненадило нас је то што сви ђаци из школе иду
у пратњи професора у биоскоп. Тај дан смо
били и у Шкофија Локи, а увече смо ишли на
куглање.
Пети дан смо поново присуствовали часовима, а након часова смо ишли у фабрику„Искра“ која производи бројила.
Ово занимљиво и незаборавно искуство, за
које се у потпуности може рећи да је спој лепог
и корисног, завршили смо обиласком Шмарјетне горе и Љубљане.
				Александра Минић 2.г

ОКТОБАР У
КРАГУЈЕВЦУ

И овог октобра, као и свих претходних година, позвани смо да будемо гости наше братске школе из Крагујевца, а у оквиру традиционалне манифестације „Октобар у Крагујевцу“.
Делегација наше школе, коју су чиниле наставнице Андријана Долаш и Татјана Ћосовић
и ученице Катарина Гогић и Данијела Миловић,
провела је незаборавне тренутке у Крагујевцу
од 20. до 22. октобра 2013. године. Поред дружења са колегама и размене искустава како наставника тако и ученика, присуствовали смо
округлим столовима и „Великом школскомчасу“. Обишлисмо Спомен музеј „21. октобар“ и
били званице на свечаном ручку у организацији града Крагујевца. Као и сваке претходне
године, са собом из Крагујевца понели смо кофере нових знања које можемо применити у
свом раду, прелепе утиске и сећања као и нова
познанства и пријатељста.
							Андријана Долаш

И даље
градимо
мостове

Техничка школа је наставила сарадњу са
Tехничком школом „Георг Наумов“ из Битоља. Директор и два наставника ове школе су
били наши гости за Савиндан, присуствовали
су свечаној академији поводом школске славе, обишли нашу школу као и град на Ђетињи.
У пријатним и неформалним разговорима је
договирена даља сарадња, дружење и размена
искустава.
Тахничка школа је успоставила сарадњу и
са Ваздухопловном академијом из Београда.
Ваздухопловна академија је јединствена школа у региону са традицијом дугом 88 година
у школовању ваздухопловних кадрова како у
области цивилног тако и војног ваздухопловства. Сертификована је од стране Европске
агенције за безбедност цивилног ваздухопловства (EASA - European Aviation Safety Agency) и
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.Тренутно уз ученике из Србије
школује ученике из Македоније, Црне Горе и
Босне и Херцеговине. Са овом реномираном
школом започели смо професионалну и пријатељску сарадњу и комуникацију кроз међусобне посете и размену искустава.

Први корак ка
демократији –
Ученички
парламент

Пуном
паром

И ове школске године Ученички парламент
ради пуном паром. Њихове активности су многобројенеи разноврсне и својим ентузијазмом
и еланом су инспирација и подстрек свим ученицима и наставницима школе.
Представници Ученичког парламента, у
сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања као и Тимом за подршку ученицима,су у периоду од
7. до 11.10.2013. организовали предавања на
тему превенције насиља за ученике првог разреда. Општи утисак је да су ученици заинтересовани за комуникацију на ову тему и да јасно
износе своја запажања и сугестије.
Представници Ученичког парламента, у
сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Тимом
за подршку ученицима, су у периоду од 29.10.
до 2.11.2013. организовали предавања на тему
превенције алкохолизма.
Тим за хуманитарне акције је у сарадњи са
Секцијом географија одрживог развоја и Биолошко-еколошком секцијом организовао хуманитарну акцију прикупљања хране у циљу
обележавања Светског дана хране 16.10.2013.
године. Приређена је изложба у холу школе.Прикупљена храна за најугроженије становништво прослеђена је Црвеном крсту у
Ужицу.

У оквиру развијања сарадње са Политехничком школом из Крагујевца , два представника Ученичког парламента (Гогић Катарина и
Миловић Данијела), у договору са директором
школе, Тимом за екстерно партнерство, Тимом
за подршку ученицима су реализовали посету Крагујевцу у периоду од 20. до 22.10.2013.
године и учествовали у активностима везаним за манифестацију “Октобар у Крагујевцу“.
У улози вршњачких едукатора представници
парламента су у форми „Буквар лепог понашања“пренели искуства из свог досадашњег
рада.
У оквиру развијања сарадње са Школским
центром Крањ у периоду од 21. до 25.10.2013.
пет ученика наше школе је у пратњи наставника Чедомира Југовића реализовало посету Крању. Једна од заједничких активности је
била посета Сајму мехатронике што је и презентовано на Наставничком већу у присуству
ученика учесника.
Председница Ученичког парламента, Катарина Гогић, презентовалaje школу у средствима јавног информисања. Текстом „ Школа није
ноћна мора“ представила је смерове, визију и
мисију школе и приближилa Техничку школу
генерацијама које долазе.

Ученички парламентје у сарадњи са Тимом
за ЗУНЗЗ и Тимом за подршку ученицима као
и Секцијом за рециклажу и Графичко-дизајнерском секцијом радио на уређењу школског
простора у функцији опште климе подршке
ученицима како би се сваки ученик осећао безбедно, добро иприхваћено.
Представници Парламента су у сарадњи
са Биолошко-еколошком секцијом, Секцијом
за рециклажу и Тимом за подршку ученицима спровели вршњачку едукацију на часовима
одељенске заједнице на тему примарна селекција отпада. Томић Милена и Ћитић Александар, вршњачки едукатори, кроз ову едукацију
презентовали су своју мисију и тако се припремили за ЕКО-КАМП који је одржан у Тузли у периоду од 8. до 12.01.2014.године.Камп је
саставни део пројектаПрекогранична сарадња
Србије и БиХ„Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“.
Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, чланови Парламента и Биолошко-еколошке секције обележили су у холу школе.
Ученички парламент је у сарадњи са Тимом за подршку ученицима и Секцијом црвеног крстау периоду од 16. до 27.12.2013. године спровеохуманитарну акцију помоћи другу

коме је у пожару изгорелакућакао и хуманитарну акцију за помоћ тешко оболелој девојчици.Ученички парламент планира и да у мају
месецу организује спортске турнире хуманитарног карактера.
У оквиру организовања и реализације заједничких пројеката и активности ученика, наставника и родитеља известан број родитеља
је својим дежурством допринео безбеднијем
боравку у школи пред распуст и новогодишње
празнике.
Ученички парламент је у сарадњи са Тимовима у школи радио на изради плана предлога
за номиновање ученика и родитеља за Светосавске захвалнице које су биле уручене на Савиндан.
Наставник Милош Матијевић је у сарадњи
са Ученичким парламентом, Тимом за ЗУНЗЗ, Тимом за подршку ученицима  25.12.2013.
године одржао предавање о заштита ученика
од насиља. Добар одзив, заинтересованост и
постављена питања су потврда да су ученици
у великој мери свесни и насиља и порекла насиља у времену и друштву у коме живимо.
Руководилац Тима за подршку ученицима
Ћосовић Татјана
Представник Ученичког парламента
Миловић Данијела 3.т

Јубилеји

Први
светски
рат

Први светски рат је до тада био највећи оружани сукоб на свету, због тога су Први светски рат звали “Велики рат”.Први светски рат је
трајао од 1914. године до 1918.године. У њему
су учествовале већина светских сила груписаних у два савеза.
Први савез је био окупљен око Тројне атанте-Велика Британија,Француска,Русија, Италија од 1915. и САД од 1917. У том савезу је
била и наша земља, Краљевина Србија.
Други савез је био окупљен око Централних
сила-Аустроугарска, Немачка, Турска и Бугарска.
Више од 70 милиона људи је било под
оружјем. Више од 15 милиона људи је изгубило
живот,а 20 милиона је било рањено.
Повод за почетак Првог светског рата био
је “Сарајевски атентат”.
У Сарајевује је 20.јуна 1914 . године Гаврило Принцип, припадник организације “Млада
Босна”, убио аустроугарског престолонаследника Франца Фернинада и његову супругу Софију Хотек.
Прве године рата Србија је потукла аустроугарску Балканску војску. Наредне године српска војска се суочила са Тројном инвазијом. Не

желећи да се преда, српска војска се повукла
преко Албаније. Евакуисана је на Крф где се
опоравила и регруписала. Одатле је пребачена на Солунски фронт где је већ 1916. забележила успехе. После дугог затишја, пробијање
фронта кренуло је септембра 1918. године.
Српске и друге савезничке снаге пробиле су
фронт и убрзо је Бугарска принуђена на предају. Српска војска незадрживо је напредовала
и 1. новембра 1918. ослобођен је Београд. Захваљујући српским војним победама и дипломатијом створена је Краљевина Срба,Хрвата и
Словенаца.
Велику победу у Првом светском рату Србија је несразмерно скупо платила. Током рата
изгубила је, процењује се, измедју 1100000
и 1300000 становника што је чинило готово
трећину укупног становништва или чак око
60% мушке популације.
11. новембра 1918. године потписаоно је
примирије о окончању Првог светског рата.
28. јуна 1919. у Версају, дворцу крај Париза, потписан је мировни уговор измедју Тројне
атанте и Централних сила.
					Драговић Никола 1.Е1

Век ипо
oд смрти
Вука
Караџића

Творац новог правописа и српског књижевног језика, Вук Караџић, умро је пре тачно 150
година.
Реформатор српске ћирилице описменио се
у родном селу Тршићу код Лознице код једног
рођака трговца, потом у школи у Лозници и затим у оближњем манастиру Троноша.
Током Карађорђевог, Првог српског устанка, који је плануо 1804. године, био је писар у

штабу устаничког војводе Ђорђа Ћурчије, потом нека врста учитеља у Београду затим цариник на Дунаву код Кладова.
Пошто је одбијен приликом настојања да
похађа Карловачку гимназију, извесно време,
према појединим изворима, у Петрињи је учио
немачки језик.
У току устанка је, у Београду, упознао Доситеја Обрадовића, једног од најученијих Срба

тог времена, који је извесно време био и Карађорђев министар просвете, осим што је
обављао поверљиве дипломатске послове. Вук
је унеколико био и његов ученик, али је Доситеј,
из патриотских разлога, одбио да му помогне
да школовање настави негде ван тадашње Србије, што је била велика Вукова жеља.
Пошто је тешко оболео, тражећи лек, у
Пешти је упознао крајишког Србина Саву Мркаља, који је већ имао уобличену неку врсту
правописне реформе за Србе. Филолошка настојања Саве Мркаља је Вук изузетно ценио.
По пропасти устанка 1813. запутио се у Беч

где се поступно догађа његов преображај, између осталог, и под
утицајем аустријског дворског
цензора Словенца Јернеја Копитара.
Копитар га је усмерио да почне
систематски да прикупља српске
народне песме, и уопште умотворине, да би потом поступно започео и са реформисањем ћириличног писма, као и превођењем.
Писао је и историографска
сведочанства (већином сећања),
бавио се неком врстом етнографије, организовао истраживања широм српских земаља и водио је огромну преписку.
Карловачки митрополит (Стефан) Стратимировић, човек ретке учености и културе,
сматрао је да је његова језичка реформа примитивна и да одбацује читаву српску језичку
и књижевну традицију, а његов преводНовог
завета оцењен је тада као скандалозан (пошто
није познавао класичне језике превод је рађен
са немачког).
Вук Караџић је временом стекао углед међу
интелектуалцима Европе, чак и код умова как-

ви су били Гете или Ранке, универзитет у Јени
прогласио га је почасним доктором. У Лајпцигу је студирао медицину, али због недовољног
предзнања и материјалних неприлика, није могао да прати студије. За научне заслуге је, 1826.
године добио пензију руског цара.
Његови односи с књазом Милошем Обреновићем прошли су кроз разне фазе али је с
врхом српске цркве посебно Карловачке митрополије био у веома лошим односима.
Његове идеје однеле су одлучујућу превагу 1847. године када су изашле “Песме” Бранка
Радичевића, писане “Вуковим правописом”, а
Ђура Даничић је текстом “Рат за српски језик и
правопис” практично доказао оправданост Ву-

кове реформе. Цела епоха српског романтизма
била је великом делом под његовим утицајем.
Умро је 26. јануара 1864. у Бечу, где је и сахрањен. Његови посмртни остаци пренети су,
свечано, 1897. из Беча у Србију и смештени су,
попут Доситеја Обрадовића, у порту Саборне
цркве у Београду, недалеко од главног улаза.
Његово дело сабрано је, у модерним издањима, у чак 39 томова.
У част Вуку Караџићу у његовом родном
Тршићу, Лозници, Троноши и у Београду, од
1933. се одржава Вуков сабор, који је најстарија и најмасовнија културна манифестација у
Србији.
					Јанковић Кристина3.Е1

„Неки ће свемир
поново да нас
створи”

Ове године обележава се 80 година од
рођења Бранка Миљковића. То је повод да вам
приближимо песникову поезију и филозофију
кроз анализу његове песничке заоставштине.
Миљковић је за собом оставио три збирке песама: „Узалуд је будим’’  (1957), „Порекло
наде’’ (1960), „Ватра и ништа’’ (1960) и збирку
„Смртћу против смрти’’ (1959) коју је објавио
заједно са песником Бранимиром Шћепановићем. Поред поезије, Миљковић је писао есеје,
чланке и критике. Преводио је Малармеа, Верлена, Валерија, Пастернака, Блока и Самена.
Уз Ивана В. Лалића и Борисава Радовића,
Миљковић је наш најзначајнији неосимболиста. Крајње уопштено поетика неосимболизма би се могла одредити као спој модерног
песничког сензибилитета и класичне песничке форме. Зато Миљковић обнавља најсавршенију песничку форму – сонет и неке од својих
најбољих песама пише у везаном стиху. Овај
помало неочекиван и необичан спој модерног и традиционалног препознајемо у већини
Миљковићевих песама. Тако песма „Узалуд је
будим „ опева омиљени романтичарски мотив
мртве драге, али у слободном стиху са крајње
затамњеним значењем. Песма „Ариљски

анђео’’ својим насловом асоцира на нашу
средњовековну културу и традицију,
испевана је у форми поеме, али опет
у слободним стихом, херметична и
неодгонетљива. Неразумљивост је феномен који је окупирао Миљковићеву
пажњу како у есејима тако и у поезији. Наиме, Миљковић сматра
да неразумљивост у поезији има своје корене и
разлоге и да за нејасно увек постоји један кључ,
једна прецизна и јасна одгонетка. Тако се неразумљивост појављује као опште место Миљковићеве поезије, као свесна намера.
Друга кључна одредница Миљковићеве поетике јесте дематеријализација, односно тежња
да се превазиђе очигледно. У овом ставу препознајемо елемент симболистичке поетике која
се удаљава од изванјезичке стварности.
Дематеријализација условљава и специфичан однос према језику. Миљковић је сматрао

да музиком и хармонијом морамо „успавати’’
семантичку страну језика. Као авангардни
песници пре њега и Миљковић потискује значење речи у други план, истичући њено звучање, могућност речи да сугерише.
Наши послератни песници често су називани и „унуцима надреалиста’’. Утицај надреализма препознајемо у Миљковићевом повременом расејаном писању по диктату подсвести,
међутим, то никада неће бити надреалистички
експеримент ради експеримента.
Једна од општих одлика наше модерне,
послератне поезије јесте продор ванпесничких исказа који су, до тада, били страни поезији. Тако у поезији Ивана В. Лалића најчешће
срећемо помињање камере, пројектора, чак и
кино-оператера. Миљковић потпуно занемарује разлику која постоји између поетског и теоријског израза. Зато у његовим песмама често
срећемо афористички интониран израз, као у
песми „Балада’’, „Само ниткови знају шта је поезија’’, за којим одмах потом следи сликовно–
песничка или, у овом случају, митско–песничка слика–помиње се „крадљивац ватре’’ и тако
јасно асоцира на Прометеја и онај који је везан
за јарбол, односно, Одисеј.

Године 1955. у авангардном часопису „Дело’’
појавио се циклус песама Бранка Миљковића
под називом „Узалуд је будим’’. Две године касније, 1957, у издању „Младог поколења’’ појавиће се Миљковићева прва збирка песама,
„Узалуд је будим’’.
Тема смрти влада Миљковићевом поезијом
у целини. За Миљковића „земља се окреће око
своје смрти „ а не, како је то Фројд веровао, око
Ероса или око воље за моћи, како је мислио
Ниче. У Миљковићевој поезији смрт није дата
као персонофикована слика, она је сугерисана
као простор који ничим не подсећа на себе. У
збирци „Узалуд је будим’’ Миљковић још увек
не превазилази субјективни трагизам који ће
бити замењен хладном и објективном лириком
у збирци „Ватра и ништа’’. Зато ће Миљковић
у „Триптихону за Еуридику’’ (Ноћ с оне стране
месеца) рећи „смрт своју у глави носим’’.
Тема смрт, као опште место Миљковићеве поезије, биће варирана на различите начине, зато је неопходно уочити специфичност
Миљковићевог односа према жени и љубави. Неки од проучавалаца Миљковићеве поезије, као Драган М. Јеремић, веровали су да
код Миљковића нема љубавне поезије, да он не

познаје „вечито женско’’. Ову тезу Миљковић
није настојао да оповргне тврдећи да на „гозбама ума’’ нема места чулности и да су пољупци „бале љубави, блаженства ниска’’. Међутим,
сасвим је јасно да је она коју лирски субјекат
„узалуд буди’’ мртва драга. Он је буди именујући све животне разлоге за то: због сунца и
неба, због далеких ствари и људи, због себе, али
позив остаје неуслишен. Веома је карактеристично што Миљковић своју драгу види најпре
као жену са рукама детета, а потом и као дете
заспало. Очигледно је на овај начин сугерисао
одсуство чулности и еротског. Његова љубав је
чиста и непорочна. Иако заувек нестала, његовој љубави прети вода. Он страхује од воде која
„прети а не каже ништа’’. Овакав опис асоцира на митску реку подземног света, Лету, воду
заборава. Дакле, његовој љубави прети нешто
горе од смрти, а то је заборав и празнина. За
његовом драгом остало је „лице на песку’’, крхка творевина коју, када вода опере, неће остати
ништа.
Нетелесна љубав је неопходна да би се сачувала исконска чистота. Овакав став према
љубави добија своје разрешење оног тренутка
када место жене у Миљковићевој поезији за-

увек заузме поезија. Жена се више неће појавити у његовим песмама ни као повод ни као
декор.
Живот је за Миљковића очигледно вечно,
континуирано умирање. Смрт је наша једина
реалност. Постоји ли начин да се човек избори са тако суморном визијом живота? Можда
одговор лежи у песми „Сунце’’. Миљковић овде
нуди два могућа решења безнађа његовог поетског виђења живота и света. Једно је идеално, поезија је утеха, она је трајање које се руга
претњи „црног и отровног неког сока’’. Друго
је филозофско, ничеовско:’’Неки ће свемир поново да нас створи „, вера у вечити повраћај
ствари.
Поезија Бранка Миљковића дала је аутентичан печат српском неосимболизму. У ком
правцу би Миљковић даље наставио да се развија остаје загонетка. Да ли би се Миљковић,
као Лалић, окренуо Византији и хришћанској
традицији или би попут Радовића напустио
херметичност и стварао поезију јасних мада
вишезначних симбола о стаје тајна.

Лирика као
метафизика

Јован Дучић је преминуо 1943. године и
2013. је обележена седамдесетогодишњица његове смрти. Ми се песника сећамо овим текстом који истиче оно ново што је он донео српској поезији и српској књижевности уопште.
Дучић је ПРВИ створио модерни стих и
строфу код нас, ПРВИ наш песник који има
уједначен песнички опус, ПРВИ који се одрекао своје прве збирке песама и ПРВИ који је
читаву збирку испеваo користећи се двема врстама стиха. Као такав, Дучић заузима високо
место на српској књижевној вредносној лествици. Оно што је у Француској био Валери, у
Русији Пастернак, у Немачкој Рилке то је код
нас био Дучић. Од њега почиње низ изванредних песника модерне, а врхунац се досегао у
експресионистичкој поезији М. Црњанског.
Своју прву збирку песама ‘’Песме’’ (све Дучићеве збирке се зову тако) из 1901. Дучић ће
оставити, одрећиће је се. То је било одрицање
око 200 песама. Заправо, Дучић задржава само
неколико песама иако је за збирку у целини
добио ласкаве критике од Скерлића и Б. Поповића.
Дучић је био веома образован човек свестан
свог знања. Шест година је студирао у Женеви,

а потом и у Паризу. Окушао се и у прозном стваралаштву, писао је путописе и критичке есеје.
Карактеристика модерних песника је писање и
поезије и прозе. Тако и Дучић пише о својим
савременицима Кочићу, Ћипику, Станковићу,
Шантићу, Ракићу у књизи ‘’Моји сапутници’’ и
то су наши најбољи есеји о наведеним ауторима. Један од најважнијих есеја, којим почиње
ова књига, јесте ‘’Споменик Војиславу’’ писан у
Паризу 1902. У њему Дучић сасвим јасно назива Илића парнасовским песником. Поред тога,

Дучић објашњава све карактеристичне елементе ове врсте, од боја до стила, стиха, композиције. Дучић је писао и о песнику Милораду Митровићу. Из његовог песничког опуса он
издваја само једну добру песму, ‘’Ненаписану
песму’’ која говори о једном ништа. Песник не
може да напише песму, остаје празнина и он
пише о тој празнини. Зашто је Дучић издвојио
баш ову песму? Зато што поезија симболизма
потискује тематику, потискује реалан свет,
симболистичка поезија се креће ка метафизици, ка ванреалном свету. За Дучића лирика јесте метафизика.
Најважнија фаза у Дучићевом раду обележана је збирком из 1908. у издању СКЗ. Овом
збирком почиње ПАРНАСО-СИМБОЛИСТИЧКА ФАЗА у Дучићевом раду. То су песме
из циклуса ‘’Сенке по води’’, ‘’Јадрански сонети’’ као и песме у прози. Цела збирка написана
је у два француска метра,једанаестерцу и дванаестерцу.
Последња књига Дучићеве поезије издата је
у Америци, а изашла је истог дана када је Дучић умро. Садржи 23 песме. Оне су врх мисаоне, рефлексивне, филозофске лирике у везаном

стиху. То је поезија која непосредно претходи
песмама Црњанског и Настасијевића.
1929. Дучић је издао Сабрана дела и сам их
приредио. 1943. додаће им и ‘’Лирику’’. Песме је
поделио на: песме сунца, песме љубави и смрти (писане у 11-ерцу и 12-ерцу), родољубиве и
песме у прози.
‘’Градови и химере’’ је путопис у коме Дучић
говори о култури народа кроз чије земље пролази. Његов боравак у Јерусалиму одразиће се
касније на хришћанске мотиве његове поезије.
‘’Благо цара Радована’’ представља скуп
прозних размишљања о појавама у људском
животу. Ту је Дучић рекао све оно што није у поезији.Сматрало се да је Дучић, као учен песник,
сакупио знања из различитих књига и ту их
објединио. Међутим, ‘’Благо цара Радована’’ је
коначна синтеза Дучићеве поетике, нарочито
‘’Оглед о песнику’’ који је језгро Дучићеве поетике. Он ту каже да се поезија рађа из судара
двеју супротности, у додиру двају полова, она
извире из тачке судара те две супротности.

ЛИРИКА
ИТАКЕ

Преврат у речи,
осећању и
мишљењу
Поводом 120 година од рођења Милоша
Црњанског која је обележена 2013.године желимо да вам приближимо песникову поезију
која на први поглед многе одбија јер не познају
поетику
овог
песничког генија.
Ј е д и н а
песничка збирка
М. Црњанског је
‘’Лирика Итаке’’.
Изашла је 1919. у
Београду. Збирка
има 56 песама, 5
песама није ув-

рштено у збирку и оне су штампане у периоду
од 1917. до 1919. У песнички опус М. Црњанског улази и његова програмска песма ‘’Суматра’’ објављена 1920. у СКГ. До 1929. Црњански ће објавити још две поеме ‘’Стражилово’’ и
‘’Сербиу’’ уз још 12 песама. Поема ‘’Ламент над
Београдом’’ је објављена 1962.
У ‘’Лирици Итаке’’ Црњански је покушао
да оствари кружну, прстенасту композицију.
Уводна песма насловљена је ‘’Пролог’’, а последња ‘’Епилог’’. У питању су аутопоетичне, програмске песме које најављују један нов
песнички свет који ће провоцирати и у највећој
мери бити антитрадиционалан. ‘’Лирика Итаке’’ се тако појављује као збирка која изврће
успостављену лествицу вредности у српском
песништву, а посредно и у српској култури.
Та нова лирика коју пева савремени Одисеј,
ратник-повратник-песник, неће ласкати и величати патриотизам већ ће ‘’ударати у сасвим
друге жице’’. То ће бити поезија, како Црњански каже у ‘’Објашњењу Суматре’’, која доноси
‘’немир, преврат у речи, у осећању, у мишљењу’’.
Општа стилско-типолошка одлика ‘’Лирике Итаке’’ је пародирање важећих друштвених,
културних и књижевних конвенција. Можда ништа није толико саблазнило тадашњу
конзервативну књижевну критику, а у доброј
мери и публику као први одељак ‘’Лирике Итаке’’, ‘’Видовданске песме’’. Високоартистичну и
профињену поезију Дучића и Ракића заменића

поезија једног ‘’пустахије’’. Црњански у ‘’Лирици Итаке’’ врши деканонизацију видовданског култа. Само из ове перспективе можемо
прихватити снижавање српског нациналног и
историјског пантеона у песми ‘’Наша елегија’’
(Грачаница, Таково, Марко Краљевић). Само из
тог угла можемо разумети гротескно изобличење видовданског храма у песми ‘’Гротеска’’
(храм са црном сфингом на себи уместо крста,
а храмом се шеће месец).
Црњански не пародира само традицијом
освештане симболе историје и културе већ и
сам лирски жанр. Тако у ‘’Молитви’’ Црњански пародира висококанонизован текст ‘’Оче
наш’’. У ‘’Химни’’ задржавајући подигнут тон
химничног жанра и помињући владаоца неба
и земље одмах на почетку, песник обрће вредносни поредак, пориче постојање Бога и један

ванвременски ауторитет замењује биолошким
супстратом – крвљу.
Гротескне слике, сабласне колико и страшн,е препознајемо чак и у еротским песмама
М. Црњанског. Спој еротског и деструктивног постаје општа стилска одлика ране поезије М. Црњанског. Страшне, сабласне и језиве су песничке слике из ‘’Традиције’’ и ‘’Песме’’
у којима на таман и ужасан начин Црњански везује породиљу за блуд, за убицу и крв.
И мотив мртве драге је трансформирасан код
Црњанског. Док је код Костића, Радичевића,
Диса мотив мртве драге био посредник између
љубави и смрти, код Црњанског љубав се непосредно дотиче са смрћу уз увек сабласни додир
еротског и насиља.
Динамизација описаје општа појава у књижевним покретима авангарде, посебно у футуризму. Код Црњанског овај поступак је врло
чест, тесно је повезан са суматраистичким доживљајем природе и подразумева неопходне
промене у језику, посебно у синтакси.
‘’Лирика Итаке’’ је заиста донела преврат у
речи, осећању и мишљењу.’’Лирика Итаке’’ се
може најбоље описати речима М. Црњанског
– то је лирика ‘’нове осетљивости’’ која нема
‘’протумачених мисли’’, ‘’свакидашњих метафора’’ и ‘’циле-миле стихова’’. То није поезија
за разбибригу, то је поезија за проучавање.

								Данка Гогић

„Благо томе ко
довијекa живи,
имао се Зашта и
родити!“

Петар Петровић Његош - две стотине година од рођења великог ума српске културе и
духовности
У добру је лако добар бити,
на муци се познају јунаци!
Ћуд је женска смијешна работа!
Не зна жена ко је какве вјере;
стотину ће промијенит вјерах
да учини што јој срце жуди.
Страх животу каља образ често.
Ко на брдо, ак и мало, стоји
више види но онај под брдом.
Очи зборе што им вели срце.
Тешко земљи куда прође војска.

Вук на овцу своје право има
ка тиранин на слаба човјека;
ал тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветлија!
Самообмана је убитачна и за људе и
за народе.

Тврд је орах воћка чудновата,
не сломи га, ал зубе поломи!

Што људи хоће, то и време трпи.

Свак је рођен да по једном умре,
част и брука живе довијека.

Будале су с очима слепе
које виде, а залуду виде.

Иза туче ведрије је небо,
Иза туге бистрија је душа,
Иза плача веље појача.
Коме закон лежи у топузу, трагови му
смрде нечовјештвом.
Без муке се песма не испоја,
без муке се сабља не сакова!
Јунаштво је цар зла свакојега,
а и пиће најслађе душевно,
којијем се пјане покољења.
Благо томе ко довијек живи,
имао се рашта и родити!
Вјечна зубља вјечне помрчине
нит догори нити свјетлост губи.

„Свет је
занимљив
онолико
колико смо ми
радознали“

Поводом 450 године од рођења Виљема
Шекспира подсећамо вас на његове мудре мисли и свевременске животне истине.

Име није ништа; оно што називамо ружом, слатко
би мирисало и с другим именом.
Ништа није само по себи добро, ни лоше, зависи
само шта о њему мислимо.
Колико би очију требао имати човек да опази
срећу која га окружује?

Ако ти у памћењу није остала ни најмања
лудост на коју те навела љубав,
никад ниси волео.

Свет је занимљив онолико колико смо
ми радознали.
Више волим лудост која ме весели, него искуство
које ме растужује.

Ко воли, тих је. Одзвања само празна посуда.
Изрази своју бол речју! Бол која не говори, гуши
пуно срце док не пукне.

Будала мисли да је мудар, мудар човек зна да је будала.

Најискреније су оне сузе које лијемо сами над
собом.
Љубав се рађа, живи и умире у очима.

Многе људе сматрају мудрима само зато што ћуте.

Кад имаш све, не видиш ништа,
прогледаш тек кад немаш ништа.
Знамо што јесмо, али не знамо што можемо бити.
Кукавица умире више пута пре своје смрти; храбри окусе смрт само једном.
Како ли су несрећни они који немају стрпљења.
Која је то рана зарасла одједном.
Што је учињено не може бити поништено.

Свака кретња говори својим језиком.
Вера у радост готово је иста као и сама радост.
Ако некога мрзи много људи, то мора да је добар
човек.
Новац је крупна ствар која људе чини ситним.
Слава је попут кругова на води; снага им се
смањује све док се не изгубе.

Јаки разлози чине јака дела.
Свет је позорница на којој свако игра своју улогу.

Слабости, име ти је жена.

Краткоћа је душа духовитости.

Боље је бити неуљудан, него досадан.

Успјех једне шале лежи у уху онога који слуша, а не
у језику онога који каже.

Уздисати над прошлим јадом најсигурнији је начин да се привуче нови.

Послушај своју мудрост, а не бес.

Празне тикве праве већу буку.

Култура и
попкултура

Међународни
дан поезије

Поезија је оно што се
сања, замишља, жели, а
често се и догоди.
Бројни ученици и наставници који воле
лепу реч и стих изговорен уз звуке акустичне гитаре били су у петак, 21. марта 2014.
године у школској библиотеци на ВЕЧЕРИ
ПОЕЗИЈЕ.
У програму су учествовали чланови рецитаторске и музичке секције и њихови гости.
Надахнуто рецитовање најлепше српске лирике у свим присутним љубитељима поезије пробудило је најтананије и најсуптилније емоције,
а звук гитаре као да је отворио врата тек пристиглом пролећу и пустио га да оплемени наше
биће.
Рецитаторска секција Техничке школе

позориште

Новембар 2013.године је традиционално
био месец позоришта, бар што се тиче нашег
града. Позоришни фестивал је као и сваке године епицентар културног живоа „нашег малог миста”.Цео град постане позорница и позориште.И као у свакој провинцији, само се о
томе прича и само се то чека, јер мало је духовне хране, треба је акумулирати и од ње живети до следећег подизања фестивалске завесе,
за годину дана.

„Изузетно сложен пројекат, промишљен је
и реализован до најситнијих детаља који, опет,
градехомогену уметничку целину велике уметничке вредности“, пише у одлуци жирија. За
режију тог комада истиче се да је Златко Свибен „водећи глумачки ансамбл и креативни
тим, прочитао роман Ф. М. Достојевског у новом филозофском, али и стилско-жанровском
кључу и том представом поставио нове стандарде режије на овим просторима“.

Ове године је представа „Злочин и казна“ апсолутни победник 18. ЈПФ. Према једногласним
одлукама стручног жирија представа “Злочин
и казна”у режији Златка Свибена, Градског
драмског казалишта Гавела Загреб,освојила је
7 од 9 „Ардалиона“ колико укупно додељује
Југословенски позоришни фестивал.Представа хрватског позоришта Гавела тако је постала
једна од најуспешнијих остварења у историји
Фестивала! Жиру у саставу Светозар Рапајић
(председник), Небојша Ромчевић, Томислав
Курелец, Зоран Љутков и Дарко Недељковић,
оценио је да представа „Злочин и казна“ представља „један од звезданих тренутака у историји ужичког фестивала“.

По једним „Ардалионом“ награђене су још
представе бањалучка „Кухиња“ и зеничко „Гребање или како се убила моја бака”.
Ретко када се сложе мишљења стручног жирија и публике, али ово је та ретка прилика.
Ужичка публика је високо оцењујући представу
“Злочин и казна” показала своје одушевљење.
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НИН-ова
награда
Ужичанину

Роман “Таи” Горана Гоцића у издању “Геопоетике” добитник је НИН-ове награде за роман
године. Награда му је уручена на свечаности
17. Јануара.
У најужем избору за ову престижну књижевну награду били су и романи „Ми, избрисани” Слободана Владушића , „Златно доба”
Силване Хаџи-Ðокић, „Аркадија” Милете Продановића и „Ваздушни људи” новинарке Соње
Атанасијевић .

Горан Гоцић је крајем прошле године добио награду
„Милош Црњански” за свој
први роман “Таи”. Рођен у
Ужицу 1962. године, дипломирао је англистику на Филолошком факултету у Београду и магистрирао медије и
комуникације на Лондонској
школи економије и политичких наука. Слободни је новинар и и филмски критичар.
Главни јунак романа “Таи”
је средовечни, помало наивни и фантазијама склони господин који, после деценије
мање-више отменог пропадања у Београду, губи веру у људе и затиче се у
тачки где се сусрећу емотивна, духовна и професионална криза.
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Књиге с
препоруком

ОЖИЉЦИ ТИШИНЕ
Милисав Савић
Ово је један од најуспелијих домаћих романа. Добитник је престижне награде „Мирослављево
јевандјеље“. Роман почиње са догађајима из 1995. године где на нашим
просторима бесни рат, а животне интимне приче Андрића и Црњанског уносе елементе еротске прозе и трилера на једној страни
и оловни терет пролазности на другој страни.
Препознатљиви креативни рукопис Милисава
Савића и у овој књизи чини печат који гарантује лепоту читања и уметничког проживљавања наше животне стварности.

ВЕЛИКИ РАТ
Александар Гаталица
Велики рат је епски велик, а савремен роман о највећем историјском преокрету на почетку двадесетог века. Није то само портрет изванредно
много људских судбина, већ убедљива слика
слома велике наде у срећну будућност човечанства. Усред тог потресног догађаја нижу се
неодољиве епизоде о нечему што је и стварно
и невероватно, и измишљено и проживљено,
тријумфују људска осећања и сенка победе оставља свој траг.
Пратећи судбине преко седамдесет јунака,
на свим зараћеним странама, Гаталица је обликовао победнике и поражене, генерале и оперске певаче, војнике и шпијуне, мале, обичне
људе успевајући да обухвати читаву епоху. Има
у овој књизи несвакидашње амбиције, тужних
и веселих судбина, примера невиђеног, али и
сасвим узалудног хероизма.
Велики рат ниједног тренутка не постаје историјска хроника јер се од документа развија до
невероватних открића градећи јаку, упечатљиву причу правог романа и великог уметничког
дела.

РУСКИ ПРОЗОР
Драган Великић
Нинова награда 2008. године.
„Великић је свој „роман-омнибус“ реализовао у три веома
асиметрична поглавља. У првом
је наратор Данијел, остарели диригент, који исповеда свој живот. У другом
поглављу, које је окосница романа, његов ће
се слушалац појавити на сцени: Руди Ступар,
младић из војвођанске вароши, несуђени глумац. Треће поглавље само је кратки аппендиx,
у којем јунаци који дефилују романом из свог,
до тада нечујног гласа своде рачуне с Рудијем.
Можда је највећа врлина Великићевог писања,
која је уврхунила баш у овом роману, његово
изванредно префињено осећање за „животни“
детаљ који приказује и призива са готово шаманском моћи материјализације.“ Теофил Панчић
„Драган Великић написао је ону врсту романа у којем свако може наћи свој роман. Руски
прозор је бриљантна, самоиронична анализа
малограђанина. Пруст, али са хумором. Сваки
искрени читалац на овим страницама препо-

знаће малограђанина у себи. Признајем, ја јесам.“ Јован Ћирилов
„Великић је савршено отпоран на књижевне
моде, како оне глобалне, тако и наше локалне.
Стилска средства којим је испричана његова
прича у Руском прозору свакако нису из сезоне
прољеће–љето. Попут многих великих писаца,
Великић је своје дјело створио у отпору према
ономе што јест главна матица једне књижевности и културе.“ Миљенко Јерговић

ВРЕМЕ КОКОШКИ
Добрило Ненадић
Аутор култног романа Доротеј.
У какве димензије прерастају
брендирање, одрживи развој, или
европски стандарди у главама једне групице
српских сељака данас?
Окупљени на свакодневном и мукотрпном послу преживљавања, довијања и већања,
сумњичења, увесељавања и доконања, ови житељи једне српске варошице у Ненадићевом
роману готово да прерастају у митска бића из
предачких хроника и предања. С друге стране,
прича о стварним и нама блиским суседима,
савременицима и сапатницима, пружа прилику писцу да се подсмехне овдашњим наравима
и менталитету и да верно опише нашу спремност да се крене укорак с временом, некад наивно али увек упорно и домишљато.
Приликом посете некадашњег мештанина
Џорџа Матијашевића, гастарбајтера из Америке, у селу долази до непредвиђене ситуације: он
ће се загрејати за лепу и вредну Милкану, па ће
се духови узбуркати, нечији рачуни ће се по-

мрсити али ће истовремено некоме овај обрт
и одговарати, највише онима, којих није мало,
што у том догађају виде прилику да обрну неку
пару и извуку ма и најмању корист.
Вешто приповедање, језгровит и убојит
хумор и језичка виртуозност још једном потврђују Добрила Ненадића као особен и увек
свеж глас на домаћој књижевној сцени.
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КОЛИКО
ЧИТАМО
КЊИГЕ?

Ово истраживање је реализовано у октобру
2012. године, у оквиру редовног испитивања
јавног мњења, интервјуом лицем у лице, на
узорку од 1072 испитаника, који репрезентују
пунолетну популацију Србије.
Резултати показују да више од 60% грађана Србије ретко чита, од тога 36% њих ни не
воли чита, а 25% нема времена за читање. 41%
грађана Србије се не сећа када је последњи пут
прочитало књигу.

ЧИТАЛАЧКЕ НАВИКЕ
29% испитаника се може сврстати у категорију редовних читалаца, односно 13% њих увек
нађу времена за књигу, а 16% њих чита таман
колико треба – ни превише ни премало.
Анализа показује да се полови значајно разликују у читалачким навикама.
Типичан редовни читалац у Србији је жена,
млађа од 30 година, са завршеном вишом школом/факултетом, или је ученик/студент, која
живи у урбаној области и која није удата.
Типична особа која ретко чита књиге јер не

воли да чита је мушкарац, старији од 65 година, пензионер или незапослен, који живи у руралној области.

ОМИЉЕНИ ЖАНРОВИ
Као омиљени жанрови књига издвојили
су се љубавни, историјски и авантуристички
романи, као и драме. Љубавне романе знатно
више читају жене, док је мушкарцима више
привлачна научна фантастика.
На питању: „Коју књигу сте последњу прочитали или тренутно читате?“, издвојиле су се
књиге „Година прође, дан никад“, Жарка Лаушевића, „Рингишпил“, Јелене Бачић Алимпић,
затим књиге Халед Хосеинија („Ловац на змајеве“ и „Хиљаду чудесних сунаца“), као и екранизовани романи Мир Јам („Рањени орао“ и
„Грех њене мајке“).
Међу онима који тренутно читају неку књигу поново је више жена, млађих од 30 година и
високо образованих.

ОНЛИНЕ ИЛИ
ШТАМПАНА ВЕРЗИЈА
КЊИГЕ

Читање књиге у штампаној форми је и даље
најчешћи начин читања књига (67%). Онлине
читање књига (1.4%), као и читање у електронској форми путем посебних уређаја, попут
Киндле-а (0.1%) је знатно ређе и овај начин читања чешће преферирају мушкарци.
Ипак, одговори на питање: „На који начин
бисте волели да читате књиге?“ показују да постоји потенцијал у онлине читању књига (7%),
односно читању преко уређаја као што је Киндле (3%).
Када је преферирани начин читања књига у
питању, жене и даље дају предност штампаној
верзији књиге, док су особе са вишим образовањем више заинтересовани за читање путем
интернета или електронских уређаја.
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Мали
речник
драме

Поjмови коjи могу да ти помогну у разумевању драмског дела
Глумац човек коjи глуми одређени лик у
драми, на позорници или у филму.
Драма врста књижевног дела коjа настаjе да
би се изводила на позорници. Заснива се на сукобу ликова. У њо jглумци изговараjу оно што
говоре ликови.
Драмска радња свака радња, па и она
наjкраћа, има одређени ток радње. Драму покреће неки неспоразум, проблем или сукоб ликова (заплет) коjи у jедном тренутку достиже
врхунац (кулминациjу). Промена у понашању
ликова назива се обрт. Драмска радња се расплиће, разрешава, расплетом.
Конферансиjе ниjе прави лик у драми, служи да преприча догађаjе пре почетка драмске
радње, и тиме обjасни радњу или да скрати део
драмске радње тиме што ће jе испричати, прокоментарисати гледаоцима.
Костимограф осмишљава одећу коjу глумци носе у драми, водећи рачуна о времену и
околностима у коjима се радња одиграва. Ако
се радња одиграва у прошлости, костими глумаца мораjу да одговараjу некадашњем начину
облачења.

Кулисе сценографиjа, изглед позорнице коjи
дочарава неки простор: замак, собу, реку, дворац и сл.
Обрт нагли преокрет у драмскоj радњи
коjи изазива изненађење или другачиjи поглед
на ситуациjу. Често изазива смех. Писци скечева га користе за нагли и ефектни завршетак
радње.
Позоришна представа драма коjа се игра
на позоришноj сцени.
Редитељ наjважниjи човек за настанак
представе или филма. Одабира текст (сценарио) коjи ће спремати за представу или филм,
бира глумце на основу своjе замисли. Вежба
начин на коjи глумци треба да представе ликове коjе глуме на пробама. Окупља екипу људи
коjа спрема представу или филм и стара се о
њеном припремању.
Ремарке (дидаскалиjе) упутства писца о
изгледу и понашању ли кова или опростору у
коjем се дешава радња, налазе се у заградама
(обично су писана другачиjим словима).
Скеч мали позоришни игроказ; кратко драмско дело у jедном чину, засновано на анегдоти,
досетки, или наjчешће смешном догађаjу. Скеч
има мали броj ликова, краћи диjалог и поуку

на основу приказаног догађаjа. У овим игроказима исказуjу се дечjе нарави или карикираjу
мане.
Лица на почетку сваке драме налази се списак ликова коjи учествуjу у драмскоj радњи.
Оваj списак може да садржи и основне податке
о ликовима (косу, коjих су година, како изгледаjу, чиме се баве).
Слика (призор) део драмске радње коjи се
одиграва на jедном месту. Промена слике значи промену места радње.
Суфлер шапуће глумцима текст у току представе.
Поjава део драмске радње у коjем се броj
ликова (глумаца) не мења.
Сценарио коначни текст са диjалозима по
коjем се снима филм или спрема представа.
Сценограф осмишљава целокупан изглед
позорнице, водећи рачуна о томе да наjбоље одговара драмскоj радњи и захтевима редитеља.
Осмишљава изглед кулиса – изглед позорнице
који дочарава неки простор: замак, соб, реку и
сл.

Кубизам и
Eкспресионизам

Кубизам је уметнички правац у модерној
уметности, у првом реду сликарству, настао
почетком 20. века, који је имао значајан утицај
на почетак апстрактног сликарства.
Име долази од речи кубус што значи коцка.
Кубизам је поједностављавао облике у интерпретацији реалности на облике коцке, кугле и
ваљка. Настао је између 1907. и 1908. године
у делима Жоржа Брака и Пабла Пикаса и свој
врхунац је имао 1914. године.
Кубизам се дели на фазе:
Преткубистичку (1906-1909. године) чији
су представници Жорж Брак и Пабло Пикасо.
У то доба је кубизам био под утицајем претходних трендова и долазило је до откривања
кубистичке перспективе. Постепено се предмети на сликама разлажу на геометријске форме, а колорит је ненаглашен и употребљава се
само палета сивих и браонских тонова.
Аналитички кубизам (1909-1912. године)
представља рани период кубизма, који карактерише структурална анализа форми. Брак и

Пикасо у овом период посматрају форме предмета као геометријске структуре. Те форме за
њих немају фиксне карактеристике предмета, него их чине серије равни и површина које
указују на спољашње и унутрашње границе
облика.
Синтетички кубизам (1912-1914) је друга
фаза кубизма која произлази од нове технике
колажа коју започиње Брак 1912. године. Карактерише је конструисање композиције полазећи од апсраховане фигурације претходног
периода. Боја поново заузима своје место, а
форме постају још више декоративне чему доприноси коришћење комада новинског папира,
тапета, размонтираних кутија шибица и исечених штампаних слова. Од 1918. године Брак jе
обратио већу пажњу на тактилне и сензуалне
квалитете, као и експресивне вредности боје,
а покрет ће се завршити 1920. године и његове
идеје ће се уклопити у орфизам.
Орфизам (1914-1923) је доба у коме се доспело до апстракције у правом смислу речи и у
њој се користе ефекти боје. Уметници не имитирају и не труде се да растављају предмет и

да га саставе од геометријских облика и тиме
се добијају сликарски елементи који су сасвим
независни од реалности.

После 1923. године дошло је до даљег развоја у кубизму, који више и није чист кубизам
већ кубизам који је под утицајима надреалистичке уметности.

Експресионизам је подједнако књижевни и
ликовни покрет. Јавио се као супротност префињеном, естетизованом и индивидуалистичком импресионизму. Хтео је да изрази оношто
је примарно, исконско у човеку.
Јавља се у Немачкој 1905. године, када је
група уметника основала дрезденску групу
„Мост“. Касније се јавља и група „Плави јахач“
у Минхену, а након Првог светског рата, група „Новастварност“ такође у Немачкој. Израз
чији је творац највероватније Херварт Валден,
издавач експресионистичког магазина „Der
Sturm“, 1911. године, се у почетку односио на
све прогресистичке уметничке правце пре Првог светског рата, почев од фовизма, кубизма,
футуризма, па све до првих апстрактних експеримената.
Данас, у ликовној уметности, тај се појам односи на посебан уметнички правац који је досегао своју највећу тачку развитка првих година
XX века, посебно у Немачкој. Као реакцијана
импресионизам, који преноси спољашњи изглед природе и света на сликарско платно, експресионисти напуштају површне стимулације
и илузије поинтилизма, у корист изражавања
унутрашњег духа стимулисаног религиозним,

социјалним, или психолошким нагоном, пачак и оптимистичким визијама будућности.
Перцепција реалности је имала вредност стимуланса креативног момента унутрашњег доживљаја. За изражавање тог унутрашњег доживљаја експресионисти су створили нови
пикторални језик који се састојао у наношењу
боје у линију омеђене површине, са драматичним и експресивним потезима киста, понекад
намерно претерујући и досежући границу карикатуресног. Као и кубисти, овиуметници су
се директно супроставили сензуалној уметности опијајућег израза импресионизма, приказујући директну визију светлости и боје,
у корист снажног експресивног садржаја. У
супротности са футуризмом са Средоземља
који је се у то време рађао у Италији, као једно
модерно освештавање уметничке проблематике, експресионизам означава сумњу и меланхолију, коју инспирише дело данског филозофа Кјеркегора.
Уметничко дело експресиониста води ка
сублимираној одсутности личности која пати
због своје слободе. Експресионисти групе „Die
Brücke“ допуштају себи слободно хроматско изражавање контролисано спонтаним креатив-

ним процесом и артикулисаним
сензибилитетом аутора. Вештачка хармонија празног садржаја
препушта терен асиметричној
декомпозицији, која је најбоље
представљенау светски познатој
слици Врисак (1895) норвешког
сликара Едварда Мунка.
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„Kids fest“ и
у нашем граду

Дечији филмски фестивал„Kids fest“, ревија
неких од најбољих остварења седме уметности
за децу из целог света, једини је догађај те врсте у Србији. Основан је 2005. године. Са преко
50 000 посетилаца прошле године, овај фестивал постао је и најпосећенија манифестација
за децу у земљи. Фестивал је одржан у тридесетак градова широм Србије, између осталих,
и у нашем граду.
„Мирко немирко“ је филм који је отворио
девети октобарски „Kids fest“. То је прича о сукобу дечијег света и света одраслих, сукобу
који није једноставан и уме да збуни како децу,
тако и родитеље.
Мирко је седмогодишњи дечак који не
може да буде миран. Он полази у школу пун радозналости и узбуђен због нових знања. Тамо,
међутим, упознаје учитеља, господина Фиша.
Господин Фиш је учитељ старог кова, строг
и озбиљан. Нимало га не занима свет унутар
Миркове главе – њему је важно да се деца врате на прави пут. Овај духовити филм чија је
прича блиска свима, долази из Данске и синхронизован је на српски језик.
Поред ове филмске приче о дечаку који полази у школу било је приказано још 14 филмо-

ва међу којима су нека од најбољих остварења
кинематографије за децу и младе из протекле
године.
Међу остварењима су документарци о животињама, приче о пријатељству, љубави, одрастању и авантурама. „Амазонија 3Д“ стиже из
Бразила и говори о авантурама малог мајмуна изгубљеног у највећој прашуми на свету –
прашуми Амазона. Из Канаде долази „Легенда
о Сарили 3Д“, авантура која прати путовање
троје младих Инуита у земљу из легенде, путовање које може да спаси читаво њихово племе. Међу анимираним 3D остварењима су и
„Витез Рђавко 3D“, немачко остварење са много занимљивих ликова и „Носорог Ото 3D“,
дански филм о авантурама дечака и његовог
необичног љубимца, носорога. „Зип и Зап“ је
шпанска комедија о двоје близанаца кажњених
због безобразног понашања боравком у летњој
школи, а из Аустрије долази филм „Коњ на балкону“, несвакидашња прича о деци која у свом
стамбеном блоку проналазе коња и одлучују
да га задрже. „Афрички сафари 3D“ је мајсторски документарац у одличној 3D техници, који
публику упознаје са узбудљивим афричким
континентом и његовим становницима.

Најгледанији
филмови у
Србији

1. Монтевидео, видимо се
2. Лего
3. Америчка превара
4. Залеђено краљевство
5. Вук са Vol strita
6. Рођен из мрака
7. Džek Rajan
8. Džastin и храбри витезови
9. Повратак у ринг
10. Kад љубав закасни
„Монтевидео, видимо се!“ је српски играни
филм из 2014. године, у режији познатог српског глумца Драгана Бјелоглића, а по сценарију
Ранка Божића и Димитрија Војнова, насталом
по истоименој књизи спортског новинара Владимира Станковића, која говори о великом успеху репрезентације Краљевине Југославије
(коју су тада чинили играчи из Србије) на Светском првенству у фудбалу у Уругвају 1930.
Овај филм представља наставак, односно
други деофилма Монтевидео, Бог те видео! из
2010. године.
Филм je претпремијерно приказан 14. јануара 2014. године у Грачаници, док је премијеру
имао 15. јануара 2014. године у Београду, у Савацентру.
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Марчело
Сви на под!

Марчелов рад у хип-хопу започиње 1997. године у Параћину, када је написао и својепрве
реп строфе, за које каже да су
биле ужасне, док веће успехе постиже 1999. године, након рада
са демо-групом Rhyme Animal,
са којом је успешно наступао по градовима у
Србији.
Због жеље да започне соло каријеру, 2001.
напушта Rhyme Animal.   Те године снима и
своју прву соло нумеру коју потписује својими меном. Том песмом, уједно започиње његова сарадња са српским хип-хоп продуцентом
по имену Oneya. Oneya је препознао његов
пуни потенцијал и Марчело потписује уговор
за Bassivity Music. После албума Ulice Vol. 1 i
Bassivity Mixtape Vol. 1, на којима су се нашле
по две Марчелове песме, публика има прилику да чује шта може да се очекује на његовом
деби-албуму. Новембра 2003. године, изашао
је његов деби-албум: De Facto (Bassivity Music),
који постаје најбрже продавана плочате године.
То је био и први послератни албум који је укључивао сарадњу међу новим генерацијама музичких извођача са бивших простора Југосла-

вије (ЕдоМајка, Елементал,
Шкабо, Шорти, Дисциплинска комисија, Бигбос, X3m...).
Овај албум, који је био пун
критика упућених друштву,
као и, надругојстрани, личнимтемама, испричаним на
веома искрен и уверљив начин, прихваћен је
и од стране публике, као и од стране критичара, доневши му престижну титулу: глас генерације.
Највише прашине подигло се око носеће
нумере са албума - Кућа на промаји, која укратко и дефинише Марчелов стил: веома лична обојеност критике политичке ситуације у
земљи. У овој песми Марчело прича о атентату
на бившег премијера, ЗоранаЂинђића, бруталности полиције као и о отуђењу међу младим
људима у Србији.
Због неспоразума са издавачем Марчело
напушта Bassivity средином 2004.године. Почетком 2005. године потписује уговор са издавачем Multimedia Records (тадашње носиоце лиценце Universal Music за Србију и Црну
Гору).

У децембру 2005. године Марчело издаје резултат свог двогодишњег труда — Puzzle Shock!  
(Multimedia Records). Овог пута Марчело је сарађивао са Драгољубом Марковићем, који је
овом приликом узео адекватни псеудоним Др.
Дра (некадашњи члан група Ништа Али Логопеди и Block Out). Поред Драгољуба који је
учествовао у вокалним деловима и свирао различите инструменте, на албуму се од гостију
појављују Sky Wikluh i Timjah (Bad Copy), група
Београдски синдикат, X-Centar, МаркоМиливојевић (ex-ЕКВ), надолазеће младе снаге - Министар Лингвиста и Флип Флоп, као и незаобилазна дива хрватске сцене - Реми (Елементал).
Марчело је такође урадио неке продуцентске и
аранжерске послове. Резултат је био хип-хоп
албум са јаким рок, џез и фанкутицајем, који
је разочарао одређену групу фанова који су волели само стриктно хип-хоп оријентисани De
Facto, али је њиме задобио поштовање далеко
већег броја људи који дотадни су били упознати са тим жанром.
Заједно са новим албумом дошли су и концерти, који су одржавани широм целе Србије
и региона. Марчело је учествовао и на EXIT 06
кампањи кроз државе бивше Југославије, распродавши први солистички концерт у Београду.

За први радијски сингли забрањена је нумера Шарада, док је први спот, у режији Ивана
Шијака (Mechanical Duck) био снимљен за песму Откуцаји. Спотови су касније снимљени за
следеће нумере са албума: Позериште, НовиВавилон и Сенке.
Након више од годину дана снимања под
продукцијском палицом Драгољуба Марковића, у децембру 2008., изашао је његов трећи
албум: „Трећа страна медаље“ (Multimedia
Records). Концептуално базиран око броја
три, албум представља својеврсну мешавину
атмосфере претходника, са много већим уделом комплетног Shock! Orchestra. Поред стандардног издања, појавило се и луксузно дупло
издање, где се на другом диску, уз пар ремикса
старих композиција, налазе и соло нумере чланова екипе Filter Crew.
У новембру 2010. године појавио се његов
четврти албум, „Деца и Сунце“ (Multimedia),
први пут потписан као „Marčelo & Filteri“.  Првих хиљаду примерака албума су, уз купљену
карту, добили посетиоци распродатог Марчеловог београдског концерта у СКЦ-у, на коме
је прославио првих десет година рада.

Поменућемо и сарадњу са Београдским хипхоп дуом „ВИП“ у песми „Атлантида 2“, Нишким репером Демониом (песма „Херој народа“), снигловима „По целу ноћ“, „Издавачи ВС
артисти“, сарадњу са Шкабом (Бг Синдикат), и
многе друге... Веома талентован графити цртач
и признаје да је „цртао тетоваже и радио каошанкер...“.
Поред музике, Марчело се бави и писањем
прозе, студира српски језик и књижевност наФилолошком факултету у Београду. У фебруару 2008. године објавио је роман Заједно сами
(Вегамедиа). Годину дана касније објавио је
збирку текстова О људима, псима и мишима
(Вегамедиа). Такође је познат и стрипофил. У
часопису „Хупер“ је имао своју ауторску колумну и рубрику посвећену стриповима. Непропушта прилику да помене своју љубав према ДиланДогу, а сценаристе тог јунака Тицијана
Склавија и Паолу Барбатоку је у звезде. Спојивши лепо и корисно, садаради у уредништву
издавачке куће „Весели четвртак“ која издаје
Дилана. Његов последњи научно- фантастично-аутобиографско-хорор роман „Малтерего“
је несумњиво инспирисану право овима у торима, које дискретно и помиње на првим стра-

ницама. Писао и за реномирани дневни лист
„Политика „.Марчело је током 2006. око себе
окупио екипу звану Filter Crew, коју сачињавају  
Министар Лингвиста, Смајли, Nancy и DJ Raid
(који је до 2009. живео и радио у Швајцарској).
Крајем 2010. група је скратила назив у Филтери.
Марчелоје 2006. добио Даворин награду
за најбољи рок/поп/хип-хоп албум из Србије
(Puzzle Shock!), што је јединствено признање
за његово музичко стваралаштво. У јуну 2009.
добио је регионалну награду Indexi (nagrada)  
у категорији најбољи хип-хоп албум године
(Трећа страна медаље).
Дискографија
•
2003 - De Facto
•
2005 - Puzzle Shock!
•
2008 - Трећастранамедаље
•
2010 - Деца и Сунце саФилтерима
•
2014 - Napet Show са MinistarLingvista
Сања Ристановић 3.Г

Сви на под!

Је београдски поп музички састав. Једни су
од представника нове српске сцене.
Име бенда „Сви на под!“ је настало од једног фанзина са почетка 1990-их који је карикирао тадашње стање у култури.Поставку бенда
чине:
• Бојана Вунтуришевић (вокал),
• Петар Рудић (лап топ-матрице),
• Иван Михајловић (бас),
• Иван Мирковић (гитара),
• Небојша Зулфикарпашић (гитара),
• Јамал Ал Кисwани (саксофон и флаута) и
• Горан Милошевић (бубњеви).
Песмом “Злато”, обрадом бенда Вјештице,
освојили су треће место годишње листе 2008.
године. Неке од њихових познатих песама су
„Боогие Wоогие“, „Иза нас“, „Ћао, Невена“, „Без
плана“, „Љубави“ и многе друге.
На годишњем избору Студија Б „Сви на
под!“ су изгласани за најбољи бенд на домаћој
сцени у 2009. години. Њихов пролећни концерт
у великој сали београдског Дома омладине је
изабран је од стране читалаца интернет магазина „Попбокс“ за најбољи домаћи концерт у
2010. години. Током 2012. и 2013. су били прилично концертно активни у ex-Yu региону.
						Јана Петровић3.г

Зелена
страна

може свако
јер је лако

Пројекат “Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“

рециклажом), унапређењу ефикасности комуналних услуга, очувању и унапређењу животне
средине у општини Ужице.

Пројекат “Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли” је одобрен за финансирање, од стране Делегације Европске уније, у оквиру II позива за
подношење предлога пројеката програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина.

Постављањем канти за разврставање четири врсте школског отпада (ПЕТ, папир, алуминијум и остали отпад) пружа се прилика ученицима ужичких школа да знања из екологије
која стичу кроз наставне предмете и секције
адекватно практично примене.
Највећа пажња је усмерена на ученике, али
нису запостављени ни запослени у школама, а
посредно утицај ће бити остварен и на индиректне циљне групе ( породице, пријатеље…).

Пројекат  траје 15 месеци, с тим што се са
реализацијом почиње 1. фебруара 2013. године, а завршава 30. априла 2014. године.
Прикупљање отпада (као једне од комуналних услуга) у општини Ужице није адекватно
организовано, недовољан је обухват, систем
није ефикасан и не доприноси довољно очувању животне средине и одрживом развоју.

Пројектом су предвиђене активности везане за информисање, едукацију и образовање
у складу са вредностима које промовише примарна селекција отпада и заштита животне
средине (кроз презентације, штампани инфо-матерјиал, рад еколошких секција).

Од пројекта се очекује да ће едукацијом и
подизањем свести о одговорном и рационалном поступању са комуналним отпадом допринети смањењу количине отпада (селекцијом и

23. априла 2013. године ученици Техничке школе су путем презентације упознати са
пројектом “Успостављање система примарне
селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“.

На презентацији су присуствовали чланови
еколоске секције и представници ђачког парламента. Било их је укупно 30. Након презентације ученицима је подељено више лифлета,
које ће наредни дан поделити својим друговима
у разреду и у школи. Представницима Ученичког парламента је саопштено да се од њих очекује да обавесте своја одељење на часу одељенског старесине о реализацији овог пројекта у
школи.
У школи је 12. децембра 2013. године одржан
Еко-квиз за чланове секције који је планиран у
оквиру пројекта. Најбоље резултате постигли
су Томић Милена и Ћитић Александар, ученици 4.т одељења и тако се пласирали за учешће
у Еко-кампу, који је за ученике средњих школа
из Ужица и Тузле одржан у Босни у периоду
од 8 до 12. Јануара 2014. године.
			Биолошко-еколошка секција

12 еколошких
заповести

1. Не очекуј од природе више него сто си јој
дао.
2. Заштити планету, друге немемо, нити ћемо
добити нову.
3. Брини о ваздуху пре него што га угледаш.
4. Користи извор тако да можемо пити и на
ушћу.
5. Знај да Земља дарује само када ум царује.
6. Сети се да је живот дрвета залог за дрво
живота.

7. Не дозволи да птице селице одустану да се
врате на југ.
8. Израчунај цену очувања пироде у цену сваког производа.
9. Не тражи рупу у природним законима.
10. Мисли више о отпаду да не завршимо на
њему.
11. Градећи не отимај, већ дели са природом.
12. Чувај средину да бисмо избегли крај.

Шећер
убија

Истраживања потврђују штетност шећера
као окидача дијабетеса, срчаног удара, гојазности, па чак и карцинома. Такође, студије потврђују да је шећер, попут сваке друге зависности, заразан.
Узрочник смртоносних болести: Шећер
Зашећерена јела и пића би требало да се
продају заједно с упозорењем о њиховој штет–
ности, попут оног на кутији цигарета, сматра водећи холандски здравствени стручњак и
челник Здравствене службе Амстердам, Паул
ван дер Велпен.
Он и бројни научници се слажу да је шећер
најопаснија дрога данашњице, првенствено
јер је лако доступан, узима се у великој мери, а
људи уопште нису свесни његовог утицаја.
Иако се упозорења о штетности шећера
чине претерана и натегнута, шећер као дрога
уништава више људи него друге супстанце
заједно.

Он наводи разна истраживања која потврђују штетност шећера као окидача дијабетеса, срчаног удара, гојазности, па чак и карцинома. Такође, студије потврђују да је шећер,
попут сваке друге зависности, заразан те се на
њега смањује толеранција у смислу да отупљује
укус и повећава жељу за још већим количинама.
			Биолошко-еколошкасекција

еколошкe
занимљивости

Мртво море је место које представља најнижу тачку Земље и уједно јединствени феномен у коме нема живота.
Ова водена површина се налази на самој
граници између Израела и Јордана и заузима
површину од 980 квадратних километара. Оно
што издваја ово језеро од свих осталих водених површина света је драстично већи степен
салинитета захваљујући коме ово језеро гура

на површину све што у њега доспе. Вода Мртвог мора садржи 25
процената хлормагнезијума, хлоркалцијума и хлорнатријума који
не дозвољавају ниједном живом
организму да постане његов становник. У овом језеру нема риба,
љускара, чак ни алги, док непливачи немају разлога за бригу, јер салинитет не дозвољава телу да потоне, већ га држи сасвим стабилно
на површини језера. Овај светски
феномен се налази чак 392 метара
испод површине мора и познат је
по томе што представља најдубљу
депресијацију на Земљиној површини. Са отвореним морем ово
језеро никад није имало контакта,
а једину његову притоку представља река Јордан. Данас оно представља велику туристичку атракцију, које посетиоцима омогућава да
се лично увере у његове моћи. Смештај и преноћиште не представљају проблем, пошто је
поред језера изграђен велики број ресторана и
хотела.
			 Географија одрживог развоја

Да ли сте знали да Ескими имају преко 15 речи за нашу реч „снег“ и ниједну за рат?

Географија одрживог развоја

ЧУВАЈМО ВОДУ
Да ли сте се икада запитали колико воде
има на Земљи?!
Фотографија испод указује на количину
воде са којом наша Планета располаже. Највећа
плава лопта представља све воде на Земљи и

има пречник од око 1400 км (удаљеност Београд-Солун-Београд) и запремину око 1,4 милијарде километара кубних воде. У њу су укључене воде свих океана, ледника, језера, река,
подземне воде и воде у атмосфери. Плава сфера
средње величине представља сву слатку воду
на Земљи (подземне воде, вода језера, мочвара и река). Пречника је око 270 км (отприлике
удаљеност Београд-Лесковац) и запремине око
10,6 милиона километара кубних. Од тога на
подземне воде отпада око 99%, а велики део њих
није доступан човеку. Сада добро погледајте и
уочићете најмању плаву сферу која представља
воде река и језера које су човеку најприступачније. Ова сфера има пречник око свега 55 км
(отприлике удаљеност Београд-Младеновац) и
запремину око 93000 километара кубних. Чувајмо воду
			

Географија одрживог развоја

Седам смртних грехова
данашњице
Ватикан је објавио списак седам модерних
смртних грехов.
То су генетска модификација, експерименти на људима, загађивање животне средине,
изазивање социјалне неправде и сиромаштва,
опсцено богаћење и дрогирање.
				Биолошко-еколошкасекција

Убрзани
развој

Наука у 2013.

У области науке и технологије, 2013. година
заслужује епитет убрзаног развоја.

Хамбургер из лабораторије

Брз темпо иновација у аутомобилској индустрији ове је године широко отворио врата
за скори “долазак” аутомобила којем ће погон
бити на водоник, а неће му требати возач.

Понуђен је први хамбургер из лабораторије. 332.000 “пљескавица” направљених од
крављих матичних ћелија у Холандији испечено је и представљено у августу, на конференцији за медије у Лондону.

Ауто којем управљање не треба обећава
огроман напредак, штедњу горива и времена,
спречавање несрећа, потпуну реорганизацију
урбаног планирања, те повећану покретљивост
старих, инвалидних, па чак и пијаних особа.

Научници верују да месо “нарасло у епрувети” може понудити одрживу еколошку алтернативу узгоју стоке који захтева велике површине земље и повећава глобалну емисију гасова
стаклене баште.

Ова, такозвана аутономна возила такође
могу олакшати загушења, јер се њима практично “уклања” главни фактор који узрокује
саобраћајне гужве - људе који одлучују о томе
којом ће се брзином кретати, окретати се, или
бити удаљени од других возила.
Прототипови ових аутомобила већ се тестирају, али ће проћи још барем десетак година
пре него што буду доступни широј јавности.

Лобања са Кавказа
Светску пажњу у 2013. години привукло је
и откриће лобање старе милион и 800.000 година. Нађена је у септембру на Кавказу, на археолошком локалитету Дманиси у Грузији.

Клонирање
У међувремену је и идеја да би неке изумрле животиње опет могле ходати земљом добила нови замах. Неки научници наиме озбиљно
размишљају о клонирању, на примјер изумрлог вунастог мамута, уколико се пронађу негове живе ћелије.
Руски су научници у мају објавили да су на
корак остварењу тог подухвата, након што су
пронашли савршено очувани труп мамутице
која је умрла пре најмање 10.000 година. Они
су, наиме, на удаљеном арктичком острву Лијаковски пронашли мишићно ткиво поменуте
животине у којм је очувана “течна крв”, јер се
мамутица зглавила у чистом леду.
Нобелову награду за физику у 2013. године
добили су Питер Хиггс из Велике Британије и
Белгијанац Франсис Енглерт, који су 2012. доказали теорију о постојању „Божје честице“.
						Рачунарска секција

8.
међународни
сајам
мотоцикала

(14. 03. 2014 - 23. 03. 2014)

Волите ли брзу вожњу?
Свануло је негде око пола 6, воз је већ чекао на станици. Било је то рано јутро 15.марта  
2014. године.
Крећемо за Београд, мало смо одспавали у
возу јер је пред нама био дуг и напоран дан.
Када смо дошли у Београд нашли смо се са другом који нас је спровео до Београдског сајма.Успут смо попили кафу у ресторану „Bella”. Када
смо дошли до сајма већ је било 11 сати.Купили
смо 3 карате и ушли унутра.
Улазимо у халу броj 3 Београдског сајма.
Пред нама су се појавили најновији и најсавременији мотори. Међу штандовима шетали
су задовољни љубитељи двоточкаша. Гледали
смо познате марке мотора, “Honda”, ”Yamaha”,  
”Harley Davison”, “Aprilia”, “BMW”... и дивили  се
лепоти и снази машина (и промотеркама).
Љубазни промотери су нам објашњавали перформансе и дизајн изложених модела.
Узимајући слике сваког појединачног мотора
маштали смо како би било возити их.
Данило Лазићи и Андрија Петровић 3.е3

Роботика за
почетнике
– ваш први
робот

Роботику као хоби је добар начин да се учи
програмирање. Учити неки програмски језик
из књиге није толико тешко и даје привид да се
разуме градиво, међутим, проблем настаје када
пожелите то знање да ставите у погон и направите нешто корисно, а немате идеју шта би то
могло да буде. Који год да је ваш разлог, једног
је сигурно – следе вам сати забаве и учења, али
питање је одакле и како почети?
Најбоље место за почетак је сајт фирме Параллаx: http://www.parallax.com/. Оно шта ову
фирму чини посебну је огромна количина текстова и документације за почетнике, јер њихова специјалност је управо то: образовање и
увод у електронику и роботику. Поред документације код њих можете и купити делове
за свог првог робота. Имате опцију да узмете
“кит” или да купујете део по део. Очито, кит је
најбоље решење за почетника који би да буде
сигуран да ће добити све шта му је неопходно
да би се отиснуо у воде роботике.
“BOE-bot”, тј. почетнички “кит” за све старије
од 12 година, вам нуди све шта је потребно за
почетак: штампану плочу за пројектовање, микроконтролер, сензоре (инфрацрвене, додир-

не, за светло), сервомоторе, фотоотпорнике,
кондензаторе, жице и сл. Уз то вам је потребан
рачунар који се повезује на робота серијским
или УСБ портом и пар батерија за погон мотора. У пакету стиже и софтвер за програмирање
као и литература која ће вас увести у електронику, програмирање, основе роботике, сензора, па чак и индустријске контроле.
		
		

Срећно са вашим првим роботом!
Рачунарска секција

Почетак нове ере
у рачунарству квантни
рачунар

Руски научници су се упустили у светску
трку у развоју квантних компјутера тако што
су успели да развију суперпроводник јубит –
основни елемент за складиштење и обраду
квантних података. Такво научно достигнуће
поново ставља Русију у групу технолошки најнапреднијих земаља у свету и означава почетак нове ере у рачунарству.
Квантни рачунар је у стању да врши прорачуне стотинама пута брже од већине данашњих
најсавременијих и најмоћнијих рачунара. Данас чак ни најмоћнији рачунар са билијардама
операција у секунди није у стању да „разбије“
обичну кредитну картицу: да број са стотинама
цифарара стави на два проста чиниоца. Да би
решио тај задатак, обичном рачунару би требало више времена него што је стар свемир (15
милијарди година). Предвиђа се да ће квантни
компјутер и са скоро сто постотном тачношћу
моћи да предвиђају климатске услове месецима унапред, док је, као што знамо, данас то могуће за највише 2–3 дана.
Међутим, квантни рачунар је том задатку сасвим дорастао, тако барем каже теорија.
Уопштено говорећи, он нам наговештава невероватан напредак у најразличитијим облас-

тима. Сада још само преостаје и да се изврше
ти незамисливи прорачуни. Изазов је толико
примамљив да водеће земље у свету издвајају
огромна средства у тесврхе.
Рачунарска секција

Викенд
астробиологије

Последњи викенд у 2013.години био је посвећен небу и Свемируи то у Дому омладине на
„Астро викенду – викенду астробиологије“.
Викенд астробиологије пружио је предавања најбољих стручњака и презентера науке,
бројне приче и теме из области астрономије,
астрофизике, астрохемије и, наравно, астробиологије, које последњих година изазивају
све већу пажњу како научне заједнице, тако и
шире јавности и медија.
Шира јавност је могла да се детаљно упозна
са актуелним истраживањима везаним за от-

криће ванземаљског живота кроз три дана
предавања, научних филмова, ликовних радионица, презентација астрономских друштава,
часописа, књига, филмова, друштвених игара,
једном речју кроз три дана астробиологије.
Они који су посетили сајам видели су могуће „ванземаљце“, упознали Тардиграде и видели телескоп и како изгледају метеорити који
су пали на Србију.
						ЈеленаЦветић 3.г

У духу
прaвославља

Ускрс

Ускрс представља најважнији хришћански
празник, а њиме се изражава радост због коначне победе сина Божјег над смрћу и прогонством.
Припреме за Ускрс традиционално почињу
на Велики четвртак, дан причешћа. Настављају
се Великим петком. Тог данаје Исус, когав ерници називају Христос, изкуће прво свештеника Кајафе одведен до римског прокуратора
Понтија Пилата. Он га је осудио на распеће на
крсту. Исус је разапет и умро на Голготи, брдуизван Јерусалима. Пред смрт рекаоје: „Оче,
опрости им. Не знају шта раде“.
Свештеници у православним црквама износе
црвену плаштаницу и полажу је испред олтара. До
суботеувече, верници су у
прилици да плаштаницу целивају (верски мотивисано
љубљење). На Велики петак
се не служе литургије, а то
је дан строгог поста, током
кога хришћани не конзумирају маст без обзира на порекло и сви се послови у домаћинству обустављају. На Велики петак фарбају се ускршња јаја, највише црвеном
бојом, која симболизује Исусову крв. Јаја се од
недеље једу, поклањају и њима се куца. Прво

црвено јаје које се
офарба назива се
чуваркућа.
Боје
које се користе
могу бити индустријске, природне
(луковина, латице
и листови биљака).
Након Великог петка следи Велика субота, други дан хришћанске жалости. Тај дан је
Христос провео у Хаду, те га верници обележавају у молитви и тишини. То је уједно и последњи дан недеље страдања и смрти. Поноћном Васкршњом литургијом завршавају се
дани жалости и почиње празник ускрснућа.
Тако почиње недеља, првидан Ускрса. Православци у Србији се тог дана поздрављају речима Христос васкрсе, на шта се одговара Ваистину васкрсе. То су поздрави преузети из
српскословенског. Распрострањени су и они
преузети из рускословенског, а то су поздрав
Христос воскресе и отпозрав Ваистину воскресе. Недеља је дан којег је Исус васкрсао. Славе
се и други (пасхални понедељак) и трећи дан
Ускрса (пасхални уторак). Иначе, цела та седмица називасе Великом, односно Страсном недељом. Православци Ускрс прослављају Светом литургијом.
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Химна
љубави Св. апостол
Павле

Прва посланица светог апостола Павла Коринћанима, глава 13
1. Ако језике човјечије и анђеоске говорим,
а љубави немам, онда сам као звоно које јечи,
или кимвал који звечи.
2. И ако имам дар пророштва и знам све тајне и све знање, и ако имам сву вјеру да и горе
премјештам, а љубави немам, ништа сам.
3. И ако раздам све имање своје, и ако предам тијело своје да се сажеже, а љубави немам,
ништа ми не користи.
4. Љубав дуго трпи, благотворна је, љубав
не завиди, љубав се не горди, не надима се,
5. Не чини што не пристоји, не тражи своје,
не раздражује се, не мисли о злу,
6. Не радује се неправди, а радује се истини,
7. Све сноси, све вјерује, свему се нада, све
трпи.
8. Љубав никад не престаје, док ће пророштва нестати, језици ће замукнути, знање ће
престати.
9. Јер дјелимично знамо, и дјелимично пророкујемо;
10. А када дође савршено, онда ће престати
што је дјелимично.

11. Кад бијах дијете, као дијете говорах,
као дијете мишљах, као дијете размишљах; а
када сам постао човјек, одбацио сам што је дјетињско.
12. Јер сад видимо као у огледалу, у загонетки, а онда ћемо лицем у лице; сад знам дјелимично, а онда ћу познати као што бих познат.
13. А сад остаје вјера, нада, љубав, ово троје;
али од њих највећа је љубав

Мали квиз из
веронауке

Шта је Христос рекао Јуди издајнику, после
издајничког целива?
Рекао му је: „Зар пољупцем издајеш СинаЧовечијега“?
Колико пута се Петар одрекао Христа?
У току једне ноћи, Петар се одрекао Христа
три пута, али се после покајао и горко заплакао.Зато га је Господ после Васкрсења три пута
питао: „Симоне Јонин, волиш ли ме?“ и пошто
је овај потврдио своју љубав, повратио му је
апостолско достојанство.
Које су последње речи Распетога Христа на
Крсту?
Последње речи Христове на Крсту биле су
речи љубави и опроштаја чак и онима који су
га разапели: „Боже, опрости им јер не знају шта
чине... Оче, у руке Твоје предајем дух мој!“
Ко је помогао Христу да носи Крст до Голготе?

То је био Симон Киринејски.
Ко је скинуо Христово мртво тело са Крста?
Његово тело сускинула са Крста Његова два
тајна ученика: Јосифиз Ариматеје и Никодим,
кнез јеврејски.
Шта се десило када је Христос издахнуо на
Крсту?
Када је Господ испустио дух свој, завеса у
храму се поцепала на двоје; земља се затресла,
сунце помрачило; отворили су се гробови и
оживели су неки мртви из околине Јерусалима.
То значи да је и сама Христова смрт имала анти
смртно и васкрситељно дејство и да је Христос
на Велики петак својом смрћу по бедио смрт. А
Христова душа сишла је тада у Ад, место где је
Сатана држао у мраку душе упокојене од Адама
и Еве до светог Јована Крститеља. Христос је
проповедао тим душама радосну вест спасења
разбио окове Пакла и избавио прародитеље
Адама и Еву и све упокојене људске душе које
су га примиле као свога Господа и Спаситеља.
Сила Његовог Васкрсења потресла је Ад, земљу
и небеса. Зато је Ускрс најрадоснији празник.
Тада се поздрављамо: „Христос воскресе“! и
отпоздрављамо: „Ваистину воскресе!“
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путописна
разгледница

Беч, мој други
омиљени град
Беч је главни град и уједно једна од савезних
држава Аустрије. Са око 1.730.000 становника
Беч је 10. највећи град Европске уније, далеко
највећи град Аустрије и њено политичко, економско и културно средиште.
Иако је град огроман, након неколико дана
већ се лако уклопиш у саобраћај, јер све функционише беспрекорно!
У Бечу постоје многобројни музеји,а
најпознатији је Wien Museum у Карлсплатзу.
Обавезно видети дворац Хофбург, дворац Белведереи дворац краљице Марије Терезе-Сенбрун. Можете са водичем завирити у просторије
дворца, шетати прелепим парком, а можете посетити и зоoлошки врт…
У самом центру града који је увек пун шетача и разних аниматора, луксузних радњи, налази се и Бечка опера, катедрала Светог Стефана,а на пар минута хода налази се и Парламент.
А када сте већ у центру,треба да пробате у неком од ресторана чувену бечку шницлу, Сахер
торту и моцарт кугле…

Љубитељи спорта треба да обиђу стадион
„Пратер“ у коме се одржавало финале европског првенства у фудбалу 2008. године,а налази
се на десетак минутаод центра града...
Најбоље место за шопинг у граду су улице
Мариахилфер, Кертнер страсе и Кохлмаркт.
Љубитељи забаве не смеју пропустити одлазак у забавни парк Пратер.
Беч је одличан град за ноћни провод,мада радним данима нема неки велики избор…
Како овде има доста људи са простора некадашње Југославије, постоје добри српски,хрватски, босански кафићи са нашом музиком и
пићем… Најбољи клубови налазе се у центру
града у којима можете срести људе свих националности и боје коже.
Беч је мој други омиљени град, увек му се
радо враћам и увек се феноменално проведем.
		
		 Текст и фотографије Вук Папић3.г

Дворац краљице Марије Терезе

ПРАТЕР

Cup of tea

Blow, winds,
and crack
your cheeks!
King Lear, Act III Sc. ii

William Shakespeare
William Shakespeare was born in Stratfordupon-Avon in Warwickshire and was baptised a
few days later on 26 April 1564. His father, John
Shakespeare, was a glove maker and wool merchant
and his mother, Mary Arden, was the daughter of
a well-to-do landowner from Wilmcote, South
Warwickshire. It is likely Shakespeare was educated
at the local King Edward VI Grammar School in
Stratford.
Marriage
The next documented event in Shakespeare’s life
is his marriage at the age of 18 to Anne Hathaway,

the daughter of a local farmer, on November 28,
1582. She was eight years older than him and their
first child, Susanna, was born six months after their
wedding. Two years later, the couple had twins,
Hamnet and Judith, but their son died when he
was 11 years old.
Again, a gap in the records leads some scholars
to refer to Shakespeare’s life between 1585 and 1592
as ‚the lost years‘. By the time he reappears again,
mentioned in a London pamphlet, Shakespeare
has made his way to London without his family
and is already working in the theatre.
Acting career
Having gained recognition as an actor and
playwright Shakespeare had clearly ruffled a few
feathers along the way – contemporary critic,
Robert Green, described him in the 1592 pamphlet
as an, „upstart Crow“.
As well as belonging to its pool of actors and
playwrights, Shakespeare was one of the managing
partners of the Lord Chamberlain‘s Company
(renamed the King‘s Company when James
succeeded to the throne), whose actors included the
famous Richard Burbage. The company acquired
interests in two theatres in the Southwark area of

Shakespeare‘s Birthplace
London near the banks of the Thames - the Globe
and the Blackfriars.
In 1593 and 1594, Shakespeare’s first poems,
‚Venus and Adonis‘ and ‚The Rape of Lucrece‘, were
published and he dedicated them to his patron,
Henry Wriothesley, the Earl of Southampton. It is
thought Shakespeare also wrote most of his sonnets
at this time.
Playwright
Shakespeare was prolific, with records of his
first plays beginning to appear in 1594, from
which time he produced roughly two a year until

around 1611. His hard work quickly paid off, with
signs that he was beginning to prosper emerging
soon after the publication of his first plays. By
1596 Shakespeare’s father, John had been granted
a coat of arms and it’s probable that Shakespeare
had commissioned them, paying the fees himself.
A year later he bought New Place, a large house in
Stratford.
His earlier plays were mainly histories and
comedies such as ‚Henry VI‘, ‚Titus Andronicus‘,
‚A Midsummer Night‘s Dream‘, ‚The Merchant of
Venice‘ and ‚Richard II‘. The tragedy, ‚Romeo and
Juliet‘, was also published in this period. By the last
years of Elizabeth I‘s reign Shakespeare was well
established as a famous poet and playwright and
was called upon to perform several of his plays
before the Queen at court. In 1598 the author
Francis Meres described Shakespeare as England’s
greatest writer in comedy and tragedy.
In 1602 Shakespeare‘s continuing success
enabled him to move to upmarket Silver Street,
near where the Barbican is now situated, and he
was living here when he wrote some of his greatest
tragedies such as ‚Hamlet‘, ‚Othello‘, ‚King Lear‘
and ‚Macbeth‘.

Final years
Shakespeare spent the last five years of his life
in New Place in Stratford. He died on 23 April
1616 at the age of 52 and was buried in Holy
Trinity Church in Stratford. He left his property to
the male heirs of his eldest daughter, Susanna. He
also bequeathed his ‚second-best bed‘ to his wife.
It is not known what significance this gesture had,
although the couple had lived primarily apart for
20 years of their marriage.
The first collected edition of his works was
published in 1623 and is known as ‚the First Folio‘.

Sonnet 98
by William Shakespeare
(1609)
From you have I been absent in the spring
When proud-pied April, dress’d in all his trim,
Hath put a spirit of youth in every thing,
That heavy Saturn laugh’d and leap’d with him.
Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell
Of different flowers in odour and in hue,
Could make me any summer’s story tell,
Or from their proud lap pluck them where they grew:
Nor did I wonder at the lily’s white,
Nor praise the deep vermilion in the rose;
They were but sweet, but figures of delight,
Drawn after you, you pattern of all those.
Yet seem’d it winter still, and you away,
As with your shadow I with these did play.

Food and
Culture

The Great British
Breakfast!
„And then to breakfast, with what appetite you
have.“ Shakespeare
The great British breakfast is famous (or
notorious) throughout the world! Actually
nowadays it is a bit of a myth, today many British
people are more likely to have a bowl of cornflakes
or a cup of coffee with a cigarette than to indulge
in the wonders of this feast!
However that is not to say that the traditional
breakfast is dead, far from it, it‘s just not often eaten
every day of the week. Speaking as a true Brit I
occassionally push the boat out and treat myself to
the full monty (not to be confused with the film of
the same name).
The typical English breakfast is a 19th century
invention, when the majority of English people
adopted the copious meal of porridge, fish, bacon
and eggs, toast and marmalade, that has now
appeared on English breakfast tables for 100 years.
The annual consumption in the United
Kindgom is 450,000 tonnes of bacon, 5,000 tonnes
of sausages and millions of eggs, so you can see

the Great British Breakfast is very much alive and
well. It has retained its popularity as one of the
country‘s favourite meals, and survived a whole
series of eating trends and food fads.
MrsBeeton would have recommended a large
list of foods for breakfast such as, bread, rolls,
toast, toasted teacakes, Sally Lunns; eggs cooked
in various ways; fish, baked halibut steaks, fried
whiting, broiled fresh herrings, soused herrings,
fishcakes, broiled kippers, ‚Findon‘ haddock,
sprats fried in butter, fish kedgeree, fried salmon,
salmon pie, baked lobster, codfish pie, cod‘s steak,
croquettes of cod‘s roe, herrings stuffed with fish.

Fruit such as stewed figs, stewed prunes, and fresh
fruits in season. Game and pheasant legs, brawn,
devilled drumsticks, and meat dishes both hot and
cold, such as collared tongue, kidneys on toast,
sausages with fried bread, pig‘s cheek, Melton pork
pie, ham, galantine, spiced brisket, pressed beef...
So what does the great British breakfast consist

of nowadays?Full English breakfast consists of the
following:Toast with jam or marmalade, pastries,
fresh orange juice, freshly brewed coffee, a choice of
cereals, porridge, stewed fruit or half a grapefruit,
sausage, scrambled egg, streaky and back bacon,
black pudding, grilled mushrooms and tomato
and a daily newspaper .

BERMUDA
TRIANGLE

The Bermuda Triangle also known as Devil‘s
Triangle is an udefined region in the western part of
the Nort Atlantic Ocean. That is a region between
Miami, Puerto Rico and Bermuda. Legend has it
that many people, ships, planes have mysteriously
disappeared in this area. The size of the Triangle
varies from 500.000 sqare miles to three times
that size. In the area more than 50 ships and 20
planes have gone down in the Bermuda Triangle.
The real mystery is how that Triangle became a
mystery at all. Some people think that there is a
one big magnet. When something goes throught
the magnet stgrong magnetic field pulls it down.
There is something very weird.
The modern legend of the Bermuda Triangle
began soon after Flight 19. Durign the training
mission vanished on storm in 1945. The most
logical theory as to why they vanished is that lead
pilot Clarles Taylor‘s compass failed.
The trainees‘ planes weren‘t equipped with
working navigation instruments. The group was
disoriented with working navigation instruments.
The group was disoriented and simply ran out
of fuel. Over the years there have been dozen of
articles, books, TV programs promoting that
mistery.
					Ćirković Milun 3e2
					Kraković Kosta 3e2

The myth
of the
vampire Sava
Savanovic

„Cobwebs hanging from the rafters and walls,
one half torn off the clock began to waver, škripnuše
door... right door ground floor, to the left, standing
against the wall leaning three stones, two lower
and one upper right window, „I believe you Even
today there are people that night, what night, at
dusk, are not allowed to pass through the mill...
you run over here and crying with a loud voice to
dispel the fear... „
Village Zarožje
Zarožje in time Save Savanovic was rather small
village, but today it is a small village near the road
from Bajine gardens to Valjevo via Fat hills, when
in Gnjile Priseka followed a dirt road to Vardi and
Kosjerić. The villagers grow raspberries, cut the
wood, processed wood...
Zarožje has nearly 1,000 residents. It was named
(and river Rogačica also ) on the rocks at the nearby
hill called Sokolina, four stone horns that can be
seen with Kadinjaca. Belongs bajinobaštanskoj
municipality, on the border with Kosjeric, Valjevo
and Ljubovija.
Rural schools have few students. However, the
myth of the vampire Sava Savanovic persists, just

as dilapidated mills in dubodolini about the source
Rogacica...
The place is famous mill
Tight and dark ravines under Rogacica source
of the river, covered with high beech, all the strange
and mysterious. The narrow path to it descends
from Zarožje, right from the village road. This river
water forest skipping stones, but a strange peace
reigns in this dubodolini. Sovin roar, thankfully,

does not hear, and chill at least unexpected does
not pander. However, the fact that it is right there
in the ancient wooden mill on Rogačica, according
to legend, once visited the most famous Serbian
vampire Sava Savanovic, few people indifferent.
At one time, the narrator Milovan Glisic (18471908) in the story „ After ninety years,“ described
Zarožje and adventures of the local vampire Sava
Savanovic. By featuring stories came the first

Serbian horror film „ Butterfly“. The village is
unusual in that the hero of folk beliefs transpired,
and ravines where the mill now luring visitors.
				Никола Станојевић 3.Е2

99 English
Phrases to
say
‚I love you‘

Complimentary
1. „You‘re my Prince Charming.“
2. „You‘re my angel.“
3. „You‘re my princess.“
4. „You‘re incredible.“
5. „You‘re my baby.“
6. „You‘re my king.“
7. „You‘re mine.“
8. „You‘re amazing.“
Last year for Valentine‘s Day, I posted this list of
99 phrases that you can use to express your love for
someone. This year, I‘ve put them in categories, so
you can understand how to use them a little better.
Do you have anyone special in your life? Which
one of these would you like to say to him or her?
Honest and heartfelt
1. „I love you.“
2. „I adore you.“
3. „I‘m totally into you.“
4. „I love you from the bottom of my heart.“
5. „You mean so much to me.“                                                                               
6. „I‘m yours.“
7. „You complete me.“
8. „I‘m in love with you.“
9. „There is no other.“
10. „You‘re my ideal woman.“

Persuasive
1. „We‘re perfect for each other.“
2. „We‘re a good match.“
3. „You can‘t deny what‘s between us.“
4. „We‘re meant for each other.“
5. „We complete each other.“
Romantic
1. „I‘m infatuated with you.“
2. „You‘re my lover.“
3. „You‘re captivating.“
4. „I‘m addicted to you.“
5. „You‘re perfect.“
6. „I‘ve totally fallen for you.“

Confessional
1. „I‘ve got a thing for you.“
2. „I have feelings for you.“
3. „I feel something for you.“
4. „I‘m drawn to you.“
5. „I think of you as more than a friend.“
6. „I‘ve got a crush on you.“
7. „I‘ve had a crush on you for a long time.“
8. „I think I‘m in love with you.“
9. „I think you‘re the one.“
Light and Casual
1. „Love ya!“
2. „We make a good team.“
3. „You‘re so awesome.“
4. „I‘d like for us to get together.“
Lustful
1. „You‘ve got what I need.“
2. „I want you.“
3. „Let‘s get it on.“
4. „I must have you.“
5. „You make me burn with desire.“
6. „I‘m burning for you.“
7. „I need you.“

Over-the-top
1. „I worship you.“
2. „I‘m crazy about you.“
3. „We‘re soul mates.“
4. „You make me want to be a better man.“
5. „We were meant to be together.“
6. „I can‘t live without you.“
7. „You‘re my goddess.“
8. „I can‘t bear to be apart from you.“
9. „I idolize you.“
10. „You‘re my everything.“
Old married couple-ish
1. „You‘re my sweetie.“
2. „You‘re my sunshine.“
3. „You‘re my other half.“
4. „You‘re my darling.“
5. „I‘m devoted to you.“
Talking about the relationship
1. „I want to take this slow.“
2. „This is more than a crush.“
3. „I can‘t get over you.“
4. „I‘m ready to take it to the next level.“
5. „I think I wanna have your baby!“

Slangy
1. „I‘m hooked on you.“
2. „I‘m all about you.“
3. „I‘m down with you.“
4. „You‘re my man.“
5. „You‘re my girl.“
Understated
1. „I‘m rather partial to you.“
2. „You‘re not bad.“
3. „I kinda like you.“
4. „I‘m fond of you.“
5. „I have a soft spot for you.“
Poetic
1. „I‘m smitten with you.“
2. „I yearn for you.“
3. „You turn me inside out.“
4. „You‘ve put a spell on me.“
5. „I‘m under your spell.“
6. „My heart calls out for you.“
7. „You make me feel young again.“

Cold and scientific
1. „I‘m physically attracted to you.“
2. „You are the object of my affection.“
3. „We have a good chemistry.“
4. „I feel affectionate toward you.“
5. „I care for you deeply.“
Old-timey
1. „You‘re my best girl.“
2. „I‘m sweet on you.“
3. „Do you want to go steady?“
4. „Will you go with me?“
5. „Roses are red; violets are blue; sugar is
sweet, and so are you.“
6. „I‘m enamored with you.“
7. „I‘m mad about you.“
8. „I hereby declare my love and affection
toward you.“

Интервју

Са 20 на МTV-ју
Здраво, Ђорђе. Можеш ли нам рећи нешто
о себи?
Зовем се Ђорђе Обрадовић, а у свету реп
музике познат сам као Ем Емеј. Рођен сам 1994.
године у Ужицу.Био сам ђак Техничке школе, а
тренутно студирам у Београду.
Када си почео да се бавиш реп музиком?
Реп музиком сам почео да се бавим 2006.
Моја прва песма звала се „Моја улица“.
По твом мишљењу, шта те је издвојило у
мору других реп музичара?
Још као дечак издвајао сам се по свом облачењуи био другачији од својих вршњака и
других репера.Мој стил је потпуно другачији,
на наступима носим ранац, качкет и наочаре
за сунце.
Где си до сада наступао и да ли би неки
наступ посебно издвојио?
Имао сам око 30 наступа у седам различитих градова у Србији.Појављујем се свуда, од
хуманитарних журки до фестивала.Био сам
предгрупа многим извођачима, Prti Bee Gee,
Lmr, Mihilow...Издвојио бих наступ у Краљеву

где се појавило преко 400 људи који су у један
глас певали моје песме.
Шта сматраш својим највећим досадашњи успехом и какви су ти даљи планови?
Моја песма „Прошетај са мном“ коју сам
урадио у сарадњи са Дениром је доживела велики успех и може се пронаћи на You Тube-у.
Издвојио бих и песме„Одврни само реп“ и „Реалан“чији се спот може видети на МTV-jу.Надам се да ћу својим песмама и спотовима стећи
међународини успех и публику ван граница
наше земље, јер реп је глобални феномен, а
моја музика већ је нашла пут до широког аудиторијума захваљујући МТV-ју.
					Сања Ристановић 3.г

Литерарни
кутак

Моја будућност у мом граду
Велики кораци ка будућности огледају се у нашем поступању са светом. Ми смо једини кривци
за све што се дешава. Само велика упорност и жеља
води ка оставривању циља.
Свој животни сан почела сам да остварујем по
завршетку основне школе. Своју будућност сам
видела у очувању животне средине свог града и у
послу који се односи на рециклажу. Мали град и цео
град са невеликим бројем становника, а превелика
загађеност за мене су били тужни. Отворићу велику депонију која ће снабдевати цео град и његова
околна места. Организоваћу велике хуманитарне
акције сакупљања беспотребних ствари за помоћ
најмлађим суграђанима. Променићу судбину града
која сада полако све води у пропаст. Урадићу велике
инвестиције у најзагађенијим деловима града. Будућност наредних генерација имаће чисту и здраву
околину захваљујући мом труду и раду. Најмлађи
ће имати срећну будућност проводивши време у
здравој животној околини.
Своју будућност бирамо сами остваривањем
животних циљева. Верујем у бољу и здравију околину свог града и знам да ће нам природа вратити
добрим ако се према њој понашамо онако како она
захтева.
						АлександраВирић 3.т

Моја будућност у мом граду
Ноћ је и тама,
на крилима снова сањам и летим,
и кроз неку маглу мог града се сетим.
Улице су уске и крај пута поређане куће,
лето је,
свуда је спарно и вруће.
Поглед бацам на високе горе,
и на свом граду видим од умора боре.
Град је чист и мирише нешто,
познато и фино...
као да је вино...
опило је све људе ове
исвакосањанекесвојеснове.
Децатрче,
мобилних уређаја нема,
деца су срећна и брљава од крема.
Овај град у сновима мојим
савршен је,
а ја се чудим томе и збуњена стојим.
Козна, можда ово није сан
Козна, мождаћесветакобити
Кад осване један диван дан.
					Наташа Урошевић 3Т

Моја будућност у мом граду

Моја будућност у мом граду

Будућност сваког детета огледа се у његовој жељи.
Сви се најчешће боре за оно о чему маштају. Често сам
размишљала о својој будућности. Сваки пут свеби се свело на исту жељу.
Биографска прича бурног живота моје мајке била би
објављена у мојој двадесетојг одини. Поносно потписујем
свој први роман у градском позоришту и са осмехом се
захваљујем задивљеним читаоцима који се радознало
распитују за наредно дело. Роман под називом ,,Свити тренуци“ био би награђен, а ја као поносни становник малог града у успону, уважена и позната. Писац сам
биграфија, занимљивих животних прича својих суграђана и оснивач градских хуманитарних дешавања. Своју
животну каријеру бих започела, остварила изавршила у
свом родном граду. Инспирацију за писање добијам на
градским историјским местима. Судбине људи наводим
као главну тему својих романа. Дела претварам у велике
ризнице тајни њихових главних ликова. Грађани су поносни на успешну списатељицу и заинтригирани претходним очекују ново дело.
На крају се увек све сведе на оно штожелиш и осећаш
и свеје питање упорности. Свој животни сан нећу променити и са сигурношћу корачаћу ка циљу. Верујем да ћу
једног дана поносно стајати у градском позоришту пред
неколико стотина људи са романом у руци. Звук громогласних аплауза и сада могу чути у својој глави.
						Дијана Вукомановић3.т

Ја живим свој сан,
Никада до краја досањан,
Без могућности за крај
Са новим почецима,
који ме прати сваки трен.

И гдепрошлостувекосећам,
Тамо где трчим и падам без
стида,
Где проналазим наду сваки
трен,
Е тамо,
Ја живим свој сан,
Тамо ћеш ме наћи за некоИ сваки нови дан је лепши лико година поново.
И има свој сјај,
Будућност једино тамо жеА мој дом је мој град
лим,
И небо које никад није исто, Снове и жеље још увек ту
Али улива сигурност без об- кријем.
зира на боје
ивреме,
Мој град са мном дише,
и чини да се осећам великом Мој град са мном пева
и испуњеном.
И плаче,
И води у нова освајања.
Тамо где су улице
Детињство је тамо,
Чије плочнике до детаља И ја сам ту,
знам,
И стара и нова ја.
А дивим им се као да их гле- Непитајзашто,
дам први пут,
Ни како
Изнова и изнова.
Јер само ту умем да осећам
и живим.
Тамо где ме чекају осмех
И стара позната лица,
Где живе успомене

Стојка Милосављевић 1т

Једно вече у мом животу
Одавно се спустио мрак. Напољу је дувао
ветар, а мене је нервирао звук који је грана правила ударајући о прозор.
Облачим шорц и мајицу, везујем пертле и
излазим напоље. Колико ми тело говори:“Не
можеш ти ово - врати се у кућу“, толико ум и
срце - да могу и морам.
Почињем да трчим, друштво ми праве мрак,
тишина и по неки пир ветра који тек понекад
да знак да је ту. После пар километара, ноге
моле за милост исто онолико колико и плућа.
Почиње киша,капљице се сливају низ лице ,а
срце лупа као лудо.
Падам на улицу сав мокар и преморен, али
нека сила ме подиже и гура напред.
Цео живот ми пролази пред очима, удобност и топлота мога дома, укусна храна моје
мајке. Сада само осећам хладноћу капљица које
као да продиру са иглама под кожу, а у устима
осећам хладни ваздух који постаје неподношљив за моје тело. Ближи се крај и имам осећај
да сам нешто битно урадио зато увек на крају

тренинга кажем: ,,Ово је мали корак за човечанство, али за мене је огроман“.
На циљу спуtштам мокре и прљаве руке на
клецајућа колена. Хвала тренингу што ми свако вече показује да сам нико и ништа и што ме
из дана у дан ломи и учи ме да будем бољи човек.
Враћам се кући спорим кораком. На путу
до куће замишљам топлу вечеру и хладан туш
који ме чекају. Приближавам се дому пун среће
и задовољства, а она иста грана која ме нервирала на прозору постаје нешто најлепше што
сам видео у последњих сат времена. Посматрам
је, а она у ритму ветра се њише као да ме поздравља и честита. Спремио сам се за кревет,
очи се полако склапају, а откуцаји срца враћају
на нормалу. У том тренутку престаје и ударање
гране као да се и она уморила. Последње мисли
су:,,Хвала ти, Боже, што си ми пружио снагу да
истрајем, али сутра све иде поново“.
Тренинг је борба тела и ума, ако нам је ум
јак и тело ће га пратити. Када ускладимо ове
две ствари, постајемо непобедиви.
					Стефан Симовић IIм1

Дневник живота
Само што помислих готово је,
боли више нема,али не,
живот ипак пише нове страницеправила мења.
Не знам шта се догодило,моји планови су готови,
живот смишља несто ново,
један корак до промене и начисто је готово.
Многи катанци ме деле до врха,
а само један корак до дна.
Избор је смо мој, промена је загарантована, разлика велика,
Ипак, покушаћу да пребродим пут до врха,
јер лако ћу пасти на дно,
боље да покушам нешто ново.
Бацам живот на коцку,за промену нову,
прошлост да збришем,а садашњост да испишем,
да испуним сваку страну живота свога
без враћања у прошлост, без кајања новога.
						Доневски Вања 3.е2

Или говори тихо
или ћути
Вечерас споро пролазе минути,
и све је јасно и ако се ћути,
и време као да је стало,
казаљке, молим вас, убрзајте мало.
Вечерас нису потребне речи,
потребно је време, да тугу лечи,
вечерас сузе говоре све,
и месец зна колико волим те.
А ако говориш, говори тихо,
да нечује месец, да нечује нико,
да нечује звезда што најјаче сија,
да нечује она, да нечујем ни ја.
						Слађана Илић 4.е2

Постојаност
Сунчеви зраци опет руше мој сан,
и ти си опет моја прва мисао,
и опет ми доносиш осмех на лице,
топао скоро као поподневно сунце,
мио као топао летњи ветар...
Дозволила сам твојим очима да буду све што видим,
и твом присуству да буде све што ме греје.
И не кајем се,
по ко зна који пут се не кајем,
јер си једино добро што ми се десило.
И смејем се,
како се само неискварено и слатко смејем,
како само уживам у сваком тренутку,
како само памтим сваку реч,
како само живим када сам са тобом.
Јаој, колико ми значиш...
Не могу то овоземаљске речи описати,
јер је све што бих рекла,
речено већ хиљаду пута,
већ су речи изгубиле значај.
Свако моје дело и реч,
све је мало, премало.
Поклањам ти сваки трен и дах,
и сваку песму слово по слово,
али твоја постојаност је непроцењива.
Тамара Павловић 2.г

Твоје
То сам ја.
Имаћеш ме заувек,
ту,
у левом џепу твоје јакнеНаћи ћеш ме кад год ти затребам,
а и кад ти не требам,
и тада ћу бити ту,
хтео ти то, или не.
Ја сам нешто твоје,
нешто што се смеје,
нешто мало и зеленооко,
што те стално сања,
нешто што је срећно,
само када је код тебе,
нешто лепршаво и нежно,
што само ти смеш да имаш,
јер га само ти и познајеш.
Ја сам нешто твоје,
скривено и тајно,
за шта само ти знаш,
једна загонетка,

која се твојим именом
одгонетне,
птица која не зна да лети,
осим када се осмехнеш,
немирна речица,
коју само твој глас смирује,
стена која је хладна,
осим у твом загрљају.
Ма, ја сам нешто твоје,
јер ти си моје све,
ти си и суза и осмех,
и песма и плач,
и мој ветар,
и моје сунце,
и све што ме покреће,
ти си све што знам.
Тамара Павловић 2.г

Збогом

Тама

Пишем ти по последњи пут.
Теби, који си ми био све.
Теби, кога сам волела више од свега.
Теби, коме сам писала сваки дан.
Пишем ти, од муке овај пут.

Витез.
Опет си мој недостижни витез.
Чекам.
Бежим.
Затварам очи.

Шта да радим сада?
Оставио си ме саму на овом свету.
Заправо са много људи, али ништа то не вреди.
Они нису ТИ!
Ти си незаменљив, неповратив.

И даље ниси ту.
Ах, колико само мрзим што
ниси ту,
колико само мрзим чињеницу
да НИКАДА нећеш бити ту,
а таман сам се навикла на тебе,
таман си постао незаменљив.

Толико сам се надала,
али сада знам да је све то било узалуд.
Толико сам пута плакала,
од туге... од среће... није ни битно,
али сада знам да тебе стварно нема.
По први пут знам тачно шта хоћу.
Али, као и обично, недостижно је.
Недостижан си.
Упозорио си ме, али требало је раније.
Требало је пре него што си ми постао драг.
Свакако, мени није тешко.
Кажем:„Добро сам“ и поглед спустим ка земљи.
Зашто?
Па зато што нико више не сме да ми постане драг.
Нико...ти си ме повредио за читав живот.
					Тамара Павловић 2.г

Мој савршени, мали, шарени
свет
разбио се као од шале.
Тама ме обгрила са свих страна,
Чека тренутак да нападне,
чека тренутак слабости.
И како да се супчим са њима,
свим тим утварама са свих
својих страна?
Да ли да бежим у још дубљи
мрак?
Иако не знам шта је тамо,
Иако не знам колико страшно
може бити.

А нестао си олако,
као да и ниси био ту,
као да ти нисам посветила све
Стајем.
што имам
Један окрет је довољан да се
као да си само сан,
суочимо .
као да и не постојиш!
Осећам их како ми дишу за врат.
И лутамо, овако луди и збуње- Њихов дах...пече ме.
Само један окрет...или даље бени,
жање у таму?
лутамо, трчимо, трагамо!
Али, где је? O, где је одговор?
		
Тамара Павловић 2.г
Колико још суза далеко?
Колико још снова изгубљено?

Креативна
радионица

ИЗЛОЖБА
НОВОГОДИШЊИХ
ЧЕСТИТКИ
Тим за ученике са посебним потребама у
графичарству организовао је продајну изложбу новогодишњих честитки.Ученици 1мг, 3мг и
1к одељења су изложили честитке које су правили на часовима практичне наставе уз помоћ
наставника.

Хуманитарна акција
честитке
Ученици 4.г одељења су узели учешће у хуманитарној акцији за помоћ тешко оболелој
девојчици и својом креативношћу су учествовали у прикупљању новца за њено лечење. Наиме, правили су новогодишње честитке заједно са децом из вртића „Искра“ и сав приход са
продајне изложбе су упутили хуманитарном
фонду.

Изложба поводом 150
година од смрти Вука
Караџића
„Језик је хранитељ народа. Докле год живи
језик, докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи
и народ, може се међу собом разумијевати и
умно саједињавати, не прелива се у други, не
пропада“. В.С.Караџић
У холу наше школе је у понедељак 24. марта 2014. године постављена изложба посвећена
Вуку Стефановићу Караџићу. Резултати Вуковог рада на реформи српске ћирилице презентовани су не формалним изнешењем података
већ кроз слике, цртеже, илустрације и радове
ученика.
Ова изложба је плод сарадње ученика и наставника стучних већа српског језика и књижевности и графичарства. Заједничким радом
и самом изложбом осим што желимо да укажемо на значај Вуковог рада, желимо и да истакнемо једно од основних начела овог великана

српске културе “Не да се, али ће се дати“ (из
писма Мушицком, 1818) које илуструје упорност и истрајност, оно што свако од нас треба
да у себи негује и следи.
					Данијела Миловић 3.т

Саветник

Оно што
нећете
научити у
школи

Бил Гејтс, амерички бизнисмен и информатичар, оснивач компаније Мајкрософт и најбогатији Американац, је одржао говор у једној
средњој школи о 11 ствари које нисте и нећете
научити у школи.
Правило 1: Живот није фер, навикни се
нато!
Правило 2: Свет не интересује твоје самопоштовање. Свет те прихвата ако постигнеш нешто пре него што почнеш да се осећаш
добро у својој кожи.
Правило 3: Нећеш зарађивати 60000 долара
годишње чим изађеш из средње школе.
Нећеш бити потпредседник са службеним
телефоном, све док то не зарадиш.
Правило 4: Ако мислиш да ти је учитељ
строг, чекај док недобијеш шефа.
Правило 5: Печење хамбургера није ти испод части. Твоји преци имали су другу реч за
печење хамбургера, звали су то приликом.

Правило 6: Ако погрешиш, нису твоји родитељи криви, не кукај над својим грешкама,
учи из њих.
Правило 7: Пре твог рођења твоји родитељи нису били досадни као сада. Постали су
такви због плаћања твојих рачуна, чишћења
твоје одеће и слушања тебе како причаш како
си “cool”.
Правило 8: У неким школама укинули су
негативне оцене и дају ти безброј прилика да
даш прави одговор, али то нема никакве сличности са стварним животом.
Правило 9: Живот није подељен у семестре.
Нема слободног лета и врло мало запослених
је заинтересовано да ти помогне да нађеш себе.
То чини у своје слободно време.
Правило 10: Телевизија није прави живот.
У правом животу људи морају да напусте кафић и оду на посао.
Правило 11: Буди љубазан према штреберима. Велике су шансе да ћеш радити за једног.

Писмо за
душу

Писац и песник Џејмс К. Фланаган оставио
је својим унучићима писмо са бројним саветима које је стекао током дугог животног искуства. Трећег септембра 2012. он је изненада
преминуо од срчаног удара, а писмо је објављено уз дозволу његове ћерке Рејчел Креигтон.

наде, једу, пију, спавају и прде, као и сав нормалан свет.

1. Свако од вас је најлепши дар од Бога вашој породици и целом свету. Сетите се тога
увек, нарочито кад сумњате у себе и кад сте
обесхрабрени.

5. Будите добри и увек помажите људима –
нарочито слабијима, онима који су уплашени
и деци. Сви они носе неку своју тугу и потребно им је ваше саосећање.

2. Не плашите се никога и ничегаи живите
пуним плућима. Следите своје жеље и наде без
обзира на то колико су тешке и колико се разликују од туђих. Људи често не раде оно што
желе или што би требало јер константно размишљају шта ће други мислити или рећи. И запамтите још једну битну ствар – људи који вам
не донесу пилећу супу кад сте болесни или ако
нису поред вас кад сте у невољи, нису битни!

6. Немојте се придружити војсци или било
којој другој организацији која вас тренира да
убијате. Рат је зло. Све ратове су започели стари људи који су преварили младе мушкарце да
мрзе и убијају једни друге. Старци преживе и
као што су започели рат оловком и папиром,
завршавају га на исти начин.

3. Сви смо ми сасвим обични људи. Неки
носе прескупу одећу или имају велике титуле
или моћ и мисле да су изнад свих осталих, али
није тако. Они имају исте сумње, страхове и

4. Кад порастете и добијете децу, увек имајте
на уму стару ирску пословицу:“ Хвалите децу
и она ће цветати!”

7. Читајте књиге колико год можете. Оне су
предиван извор уживања, мудрости и инспирације.
8. Увек будите искрени.

9. Путујте кад год сте у могућности, посебно док сте млади. Не чекајте да имате довољно
новца или док се све коцкице не сложе. То се
никада, али никада не дешава.

12. Увек испуњавајте обећања која сте дали
деци. Немојте да говорите „видећемо“ ако знате да је одговор „не“. Деца очекују истину, дајте
им је с љубављу и добротом.

10. Изаберите посао или професију коју
ћете волети. Наравно, биће и тешких момената, али посао мора да вам буде уживање.

13. Никад не говорите некоме да га волите
ако није тако.

11. Не вичите! То никад не успева, а повређује и вас и друге. Сваки пут кад сам викао,
доживио сам неуспех.

14. Живите у хармонији с природом: изађите напоље, обиђите шуму, планине, мора, пустиње. То је веома важно за душу.
15. Грлите људе које волите. Реците им сада
колико вам значе, не чекајте да буде прекасно.

Савети за
бољи успех

• Учи на више начина.
• Цртај цртеже и скице.
• Вежбај благовремено за писмене задатке.
• Записуј тешке речи на картице.
• Не учи сличне предмете један за другим.
• Добро обрати пажњу на поставку задатка.
• Сажми важну материју и запиши.
• Тешке податке повежи са нечим што ти је
познато.
• Искључи радио и телевизор док учиш.
• Не стиди се да питаш наставника.
• Ради на часу активно и концентрисано.
• Не дај се обесхрабрити неуспехом.
• Разговарај са другим људима о свомпроблему са учењем.
• Подвуци и маркирај оно што је важно.
• Састави сам један тест помоћу кога ћеш да
увежбаваш.
• Не дозволи да те други ученици ометају.
• Добро погледај своје грешке и учина њима.
• Веруј у себе и веруј у свој успех.
• Редовно ради своје домаће задатке.
• С времена на време направи паузу.
• Направи дневни и недељни план рада.

Како
започети
разговор са
особом која
вам се допада

Нервоза је главни кривац спутавања у разговору са особом која вам се допада. Зато је потребна доза храбрости.
Најважније је да имате став да сте опуштени. Сваки усиљен гест вас може одвратити од
правог пута.
Ћаскајте опуштено са том особом јер то је
знак да желите да је упознате.
Укључите се у разговор без чекања да вас
неко нешто пита.
Друга особа треба да се осети пријатно и
зато причајте о неоптерећујућим темама које
су свима познате.
							Невена Ћосић 1г
							Анђела Ђоковић 1г

Рекли су о
младима

,,Младост је срећна, јер за њу постоји будућност.” - Непознат
,,Младост је сретно доба у коме човек почиње да верује у себе, а још није престао да
верује другима.” - Непознат
,,Младост предлаже, старост одлаже, средина извршава.” - Кинеска пословица
,,Младост би била идеално доба, али кад би
дошла мало касније.” - Херберт Асквит
,,Младост је нешто што имају само млади
и што цијене само старији.” - Непознат
,,Младост имамо да бисмо чинили глупости,
а старост да бисмо жалили за тим глупостима.” - Ернест Хемингвеј
,,Младост је мана која се сваким даном исправља.” - Немачка пословица
,,Младост презире последице. У томе је
њена снага.” - Непознат
,,Инструкције у младости су гравуре у камену.” - Мароканска пословица
,,У старости човек се боље чува од несреће,
а у младости је боље подноси.” - Артур Шопенхауер
,,Не троши своју младост настојећи да од–
растеш.” - Непознат
,,Кад би младост имала филозофију стараца, на свијету не би било ни једног сунчаног
дана.” - Јован Дучић

,,Грешка младости је што верује да је интелигенција замјена за искуство; грешка старости је што верује да је искуство замена за
интелигенцију.” - Непознат
,,Младост треба обуздавати разумом, а не
силом.” - Непознат
,,Младост имамо да бисмо чинили глупости,
а старост да бисмо жалили за тим глупостима.” - Непознат
,,Код младих људи срце боље познаје љубав
него љепоту.” - Непознат
,,У младости је љубав бурнија, али не тако
јака, тако свемоћна као касније.” Непознат
,,Младост имамо да би чинили глупости, а
старост да би за тим глупостима жалили!” Непознат
,,Радост је вечна младост духа.” - Непознат
,,Још у младости треба да одсечеш штап на
који ћеш се ослањати у старости.” - Непознат
,,Старији верују у све, људи средњих година
сумњају у све, а млади знају све.” - Непознат
,,Кад старац погреши, каже се да је сишао с
памети; кад млад човек погреши каже се да још
није дошао памети.” -Непознат

Спортски
дух

„Пет
тибетанаца“ –
вежбе за иделно
здравље

„Пет тибетанаца” су вежбе које су осмислили монаси на древном Тибету. Популарни “тибетанци” побољшавају опште физичко,
ментално и емоционално стање организма, а
програм обухвата лаке вежбе које су јако корисне за цело тело, посебно за карлични део.
Ове везбе можете радити код куће и не одузимају пуно времена.
Правило је да током прве недеље сваку вежбу поновите три пута, друге недеље изведите
по пет понављања, треће седам и тако повећавајте сваке недеље по два понављања све док не
дођете до броја 21. Ако прескочите један дан
можете да наставите у истом ритму, а ако прескочите више од једног дана, требало би да се
вратите на почетак и почнете од броја три. За
комплетан тренинг од 21 понављања потребно
је 15 минута.

ЗАШТО ЈЕ
ДОБРО ДА СЕ
ДЕЦА БАВЕ
СПОРТОМ

Истраживања показују да бављењеспортом
може бити веома корисно и да подстиче одговорно социјалнопонашање, бољи школски
успех, усвајање моралних вредности и навика здравогживљења. Спорт је за децу и младе
шанса да уче; он је простор у комесе вежба за
живот.
Учествовање у спорту, а посебно тимским
спортовима младе учи тимскомраду, лидерству, самодисциплини, одговорности, толеранцији, развија њихове“копинг вештине”, тј.
вештине савладавања различитих проблема,
учи их истрајности,поштовању ауторитета,
развија радне навике, јача њихов карактер,самопоштовање и самопоуздање.
Према анкети наставника, млади који се
баве спортомимају боље оцене и боље се понашају у учионици због повезаности дисциплинеи радне етике. Подаци истраживања недвосмислено потврђују да спортскиактивна
деца имају бољи школски успех, развијеније
социјалне вештине, више су оријентисана на
тим и имају бољу физичку кондицију.

Ево неких користи које деца и млади могу
имати од бављења спортом:
Физичке добробити
• Побољшава спремност (фитнес), снагу,
флексибилност и координацију
• Побољшава опште здравље и помаже контроли телесне тежине
• Развија широк опсег моторичких способности
• Формира здрава понашања која ће остати
током целог живота.
Социјалне добробити
• Развија вештине комуникације и унапређује међуљудске односе
• Развија вештине руковођења и сарадње
• Ствара трајна пријатељства
• Повећава спремност за прихватање одговорности и обавеза
• Учи организационим вештинама, несебичности и спремности да се дели садругима
• Развија радне навике
• Развија спортско понашање, ферплеј и
спортски карактер
• Учи како се носити са победама и поразима
• Омогућава формирање и развијање одговорности за преузимање ризика

Личне добробити
• Уживање и забава (у игри, дружењу, такмичењу, изазовима)
• Унапређује (побољшава и повећава) самопоштовање и самопоуздање
• Побољшава способност концентрације и
пажње; олакшава постизање бољих резултата
у школи
• Учи самодисциплини, залагању, истрајности и одговорности
• Развија моралне врлине – поштење, искреност, правичност, емпатичност, великодушност, поштовање других
• Развија оријентацију на постигнуће и максимално коришћење личних потенцијала
• Развија способност моралног резоновања
и одлучивања
• Учи како да се носи са притисцима и стресом
• Подстиче понашања која су повезана са
здрављем, нпр. навике правилнеисхране, редовног вежбања
• Смањује вероватноћу формирања нездравих навика као што је пушење, конзумирање
алкохола и дроге
• Спорт помаже у развоју навика здравог
понашањакоје подстичу дужии здравији живот и опште благостање.

Разбибрига

Афоризми о
деци за одрасле
и обрнуто

Увек кад се брат и ја побијемо мама нас прекине кад нам је најлепше!

Ја моју маму никако не могу да слажем.
Она ме познаје као татин џеп!

Брат и ја смо данас појели целу теглу пекмеза. Вечерас ћемо добити или пролив или батине!

Увек када мами загори ручак тата оде у кафану. Тамо ручак никад не загори.

Не разумем зашто се мама толико љути
штосам разбио вазу. Ионако је била кинеска, а
не наша!
Данас је у школи био родитељски састанак.
Моја мама би сигурно дошла, али јој нико
није јавио.
У телевизору раде мали људи,
а у радију њихова деца!
Кад нешто хоћу, мама каже да сам мали.
Кад нешто нећу, мама каже да сам већ велики. Зато појма немам колики сам!
Бака нам је отишла на онај свет.
Сад и ми имамо неког у иностранству!
Погодили смо лоптом комшијину жену.
Сад нам је комшија главни спонзор.
Тата не да мами да вози наш ауто.
Још је мала!

Тата пуши на муштиклу, деда на лулу,
а брат и ја на тавану.
Нашој комшиници мама гледа у шољу,
а тата у ноге!
Ујна Мица је опет у другом стању.
Њој је друго стање у ствари прво!
Мој стриц је полицајац.
Тата каже да је то њему одмалена.
Покварио нам се даљински управљач.
Али ни мама није лоша!
Ја од некретнина имам само бабу и деду!
Питао сам тату због чега он брије браду
а мама ноге. Он каже да се свако брије онде
где га људи гледају.
		
Код нас историја почиње
кад наставница дође на час.

Деда ми свако јутро очисти сандале.
Вероватно мисли да су његове.

Мој мачак је појео папагаја.
Али није проговорио.

Батина има два краја.
Али су оба код тате.

И ја бих волео да имам брата.
Овако морам трчати у комшилук
да се тучем са туђом децом.

Док сам лежао у колевци, нисам знао да
псујем. После ме деда и то научио.
Мојој сестри су пробушили уши.
Сада она боље чује.
Када је тата пустио вучјака са ланца,
наш комшија је почео да завија.
Понекад се и ја не слажем са татом.
Али ћутим да не добијем батине.
Наша наставница је најпаметнија у разреду.
Она зна сва слова напамет.
Данас отварају клозет у школи.
Доћи ће и телевизија.
Мене деда сачека увек испред школе.
А онда га ја одведем до куће да не залута.
Мој тата много чита.
Плаши се да не заборави слова.

Мене и мог брата родила је мама.
Јер рода нема онолики стомак.
Мој теча не сече грану на којој седи.
Него ону на коју се комшија пење.
Сви ми кажу да личим на чика поштара.
Само мама тврди да сам исти отац.
Увек ћутим кад старији причају.
Волим да слушам кад неко лаже.
За мене је мама у кући Бог,
а тата само батина.

Ђачки
„бисери“

Смешна страна
школског часа
•

Дон Кохит је био магарац.

•

Његове жене муж био је...

•

Његов живот пре смрти му је био занимљив.

•

Био је интелектуално врло школован.

•

Вук Караџић био је истакнути биологичар.

•

Објавио је тај СТРАНАЦ „Мит о Сизифу“.

• Стих са неједнаким бројем слогова у стиху
назива се инцест.
•

Албатрос је птица, орао.

• Лотика увече седне у своју собу и на компјутерусређује рачуне.
•

Хомер јебио  мушко, а Илијада женско.

•

Хомер је име, а Илијада презиме.

•

Долап је креденац.

•

Боде је врста речи падеж.

•

Лаза Костић је романтописац.

• Песму „Албатрос“ је написао Шарл Бордел.
НЕ,НЕ,Шара де Бол.

• Наставница пита ученика да каже која је
најпознатија збирка песама у прози Р. Тагоре.
Он не зна , па му друг из клупе шапуће:
“ Ма, шта радиш са ракијом?“
„ Па, пијем“, одговара он.
„ Ма, не то. Шта радиш кад печеш ракију?“
„ Па, градирам!“
„Па, то ти кажем!“
„А, знам! Збирка се зове „ Градинар““.

Вицеви о
школи

Пита учитељица децу:
-Ко би од вас волео да оде у Рај?
Сви дигну руке сем Перице, затим учитељица пита:
- Перице,зашто ти не би волео да идеш у Рај?
- Зато сто ми је мама рекла да одмах после
школе идем кући!
Дође учитељица на час и пита децу колико
је дугачка Дрина. Јави се Мујо и каже:
- 100 км!
Јави се Марио и каже:
- 200 км!
Јави се и Перица и каже:
- 7,5 cm без филтера.

Пита учитељица Перицу:
- Јели ти тата још увек помаже с домаћим
задацима?
- Не више. Она задња јединица га је тотално
сломила!

Дошао перица кући и каже мами:
-Мамице, наш учитељ ништа не зна.
-Па, како то, Перице?
-Па, стално нас нешто пита.
Каже тата Перици:
-Учи Перице,учи.Од учења још нико није
умро.
-Па, тата, зар ћу ја баш морати да будем прва
жртва.

Љубав
на школски
начин

Главни уредник: Данка гогић
редакција: ученици новинарске секције
Дизајн: Никола Ћосић и
ученици графичко-дизајнерске секције

